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APRESENTAÇÃO
Historicamente o Seminário de Educação é organizado por grupos de
pesquisa do Programa de Pós-graduação em Educação da UFMT. Em sua edição do
ano de 2019, o evento ocorreu entre os dias 23 e 25 de setembro, na Universidade
Federal de Mato Grosso, e a organização do evento ficou a cargo dos Grupos de
Pesquisa História da Educação e Memória (GEM) e Corporeidade e Ludicidade
(GPCOL), Neste ano o tema "Cuiabá 300 anos: Debates sobre Educação, Pesquisa e
Inovação" proporcionou reflexão sobre educação, pesquisa e inovação no cenário
nacional e internacional por meio de atividades desenvolvidas nas conferências,
painéis e mesas redondas que oportunizaram o debate e a socialização dos
conhecimentos produzidos por todos os participantes.
A linha "Cultura, Memória e Teorias em Educação" direcionou as temáticas
das Mesas Redondas, que versaram sobre Pesquisa e Inovação nas Ciências
Humanas; Cidade e Educação; Educação corporal e ludicidade; Entre o passado e o
Future-se: a Universidade Pública na Encruzilhada; Educação profissional: novos
rumos e; Patrimônio Educativo Escolar. Nos três dias do evento circularam pela
UFMT mais de mil e trezentas pessoas, com participação de educadores vindos dos
países da Europa e da América Latina, mas principalmente, professores que atuam
nos três níveis de ensino, profissionais do Ensino Técnico e da Educação Superior,
pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação de todos os cantos do
Estado e do Brasil.
Durante o SemiEdu 2019 realizou-se também exposições de pôsteres e
apresentações de comunicações individuais distribuídas entre os vinte grupos de
trabalhos com temáticas variadas que puderam contribuir para a troca de
experiências e oportunizar a socialização e debates das pesquisas produzidas,
introduzir novas discussões sobre a educação no cenário nacional e, por fim,
apontar as perspectivas das parcerias estabelecidas entre pesquisadores
brasileiros que possibilitem novas redes interinstitucionais.
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS: INTERAÇÕES E DESCOBERTAS
A ARTE COMO FORMA DE CONTRIBUIÇÃO NO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E COGNITIVO
Gisele Destro de Lima Ribeiro (E.E.‖NOVA CANAÃ‖) – giseledestror@hotmail.com
Ledy Aparecida de Mello Olini (E.E.‖NOVA CANAÃ‖) – ledyamo@hotmail.com

Resumo:
Esse relato de experiências tem por objetivo expor que a disciplina de arte busca potencializar o processo
criativo, cultural e expressivo de cada individuo, visto que ela permite a socialização entre grupos de diversas
culturas em busca de um mesmo objetivo. Destaca-se a importância do planejamento de aulas diferencias na
vivencia em sala de aula, pois permite a interação e a liberdade de criação do educando tendo o docente
como mediador nesse processo. A arte torna possível a interligação entre passado e o presente, e apresenta
desafios que o homem percorre na busca da realização de seus ideais. Todo esse processo possibilita ao
educando desenvolver varias técnicas, estilos e ainda, conhecer e saber sobre a cultura e os costumes de
diversos povos, além de aflorar a imaginação e a criatividade do fazer artístico, favorecendo um rico
desenvolvimento cognitivo e social.
Palavras-chave: Arte. Conhecimento cognitivo. Desenvolvimento humano.

Objetivo
 Desenvolver, incentivar e sensibilizar o educando para o uso da Arte como fonte
de conhecimento e experiências.

Competências a serem desenvolvidas
 Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
 Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens
artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências,
ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo.
 Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
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projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
Situações de Aprendizagem
 Valorizar a diversidade Cultural e regional;
 Compreender a importância da arte como instrumento de conhecimento;
 Desenvolver o senso crítico, cognitivo e social;
 Produzir, usufruir obras artísticas na criação e contextualização das mesmas;
 Valorizar as criações individuais e em grupos;
1 Introdução

Percebendo a influência que a arte permeia a vida humana, faz se necessário usá-la no
contexto escolar, com o intuito de expandir e acender o gosto pela arte e a cultura, bem como
o conhecimento da história humana através das obras de arte.
As aulas de arte e as atividades propostas em contra turno, busca envolver os
educandos como também toda a comunidade escolar, pois tem como objetivo realizar uma
interação entre todos os envolvidos. O mesmo não só estimula, mas estabelece uma série de
posturas e comportamentos que devem ser seguidos no ambiente: trabalho em equipe, ajuda
mútua, respeito às regras e aos limites e, principalmente, a consciência de que o resultado do
todo é muito mais importante do que trabalhos isolados.
Acredita-se que a arte bem apresentada e contextualizada pode despertar no educando
o gosto pela mesma levando-os a respeitar a diversidade cultural, além de oportunizar o
conhecimento da história da humanidade, permitindo assim a interdisciplinaridade no cenário
escolar.

2 Vivências e práticas de Sala de Aula

As vivências em sala de aula são instigantes, a partir do estágio percebi que fiz
a escolha correta, e que poderia contribuir para o crescimento intelectual e social dos
meus educandos. Assim como a arte me transformou senti uma necessidade de expandir tal
conhecimento que viabilizou. Busco nos planejamentos e metodologias fomentar a
criatividade e a imaginação.
É difícil elencar apenas uma situação a qual fui surpreendida com os resultados de
contextos trabalhados. Entre tantas atividades desenvolvidas foi emocionante uma
apresentação na noite cultural de nossa escola cujo tema era ―Cultura Afro‖ o musical
apresentado pela turma do 3º ano do ensino médio, contou a história de Maculelê uma
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valorização da nossa cultura.
Dentro dos contextos artísticos vivenciados o projeto de dança da cultura popular
mato-grossense obteve resultados surpreendentes, desde o empenho dos envolvidos nos
ensaios até na aquisição de verbas para a confecção do figurino, conseguimos adquirir a
quantia necessitada em ação entre amigos e doações, que envolveu não só escola, mas
amigos e simpatizantes da causa. Nosso grupo de dança fez uma releitura do grupo Flor
Ribeirinha de Cuiabá, as apresentações fez tão bonito que não ficou só na escola, também se
apresentaram em um evento Cultural Municipal por convite, e na qual foi ovacionada.
A interdisciplinaridade que a arte permite, nos transporta da história à física, com ação
e reação (Arte Cinética), as Pinturas Rupestres. A leitura de imagem leva a vivências de
séculos a décadas, ou seja, como sempre digo a meus alunos ―cada imagem conta uma
história e nos transporta para dentro dela‖ e a releitura da mesma possibilita-nos entendermos
os sentimentos dos artistas, bem como, transportá-las para o contemporâneo, fazendo um elo
de ligação. O trabalho realizados por eles em sala de aula também são obras de arte, pois é
assim que considero.
Menciono também, o interesse artístico que os alunos principalmente os do
ensino Médio possuem em produzirem arte Multimídia na produção de vídeos bem
humorados e paródias musicais sobre temas como: Arte Gótica, Arte Bizantina e tantos
outros períodos da História da Arte.
Esse relato é resultado de experiências cotidianas adquiridas na sala de aula nas aulas
de Arte. Em fim, entre tantos desafios acredito que Arte é indispensável para estimular
a imaginação, a criatividade, o senso crítico e para promover saberes.

3 Fundamentação Teórica

Sabe-se que a arte está presente no mundo desde as primícias da civilização e é sem
dúvida o mais belo e misterioso campo do conhecimento humano, no qual o indivíduo se
educa e se transforma. É de relevância ressaltar a importância de aplicá-la no desenvolvimento
pedagógico de nossa escola, pois a mesma explora as potencialidades e o desenvolvimento
da criatividade, instigando o senso critico e os valores em nossos educandos. Portanto a arte
se faz presente no mundo de diferentes formas, seja como distração, registro documental,
como liberdade de expressão, como forma de conhecimento, de exploração cognitiva e
social, enfim tanta adversidade é salutar usar esses benefícios no educando, contudo é de
suma importância agregá-las no contexto escolar de maneira sensata e equilibrada.
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A arte é importante na vida da criança, pois colabora para o seu desenvolvimento
expressivo, para a construção de sua poética pessoal e para o desenvolvimento de sua
criatividade e possuem, tornando-a um individuo mais sensível e que vê o mundo com
outros olhos. (COLETO, 2010)
Todo ser humano possui uma curiosidade e criatividade natural que é muito expressiva
e para melhor aproveitá-la deve ser aflorada por meio da escola, utilizando todas as
linguagens artísticas possíveis como: música, dança, teatro, pintura, desenho, escultura,
fotografia entre outras, para que os mesmos possam descobrir suas potencialidades e apreciar
o gosto pela experiência. Ao falar de artes no plural estamos nos referindo na inserção não só
de um tipo de arte mais sim num contexto amplo, podendo usá-las juntas ou individualmente,
ou seja, unir variados tipos de arte e também como conceito de interdisciplinaridade.
É crescente e positivo o resultado que a Arte pode proporcionar ao ser humano.
Embora esteja infiltrado na sociedade, ainda são poucos os que têm acesso direto a elas. Uma
grande verdade é que aprender a tocar um instrumento musical ou aprender a desenhar, pintar
entre outras artes, é em grande parte, o sonho de muitas crianças. Desta maneira, a escola
deve proporcionar momentos dos quais os alunos se apropriem de todo o tipo de cultura
conforme consta na LDB nº 9394/96. Na atual Lei Diretrizes e Bases, ―Arte‖ foi reconhecida
como disciplina, tendo seu ensino se tornando obrigatório na educação: parágrafo 2º do artigo
26: O ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis de
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Assim, a
matéria é composta da seguinte maneira: Arte Plástica, Artes Cênicas, Dança e Música,
conforme se tornou obrigatória a partir de 2008 com o uso da Lei Federal nº 11.769.
Compreende- se que a linguagem artística tem estado sempre presente na vida
humana, assim, percebemos que elas conseguem estimulá-los a desenvolver talentos ou
habilidades além do seu ambiente de convivência diária, conscientizando-os e ensinando-os a
partir das experiências empíricas. Educar através da arte é proporcionar ao jovem educando
uma compreensão progressiva da linguagem artística, através de práticas e consciência
orientada.
Através do uso da Arte no ambiente escolar, podemos criar uma maneira diferente e
prazerosa de ensino aprendizagem, aprendizagem essa que se torna significativa. É importante
ressaltar que, quando falamos de uma aprendizagem significativa, à qual suscita no educando
a curiosidade pelo novo, estamos falando de uma aprendizagem que envolve todos os sentidos
humanos.
Ao depararmos com a necessidade de usar a Arte como ferramenta de auxílio para
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o conhecimento, tornando-a um elo entre toda a comunidade escolar. Portanto faz se
necessário relatar as experiências vividas em sala de aula e também fora dela em eventos
culturais da escola e da sociedade a qual a arte potencializa a fecundidade da imaginação
com as expressões artísticas em nossa escola.
A educação Através da Arte é, na verdade, um movimento educativo e cultural que
busca a constituição de um ser humano completo, total, dentro dos moldes do
pensamento idealista e democrático. (Fusari e Ferraz, 1993).
Segundo Fusari e Ferraz (1993), as aulas de Artes são de suma importância no que se
refere ao ensino-aprendizado e no desenvolvimento psicológico do ser humano. As
expressões que a Arte nos proporciona na vida e na sala de aula como, a emoção,
sensibilidade, o pensamento, a criação, seja através de nossa própria produção, seja das obras
dos mais diversos autores e artistas. Entretanto ela nos permite fazer uma reflexão sobre o
processo entre a aprendizagem com o uso da Arte e suas influências no caminho do
desenvolvimento social e cognitivo dos educandos, pois através do imaginário e do fazer
artístico o aluno evidencia seus sentimentos e suas emoções. É também um dos modos de
conhecimento mais belo e misterioso, ao qual o ser humano tem disponível na busca do saber,
pois a Arte permite transformações não só no individuo, mas ao seu redor de forma continua
e significante.
Destaca-se neste relato de experiências a história humana através das apresentações de
obras artísticas que relatam o pensamento do homem no decorrer dos tempos, por meio das
composições de obras de artes. Utilizar esse legado artístico como ferramenta de ensinoaprendizagem torna possível aos educandos desvendar o mundo criativo e imaginário que os
rodeiam. Portanto podemos dizer que obter um conhecimento através de experiências
concretas com a Arte na educação gera um aprendizado significativo, afinal tudo o que se
adquire com alegria e prazer ficam gravados na memória, ou seja, a Arte faz parte do
universo humano e o professor é o fiador entre o conhecimento e aprendizado, pois neste
sentido a Arte e na educação proporcionam um conhecimento produtivo e satisfatório, capaz
de transformar vidas.

4 Metodologia

Inicialmente segue-se o planejamento anual, a qual se refere aos conteúdos
apresentados nos livros didáticos referentes a cada serie/ano, ou seja, cada turma, tanto no
fundamental como no ensino médio. Vale ressaltar que alguns temas são acrescentados no que
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tange a historia da arte, de acordo com a metodologia. Faz-se uso de vídeo aulas e pesquisas
monitorada e mediada pelo docente em laboratório de informática, já que as aulas visuais é
de fundamental importância. A partir do conhecimento adquirido de cada tema trabalhado
introduzem-se as atividades práticas a serem desenvolvidas.

5 Considerações Finais

Conclui-se com esse relato que a Arte além de propiciar formação cultural esta
relacionada também na formação cognitiva e social do individuo. Através da mesma
promove-se confiança, pois alguns educandos acreditam não ser capazes de elaborar qualquer
atividade artística. Diante disso, há uma relevância em se trabalhar com a Arte nesse aspecto,
pois algo que parece simples num primeiro olhar, mas que tem um contexto rico se for
analisado artisticamente, é essa influência que se almeja com a arte.
Durante as aulas de arte que o educando poderá aprender a ouvir, a ver, a sentir,
com mais sensibilidade essa influência. Por fim, percebe-se que através das reflexões
levantadas há uma necessidade de valorizar o trabalho com a Arte e os benefícios que ela
pode trazer para aquele que o faz.

6 Avaliação

Será somativa levando em conta a participação, o envolvimento e a aprendizagem dos
educandos nos contextos históricos apresentados e na realização de cada atividade
desenvolvida.
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A DANÇA SOB A PERSPECTIVA PEDAGÓGICA MULTICULTURAL:
UMA EXPERIÊNCIA POSSÍVEL E NECESSÁRIA
Amanda Faria Corrêa da Silva (PROEF/UFMT) – amandafariacorrea@gmail.com

Resumo:
O presente trabalho tem como proposta apresentar uma experiência didático-pedagógica em dança em uma
turma do oitavo ano do ensino fundamental da rede estadual pública de ensino de Cuiabá/MT, assim como as
possibilidades oriundas da utilização da teoria pedagógica multicultural e das orientações metodológicas da
pesquisa-ação no ensino/aprendizagem em dança nas aulas de Educação Física escolar. Remete ainda à
necessidade de promover maior articulação entre a teoria e a prática na produção do conhecimento e solução
de problemas no âmbito educacional. Trazemos aqui resultados de uma pesquisa que se encontra ainda em
andamento, em que a dança é fundamentada como conteúdo que interage com a consideração da identidade
cultural dos alunos, por meio de um trabalho crítico que pode participar da análise e interpretação que esses
fazem das danças. Constatamos que as aulas oportunizaram situações fecundas, à medida que despertou a
participação e interesse dos alunos, sobretudo, cumprindo a proposta pedagógica planejada, na qual se visava à
leitura crítica e a ressignificação das práticas corporais. Mas também devemos considerar que uma prática
pedagógica inovadora para a qualidade do ensino da dança nas aulas de Educação Física, ainda apresenta
desafios a serem superados, e um desses é reconhecer que a formação do docente em Educação Física precisa
ampliar o preparo necessário para trato desse conteúdo na escola.
Palavras-chave: Conteúdo dança. Multiculturalismo. Pesquisa-ação. Educação Física.

1 Introdução

O objetivo do presente trabalho é discutir a respeito de uma proposta de
intervenção decorrente de uma pesquisa com dança nas aulas de Educação Física escolar
de uma escola estadual do ensino básico de Cuiabá/MT, verificando as dificuldades e
possibilidades encontradas através de um processo de ensino e aprendizagem articulado a
uma proposta pedagógica multicultural e a metodologia da pesquisa-ação.
O que se passa no sistema de ensino brasileiro não condiz com o que a sociedade
espera dele, sua estrutura não vem atendendo as necessidades da população frente ao rápido
avanço tecnológico, as novas formas de linguagem que se assumem através dele, as novas
profissões que derivam dele, e, sobretudo, a uma realidade de público escolar heterogêneo,
com relevante diversidade cultural, e que por sua vez implica numa responsabilidade de
adaptar o currículo para essas distintas culturas que chegam. Além disso, quadros
administrativos cada vez menores impedem o bom funcionamento dos estabelecimentos de
ensino. Nessa direção, concordamos com Neira (2010), quando afirma que:
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Os Sistemas descentralizados de projetos pedagógicos autônomos das escolas são
acompanhados de proposições curriculares centralizadas e de práticas controladoras, por
meio de avaliações unificadas. (NEIRA, 2010, prefácio, p. IX).
Nessa conjuntura, se torna necessário dizer novamente que a questão da
diversidade cultural, se mostra um dado evidente, e isso confere, certamente, novas
responsabilidades à escola e aos docentes. Todavia, não deve ser encarada como um
problema, mas sim uma possibilidade. Segundo Pereira (2004), a partir do momento em que
se há um engajamento na criação de currículos multiculturais, podemos assegurar que todas
as crianças são educáveis.
De acordo com NEIRA (2010), em se tratando de questão de gênero, os
docentes multiculturalistas críticos apoiam e desenvolvem modalidades de conhecimento
tradicionalmente taxadas como femininas. Seriam elas, saber dançar, expressar gestualmente,
possuir valores estéticos, flexibilidade, gostar de folclores, de grupos de música. Logo, esses
saberes ao serem tematizados no currículo da educação física, oferecem aos estudantes à
possibilidade de enxergar o mundo de modo diferente do habitual, em contraposição as
crenças dominantes situadas na masculinidade.
Segundo FUX (1983), a necessidade de expressar-se é o patrimônio do ser
humano, com isso, se expressar através do corpo estabelece um meio de comunicação a
serviço da educação.
Posto isto, por meio das orientações metodológicas da pesquisa-ação, a qual se
fundamenta na maior participação e cooperação dos sujeitos participantes no estudo
(THIOLLENT, 1986). Foi elaborado, implementado e avaliado uma sequência didática dos
conteúdos da dança na perspectiva multicultural crítica da cultura corporal, a qual se baseia
sob a valorização dos saberes das culturas subjugadas e aproxima o currículo das vivências,
das práticas culturais e experiências dos estudantes pertencentes aos diversos grupos étnicos e
culturais que frequentam a escola. Mais especificamente, aplicação de um projeto de ensino
dos conteúdos da dança, ―Projeto Dança e Diversidade‖, numa turma do 8º (oitavo) ano do
ensino fundamental, analisando suas possibilidades, viabilidade e dificuldades. Ao passo que
os saberes adquiridos por essa perspectiva podem ampliar o repertório cultural, o pensamento
crítico, e promover a chamada ―justiça curricular‖. Ao considerar o patrimônio cultural
trazidos pelos alunos. Além disso, trabalhando a temática da dança, contribui-se para removêla da marginalidade dos conteúdos lecionados em educação física escolar.

2 O conteúdo dança na escolar
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Quando falamos em dança, isso nos remete a algo amplo, com uma natureza
única, múltiplos significados, um tanto difícil de se definir. Roballo (1995 apud KUNZ,
2003, p. 74) assinala que ―[...] as inúmeras vezes em que a dança foi tida como não
descritível objetivamente e sim como um código não verbal de comunicação que se dispõe
através da capacidade expressiva do movimento‖.
Segundo Saraiva-Kunz (2003), a dança, de fato, é um fenómeno cultural complexo,
onde se provoca um entrecruzamento de suas trajetórias histórica e filosófica, com demandas
de ordem política, social, antropológica e psicológica, senão o entendimento plausível dela
seria tendencioso ou reduzido.
Diante disso, não é uma tarefa simples a seleção dos conteúdos de dança na escola,
visto sua complexidade. Os documentos legais como os PCN‘s (1997, p.47), orientam que:
Nas atividades rítmicas e expressivas é possível combinar a marcação do ritmo
com movimentos coordenados entre si. As manifestações culturais da própria coletividade
ou aquelas veiculadas pela mídia podem ser analisadas a partir de alguns conceitos de
qualidade de movimento como ritmo, velocidade, intensidade e fluidez; podem ser
aprendidas e também recriadas. Da mesma forma, as noções de simultaneidade, seqüência
e alternância poderão também subsidiar a aprendizagem e a criação de pequenas
coreografias.
Em seguida temos a BNCC/ EF no Ensino Fundamental – Anos Finais (2018)
que estabelece especificamente a respeito da dança:
(...) a unidade temática Danças explora o conjunto das práticas corporais
caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções
específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. As danças podem ser
realizadas de forma individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas
as formas mais comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmicoexpressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares, historicamente
constituídas, que permitem identificar movimentos e ritmos musicais peculiares
associados a cada uma delas. (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR,
2018, p. 219)

Dessa maneira os dois diplomas oficiais citados acima refletem a riqueza de conteúdos
da dança, ao passo que a BNCC (2018) ressalta que a dança não compreende tão somente
ritmos organizados coordenados com movimentos, como qualquer atividade rítmicoexpressiva. Ela vai além, à medida que possui uma historicidade constituída, um percurso ao
longo de sua existência, codificações particulares. No entanto, o documento não é taxativo a
respeito de quais estilos de dança específicos a selecionar, assim, o mesmo preceitua que entre
o 6º (sexto) e 7º (sétimo) ano do ensino fundamental o conteúdo enfatizará danças urbanas, já
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entre o 8º (oitavo) e 9º (nono) ano, será a vez das danças de salão. Em resumo, ambas deverão
ser experimentadas, fruídas e recriadas pelos discentes.
Sem pormenorizar, o conteúdo é percebido pelos professores como matéria que
precisa ser socializada aos escolares, sendo esta específica de cada disciplina do currículo
Libâneo (1994 apud MOREIRA, 2009). Com isso, o ensino da dança na escola vai para mais
que o ensino de movimentos coreográficos pré-estabelecidos. Para Marques (2007 apud
COFFANI e CARVALHO, 2012, p.118) ―inicialmente, a escola estaria mais interessada com
as danças criadas com objetivos e intenções artísticas‖, abarcando também, a improvisação e
o arranjo coreográfico como danças a serem ensinadas nas escolas, ao passo que esses
processos permitem ao discente experimentar, sentir, articular e pensar a arte como criadores
e sujeitos do mundo.
De acordo com Libâneo (1994 apud MOREIRA, 2009, p.08) há de se registrar que:
―[...] os conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos
valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo
em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida‖.
Em linhas gerais, o ensino de dança na escola vai para além de reprodução de
coreografias pré- estabelecidas para a apresentação em ―festinhas comemorativas‖. Ademais,
a dança deve-se ocupar como conteúdo de ensino da Educação Física Escolar. Assim, a
mesma se encontra no bloco de práticas corporais rítmicas e expressivas, abordando como
principal característica a expressão corporal (BRASIL, 1998). Tendo como objetivos de
ensino, senão vejamos:
Compreensão dos aspectos histórico-sociais das danças; percepção do ritmo
pessoal; percepção do ritmo grupal; desenvolvimento da noção espaço/tempo vinculada ao
estímulo musical e ao silêncio com relação a si mesmo e ao outro; exploração de gestos e
códigos de outros movimentos corporais não abordados nos outros blocos; compreensão do
processo expressivo partindo do código individual de cada um para o coletivo (mímicas
individuais, representações de cenas do cotidiano em grupo, danças individuais, pequenos
desenhos coreográficos em grupo); percepção dos limites corporais na vivência dos
movimentos rítmicos e expressivos; predisposição para superar seus próprios limites nas
vivências rítmicas

e expressivas; vivências das danças folclóricas e regionais,

compreendendo seus contextos de manifestação (carnaval, escola de samba e seus
integrantes, frevo, capoeira, bumba-meu-boi etc.). Reconhecimento e apropriação dos
princípios básicos para construção de desenhos coreográficos e coreografias simples;
vivência da aplicação dos princípios básicos na construção de desenhos coreográficos;
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vivência das manifestações das danças urbanas mais emergentes e compreensão do seu
contexto originário; vivência das danças populares regionais, nacionais e internacionais e
compreensão do contexto sociocultural onde se desenvolvem (PCNs. BRASIL, 1998, p.78).
Torna-se importante dizer que, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
(BRASIL, 1998) orientam que a organização dos conteúdos seja feita em três blocos e,
sobretudo, que em todos eles estejam presentes a dimensão conceitual, procedimental e
atitudinal dos conteúdos. De fato, isso é imprescindível quando se trata da transmissão de
conhecimentos, habilidades dentro da ação educativa, isto é, com fins pedagógicos.
Certamente, há uma gama de conteúdos em dança, e por meio deles abordamos sobre
inúmeros aspectos da vida social do aluno, como suas origens, história, a melhor forma que
podem vivenciá-las. (MARQUES, 2007). Portanto, fica evidente que ao escolher os
conteúdos para trabalhar em dança, o docente precisa considerar o local, o contexto social
onde o aluno reside, como se pode notar:
As crianças, ao iniciarem o ensino fundamental, trazem de sua experiência pessoal
uma série de conhecimentos relativos ao corpo, ao movimento e à cultura corporal. Partindo
disso, a escola deve promover a ampliação desses conhecimentos, permitindo sua
utilização em situações sociais. (BRASIL, 1998, p. 62).
Nesse sentido, ―considerando os conhecimentos prévios no processo de aprendizagem,
é possível promover e ampliar o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos por
meio dos conteúdos.‖ (LIBÂNEO, 2011, p.03). Deste modo, a partir dessa maneira que a
eleição dos conteúdos de dança nas aulas de Educação Física deve ser feita.
Para Marques (2007), além da observação desses aspectos didáticos, os conteúdos
específicos da dança seriam:
[...] aspectos e estruturas do aprendizado do movimento (aspecto da coreologia,
educação somática e técnica); disciplinas que contextualizem a Dança (história,
estética, apreciação e crítica, sociologia, antropologia, música, assim como saberes
de anatomia, fisiologia e cinesiologia) e possibilidades de vivenciar a Dança em si
(repertórios, improvisação e composição coreográfica) (MARQUES, 2007, p. 31).

Em conformidade com a essa abordagem, Pereira et al.(2001), certificam que:
Para que esses objetivos sejam alcançados em aulas de dança na escola, o conteúdo
desenvolvido deve caracterizar-se por uma lógica didática com relação a seus
objetivos, à organização dos conteúdos, à escolha metodológica,
aos
procedimentos a serem tomados. Sobretudo, todas essas decisões devem ser
tomadas sob uma concepção de educação e, portanto, de Educação Física, para que
efetivamente o professor venha a escolher o caminho correto para a consecução
dos seus objetivos educacionais. (p. 60).
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Apesar do amplo campo de conhecimento que a dança oferece na disciplina de
Educação Física, ainda assim é pouco estudada na sala, os docentes mal sabem lidar com a
mesma, ensinando-a de forma equivocada, visando somente a automação e memorização de
estilos pré-estabelecidos, ou seja, reprodução de coreografias prontas difundidas na grande
mídia. Dessa forma, ressalta-se a importância da qualificação da formação profissional dos
docentes de Educação Física, em relação à aplicação e diversificação sistematizada dos
conteúdos da cultura corporal. (COFFANI, 2016).
Em suma, os autores da área da dança, juntamente com os documentos legais da
educação nacional (BNCC, PCN‘s) defendem o ensino de dança na escola, a partir do
entendimento da complexidade que esse fenômeno cultural possui, com um código verbal
próprio com múltiplos significados, com uma trajetória histórica e filosófica, diferentemente
de uma atividade rítmica comum. Considerando a experiência pessoal do aluno com essa
prática corporal, para a promoção e ampliação dos seus conhecimentos relativos a esse
repertório da cultura corporal de movimento. Ademais, prezando pelo desenvolvimento do
conteúdo em suas três dimensões (conceitual, procedimental, atitudinal), fazendo com que o
aluno seja capaz de experimentar a dança, fazer uso e apropriação de seus saberes, apreciá-la,
recriá-la, construir valores a partir dela, se reconhecendo como sujeitos do mundo.

3 Pedagogia multicultural crítica e o ensino da dança nas aulas de Educação Física
escola

Uma proposta de ensino multicultural crítica considera ir além da diversidade
cultural, ao passo que questiona a própria construção das diferenças e, logo, dos estereótipos
e preconceitos contra aqueles tidos como ―diferentes‖ no seio de sociedades desiguais e
excludentes.
Segundo Neira (2010) a partir do instante em o multiculturalismo crítico une e vincula
no estudo da etnia, da classe social e do gênero, o caráter da construção de consciência, a
produção de conhecimento dos componentes curriculares e aos modos de opressão adquire
uma visão social bem mais ampla que os interesses particulares de determinados grupos
sociais.
Na BNCC (2018), evidencia-se a inclinação para posturas multiculturais dentro do
currículo, isto é, a favor da consideração da diversidade cultural na formação educacional
básica, deste modo, se prevê para a educação física escolar, unidades temáticas de Brincadeiras
e jogos, Danças e Lutas organizadas em elementos de conhecimento conforme a ocorrência
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social dessas práticas corporais, das esferas sociais mais familiares (localidade e região) às
menos familiares (esferas nacional e mundial).
Assim sendo, é possível vislumbrar dentro da proposta pedagógica multicultural
crítica um cenário ideal para o ensino e aprendizagem da manifestação cultural dança na
escola. A afinidade entre a dança e multiculturalismo pode ser utilizada nas aulas de
Educação Física por meio da vivência das variadas danças típicas, dos diversos grupos étnicoculturais que compõem o Brasil e o mundo, demonstrando a riqueza e a diversidade de
expressões existentes (DARIDO & RANGEL, 2005).
Conforme Neira (2009),
[...] a perspectiva cultural na disciplina de Educação Física analisa quatro
princípios importantes na definição do currículo. O primeiro é que a matriz de
conteúdos deve dialogar com todos os grupos que compõem a sociedade - e
trabalhar só com esportes modernos contradiz esse princípio. O segundo é a noção
de que o aluno precisa enxergar na sociedade as manifestações que está estudando.
O terceiro é entender e respeitar as possibilidades de cada estudante, evitando, por
exemplo, as avaliações por performance. E o quarto é o professor repensar
constantemente a própria identidade cultural para aperfeiçoar o currículo. (NEIRA,
2009, p.04)

Com isso, um processo de ensino e aprendizagem da dança na perspectiva
multicultural crítica podem proporcionar alternativas de enxergar o mundo em contraposição
as crenças predominantes centradas na masculinidade. Assim, tematizar a dança por essa ótica
nos apresenta uma oportunidade ímpar para o rompimento com aqueles padrões da sociedade
desigual, como, por exemplo, ―dança é coisa de mulher‖ ou de que somente as danças de
determinada matriz cultural é relevante para o processo educativo.
Nesse sentido, Candau e Moreira A. afirmam:
[...] ter presente a ancoragem histórico-social dos chamados conhecimentos
curriculares é fundamental. Supõe analisar suas raízes históricas e o
desenvolvimento que foram sofrendo, sempre em íntima relação com os contextos
nos quais este processo se vai dando e os mecanismos de poder nele presentes.
Nesta perspectiva, trabalhar o cruzamento de culturas presentes na escola constitui
também uma exigência que lhe está intimamente associada. (p.32)

Assim sendo, se faz necessário dizer que para um processo de aprendizagem eficiente
é preciso considerar o patrimônio cultural trazido pelo aluno, no entanto, possibilitar a
ampliação deste por meio dos conteúdos trazidos pelo mediador, o professor.
Diante disso, não devemos ignorar as manifestações de danças urbanas como: Funk,
Rap (Hip Hop), Axé, Reggaeton e etc. Pois podem ser danças que os estudantes cultuam fora
da escola. ―Isso não significa que devemos ficar apenas com aquilo que eles conhecem‖
(NEIRA, 2010, p.04). Se o docente focalizar só nos aspectos superficiais do funk e do axé,
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experimentando coreografias, por exemplo, não estará cumprindo sua função de educador.
Porém, um trabalho crítico ajuda os educandos a analisar e interpretar do que se tratam essas
danças, colaborando para que elas conheçam a própria identidade cultural e compreendam
quem são. A chamada ―cultura de chegada‖, um diagnóstico prévio da realidade dos
estudantes é um bom começo para um trabalho em direção a ampliação do repertório cultural
dos mesmos. O planejamento de ensino em Educação Física deve prezar por sempre fazer
essa ponte entre o repertório conhecido e o desconhecido.
Nesse sentido, o ensino e aprendizagem da dança nas aulas de Educação Física deve
permear pela compreensão de que a mesma se trata de uma linguagem corporal e artística.
[...] as ―coreografias‖ são articulações de signos, são escolhas pessoais e/ou da
tradição que são in(corpo)radas e corporeificadas pelos intérpretes dançantes para
produção de sentidos. As coreografias podem ou não ser acompanhadas por
músicas, e nem sempre se configuram como sequências preestabelecidas de passos
conhecidos ou decorados a priori (MARQUES, 2012, p.16)

O ensino da dança deve ser vislumbrado como um espaço estético e crítico, que reflete
a cultura, o tempo e o espaço no qual se inscreve. O trabalho da dança na perspectiva
multicultural crítica pode começar com a turma experimentando a dança, porém não pode
parar por aí. A vivência de qualquer conteúdo na escola exige reflexão e adaptação.
Elaborando uma pesquisa, é possível levar os alunos a conhecer outros estilos de dança - de
salão, de rua (urbanas), de regiões do país (danças típicas), de etnias, dos povos latinos, a
ocorrência das misturas de ritmos, a influência da mídia (meios de comunicação social em
massa). Munidos dessas informações, voltam à prática já atentos a novas questões: Como
fazer meninos e meninas dançarem juntos? E as crianças com deficiência?
Assim, esse estudo visou transformar o conhecimento empírico dos alunos em relação
a dança em objeto de análise e investigação pedagógica, através de um projeto de dança que
abordou o funk, o axé e o sertanejo juntamente com outras danças do repertório brasileiro
(samba, capoeira, forró, vanera, frevo). Estudando as letras, a linguagem corporal delas,
entendendo o que está embutido nas mesmas, os aprendizados interessantes ou
desinteressantes que acompanham essas manifestações. Em seguida, convidou dançarinos ou
alunos a trazer vídeos para apresentar outras danças, ampliando o repertório da turma.
Em suma, se trata de um trabalho multicultural porque considera diversos tipos de
prática corporal, mas é um multiculturalismo crítico porque questiona e analisa cada uma
delas.

4 Currículo Cultural de Educação Física: procedimentos pedagógicos de uma proposta
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multicultural

Iluminado pelas teorias pós-críticas de currículo, o currículo cultural de Educação
Física crê que todas as experiências culturais formam o indivíduo, numa ideia de cultura
dentro de um campo de significação (NEIRA, 2018). Ainda, que todos nós produzimos
cultura, e, que, portanto, deve-se tematizar o amplo repertório de práticas corporais, produto
cultural dos diversos grupos sociais.
Vivemos num contexto multicultural, globalizado e democrático, isto é, somos e
pensamos de forma diferente (NEIRA, 2019). As práticas corporais transmitem específicos
significados e representações de mundo, evidenciam, também, a identidade dos sujeitos que
as produzem e reproduzem.
A teoria pós-crítica multicultural de currículo propõe tematizar as práticas corporais
(jogos, esportes, danças, lutas e ginásticas), dos inúmeros grupos que compõem a sociedade.
Nesse sentido, Candau e Moreira A. afirmam que ―nesta perspectiva, trabalhar o cruzamento
de culturas presentes na escola constitui também uma exigência que lhe está intimamente
associada‖. (CANDAU e MOREIRA A., 2008, p.32). Nessa perspectiva, ao invés de uma
identidade fixada e dada como ideal, valoriza-se a diferença e as diferenças, dado que são
produzidas discursivamente no interior de relações de poder entre aqueles grupos que se
fazem representar culturalmente enquanto outros lutam pelo direito à representação (SILVA,
1999).
Por fim, a perspectiva multicultural de ensino pretende formar indivíduos capazes de
realizar uma leitura crítica das práticas corporais, bem como reelabora-las em seu contexto
social, compreendendo seus significados a partir da vivência delas.

5 A experiência didático-pedagógica multicultural de dança

Nessa ocasião retratamos uma prática realizada durante as aulas de Educação Física
em uma escola da rede estadual de Mato Grosso na turma do 8º ano do ensino fundamental.
O entorno da escola não oferece muitas opções de cultura e lazer, não há sequer uma
praça próxima dali. Assim, os adolescentes, frequentemente, requerem o uso das quadras
poliesportivas das escolas da região, até mesmo, nos fins de semana. Na grande maioria das
vezes, o uso desses espaços se restringe a prática do futebol, e, concomitantemente, ocorrem
―rodinhas de funk‖, os jovens ficam dançando as variações deste gênero, como o ―Passinho
Carioca‖ e o ―Passinho do Maloka‖.
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Assim, observando essa preferência de dança dos jovens da comunidade, surgiu a
oportunidade de trabalhar com os procedimentos pedagógicos do multiculturalismo, bem
como o tema norteador das ações didáticas da escola para o ano incluía a temática da
diversidade cultural. Decidimos então tematizar a prática (Funk) no contexto de outras danças
urbanas contemporâneas. Foi constituído um planejamento participativo junto aos alunos,
através do mapeamento dos conhecimentos dos educandos em relação a danças, no qual foi
constatada a inclinação desses para o gênero Funk, seguido de outras danças urbanas, como
Axé e Sertanejo.
Deste modo, a partir da fala dos alunos, selecionamos a dança (Funk, Axé e Sertanejo)
com a finalidade de tematizar essa prática corporal de modo a despertar o reconhecimento da
mesma como patrimônio cultural de grande parte da turma. Dessa forma, conferimos um
vídeo-documentário: ―Como surgiu o Funk‖ (Canal Conhecimento Geral, 2016), que narra o
contexto originário do Funk até como se tornou como é hoje em dia.
Durante a exibição do vídeo os alunos fizeram anotações do conteúdo exposto, se
mostrando bem interessados no assunto, afinal, é uma dança que os mesmos cultuam fora da
escola. E assim procuramos nos encaminhamentos de sala de aula realizar uma ponte entre o
repertório conhecido e o desconhecido, um trabalho em direção a uma cultura mais ampla
(NEIRA, 2009). Na sequência, foi promovida uma discussão em torno da temática - a origem
do Funk.
Dentre os questionamentos, havia alguns que tratavam de questões político-sociais,
como aqueles que falam da discriminação em relação ao gênero Funk. Esses acrescentaram
um importante debate na aula. Afinal, a abordagem adotada pode auxiliar os adolescentes a
analisar e interpretar o que são essas danças, colaborando para que eles conheçam a própria
identidade cultural e entenda quem são (NEIRA, 2010).
Na sequência da proposta, foi solicitada a interação dos alunos com o jogo de
videogame ―Just Dance‖, para realizar a vivência da manifestação de uma forma lúdica. O
jogo é de conhecimento dos alunos e se mostrou bem atraente a eles, à medida que ensina os
princípios básicos das danças, no caso, do Funk, e também se tem a oportunidade de ler e
vivenciar a dança em si, algo que a escola deve proporcionar, pois se trata de um saber
formativo (MARQUES, 2007).
Finalizando, foi concretizada a formação de grupos de alunos, a fim de obter um
exame sobre o subgênero advindo dos conhecimentos dos alunos, que foram apresentados
através da demonstração dos princípios básicos dessas danças. E foi discutido como eles se
esses observam ou mesmo se valorizam a manifestação cultural do movimento dança, se
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estabelecem relações entre as práticas corporais e os seus valores culturais e sociais.
Assim constatamos que as aulas oportunizaram situações fecundas, à medida que
despertou a participação e interesse dos alunos, sobretudo, cumprindo a proposta pedagógica
planejada, na qual visava à leitura crítica e a ressignificação das práticas corporais.

6 Considerações finais

O relato de experiência procurou demonstrar as possibilidades e as dificuldades de
tratar no âmbito da Educação Física escolar a dança enquanto um saber formativo, um
conteúdo curricular que deve ser tratado como tal, ou seja, sob as dimensões: conceitual,
procedimental e atitudinal. Dessa forma, ficou evidente que a proposta multicultural
pedagógica colaborou para o despertar do interesse dos alunos para com a citada manifestação
da cultura corporal de movimento, a medida em que, primeiramente, prezou por um
mapeamento do patrimônio cultural corporal da turma.
Assim sendo, com a eleição do estudo e vivência do gênero Funk no contexto de
outras danças urbanas contemporâneas, bem como, a partir da observação da ancoragem
social dos conhecimentos dos estudantes, optamos tematizar as danças que os discentes
cultuam e identificam na sociedade. Fazendo um trabalho crítico com os jovens afim de
analisar e interpretar o que são essas danças, contribuindo para que eles conheçam a própria
identidade cultural e entendam quem são.
Venturosamente, houve o envolvimento dos alunos para a realização do estudo, das
pesquisas e vivências dessa manifestação, ocorreu a percepção dos alunos como sujeitos
participantes e responsáveis pela produção de conhecimento e aprendizagem. Do mesmo
modo, a tomada de consciência por parte da turma sobre o fato da má fama difundida em
relação aos aspectos histórico-sociais e coreográficos do Funk, igualmente, dos outros
gêneros musicais oriundos das camadas populares. No sentido de haver uma discriminação
dado a razão de sua origem, e, que ao estudarmos o Funk pedagogicamente, podemos extrair
aprendizados interessantes e não interessantes.
Em relação as dificuldades encontradas dessa experiência didático-pedagógica,
acreditamos que se deveu ao fato de que os discentes não estão acostumados a um
planejamento onde os mesmos devem se colocar mais ativos no processo de ensino e
aprendizagem, isto é, como sujeitos também responsáveis por sua própria aprendizagem,
juntamente com a figura do professor. Além disso, ficou evidente a dificuldade dos alunos em
descontruírem a ideia de que o ensino da dança somente deve pautar-se em aprender
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coreografias pré-estabelecidas, ao invés de reconhecer a liberdade de criação e expressão que
ela permite, bem como o fato de ser um fenômeno cultural complexo que abarca importantes
discussões e aprendizados.
Em linhas gerais, apesar do amplo campo de saberes que a dança oferece, ainda assim
é pouco estudada na escola, o que é lamentável. Ademais, os docentes de Educação Física e
Artes habilitados para o ensino deste conteúdo, em sua maioria, possuem pouca ou nenhuma
formação nessa prática artístico-corporal. Dessa forma, ressalta-se a importância da formação
profissional desses educadores, em direção a diversificação sistematizada dos conteúdos da
cultura corporal de movimento.
Logo, a experiência didático-pedagógica relatada teve o objetivo de desenvolver e
estimular práticas de ensino inovadoras que atendam a realidade do público escolar, com
relevante diversidade cultural, no propósito de garantir a cidadania através da educação.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA HISTÓRIA DE VIDA DOS ALUNOS DA
EJA: O PASSADO E O PRESENTE
Danillo Ferreira Mendes (UNIVAG)- danillo_mendes21@hotmail.com
Jaqueline Mendes da Silva (UNIVAG)- jaqueline.mendes1982@hotmail.com
Resumo:
Esta pesquisa caracteriza-se como sendo qualitativa de tipo descritiva. O objetivo deste estudo foi analisar
como a Educação Física esteve presente na história de vida dos alunos da EJA e como se constitui na
atualidade buscando comparar a Educação Física do passado e no presente e como ela repercute na vida dos
estudantes da EJA. Participaram desse estudo três participantes, sendo dois do sexo masculino e um do sexo
feminino. Todos alunos do Ensino Médio que cursavam a área de Linguagens no momento da coleta. O local
da pesquisa foi um CEJA localizado no Município de Várzea Grande. Como instrumento para a coleta de
dados, fizemos a escolha por uma entrevista semiestruturada. Para a análise dados optamos por trabalhar com a
Proposta de Redução de Bogdan e Biklen, e ao analisarmos os dados chegamos a três categorias, sendo elas:
―A Realidade econômica: O afastamento da Escola‖; ―O (Re) encontro com a escola: A nova Educação Física
presente Relato de Vida‖; ―As lembranças da Infância: A Educação Física‖. Concluímos que as aulas de
Educação Física vivenciadas pelos nossos participantes era apenas uma prática sem sentido, apenas um fazer
por fazer, muitas vezes até servindo como passatempo, já nos dias de hoje eles conseguem ter uma
compreensão maior, conseguem relacionar os conteúdos aprendidos em sala de aula com o seu cotidiano e
conseguem até mesmo transmitir esses conhecimentos e habilidades para familiares e amigos.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação Física. História. Presente.

1 Introdução

A EJA - Educação de Jovens e Adultos - é entendida como uma modalidade de
ensino regular que apresenta algumas características próprias (BRASIL, 2006). Essa
modalidade de ensino, ao longo de muitos anos, esteve relacionada à educação popular,
pensada e organizada para atender as classes menos favorecidas e marginalizadas da
sociedade. Porém, em tempos atuais, deve-se abordar uma concepção mais ampla da EJA, e
visualizar a educação como um direito de aprender, e para esse aprender não é necessário
estipular uma idade única. ―Tratar a EJA como direito significa reafirmar a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, para a qual a educação constitui direito
fundamental da pessoa, do cidadão [...]‖ (BRASIL, 2008, p. 1). Segundo Di Pierro, Joia e
Ribeiro (2001) é necessário superar a visão que existe uma idade adequada para a
escolarização e que ela seria na infância e adolescência e que a função da EJA seria apenas
recuperar o tempo perdido.
Esta pesquisa pretendeu analisar como a Educação Física esteve presente na história
de vida dos alunos da EJA e como se constitui na atualidade buscando comparar a
Educação Física do passado e no presente e como ela repercute na vida dos estudantes da
EJA.
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A relevância desta pesquisa está no fato de que através dela poderemos conhecer
e analisar a trajetória de vida dos alunos da EJA e suas experiências com a Educação
Física, desde seu ingresso na educação básica, até os dias atuais. E assim compreender a
presença da mesma nessas histórias de vida e como essas histórias de vidas são consideradas
nas aulas de Educação Física.
Carvalho (2009, p. 5) nos faz refletir sobre o que devemos ―considerar ‗experiência‘
em uma sociedade que ensina o afastamento das pessoas e das coisas‖. Segundo Larrosa
(1994, p. 161 apud CARVALHO 2009, p. 5) ―É incapaz de experiência aquele a quem
nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada lhe toca,
nada lhe chega, nada lhe afeta, a quem nada lhe ameaça, a quem nada lhe fere‖.
De acordo com Linhares (1997 apud CARVALHO 2009, p. 6)
A possibilidade de estabelecer relações e ressignificações entre os conteúdos
abordados pela escola e o conhecimento do cotidiano é distorcida pela instituição
escolar na medida que a mesma valoriza o saber como ‗decoreba‘, como
‗memorismo‘. Distorção que aparece de inúmeras maneiras, inclusive quando
desconsideramos, não resgatamos a história que o conhecimento possui: sua
trajetória para estar como hoje se apresenta; seus erros e acertos; as relações com a
natureza e as relações socialmente produzidas, etc. (Grifos do autor)

É nessa relação e nessa ressignificação que Linhares (1997 apud CARVALHO
2009) apresenta que entendemos como relevante o estudo da EJA e seu processo histórico.
Conhecer, compreender e analisar as experiências de vida dos alunos da EJA com a Educação
Física possibilita novos olhares de se trabalhar a Educação Física na escola.
Cada aluno que decide estudar na EJA tem sua peculiaridade sendo assim, esse
universo é repleto de diversidades. Idade é um dos principais diferenciais nas salas de
aula da EJA, pois, são muitos os motivos que levam o aluno em idade considerada regular
parar os estudos deixar de frequentar a escola. Quem decide frequentar a EJA, traz em sua
história os motivos que o retirou das salas de aula, seja por uma infância sofrida porque
precisou começar a trabalhar cedo, por dificuldade de acesso à escola, ou também,
porque teve que assumir reponsabilidades familiares, fazendo com que deixasse de lado
frequentar uma escola, ou por outras inúmeras escolhas ou imposições sociais. (DI PIERRO;
JOIA; RIBEIRO, 2001).
Ao observar a história da EJA identificamos que a mesma surgiu com um papel
importante, segundo Porcaro (2006) a história da Educação Jovens e Adultos vem desde o
Brasil colônia, embora a iniciativa governamental seja recente nesta modalidade. No Brasil
Colônia a educação era voltada à doutrina religiosa, não tendo um caráter educacional.
Já no Brasil Império, iniciaram as reformas educacionais que proporcionaram
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aulas noturnas para analfabetos. Segundo Lopes e Sousa (2007), no Brasil Império a
alfabetização dos adultos analfabetos, tinha como objetivo instrumentalizar a população,
ensinando a ler e escrever; com isso os colonos poderiam ler o catecismo e seguir as
ordens e instruções da corte, catequisando também os indígenas da região e mais tarde os
trabalhadores conseguiriam cumprir as tarefas exigidas pelo Estado. Porém, esse não é o
único relato que se tem sobre a origem da EJA, pois anterior a Revolução Industrial do
século XVIII não era de interesse dos patrões a alfabetização dos seus operários, pois seu
trabalho era apenas braçal, trabalho pesado. Após a revolução industrial a demanda de
funcionários alfabetizados aumentou.
A princípio, a modalidade de educação para adultos era apenas temporária, mas
como era grande a demanda foi prolongando, pois, sua manutenção passou a ser viável.
(GOMES; SILVA; GÜNTHER, 2009). Com a Revolução Industrial houve uma crescente
valorização da educação de jovens e adultos, porém, ainda lenta. Segundo Ajala (2011,
p.9), ―em 1894 surgiu a primeira escola noturna com o objetivo de alfabetizar os
trabalhadores analfabetos‖.

Com a valorização dessa modalidade surgiram algumas

preocupações como:
a valorização do domínio da língua falada e escrita, visando o domínio das técnicas
de produção; a aquisição da leitura e da escrita como instrumento da ascensão
social; a alfabetização de adultos vista como meio de progresso do país; a
valorização da alfabetização de adultos para ampliação da base de votos.
(PORCARO, 2006, p.01)

De acordo Lopes e Sousa (2007) a Educação de Jovens e Adultos está
estreitamente ligada às variações ao longo do tempo, sofrendo várias transformações sociais,
econômicas e políticas que simbolizam cada momento histórico do país. Para Sampaio e
Almeida (2009, p. 13):
A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil é uma história que se
produz à margem do sistema de educação, Impulsionada pela luta dos movimentos
sociais, marcada pelo exclusão estabelecidos historicamente entre a elite e as
classes populares neste país.

Segundo Carvalho (2009) existem três funções principais apontadas pelas
Diretrizes Curriculares Nacional de Educação (CNE, 2000) que são: reparadora,
equalizadora e qualificadora. Para a autora supracitada a função reparadora da escola está
relacionada ao sentido de oferecer aos jovens e adultos uma escola de qualidade. Já a
função equalizadora diz respeito a busca ou a reentrada no sistema educacional dos
sujeitos que por efeito de várias repetições ou por evasão não concluíram a educação
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básica na idade certa. Por fim, a função qualificadora é uma forma de atualização do
sujeito como reparação para viver em sociedade e para o trabalho. A qualificadora é
colocada como sentido principal da EJA, fazendo com que a ela perca o seu caráter
compensatório nos levando a pensar a Educação permanentemente.
Nessa visão ampla da Educação de Jovens e Adultos, a escola não deve selecionar
quem vai concluir a escolarização e, em que idade isso deve ocorrer, pois não existe idade
limite para a aprendizagem. A EJA vem trazer essa possibilidade de viabilizar o acesso à
escola para todos, independentemente da idade, do local que mora ou trabalha. Deve ter
um caráter de inclusão, aproveitando os saberes que cada um traz de casa e de sua vida.
A Educação Física na Educação de Jovens e Adultos não difere das demais
disciplinas, pois, ela também precisa levar em consideração que devemos conhecer e
socializar as vivencias dos alunos de modo que teremos um ponto de partida para
adequar os conhecimentos que atenderão ao interesse dos educandos. Segundo Carvalho
(2009, p.120) ―Esse processo pode contribuir para superar formas de exploração e exclusão
em que vive a maior parte da população, pois a escolarização se aproxima com a
necessidade e o desejo de sentir - pensar diferentes formas de ser e existir‖. Porém, ainda
nos deparamos com uma prática que deixa de lado as vivências dos alunos, entendendo que
as experiências anteriores que eles trazem é um obstáculo para aquilo que achamos
importante ensinar na escola. Entretanto, Soeiro (2009, p. 171) relata que a maior riqueza e
desafio da EJA é reconhecer o que cada um traz consigo:
O reconhecimento da existência dessa riqueza e dos saberes que cada aluno traz
consigo, tecida na relação com o outro e na sua relação com o mundo é o desafio
da EJA, na construção de uma escola na qual educandos e os educadores possam
interagir, dialogar e produzir conhecimento alicerçados por saberes diversos
levando em conta a realidade social e cultural desses sujeitos propiciando espaços
para problematização e reflexão dos conhecimentos construídos.

Com a LDB de 1996 houve um avanço da Educação Física tornando-se componente
curricular, porém houve retrocesso pois torna-se facultativa ao turno noturno. E já na
alteração em 2003 a Educação Física torna-se obrigatória nos três períodos, porém faculta a
pessoas com prole, que tenham jornada de trabalho acima de seis horas por dia, que prestam
serviço militar e que tenham mais de 30 anos de idade. De acordo com Silva e Venâncio
(2005, p. 55): ―Essas opções de facultabilidade reforçavam as intenções do governo à época
de que a Educação Física fosse apenas um instrumento de preparação do trabalhador‖. A
Educação Física ao longo do tempo, no senso comum, é caracterizada ―pelo fazer‖, mesmo os
professores trabalhando outros conteúdos. De acordo com Araújo (2008, p. 26):
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O papel da Educação Física ultrapassa o ensino de esporte, ginástica, jogos,
danças, atividades rítmicas e expressivas e o conhecimento sobre o próprio corpo,
em seus fundamentos, técnicas e organização, e inclui também os seus valores
subjacentes, ou seja, quais atitudes os alunos devem ter nas e para as atividades
corporais.

A Educação Física tem papel fundamental na vida desses sujeitos que ingressam na
EJA pois possibilita o acesso à cultura de movimento. (BRASIL 2006). É importante garantir
o direito do aluno a ter ciência do porquê está realizando determinado movimento e também
entender quais os conceitos ligados àqueles procedimentos, fazendo com que ele consiga
relacionar esse aprendizado com o mundo do trabalho e também compreender a influência da
mídia na construção da corporeidade. (ARAÚJO, 2008).
Brasil (2006) ainda ressalta que o acesso a essa gama de informações, vivencias e
valores é compreendido como direito do cidadão, fazendo com que ele construa e usufrua de
instrumentos que sirvam para promover a saúde, que utilize de sua criatividade no tempo de
lazer.
Essa pesquisa foi realizada em uma CEJA (Centro de Educação Jovens e Adultos),
que está localizado no Município de Várzea Grande, fizeram parte deste estudo 3 alunos,
que estudam no período noturno e para coleta de dados utilizamos uma entrevista
semiestruturada.

2 Metodologia

Essa pesquisa caracteriza-se como sendo de natureza qualitativa que é a
abordagem metodológica que se adequou ao nosso estudo, pois permite recolher as
particularidades do trabalho (SPINDOLA; SANTOS, 2003). Segundo a autora supracitada,
essa abordagem metodológica preocupa-se com os sujeitos em seu espaço e em suas
diversidades, cabendo ao pesquisador não impor controles nem limites, essa abordagem
baseia-se na premissa de que os conhecimentos sobre os sujeitos só são válidos com a
descrição da experiência de vida, como ela é vivida e como foi contada por seus próprios
autores.
É do tipo descritiva que segundo Mattos, Rossetto Júnior e Blecher (2008, p. 35)
―tem como características observar, registrar, analisar, descrever e correlacionar fatos ou
fenômenos sem manipulá-los, procurando descobrir com precisão a frequência em que um
fenômeno ocorre e a sua relação com outros fatores‖.
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A escolha da amostra ocorreu de forma aleatória, e participaram deste estudo três
alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola de EJA localizada no município de Várzea
Grande. Segundo Thomas e Nelson (2002, p. 60 apud MATTOS; ROSSETTO JÚNIOR;
BLECHER, 2008) amostra é um grupo de sujeitos que terão suas caraterísticas analisadas de
acordo com as variáveis pelas quais o estudo é conduzido, ou seja, uma parcela selecionada
da população ou universo (grupo) que se pretende estudar.
O instrumento utilizado para coleta de dados foi uma entrevista. Segundo Mattos,
Rossetto Júnior e Blecher (2008) esse instrumento é a melhor forma de colher dados
relevantes, já que existe um contato entre entrevistado e pesquisador. Sendo que a melhor
forma de se conhecer um sujeito é estando frente a ele. Ainda segundo os autores supracitados
há três tipos de entrevistas: estruturada, semiestruturada e não-estruturada. Para esse estudo
fizemos a escolha pela entrevista semiestruturada, que segundo Gil (2009), as perguntas são
pré-determinadas, porém os entrevistados podem responder livremente, dando a oportunidade
de o entrevistador fazer uma nova pergunta buscando sempre as informações que mais o
interessam, também norteando a entrevista buscando chegar ao objetivo.
Ao tratarmos de pesquisas científicas é necessário cuidado com as questões éticas,
por isso, antes da coleta de dados, fomos a escola, explicamos o objetivo do nosso
estudo, entregamos e coletamos a assinatura em um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido que foi entregue em duas vias a escola, e aos alunos. Após a assinatura de
ambos envolvidos, passamos para o momento crucial da pesquisa, a coleta de dados, que
foi realizada em uma visita a escola, e foram feitas três entrevistas.
Após o encerramento da coleta de dados passamos para a análise de dados que
optamos pela Proposta de Redução de Bogdan e Biklen (1994, p. 221), que trabalha por
categoria, que para eles significa encontrar regularidade nas respostas entre os
participantes do estudo a partir de leituras minuciosas ―em seguida escreve palavras e
frases que representam estes mesmos tópicos e padrões. Estas palavras frases são categorias
de codificação‖.

3 Analises Dos Dados

Ao buscar trabalhar com as histórias de vida dos alunos, trazemos à tona momentos
da infância e lembrança do passado que por algum motivo marcou suas vidas. Segundo
Oliveira (2013, p. 13) ―Isto que defino como memória: As lembranças, as ações que estão
envolvidas em nossas histórias, que fazem parte de nós, nos acompanham desde os dias que
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surgiram em nossa vida e nos acompanharão até quando tivermos memória‖.
Partindo para a análise dos dados a nossa pesquisa, que contou com 3 participantes,
que estudam no CEJA localizado no Município de Várzea Grande.
Os participantes dessa pesquisa são três educandos da EJA que fizeram de
alguma maneira parte de nossa história e com os quais aprendemos muito. Estes
participantes serão identificados por P1, P2 e P3.
Os participantes tinham em média 28 a 40 anos idade, sendo que o P5 (Participante
n° 05) estuda na unidade desde de 2010 e disse que escolheu esta unidade porque ela
possibilita acabar a Educação Básica mais rápido, já P3 disse que está a quase dois anos na
escola, e a escolheu por morar próximo, P2 fez sua escolha por causa da especificidade
do CEJA em atender a educação de Jovens e Adultos.
Utilizamos as seguintes perguntas: 1) Como eram as aulas de Educação Física?
2) Como são hoje as aulas de Educação Física? 3) Fazendo uma comparação entre a
Educação Física do presente e do passado você percebe alguma diferença? Qual? 4) Entre a
educação física do presente e do passado qual você considera a melhor? Justifique? 5) Qual a
Educação Física do passado ou a do presente você considera que consegue estabelecer
relação com o seu cotidiano? Como?
Por meio das respostas obtidas chegamos a 3 categorias, que foram denominadas
―A Realidade econômica: O afastamento da Escola‖, ―O (Re) encontro com a escola: a
nova Educação Física presente relato de vida‖ ―As lembranças da infância: a Educação
Física‖.

A realidade econômica: o afastamento da escola

Nesta categoria podemos verificar os motivos que levaram os nossos participantes
a abandonar a escola na chamada ―idade certa‖. Segundo Oliveira (2013, p. 19):
Os sujeitos desta história são frutos da desigualdade financeira; de famílias
numerosas, que não tinham condições de trabalhar e estudar e que ignoravam a
escola como oportunidade de crescimento; que ainda foram inseridos
precocemente no mundo do trabalho, ao trabalho infantil, que nega a crianças e seu
tempo; que se tornaram adultos antes mesmo de deixarem de ser crianças; que
pularam etapas e que buscam, desesperadamente, resgata-las, enfim, que tornaramse borboletas e querem voar alto pelo céu do conhecimento.

Apesar de nossa pesquisa ser sobre a história de vida e os nossos participantes
serem pessoas distintas sem qualquer vínculo de parentesco, os motivos são relativamente
parecidos como podemos verificar nas respostas dos entrevistados:
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Meu motivo foi a perca da minha mãe, ela veio a falecer, eu não pude estudar por
que eu entrei em depressão profunda, ai eu larguei mão da escola por causo devido
a isso [...] (P1)
[...] eu parei por que eu morava no sitio e trabalhava na cidade, então não tinha
como trabalhar e estudar ai optei só por trabalhar [...] (P2)
[...] eu parei de estudar por cal (sic) motivo de eu mora no sítio no Piauí, Água
Branca do Piauí então eu vim embora pra cá com treze anos de idade e daí depois
trabalhar muito cedo ne (sic) com uns quatorze anos trabalhar ne ai parei o estudo
ne (sic) [...] (P3)

Quando analisamos a fala de P1 podemos observar que devido a perda de um
ente querido essas pessoas acabam abandonando a escola, muitas vezes isso acaba
desestruturando a família, e para muitas crianças a perda de um pai ou mãe, acaba sendo
a perda de uma referência, portanto:
Essas situações fazem com que as pessoas mais pobres enfrentem mais
dificuldades no acesso à escola e também em permanecer nela, constituindo e
ampliando cada vez mais o número de homens e mulheres que adentram a
modalidade EJA em todo o país (HAGGE, 2001 apud AJALA, 2011, p.15)
.

Como podemos ver P2 e P3 por morarem em sítio, longe da escola e por
precisarem trabalhar acabaram optando em deixar de estudar; procurando ajudar no
sustento de casa. Segundo Ajala (2011, p. 9):
Quando surgem barreiras ou empecilhos para o ser humano permanecer em um
ambiente escolar, o abandono parece ser a única alternativa. Porém, nos dias
atuais, os estudos ou a aquisição de conhecimentos científicos tornam-se
necessários quando há uma expectativa de mudança de estado social e pessoal.

Por isso faz-se necessário ofertar uma educação de qualidade para estes sujeitos,
para que possam tem a oportunidade de concluir seus estudos com qualidade, podendo
voltar ao mercado de trabalho, e também para que formemos sujeitos críticos e emancipados.
Muitas vezes rotulamos os alunos da EJA, chamando-os de repetentes, evadidos,
defasados, entre outros. Não procuramos entender quais foram os reais motivos que os
levaram a desistir de estudar, quais foram os empecilhos que os barram.

O (Re) encontro com a escola: a nova Educação Física presente relato de vida

Encontramos nos discursos dos alunos várias afirmações que nos permitiram criar
esta categoria, pois eles acreditam que as aulas de Educação Física têm um sentido. Eles
conseguem entender o porquê estão fazendo tal prática ou mesmo o porquê de estudar aquele
conteúdo, como podemos ver nas falas dos nossos três participantes:
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[...] hoje nós fazemos mais educação física com a mente e o corpo, antes não, era
só brincadeira mesmo, era diferente. (P1)
[...] hoje e completamente diferente ne hoje evoluiu muito a educação física, hoje
na sala por exemplo a gente aprende a se comportar, como alongar como funciona
o músculo da gente, o corpo como eu se funciona, se tem tipo um problema, como
fazer pra prevenir esse problema, então é muita diferença tem nem tem
comparação com antigamente. (P2)
[...] hoje a educação física muito evoluída assim como a prevenção de doenças né,
por que hoje você estuda sobre seu corpo se tem o conhecimento do seu corpo
hoje, como se alimentar, alimentação saudável [...] (P3)

Ao analisarmos a fala de P1 podemos ver que nas aulas de Educação Física nos dias
de hoje no CEJA trabalha de forma integral, levando o nosso aluno a pensar e refletir o
porquê está realizando aquela pratica, [...] ―visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖. (BRASIL, 1988).
Quando analisamos os dizeres de P2 e P3, eles afirmam que Educação Física
evoluiu muito, deixando de trabalhar apenas com atividades práticas, mas também
trabalhando o conhecimento sobre o corpo e orientações para suas atividades do dia-dia e
também a prevenção a doenças. Para Guimarães et al (2001, p.18)
A partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, houve um esforço de reformulação
das propostas curriculares, tornando a educação física componente curricular da
educação básica. A partir desta nova concepção, as aulas de educação física devem
desenvolver outras práticas corporais além dos esportes, como a dança, a ginástica
geral, jogos e lutas, e através delas e do próprio esporte, exercer seu papel de
contribuir na formação da criança.

Eles disseram que conseguem aplicar os conteúdos ensinados nas aulas de Educação
Física no dia-dia, isso é muito importante, pois, dá um sentido àquilo que eles estão
aprendendo, não será um conhecimento assimilado e depois deixado de lado:
[...] porque você exercita como esticar o braço a lavar vasilha, varrer uma casa é a
mesma coisa você está fazendo na sala de aula você está fazendo educação física,
exercitando seus músculos e deixando bem a mente aberta pra pode entrar em foco
entre as duas coisas. (P1)
[...] porque você aprende um monte de coisa ne até como chegar no serviço e
alongar antes de começar a trabalhar, se tiver com uma dor, não sair e tomar
qualquer remédio, tem que procurar um acompanhamento pra saber entendeu,
quando for praticar um esporte pra saber fazer as coisas certinho, não igual
antigamente, que eu aprendo hoje eu levo pro meu dia a dia de trabalho. (P2)
[...] você vai enfrentar um trabalho pesado hoje, primeiro você faz um
alongamento pra poder pegar aquele peso ne e sobre a comida também procurar se
alimentar na hora certa comer bem. (P3)

O Participante P3 disse também que além de transmitir conhecimento aos amigos
e familiares utiliza os conhecimentos adquiridos em sala de aula para além da escola.
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[...] transmito sim, estimulo sim, final de semana bate uma bolinha também, fazer
uma ginastica [...] ali pra aquecer o corpo, pra não deixar o corpo fica relaxado.
(P5).

Nesse sentido, Brasil (2006, p. 194) relata que a Educação Física deve possibilitar
aos alunos ―a experimentação de atividades prazerosas, de tal modo que eles desejem
continua-las também fora da escola.

As lembranças da Infância: A Educação Física

Ao analisarmos as falas dos participantes podemos observar que durante o tempo em
que eles frequentaram a escola na idade certa, as aulas de Educação Física vivenciada por eles
era meramente uma prática sem sentido, um fazer por fazer, podemos conferir na fala dos três
participantes deste estudo:
Antigamente era mais brincadeira de roda e dinâmicas [...] (P1)
Na época era mais brincadeiras né (sic), tinha futebol mais era mais só pega-pega,
taco e peteca [...] (P2)
[...] antigamente você só corria e brincava [...] (P3)

Podemos perceber na fala dos participantes que a Educação Física era constituída
apenas de brincadeiras, o que, para Guimarães et al. (2001), não deveria ocorrer, pois somos
seres socioculturais, e ao ver essas aulas voltadas exclusivamente a uma prática sem sentido,
um fazer por fazer, deixamos de lado o desenvolvimento integral do sujeito, deixando de
trabalhar o respeito mútuo, a cooperação e afetividade, bem como aspectos de domínio
cognitivo que são bases para formação de uma agente transformador da sociedade.
Ainda nesta mesma linha, outros participantes ainda relatam que a aula servia
para passar o tempo, como um momento de distração:
No passado eu lembro a aula de Educação Física era uma aula mais de brincadeiras
de correr, de brincar de pega-pega, essas coisas assim [...] (P3)
[...] tinha as matérias tipo ensino religioso que não tem hoje e aí tinha Educação
Física, pra tira da sala pra correr e brincar um pouquinho mas era só uma forma de
brincar e distrair e tinha brincadeira como rouba-bandeira. (P2)
[...] era só brincadeira de criança mesmo só pra passar o tempo. (P1)

Como podemos ver o participante P3 lembra-se da aula de Educação Física como
um momento de brincar e correr com atividades que a maioria das crianças fazem em sua
infância. Na fala de P2 percebemos a comparação entre as matérias ministradas em sala com
o intuito de ficar estudando e a Educação Física, na qual era permitido sair da sala um pouco
para se distrair brincando de rouba bandeira. P1 já é mais incisivo e liga a aula de Educação
Física as brincadeiras de criança que só serviam para passar o tempo.
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P3 afirma que nestas aulas eles faziam as atividade por fazer, sem ter um sentido,
pois as atividades era brincadeiras, fazendo com que segundo ele não agregasse nenhum
conhecimento, segue a fala de P3:
[...] já saíamos da sala íamos correr brincar e tudo e não aprendia [...]
Na fala de P5 podemos ver que eles realizavam a atividade sem mesmo ter ideia do
por que? Não sabiam se estavam aprendendo alguma coisa, se tinha algum significado
nessa atividade. Porém, para Libâneo (1994, p. 127) ―[...] a escola tem por principal tarefa
na nossa sociedade a democratização dos conhecimentos, garantindo uma cultura de base
para todas as crianças e jovens‖. Sendo assim, os conteúdos e práticas vivenciadas naquelas
aulas deveriam ser repletas de conhecimentos e práticas.

4 Considerações Finais

Concluímos que os três participantes entrevistados nesse estudo nas aulas de
Educação Física do passado não tiveram conteúdos que abrangessem os três níveis de
conhecimento: conceitual, procedimental e atitudinal, eles apenas vivenciaram aulas práticas,
era apenas um fazer por fazer, sem ter um sentido naquilo que estavam realizando, muitas
vezes as aulas de Educação Física serviam apenas como passa tempo, diferentes das
demais disciplinas que eram realizadas em sala de aula e parecia ser coberta de sentidos.
Eles utilizavam a Educação Física como forma de recreação, deixando de ser trabalhado
alguns elementos muito importantes como o respeito, cooperação, autonomia entre outros.
Já nos dias de hoje podemos constatar a evolução das aulas de Educação Física.
Os relatos nos mostram que as aulas de Educação Física possuem sentido, em que os
mesmos sabem o motivo pela qual estudam determinados conteúdos. Além disso,
conseguem relacionar os conhecimentos aprendidos em sala de aula com o cotidiano. Bem
como levar para fora de sala de aula esses conhecimentos e habilidades aprendidos na escola.
Com esse estudo também percebemos que além de possuir sentido a Educação Física
de hoje eles conseguem transmitir aquilo que eles aprendem em sala de aula enquanto
conhecimentos e habilidades aos seus familiares e colegas.
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Resumo:
Este relato tem como objetivo narrar experiências que tivemos atuando com o Ensino Médio em uma escola
localizada em Várzea Grande. No escopo desse relato, revelamos a possibilidade de pensarmos abordagens
diferenciadas na área educacional que possam atingir avanços e conquistas no processo de ensino
aprendizagem dos alunos do Ensino Médio. Colocar o aluno como centro do processo será fundamental para
constantemente o ir e vir do ser professor, uma atuação de movimentos constantes, de reflexões que nos leva a
repensar a prática para atender à necessidade do outro, na qual nos co-responsabilizamos. Portanto, o
planejamento foi fundamental nesse processo. Foram realizadas buscas e leituras intensas acerca dos temas em
questão a fim de colher o máximo de informações possíveis, bem como conhecer quem são os alunos, para que
o conhecimento pudesse fazer sentido para os mesmos.
Palavras-chave: Educação Física. Ensino Médio em Tempo Integral. Conteúdos. Planejamento.

1 Introdução

Refletir sobre a Educação Física no Ensino Médio é sempre instigante e
desafiador ainda mais quando se tem ela na nova proposta da escola em período integral.
A escola de Ensino Médio em Tempo Integral surge como uma necessidade de formar
cidadãos preparados para a vida, para além de conhecer apenas os conteúdos escolares,
mas sim, formar pessoas que sabem lidar com os outros e tornem-se protagonistas da sua
vida.
As escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, de acordo com Pátaro e Alves
(2011, p.5) tem como papel:
[...] ajudar na formação ética de cidadãos(ãs) críticos(as) e conscientes de seu
papel na sociedade, consideramos que a escola deve se preocupar com a instrução
das futuras gerações e também com a formação em valores, condição para o
desenvolvimento intelectual, moral e para o pleno exercício da cidadania.

Dessa forma, a Educação Física deve ser vista de uma nova maneira, como uma
disciplina repleta de conhecimentos e não mais como um ―momento de lazer‖ por ser
desenvolvida na quadra (BERTINI JUNIOR; TASSONI, 2013).
Portanto, o objetivo desse relato é apresentar as experiências vivenciadas por uma
professora de Educação Física no Ensino Médio em Tempo Integral ao trabalhar com os
conteúdos.
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2 Metodologia
Esse estudo caracteriza-se como sendo descritiva e de natureza qualitativa. ―Este
método difere, em princípio, do quantitativo, à medida que não emprega um instrumental
estatístico como base na análise de um problema, não pretendendo medir ou numerar
categorias‖. (RICHARDSON, 1989, p. 9apud DALFOVO; LANA; SILVEIRA2008).
Este estudo relata as experiências profissionais de uma professora recém-formada
em Educação Física que assumiu aulas em uma escola de Ensino Médio em Tempo
Integral no município de Várzea Grande. As experiências descritas neste relato ocorreram
com as quatro turmas de Ensino Médio que a escola possui, sendo elas: 1° ano (duas
turmas), 2°e 3°ano (uma turma cada), em cada uma dessas turmas possuem em torno de 25
a 30 e estes alunos estudam na escola das 7 horas da manhã às 16 horas de segunda a sextafeira.

3 Relato de Experiência

Sabemos que planejar é estabelecer metas e objetivos a serem atingidos num
determinado período de tempo, algo que demanda conhecimento, dedicação e estudo, levando
em conta a Escola Média em Tempo Integral ser uma proposta nova ainda no Estado, todos
que nela está atuando, encontra-se em fase de aprendizagem, já que muitas vezes a sua
formação inicial, não conseguiu contemplar todos os elementos que nesta escola são
pensados. Portanto torna-se uma construção que se faz muitas vezes na nossa prática diária,
entretanto, coberta de significado e planejamento.
O professor ao planejar tem que pensar em todos seus alunos e o nível de
desenvolvimento que cada um se encontra, após isso deve buscar atender as necessidades de
todos. Entre as experiências vividas, destacaremos algumas consideradas mais significativas,
pois nas escolas de tempo integral se tem uma diversidade cultural imensa a qual tem que se
levar em conta.
No campo de atuação se tem algumas diferenças logo de início para os professores e
para os alunos. Primeiro para o professor: os vários planejamentos a qual não se tem a
vivencia nas escolas regulares que são planejamentos semanais, guias bimestrais e anuais.
Logo, também se tem que dividir entre as aulas teóricas e práticas, pois serão no mínimo duas
aulas por semana. A uma diferença no processo de coordenação, já que cada área tem um
coordenador específico, a qual sem tem uma orientação semanal, em que são repassados todos
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os informes necessários, que muitas vezes versam sobre: melhorias, para as aulas,
requerimentos e comentários sobre os alunos e formas de intervir para melhorar nossa atuação
profissional.
No âmbito da escola de tempo integral, temos diversas variáveis quando discutimos
e pensamos o processo de adaptação dos alunos na escola. Pois, nessa etapa, o aluno
começa a ficar o dia todo na escola, e o laço dele com a escola (pensando a escola como
espaço que envolve diversas pessoas) acaba por ser afetado, sua relação com todos da escola
acaba por se estreitar, e o inverso também ocorre, já que estas pessoas acabam por passar um
maior tempo juntas. Dessa forma, a escola ela é organizada de uma maneira diferente de
outras, pois a mesma oferece diversas disciplinas e atividades na qual auxiliam o aluno a
montar uma base estrutural mais humana, com isso auxiliando no seu desenvolvimento para a
vida.
A organização pensada na formação de alunos que sejam protagonistas de sua
história. Ela oferece: Tutoria aos alunos (os alunos escolhem algum professor para ser seu
tutor e um dia da semana eles encontram o professor tutor para auxiliá-los nas
dificuldades deles, em média, cada professor tem 6 tutorando), disciplina Eletiva (é
elaborado projetos interdisciplinares e os alunos escolhem qual eletiva eles querem cursar) ,
Clube de esporte, de dança e de filmes (os alunos mesmo se organizam, fazem a gestão dessa
atividade em um horário vago), estudos orientados (ocorre 3 vezes por semana, o
professor faz uma orientação de como estudar, como fazer leitura, como ter foco no
momento do estudo, para que os alunos entendam essa técnica para o estudo), Projeto de
vida (um professor discute com os alunos sobre o projeto de vida deles, sobre os desejos
e encaminhamentos que eles pretendem seguir, e os orienta para organizar o seu futuro).
Sobre isso, pode-se evidenciar essa inovação, com base no documento apresentado
por Mato Grosso (2017, p.59)
[...] propomos a Educação Integral em Tempo Integral de qualidade inclusiva que
possa garantir aos meninos e meninas do Estado de Mato Grosso o mesmo ponto
de partida para a vida em sociedade e como uma potencialidade na formação do
ser humano, com bases nas aprendizagens dos conteúdos curriculares tidos como
tradicionais (base nacional comum), e também nas perspectivas de uma formação
do desenvolvimento humano com temáticas inovadoras e modernas.

O que podemos evidenciar, é que não existe uma formula de escola de Ensino
Médio em Tempo Integral, porém, temos alguns meios e orientações a seguir, pois de
acordo com Pátaro e Alves (2011, p.5) o papel da escola é:
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[...] ajudar na formação ética de cidadãos(ãs) críticos(as) e conscientes de seu
papel na sociedade, consideramos que a escola deve se preocupar com a instrução
das futuras gerações e também com a formação em valores, condição para o
desenvolvimento intelectual, moral e para o pleno exercício da cidadania.

A orientação dada pela equipe gestora foi de utilizar todas as formas/estratégias,
materiais que estivessem disponíveis na escola para trabalhar, para atrair e desenvolver
melhor as aulas com os alunos, ou seja, trabalhando vários conteúdos, e por isso, escolhemos
trabalhar as danças, as Ginásticas, o Skate, o Slackline, as Lutas e os Esportes com os alunos.
Dentro dos conteúdos escolhidos, tivemos que levar em consideração o espaço que
a escola possui para desenvolver as aulas. A quadra da escola que realizamos as aulas não
é coberta e nem demarcada. Ela também não possui aro para a prática do basquete. As
bolas para se trabalhar são apenas: 1 de vôlei e 1 de futsal. Entretanto, não deixamos
que esses recursos nos desmotivassem. Fomos atrás de colegas que atuam com Skate,
Ginástica de academia, Lutas, Slackline e levamos esses conteúdos para as nossas aulas,
possibilitando um implemento no repertório cultural desses alunos. E isso foi pensado nos
planejamentos para promover o interesse dos alunos, já que a motivação dos alunos é um
problema já detectado pela equipe escolar, o que nos leva a constantemente refletir como
atingir a melhor formação para nossos alunos, que serão os agentes de transformação da
nossa sociedade. E é sempre pensando nessa transformação que a educação tem que dar
conta, que continuamos a buscar sempre colocar nossos alunos em ―movimento‖ para que a
escola passe a ter ―sentido‖ na vida dos alunos.

5 Considerações Finais

Hoje entendemos que o planejamento é um ciclo no qual o profissional de
Educação Física que atua no Ensino Médio deve compreender como fundamental no
processo de ensino aprendizagem.
O Ensino Médio, antes dessa experiência, parecia uma etapa na qual parecia mais
difícil, porque os alunos nessa etapa, já chegam cheios de experiências e marcas construídas
sobre o que é a escola, sobre o que é Educação Física, pois, muito lemos sobre isso na
graduação. Entretanto, atuar em uma escola, que possui um projeto diferenciado como esse,
nos leva a uma maior motivação, já que os nossos alunos têm entendido a importância de se
tornarem sujeitos críticos e que projetam o seu futuro. Dificuldades ainda enfrentaram nesse
processo, e a falta de recursos é um destes, mas, isso não pode ser entendido como um vetor
fixo que impossibilite a nossa atuação.
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Resumo:
O presente artigo traz a narrativade uma professora de educação física da rede estadual pública de ensino de
Cuiabá-MT. O objetivo foi narrar e relatar suas experiências, bem como, obter um entendimento sobre as
dificuldades e possibilidades, de uma docente de educação física em sua prática pedagógica escolar, com
vistas a ser uma professora de investimento pedagógico. A narrativa da professora foi captada pela entrevista e
observações de aulas. Constatamos pela experiência da docente, que as dificuldades atuais da educação física,
devem ser enfrentadas pela articulação da sua prática pedagógica, a gestão e a comunidade escolar; para assim
constituir novas possibilidades, promovendo o diálogo, a busca de referências para contextualizar suas ações e
definir perspectivas que estabeleçam inovações que revertam em qualidade de ensino.
Palavras-chave: Narrativa. Educação Física. Investimento pedagógico. Escola.

1 Introdução

A narrativa está ganhando aceitação como um importante instrumento para o
desenvolvimento profissional, pesquisa e ensino. Professores podem refletir sobre sua própria
prática, articular valores e crenças para dar forma à teoria do ensino e aperfeiçoar o
entendimento do processo decisório. A narrativa levanta a questão da voz e da autoria
(CHAVES, 2000).
Buscamos com esse estudo dar voz a uma professora, no intuito de compreender
sua história de vida com ênfase nas suas experiências como docente, entender suas
dificuldades e possibilidades presentes no seu ambiente de trabalho, contribuindo com
aspectos que definem e caracterizam a formação e atuação de professores de Educação na
escola, bem como motivando acadêmicos da área e colegas de profissão, pelo relato da
professora com vista ser uma docente de investimento pedagógico, na qual lida com
situações existentes no seu cotidiano escolar, busca resolver os possíveis conflitos e
dilemas escolares priorizando as necessidades de seus alunos.
Ouvir a voz do professor devia ensinar-nos que o autobiográfico, ―a vida‖, é de
grande interesse quando os professores falam de seu trabalho. E, a um nível de
senso comum, não considero este facto surpreendente. O que considero
surpreendente, se não francamente injusto, é que durante tanto tempo os
investigadores tenham considerado as narrativas dos professores como dados
irrelevantes. (GOODSON, 1995, p. 74).
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Embora o professor esteja sempre contando histórias de sua prática cotidiana, para
seus colegas, em situações bem informais, encorajá-los a contar/escrever narrativas sobre sua
vida de professor, numa situação mais formal, não é uma tarefa tão simples. Gera
insegurança, e muitos questionamentos, tais como o conhecimento do que seja uma
narrativa, de que se compõe o que se deve contar, que estilo exige (CHAVES, 2000).
Explorar a vida de um professor pode nos oferecer diversas experiências e
conhecimentos, seus relatos de experiência docente juntamente com suas narrativas de
história de vida, nos proporciona diferentes maneiras de conhecer o professor em sala de aula.
As narrativas contribuem para que o sujeito narrado consiga não apenas obter
uma reflexão sobre suas práticas pedagógicas, como também a entender que sua forma de
vida contribui de uma forma involuntária com o sujeito professor.
Por muito tempo os investigadores em educação consideram desnecessárias as
narrativas dos professores, diziam que suas vozes não continham relevância para pesquisa, tão
pouco para formação. A docência foi reduzida a um conjunto de competências e capacidades
ligadas a prática, realçando o essencial técnico da ação pedagógica. (SANTOS; BRACHT e
QUINTÃO, 2009).

2 Escolha pela docência e processo de formação

A narrativa e relatos aqui descritos são de uma professora de educação física, em
torno dos vinte anos de profissão que mesmo diante das dificuldades consegue inserir suas
práticas inovadoras em suas aulas. O interesse pela docência deu-se por sua experiência na
infância, por também ter nascido em uma cidade de sete mil habitantes. Sua mãe era
professora alfabetizadora e seu pai sapateiro, fazia então todas as atividades domésticas
para depois ir brincar, usava todos os arredores da casa, aproveitando todos os espaços
para as diversas brincadeiras. Fato este considerado a forma mais libertadora do brincar
entre amigos. A cidade que nasceu e viveu, possuí influências da cultura alemã, de onde ela
diz ter tido uma ótima alfabetização escolar, pois a cidade possui baixos índices de
analfabetismo em relação aos pequenos municípios brasileiros.
A opção profissional, ser professora de Educação Física, começa a ser delineada
pela representação de seu primeiro professor de Educação Física na escola que concluiu o
ensino fundamental, o que atraiu sua afeição foi que esse era considerado um ótimo
professor, e obtinha o respeito e admiração da comunidade escolar e local. As experiências
da infância, como anteriormente citado, também foi uma lembrança muito prazerosa, essa
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atrelada aos jogos e brincadeiras, acendeu sua formação e futura prática, como expressa em
sua afirmação: ―Eu sempre fui muito feliz, e é o que eu tento transmitir para os meus
alunos hoje, mesmo que a gente não tenha uma estrutura adequada, há necessidade dessa
parte lúdica‖.
Saiu de casa com quatorze anos de idade, sem preferências ainda definidas, apenas
o foco da atuação na área da saúde, que depois a leva a direção elegida:
Se eu não fosse fazer educação física eu ia fazer medicina, mas na época as
oportunidades de se fazer um cursinho para se preparar realmente para medicina,
eram dificultadas e pela parte econômica mesmo e ai optei pela formação em
educação física.

Em 1989, concluiu o curso de educação física, pela Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), relata que não foi uma aluna exemplar, porém sempre foi uma aluna
esforçada e curiosa. Durante a sua graduação, atuou como bolsista na secretaria do curso e
como monitora de musculação num projeto oferecido para os acadêmicos e moradores da casa
do estudante, e num projeto em um assentamento da região, analisando as formas de brincar
das crianças ali assentadas.
A formação deve estimular uma perspectiva crítico reflexiva, que forneça aos
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de
autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal,
um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os próprios, com vista à
construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional
(NÓVOA, 1992, p. 25).

Durante o período de 1989 a 2006, atuou como professora de educação física na rede
de ensino estadual e municipal de Cuiabá/MT, concluiu sua especialização em Fisiologia
do Exercício em 2013, pela Universidade Veiga de Almeida e uma especialização em
Ciências do Movimento. Sempre buscou se atualizar investindo em sua formação continuada:
Eu estou fazendo a minha terceira pós-graduação e também eu procuro muita
coisa, eu procuro sempre me atualizar, com leituras, me reconstituir, para gente
não cair no comodismo, se não a gente entrega os pontos realmente, acaba não
dando uma boa aula e nem se organiza.

A pesquisa referente à vida de professor é de grande valia, investigar o ser humano,
na tentativa de compreender a ligação vida pessoal e profissional, através de seus
relatos e experiências, nos fornece uma riqueza de conhecimentos, é entender todo um
processo de uma trajetória não ensaiada, todavia planejada, mas que nem sempre sai
como o esperado, algo que não se prende as políticas pedagógicas, dando voz a identidade
desse professor para que ele possa usar de suas experiências como ferramenta pedagógica.
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2.1 Investimento pedagógico

Faria (2010) afirma que mesmo diante de todas as dificuldades encontradas na
carreira docente, alguns professores de educação física conseguem ainda assim desempenhar
um bom e forte papel na escola inovando suas práticas pedagógicas, por meio de
significações e contextualizações de teorias pedagógicas, possibilitando ao professor romper
o tradicionalismo do ensino da educação física.
Larossa (2002) diferencia informação de experiência no cotidiano escolar. Muitos
professores apenas reproduzem o que aprenderam na faculdade, e partilham aos seus alunos
da mesma forma, tornando-os assim menos reprodutores. Em relação a sua experiência a
professora investigada relata que:
Um termo que está na moda é resiliência, se eu não me atualizar, não buscar
conhecimento, seja através de um curso, de uma formação continuada entre tantas
outras maneiras, seremos fadados ao insucesso, ao rola bola.

De acordo com Machado (2010) o professor rola-bola não possui grandes
perspectivas pedagógicas, em relação ao seu trabalho, mas que sua principal preocupação é
de manter seus alunos ocupados, e que na maioria das vezes ele se torna um simples
organizador de materiais. O autor ainda afirma que em suas observações as aulas poderiam
se comparar a momentos de lazer e não-aula, onde os alunos apenas utilizam como válvula
de escape, sem que houvesse qualquer supervisão do professor no intuito da promoção da
aprendizagem.
Eu falo por experiência própria, tento sempre buscar, me atualizar para que eu não
desista. Talvez para vocês que estão entrando agora seja isso, vão ter dias que
vocês vão chorar, dias de frustração, mas também terão momentos de acolhimento
que é um processo, mas que terá um resultado de médio e longo prazo,eu me
baseio nisso, de buscar, ler, ver outras idéias, onde deu certo. Procuro me pautar
em pessoas que acreditam e que elas possam compartilhar essas idéias para
também não desistir, não cair na mesmice. Baseio-me nisso para não desistir.

A persistência e a busca da renovação de posicionamento em relação às questões
profissionaisé uma das características de atuação da professora na escola onde leciona, isso
fica também evidenciada pelas observações de suas aulas e as expectativas dos alunos geradas
por sua pratica pedagógica.

2.2 Profissão docente

As suas experiências como docente, trazem apontamentos e reflexões de alguns
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momentos e fases vividos por ela em diferentes momentos de sua carreira. Para que as aulas
funcionem bem, ela sente a necessidade do apoio da gestão escolar, ser apoiada com parcerias
diante das questões administrativas e pedagógicas e o apoio de comunidade escolar. Acredita
que é preciso uma desconstrução para se construir o novo, acredita que isso demanda tempo e
que demandará o tempo de cada escola:
Nessa escola que eu estou há três anos, os alunos que não foram meus alunos,
talvez agora estejam entendendo minhas ideias, estou desconstruindo, para
construir uma ideia no geral. Geralmente eu sei da minha experiência e observo
algumas vezes a experiência de outro professor, a didática, dinâmica e ainda vejo
muito ela baseada na questão do rola bola. Enquanto eu for profissional eu sempre
estarei relutando para que haja essa desconstrução, para então iniciar uma
construção de uma ideia, senão eu também caio na mesmice e se isso acontecer
estarei infeliz, enquanto eu estiver lá, eu quero fazer minha parte da mudança.

Essa tensão causada pelo movimento da busca de uma ação docente engajada é
presente no seu cotidiano. ―Os professores são paradoxalmente, um corpo profissional que
resiste à moda e que é muito sensível à moda. A gestão pessoal deste equilíbrio, entre a
rigidez e a plasticidade define modos distintos de encarar a profissão docente‖. (NÓVOA,
1995).
De acordo com FARIA (2010), o desempenho do profissional tem se vinculado
cada vez mais ao contexto específico das práticas pedagógicas e que mesmo diante dos
problemas e dificuldades presentes, percebe-se que ainda sim os professores conseguem
construir uma prática pedagógica inovadora, capaz de romper com as aulas tradicionais
presentes no ambiente escolar.
Mesmo com as dificuldades, sejam por falta de espaço, materiais necessários,
entre outros problemas existentes no âmbito escolar, a professora nos traz uma postura de
contentamento com o que ela consegue realizar, as condições de trabalho são adversas, porém
ela procura atingir o possível, em torno de suas conquistas:
Então quando eu falo que farei uma aula diferente, com um jogo novo, eu creio
que por eles conseguirem executar, ser mais fácil, cômodo, eles participam mais.
Eu uso isso como uma estratégia. [...] procuro diversificar regras, tornando o jogo
mais acessível, tento adaptar as atividades conforme as necessidades de meus
alunos. A educação física pode sim ser desafiadora, porém não pode deixar de ser
divertida, prazerosa, os alunos devem sempre estar inclusos, se sentirem inclusos,
então temos que adaptar o que for preciso, para que todos participem e que seja
agradável e que proponha o aprendizado que cada um necessita, respeitando suas
limitações. [...]essa é uma construção minha de muito tempo de experiência,
quando eu consigo atingir um único aluno que nunca participa, que então eu digo,
hoje eu ganhei o dia.

A professora relata que devido ao confronto de ideias, hoje ela acaba não expondo
ou discutindo seu ponto de vista com um conjunto mais ampliado de colegas de trabalho,
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tentou levar esse trabalho com seus alunos da ideia de solidariedade e não competição,
para outros projetos da escola. Entretanto a escola não se alinhou com a iniciativa, sendo
assim, acabou cedendo e na organização do evento que envolve toda a escola executa muitas
vezes conforme o que a gestão solicita como conta:
Sempre foi assim, então tem que ser assim [...] minha ideia nunca teve relevância,
porque a escola se limita apenas a trabalhar com a competitividade. Por esse
confronto de ideias, eu acabo não participando tanto da gestão escolar, pois se eu
me manifestar sei que nada mudará. Quando você vai para uma escola que tem
uma visão fechada, você só obedece infelizmente.

Outras atitudes dizem respeito da visão da professora sobre a escola, para que suas
aulas funcionem bem e gere resultados satisfatórios, está associada também a relação da
escola com comunidade em que essa está inserida. É comum a construção de escolas em
determinadas localidades, onde estes alunos não sejam pertencentes daquela comunidade,
os alunos deslocam-se de longe. Para essa localidade a escola não tem a mesma
representação que outra em que os alunos têm uma afinidade intrínseca com essa,
manifestando muitas vezes as dificuldades da participação dos familiares dos alunos na sua
vida escolar. Essa é uma realidade vivida pela professora e na sua apreciação interfere
significativamente na sua pratica pedagógica desenvolvida nessa escola.
Outro aspecto é espaço de educação física vista em algumas ocasiões como
atividade complementar à formação dos alunos, ―matéria de pouca importância‖, como uma
válvula de escape, um segundo plano, auxílio no planejamento de outros professores, o
problema em questão é como o aluno acaba interpretando essa situação, como exposto:
Eles sempre querem o futsal exatamente por isso, eu sempre bato nessa tecla da
desconstrução para a construção, devido essa realidade, o professor ―fulano‖ faltou
imediatamente sua turma é mandada para minha quadra, e assim vai, o pior é
quando vier uma pessoa de fora e eu estiver com duas ou três turmas na aula, vai
observar o futsal, e de fato eu acabo perdendo aquela aula planejada, para ter que
dar conta de muitos alunos ao mesmo tempo. Não conseguirei executar a aula
planejada até porque cada turma é diferente e isso acaba sendo desagradável.

Os

professores

estão

sempre

tentando

se

organizar

com

que

lhes

é

disponibilizado, trabalhando com formas alternativas, com materiais não convencionais,
espaços adaptados, buscando ajustar suas aulas com as necessidades de cada turma ou aluno.
Na sua rotina diária com alunos a professora quer ter um momento na sala de aula,
antes de qualquer outra atividade, para estabelecer uma organização da aula, mas nem
sempre essa intenção pode ser concretizada:

45

Eu preciso ter uma sala, sempre fico procurando uma sala vaga, a questão logística
me atrasa muito, eu pedi para ter uma sala perto da quadra, para que o diretor
possa entender a minha realidade diária. Em questão de materiais eu sempre peço
para que a direção compre, mas as bolas ficam sempre na sala dele, são muitos
alunos, então em termos de material didático, eu tenho pouquíssimo, fora que os
alunos infelizmente têm aquela cultura de não respeitar, não zelar pelo material
[...] a realidade de escola pública é quase sempre a mesma, vai sempre acontecer
de ter pouco material, ou o pouco que tem estar depredado, e quando você quiser
criar uma aula diferente, vai ter que se esforçar e adaptar. Acho que ainda
conseguimos ser criativos com o pouco que a escola pública tem a nos oferecer.

São diversas as resistências encontradas pela professora em seu ambiente de
trabalho, mas que dessas resistências ela faz surgir novas possibilidades, contrariando as
práticas de rola bola ou as de professor de desinvestimento pedagógico. Existe também a
questão da resistência criada pelo aluno, mas que ela ressalta ser um direito do aluno:
Os alunos ficam em sala em todas as disciplinas e logicamente na educação física
ele quer sair, ter aula prática, existe o aluno que prefere a aula teórica. Vivemos
muito ainda a cultura do futsal, o aluno sai para a aula prática e acha que só vai ter
futsal, e é aquela minha idéia de desconstruir para construir, sei que demanda
tempo, mas o aluno que já foi meu aluno no ano passado, já me entende. Os alunos
de terceiro ano possuem um maior amadurecimento, os primeiros e segundos anos
são os que apresentam uma maior resistência.

Na superação das dificuldades encontradas podem ser acionados os recursos
tecnológicos, realidade que às vezes não é muito constante nas aulas de Educação Física nas
escolas, a professora encontra meios, ferramentas para constituição de suas práticas e que
essas possam ser revestidas de perspectivas inovadoras:
Eu tento hoje me apropriar da tecnologia, em função do custo e porque a escola
não tem recursos mesmo. Então a tecnologia vem para facilitar uma vídeo-aula. Eu
não consigo dar conteúdo sem explicar, isso é fato. Eu pesquiso formas de adaptar
as brincadeiras para dar a minha aula.

A mobilidade é uma característica necessária para o enfrentamento dos problemas
encontrados no decorrer da pratica pedagógica exigindo do professor a observação do em seu
torno e a definição de uma estratégia de ação.

3 Considerações finais

De acordo com nossas observações, bem como o relato da professora, é notável que
os professores com vistas ao investimento pedagógico, ao tentarem incluir práticas
inovadoras em suas aulas, acabam se frustrando ao decorrer da vida profissional, a
vontade de fazer o diferente, buscar alternativas e possibilidades, nem sempre é visto
como algo positivo, pois isso interfere na forma a qual a gestão já vem trabalhando com
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seus alunos. Em contra partida os professores ―rola bola‖, aqueles que se dispõe a seguir
com o planejamento da gestão, sendo até valorizados por estar sempre à disposição dos
professores, se responsabilizando por turmas, quando algum professor se ausenta ou
abrindo mão de suas aulas, as cedendo para que sejam utilizadas para outros fins, serão
sempre dados como bons professores, pois estes cumprem horários, elaboram o
planejamento de aula conforme a gestão pede e estão sempre dispostos a realizar o que os
alunos pedem e deixam de trabalhar conforme as necessidades de seus alunos. A
professora nos mostra que mesmo diante dos impasses, ela sempre busca possibilidades de
se reinventar, seja com um material adaptado, espaço adaptado, ou buscando diferenciar
suas aulas teóricas, agregando não somente experiências de sua vida como também
agregando ideias de seus alunos. Independente do apoio da gestão escolar ou não.
Investir, criar, diversificar suas aulas, é o que a professora busca, no intuito de
contribuir positivamente com o objetivo principal na escola, que são os alunos, colaborar com
suas reais necessidades, atribuindo e diversificando conteúdos e estratégias que realmente
trarão experiências positivas para esses alunos.
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A PERFORMANCE E A TEORIA QUEER NAS CAMPANHAS CONTRA
A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Aline Salles Panhan (PPGEL/UFMT) – alinepanhan26@gmail.com

Resumo:
Este artigo tem como objetivo analisar de que modo as imagens das mulheres negras e brancas são construídas
nas campanhas contra violência doméstica que circularam no mundo virtual, isto é, nos sites disponíveis na
internet de diferentes instituições. Para tal, utilizamos pressupostos da teoria queer, no intuito de discutir a noção
de raça e como são construídas nas campanhas. Além de utilizar a linguagem como ação, a noção de
performance (Austin,1975 e Derrida,1991) e o conceito de ethos (Maingueneau 2008) para compreender as
construções das mulheres no corpus. Observamos que tais construções diferem umas das outras, ocorrendo um
apagamento da raça negra e destaque da branquitude.
Palavras-chave: Raça; violência doméstica; performance.

1 Introdução

As campanhas contra a violência doméstica visam, de uma maneira geral, estimular
que as mulheres vítimas e a sociedade denunciem. Nosso objetivo é analisar o corpus
selecionado, campanhas de violência doméstica presentes no mundo virtual, observando como
o marcador raça está presente em cada campanha contra a violência doméstica e qual a
performance existente nessas campanhas. Para isso, este trabalho seguirá a percepção da
Linguística Aplicada (LA) e também os pressupostos da Análise do Discurso (AD), fazendo
uma interseção entre as duas disciplinas.
Conforme

Moita

Lopes

(2006),

a

LA

tornou-se

uma

ciência

interdisciplinar/transdisciplinar, possibilitando buscar em outras áreas pressupostos que
ajudem a problematizar e criar uma compreensão sobre o corpus, ―de modo que alternativas
para tais contextos de usos da linguagem possam ser vislumbradas‖ (Moita Lopes, 2006,
p.20). Desta forma, conseguiremos relacionar a noção de performance da LA (Derrida, 1991 e
Austin, 1975) e o conceito de ethos (Maingueneau,2008) da AD.
A respeito do corpus da pesquisa, as campanhas contra a violência doméstica foram
publicadas nos sites da Defensoria Pública do Pará, do Centro de Estudos das Relações de
Trabalho e Desigualdade, do Michel Teixeira Notícias e da Câmara de Maceió, entre os anos
de 2015 a 2018. Das quatro campanhas selecionadas, duas usam mulheres brancas como
personagem principal, e duas, mulheres negras. O corpus citado foi selecionado após certa
dificuldade em encontrar campanhas contra a violência doméstica com mulheres negras, desta
forma, selecionamos as poucas opções em diferentes anos, pois não encontramos todas em
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apenas um ano. Observamos que há um aumento de violência doméstica com mulheres
negras, por isso procuramos campanhas com a sua presença.
Em relação às campanhas de mulheres brancas, o corpus coletado chamou nossa
atenção por estas sempre aparecerem com hematomas visíveis no rosto, repetindo essa
característica em diferentes anos e diferentes instituições que publicam as campanhas contra a
violência doméstica.
Essa temática foi escolhida por conta do aumento do número de mulheres que sofrem
violência doméstica, principalmente as negras, mas também compreendemos que a violência
doméstica está em todas as camadas sociais, não só as inferiorizadas. Contudo, não temos
pretensão de esgotar o assunto, mas apenas contribuir minimamente para o debate.

Performance nas campanhas

A ideia de que podemos agir através da linguagem não é nova. De acordo com
Charaudeau e Maingueneau (2006), na segunda metade do século XX, a teoria Austiana foi
edificada, propondo que a fala é uma forma e também um meio de ação. Em outras palavras,
Austin (1990) afirma que a linguagem não é descritiva, ela é ação, isto é, são atos de falas
performativos. Para este pesquisador, todos os enunciados realizam três tipos de atos:
locutórios, ilocutórios e perlocutórios. O primeiro refere-se a ―dizer alguma coisa‖; o segundo
―ao dizer alguma coisa‖ e o último ―pelo fato de dizer alguma coisa‖ (Charaudeau e
Maingueneau ,2006, p.73).
Nas campanhas contra violência doméstica há ação, há performance e atos
performativos. Assim, Derrida (1988) afirma que o ato performativo está intrinsecamente
ligado à iterabilidade e à citacionalidade. A iterabilidade refere-se ―(iter, de novo, viria de
itara, outro em sânscrito, e tudo o que se segue pode ser lido como exploração desta lógica
que liga a repetição à alteridade)‖ (Derrida, 1988, p.356). Desta forma, o ato performativo é
repetido em diferentes contextos e produz novos sentidos.
A iterabilidade, na questão da violência doméstica, aparece em discursos como ―a
mulher apanha porque gosta (mulher de bandido), ou fez alguma coisa para merecer‖. Já a
citacionalidade consiste em retirar o signo de seu espaço natural e deslocá-lo para outro,
mesmo assim, continuando a produzir sentidos. O discurso da violência doméstica é reforçado
em diferentes contextos na nossa sociedade, agindo a citacionalidade e iterabilidade nesses
discursos.
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Por outro lado, conforme Butler (2010), existe uma discrepância entre ato
performativo e performance, o primeiro são construtos discursivos sociais coletivos, já o
segundo é a realização individual do sujeito. A autora também afirma que podemos ter uma
performance tendo um efeito performativo, por exemplo, quando uma mulher assume que
sofreu violência doméstica e denuncia, ela está também dando voz ao grupo de mulheres
vítimas de tal violência.
Além disso, a performance está ligada também ao conceito de raça. Melo, Rocha e
Júnior (2013) definem a raça como ―construção social, discursiva e performativa, assim como
sexualidade e gênero‖. Compreende-se que a raça não é definida biologicamente, mas sim
através de construtos sociais, históricos e discursivos, concepção esta advinda do viés da
teoria queer. De acordo com os autores citados acima, há uma concepção de raça pela teoria
queer diferente da concepção da Ciência da raça:
Compartilhamos da concepção de raça pelo viés das teorias queer, que
diferentemente da chamada Ciência da Raça e dos discursos de escravidão, abolição,
democracia racial e miscigenação (ver as críticas de SODRÉ, 1999; SULLIVAN,
2003; TELLES, 2003 a tais discursos), compreende raça como um traço
performativo perpassado por gênero, sexualidade, classe social, etc. Antes de
abordarmos tal aspecto, vale dizer que as vertentes queer englobam uma perspectiva
que almeja contestar normas sedimentadas, sejam elas de raça, gênero e/ou
sexualidade (SOMMERVILLE, 2000; SULLIVAN, op.cit.; RAÇA, BUTLER, 2004;
BARNARD, 2004; LOURO, 2004, WILCHINS, 2004). Elas procuram refletir a
respeito de uma política pós-identitária, despreocupada com a fixidez, a estabilidade,
as normalizações e ainda buscam problematizar, segundo LOURO (op. cit., p. 40),
as ―noções clássicas de sujeito, de identidade, de agência e de identificação‖.
(MELO, ROCHA, JUNIOR, p.243 - 244).

Infere-se, assim, que a teoria queer procura romper com conceitos impostos pela
sociedade, isto é, queer é transitório, fluido, flexível. O conceito de raça é compreendido
como uma ―construção social que marca, de forma estrutural e estruturante, as sociedades
latino-americanas‖ (GOMES, 2012, pág.727). Desta forma, a autora coloca esta noção como
uma construção social e política. Butler (2015 apud Salih) também trata a raça como ―uma
categoria sociopolítica‖. Para entender esse processo, temos que recorrer a fatos históricos, no
caso, o colonialismo.
O colonialismo europeu, em relação aos outros continentes, imputou uma dominação
de conhecimento, ou seja, só os europeus detinham conhecimento, construtos discursivos que
perduram até os dias atuais, pois os colonizados não detêm conhecimento, no máximo,
possuem cultura. Temos, então, relações de poder, que, conforme Foucault (2014), é uma rede
produtiva atravessando o corpo social, indo além de uma função repressora, pois ele produz
discurso, forma saber. Sendo assim, há instituições detentoras do poder que por sua vez criam
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verdades. A verdade está intrinsecamente ligada ao poder, ela não existe fora deste.
Compreendemos que os europeus eram os detentores de poder/verdade e por isso legitimaram
o termo raça, hierarquizando os sujeitos. Consequentemente, sentindo-se superiores às demais
raças.
Essa relação dos europeus como superiores a outras raças constitui a ―branquitude‖,
que, para Schucman ( 2014), é:
―[...] entendida como uma posição em que sujeitos considerados e classificados
como brancos foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a
recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo
imperialismo, e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade.‖
(Schucman, 2014, p.136).

Segundo a autora, para compreender a branquitude é necessário entender o poder que
ela tem e como produz efeitos de sentidos e materialidade, ou seja, o poder da branquitude é
circular e transitório, sendo que sujeitos brancos exercem os privilégios de serem brancos
(conscientemente ou não), em pequenas práticas do seu dia a dia, que constituem efeitos da
desigualdade racial. De acordo com Butler (2015 apud Salih), da mesma forma que o
heterossexual precisa do homossexual para constituir-se, a branquite necessita da negritude
para confirmar seus limites sociais. Nessa vertente, há privilégios de mulheres brancas vítimas
de violência doméstica em relação a mulheres negras na mesma situação? Indagamo-nos.

Violência doméstica no Brasil

A partir daqui, faremos um breve percurso da situação da violência doméstica no
Brasil. Esta é uma problemática social que sempre existiu, mas, no passado, era vista (e ainda
é por alguns) como uma situação que deveria ser resolvida entre os envolvidos. O surgimento
da Lei Nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, trouxe
muitas melhorias para este cenário.
O nome da referida Lei homenageia a senhora Maria da Penha, que entrou com
processo contra o cônjuge, o economista Marco Antônio Herredia Viveiros, pois sofria
constantes agressões como disparo de arma de fogo e eletrocussão (Roque, Távora e Alencar,
2016). A promulgação da Lei comentada só adveio em 2006, vinte e seis anos após os fatos
ocorridos. Tal promulgação trouxe muitos benefícios à mulher, uma vez que delimitou quais
os tipos de crimes seriam julgados pela Lei, o perfil do sujeito agente e o do paciente. Ao
contrário do que muitos pensam, o sujeito ativo da violência pode ser homem ou mulher,
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maior de dezoito anos. Já o sujeito passivo poderá ser: esposa, companheira, namorada, exnamorada, avó, irmã, filhas, netas entre outras do sexo feminino:
Art 5º - Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou pratrimonial:
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa;
III- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de
orientação sexual. Lei Nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006.

Conforme o artigo 5º da Lei Maria da Penha, é irrelevante existir coabitação entre os
envolvidos. Além de mostrar que a violência doméstica não é só física, mas moral,
psicológica, patrimonial e sexual. Em complemento a esta lei, houve a sanção da Lei Nº
13.104, de 9 de março de 2015, pela então Presidenta Dilma Rousseff, que criminaliza o
feminicídio, considerado um crime de gênero, ou seja, quando a mulher é morta pela
condição de ser do sexo feminino.

A referida lei também ajudou muito no combate à

violência doméstica.
Conforme o Mapa de Violência contra a mulher de 2018, no período de janeiro a
novembro, a imprensa Brasileira registrou mais de 14.796 casos em todos os estados. Os
maiores agressores são os companheiros (namorado, marido), correspondendo a 58%. Já os
outros parentes, correspondem a 42%. As mulheres que sofrem mais agressões estão na faixa
etária de 24 a 36 anos.
Outro fator importante a ressaltarmos é questão da raça, uma vez que o Atlas de
Violência de 2018 apresenta uma maior taxa de violência contra a mulher negra (5,3) em
relação às não negras (3,1). A diferença entre ambas é considerável, tendo em vista a
diferença de 71%. Nos últimos 10 anos, a taxa de homicídio de mulheres negras aumentou
em 15,4%, em relação às mulheres não negras (são consideradas as amarelas, brancas e
indígenas), entre as quais houve uma diminuição de 8%. Desta forma, observamos como o
fator raça está ligado aos feminicídios.

Indagamo-nos, assim, por que as maiorias das

campanhas dispostas na rede on-line são de mulheres brancas, uma vez que a taxa referida
acima é maior entre mulheres negras. Não estamos dizendo que deve haver apenas negras,
mas mulheres de diferentes raças, religiões, classes sociais etc, garantindo, assim, uma
representatividade mais universal.
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Nesse sentido, conforme a Associação Portuguesa de Apoio a Vítimas (APAV), a
violência doméstica atinge todas as classes sociais, ou seja, violência doméstica não é um
problema só da camada pobre da sociedade. Exemplo disso é o caso da advogada de classe
média Tatiane Spitzner, de 29 anos, morta pelo seu companheiro, em Guarapuava, Paraná.
Infere-se, assim, que a violência doméstica não está atrelada apenas a uma classe social
inferiorizada.

Campanhas de combate à violência doméstica

Nesta seção, serão apresentadas campanhas que foram retiradas da internet e estão em
diferentes sites institucionais, publicadas entre os anos de 2015 a 2018. Buscamos em sites as
campanhas de violência doméstica, mas infelizmente não encontramos um número
considerável que apresentasse mulheres negras, sendo a maioria com mulheres brancas. Por
essa razão as campanhas mais recentes são de mulheres brancas e as mais antigas de mulheres
negras. Selecionamos estas especificamente porque nos chamou a atenção o grande número
de campanhas de mulheres brancas com marcas em seus rostos, sendo que as mulheres negras
não apresentam tais marcas. Desse modo, nos indagamos como a imagem das mulheres
negras e brancas são construídas nas campanhas.
Campanha 1

Figura 1 – Disponível no site: http://www2.defensoria.pa.gov.br/portal/noticia.aspx?NOT_ID=3324 Acessado
em: 02/04/19 às 16h

A Defensoria do Estado do Pará lançou esta campanha em 2017, no intuito de
conscientizar a população sobre a necessidade de diminuir o preconceito, racismo, agressão e
também atitudes que objetificam a mulher.

54

Campanha 2

Figura 2 – Disponível em: https://ceert.org.br/noticias/genero-mulher/9299/16-dias-mulheres-negras-denunciamsolidao-e-violencia-em-campanha-meuamigosecreto . Acessado em: 02/04/19 às 16h40min.

Essa campanha lançada nas redes sociais, em 2015, denuncia a solidão e a violência
contra a mulher. A campanha é nomeada #meuamigosecreto, com objetivo de denunciar as
agressões, mas também mostrar a solidão das mulheres negras, tendo em vista que muitas
mulheres negras são mães solteiras e responsáveis pelos filhos.
Campanha 3

Figura 3 – Disponível em: http://www.michelteixeira.com.br/governo-do-estado-lanca-campanha-de-combate-aviolencia-contra-mulher/. Acessado em: 02/04/19 às 16h30min.

Essa campanha foi lançada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, em 2018, no
intuito de combater a violência doméstica, sendo veiculada no campo virtual, o que é
evidenciado pelo uso da tag #nadajustifica, construção de uso recorrente na internet.
Campanha 4
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Figura 4 – Disponível em: https://www.reportermaceio.com.br/assembleia-legislativa-apoia-campanha-agostolilas/. Acessado em : 02/04/19 às 16h25min.

A campanha acima foi publicada em 2017, pelo Ministério Público de Alagoas, com
apoio da Assembleia Legislativa do Estado. O objetivo também é combater a violência
doméstica.
Percebe-se o intuito das campanhas em combater a violência doméstica, circulando na
sociedade discursos em defesa das mulheres. Mas temos estereótipos da mulher que sofre
violência, isto é, sofre porque quer ou apanhou porque fez alguma coisa. Discursos esses que
permeiam todas as esferas sociais. Levando em conta que linguagem é ação, nas campanhas
de combate à violência doméstica, ações são realizadas nessas materialidades. Veremos mais
adiante essa ação, uma vez que utilizaremos a performance e o ethos como noções de base
teórica para analisarmos como a imagem do feminino é construída em tais campanhas.

Ethos e performance em campanhas

Segundo Maingueneau (2006 e 2008), o texto possui um ethos, que pode ser definido
como uma ―voz‖ e um corpo que sustenta o texto, ou seja, o enunciador leva o coenunciador
a criar uma imagem dele. Logo, há uma caracterização do ethos discursivo, que, para o autor,
está intrinsecamente ligado à construção de identidade e ao ato da enunciação. Trabalharemos
apenas com o conceito de ethos discursivo. O ethos pré-discursivo não será abordado neste
artigo, pois não tem ligação com a performance. O primeiro abrange o ethos dito e mostrado,
que está relacionado com o não explícito. O enunciador deixa vestígios da imagem que ele
pretende ao sujeito ouvinte, não está dita diretamente, no momento do discurso. De acordo
com Maingueneau (2008), ambos são do mesmo nível, porquanto é impossível definir limites
entre eles.
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Diante de tal premissa, as campanhas de combate à violência doméstica sugerem
o ethos discursivo da mulher agredida sofrendo calada, ethos de mulher vítima que necessita
fazer a denúncia e pôr fim às ações de violência. Vejamos como o ethos e a performance estão
nas campanhas contra a violência doméstica.
Campanha 1

A campanha em questão mostra a mulher negra com o rosto repartido em quatro
partes, duas partes com o tom de pele mais escuro e duas com o tom de pele mais claro,
indicando que a raça negra é diversificada, apresentando vários tons de pele.

Estão

maquiadas, usando um batom vinho. A imagem da mulher é intrigante, pois está séria, mas ao
mesmo tempo não tem marcas no rosto, ou seja, vestígios de que sofre agressão física.
Podemos supor um outro tipo de violência. O enunciado ―Empodera, mulher negra.
Empodera!‖ sugere o ethos de uma mulher negra que necessita empoderar-se para lutar contra
a violência doméstica, ao mesmo tempo, há um enunciado performativo. Uma vez que o ethos
diz para a mulher denunciar, há uma ação, que irá trazer benefícios à mulher negra, saindo,
desta forma, da cifra oculta e denunciando. Tomando, assim, poder e voz na situação de
inferioridade de gênero e de preconceito racial.
Campanha 2
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Na campanha acima, encontramos em primeiro plano o rosto de uma mulher negra
sem sinais de agressões físicas, o olhar distante e intrigante, os lábios grossos, cabelos
cacheados, com maquiagem leve, sobrancelha bem definida. Isto é, traços biológicos
socialmente construídos próprias da raça negra. No segundo plano, temos o enunciado ―25 de
novembro - Dia internacional pelo fim da violência contra as mulheres‖, e ao lado direito, na
parte inferior, outros enunciados que dão indícios do ethos que dá informações estatísticas a
respeito da violência doméstica no Brasil, chamando a população a colocar em prática o ato
de denunciar, sendo que todos da sociedade devem participar, a fim de mudar essa estatística
de mulheres agredidas física e psicologicamente. Deste modo, a performance está presente na
campanha acima, tendo em vista que os enunciados são performativos, mas há também um
ato performativo, pois todos os cidadãos denunciando é um conjunto de ações sendo
realizadas na sociedade. Podemos constatar isso no enunciado performativo ―Juntos podemos
mudar esta realidade‖.
Campanha 3

A imagem acima mostra uma mulher branca com marcas de agressão na face, não
possui maquiagem, há lágrimas escorrendo em seu rosto. Provavelmente, escondendo-se atrás
de uma porta, reforçando, assim, o enunciado performativo ―-Foi a maçaneta da porta‖, assim,
a ação de esconder-se é feita através deste. A cor ao fundo é preta, denotando algo que fica
em oculto, ou também algo ruim, já que a cor negra apresenta, socialmente, um simbolismo
negativo, reforçando, assim, um estereótipo. O enunciado performativo ―#nada justifica‖
procura uma aproximação do internauta, do público jovem, mostrando que não importam os
motivos que levaram o companheiro/ companheira e até mesmo alguém da família a praticar a
violência contra a mulher, isto é, todos os tipos de violência são inaceitáveis. Parece também
o ethos de uma mulher que sofre em silêncio as agressões físicas e justifica-as dizendo que
houve apenas um incidente.
Campanha 4
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A campanha traz uma mulher branca com marcas de agressão física no rosto, sem
maquiagem, uma mão tampando a sua boca, simbolicamente, criando um efeito de
silenciamento. Essa mão provavelmente do companheiro, ou da pessoa que a agrediu,
impedindo-a, assim, de falar/denunciar sobre a violência que a mesma sofreu. O enunciado
performativo superior ao lado esquerdo apresenta dados estatísticos que comprovam o número
de violências domésticas ocorridas no estado de Alagoas, legitimando e dando credibilidade
ao que diz. O enunciado performativo em lilás ―Não espere acontecer mais uma vez!‖, que
apresenta o verbo no imperativo negativo ―não espere‖, induz a mulher agredida a não esperar
que a violência se repita. O ethos da imagem parece também nessa campanha com uma
mulher que sofre em silêncio, não denuncia as agressões sofridas. Já o ethos no enunciado
mostra que a agredida não precisa esperar a repetição de tal ato. Reforça um discurso de que
as agressões não são ‗casos isolados‘, mas que se repetem.
Percebe-se que nas quatro campanhas aparece o rosto das mulheres, pois é na parte
superior do corpo que temos o órgão pensante, por meio da face distinguimos uns dos outros e
nela encontra-se a boca que profere o que pensa, que denuncia, que pede socorro. Desse
modo, entendemos que os rostos são mostrados para que cada vítima saia do anonimato e faça
a denúncia, isto é, coloque em ação sua fala. Também percebe-se que há uma diferença na
construção das mulheres negras e brancas, performances distintas, uma vez que as negras não
têm marcas no rosto e as brancas possuem. Tal construção sugere um apagamento da
violência sofrida pelas mulheres negras, dando pouca importância, sendo marginalizadas e
colocadas em situação periférica. Ao mesmo tempo em que todas as campanhas são
direcionadas para mulheres agredidas, que buscam a denúncia, são diferentes na construção
de raça.

Considerações finais
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Sendo assim, as campanhas com mulheres negras não trazem o rosto marcado com a
violência, já as mulheres brancas possuem essas marcas de agressões. Infere-se, assim, que a
performance das mulheres negras e brancas são diferentes. A construção da imagem das
mulheres é feita de maneira que a violência contra a mulher branca é nítida, já em relação à
mulher negra há um apagamento dessa exposição, dessa violência. Quer dizer, ocorre um
destaque da branquitude.
O rosto nas campanhas é sempre mostrado, levando-nos à ideia corrente na sociedade
de que um tapa na face não é só uma agressão física, mas moral. Desse modo, circula o
discurso ―não se bate no rosto‖, isto é, bater no rosto é um ato de agressão moral. Em todas as
campanhas, a cor preta está presente como fundo, possibilitando entender que o grupo
feminino agredido fica em cifra oculta, não denuncia. Infere-se, assim, que a construção das
mulheres negras e das mulheres brancas é diferente, atos performativos e ethos diferem nas
campanhas analisadas neste artigo.
Consoante à teoria queer, compreendemos que o conceito de raça, assim como o de
gênero, não é algo natural, porém, construído socialmente. Podemos inferir, nessa vertente,
que a violência doméstica é uma construção social machista, uma vez que a mulher precisa
ser submissa ao homem ou familiar, o que traz sofrimento ao gênero considerado inferior e
reafirma estereótipos construídos historicamente.
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Resumo:
A Universidade Federal de Mato Grosso campus Cuiabá tem caminhado em direção a promoção da
acessibilidade dos surdos na instituição, com isso abre-se um leque de possibilidade de pesquisa em relação ao
tema, para que a inclusão aconteça de fato na prática. Nessa perspectiva, o projeto ―Acessibilidade em Libras:
Sinalizando a UFMT‖ visa criar e registrar sinais que referenciem em Libras os espaços públicos no âmbito do
campus Cuiabá, proporcionando autonomia aos usuários da língua quanto a sua localização na UFMT. Este
trabalho apresenta a visão de duas acadêmicas, uma surda e outra ouvinte, partícipes do projeto quanto as
impressões iniciais vivenciadas nas primeiras etapas projeto. Relata ainda, a percepção da importância para a
comunidade surda interna e externa campus Cuiabá. Nós do projeto entendemos que a criação de sinais por meio
de grupos de pessoas que fazem parte da comunidade surda é muito mais rica e possível de serem aceitos pelos
usuários da língua.
Palavras-chave: Inclusão. Pesquisa. Interação.

1 Introdução
No Brasil, a Constituição de 1988, é clara quanto ao Artigo 5° que diz ―todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza‖, portanto todos temos o mesmo
direito e nesse segmento temos a Lei nº 10.098 de acessibilidade, que fala no capitulo VIl,
Artigo 17º a respeito da comunicação, que seria a acessibilidade voltada ao individuo com
deficiência auditiva, a fim de assegurar o direito de acesso à informação, à comunicação e a
educação.
Considerando que existe uma lei de acessibilidade onde o indivíduo surdo é
reconhecido, temos a Lei de nº 10.436/2002 que reconhece a sua primeira língua (L1) Libras Língua Brasileira de Sinais, como meio legal de comunicação e expressão destes sujeitos, um
sistema linguístico composto de todos os elementos referentes a uma língua, portanto um
instrumento de transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade surda do Brasil.
O reconhecimento da Libras como língua natural do sujeito surdo, favorece cerca de
9,7 milhões de brasileiros que possuem deficiência auditiva, o que representa 5,1% da
população brasileira, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
de 2010.
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Constatou então a partir da Lei 10.436/2002 a necessidade de profissionais para
atuarem na área, dado a essa verificação o decreto 5626/2005 que regulamenta a lei aponta as
necessidades de formação dos professores, tradutores e intérpretes de Libras.
Toda essa evolução tem um significado importante na vida do surdo, o
reconhecimento da Libras como sua L1, mérito de muitas lutas da comunidade surda, cuja é
composta por todos os usuários da Libras, mas que geralmente é desconhecida e ignorada pela
maioria que ainda enxergam o surdo como anormal, como se normalidade fosse um padrão
alcançado, afirma SÀ (2006).
O curso de graduação em Letras Libras iniciou com a primeira turma no ano de 2014,
já habilitou mais de 20 profissionais para atuarem no ensino da língua. Acadêmicos surdos e
ouvintes que convivem por quatro anos e permeiam estudos sobre a língua, questões culturais
dos surdos e processos de aprendizagem de língua como L1 e como Segunda Língua – L2.
A UFMT campus Cuiabá tem caminhado em direção a promoção da acessibilidade
dos surdos na instituição, com isso abre-se um leque de possibilidade de pesquisa em relação
a acessibilidade, para que a inclusão aconteça de fato na prática. Nessa perspectiva, o projeto
―Acessibilidade em Libras: Sinalizando a UFMT‖ visa criar e registrar sinais que referenciem
em Libras os espaços públicos no âmbito do campus Cuiabá, proporcionando autonomia aos
usuários da língua quanto a sua localização na UFMT.
Para a realização deste trabalho, formou-se um grupo composto por alunos surdos e
ouvintes graduandas no curso de Letras Libras e coordenado pelos professores Mestres Josué
Buracof Shimabuko Junior e Tatianne F. Lopes Hardoim. Desse modo, o projeto explora, por
meio de pesquisa, a relação das construções arquitetônicas com os sinais já existentes na
língua utilizados para setores em comum, bem como, estudar a relação socio-histórica e
cultural (Vigostky 1998) que envolvem os blocos para a criação de novos sinais, respeitando
as características visuais.
Por meio de diálogos e interação entre os membros do projeto – professores,
acadêmicos surdos e acadêmicos ouvintes do Curso de Letras Libras –, possibilitaram
discussões e análises de possíveis sinalizações, para que a UFMT avance ainda mais para a
acessibilidade das pessoas surdas no campus Cuiabá, bem como a disseminação da Libras, no
contato entre surdos e ouvintes que de alguma forma fazem parte da universidade.
Neste trabalho discorreremos brevemente sobre as primeiras impressões de uma
acadêmica surda e uma ouvinte a cerca deste processo interativo no ato da criação de sinais no
projeto Acessibilidade em Libras: Sinalizando a UFMT.
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2 Primeiras impressões

No início do projeto onde os professores apresentaram a proposta para os acadêmicos
do curso de graduação em Letras – Libras, que fazem parte como participantes da pesquisa,
havia muita euforia e apreensão por parte de todos os integrantes do processo. Das alunas
ouvintes nenhuma sentia segurança, e fluência no uso da libras, entretanto, todas já haviam
participado de alguma atividade extraclasse como o PIBID- Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência, que possibilitou todas ainda caminharem para a aprendizagem da
língua. Da mesma forma as acadêmicas surdas nunca haviam participado de projetos de
pesquisa e muito menos desenvolvido trabalhos com criação de sinal, fazendo com que por
meio da interação, a vontade de aprender, os trabalhos foram iniciados.
Fomos nos moldando tanto na comunicação, preferencialmente em Libras, como na
divisão das atividades a serem desenvolvidas. De início no projeto havia a participação de
uma professora surda e dois professores ouvintes, entretanto, por conta de outros
compromissos a professora surda precisou se retirar da proposta.
Ainda que exista fluência dos professores ouvintes a participação de um professor
surdo vai muito além da contribuição acadêmica, perpassa pelas questões culturais do surdo
de representatividade como nos coloca Strobel. Sendo fundamental as acadêmicas surdas na
participação das discussões e criações dos sinais.
Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modifica-lo a fim de
torna-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem
para a definição das identidades surdas e das ―almas‖ das comunidades surdas. Isto abrange a
língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo (STROBEL, 2013, p.
29).
Dessa forma a relação dos surdos como representatividade nós pesquisadores,
percebemos a importância, entretanto, a saída da colega não prejudicou a metodologia, que
prevê futuramente uma reunião com usuários de Libras surdos na UFMT, para a validação
dos sinais.

2.1 impressões de uma acadêmica Surda

Me chamo Arielly Bezerra Brito, acadêmica do 3ºsemestre de Letras Libras, sou
surda. Para mim, participar do projeto é importante pois percebo a falta de sinais na UFMT, e
o projeto veio para dar início a essa mudança, para a comunidade surda isso é importante. É
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necessário fazer os registros dos sinais dos prédios pois aqui na UFMT campus Cuiabá, ainda
não temos nada nesse sentido, em algumas universidades já temos tudo isso pronto e aqui
ainda não, estamos atrasados nesse sentido.
Eu tenho interesse nas criações dos sinais é uma área que eu gosto, este trabalho ajuda
no sentido de deixar registro as próximas turmas de Letras Libras que virão na UFMT, pois os
alunos que virão já terão o conhecimento dos locais e poderão fazer as coisas de forma mais
autônoma.
Ao me interessar pelo projeto e iniciar a pesquisa eu já sabia que seria difícil, pois
exige pesquisa, coleta de dados dos sinais já existentes e precisa caminhar muito também em
toda a universidade, para a criação dos sinais. Não é fácil, exige a visita nos lócus e a
instituição é muito grande. Eu sempre soube que seria difícil e exigiria esforço mental, muita
discussão para se criar os sinais.
Nosso projeto se constitui em um processo demorado porque trata de questões que
vão além da simples criação de sinais com base em ideias, é preciso fazer pesquisa, olhar na
internet, ver os sinais que já existem, compreender o local para então pensar no possível sinal.
Penso que é preciso priorizar a criação de sinais sem a dependência da Língua
Portuguesa, existem muitos sinais que tem a referência das letras do português e isso é ruim.
É preciso criar sinais novos sem se influenciar só nas línguas orais.
A interação entre surdos e os ouvintes é importante na criação dos sinais porque nessa
interação os sinais saem com mais contribuição. O ouvinte sabe algumas informações que
ajudam, e o surdo consegue criar junto os sinais, isso é muito importante. Penso que se fosse
um grupo só de surdos seria mais ―fácil‖ e mais rápido para a criação de sinais, entretanto,
com os ouvintes existem alguns conceitos que os surdos desconhecem e no processo de
interação facilita muito na criação correta do sinal.
Precisamos compreender que
Que todo o grupo cultural, dentro de suas peculiaridades, deve aprender que não há
ninguém melhor do que ninguém, mas sim sujeitos diferentes que devem ser
considerados coletivamente com todas as suas singularidades. Essas particularidades
não devem ser ignoradas, e sim reconhecidas no âmbito da identificação pessoal e
cultural. (STROBEL, 2013 p. 140)

Antes de ingressar ao projeto, eu como acadêmica da instituição desconhecia a
Universidade, não conhecia muita coisa agora participando do projeto eu percebo o tamanho
da instituição, antes eu ia apenas nos locais que sempre conheço, Instituto de Linguagens –
IL, pois é o local onde estudo e próximo do mesmo, agora eu vejo o quão grande é a
instituição.
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Eu tenho muito interesse nessa área de criação de sinais e gosto de contribuir com o
grupo. Penso que após eu formar esse legado ficará na instituição para os demais, gosto de
criar sinais, perceber como a universidade é grande, e o processo de criação de sinais entre
ouvintes e surdos. Fazer esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, é muito
importante.

2.2 Impressões de uma acadêmica ouvinte

Me chamo Alaise Terezinha Marques, acadêmica do 5º semestre de Letras Libras, sou
ouvinte. Eu sinto que estou me desenvolvendo cada vez mais, a interação faz com que eu
consiga me colocar no lugar das minhas colegas surdas e entender o posicionamento e o olhar
delas. Esse passado de barreiras dos surdos precisa ser quebrado e faz com que criemos uma
empatia com eles e, desta forma, percebo a responsabilidade grande que é compor a equipe,
pois ficará para o futuro. Nesse sentido, entendo que nós do projeto atuamos como
comunidade surda.
Uma comunidade surda é um grupo de pessoa que vivem num determinado local,
partilham os objetivos comuns dos seus membros, e que por diversos meios
trabalham no sentido de alcançarem estes objetivos. Uma comunidade surda pode
incluir pessoas que não são elas próprias Surdas, mas que apoiam ativamente os
objetivos da comunidade e trabalham em conjunto com as pessoas Surdas para os
alcançar. (PADDEN E HUMPHRIES 2000, P. 5)

Na relação entre surdos e ouvintes para a criação dos sinais, para mim, está sendo
positiva. Eu tenho mais contato com as colegas surdas, e isso me apoia no sentido do
aprendizado da língua. A interação com as colegas conversando e pesquisando é muito
produtiva, antes exista uma barreira prévia da minha parte que foi quebrada. Eu reconheço
que tenho dificuldade na comunicação por falta de conhecimento da língua e com elas eu
pratico e estou desenvolvendo cada vez mais, hoje eu já compreendo elas.
De início eu pensava que fazer parte do projeto e criar os sinais seria fácil, mas foi
participando que eu entendi que não é tão simples assim, é preciso observar, relacionar o
contexto todo com a estrutura arquitetônica, as informações sobre aqueles locais e se a
sociedade tem o conhecimento sobre aqueles locais da instituição.
Percebo que o surdo muitas vezes não tem esse conhecimento, do valor do ambiente
atribuído ao local e procuram sempre fazer a relação com a estrutura do prédio. Quando
explicamos alguns apelidos ou histórias relacionadas aos cursos que acontecem ali, elas
sempre se surpreendem.

66

Nesse projeto percebi o tamanho da UFMT campus Cuiabá, visitando os locais você
tem uma dimensão do tamanho da instituição. Por exemplo: o posto médico, eu nem
imaginava que existia aqui dentro; O Sindicato dos Professores e o dos Técnicos; No espaço
da Zootecnia e Veterinária, eu desconhecia o projeto de Equoterpia que acontece em parceria
com a Polícia Militar - cuja proposta de sinal ficou muito bonita - era desconhecida pra mim e
muito menos que possibilitava atendimento a comunidade externa.
Penso que o projeto facilitará a acessibilidade dos colegas surdos no campus, ter
acesso aos ambientes da UFMT de forma autônoma e também para os visitantes surdos que
chegam aqui e poderão se localizar por meio de sua língua a Libras.
O acesso é importante pois as vezes as pessoas chegam perdidas e nem sempre
conseguem se comunicar com a comunidade interna da instituição. O resultado do projeto
apoiará os futuros ingressantes surdos, nos quais também estudam nos demais locais do
campus, sem ser necessariamente do Curso de graduação em Letras -Libras, que tem um
número maior de ingressantes surdos na instituição, facilitando a apresentação da instituição,
mesmo conhecendo pouco sobre ela.

3 Considerações finais

Nós do projeto entendemos que a criação de sinais por meio de grupos de pessoas que
fazem parte da comunidade surda é muito mais rica e possível de serem aceitos pelos usuários
da língua, sem contar que neste processo o aprendizado para os envolvidos é muito
significativo. Percebemos ainda, que as propostas nele apresentadas não garantirão o efetivo
uso ou reconhecimento da comunidade usuária da Libras, entretanto, torna-se um início de
uma provocação para essa necessidade.
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ABORDAGEM TRIANGULAR: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O
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Resumo:
Em um mundo globalizado em que as coisas são medidas pela sua utilidade a Arte parece não ocupar um lugar
privilegiado. Manguell (2001, p.15) traz um vislumbre o que seria o valor da Arte em nosso mundo, esse valor
seria apenas comercial, ou seja,por uma minúscula parcela da sociedade humana. O restante da humanidade está
muito distante desta realidade, cabendo a escola o contato com tudo aquilo que o homem produziu de Arte
durante a sua história, através de um ensino que valoriza essa produção, sendo encarada de forma sistemática e
contextualizada com o tempo e o espaço em que foi produzida. A partir dessa realidade, propusemos estudar e
aplicar a Abordagem Triangular que é norteada por três ações Ler/Contextualizar/Fazer as produções artísticas,
colaborando assim para um ensino de Arte autônomo, crítico e criativo. Contudo, sendo uma pesquisa
qualitativa, com o procedimento metodológico de pesquisa-ação, pretende então, conferir como a Abordagem
Triangular contribui para o ensino de Arte.
Palavras-chave: Arte, Abordagem Triangular, Ensino.

1 Introdução

Como reflexo do positivismo que imperou por muito tempo na educação brasileira, o
ensino da Arte ainda se vê envolta em uma discussão em que ―a educação no Brasil tem que
ser direcionada no sentido da recuperação de conteúdos e que arte não tem conteúdos‖
Barbosa (2014, p. 25), sendo assim vista com pouca valia para a formação do aluno.
É notável que só a obrigatoriedade do ensino de Arte na escola não é capaz de
alcançar aquilo que Smith (1997, p. 97) chama de meta, ou seja, ―desenvolver nos jovens a
disposição de apreciar a excelência nas artes em função da experiência maior que a arte é
capaz de proporcionar‖.
Barbosa (2014, p.35) propõe que o caminho para reverter o quadro do ensino de Arte
no Brasil é ―tornar claros os diversos conteúdos da Arte na escola (...) esclarecendo sobre a
importância da história da arte, da crítica de arte, da estética e do fazer artístico‖. Desta
concepção é sistematizado a Abordagem Triangular por Ana Mae Barbosa, sendo essa
abordagem o objeto de estudo e aplicação deste projeto.

2 Abordagem Triangular
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A Abordagem Triangular surge em um momento em que discussões em relação à
conscientização da ―diferenciação cultural‖ e a pós-modernidade global começavam a
influenciar a concepção do ensino de arte. No mundo todo, uma nova forma de ensino de arte
tinha como fio norteador tanto o fazer e como o ver arte. Além disso conforme Silva (2011) a
Abordagem Triangular:
[...] carrega em si um conjunto de concepções e práticas baseadas em experiências
anteriores
com
o
ensino
da
arte
como,
por
exemplo,
no
DisciplinedBasedArtEducation - DBAE, as Escuelas ao Aire Libre no México, o
Movimento Escolinhas de Arte, Semana de Arte e Ensino 1980, Festival de Inverno
de Campos de Jordão e da pedagogia Freiriana. (SILVA, 2011, p.90)

No Brasil essa nova concepção do ensino de arte teve a sua representatividade com o
trabalho da arte/educadora Ana Mae Barbosa, que a princípio recebeu o nome de Metodologia
Triangular - sendo atualmente chamada de Abordagem Triangular - resultado de um trabalho
conjunto como o Masp durante as décadas de 80 e 90, confrontando ― a crença modernista
expressiva e começou a trilhar o caminho da reconquista da arte para arte/educação‖ Barbosa
(2014, p. 35).
A Abordagem Triangular tem uma proposta aberta de ensino de arte que trabalha com
três ações – contextualizar/fazer/ler - que forma muito mais uma ―figura de ziguezague‖
(Barbosa, 2014, p. XXXIII) do que triangular, pois ações não precisam seguir um padrão fixo,
requerendo assim do educador uma formação acadêmica sólida, para então poder conduzir
essas ações.
As ações contextualizar/ler/fazer devem ser intrínsecas, pois segundo Ana Mae
Barbosa
Quando falo de conhecer arte, falo de um conhecimento que nas artes visuais
se organiza inter-relacionado o fazer artístico, a apreciação da e a história da
arte. Nenhuma das três áreas sozinha corresponde à epistemologia da arte. O
conhecimento em artes se dá na interseção da experimentação, da
decodificação e da informação. (BARBOSA, 2014, p. 33).

3 Metodologia

A abordagem metodológica adotada será qualitativa, por ser uma pesquisa voltada
para um ambiente com suas particularidades e dinamismo que é uma sala de aula, que não se
encaixa na uniformidade de uma pesquisa quantitativa.
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Como há um envolvimento direto entre o pesquisador e a fonte de pesquisa
desempenhando um papel ativo na coleta dos dados, a pesquisa ação é o procedimento
metodológico para este projeto de pesquisa.
O projeto será desenvolvido com alunos do 1ºC e E do Ensino Médio da Escola
Estadual da Polícia Militar Tiradentes, duas vezes por semana durante dois meses, por meio
de questionários semiestruturados impressos e observação participante com a finalidade de
entender quais os pontos de vistas dos alunos em relação ao ensino da Arte na Educação
Básica e em seguida será feita a aplicação da Abordagem Triangular nessas turmaspor meio
da contextualização, leitura e fazer artístico das obras: Cave Canem, fragmento de mosaico da
Casa di Orfeo da antiga cidade de Pompéia; Carnaval nos Arcos da Lapa de Heitor dos
Prazeres; Boi-brasão e O Passeio do general de Humberto Espindola; Turista no pantanal,
Killer I, II, II e O Colunista de Adir Sodré; O Brasil É Feito por Nós, Rei Festeiro e Sirigaita
Mimide João Sebastião da Costa dentre outros contemporâneos e de Mato Grosso.

4 Considerações finais

O ensino de Arte, como em vários momentos de sua história, se vê inserido em quadro
de desconfiança e desvalorização nas escolas de Educação Básica, por vários motivos e
interesses entrelaçados. Sendo assim, mas do que nunca se faz necessários estudos e
aplicações em relação ao ensino de Arte, como meios de colaboração para a inversão dessa
situação.

Referencias
AZEVEDO, Fernando Antônio Gonçalves de. A Abordagem Triangular no ensino das Artes
como teoria e a pesquisa como experiência criadora. Fernando Antônio Gonçalves de
Azevedo. – Recife: O autor, 2014.
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 1991.
BARBOSA, Ana Mae.Tópicos Utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998.
BARBOSA, Ana Mae (org). Arte-Educação: Leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 1997.
MANQUEL, Alberto. Lendo imagens. São Paulo: Companhia das Letra. 2001.
PENNA, Maura; PEREGRINO, Yara Rosas;CARVALHO, Lívia Marques; FONSÊCA, Fábio
Do Nascimento. É ESTE O ENSINO DE ARTE QUE QUEREMOS? Uma análise das

71

propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais. In: PENNA, Maura (coord.). João Pessoa:
Ed. Universitária/UFPB, 2001.
SILVA, Tharciana Goulart Da; LAMPERT, Jociele. Reflexões sobre a Abordagem Triangular
no Ensino Básico de Artes Visuais no contexto brasileiro. Disponível em:
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/28262/2/ULFBA_MatPrima_V5N1_p.88-95.pdf

72

AGENCIAMENTOS POLÍTICOS-LITERÁRIOS NO COLETIVO DE
MULHERES: MULTIPLICIDADES E DEVIRES
Christiane Costa Lira (PPGEDUC/UFPA) – christianelira74@gmail.com
Gilcilene Dias da Costa (PPGEDUC/UFPA) – costagilcilene@gmail.com
Resumo:
O presente estudo aborda a relação da educação com a arte literária e poética de Clarice Lispector e Carlos
Drummond de Andrade, tecendo agenciamentos políticos-literários no Coletivo de Mulheres ―Sumanas‖, na
cidade de Cametá-PA, Amazônia Tocantina. Em meio a multiplicidades e singularidades de devir-mulheres e de
lutas vivenciadas nas coletividades das ações formativas, a pesquisa visa perfazer um movimento cartográfico no
Coletivo, ao modo deleuziano-guattariano e entrelaçado aos estudos feministas, de modo a potencializar as ações
formativas e de resistências coletivas nascidas dos movimentos dos devires e do transitar entre o real e o
imaginário, a literatura e a vida. Inicialmente apresentamos como o Coletivo de Mulheres ―Sumanas‖ foi
pensado e criado, valorizando a existência de feminismos plurais e a importância das lutas coletivas para os
processos de emancipação e de problematização da condição da mulher na sociedade, em seguida, pensa-se de
que forma a poesia e a literatura de Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade podem potencializar o
pensamento da liberdade a fim de criar um corpo-pensamento político-literário vivo de interlocutoras feministas
nas suas ações e lutas coletivas. A pesquisa cartográfica apoia-se na Filosofia da Diferença de Deleuze e Guattari
(1995), Passos, Kastrup, Tedesco e Escóssia (2015; 2016). O aporte teórico escolhido concentra-se em Arendt
(2001; 2007; 2008), Bauman (2000), Blanchot (2005), Deleuze e Guattari (1997), Foucault (1983), Levy (2011),
Nunes (2007) entre outras referências filosófico-literárias articuladas ao campo da educação. Com este estudo,
almeja-se apresentar a pesquisa cartográfica em andamento no Curso de Mestrado em Educação e Cultura,
movimentando os agenciamentos políticos-literários do Coletivo de Mulheres ―Sumanas‖ em meio às
experimentações com a palavra literária de Lispector e Drummond, entrelaçadas às travessias intersubjetivas de
mulheres que constroem outros modos de educar-se na liberdade, por meio da arte, da poesia e da criação de
espaços de resistência política em seu viver acadêmico e social.
Palavras-chave: Agenciamentos coletivos. Política. Literatura-Poesia. Devir-Mulher. Educação.

1 O coletivo de mulheres da amazônia tocantina

Figura 1 Mulheres Cametaenses em busca de liberdade

Fonte: Arquivo da pesquisadora

ecoa, ressoa!

Vozes femininas ecoam em
contralto.
É a voz feminina/feminista que
vem do alto.
Turbilhões de pensamentos e
liberdades
Invadem a contramão em vias
urbanas na contramarcha do
tempo.
O ano é 2018.
Operação ofensiva em resposta a
um ataque. Contraordem.
Ataques às instituições sociais.
Música em contraparte de duetos.
Contraponto. Somos o segundo
sexo? Contraprova.
Não somos o sexo frágil!
É a voz de liberdade feminista que
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Soa nas ruas, nas avenidas, em várias cidades, das capitais aos interiores,
no exterior, no mundo todo...
Quisera Marte ter vida humana...
Ressoaria de lá a Música frenética em oposição ao ódio. Ódio, contrário ao amor
Violação aos direitos humanxs. Banalidade do mal.
Liberdade controlada. Transgressão para viver outros momentos.
De repente a música se faz lenta.
Mais uns quinhentos anos para a liberdade de pensamento.
Estamos dispostas a pagar o preço,
E que seja o valoroso sabor da Liberdade ...
Lira e Costa (In: Mulheres & Liberdade1)
O Coletivo de Mulheres ―Sumanas‖, concentrado no Campus Universitário do
Tocantins-Cametá surgiu no final do ano de 2015 por uma necessidade de tecer uma rede de
proteção – de estudante para estudante – com o objetivo de defesa de si-mesmas frente aos
episódios de assédio sexual e machismo que as estudantes estavam vivenciando na instituição.
Neste primeiro movimento, foram convocadas as estudantes universitárias e mulheres que
trabalham na instituição que se sentiam importunadas pelo poder do patriarcado.
Aos poucos o coletivo foi se tornando um movimento não institucionalizado que não
possui uma liderança individual, e sim de múltiplas mulheres, que participam ativamente nas
decisões conjuntas de ações e lutas. É preciso que se diga que este coletivo foi criado por
estudantes universitárias que estudavam no Campus da UFPA-Cametá, algumas ainda
estudam na pós-graduação do Curso de Mestrado Acadêmico em Educação e Cultura, sendo a
maioria das discentes oriundas do curso de Letras – Língua Portuguesa. Atualmente, as mais
jovens que fazem parte do coletivo ingressaram na graduação do curso de Letras e abrange
outras licenciaturas, como os cursos de História e Geografia, além de outras integrantes que
são discentes do IFPA – Campus Cametá. A logo na página seguinte, na figura 2, da bandeira,
foi criada com o intuito de produzir uma identidade para o coletivo de Mulheres que
aniversariou neste ano de 2019, mas, está em fase de reformulação, pois, como no coletivo
existem mulheres em suas diversas multiplicidades, algumas delas podem não se auto
reconhecerem nestas imagens ―identitárias‖ já fixadas sobre representações de mulheres,
como as que se encontram dentro do símbolo feminista de cor roxa desenhado na bandeira do
coletivo por um homem, que não foi agradável aos olhos de todas as mulheres que participam
deste coletivo, que possuem um pensamento crítico sobre o que é feminismo.
Porém, a ideia de criar uma nova marca para o coletivo é a de criar uma identidade
não com rostos de mulheres, mas sim, apenas com o nome do coletivo e um chapéu de palha
1

Ensaio não publicado, apresentado na disciplina Filosofia e Literatura em diálogo com a pesquisa em educação,
cursada no PPGEDUC/UFPA no ano de 2018.
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para dar sentido ao feminismo popular, pois as múltiplas mulheres que compõem este coletivo
constituem-se indecifráveis e não podem ser definidas apenas por três mulheres como na
imagem da logo do coletivo.
Figura 2 Bandeira do Coletivo de Mulheres

Fonte: Arquivo das "Sumanas"

Em uma das reuniões do coletivo foi sugerida a mudança da logo e do próprio nome
do coletivo para homenagear alguma feminista com história dentro do movimento. Porém, o
nome ―Sumanas‖ é estimado pelo coletivo, que não aceitou a proposta de mudança, apenas a
logo está sendo modificada, mas ainda não tivemos autorização para divulgar a nova arte
desenhada pelo cartunista Nobuiyasu Irie, graduado em Letras – Língua Portuguesa nesta
cidade.
Esta pesquisa, apesar de não se constituir de caráter linguístico, considera necessário
esclarecer a etimologia da palavra composta ―Sumanas‖. O próprio nome do Coletivo de
Mulheres ―Sumanas‖ é um termo que em sua morfologia possui um caráter regional muito
utilizado nesta região do Baixo Tocantins, em muitos momentos em tom de brincadeira que
pode provocar o riso ―sumano‖ com valor de pronome de tratamento. Mas, em sua variação
do feminino nunca foi visto a não ser a partir da criação do coletivo de Mulheres, que ao ser
nomeado na subversão da linguagem em tom de protesto, por ser a língua portuguesa,
canonicamente, masculina, herança do patriarcado. Por isso, linguisticamente a palavra
―Sumanas‖ seria a junção do pronome seu + a palavra mana, a primeira palavra seu, que
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segundo Rodrigues e Nuno é ―um pronome possessivo vindo (do latim Suus). Que pertence ou
diz respeito a ele(s), ela(s) ou você.‖
Neste contexto a palavra seu sofre uma supressão da vogal e, que reduz a palavra à
sílaba su. A segunda palavra mana segundo Rodrigues e Nuno (2005, p. 501) significa irmã e,
provavelmente, surgiu da língua espanhola, pois irmã=hermana, segundo Rojas (2010, p.
349), que com a supressão do vocábulo her ficaria ―mana‖. Então, a junção de
su+mana+s=sumanas constitui-se como pronome no plural, ―Elas, as irmãs‖, ou ―Elas, as
manas‖, que em suas convivências possuem um tratamento singular chamando umas às outras
de ―mana‖ dentro do coletivo de mulheres.
Na fala de uma das ―manas‖ pioneiras do coletivo de Mulheres nós temos um
depoimento que reverbera o devir-mulher:
O coletivo de Mulheres ―Sumanas‖ que nasceu aqui no campus pelas meninas que
estudavam, estudam aqui no Campus de Cametá nos apresentou muitas
possibilidades, primeiro o de a gente se descobrir como corpo político, de a gente se
compreender como mulher, como mulher múltipla, nas nossas multiplicidades, acho
que por isso que ele é um coletivo múltiplo porque ...quando a gente começou a
conversar e pensar o coletivo, ele abriu possibilidades de descobertas de pensar a
nossa condição de mulher em meio a uma sociedade machista, ―patriarcalista‖ e de
pensar a nossa condição com um olhar político-social. (Depoimento de Fabíola
Igreja – Março de 2019).

Este coletivo tem se mostrado muito importante para as lutas coletivas, no início ele
foi pensado para debater e denunciar o assédio, discutir a liberdade na educação, a liberdade
nas ruas e em todos os lugares, mas, com o passar do tempo temos a compreensão de que essa
liberdade não é apenas uma questão de emancipação da mulher em querer equiparar-se ao
homem, esta luta coletiva está para além deste pensamento, no sentido de uma libertação da
própria condição de ser mulher e das amarras patriarcais, para devir outros modos de vidas.
Considerando o retrospecto histórico da condição da mulher, Butler (2003) afirma que
[...] a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz de representá-las
completa ou adequadamente pareceu necessário, a fim de promover a visibilidade
política das mulheres. Isso parecia obviamente importante, considerando a condição
cultural difusa na qual a vida das mulheres era mal representada ou simplesmente
não representada. Butler (2003, p.18).

Para a autora feminista é necessário questionar a falta de representatividade para que a
mulher deixe de ser ―invisibilizada‖ na sociedade e este trabalho do coletivo de Mulheres é
fundamental para alcançar os propósitos da liberdade. Bauman (2000) afirma que somente a
liberdade individual não é suficiente para conquistar uma liberdade absoluta, pois vivemos em
uma sociedade líquida, volátil na construção de valores igualitários. Dialogamos, ainda, com
Arendt (2001), que nos dá elementos para discutir a palavra liberdade. Para a filósofa,
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Levantar a questão – o que é liberdade? – parece ser uma empresa irrealizável. É
como se velhas contradições e antinomias estivessem à nossa espreita para forçar o
espírito a dilemas de impossibilidade lógica de tal modo que, dependendo da solução
escolhida, se torna tão impossível conceber a liberdade ou o seu oposto quanto
entender a noção de um círculo quadrado. (ARENDT, 2001, p. 188).

Quando a filósofa levanta a questão da liberdade, um conceito que em muito se
confunde com o livre arbítrio, podemos utilizar a figura do artista, que Nunes (2007)
observou quase no fim de sua obra, para tentar compreender o que é liberdade. Porque o
artista escolhe ser livre e por isto transforma sua obra num exercício do pensar, tal como
fizeram Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, pois eles não se apoiaram nos
filósofos, eles estão tão livres quanto o filósofo ao tentar compreender a si mesmo, já que eles
compreendem o mundo porque as instituições estão no mundo, e o indivíduo está no mundo.
É o artista, um sujeito que está no mundo e que se reconhece no mesmo, como se fosse tão
livre como o filósofo, por ter consciência de seu poder-ser, condição para criar um mundo
sem verdades absolutas.
No decurso deste texto, almejamos tocar na liberdade poética-política desses
escritores-artistas, Clarice e Drummond, na intenção de que nos toquem com sua
sensibilidade terna e árdua de ver o mundo por lentes múltiplas, transparentes e focalizadas na
pergunta ou procura da liberdade. Em muitos momentos nos sentimos experimentando seres
inanimados como pedras no meio de nossa caminhada. Essa ―pedra no meio do caminho‖, o
patriarcado, o coletivo de Mulheres pretende chutar, e chuta!! Surfando na onda, resistindo
por meio da arte e de agenciamentos políticos-literários nas ações coletivas.

2 Agenciamentos literários-políticos: multiplicidades e devires
Certa hora da tarde era mais perigosa.
Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela.
Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se.
Clarice Lispector

A folha em branco, o cavalo branco de cabeça erguida; reflete morte ou luz no desejo
que pulsa de (re)escrever uma nova história de mulheres. Morte e vida. Literatura é vida! Se
Clarice estivesse conosco o barulhar frenético da antiga máquina de escrever ressoaria na
continuidade do escrever-desenhar, pintando outras formas do ser mulher em busca de
liberdade. Clarice Lispector, escritora para além do seu tempo, nos deixou um legado literário
que nos faz refletir o que somos e o que queremos ser na busca da palavra liberdade de um
corpo político que reverbera nas lutas sociais. Inquietar-se!
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Como mulheres lutamos por um pluralismo político (ARENDT, 2007). Queremos
liberdade no ―direito ao grito‖ com igualdade política. Clarice Lispector se faz presente. A
tarde de sol nos faz experimentar uma felicidade clandestina e conspira a favor de mais um
ato por liberdade de mulheres em suas multiplicidades. A bandeira do feminismo popular se
ergue na organização de mulheres que buscam não somente a sua liberdade individual
―privatizada‖, mas a liberdade coletiva de outras mulheres. Como compartilhar com outras o
pensamento de mulher livre? De que liberdade desfrutamos? Quando pensamos coletivamente
somos livres? Esta é uma questão e uma busca infinita em nossa caminhada.
A busca intensa por liberdade revela momentos de solidão de uma partícipe do
Coletivo de Mulheres que desabafa na roda de conversa realizada para construirmos ações
formativas dentro e fora do coletivo de Mulheres. ―Somos chamadas de loucas, revoltadas,
mulheres loucas que não aceitam imposições... Eu tenho uma frase que sempre utilizo assim,
existe o lado fácil, o de tapar os olhos e existe o lado difícil, o da luta.‖
Ao ouvir este relato, o pensamento eleva-se a Clarice Lispector na estátua do Cavalo
em trevas da cidade sitiada. O relinchar do cavalo como uma audácia triste e pensativa no
desabafo de Daelem em sentir-se só, Clarice nos instiga a pensar em sua arte literária na
imagem do cavalo cego:
Vi uma vez um cavalo cego: a natureza nunca errara. Era doloroso senti-lo
irrequieto, atento ao menor rumor provocado pela brisa das ervas, com os nervos
prestes a se eriçarem num arrepio que lhe percorria o corpo alerta. O que é que um
cavalo vê a tal ponto de não ver o seu semelhante e o torna perdido como de si
próprio? É que – quando enxerga – vê fora de si o que está dentro de si. É um animal
que se expressa pela forma. Quando vê montanhas, relvas, gente, céu – domina
homens e a própria natureza. (LISPECTOR, 2015, p.27).

Dentro dos movimentos sociais, infelizmente, por muitas vezes nos deparamos com a
individualidade, não só apenas quando lidamos com homens, mas quando fazemos parte de
um coletivo feminino, existe essa dificuldade de união, pois a sociedade em que vivemos nos
molda para sermos competitivas. Porém, é um momento de aprendizado para todas nós do
Coletivo de Mulheres e não deve ser visto como algo negativo, porque também faz parte da
nossa prática de educação intercultural enquanto pesquisadora e mulher que participa das
ações. Em muitos momentos o cavalo está perdido, em outros ele encontra a sua própria
sensibilidade e volta para si, pois não somos mulheres prontas e acabadas e precisamos
também nos desconstruir assim como os homens precisam de desconstrução.
O poeta Carlos Drummond de Andrade retratou em seus versos experiências de
ausência de sonhos, solidão profundamente humana e de rotineiro automatismo de vida que
também, por vezes, o acometeu. Como se o tempo fosse um tempo de espera por uma ordem,
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por uma decisão que não fosse a dele nem a de outros brasileiros silenciados em suas
possibilidades de dizer o que pensavam, de fato, o poeta vê o seu tempo passar sem ser
protagonista do mesmo. Ainda assim, o artista pensador é o que cria um cosmos, um mundo
(a obra poética) a partir do grande caos instaurado no país, momento dos anos de chumbo no
Brasil que nos faz rememorar a ausência de políticas públicas, no presente, voltadas para as
Mulheres que sofrem com ―feminicídio‖ e outras formas de violência física, social,
psicológica e para toda a nação brasileira, principalmente a considerada minoria, que
atualmente enfrenta duras mazelas sociais. Com o ―sentimento do mundo‖, de ―mãos dadas‖,
caminhamos como se os nossos próprios ombros pudessem suportar o mundo porquê os
últimos acontecimentos nos sensibiliza como seres humanos e nos faz pensar no grande
desafio da educação que temos enquanto coletivo de Mulheres.
Não são apenas nós, mulheres amazônidas, que precisamos ir para as ruas e lutar por
nossos direitos. As definições são asfixiantes, nós gostamos de liberdade! Medo e riso. Poesia
irônica. ―o riso não veio‖ (José). Em Drummond (1962, p. 51), ―o cavalo erra alguns instantes
na planície, dedicação sem alvo. O assassino pondera o entardecer. E vela os despojos,
enquanto mede as possibilidades de fuga. Evêm [sic] aí os soldados atraídos pelo vento, pelo
grito final do Andrade, pela secreta abdicação do criminoso [...]‖.
Esta pesquisa abre possibilidades de pensar a educação para além dos espaços
escolares, nos entremeios daquilo que não foi dito, por meio de devires da arte literária e
poética nas linhas de fuga, com rupturas, desvelando aquilo o que foi velado tal qual o
exemplo acima citado do cavalo errante, pois aquilo que causa medo nos intimida, como se o
assassino a qualquer momento chegasse preso ―sentado e mudo‖. Toda a população seria
contra o assassino de Neco Andrade, no fragmento do poema de Drummond, que causa
indignação e a qualquer hora poderão estar no lugar do opressor, pois as revoluções podem
ser para o bem ou para o mal... esta metáfora do cavalo, aqui ilustrada, nos faz pensar que
quando as pessoas não compreendem o sentido da coletividade das lutas sociais elas se
tornam alienadas e isto contribui para a ―privatização dos meios‖. Com Bauman (2000)
podemos pensar que
O medo e riso saíram das ruas e assentaram nas residências. Os medos individuais
dificilmente cruzam com outros medos privados, mas não se reconhecem facilmente
quando há um encontro. Essa dificuldade de se unir e convergir, de combinar e
adequar-se, de juntar e se juntar veio a chamar-se liberdade individual. (BAUMAN,
2000, p.70).

Ironicamente um grande número de pessoas se comporta como a imagem do cavalo
com antolhos e não consegue entrever o que se passa ao seu redor. Pessoas foram contidas
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com cabrestos 2 , freadas 3 com bridão 4 e tornaram-se cavalos mansos. Por isso temos a
necessidade de mostrar para o ―mundo‖ a essência dos direitos humanos, temos uma missão
de ensinar os homens também. A maior dificuldade dos agenciamentos coletivos é a de fazer
com que todos caminhem na mesma direção devido às multiplicidades. Hannah Arendt (2007)
diz que a liberdade individual só poderá ser conquistada por meio das lutas coletivas.
Somos mulheres múltiplas que em muitos momentos temos nossa condição de mulher
afetada, pois somos consideradas invisíveis nos espaços públicos, como se apenas a fala dos
homens fosse importante, assim como a posição em cargos de liderança que ainda somos a
minoria. Pois, em muitos momentos as mulheres estão nos espaços públicos, mas é como se
não estivessem, muitas ainda não expõem seus pensamentos por pensarem que não estão
preparadas ainda para discutir o que pensam e este falar também se constitui político, ter
liberdade para falar o que você pensa é ser livre! O passado histórico fez com que
herdássemos esse ideal fascista do pensamento ocidental que precisa ser desconstruído se
quisermos, realmente, compreendê-lo, é o ―olho por olho, dente por dente‖, visivelmente
assimilado por pessoas na atualidade que infringem as regras dos direitos humanos. Tudo isso
faz com que o pensamento político, tão necessário à Condição Humana (ARENDT, 2007)
seja derrubado e, junto com ele, estabelecido um preconceito em relação à política.
Discutir a questão da liberdade segundo Arendt (2001) ―parece ser uma empresa
irrealizável.‖ Levantar este conceito pode parecer conflitante pois, a compreensão de
liberdade para a autora consiste em:
A liberdade ou o seu contrário surgem no mundo sempre que tais princípios são
atualizados; o surgimento da liberdade assim como a manifestação de princípios,
coincide sempre com o ato em realização. Os homens são livres – diferentemente de
possuírem o dom da liberdade – enquanto agem, nem antes, nem depois; pois ser
livre e agir são uma mesma coisa. (ARENDT, 2001, p. 199).

Hannah Arendt (2008), em seu ensaio sobre o totalitarismo, fornece elementos para
entendermos o papel do poeta compreendendo a realidade como um sujeito com uma certa
liberdade para pensar a sociedade, diferente do político profissional que não tem como
usufruir de liberdade porque precisa se posicionar sempre em função de uma verdade.
Portanto, a política, para Hannah Arendt pode ser desenvolvida por políticos não
profissionais. Segundo a pensadora, talvez, o artista esteja mais preparado para compreender
essa realidade do totalitarismo, mais do que os políticos profissionais por não precisar de uma

2

Ver. Dicionário Larousse: 3. Tudo aquilo que submete; freio.
No popular refere-se a maneira violenta de frear.
4
Diz-se do freio leve, articulado ao meio. Cada uma das partes do freio do cavalo apoiadas nas barras.
3
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verdade, mas de possibilidades. É o artista, um sujeito em condições de desenvolver esse
exercício do pensar, esse exercício da liberdade, porque ele não está necessariamente preso a
uma determinada concepção ideológica.
3 Coletivo de mulheres “amazônidas”: agenciamentos políticos-literários
Depois de toda luta e cada descanso, quero me levantar forte e pronta, como um
cavalo novo.
Clarice Lispector
Figura 3: Dia 15 de junho de 2019 – Mulheres na luta contra os cortes na educação e contra a Reforma da
Previdêndia.

Fonte: Arquivo das ―Sumanas.‖

Todos os dias estamos em busca da ação política de mulheres, e a partir da tessitura da
rede de relações com a presença de mulheres nos atos públicos, novos agenciamentos
políticos com o Coletivo de Mulheres ―Sumanas‖ em diálogo com instituições públicas de
ensino, como a UFPA, UEPA, IFPA, Escolas de Educação Básica e o STTR (Sindicato dos
trabalhadores Rurais – Cametá/PA) foram criados a partir do contato com Waldirene, que nos
mostrou outras possibilidades com a proposta de ida à Brasília com a Marcha das Margaridas
nos dias 13 e 14 de Agosto de 2019, para que o nosso movimento venha a se fortalecer.
O tema deste ano da Marcha das Margaridas é ―Margaridas na luta por um Brasil por
soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência‖, esta é a sexta Marcha
das Margaridas. À esquerda da foto acima, a primeira mulher de roxo Educadora Popular,
Waldirene Gonçalves da Cruz, conhecemos nesta praça pública. No busto central da praça,
acima, Raimundo Perez, onde colocamos a bandeira do coletivo de Mulheres. Não pode
passar despercebida no lugar do busto, subversão do patriarcado, a conquista como a praça
das ―SUMANAS‖. Cametá não possui ruas nem monumentos com nome de mulheres, a
maioria das praças existentes possuem bustos de personalidades e artistas homens em uma
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relação binária. Na página do Coletivo o seguinte perfil ―transgride‖: ―Mulheres cabanas que
encejam a luta por igualdade, e avanço do feminismo cabano. Na terra que também é DAS
Notáveis subvertem as estruturas do patriarcado levantando a bandeira do feminismo
popular!‖ (In: página do Coletivo de Mulheres Fonte: Facebook).
Figura 4: Início do Sarau: Performance de abertura.

Fonte: Arquivo das ―Sumanas‖

Todas juntas caminhamos a partir deste dia com grande expectativa na busca por
garantia de direitos. Toda essa experiência tem incentivado a educação de mulheres com
ações múltiplas, como o Sarau artístico-literário realizado no aniversário do grupo no dia 14
de Maio de 2019 e o sarau pela Democracia ocorrido no ano passado no dia 25 de outubro de
2018 na praça da bandeira com a presença de diversas mulheres expressando as suas artes
como música, exposição de desenhos, presença da poesia e literatura, depoimentos,
documentários, falas políticas etc. Exercendo o direito político de (re)existir contra os
fascismos e discursos de ódio.
Para este trabalho apresentamos imagens do sarau de aniversário ocorrido neste ano
que marca o início desta pesquisa de Mestrado Acadêmico em Educação e Cultura do
Programa de Pós-Graduação em Culturas e Linguagens. O início do Sarau foi emocionante
com agenciamentos literários-poéticos na companhia de Clarice Lispector na obra Água Viva
e de Carlos Drummond de Andrade na companhia de autoras feministas como Judith Butler,
Simone de Beauvoir, e outras feministas que reverberaram no Sarau artístico-literário com o
tema ―Existência e Resistência na Amazônia Tocantina‖ ocorrido no dia 14 de Maio de 2019
e objetivou fomentar o diálogo sobre feminismos e resistências Junto à outros coletivos da
região por meio da arte. Na foto abaixo apresentação do ―bando da brava‖, capoeira de
Angola que realizou uma oficina de instrumentos musicais.
Figura 5: De coletivo ―bando das bravas‖ para coletivo ―Sumanas‖: Agenciamentos políticos-literários-poéticos.

82

Fonte: Arquivo das ―Sumanas‖.

O novo propósito do coletivo de Mulheres ―Sumanas‖ é a caminhada da Marcha das
Margaridas, que possui seis cadernos de debates. Esses cadernos estão sendo estudados pelo
coletivo. Várias ações estão sendo realizadas para a garantia de participação de dez jovens
mulheres da cidade de Cametá e das ilhas, além de reuniões de orientação para a Marcha das
Margaridas 2019, foram realizados ―bazar‖ de roupas e sapatos, venda de bolo e rifa de livros,
assim como a ajuda dos professores que foi fundamental para conseguirmos financiar as 10
passagens. São mulheres que levantarão a bandeira do feminismo popular na Amazônia
Tocantina, mas isto não significa que dentro do movimento exista apenas um feminismo, são
feminismos em suas multiplicidades que se cruzam, assim como o tema das cartilhas com
linguagem simples que consegue alcançar mais mulheres que marcharão pela agroecologia,
por direitos iguais, pelo fim da violência contra as mulheres e do racismo.
A preparação para a Marcha das Margaridas começou há pouco tempo mas, a ação
coletiva foi muito importante para que conseguíssemos concretizar nosso novo objetivo.
Estamos na fase final de arrecadação de recursos financeiros para a nossa ida à Brasília pois, a
nossa luta não é de fraquejada! Somos mulheres organizadas!
Na foto abaixo novos agenciamentos políticos de ação se fazem presente no coletivo
de mulheres ―Sumanas‖.
Figura 6: Roda de Conversa "Marcha das Margaridas."
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Fonte: Arquivo das ―Sumanas‖.

O momento deste encontro foi de muito aprendizado com a educadora popular que
tem participado ativamente na Marcha das Margaridas. No evento ela expôs sobre quem foi
Margarida Alves com o intuito de mostrar a trajetória de vida e ativismo que revelou um
pouco da história da heroína das terras paraibanas para que todas pudessem compreender
realmente o que é a Marcha das Margaridas e a importância da continuidade desta luta. Ir à
Brasília não como um simples ato de acompanhar a multidão de 20.000 mulheres levantando
bandeiras no Distrito Federal, o objetivo aqui é o de formação para alcançar outras mulheres e
jovens em um futuro próximo, pois o ―sentido da política é o nascimento‖, Arendt (2007).

A caminhada continua...

Este trabalho não se encerra nestes breves relatos sobre a história, as ações formativas
e as lutas do Coletivo de Mulheres ―Sumanas‖, é uma pesquisa em andamento que se
movimenta nas lutas coletivas e espaços de liberdade da condição da mulher por meio da
literatura Clariceana e da poesia Drummondiana. A caminhada continua com a Marcha das
Margaridas e com experiências que serão trocadas nos encontros mensais, não apenas no
coletivo de mulheres, mas com outras mulheres e em outros lugares de atuação, para que
possamos dialogar e contribuir com os processos de libertação e viver com dignidade sua
condição de mulher.
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ARTE E SUSTENTABILIDADE- A PRODUÇÃO DE PIGMENTO POR
MEIO DOS RECURSOS NATURAIS
Rosangela Arlete Siqueira (SEDUC) – arletesiqueira16@gmail.com
Resumo:
Este trabalho evidencia o resultado do Projeto denominado ―Arte e sustentabilidade‖ desenvolvido por meio da
Disciplina de Educação Artística, junto aos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Bacharel Ribeiro de
Arruda no município de Poconé- MT. O objetivo da atividade consistiu em conhecer um pouco da história do
nascimento da pintura e seus desdobramentos até o surgimento das tintas industrializadas. Metodologicamente, o
trabalho foi desenvolvido por meio de oficinas de produção de pigmentos mediante o uso de recursos naturais
diversos, tais como terra, sementes, folhas, frutas, flores, capins, cascas de frutos, ovos e árvores, além do
carvão, dentre outros. Como resultados obtivemos uma infinidade de pigmentos que foram produzidos sem
agredir a natureza, de forma o adquirir diferentes tons e resultados.
Palavras-chave: Pigmentos. Recursos Naturais. Arte. Sustentabilidade.

1 Introdução

Impossível falar de arte sem pensar em cor. Nesta perspectiva, em se tratando de
escola pública, nem sempre temos recursos para adquirir materiais para o ensino de pintura,
uma vez que a cor é recorrentemente utilizada como forma de expressão em populações de
todo o Mundo. Neste sentido, uma alternativa encontrada para aliar o ensino de arte à demais
disciplinas do ensino fundamental foi o uso dos pigmentos.
Os pigmentos consistem em substâncias coloridas naturais ou artificiais, componentes
essenciais das pinturas. Em biologia os pigmentos são as substâncias orgânicas que
determinam a cor dos tecidos animais e vegetais. Os pigmentos naturais têm sua origem na
pré-história, contudo passaram por um processo de transformação e ganhou espaço no
contexto artístico. Na atualidade existe uma infinidade de tintas no Mercado das Artes, e as
Escolas consomem maciçamente estes produtos industrializados. Na prática, o uso de
pigmentos naturais possibilita a exploração e descobertas de cores, texturas, aromas contidos
na natureza de forma diferenciada dos materiais convencionais.
O uso dos pigmentos favorece escolas com ou sem recursos, tendo em vista a sua
proposta de reaproveitamento dos materiais que seriam descartados. Desta forma a
contribuição vai além da simples contenção de gastos, por se tratar de um trabalho que pode
envolver várias áreas do conhecimento; o artístico, o social, e o cognitivo serão explorados,
gerando inclusive um indivíduo mais consciente em relação aos cuidados com o meio. Tudo
isso se dá por meio da Arte que é a mediadora de um desenvolvimento humano mais sensível
e criativo.
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2 Referencial Teórico

A pintura por meio de cores existe desde as primeiras civilizações humanas, onde foi
se desenvolvendo e alcançando um importante papel na história, inicialmente com a utilização
de pigmentos naturais extraídos da natureza.―A pintura, como as demais artes, nos primórdios
da humanidade, também se propôs exercer um papel utilitário...‖(LOWENFELD e
BRITTAIN, 1977, p. 7).
Os pigmentos naturais tem sua origem na pré-história, onde juntamente com o homem,
foram evoluindo e ganhando espaço no contexto artístico, sendo classificado como tintura ou
corante devido aos efeitos de cor passado a outros materiais, podendo ser usados na pintura a
óleo, aquarela, acrílica, entre outras técnicas artísticas. ―Substâncias coloridas que se
dissolvem em líquidos e que concedem a outros materiais seus efeitos de cor, manchando-os
ou sendo por eles absorvidas, são classificadas como tinturas ou corantes‖.(MAYER,1999, p.
33)
A utilização de pigmentos naturais em atividades escolares possibilita às crianças a
exploração e descobertas de cores e texturas contidas na natureza de forma pura e
diferenciada

dos

materiais

convencionais.

Este

espaço

culturalpermanece

em

desenvolvimento até hoje, tendo muitas áreas do conhecimento expandindo seus campos. A
educação é uma das áreas que veem na Arte um instrumento mediador para a aprendizagem,
tendo em vista o desenvolvimento da criatividade bem como do reconhecimento da pessoa
como um ser que pensa, sente e vê, permitindo que ela se expresse naturalmente e que
desenvolva seus processos de pensamento, seu lado perceptual e emocional. ―A arte é
importante para a criança. É importante para seus processos de pensamento, para seu
desenvolvimento perceptual e emocional, para sua crescente conscientização social e para seu
desenvolvimento criador. (LOWENFELD e BRITTAIN, 1977, p. 50)
Os autores evidenciam que a Arte gera condições de desenvolvimento, constituindo
como um conjunto de habilidades importantes para seu crescimento físico, sensorial e
sensível. Visto que, ―Desenhar, pintar ou construir constitui um processo complexo em que a
criança reúne diversos elementos de sua experiência, para formar um novo e significativo
todo... Para ela, a arte é atividade dinâmica e unificadora‖.(LOWENFELD e BRITTAIN,
1977, p. 13).
Diante do exposto, como professora de artes nas turmas de Ensino Médio da Escola
Estadual Bacharel Ribeiro de Arruda no município de Poconé- MT, senti a necessidade de
desenvolver um trabalho por meio da experimentação como forma de levar os estudantes para
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uma atividade totalmente prática e de exploração, onde possam visualizar todo processo de
extração de um pigmento natural, utilizando recursos bem simples e de fácil acesso para o
professor. Sendo que a ―A Educação Artística é a única disciplina que verdadeiramente se
concentra no desenvolvimento de experiências sensoriais.
Pensando no aspecto interdisciplinar da Arte, este estudo, tem por base o evidenciar de
uma atividade realizada nas turmas de Ensino Médio da Escola Estadual Bacharel Ribeiro de
Arruda no município de Poconé- MT e buscou por meio da experimentação de materiais
reaproveitáveis no âmbito escolar, levar os alunos a ligarem conhecimentos, trabalhando os
materiais experimentados com outros conceitos, como a sustentabilidade, cultura,
alimentação, matemática, entre outras áreas do saber que possam ser levantados e
desenvolvidos durante a experimentação.

3 Metodologia

A atividade artística desenvolvida nas turmas de Ensino Médio da Escola Estadual
Bacharel Ribeiro de Arruda no município de Poconé- MT consistiu em uma atividade prática
e buscou leva-las a conhecer um pouco da história do nascimento da pintura e seus
desdobramentos até as tintas industrializadas. Da mesma forma, possibilitar que os estudantes
envolvidos pudesse, ter contato com pigmentos naturais, em especial a terra, e saber preparálos para a produção de tinta artesanal, além de poderem confeccionar a própria tinta a partir da
fórmula básica de produção de tinta e criar pinturas utilizando as tintas produzidas.

4 Resultados Alcançados

Nesta atividade contemplamos a mesma essência do convite feito por Canton (2006, p.
8), ―Você também pode produzir tintas "pré-históricas", usando plantas espremidas, sementes,
frutos e terra. Que tal experimentar?", onde procuramos mostrar possibilidades de trabalhos
que podem ser feitos de forma divertida e criativa num espírito de liberdade e aventura. Na
perspectiva do universo da Arte, esta atividade buscou articular à arte os conceitos de
sustentabilidade de maneira a possibilitar o trabalho de integração entre as áreas da Arte e do
Meio Ambiente, tendo em vista que muitas matérias primas podem vir de fontes renováveis e
o conceito de sustentabilidade é totalmente aplicável.
A sustentabilidade consiste em uma questão que se tem discutido muito e tomado uma
crescente proporção, sendo necessário o desenvolvimento de uma sociedade que viva de
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forma mais consciente, devendo ser uma prática constante e exercitada também na escola.
Nossa percepção é a de que a educação deve estar vinculada à vida, à realidade em que vive o
aluno, proporcionando aos educandos atividades que possam explorar o fazer, o testar, o
conhecer de forma real, ou seja, é experimentando e fazendo na prática que se alcança o
aprendizado significativo para sua vida.
A prática da experimentação permitiu aos estudantes um olhar especial para o meio
que vivem, proporcionando um contato com a Arte por meio da manipulação de materiais que
seriam descartados. (BARBOSA e CUNHA, 2010). Os estudantes puderam por meio da
experimentação explorar de forma concreta e significativa materiais diversos, o que despertou
neles a criatividade, a consciência ambiental e ainda ultrapassar as barreiras existentes entre
as várias áreas do conhecimento, alcançando um conhecimento transdisciplinar, ou seja, por
meio de um experimento o estudante pode ligar a matéria, à cor, artistas diversos, indústria,
sustentabilidade, meio ambiente, alimentação e ciências.
A arte tem sido usada como um meio de intensificar experiências, concentrar a
atenção, como um meio de percepção, de análise, de reflexão sobre estas experiências, como
um meio de reprocessar esta experiência a fim de entendê-la. (BARBOSA, 1998, p. 132,133)
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ARTE GEOMÉTRICA: O ENSINO DA ARTE GEOMÉTRICA
FIGURATIVA
Robson de Oliveira Lelis – rob.lelis@gmail.com
Resumo:
Esta pesquisa tem como tema ―Arte Geométrica: O Ensino da Arte Geométrica Figurativa‖, e visa mostrar que as
artes geométricas podem transcender a abstração, o processo de criação de uma arte no estilo geométrico a partir
da releitura da fotografia V-J Day in Times Square de Alfred Eisenstaedt, e como a proposta metodológica de
criação da arte geométrica pode contribuir para a educação. A escolha deste tema, ocorreu devido ao fato de
artisticamente, ser o objeto de dedicação nos trabalhos e estudos do referido autor. Constitui-se como proposição
de uma pesquisa bibliográfica com base no método indutivo, o que permite baseá-la na própria experiência
artística. E assim, a partir do levantamento de dados em bibliografias com conteúdo referente ao tema será
apresentada uma análise, sua fundamentação e as conclusões à cerca da metodologia de criação de um objeto
artístico geométrico figurativo.
Palavras-chave: Artes geométricas. Cubismo. Figurativas. Metodologia de ensino. Educação.

1 Introdução

A maneira que lemos o mundo a nossa volta, é um ato muito particular, e quando em
uma obra artística fazemos uso de simetrias e assimetrias, dos ritmos e os equilíbrios
resultantes da combinação das linhas e dos sólidos geométricos, assim como a sua ordenação
no espaço em um objeto artístico, pode-se caracterizá-la como ―arte geométrica‖. Essas
características também passaram a ser utilizadas em esculturas, na arquitetura e na fotografia.
Segundo Giannotti (2010) ―A arte existe a partir de uma linguagem artística já
desenvolvida. Ela se constitui mediante linguagem e pensamento visual previamente
estabelecido.‖. E foi exatamente no período cubista (1907 – 1921) que a utilização da
geometria nas artes se tornou uma característica marcante. Sypher (1980) afirma que os
pintores cubistas desenvolveram sua teoria no mais profundo acordo com as teorias da nossa
ciência, que esse movimento propôs apresentar o objeto na sua total existência e que a ciência
era um aspecto da arte e o pintor cubista ou pós-cubista tinha conhecimento da matemática de
sua época.
Com o tempo, o cubismo evoluiu para duas vertentes, sendo o cubismo ―Analítico‖,
que procurava retratar os objetos fragmentados em um mesmo plano apresentando-os de todos
os lados ao mesmo tempo. E o cubismo ―Sintético‖, que voltou a se preocupar em tornar as
formas novamente reconhecíveis depois que o cubismo analítico foi levado às últimas
consequências tornando os objetos irreconhecíveis.
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2 Proposta para metodologia do ensino a partir do processo de releitura

Ler uma obra vai além de simplesmente admirá-la, é ler um texto visual. Ler uma obra
é identificar seus ícones e seus signos, com suas formas, linhas, cores e tentar apreender seus
significados e a mensagem que o autor expressou em sua composição. Mas ao ler uma obra é
importante também contextualizá-la em seu tempo e espaço para melhor apreensão da
mensagem transmitida pelo artista. E reler uma obra é reinterpretá-la empregando a leitura da
obra original e a poética pessoal, ou seja, é um processo completamente diferente de
reproduzir uma obra. O mais importante, segundo Myrrhal (2009), é ―criar algo novo que
mantém um elo com a fonte que serviu de inspiração‖.

2.1 Percepção e Configurações dos elementos e estruturas

Para releitura na presente pesquisa, inicialmente trabalha-se através da observação a
percepção das formas e linhas que direcionam a composição, e em seguida pode-se iniciar a
decomposição da imagem em formas geométricas (Figura 01).
Figura 01 – Decomposição

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ferreira (2016, p. 24) afirma que: ―A partir das três formas básicas da geometria, o
quadrado, o triângulo e o círculo, derivam-se as demais formas geométricas e todas as outras
formas existentes fisicamente na natureza [...]‖. Desta maneira, as imagens e seus elementos
podem ser decompostos em estruturas geométricas e planos, reorganizados e reutilizados
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como recurso de composição e representação por meio do geometrismo, assim como as cores,
texturas e linhas que também estarão presentes suas obras de maneira a conduzir o observador
até a mensagem representada.

2.2 Reestruturação e finalização

Posteriormente trabalha-se a estruturação das figuras em conjunto utilizando a
justaposição para configuração das formas dos elementos e signos a serem representados
(Figura 02), levando em conta seus esquemas para transmissão da mensagem pretendida. A
mensagem deve ser recebida e descodificada pelo receptor através dos signos e para isso o uso
do figurativismo.
Figura 02 – Releitura

Fonte: Elaborada pelo autor.

3 Considerações finais

A utilização da geometria nas artes, é uma prática comum entre os artistas, seja no
processo de criação apenas para esboçar sua arte ou para o resultado final deixando evidentes
os traços geométricos.
Desta forma, um estudo sobre as estruturas dos objetos a serem representados com
formas geométricas e de maneira figurativa, como o que é proposto na presente pesquisa, é
necessária para orientar sua decomposição em formas geométricas, salientando que ter
cuidado com o trabalho da configuração dessas formas decompostas, pois é fundamental para
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transcender a abstração, e a manifestação da subjetividade artística é fundamental para não
fugir da compreensão cabida ao observador.
Além disso, é necessário ter clareza conceitual, pois, ter um conceito é fundamental
para o artista manter a técnica que o ajudará a enfatizar e minimizar o que for necessário e
chegar ao seu objetivo.
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ARTE-EDUCAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA: HISTÓRIA E MEMÓRIA
DE UMA CIDADE PRETÉRITA
Rafael Branco da Silveira (PPGEn/IFMT) – rafa_brancors@hotmail.com
Imara Pizzato Quadros (PPGEn/IFMT) – imarapizzatoquadros@gmail.com
Resumo:
Fundamentado na concepção de que a cidade e os indivíduos estabelecem relações indissociáveis em suas
dinâmicas e de que a preservação e o desaparecimento dos marcadores históricos e mnemônicos da cidade
reverberam diretamente nas suas relações identitárias com os indivíduos, este artigo objetiva provocar o arteeducador a refletir acerca de práticas pedagógicas que possibilitem o educando a vivenciar experiências estéticas
com a cidade, suscitando um olhar e sentir sensíveis com os diferentes espaços urbanos. Nesta perspectiva, as
práticas pedagógicas contempladas neste trabalho, permeiam as poéticas visuais de artistas cujos trabalhos
orbitam as temáticas da cidade e as tramas afetivas estabelecidas com aqueles que a habitam, ocupam e por ela
circulam. Nesta perspectiva, estas dinâmicas pedagógicas intentam despertar no discente o sentimento identitário
e de pertencimento, por meio de experiências sensíveis, as quais manifestam-se desde a leitura de imagens de
obras de arte até a proposição de um deslocamento pelo centro histórico da cidade.
Palavras-chave: Arte. Arte-educação. Experiência. Cidade. Memória.

1. Introdução
A cidade, na perspectiva de Argan51, é concebida como uma ―obra de arte que, no
decorrer da sua existência, sofreu modificações, alterações, acréscimos, diminuições,
deformações, às vezes verdadeiras crises destrutivas‖ (2014, p.73). Esta concepção remete a
ideia de que o espaço da cidade não se configura como imutável, permanente e definitivo,
todavia transfigura-se e reveste-se no decurso do tempo, assumindo-se como um corpus em
constante metamorfose. Neste contexto, as sucessivas transformações da paisagem urbana da
cidade, caracterizadas pela efemeridade dos elementos que a compõem, reverberam
diretamente nas relações históricas, mnemônicas e identitárias estabelecidas por seus
habitantes. Diante destes pressupostos, este artigo objetiva apontar e refletir práticas
pedagógicas no ensino de artes que possibilitem ampliar o campo de contato do educando
com os espaços da cidade, despertando o seu sentimento identitário e de pertencimento.
O conceito de arte-educação elucidado neste artigo, alicerça-se no princípio de que a
arte e a vida trilham o mesmo caminho e, por conseguinte, são indissociáveis. A arte, nesta
perspectiva, resulta e emana de experiências cotidianas, de realidades vivenciais. Para tanto, o
aporte teórico que orienta a compreensão da arte-educação como experiência provém dos
pressupostos teóricos de Freire (2016), Barbosa (2010), Larossa (2002), e, sobretudo, Dewey
5

Giulio Carlo Argan (1909-1992), graduado na Universidade de Turim, Itália, foi crítico de arte e professor de
história da arte moderna na Universidade de Roma. Suas pesquisas e publicações centravam-se entre os
conceitos de arte, arquitetura e cidade.
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(2010), o qual conceitua que a experiência tem sua natureza fundada nas necessidades
essenciais da vida (2010, p.74). Para o autor referido, este pressuposto justifica a arte como
experiência, por ser ela uma necessidade, uma condição de existência que condiciona o artista
a manifestar-se por meio da estética.
A concepção de arte-educação como experiência propõe dar visibilidade e
legitimidade a posição do educando no processo de ensino-aprendizagem de artes, o qual é
deslocado da figura de observador passivo para participador ativo das dinâmicas pedagógicas
desenvolvidas. Sendo assim, o artigo traça possibilidades pedagógicas no ensino de artes que
permitem ao educando vivenciar a cidade e estabelecer com ela experiências estéticas.
Ademais, as práticas pedagógicas abordadas neste trabalho transpassam as poéticas
visuais dos artistas alemães Bernd e Hilla Becher, os quais contemplam em seus trabalhos
temáticas referentes à cidade e à fugacidade com que se define a continuidade e também o
desaparecimento dos elementos que a compõe. Tais trabalhos potencializam as reflexões
acerca da relação entre cidade e memória, provocando um olhar alternativo sobre o espaço
urbano e sua composição.

2. Arte-educação como experiência
Esta seção, cujo título denota uma paráfrase ao livro ―Arte como experiência‖, do
filósofo estadunidense John Dewey, aborda o conceito de arte-educação como propulsora de
experiências sensíveis e, neste prisma, propõe-se uma reflexão acerca de práticas pedagógicas
no ensino de artes que perspectivam aproximar e, sobretudo, ampliar a relação do educando
com suas realidades vivencias.
Na literatura referida – publicada originalmente em 1934 e composto por onze
palestras ministradas pelo autor, na Universidade de Harvard, Cambridge, EUA – Dewey
contrapõe-se ao conceito de produção e disseminação de arte vigente na época, argumentando
que o sistema canônico da arte tradicional, representado pelas restritas camadas elitizadas da
sociedade, atribuíram ao objeto artístico uma posição sacralizada, de privilégio, significando
bom gosto e estatuto social. Na contrapartida desta concepção de Arte sacralizada e incólume
com ―A‖ maiúsculo, definida por Gombrich (2012, p. 15), Dewey elucida que a obra de arte
deve integrar-se às experiências cotidianas e não ser reduzida à mera contemplação –
apreciação e deleite estético – ao belo, tanto percebida pela arte acadêmica e tradicional.
Justifica sua afirmativa, na qual a arte deve conectar-se às experiências cotidianas,
argumentando que a própria natureza do fazer artístico emana das ações comuns e das
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necessidades do meio. A arte, nesta perspectiva, carrega um significado social, político e
ambiental, proveniente das experiências individuais e coletivas. Percebe-se que para Dewey, a
experiência torna-se um conceito-chave para a compreensão da arte, sendo necessário uma
breve conceituação acerca do termo.
O autor define a experiência como um processo resultante da interação entre o
indivíduo e o meio no qual está inserido, por meio de um processo constante e retroalimentar
de troca de significados (DEWEY, 2010, p. 88). A experiência, portanto, caracteriza-se como
uma realidade vivencial, parte de uma necessidade, de uma condição de permitir-se vivenciar
uma nova situação, a qual reverberará no modo de ser e agir do próprio indivíduo. Neste
contexto, a experiência torna-se um processo emancipatório, uma vez que ―[...] os hábitos que
constituem o eu em interação com o meio ambiente são organizados em uma nova
configuração ou um novo todo (BARBOSA, 1982, p. 182).
No decurso do tempo, a arte assume uma imagem segregada da vida real, das ações
concretas, de modo que a própria existência do objeto de arte dissocia-se da experiência
humana (DEWEY, 2010, p. 59). Esta distinção entre arte e vida revela um olhar cartesiano
sobre a arte, em que o indivíduo diante do objeto artístico não estabelece com este uma
comunicação sensível, capaz de promover-lhe uma experiência estética. Neste contexto,
Dewey propõe um repensar acerca da relação entre público e obra de arte, em que o papel do
observador – aquele que apenas contempla passivamente o objeto artístico – seja deslocado
para o papel de participador – em que a o indivíduo manifesta uma interação e participação
com a obra. A arte, nesta conjuntura, deixa de ser distinta da vida para ser uma continuidade e
uma extensão dela (WOSNIAK, 2018, p. 3) e, como decorrência, a obra de arte não mais
fecha-se em si, todavia torna-se capaz de despertar experiências sensíveis no indivíduo,
assumindo outras significações.
Transpondo o conceito brevemente referido - arte como experiência - para o campo da
arte-educação, compreende-se que é competência do educador em artes desenvolver práticas
pedagógicas, nas quais os educandos assumam-se enquanto sujeitos ativos do processo de
ensino-aprendizagem, na construção e produção do conhecimento. Ao costurar os
pressupostos teóricos de Dewey nas tramas da arte-educação, o discente desloca sua posição
de observador na sala de aula – reduzindo os seus sentidos apreensivos apenas à escuta do
conteúdo transmitido pelo professor – para a posição de participador – ampliando seus
sentidos perceptivos e aguçando a sua reflexão e criticidade – na perspectiva da construção da
autonomia do próprio educando, por meios de experiências sensíveis‖ (FREIRE, 2016, p. 46).
Desse ponto de vista, na relação ensino-aprendizagem, o educador e o educando não

97

configuram-se conforme uma hierarquia, mas participam deste processo, por meio do
compartilhamento de saberes oriundos de vivências e experiências de ambas as partes, visto
que na ―[...] verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos
da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito
do processo‖ (FREIRE, 2016, p. 28)
Para que o educando assuma uma posição participativa e integradora na sala de aula,
as práticas pedagógicas não devem se restringir a exposições conteudistas unilaterais, em que
o professor, na figura de autoridade, dissemina o conhecimento teórico, de forma
descontextualizada, sem incitar no discente sua curiosidade epistemológica. Diante desta
problemática, o arte-educador deve incorporar em suas dinâmicas pedagógicas os saberes que
os educandos carregam consigo, os quais são provenientes de seu contexto: as experiências
cotidianas, as relações e comunicações estabelecidas com o seu mundo social, bem como as
interações e as trocas de significados com meio em que estão inseridos. Ensinar exige respeito
aos saberes dos educandos (FREIRE, 2016, p.31), mas, sobretudo, a consciência de que estes
saberes são resultantes também de suas vivências, definidas nas palavras da arte-educadora
Edith Derdyk como ―[...] a fonte do crescimento, o alicerce da construção de nossa entidade;
fornece um leque de repertório, amplia a possibilidade expressiva‖ (DERDYK, 2015, p. 25).
Aproximar o conhecimento em Artes à realidade vivencial do discente torna-se a
tarefa primeira do arte-educador. Neste sentido, a arte apenas revela-se significativa e
emancipatória no educando, quando este estabelece relações entre o saber artístico e suas
experiências estéticas cotidianas. Arte e vida, portanto, trilham a mesma trajetória, percorrem
o mesmo caminho, sendo que ―[...] o processo vivencial do indivíduo está diretamente ligado
ao processo criativo, isto é, ao fazer artístico‖ (OSTROWER, 1978 apud DERDYK, 2015,
p.27). A arte-educação como experiência concretiza-se quando as práticas pedagógicas
desenvolvidas nas aulas de artes são capazes de propiciar ao educando uma experimentação
estética que transcende o fazer artístico, mas que o instiga a construir e a desenvolver uma
percepção e um pensamento artístico, estético e poético. A arte, nesta óptica, contempla a
ideia que cognição e expressão são indissociáveis na produção de conhecimento,
manifestando-se mutuamente. Em outras palavras, a produção de conhecimento em artes pelo
discente, resulta de um processo híbrido entre elementos intelectuais/cognitivos – saberes
teóricos, históricos, culturais – e elementos não-intelectuais – percepções sensíveis,
provenientes das experiências que o educando vivenciou com o objeto artístico:
[...] o conhecimento entra na produção da arte, mas que tanto na produção quanto na
apreciação de trabalhos de arte, o conhecimento é transformado; ele se torna mais do
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que conhecimento porque se funde com elementos não-intelectuais para tornar
válida uma experiência – enquanto experiência (BARBOSA, 1982, p. 104).

A concepção de arte-educação proposta no presente trabalho alicerça-se na
experiência, isto é, o ensino de artes como propulsor de experiências sensíveis nos discentes,
de modo a construir um saber artístico significativo. Segundo Larossa, a experiência ―é o que
nos passa, o que nos acontece, o que nos toca (LAROSSA, 2002, p.21), configura-se como
um movimento que transcende e provoca o educando a assumir um olhar distinto e um sentir
diferente acerca do mundo e, sobretudo, acerca da sua realidade.
Conforme mencionado, este trabalho propõe uma reflexão acerca de possíveis práticas
pedagógicas no ensino de artes que possibilitam ao educando experimentar esteticamente o
espaço da cidade, no que concerne a sua estrutura e configuração, bem como sua
historicidade, memória e identidade. Assim, as dinâmicas pedagógicas contemplam as
poéticas visuais de artistas cujos trabalhos estão fundados no corpus da cidade e sua relação
com os indivíduos que a habitam, ocupam e por ela circulam, despertando reflexões acerca
das experiências citadinas. Portanto, torna-se trivial compreender, em um primeiro momento,
conceitos-chave acerca da memória e identidade da cidade.

3. Cidade: lugares de memória / lugares de esquecimento

A cidade e seus habitantes estabelecem relações indissociáveis em suas dinâmicas. O
indivíduo se comunica e interage com a cidade mediado por seus elementos físicos constitutivos e, a partir destes, organiza, cria e concebe em sua mente uma imagem da cidade
(LYNCH, 1999). Esta é dotada de vivências e experiências as quais o indivíduo protagonizou
direta e ou indiretamente, atribuindo aos elementos que a constituem, significações de ordem
pessoal e coletiva. Neste prisma, a cidade e seus elementos possibilitam aos educadores e
educandos, desta forma, experiências visuais, estéticas, históricas e afetivas, configurando-se
com um campo de experiências sensíveis, cujo âmago está alicerçado no processo
fenomenológico.
A paisagem urbana citadina pode ser compreendida como um legítimo proscênio das
transformações ocorridas no tecido urbano de uma cidade. Revela as permanências, as
constâncias e as perpetuações dos elementos citadinos no decurso do tempo, mas também
denunciam estas mesmas transformações, as mudanças, as rupturas, as destruições e os
desaparecimentos destes mesmos elementos. Tece na sua estrutura a dialética estabelecida
entre a preservação e a destruição, ou na perspectiva de Argan, da relação antitética entre o
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antigo e o moderno (ARGAN, 2010, p. 74). Neste prisma, a memória parece estar associada a
perpetuação – ou desaparecimento - material dos componentes citadinos, isto é, as ruas, as
calçadas, os bairros e, sobretudo, os edifícios, os monumentos e as praças. A memória da
cidade relaciona-se assim com a preservação de sua estrutura e imagem, configurando-se
como uma memória materializada, capaz de despertar nos indivíduos – lê-se os discentes –
suas memórias individuais e afetivas acerca da cidade, com base em suas vivências e
experiências, e mormente memórias coletivas, aquelas que se referem aos fatos históricos e
culturais da cidade. De mesmo modo, as contínuas modificações e destruições ocorridas sobre
a malha urbana contribuem para uma fragilização da memória e progressivamente para seu
esquecimento, visto que segundo Zita Possamai6 ―(...) se a memória tem seu ponto de apoio
nas continuidades urbanas, o esquecimento está presente na deterioração daquilo que já é
passado‖ (POSSAMAI, 2005, p. 16).
As constantes transformações no ambiente visual da cidade são percebidas e
assimiladas pelo indivíduo, reverberando diretamente na construção de sua imagem da cidade.
Neste contexto, esta imagem da cidade concebida pelo sujeito imprime não somente suas
percepções visuais referentes a estrutura e configuração da paisagem urbana, mas também
suas vivências e, sobretudo, suas memórias afetivas e sensíveis com o espaço citadino. De
acordo com Maurice Halbwachs7, em seu estudo sobre a memória coletiva, os habitantes da
cidade estabelecem com sua estrutura e composição, relações de permanência e continuidade,
as quais contribuem para a perpetuação da memória. Estas características entram em crise
quando tal estrutura e composição sofrem alterações como, por exemplo, um edifício antigo o
qual é demolido para abrigar outro de arquitetura mais moderna. Desse modo, argumenta
Halbwachs:
(...) se, entre as casas, as ruas, e os grupos de seus habitantes, não houvesse apenas
uma relação inteiramente acidental, e efêmera, os homens poderiam destruir suas
casas, seu quarteirão, sua cidade, reconstruir sobre o mesmo lugar uma outra,
segundo um plano diferente; mas se as pedras se deixam transportar, não é tão fácil
modificar as relações que são estabelecidas entre as pedras e os homens.
(HALBWACHS, 1990, p. 136-7)

Nesta conjuntura, Halbwachs afirma que os habitantes da cidade estabelecem vínculos
afetivos e sensíveis com sua estrutura e configuração, vínculo este que se torna instável à
6

Zita Rosane Possamai é doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
lecionando na mesma Instituição no Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio.
7
Maurice Halbwachs (1877-1945) graduado em Filosofia na École Normale Supérieure, Paris, suas pesquisas
concentram-se nos estudos acerca da memória coletiva. Em 1935, integra o corpo docente da Universidade
Sorbonne, lecionando Sociologia.
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medida que se estabelecem sobre o tecido urbano, progressivas sucessões e substituições de
camadas sobre a organização já preexistente. As sucessões e substituições de camadas
correspondem às contínuas transformações, rupturas, destruições e desaparecimentos dos
elementos compositivos da cidade, as quais configuram uma paisagem urbana fundada no
princípio da efemeridade, seguindo o pressuposto capitalista da obsolescência programada,
em que ―nada pode durar mais do que o tempo necessário para ser consumido pelo mercado, e
mesmo o mais novo deve se tornar rapidamente antiquado‖, sejam as ruas, as calçadas, os
monumentos e os edifícios (CASTRIOTA, 2010, p. 81).
Na perspectiva de Halbwachs, a memória funde-se por meio de testemunhos capazes
de legitimar um determinado acontecimento ou evento, visto que, conforme diz este autor,
―(...) fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também para completar,
o que sabemos de um evento do qual já estamos informados de alguma forma‖
(HALBWACHS, 1990, p. 25). Este testemunho pode ser de ordem imaterial, isto é, falas,
relatos e depoimentos, concebidos como suportes da oralidade; e de ordem material,
contemplando arquivos, documentos, monumentos, edifícios, dentre outros objetos.
Fundamentado neste pressuposto, os elementos compositivos da cidade configuram-se como
verdadeiras testemunhas materiais do seu passado, de sua história e transitoriedade. Revelam
em sua estrutura as metamorfoses da paisagem urbana no decurso do tempo.
Uma vez testemunhas materiais do passado e da história da cidade, as ruas, as
calçadas, os bairros, as praças, os monumentos e os edifícios podem ser compreendidos como
lugares de memória no espaço citadino, os quais são capazes de evocar nos indivíduos as suas
reminiscências e lembranças. Estes lugares de memória são definidos, na concepção de Pierre
Nora8, como espaços em que subsistem a memória e a história:
Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste
uma consciência comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora. (...)
São os rituais de uma sociedade sem ritual; sacralizações passageiras numa
sociedade que dessacraliza; fidelidades particulares de uma sociedade que aplaina os
particularismos; diferenciações efetivas numa sociedade que nivela por princípio;
sinais de reconhecimento e de pertencimento de grupo numa sociedade que só tende
a reconhecer indivíduos iguais e idênticos (NORA, 1993, p. 12-13).

Os lugares de memória, definidos por Nora, são dotados de três aspectos coexistentes:
a materialidade, a funcionalidade e o simbólico (NORA, 1993, p. 21). Transpondo a analogia
8
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concentram-se nos estudos acerca dos conceitos relativos à memória, identidade e história. Lecionou no Institut
d‘Etudes Politiques de Paris e na École des Hautes Études en sciences sociales, ambas em Paris, França.
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do historiador francês para os lugares de memória da cidade, pode-se compreender que seus
elementos constitutivos – as ruas, os bairros, as calçadas, os monumentos e os edifícios –
conservam em si um caráter material, pois assim existem; um caráter funcional, visto que
exercem uma determinada função, e um caráter simbólico, uma vez que são percebidos e
assimilados, assumindo um significado para seus habitantes. Nesta lógica, os lugares de
memória da cidade são os espaços que despertam nos seus habitantes suas memórias,
lembranças, vivências e experiências com o ambiente em que habitam e transitam.

4. Reminiscências poéticas no ensino de artes

O arte-educador deve ser sensível à poética do espaço, percebendo a cidade como uma
obra de arte (ARGAN, 2010), dotada de significações provenientes das experiências
vivenciadas por seus habitantes. A cidade, portanto, deve ser concebida pelo educador como
um conjunto de histórias, constituída pela diversidade artística e cultural, e, por essas razões,
deve ―(...) suscitar nos seus discentes um olhar alternativo, crítico e atento acerca dos espaços
em que habitam, das paisagens que ocupam e dos sítios em que produzem o saber e a cultura‖
(PELEGRINI, 2006, p. 116).
Neste contexto, propõe-se refletir acerca de práticas pedagógicas no ensino de artes
que possibilitem aos educandos experimentar a cidade, (re)significar seus espaços e descobrir
nela suas poéticas. E nesta perspectiva, as dinâmicas propostas objetivam despertar nos
discentes um olhar atento sobre a cidade, incitando na sua relação com os diferentes espaços
citadinos, o sentimento de pertencimento e identidade. Nestas dinâmicas, a experiência
estética com a urbe é permeada pelas memórias, histórias e vivências citadinas dos discentes.
O exercício de leitura de imagem é fundamental nas práticas de ensino de artes, uma
vez que possibilita o contato do educando com obras de arte, ampliando seu repertório
artístico e imagético. Ao apresentar uma obra de arte à turma, o professor tem de incitar os
discentes a refletirem sobre a natureza, a composição, a forma, o contexto e os possíveis
significados que o objeto de arte pode assumir. Neste prisma, partindo do pressuposto de que
a obra de arte não fecha seu significado em si mesma, o educador em artes assume o papel de
mediador da imagem, possibilitando que os estudantes possam construir suas interpretações e
significações acerca da obra e, deste modo, tornam-se sujeitos participativos do processo de
ensino-aprendizagem de artes.
No entanto, o arte-educador deve atentar-se que a prática de leitura de imagens requer
um comprometimento com a obra e seus elementos compositivos, isto é, necessita de uma
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intimidade do professor com o objeto de arte trabalhado, de modo que a leitura de imagem se
torne significativa no ensino-aprendizado de arte. Ler uma imagem ―implica analisá-la,
relacioná-la com um determinado contexto, apreciá-la‖ (BARBOSA; CUNHA, 2010, p.285) e
a obra de arte como texto imagético, portanto, apenas ―adquire existência plena quando se
torna objeto de uma leitura, que intenta captar uma enunciação‖ (BUORO, 2002, p. 224).
Trabalhar a leitura de imagens de obras cujas temáticas orbitam a cidade é uma
possibilidade para o arte-educador incitar nos educandos a reflexão acerca de suas relações
históricas, mnemônicas e identitárias com o espaço citadino. Nesta perspectiva, torna-se
função do professor, ao apresentar a obra, contemplar em seu discurso e indagações sobre as
questões formais e composicionais da obra, bem como seu contexto e, sobretudo, suas
possíveis relações com o cotidiano do discente. Por meio da leitura imagética, o educando é
convidado a vivencia a obra, tornando-se a partir das significações que ele a atribui, parte
dela. O ensino de artes, desse modo, possibilita uma emancipação entre educando e obra.
A partir das poéticas visuais presentes nas fotografias dos artistas alemães Bernd e
Hilla Becher9, o arte-educador pode propor uma leitura de imagens, de modo a suscitar uma
reflexão nos educandos no que se refere a estrutura e composição da cidade e sua
permanência e efemeridade no decurso do tempo. Os artistas referidos abordam em suas
fotografias a cidade e a fugacidade com que se define a continuidade e também o
desaparecimento dos elementos que a compõe, denominando como arquitetura nômade, a
efemeridade de tais elementos, conforme as referências do tempo, as transformações estéticas
que lhes são impostas, bem como a mudança e o fim de suas funções.
Ao aduzir a série Water Towers (Fig. 1), de 1972, os educandos podem ser indagados
sobre quais elementos veem na imagem e de que modo eles se apresentam. A sequência e a
repetição imagética podem ser um caminho potente para se pensar a relação entre
permanência e desaparecimento dos elementos urbanos. A partir da própria obra e das
interpretações que surgem do exercício dialógico da leitura de imagens, o arte-educador deve
contextualizá-la, construindo juntamente com os discentes um repertório poético. No que
concerne a obra referida, esta configura-se como uma série de nove fotografias, a qual exibe a
presença de torres de água, igualmente construídas em metal, porém todas apresentam formas
e composições distintas. Estas diferenças formais e composicionais das torres de água
evidenciam em sua estrutura um caráter escultórico, orientado por um potencial arquitetônico
9
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professores de Fotografia na Universidade de Düsseldorf, Alemanha.
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emergente. Não obstante, estas distinções formais são realçadas pela distribuição uniforme da
luz nas fotografias, bem como pela proporção das medidas entre as fotografias, parecendo
obedecer a uma isonomia. Estas referências e especificidades da obra devem ser construídas
por educador e educando, por meio de um processo mútuo de significação da imagem.
Tão mais rica torna-se a leitura de imagens acerca das obras de arte, quando o
educador demonstra uma intimidade com as poéticas visuais e um domínio teórico e
conceitual sobre a proposta do artista, para que a mediação entre a imagem e o educando,
possibilite a este vivenciar e experimentar esteticamente a obra.
Figura 1 – Série Water Towers, Bernd e Hilla Becher

Fonte: https://www.guggenheim.org/artwork/500

Neste prisma, contextualizar a corrente artística, as intenções e proposições desta são
triviais para o estudo imagético. Diante disso, os artistas Bernd e Hilla Becher fundamentamse na concepção estética da Nova Objetividade – Neue Sachlichkeit, em alemão –, movimento
que se desenvolveu na Alemanha a partir da década de 1920 como uma reação ao
Expressionismo, reivindicando que a arte não deve dissociar-se das experiências cotidianas,
mas deve dialogar com as ações sociais e políticas (FARTHING, 2011, p. 564). Neste
momento, a Europa vivenciava um cenário determinado pelo pós-guerra, evidenciado pelo
caos econômico, poder político e militar desestabilizados e pelas relações sociais
profundamente fragilizadas. Em meio a este cenário de instabilidade, as cidades
configuravam-se como verdadeiros mosaicos de ruínas, com seus edifícios, monumentos,
praças e ruas devastados pelas atrocidades das guerras e revoluções que se sucediam.
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Somadas a estas ruínas, muitos elementos que foram construídos nos períodos das guerras e
que compunham a paisagem urbana das cidades perderam suas funções com o término dos
conflitos: torres para armazenamento de água, gasômetros, torres de resfriamento, altosfornos, depósitos de carvão, silos, entre outras construções.
Estes elementos, uma vez considerados sem utilidade, se encontravam na via do
desapercebido e do anonimato, cujo destino era seu inevitável desaparecimento. Na
contramão da invisibilidade que progressivamente encobria estes objetos citadinos, o trabalho
de Bernd e Hilla Becher propunha fotografá-los, seguindo um método sequencial e tipológico,
de forma que estes registos fotográficos assumiam um valor documental. Nesta perspectiva,
os Becher ―(...) não reivindicam a conservação de todos esses objetos e construções; procuram
antes fazer um inventário o mais completo e objetivo possível de um mundo que praticamente
desapareceu por ter perdido utilidade funcional‖ (HERZOGENRATH, 2004, p. 4).
Na série Coal Bunkers (Fig. 2), de 1974, composição de nove fotografias que exibem
depósitos de armazenado de carvão, o educador pode explorar o caráter sequencial e
tipológico da imagem, aguçando novamente o questionamento nos educandos sobre a função
desta estrutura sequencial na poética visual dos artistas e a relação com a cidade. Com base
nesta série, questões referentes ao caráter escultórico e arquitetônico das usinas e a tendência
à verticalidade na forma, podem conduzir o professor na mediação da imagem.
Figura 2 – Série Coal Bunkers, Bernd e Hilla Becher

Fonte: http://www.tate.org.uk/art/artworks/bernd-becher-and-hilla-becher-coal-bunkers-t01923
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A poética presente no trabalho de Bernd e Hilla Becher é fruto da confluência de três
aspectos que se tornam indissociáveis, conforme Wulf Herzogenrath10:
Três linhas distintas convergem na obra de Bernd e Hilla Becher, dotando-a de
extraordinária actualidade: primeiro, a fotografia como instrumento de um fazer
documental e artístico; segundo, a tipologia, a sequência pictural, a série e, deste
modo, a comparação de imagens como princípio do seu trabalho; e finalmente, o
conteúdo arquitectónico, funcional e, ao mesmo tempo, histórico-econômico das
suas fotografias – construções arquitectónicas e objectos funcionais de grandes
dimensões, pertencentes a um mundo da indústria pesada e mineira em vias de
extinção, com os seus altos fornos, torres de refrigeração, depósitos de água, torres
de extracção, gasómetros, silos, armazéns, assim como objectos em áreas urbanas,
ou ainda exemplos de outro grande tema, as habitações unifamiliares
(HERZOGENRATH, 2004, p. 5).

Desse modo, as fotografias de caráter tipológico de Bern e Hilla Becher assumem uma
função documental, cujo objetivo subverte os aspectos estéticos, formais e arquitetônicos, mas
são capazes de evocar lugares de memórias da cidade, lugares estes que já assumiram um
significado funcional, mas que tornaram-se ruínas, templos de memória. As fotografias dos
Becher atuam como dispositivos de resistência ao esquecimento, da ausência de uma memória
e do consequente desaparecimento dos componentes da cidade, de seus vestígios e suas
marcas. Diante deste pressuposto, como extensão e continuidade da prática de leitura de
imagem das obras estudadas, o arte-educador pode propor uma saída de campo pelo centro
histórico da cidade com os discentes, objetivando que o educando visualize, perceba e sinta
a paisagem citadina, orientado por um olhar e sentir sensíveis acerca da estrutura urbana,
apreendendo suas transformações e perpetuações no decurso do tempo. Nesta dinâmica, os
educandos podem ser solicitados, por meio de dos dispositivos fotográficos de seus aparelhos
celulares, a registrarem os elementos da cidade que os remetem à história e memória da
cidade, segundo o padrão sequencial e tipológico proposto por Bern e Hilla Becher. Desta
forma, o discente experimenta a cidade, conduzido por um olhar e sentir sensível, dotado de
identidade citadina.
As dinâmicas artístico-pedagógicas aduzidas nesta seção buscam incitar no arteeducador reflexões e proposições que possam reverberar na sua prática docente. Promover o
pensamento estético acerca da cidade no educando significa suscitar sua relação identitária e
mnemônica com o espaço em que habita. Possibilita, sobretudo, ampliar sua experiência
sensível com a cidade, refletindo no seu modo de ser e agir.

10
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Artes Visuais da Academia de Artes de Berlim, Alemanha.
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5. Considerações finais

As constantes transfigurações na paisagem urbana, a ausência de continuidade e
permanência de seus elementos constitutivos e a efemeridade que caracteriza a composição
urbana reverberam diretamente na fragilização dos laços históricos, mnemônicos e culturais
por seus habitantes. O desaparecimento dos marcadores de história da cidade propicia uma
progressiva vulnerabilidade identitária pelos indivíduos que habitam a cidade.
Diante desta problemática, o arte-educador deve enxergar na cidade a sua poética do
espaço, compreendê-la como um objeto artístico cujas dinâmicas são tramadas por
experiências estéticas de seus habitantes, os quais atribuem a ela, suas significações e
percepções. Nesta conjuntura, a prática pedagógica do educador deve possibilitar ao educando
vivenciar a cidade enquanto imagem e concretude, despertando um olhar sensível sobre a sua
composição. Este olhar torna-se subversivo na medida em que o discente percebe a
importância da manutenção e preservação da paisagem urbana.
Por conseguinte, as práticas pedagógicas contempladas neste artigo visam significar o
ensino de artes e, sobretudo, provocar o arte-educador a repensar o fazer docente, na
perspectiva de respeitar as experiências cotidianas dos discentes. Ao aproximar os saberes
artísticos às realidades vivenciais dos educandos, tais práticas tornam-se ativas e,
consequentemente, deslocam a posição destes de observadores para participadores do
processo de construção de conhecimento.
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM PROGRAMA SENSÓRIOMOTOR NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS EM AULAS DE
NATAÇÃO
Jefferson Carvalho Neves (PPGEn/UNIC/IFMT) – jeffersoncn@hotmail.com
Cleonice Terezinha Fernandes (PPGEn/UNIC/IFMT) – cleo_terezinha@hotmail.com
Cilene Maria Lima Antunes Maciel (PPGEn/UNIC/IFMT) – cilenemlamaciel@gmail.com
Resumo:
Alcançamos nestes últimos anos muitos avanços nos estudos em neurociências, com novas propostas sendo
aplicadas em várias áreas do conhecimento humano. Também no ensino avançamos muito, porém em algumas
modalidades esportivas, como a natação pouco tem se aproveitado de todo este potencial, pois nos dias atuais
ainda temos na maioria dos ambientes onde se ministram aulas desta modalidade, aquelas ministradas como no
século passado, não levando em consideração, por exemplo, a indissociável relação corpo-mente para
ensino\aprendizagem do sujeito. Com tipologia quase-experimental de abordagem qualitativa-quantitativa, este
estudo será realizado durante 12 semanas, com dois encontros semanais para cada um dos grupos participantes –
controle (GC) e experimental (GE)- onde os mesmos realizarão aulas de natação de 50 minutos, sendo o GC com
aulas tradicionais de nado, e o GE realizando as mesmas aulas, porém associadas a um programa sensório-motor
– sculling - desenvolvido para o ambiente aquático. A pesquisa busca verificar se exercícios de desenvolvimento
sensório-motor influenciam nos resultados na aprendizagem e desempenho de crianças na prática da natação,
sendo em caso positivo uma alternativa ao método tradicional de ensino da modalidade que atualmente é baseado
em repetições e reproduções mecanicistas de movimentos, que muitas vezes desestimulam os seus praticantes,
provocando absenteísmo, desistência e insucessos nos processos de aprendizagem respectivos.
Palavras-chave: Desenvolvimento cogno- motor. Ensino. Educação Física. Palmateios.

1 Introdução

Historicamente o ensino da natação tem a sua estruturação consolidada na
mecanização de movimentos, muitas vezes não levando em consideração a forma sensorial do
desenvolvimento gestual, sua eficiência e principalmente a estimulação neural. Estudos
demonstram que a estimulação neural associada a melhora nas características físicas tem a
capacidade de aumentar sobremaneira o desenvolvimento do sujeito (THOMAS;
KNOWLAND, 2009). Uma boa técnica associada a estimulação sensorial e oportunidades de
comunicação são suportes para os ganhos cognitivos, das habilidades motoras, adaptativas e
dos aspectos sócio emocionais, que contribuem muito para o desenvolvimento dos alunos.
Na natação o trabalho sensorial deveria ser o ponto de partida para a construção de um
aprendizado sólido e de sucesso no ensino, o que proporcionaria a formação de um nadador
mais preparado para enfrentar os desafios da modalidade. Nesse sentido, acreditamos que o
desenvolvimento sensorial deve ser realizado de forma associada ao trabalho físico- técnico,
especialmente para crianças, principalmente levando em consideração que no cenário do
ensino da natação no Brasil dos últimos 20 anos, pode-se verificar uma estagnação no que diz

109

respeito a novas metodologias de ensino e em dissonância ao crescente número de novas
escolas de natação.
Neste sentido o presente estudo tem como objetivo verificar o impacto de um
programa sensório-motor quando introduzido em aulas convencionais de natação.

2 Justificativa

Levando em consideração que o sucesso de um nadador é igual a sua habilidade em
gerar propulsão enquanto reduz a resistência ao avanço do seu corpo (TOUSSAINT e BEEK,
1992), e com a compreensão atual sobre os mecanismos propulsivos, entendemos que é
possível melhorar o desempenho na prática da natação, não apenas com execuções e volumes
intermináveis de exercícios repetitivos; pode-se buscar a estimulação sensorial para que uma
vez associada aos ganhos cognitivos, essa evolução seja mais estimulante, criativa, prazerosa
e sem as costumeiras exigências excessivas de sobrecargas osteoarticulares.
Sendo assim poderíamos ter uma proposta onde o desenvolvimento sensorial passe a
ser o ponto de partida para a construção de um aprendizado sólido e de sucesso no ensino da
natação, o que proporcionaria a formação de um nadador mais preparado para lidar com os
desafios da modalidade, entendimento este que vai de encontro a literatura quando a mesma
nos afirma que o domínio do movimento na água se desenvolve também pela melhora do tato
e sensações como a pressão exercida na mesma, fazendo com que os nadadores que
conseguem aprimorar estas habilidades sejam considerados mais ―talentosos‖ (COLWIN,
2002).

3 Materiais e Métodos

Estudo quase- experimental com amostra total (N=40), equitativa entre grupo controle
(GC) e experimental (GE), com estudantes com idade entre 8 e 12 anos, de ambos os sexos,
praticantes de natação, de um colégio particular em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

3.1 Amostra (N=40)
3.1.1.Critérios de inclusão
- Idade decimal esperada (com diferença não superior a 1 mês – entre 8 e 12 anos);
- Sujeitos com verificação da Idade Biológica;
- Matriculados em 2019 na escola de natação, com mais de 1 ano de prática na modalidade.
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3.1.2.Critérios de exclusão:
- Absenteísmo em mais de 3 aulas nas sessões do programa de natação GC e GE;
- Estudantes com traços de DI - Deficiência Intelectual.

3.2 Mensurações

O delineamento adotado é com dois grupos independentes, sendo GC e GE onde será
inicialmente realizado teste de distribuição normal (Shapiro-Wilk) e teste de homogeneidade
de variância (Levene). Sendo aceita as suposições o teste T será utilizado para a comparação
dos resultados entre os grupos. A parte qualitativa será por Análise de Conteúdo na
perspectiva de Bardin (2016) a partir das entrevistas com os treinadores, os alunos de natação
participantes e o pesquisador.

3.3 Procedimentos

O estudo encontra-se em fase de implementação e já conta com o parecer do Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) e respectivo parecer consubstanciado;
distribuído em três fases:

3.3.1. Seleção da amostra e recrutamento (em andamento): estudantes de natação sendo 10 do
sexo feminino e 10 do sexo masculino em cada grupo, distribuídos de forma aleatória.
3.3.2. Foram realizadas avaliações de desempenho aquático nos sujeitos por meio de tomada
de tempo nas distâncias de 25 e 50 metros nado livre (com espaço de tempo de 20 minutos
entre testes); será também testada a força específica dentro d‘água, utilizando-se da técnica de
nado atado, por meio de um dinamômetro de tração da marca Cefise;
3.3.3. Intervenção pedagógica executada durante três meses (para evitar viés de maturação)
composta de 24 sessões de 50 minutos; duas vezes por semana, sendo os 2 grupos:
A)

GC– 20 crianças que realizarão aulas tradicionais de natação de 50 minutos (10

minutos de aquecimento, 35 minutos de exercícios técnicos tradicionais e 5 minutos de volta a
calma);
B)

GE– 20 crianças que realizarão aulas de natação associadas a estímulos de

desenvolvimento sensório-motor (10 minutos de aquecimento, 10 minutos de exercícios
sensório- motores, 25 minutos de exercícios tradicionais e 5 minutos de volta a calma).
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4 Resultados esperados

Espera-se verificar se há diferenças de desenvolvimento entre os grupos; se os
exercícios de desenvolvimento sensório-motor contribuem para melhores resultados em
natação. Com este trabalho pretendemos sugerir uma alternativa ao método tradicional de
ensino da natação que atualmente é baseado em repetições e reproduções de movimentos, sem
preocupação com a interação\integração do corpo (sensação\percepção) do sujeito com o meio
aquático.
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BRINCADEIRAS CANTADAS: UM ESTUDO A PARTIR DA
RETÓRICA DA IDENTIDADE DE BRIAN SUTTON-SMITH
Janaina de Morais Pereira (PPGE/UFMT) – janamorais03@gmail.com
Resumo:
Este ensaio teórico tem o objetivo de apresentar as conexões entre as brincadeiras cantadas e a retórica da
identidade, baseada no livro A ambiguidade da Brincadeira de Brian Sutton-Smith. Para isso, a autora realizou
um recorte da revisão de literatura da sua respectiva pesquisa de mestrado sobre as brincadeiras cantadas,
apresentando principalmente os estudos de Lydia Hortélio, musicóloga e educadora musical que se destaca no
movimento de preservação da música tradicional da infância brasileira. As brincadeiras como uma forma de
identidade estão presentes no folclore infantil, transmitidas de forma oral de geração em geração, unindo
passado, presente e futuro. A partir dessas conexões foi possível verificar a importância das brincadeiras
cantadas para a formação da identidade cultural e o desenvolvimento do sentimento de pertença a um povo.
Palavras-chave: Brincadeiras Cantadas. Identidade. Música Tradicional da Infância.

Introdução
“Ôi abre a roda tindolelê, Ôi abre a roda tindolalá”, verso e melodia simples, marca
o ritmo de uma ciranda transmitida de geração em geração, unindo passado, presente e futuro,
e mantendo viva a essência de uma cultura. Assim são as músicas tradicionais da infância, que
trazem diferentes significados, mas através da brincadeira transmite um de seus mais
importantes: a identidade cultural.
No intuito de relacionar esse significado com os estudos sobre a ambiguidade da
brincadeira este ensaio teórico cantou suas primeiras melodias, tendo como base a revisão de
literatura da pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação, da
Universidade Federal de Mato Grosso. Deste modo, este estudo tem o objetivo de apresentar
as conexões entre as brincadeiras cantadas e a retórica da identidade, baseada no livro A
ambiguidade da Brincadeira de Brian Sutton-Smith.

Brincadeiras cantadas: um estudo a partir da retórica da identidade de Brian SuttonSmith

A criança com um sorriso no rosto, cabelo solto ao vento, mãos dadas com um amigo,
rodopia na terra vermelha, entoando a ciranda aprendida com sua mãe. Momento de
brincadeira, marca a vida dessa e de diferentes crianças do mundo, ontem, hoje e sempre.
Assim é o brincar, desvelando diferentes significados e registrando-os através das memórias
na vida dos que vivem essa experiência.
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Brian Sutton-Smith destacou-se como teórico ao buscar descobrir o significado da
brincadeira, tendo como uma de suas principais obras o livro ―A ambiguidade da brincadeira‖,
publicado originalmente em 1997. Nesse livro são apresentadas sete retóricas que enxergam a
brincadeira, distribuída em duas eras da vida humana, uma antiga e outra moderna, mas que
se mostram no espectro da ambiguidade. Para ele, todos os seres humanos brincam em todas
as épocas, porém a ambiguidade acontece porque há diferentes conceitos e formas de se
compreender a brincadeira, desde a diversidade de participantes, os cenários das brincadeiras
e o próprio objeto do brincar.
A retórica, expressa nesse livro, busca ―persuadir outros da veracidade de suas crenças
e de como essas valem a pena‖ (SUTTON-SMITH, 2017, p. 33), ou seja, é a arte da
argumentação por meio de um discurso persuasivo sobre os valores ideológicos atribuídos por
determinados teóricos. Sutton-Smith (2017) afirma que as retóricas expostas no seu trabalho
são denominadas de retóricas ideológicas populares, ou seja, as maneiras de pensar em grande
escala, as quais se caracterizam em sete retóricas: progresso, destino, poder, identidade,
imaginário, self e frivolidade.
Cada retórica apresenta características e funções especificas, mas neste estudo o foco
será a retórica da identidade, na qual a brincadeira é vista como forma de união, ―se aplica
também à ludicidade social e à sensação de estar junto (...) uma forma de ligação,
interdependência familiar, cooperação ou communitas‖ (SUTTON-SMITH, 2017, p. 169).
Nessa retórica a brincadeira apresenta uma identidade própria, sendo uma consequência da
tradição. Essas características marcam a música tradicional da infância, uma forma de
brincadeira sonora feita pela e para as crianças que possibilita conhecerem suas raízes, ―a
beleza da língua, do ritmo, da alma do povo que as inventou‖ (LOMBARDI, 2010. p. 86), e
contribuem para a construção de sua identidade cultural.
Essas músicas inseridas na infância através do brincar foram estudadas por Lydia
Hortélio e subdividem-se em: brincadeiras cantadas, ritmadas, rítmico-melódicas e melódicoritmadas (HORTÉLIO, 2012, p. 3 apud SILVA, 2016, p.31). Especificamente, a brincadeira
cantada teve seu ápice na década de 1970, assumindo as formas de roda de escolha, acalanto,
brincadeiras de roda; roda de movimentação específica; brinco; brincadeira de mão e dentre
outras canções religiosas e de trabalho que foram incorporadas ao repertório infantil (SILVA,
2016).
[...] A Música Tradicional da Infância, é uma música para ser brincada. É brincando
que as cantigas dos brinquedos tomam vida e, dito ao contrário, é a música de cada
brinquedo cantado ou ritmado que move a ação específica de cada um destes fatos
culturais. A música tradicional da infância é a nossa língua materna musical. [...] A
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prática dos Brinquedos Cantados propicia o desenvolvimento do sentimento de
origem, do sentido de pertencimento, e nutre o húmus da identidade cultural. A força
de afirmação de um Povo depende do exercício de sua Cultura, do conhecimento de
sua história, e pressupõe amplo e detalhado esforço em busca de sua identidade. Os
Brinquedos com Música se constituem como instrumento, o mais delicado, e
alavanca preciosa neste processo, o qual nos poderá conduzir, inclusive, ao encontro
com outras Culturas e à construção do tributo que devemos à Humanidade, como
Povo e como membros que somos da família humana em sua inumerável
diversidade. (HORTÉLIO, 2012, p. 1-2 apud SILVA, 2016, p. 21-22).

Deste modo, a retórica da brincadeira como identidade é ―um meio de confirmar,
manter ou promover o poder e a identidade da comunidade dos participantes‖ (SUTTONSMITH, 2017, p. 37), tendo como exemplo as brincadeiras ligadas ao folclore infantil. Assim
sendo, as brincadeiras cantadas proporcionam uma sensação de pertencimento. Isso ocorre
porque incorporam práticas sociais, imitações da identidade lúdica de colonizadores (caso de
povos coloniais) e a consequente modificação das brincadeiras tradicionais do povo
colonizado. Esses fatores levam Sutton-Smith (2017) a ressaltar a crescente busca pela
preservação das brincadeiras tradicionais por todo o continente.
É possível compreender que essa retórica levanta o questionamento sobre o tipo de
brincadeira que a sociedade tem reproduzido, pois o autor salienta que um dos erros do
mundo ―é muita ênfase no jogo de poder e competição (o modo trágico, diz-se) e ênfase
insuficiente no jogo de amor e pertença (o modo cômico)‖ (MEEKER, 1995; DONALDSON,
1993 apud SUTTON-SMITH, 2017, p. 183-184). Tal percepção torna-se cada vez mais
visível quando são observadas as brincadeiras reproduzidas pelas crianças no século XXI.
Na dissertação de Lombardi (2010), Hortélio relata que as crianças brasileiras estão
perdendo a melodia das cantigas, substituindo-as por uma fala ritmada. A identificação dessas
transformações leva Sutton-Smith (2017) a enfatizar que as brincadeiras são parte significante
da sociedade e não uma atividade paralela, sendo fundamental serem vistas como uma
afirmação das tradições imemoriais de um grupo. De forma similar, Cascudo (1976, p. 147
apud SILVA, 2016) enfatiza que o poder que há nessas músicas é visto no fato de terem
resistido ao tempo e serem transmitidas de forma oral de geração para geração. São músicas
que vão além do movimento, canto ou afeto, mas que conectam a criança com a sua essência.
Lydia Hortélio prioriza a brincadeira para manter viva a cultura da criança e o
repertório da música tradicional, pois os brinquedos cantados se inserem na vida das crianças
desde o seu nascimento e a acompanham durante o seu crescimento, ganhando graus de
dificuldades juntamente com as habilidades por ela adquiridos. Nesse processo, os agentes
transmissores da cultura, pais e professores, devem ―reconhecer-se CRIANÇA, afirmar a
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VIDA, BRINCAR... Este seria o chão, o começo... O resto?! Isto vem!‖ (HORTÉLIO, 2014,
p. 275). Portanto, Hortélio enfatiza que desde pequena deve-se incentivar na criança
a voz cantada, a voz recitada, a voz representada, viver uma Roda, ter mão na mão,
cantar um refrão e tirar um versinho, sentir o valor da palavra, o balanço da cantiga,
a alegria da Música, o ―tom‖ particular de cada melodia, diferentes formas e
fraseados, o gosto pelo ritmo, o movimento, ação e representação, a expressão de
corpo interior, a experiência da afetividade e da Beleza, tantas promessas de
crescimento, liberdade, Alegria!‖ (HORTÉLIO, 2016, p. 5).

Ou seja, é preciso brincar. A Brincadeira pode ser entendida de diversas formas, mas
como Schiller afirma, é somente brincando que o homem se completa como homem. Numa
relação de corpos, as brincadeiras cantadas aproximam diferentes gerações, proporcionam o
encantamento pela riqueza do patrimônio de um povo e tona-se uma forma musical de
afirmação da identidade cultural.

E fecha a roda tindolelê, tindolalá

O verso final da canção Abra a roda, tin dô lê lê, apresentou-se como uma chave para
concluir esse breve ensaio teórico. As brincadeiras cantadas tão naturais para as crianças,
trazem em sua essência um dos significados da brincadeira estudado por Brian Sutton-Smith
na retórica da Identidade, ou seja, ao cantar, dançar, experienciar essa forma de brincadeira o
ser humano se conecta com suas raízes culturais e desenvolve internamente o sentimento de
pertencimento a um povo.
Considero que o aprofundamento deste estudo será fundamental para compreender as
formas como a brincadeira cantada realizada na infância marcam a vida das pessoas e
refletem na formação de sua memória e identidade cultural. Como visto na retórica da
Identidade de Sutton-Smith, a brincadeira liga o indivíduo ao passado, presente e futuro, de
modo que acessar a memória de determinados sujeitos e gerar reflexões a partir delas poderá
proporcionar nossas percepções sobre o valor das brincadeiras cantadas para o indivíduo e
consequente, à educação.

Referências

HORTÉLIO, Lydia. MÚSICA TRADICIONAL DA INFÂNCIA. Reflexão e Ação, Santa
Cruz do Sul, v. 22, n. 1, p. 273-282, abr. 2014. ISSN 1982-9949. Disponível em:
<https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/4637/3268>. Acesso em: 30 jan.
2019.

116

HORTÉLIO, Lydia. Música da Cultura Infantil: significado e importância. Casa das 5
Pedrinhas. Salvador, 2016.
LOMBARDI, Silvia Salles Leite. Música na Escola: um desafio à luz da cultura da
infância. 2010. 203 f. Dissertação (Mestrado). Instituto de Artes – IA, Universidade Estadual
Paulista. São Paulo, 2010.
SILVA, Lucilene Ferreira da. Música Tradicional da Infância - características,
diversidade e importância na educação musical. 2016. Dissertação (Mestrado). Instituto de
Artes da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2016.
SUTTON-SMITH, Brian. A ambiguidade da brincadeira. Petrópolis: Vozes, 2017.

117

CINEMA, IMAGEM E EDUCAÇÃO.11
SANTOS, Everaldo Silva (PPGE/UFMT) - everaldoro@hotmail.com12
PRUDENTE, Celso Luiz (PPGE/UFMT) - clsprudente@gmail.com13

Resumo:
O objetivo deste artigo consiste em analisar o cinema como fenômeno educativo, a fim de desenvolver uma
reflexão sobre o fazer pedagógico no cinema negro. Tendo como base, a exposição e análise de conteúdos
transversais que surgiram da reflexão sobre ―cinema e educação‖ durante o andamento da pesquisa de mestrado
intitulada: ―Na dimensão pedagógica do cinema negro: O Íbero-ásio-afro-ameríndio, pontos reflexivos para a
análise da construção de uma auto imagem”. Para tanto foi realizada pesquisa bibliográfica de textos que tratam
dos marcos teóricos das categorias: cinema, educação e linguagem. Assim, foram selecionados sistematicamente
alguns autores trabalhados durante as aulas coletivas e orientações individuais, dentre os quais se destacaram:
Prudente (2005, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017), Brandão (2007), Rousseau (1749, 1979), Freire (1987) e
Vigotsky (1993, 2010), sendo possível perceber evidencias de uma função educativa no cinema no qual o
aprofundamento na categoria de: ―dimensão pedagógica cinema negro‖ de Prudente sugeriu uma ferramenta de
emancipação do homem para sua autoconstrução o que constituiu uma inovação no fazer pedagógico.
Palavras-chave: Cinema. Educação. Imagem. Linguagem.

1 Introdução
Elaborado sobre o tema: ―Cinema: imagem-educação‖. Este trabalho foi realizado no
contexto da disciplina ―Seminário de pesquisa em educação II Semestre: 2019/1‖ do
PPGE/UFMT. O objetivo consistiu em refletir sobre, a relação cinema-educação, como
assunto pertinente, e parte, da experiência preliminar de construção, da pesquisa de mestrado
em andamento intitulada: ―Na dimensão pedagógica do cinema nego: o Íbero-ásio-afroamerídio, pontos reflexivos para a análise da construção de uma autoimagem‖, mediante
exploração de produções textuais utilizadas durante a pesquisa, nas disciplinas e orientações o
que conduziu assuntos inerentes a experiência cinematográfica e sua relação com um processo
da aprendizagem, incluindo o cinema em uma prática pedagógica por sua linguagem. Assim
este artigo se estruturou em três divisões básicas.
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A primeira tratou de discutir onde, como e quando ocorreu a educação em finalidade e
eficiência análogas a sua configuração no cinema.
A segunda tratou de compreender a linguagem e sua manifestação no cinema,
diferenciando da pura comunicação midiática que não sobrepassa as experiências sensoriais.
A terceira e última consistiu em refletir com base na linguagem do cinema negro sobre
seu interlocutor e o que ele dizia de si e do mundo, explicito na categoria de dimensão
pedagógica de Prudente (2011, 2014, 2017).

2 Educação, tempo modos e lugares

Da educação se pode dizer que: se trata de um fenômeno não exclusivo de uma cultura
ou sociedade em particular, tão pouco unicamente humano. A transmissão do conhecimento,
como afirma Brandão (2007) acontece para além das instituições: igrejas, escolas, quartéis
etc... Também não é petrificada no tempo. ―Mas, a seu modo, ela continua no homem o
trabalho da natureza de fazê-lo evoluir, de torná-lo mais humano.‖ (BRADÃO, 2007, p.14). A
seguir, apresentamos algumas reflexões sobre a relação educação-cinema e a diversificação de
onde e quando se deu esta articulação como a prática educativa.
No contexto Brasileiro, a Lei 13.006/14, ela acrescenta ao art. 26, da Lei nº
9.394/1996 – das diretrizes e bases da educação nacional, que determina a exibição de, no
mínimo, duas horas mensais de produção audiovisual nacional como elemento integrante da
proposta pedagógica na escola da Educação Básica. Esta lei, que permitiu a relação cinemaeducação, leva-nos a pensar que relação é esta. Xavier (2008) afirma que:
Para mim, o cinema que ―educa‖ é o cinema que faz pensar, não só o cinema, mas as
mais variadas experiências e questões que coloca em foco. Ou seja, a questão não é
―passar conteúdos‖, mas provocar a reflexão, questionar o que, sendo um constructo
que tem história, é tomado como natureza, dado inquestionável. (XAVIER, 2008, p.
15).

A ideia que se pretende perpassar neste artigo é tomar o cinema que educa para além
de uma ―mídia‖, caso contrário tal atitude implicaria um reducionismo que distanciaria deste,
o fenômeno educativo, sendo apenas comunicativo. Entretanto sua abrangência de ação vai
desde as experiências sensoriais, a linguagem simbólica do cineasta traduzida em imagens.
Foi neste contexto que se inseriu o pensamento de Prudente (2011, 2014, 2017) que
evidenciou a existência de uma ―dimensão pedagógica no cinema negro‖, justificando seu
fundamendo da seguinte maneira: ―É sensato supor que o cinema na era do conhecimento é
um cinema epistemológico, tornando-se a partir da dimensão pedagógica do cinema negro, o
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cinema das minorias, na medida em que conhecimento e preconceito são antitéticos.‖
(PRUDENTE 2017, p. 32). A justificativa realizada pelo autor elimina preconceitos. Para
Prudente, pré-conceito é um primeiro estado, que é aniquilado quando iluminado pelo
conhecimento. Neste aspecto, a eliminação do preconceito somente pode ser concebida,
quando por meio de uma educação contida na carga epistemológica.
A educação independente de sua intenção, foi o que permitiu a humanidade chegar
onde chegou, desde as primeiras armas artesanais de pedra lascada ao mapeamento do
genoma humano, ela não se confinou no rigor metodológico científico para acontecer. Santos
(1996) afirma que os ―limites da ciência‖ 14 , utilizados na atualidade, tiveram seus
fundamentos iniciais entre os séculos XVIII e no início do século XX, em que se mudou o
jeito de ―fazer‖ ciência. Neste período contribuíram para esta transformação: Nicolau
Copérnico, Galileu Galilei, Isac Newton, Jean Jacques Rousseau, Lavoisier, Adam Smith,
Charles Darwin, Karl Marx, Albert Einstein entre outros, que sustentam o marco regulatório
da ―cientificidade‖ moderna mas, contudo a educação acontece simultaneamente na história
da humanidade sem estar restrita aos paradigmas da ―ciência‖.
Ainda no século XVIII Rousseau, (1749) tendo uma postura que marchava em rota de
colisão com as pretensões dos que teriam a possibilidade de reter para si a prerrogativa de
detentores do poder e da ―verdade‖, já que, por estes tempo, ruía-se a hegemonia das
instituições do estado e a igreja, como sendo portadoras do único saber válido, lança a seus
opositores a pergunta: ―O restabelecimento das ciências e das artes contribuiu para purificar
ou para corromper os costumes?‖ (ROUSSEAU, 1749, p.7). A pergunta de Rousseau não
nega a ocorrência da educação no aperfeiçoamento ou degradação humana, o que ele planeja
examinar é, o resultado e a finalidade dela, seja onde for que ela esteja ocorrendo. Assim que,
quanto a resposta a dúvida de Rousseau é possível inferir que em seu pensamento: Sem
educação não há ciência e sem ciência não há educação, do mesmo modo que sem educação
não há arte e sem arte não há educação. Sendo que tudo o que se adquiriu foi por meio da
educação.
Nascemos fracos, precisamos de força; nascemos desprovidos de tudo, temos
necessidade de assistência; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que
não temos ao nascer, e de que precisamos adultos, é-nos dado pela educação. Essa
educação nos vem da natureza, ou dos homens ou das coisas. O desenvolvimento
interno de nossas faculdades e de nossos órgãos é a educação da natureza; o uso que
nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é a educação dos homens; e o ganho de
nossa própria experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação das coisas.
(ROUSSEAU, 1979, p.12).
14
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conceituações.
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No entanto, o pensamento de Rousseau, sugeriu que os modelos de educação
exercidos em seu tempo seria a causa da decadência humana tendo em vista que para ele ―o
homem é bom por natureza‖. Logo, a educação pela sociedade (educação dos homens) era a
responsável pela degeneração humana, assim que em relação a condição moral da
humanidade, a educação se tornou responsável não só pelo que o humano fez, mas pelo que
ele foi, pois, a ela, também na percepção de Paulo Freire, foi atribuída a função de modificar,
tanto o sujeito oprimido, quanto o opressor.
Outro saber que não posso duvidar um momento sequer na minha prática educativacrítica é o de que, como experiência especificamente humana, a educação é uma
forma de intervenção no mundo. Intervenção que, além do conhecimento dos
conteúdos do bem o do mal ensinados e ou apreendidos, implica tanto o esforço de
reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e
contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a outra dessas coisas. Nem
apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da ideologia dominante (FREIRE,
1996, p. 38).

Para estes autores a finalidade eminentemente crucial da educação foi o
aperfeiçoamento humano, a finalidade do ―ser‖ foi mais importante que do ―fazer‖, ou seja:
mais importante do que a humanidade aprendeu a fazer, foi o que ela se tornou. A diferença
entre Freire e o pensamento de Rousseau está justamente nas circunstâncias e lugar onde a
educação ocorreu. Enquanto Rousseau afirma que, somente seria possível uma educação
efetiva, a partir do isolamento do sujeito da sociedade ao nascer, para não ser corrompido por
ela, e só retornar a ela, quando estivera pronto. Supondo ser isto possível, este é um lugar de
isolamento na unilateralidade de determinada prática educativa, onde a aprendizagem se daria
pelo reforço absoluto daquilo que se pretendeu transmitir. Metaforizando neste contexto com
a vivência no cinema seria como o apagar das luzes e o silêncio total para que as atenções
fossem voltadas exclusivamente para aquilo que se quer transmitir, o que foi colocado em
cena.
Freire por sua vez, propõe uma relação dialética na sociedade; entre a educação dos
homens da classe oprimida, e a da classe dos opressores, ou seja: foi do confronto entre uma e
outra que emergiu ―a‖ educação, tendo em vista que aqui se falou de ―educações‖, daquilo
que está relacionado com a aprendizagem, daquilo que o humano faz, e aquilo que ele se
tornou, daquilo que fez erigir nas margens do Rio Nilo a civilização egípcia, a maia, astecas, a
construção da Babilônia as culturas aborígenes de celtas e bretões, de um modo geral da
capacidade humana de transformar-se e transformar o mundo.
Esta realidade de antagonismos entre classes de que falou Freire pela linguagem
cinematográfica surgiu no pensamento de Prudente (2016, 2017), em duas categorias,
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imagéticas que se polarizam para além das relações de classe, em uma dinâmica que envolve:
raça e gênero, posto que: ―O modo de existência agora é outro baseado na informação. Na era
da cibernética, que se encontra nos estágios mais avançados da inteligência e da vida
artificial, as lutas de classe se dão em uma dinâmica imagética: de luta de imagem.‖
(PRUDENTE; PASSOS; CASTILHO, 2011, p. 89).
Nas palavras de Prudente:
[...] Íbero-ásio-afro-amerídio. Esta imagem se forma em uma luta ontológica de
saberes de horizontalidade de esfericidades sagradas das cosmovisões primogênitas
dos africanos, asiáticos e ameríndios, que já conheciam o respeito a biodiversidade,
postura que se dá contra a verticalidade da visão de linearidade da imagética
hegemônica do Euro-hétero-macho-autoritário, e sua euronormatividade que vem
tentando reificar todas as expressões humanas que lhe é estranha. (PRUDENTE,
2017, p.112).

Prudente trás o Euro-hétero-macho-autoritário e o Ibero-ásio-afro-ameríndio, como
expressão imagética que representou traços comuns dos povos colonizados, O campo da
imagem é o lugar de Prudente, nele opera as intenções e possibilidades educativas do cinema.
Tanto para Freire quanto Rousseau e Prudente a educação tem duas facetas, alinhando
com eles, Carlos Rodrigues Brandão, conforme se observou por meio de sua afirmação: ―Mas,
na prática, a mesma educação que ensina pode deseducar, e pode correr o risco de fazer o
contrário do que pensa que faz, ou do que inventa que pode fazer.‖ (BRADÃO, 2007, p.12).
Contudo importou perceber aqui tanto nas lições de Freire quanto no pensamento do
Rousseau ou Prudente a educação aconteceu. Tomando em conta o lugar e circunstância em
que ocorreu foi possível falar também de lugar e instituição.
O pensamento que surgiu em meio as ciências modernas sugeriu a educação presente
nas transmissões da lei da torá pelas relações familiares do povo hebreu nos tempos de
Moisés, como o registrado Na A bíblia (1990) ―E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão
no teu coração; E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando
pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.‖ (DEUTERONÔMIO 6:6,7), também

na

histórica prática do kula 15pelos povos trobriandeses descrito por Malinowisk (1976) que em
algum grau teve que ser ―educado‖ pelos nativos para compreender melhor esta prática, ou
seja: contrariando a tradição dos antropólogos de gabinete que só aprendiam sobre outros
povos por meio de relatos de terceiros, aprendeu com eles para logo cogitar sua hipótese.
Esta prática de aprender com o outro (ser educado pelo outro) foi evidenciada quando o
antropólogo buscou o entendimento de algo em uma cultura alheia a ele.
15

Kula – Prática comercial intertribal dos povos que habitavam ilhas situadas nas regiões: norte e leste da Nova
Guiné.
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Assim o antropólogo Clifford Geertz (1998) concluiu que:
Em vez de tentar encaixar a experiência das outras culturas dentro da moldura desta
nossa concepção, que é o que a tão elogiada "empatia" acaba fazendo, para entender
as concepções alheias é necessário que deixemos de lado nossa concepção e
busquemos ver as Experiência de outros com relação à sua própria concepção do
―eu". (GEERTZ, 1998, p.98).

A possibilidade afirmada anteriormente requer uma prática educativa, e em
consonância com o todo o discorrido até aqui, a linguagem se destacou como elemento
fundamental na construção dos comportamentos, crenças, na produção do próprio humano;
pois a educação em diferentes instantes e lugares assumiu categorias variadas de linguagem
que foram desde as tradições orais dos povos trobriandeses, aos escritos do povo hebreu, das
expressões rupestres dos ameríndios as poesias e musicalidade dos griots16 africanos, entre
outras, como alguns exemplos da transmissão e produção do conhecimento humano.

3 Linguagem, câmera, ação!
A expressão ―linguagem, câmera, ação!‖ como uma paráfrase que substituiu o
utilizado nas gravações de filmes: ―luz, câmera, ação‖, partiu-se da ideia de que o cinema
consistiu em uma forma de linguagem, e ela foi a luz que iluminou e possibilitou a prática
cinematográfica como uma relação dialógica entre o cineasta e o expectador, e nele, todas
estas possibilidades e elementos educacionais mencionados anteriormente, estavam presentes
com a prerrogativa de operarem conjuntamente; são narrativas que chegaram ao expectador
por meio de sons, palavras e imagens, cabendo ao cineasta sua elaboração estética. Esta
educação que ocorreu em todos os tempos e lugares foi colaborada pelas teorias sóciointeracionistas do processo de aprendizagens, que tendo a linguagem como elemento central
no processo de torna-se humano, ajudou a coprender como diferentemente de outras formas
de mídias, no cinema a facilidade de absorção pelo público do fato narrado, contrapõe
qualquer outro tipo de mídia, que em alguns casos demandaram uma capacidade interpretativa
do espectador, que em muitos casos não foram accessível a este. Podemos citar como
exemplo, um texto de qualquer gênero literário que se expressou pela escrita, obrigara que o
que lhe aprecie, seja leitor, nas artes plásticas que tivera algum conhecimento sobre, para ser
capaz de captar o sentimento do artista, ou interpretará a imagem de uma arte abstrata como
um amontoado de riscos e (ou) manchas sem sentidos.
16

Griot - denominação dada aos contadores de histórias da África, que por meio das narrativas de tradição oral,
transmitem de geração a geração os preceitos e tradições de seus povos.
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Entretanto no cinema todas as necessidades de apreensão, já estavam previamente
dadas não só pelos órgãos dos sentidos como também pelas condições simbólicas, a
linguagem que se utilizou para um público adulto não foi a mesma para um infantil por
exemplo. De modo que se lavando em conta o público ―adequado‖, para o qual a obra foi
criada, o expectador não necessitou de nenhum elemento externo a ele para que cumpra sua
função, exemplo disto foi que durante algum tempo, desde o seu surgimento, o cinema não
possuía sons e palavras. Esta modalidade de cinema foi conhecida como cinema mudo, outro
exemplo veio do filme náufrago (2001), onde a ausência total de fala durante maior parte da
exibição, não serviu de limite para que qualquer pessoa ―vidente‖, tivera acesso a narrativa,
pois a ausência de fala não implicou em ausência de linguagem. Mesmo que o formato atual
de cinema comporta sons, palavras, e imagens, a linguagem do cineasta foi sempre a imagem,
sendo central na comunicação cinematográfica observou-se que foi possível um cinema sem
som e palavras; não foi, contudo possível cinema sem imagem - separação feita entre som,
imagens e palavras. Importante afirmar que qualquer uma das três possibilidades de
otimização do cinema podem ser instrumentalizadas por qualquer destas formas de
linguagem, mas a imagem se destacou.
Em sua definição de cinema Prudente (2017) afirmou que:
O cinema é uma arte que tem como objetivo mimetizar o real, cujo propósito é a
inquietação humana de mudar o estabelecido, projetando-o para além de sua
objetividade. Isto se da por um processo transcendental de imagens, em que se
percebe a apresentação. (PRUDENTE, 2017, p. 3).

Esta arte chegou ao expectador por meio das experiências sensoriais, visão e audição,
ainda que os demais, olfato, paladar e tato também se relacionam à experiência
cinematográfica, os quais mais adiante foram abordados neste texto. A relação entre a
aprendizagem e as experiências sensoriais teve em Pavlov (1976) um marco científico que
permitiu às teorias comportamentais relacionarem aprendizagem e estímulos sensoriais, que
em um experimento científico, tocava uma campainha ao dar comida a um cachorro repetidas
vezes, depois de algum tempo percebeu que ao emitir o estímulo tocando a campainha,
mesmo sem a recompensa da comida o cachorro emitia salivação, este fenômeno que ficou
conhecido como ―reflexo condicionado‖. Portanto, se considerou a importância das
experiências sensoriais na relação sujeito-cinema. Mas ao tratar a implicação do componente
humano, o cinema extrapolou a condição meramente comunicativa.
Vale lembrar por sinal que, humanos e animais se comunicaram e as capacidades
sensoriais dos animais, em muitos casos superam os humanos em grau elevado. Mas a
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linguagem consiste em uma capacidade exclusivamente humana. Entretanto interessou neste
artigo evidenciar a condição de apreensão humana no que se referiu ao cinema negro no
contexto de sua ―dimensão pedagógica‖.
Desde a Grécia antiga Aristóteles em contraposição à Platão, por meio da alegoria da
tábula rasa, cuja ideia alega a interação do sujeito com outros e com o mundo para se
constituir, permeou o que se pensou sobre o papel da interação com o meio no processo da
aprendizagem e a produção e progressão do conhecimento.
Como demonstrado por Vigotskii; Luria; Leontiev (2010) a linguagem como
fenômeno exclusivamente humano foi o elo entre o objeto e o sujeito. Nesta direção, o que
transitou por ela foi um mundo formado por códigos, símbolos, significados e significantes,
elementos que estabeleceram o diferencial da linguagem. Ou seja, a linguagem como uma
construção humana.
Qualquer objeto criado pelo homem - desde o mais simples utensílio à moderníssima
máquina calculadora eletrônica - realiza tanto a experiência histórica do gênero
humano como as capacidades intelectuais formadas nesta experiência. O mesmo
pode comprovar-se com maior clareza na linguagem, na ciência, nas obras de arte.
Por isso, ao contrário do desenvolvimento filogenético dos animais, cujas conquistas
se consolidam em forma de mudanças na sua organização biológica, no
desenvolvimento do cérebro, as conquistas do desenvolvimento histórico do homem
consolidam-se em objetos materiais e em fenômenos ideais (linguagem, ciência)
criados pelo homem. (LEONTIEV, 2005, p.92).

A contemplação de uma obra cinematográfica pressupõe ativação de experiências
sensoriais, uma vez que a linguagem se materializa na imagem, ao ponto do corpo reagir a
cenas que afetam o organismo humano como um todo fisiológico e psicológico, nas
percepções, crenças e emoções. Evidenciou-se que por exemplo mediante a cena de tristeza se
percebe o choro, isto ocorreu também diante de uma cena humorística se constatou a
gargalhada, subsequentemente foi observado perante uma cena de terror a presença do medo.
Esta lógica psicológica incidiu também na associação com experimento de Pavlov, no qual se
viu a imagem de uma comida ativar as pupilas gustativas, ou seja, o salivamento. A alegria ou
choro corresponderam às emoções enquanto que a salivação correspondeu a uma resposta
fisiológica ao estímulo visual. Nesta experiência não escapou nem o tato, ou seja, se existiu
uma palavra para interpretar a experiência cinematográfica seria: ―uma experiência de corpo e
alma17‖ em que foi possível a atuação de todos os sentidos e emoções.
O filme se inseriu como um mecanismo de comunicação que em sua relação com o
espectador cumpriu variadas funções entre elas de comunicar valores ou despertar reflexão no
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Alma ou psique - aqui é tomada como a sede das emoções humanas.
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espectador. Isto permite levá-lo para além da categoria de simplesmente ―mídia‖, como
afirma Prudente (2017) considerando que a linguagem se materializa em imagens. Isto que
tornou o cinema tão especial. Ainda sobre a linguagem Vigotsky (1993) afirmou que:
Uma palavra sem significado é um som vazio; portanto, o significado é um critério
da palavra e um seu componente indispensável. Pareceria portanto que poderia ser
encarado como um fenômeno lingüístico. Mas do ponto de vista da psicologia, o
significado de cada palavra é uma generalização, um conceito. E, como as
generalizações e os conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos
encarar o significado como um fenômeno do pensar. (VIGOTSKY, 1993, p. 104).

Parafraseando esta afirmação, do mesmo modo que: ―uma palavra é um som vazio‖,
―uma imagem sem significado é um borrão qualquer‖, não é linguagem, e como tal não é uma
construção elaborada, não é conhecimento. Longe de ser uma expressão vazia, a produção
fílmica revela o envolvimento humano com a tecnologia da informação de maneira que nela
foi possível o cineasta expressar o mundo sob sua perspectiva.
Assim, quando o cineasta escolhe um determinado plano de exposição da imagem,
estará também escolhendo uma reação do público. Por exemplo, se o cineasta quiser
transmitir à platéia a sensação de poder de uma personagem, usará um plano
denominado sub-plongé, cuja tomada se dá com a câmera colocada de baixo para
cima, a partir da cintura da personagem. (BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 1999, p.
284).

Da criatividade e intenções do cineasta surgiram os mecanismos de construção de sua
obra. Ele submeteu a obra a seu domínio intelectual criativo, podendo afirmar que ela tenha
uma finalidade em relação ao público, considerando a estética que vai permear a psique do
espectador proporcionando a experiência vivencial dos fatos aprendidos, o que está em cena
presente na tomada feita pelo cineasta é o que se deixou neste momento de lado neste
momento para encarar o que ficou fora de cena, àquilo que se produziu no espectador.
A reprodução da imagem, pelo poder reforçador do cinema, implica em uma
capacidade imensa de introduzir conceitos para construção de crenças e comportamento, o
que significou lançar tendências, modas entre outras. Nestes termos não só entra em cena a
capacidade do cineasta de transmitir algo ao expectador, mas o que esta experiência provoca
nele. A afirmação de Prudente (2017) revelou que o valor simbólico dado a imagem é mutável
e que em nosso contexto:
―A revolução tecnológica dá a informação o mesmo status que a máquina detinha
desde a revolução industrial. Considera-se ai a imagem como sendo também
informação, razão pela qual a imagem, nesta era é mais importante que a escrita‖.
(PRUDENTE; OLIVEIRA, 2017, p.113).
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O cinema negro em sua ―dimensão pedagógica‖ pode gerir e guiar as discussões em
relação à cosmovisão dos povos colonizados, entretanto Prudente (2008) destacou que não se
tratou apenas do que se falou, mas de como se falou, assim que do mesmo modo que uma
organização gramatical, o que precedeu o conteúdo a ser narrado foi a forma, característica do
cinema negro que o autor evidencia uma sintaxe.

4 Cinema negro: Uma forma de compreender a humanidade e o humano como forma de
compreender o mundo

O Cinema apresentou pela imagem, múltiplas possibilidades de existências que
permitiram o expectador se identificar com elas ou não. Embora que a visão difundida pelo
cinema exprimisse um confinamento existencial que representou o papel determinado á atores
predestinados por marcadores socioculturais, entre eles a raça, o gênero a formação
acadêmica entre outros, como se observou mais adiante.
Um adágio comumente atribuído a Sigmund Freud afirmou que ―Quando Pedro me
fala de Paulo sei mais de Pedro que de Paulo‖ desta premissa o que se teve foi a fala de
alguém com relação ao outro em primeiro plano, mas que foi possível supor que quando
alguém falava de algo ou de outro, na verdade estava falando de sua relação com este, assim
que, quem falava era o objeto do que foi falado, pela fala ainda que dedicada a terceiros o
sujeito se revelava, e expressava sua relação com o mundo. Por fala, se considerou a narrativa
do cinema negro. Então quem fala? O que fala?
Para melhor apreciação da dinâmica educativa do cinema negro o caminho a percorrer
demanda a compreensão de uma relação interacional entre a obra, o criador e o espectador,
por si só os substantivos que indicaram o papel de cada um não torna suficientemente capaz
de traduzir a totalidade deste campo inter-relacional, pois isto se explica pelo fato de que não
se teve completa passividade de nenhum dos três elementos da relação.
Em relação a intenção de um artista, Rousseau(1749) menciona que: ―todo artista quer
ser aplaudido. Os elogios dos seus contemporâneos constituem a parte mais preciosa de suas
recompensas.‖ (ROUSSEAU, 1749, p. 20) esta surge como sendo a finalidade da obra, cujo o
esforço por ―agradar‖ o público foi fruto de um suborno pelo aplauso, ou seja; o que se
mostrou foi aquilo que o público queria ver, esta

afirmação mostrou uma possível

vulnerabilidade do artista e a corruptibilidade da obra pelo gosto do público.
Em se tratando do cinema negro, o esforço do artista foi em ser reconhecido naquilo
que ele se estabeleceu, o aplauso sim foi desejável mas, sem abrir mão daquilo que lhe foi
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tirado, havia ali uma oportunidade para ser visto, e mostrar o mundo sob seu ponto de vista.
Assim a intenção do cineasta no cinema negro submeteu o aplauso a obra e não a obra ao
aplauso, este pensamento foi apoiado em Prudente (2005) que afirmou:
É possível considerar, assim, que há no cinema negro uma espécie de busca
ontológica por parte de seus realizadores e que seus filmes são constituídos pela
preocupação de uma luta contra a opressão e a afirmação da humanidade do negro.
(PRUDENTE, 2005, p. 72).

Pode-se dizer que este sujeito silenciado e marginalizado foi o que falou no cinema
negro; Significou que subverter a ordem do estabelecido está na característica do cinema
negro desde o seu inicio.
Prudente (2005, 2006, 2014, 2017), afirma que o cinema negro teve seu início no
Filme “o leão de sete cabeças” de Glauber Rocha, lançado em 1971, surgindo assim uma
tendência em cinema que contrariaria a hegemonia imagética do cinema de Hollywood, que
reproduziu a hierarquia social econômica e racial análoga a situação dos países colonizados.
Todas as formas de iniquidades sociais e raciais produzidas pelo colonialismo europeu
reproduzidas no cinema, ganhou no cinema negro pela linguagem da imagem outro
interlocutor, como afirmou Prudente (2016) o Ibero-ásio-afro-ameríndio elemento que
tradicionalmente tratado também no cinema de acordo com as históricas práticas de exclusão
do racismo, era representado de acordo com a percepção da ideologia dominante, importante
resaltar que; além de compartilhar traços comuns como herança colonial, o cinema negro
emergiu como ponto comum de fala, destes povos, assim se revelou possível perceber no
cinema negro uma construção elaborada de anseios e uma visão de mundo de representações
que possibilitou uma mudança na possibilidade real de uma alteridade entre os povos.
O lugar dado a estes povos na relação com o colonizador foi denunciada pela categoria
de ―dimensão pedagógica do cinema negro‖ de Prudente (2014) que relatou uma
―verticalidade nefasta peculiar do poder, que de expressão europeia, branco ocidental, exerce
sobre as minorias. Tornando-as ainda caracterizadas na condição subalterna, diante do mito da
superioridade racial do homem (hetero/macho) caucasiano.‖ (2014, p. 420). Este pensamento
indicou como o colonizado foi visto pelo colonizador, sendo que a verticalização imagética
correspondente a um processo de inferiorização. Tais valores de referências para aferição
destes valores de imagem não foi correspondente a uma narrativa dos povos colonizados, mas
a valores introjetados à partir da narrativa e ponto de vista do colonizado . Segundo Fanon
(2008) ―A inferiorização é o correlato nativo da superiorização européia. Precisamos ter a
coragem de dizer: é o racista que cria o inferiorizado.‖ (FANON, 2008, p. 90). As

128

consequências desta relação desigual guiaram o que o sujeito fez. Ou seja, a interpretação e o
valor que deu ao mundo e a ele mesmo. Como aponta Torres (2007)
Assim, embora o colonialismo preceda a colonialidade, a colonialidade sobrevive ao
colonialismo. A mesma mantém-se viva nos manuais de aprendizagem, no critério
para um bom trabalho acadêmico, na cultura, no senso comum, na auto-imagem das
pessoas, nas aspirações dos sujeitos e em tantos outros aspectos de nossa experiência
moderna. (TORRES, 2007, p.131, tradução nossa).

O destaque da autoimagem dos povos indicou uma percepção de si mesmo dada ao
sujeito, mas não sendo originária dele mesmo. Importante destacar que a inferioridade revelou
uma vertente valorativa da auto imagem. A outra vertente foi descritiva.

O sujeito da

dimensão pedagógica do cinema negro de Prudente por sua vez, recusou o papel da
inferioridade. Ele já não terceiriza a mediação entre ele e o mundo ao localizar fora dele
as forças que atuam dentro e que implicaram seu ―ser no mundo‖, provável resultante da
―busca ontológica‖ que mencionou Prudente.
Descolonizar a auto imagem não implica em deixar de ser o que é, mas deixar de ser o
que diz o colonizador que se é. Ou seja, o ser em si é autêntico substituindo um mascarado
―ser para o outro‖, porque a significação da existência neste caso esta vinculada ao outro.
Tornou-se possível afirmar por este princípio, que o cinema negro correspondeu a uma
pedagogia libertadora, na medida em que trás a possibilidade ao oprimido de tomar
consciência de si mesmo e distinguir o que foi seu e o que foi do outro para Freire (1987)
Somente na medida em que se descubram ―hospedeiros‖ do opressor poderão
contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam a
dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor, é impossível
fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é
um dos instrumentos para esta descoberta critica – a dos oprimidos por si mesmos e
a dos opressores pelos oprimidos, como manifestações da desumanização.( FREIRE,
1987, p.17)

O processo de humanizar-se e descobri-se neste contexto é pedagógico. Se a
inferiorização como aponta Fanon (2008) foi um fenômeno sociogênico, entretanto, o agente
promotor da afirmação opositiva da imagem está no próprio sujeito vitima desta ação, como
indicou a dimensão pedagógica de Celso Prudente (2017). Além do mais, por todo o recorrido
até aqui, foi possível inferir mesmo de maneira provisória que: ter referências foi muito
importante em qualquer trajetória, seja ela de construção ou desconstrução de qualquer coisa.
Para ilustrar melhor este pensamento se toma por exemplo as práticas utilizadas por séculos
na navegação, em que os povos antigos já utilizavam-se da posição das estrelas, e desde
algum tempo, o campo magnético da Terra, cujo o sentido indicou a direção dos polos
magnéticos sul e norte, por este fenômeno, convencionou-se que o norte seria a referência
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para a navegação. Daí o termo nortear, levando em conta o sentido para qual se dirigiu a força
magnética. Mas, a contradição está no fato de que: teve-se como referência o ponto para qual
esta força se dirigiu (norte) porque não ter como referência a sua origem (sul)? Esta expressão
incorporada a literatura, presente nas falas usadas frequentemente, serviu como ilustração de
perdões de referências para orientação, ou seja, tudo sendo feito tendo o norte (Europa,
E.U.A) por referência.
Coincidência ou não, o ―nortear‖ no cinema também foi notado como referencia de
consumo, valores, entre outras coisas, levando em conta a imagem e o valor atribuído a ela,
pois a auto imagem ou sua construção também teve em seu contacto com o difundido um
elemento para sua elaboração, ou estabelecimento de valores, na medida em que os valores
atribuídos a ela foram constantemente difundidos como negativos ou positivos. Entretanto a
―dimensão pedagógica do cinema negro‖ buscou e ofereceu referências desde seu início na
África, como afirmou prudente (2018): 18 ―A África é a origem da humanidade, por ela é
possível uma referência ancestral comum à todos os povos da terra, que reune todos os
valores de preservação e construção da diversidade humana.‖ Isto revelou uma inovação no
caráter educativo do cinema negro, pois ao invés da tradição do exclusivismo nortista
(Europa) oferece a hospitalidade do sul (áfrica), e o termo ―Mãe áfrica‖ neste contexto não foi
exclusividade dos negros mas, de toda a humanidade. São todos afrodescendentes19.

5 Considerações finais

Conforme a reflexão feita aqui sobre educação e cinema, foi inviável conceber um
sem o outro de tal maneira que o cinema foi imagem a imagem foi linguagem e a linguagem
foi educação, de maneira que o que levou a refletir sobre que educação se tem no cinema, qual
sua proposta e finalidade? Por esta linha a emergência do cinema negro trás consigo uma
proposta libertária no qual o conhecimento de si precedeu o conhecimento das coisas; tendo
em vista que a ausência de conhecimento de si de pouco serve o conhecimento da operação
das coisas do mundo, a busca da afirmação da imagem revela o desejo e a capacidade de
autordeterminação humana. Isto contra forças externas a ele, promovidas pela condição
colonial, instrumentalizadas pelo racismo e pela subalternidade, promotoras de uma visão

18

Aula ministrada pelo Professor Celso Luiz Prudente na disciplina ―Seminário Avançado I - Movimentos
Sociais, Política e Educação Popular Relações Raciais e Educação II Semestre: 2019/1‖, do Programa de PósGraduação em Educação da UFMT.
19
Afrodescendentes - É aqui utilizado como termo que imprime a ideia de que áfrica é o berço da humanidade.
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distorcidas do significado do ―EU‖, estabelecidas nos conceitos da afirmação positiva da
imagem do ―íbero-ásio-afro-ameríndio‖, de Celso Prudente.
As narrativas presentes no cinema negro desde sua origem foram viabilizadas por um
fazer e atuar pedagógico, os quais inseriu por ele uma oportunidade de conhecer o humano e
o mundo do sujeito que nele surgiu, que surpreendeu propondo pela imagem um modelo de
mundo e de sociedade diferente do estabelecido, livre das iniquidades e desigualdades entre
pessoas, preservando a pluralidade e diversidade humana.
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Resumo:
Diante do cenário contemporâneo cerceado pela cultura pop, a presente pesquisa destaca e se debruça sobre o
gênero musical k-pop e seus desdobramentos culturais. Por acreditar que ao olhar para o cenário de k-pop matogrossense, mais especificamente na baixada cuiabana, surgem diversas possibilidades a serem trabalhadas do kpop nos contextos sociais, escolares, culturais, entretenimento, entre outros, a pesquisa objetivou construir um
perfil de quem é o fã de k-pop na região da baixada cuiabana. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo
para interpretar os dados coletados via o instrumento de pesquisa questionário online. Concluiu-se que há
público para criar e investir em estratégias de fomento a essa cultura seja no campo da produção cultural,
mercadológica ou educacional, pois essa expressão artística e cultura de origem sul-coreana se mundializou e se
territorializou em diversas localidades entorno do mundo.
Palavras-chave: Cultura Pop. K-pop. Onda Hallyu. Perfil. Fã.

1 Introdução

Atualmente vive-se em uma geração de progressiva influência das tecnologias digitais
atravessando a cultura no cotidiano dos sujeitos. Nesse ambiente de constante globalização e
mundialização a cultura pop se destaca na contemporaneidade e se torna intrínseca nesse
contexto. A cultura pop tem contribuído nos mais diversos setores da vida por meio de sua
expressão artística e cultural. Segundo Amaral et al (2018, p. 4), ―o pop tem grande
abrangência e influência em diversos setores como a economia, política, social e cultural. Ele
age (...) em costumes, práticas culturais, vestimentas, música e diversos segmentos que se
interligam com o mercado‖.
Como a cultura pop é muito complexa e ampla foi destacado para a presente pesquisa
trabalhar acerca do fenômeno sociocultural k-pop. Derivado de ―korean pop‖, o k-pop é um
gênero musical oriundo da Coréia do Sul que abraça um conjunto de comportamentos,
expressões sociais e manifestações culturais. Por se tratar de um fenômeno artístico-cultural
contemporâneo emergente, este artigo busca delimitar, inicialmente, um perfil dos fãs e
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consumidores da cultura k-pop para que se possa explanar suas aplicações na sociedade em
estudos e análises futuras.
Estima-se que ao olhar para o cenário de k-pop mato-grossense, mais especificamente
na baixada cuiabana, surgem diversas possibilidades a serem trabalhadas nos contextos
sociais, escolares, culturais, entretenimento etc. Pensando nessas possibilidades, um exemplo
que se destaca em nossa região foi a gravação de um cover da música ―Bboom Bboom
(뿜뿜)‖23, do grupo de k-pop Momoland. Explorando o k-pop como ferramenta de trabalho de
aprendizagem da música, dança e cultura no ambiente escolar, o Coral Vésper, da Escola
Estadual José Leite de Moraes (Várzea Grande – MT), gravou uma produção cover em forma
de videoclipe24 (Figura 1).
Figura 1 – Montagem de Momoland em cima e Coral Vésper embaixo

Fonte: AMARAL et al, 2019.

A Coréia do Sul foi aos poucos absorvendo características de culturas estrangeiras,
principalmente no campo fonográfico, como trot e enkas, do Japão e jazz e blues, dos EUA. A
partir dessa pluralidade, surge o gênero musical k-pop. ―Yi Pungjin Sewol‖ (―This Tumultuous
Time‖) foi considerado o primeiro álbum de k-pop, sendo lançado por Park Chae-seon em
1952, que continha canções japonesas traduzidas para o coreano. Lee Jeong-suk, lançou a
primeira música coreana: ―Nakhwayusu‖ (―Fallen Blossoms on Running Water‖). Esse álbum
e essa música marcaram o início da história do gênero musical k-pop.
23

Verificar música e vídeo originais para averiguação posterior do videoclipe
https://youtu.be/JQGRg8XBnB4. Acesso em: 18 de julho de 2019.
24
Videoclipe cover do Coral Vésper: https://youtu.be/-kucd193zJg. Acesso em: 18 de julho de 2019.
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135

O grande salto nesse cenário musical foi em 1980 quando o cantor coreano Cho
Young-pil, lançou seu álbum intitulado ―Chang Bakkei Yeoja‖ (―The Woman Outside the
Window‖), recebendo aclamação da crítica e da indústria. Segundo Mesquita (2015, p.31),
Yong-pil começou a ganhar diversos prêmios em premiações anuais realizadas por
emissoras de televisão e recebeu o título de ―Rei do Pop Coreano‖, semelhante ao
título dado a Michael Jackson devido ao seu impacto na música pop, e é considerado
um ícone até os dias atuais.

Ainda nos anos 80, as baladas continuaram a dominar o cenário musical e outros
cantores obtiveram sucesso. Essas baladas continuaram populares até meados dos anos 90,
depois perderam força para uma nova fase da música popular coreana, mas ainda tiveram
espaço servindo de base para o k-pop atual. A trajetória do k-pop veio se moldando com o
passar do tempo e a evolução das tecnologias, que puderam propagar o gênero musical para
conquistar fãs em todo o mundo. Com a evolução no cenário tecnológico chegou em Mato
Grosso e a força nas redes sociais estimulou esse crescimento, como o WhatsApp e Facebook,
onde há grupos de fãs destinados especialmente ao k-pop. Nesses grupos há uma grande
interação destes fãs, seja compartilhando notícias, músicas, consumo de diversos produtos,
divulgação de eventos ou até mesmo fazendo encontros em parques.
O presente artigo tem como objetivo identificar o perfil desses fãs na baixada
cuiabana, região composta por 14 municípios no estado de Mato Grosso. Vi no meu gosto
pessoal, como kpopper, a oportunidade de obter respostas as minhas indagações através de
uma pesquisa mais aprofundada sobre esse grupo, ao qual faço parte. Para isso, foi estruturado
um questionário na plataforma Google Docs e divulgado nas redes sociais Facebook e
WhatsApp direcionado para fãs de k-pop a fim de coletar os dados necessários para a
pesquisa. Algumas das categorias presentes nesse instrumento de pesquisa foram: faixa etária;
o quê e quanto consomem; preferências etc.
Para fundamentação teórica foram utilizados os seguintes autores e conceitos: (a)
Henry Jenkins para as questões da cultura de fãs, abordando a cultura participativa e da
convergência; Pierre Lévy para tratar da cibercultura e ciberespaço; Laurence Bardin com a
análise de conteúdo e outros.

2 K-pop: uma nova era

O k-pop atual ainda possui influência da música coreana dos anos 90. Nessa década
surgiu o trio Seo Taiji & Boys, formado por Seo Taiji (vocalista principal) e Yang Hyun-suk e
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Lee Juno (dançarinos e backing-vocals), estreando em 1992 com sua música ―Nan Arayo‖ (―I
Know‖) houve um sucesso massivo entre o público coreano da época. Com influência do
heavy metal e rap, letras melosas e coreografia extravagante, o hit fez com que o trio se
tornasse famoso, referência e influenciasse os jovens da época, fazendo-os copiar o estilo
visual do trio. Com isso, novos artistas foram surgindo seguindo a onda criada por Seo Taiji
& Boys. Jinusean, Deux e Drunken Tiger são outro dos exemplos desse período.
Grupos idol groups são grupos de ídolos cantores sul-coreanos que tem suas músicas
majoritariamente direcionadas para público o público jovem. Os grupos de k-pop de hoje têm
como modelo principal o H.O.T., criado pela empresa SM Entertainment, que foi o primeiro
grupo de k-pop a fazer sucesso mainstream na Córeia do Sul. Constituído como quinteto os
rapazes utilizavam roupas semelhantes, possuíam coreografias sincronizadas e, assim,
conquistaram seus fãs. Com o grande sucesso do grupo H.O.T. outros grupos surgiram na
década de 90, como S.E.S, Fin.K.L, Shinhwa, entre outros.
Em 1997, a Coréia do Sul enfrentou um período preocupante para a economia durante
a crise financeira da Ásia e as empresas responsáveis por diversos grupos musicais
começaram a olhar países do exterior como uma nova forma de lucro. Para Hong (2014), sem
a crise na indústria a Hallyu Wave (Onda Coreana) não teria existido, pois foi por conta dela
que houve a ―exportação‖ dessa cultura para diversos países do mundo. O termo Hallyu Wave
significa ―fluxo da Coréia‖ e foi cunhado por jornalistas de Pequim, na China, nos anos 90,
surpresos com a popularidade da cultura coreana no restante da Ásia, mediante a exportação
de suas telenovelas, cinema e música. A partir disso, o k-pop seguiu o processo de
mundialização se tornando conhecido globalmente e construindo sua identidade própria.
Nos anos 2000, a estreia de novos grupos foi um grande marco para a história do kpop. O início da década passada constituiu um novo método de análise e execução do pop
coreano: o sistema de trainees, um treinamento de aspirantes a cantores para a formação de
novos grupos de ídolos. Desde então, as três maiores agências de entretenimento formadora
de grupos de k-pop são a SM Entertainment, YG Entertainment e JYP Entertainment,
conhecidas como Big Three. Elas são o principal fator de influência do k-pop atual
controlando, em sua maioria, a indústria fonográfica da Coréia do Sul. Essas três empresas,
assim como as outras do cenário contemporâneo de k-pop, utilizam o ―total management
strategy‖ (ou estratégia de gestão total, em uma tradução livre) para a seleção dos integrantes
que compõe os grupos de cada agência.
Esse período do k-pop que ocorreu entre 1990 e 2000 ficou popularmente denominado
e conhecido como sendo a primeira geração do k-pop. Essa geração teve seu reconhecimento
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por meio da experimentação de diferentes estilos musicais e a transformação que causaram ao
romper alguns paradigmas da indústria sul-coreana entretenimento.
Entre os anos 2001 e 2010 foi vivida a segunda geração do k-pop, a qual foi marcada
como a pioneira da onda Hallyu. Os grandes grupos desta geração como TVXQ, 2NE1 e Girls
Generation tiveram grande impacto nos países vizinhos, Japão e China, atingindo um nível de
fama e sucesso que passou a sustentar economicamente e culturalmente a indústria
fonográfica da Coréia do Sul. Devido a esse fato histórico, essa geração ficou conhecida como
―a era de ouro do k-pop‖.
A terceira geração (2011-atualmente) é a responsável por expandir exponencialmente
a Hallyu Wave do k-pop pelo mundo. No início dessa geração tem-se como grande destaque o
hitmaker PSY, cujo videoclipe ―Gangnam Style‖, lançado há sete anos, é o quinto videoclipe
mais assistido do YouTube25. Grupos dessa geração foram premiados em grandes eventos
como MTV Europe Music Awards, Latin Music Italian Awards, Teen Choice Awards,
YouTube Music Awards, MTV Italy Awards e Billboard Music Awards. Outros exemplos de
sucesso expressivo da terceira geração são os grupos BTS e Blackpink, que quebraram
diversos records da indústria fonográfica nos EUA. Essa geração está ficando conhecida como
pós-Hallyu, pois vê-se que é por meio dela que a música pop coreana está conquistando
amplamente o ocidente.
Ainda sobre a terceira geração, o site Medium (2017) trouxe dados apontando que,
apesar dos diversos produtos de entretenimento exportados na Hallyu Wave,
(...) o K-pop é o campo do entretenimento mais relevante do Hallyu: no primeiro
semestre de 2012, arrecadou quase US$ 3,4 bilhões e foi reconhecido pela
revista Time como ―a maior exportação da Coréia do Sul‖. Acredita-se que o país
tem o objetivo de se tornar o maior exportador de sua cultura popular no mundo
para desenvolver seu ―soft power‖.

3 Cultura dos fãs

A palavra fandom tem origem inglesa a partir da junção das palavras fan (de fanatic,
do inglês ―fanático‖) e dom (de kingdom, do inglês ―reino‖). Um fandom 26 é um termo
bastante utilizado para caracterizar um aglomerado de fãs que se envolvem em todos os
25

Disponível em: https://veja.abril.com.br/tecnologia/os-videos-mais-vistos-no-youtube-despacito-e-recordista
Fandom no k-pop é como os fãs de um determinado grupo organizam e se autodenominam, por exemplo, o
fandom do grupo 2NE1 se chama BLACKJACK, que também é o nome de um jogo de cartas popularmente
conhecido com 21 (do inglês "twenty one", pronúncia semelhante ao grupo referido). Disponível em:
https://aminoapps.com/c/kpoppt/page/blog/qual-e-o-fandom/qYZe_7WtRupn6ElznpWx53knMkXr1qJqx.
Acesso em: 29 de maio de 2019.
26
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aspectos de um determinado assunto, sejam eles culturais, econômicos, políticos etc. De
acordo com Hills (2002, apud Carlos, 2011, p. 21), o fã é
alguém que é obcecado por uma estrela, celebridade, filme, programa de TV, banda
particular; alguém que sabe produzir uma enorme quantidade de informação sobre o
objeto do fandom, e pode citar suas frases favoritas, letras, capítulos e versos. Fãs
são frequentemente bem articulados. Fãs interpretam textos midiáticos numa
variedade de formas interessantes e talvez inesperadas. E fãs participam em
atividades comunais – não são socialmente atomizado‖ ou leitores/telespectadores
isolados.

Jenkins (2009) descreve o fã ―(...) como aquele espectador de peças da antiguidade
que ia ao teatro apenas para apreciar um ator que chamasse sua atenção‖. Hoje em dia, o fã é
aquele que está por dentro de todas as novidades sobre o seu objeto de adoração favorito; que
participa ativamente em atividades relacionadas ao seu artista preferido seja com a criação de
fanarts, fanfictions e afins; que ocupa seu tempo envolvido nos assuntos de dentro do fandom
a qual pertence e que consome produtos midiáticos relacionados ao seu objeto de adoração
fomentando a indústria cultural, que se relaciona diretamente com o consumo cultural e
midiático.
Já Lévy (1998) estuda o fandom como uma peça pertencente à inteligência coletiva,
que ―(...) é distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada tem tempo real,
e que resulta em uma mobilização efetiva das competências‖ (LÉVY, 1998, p. 28). Isto é,
cada fã tem um pouco de participação no intelecto presente nas redes. Segundo o autor,
O ciberespaço (que também chamarei de ―rede‖) é o novo meio de comunicação que
surge da interconexão mundial de computadores. O termo especifica não apenas a
infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de
informações que ele abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam
esse universo (LÉVY, 1999, p. 17).

O consumismo se estabelece pelo ato da compra e consumo de produtos midiáticos
oriundos do objeto de adoração, enquanto a resistência seria realizada por aquele fã que não
contribui com a indústria cultural, não exercendo parte de um consumo midiático. Cabe
lembrar que o consumo midiático faz parte de todo fandom, afinal é ele quem divulga e sacia
a sede dos fãs por novos bens culturais de seus ídolos.
No k-pop o consumo do gênero musical e suas expressões culturais e artísticas se
configura por meio da estratégia denominada de soft power. De acordo Amaral (2017, p. 1213),
O soft power nas palavras de Berto e Almeida (2015, p. 40) consiste em ―não fazer
uso de coerção ou dinheiro, mas sim da atração, para atingir os objetivos‖. É um
mecanismo que não gera custos para quem o consome inicialmente. Não é
necessário comprar um produto para experimentar. No caso do K-Pop o governo sul-
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coreano fez uso desse sistema ao investir nos meios digitais e canais de streaming
usados no Ocidente como o YouTube para tornar o gênero conhecido mundialmente,
desejado e então consumido tanto culturalmente quanto monetariamente pelas
pessoas.

Dessa forma, o fã, ao consumir produtos como álbuns físicos, photobooks, revistas,
ingressos para shows, ingressos para filmes, entre outros produtos, estão contribuindo por
meio das estratégias do soft power. Diante dessa situação os artistas precisam dar o seu
feedback aos fãs para dar prosseguimento às estratégias da indústria e dos fandoms, seja na
forma de agradecimento ou na produção de novos materiais para serem consumidos pelos
fãs/fandoms.
Dentro da cultura dos fãs de k-pop é interessante ressaltar duas práticas muito comuns
desse meio e dessa indústria: os fansigns 27 e os fanmeetings 28 . Esses eventos costumam
acontecer durante o período de promoção do novo álbum de um grupo. Para participar desses
eventos os fãs precisam encontrar ingressos que estão dentro de alguns álbuns premiados na
prensa de um lote produzido pelas empresas, o que ocasiona na compra massiva de um
mesmo álbum dos ídolos por parte dos fãs.

4 Metodologia

O método utilizado para a elaboração da pesquisa foi a análise de conteúdo, proposta
por Bardin (2009). Nela, ―a análise pode efetuar-se numa amostra desde que o material a isso
se preste. A amostragem diz-se rigorosa se a amostra for uma parte representativa do universo
inicial‖ (BARDIN, 2009, p. 123). Enquanto método, a análise de conteúdo, torna-se um
conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.
Segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo passa por três estágios: a pré-análise, a
exploração do material e o tratamento de dados. Assim, realizou-se a pesquisa determinando o
documento/instrumento a ser analisado, a categorização temática adequada à análise e por
fim, a inferência e interpretação dos dados coletados.
O instrumento de pesquisa escolhido para realizar a coleta dos dados para a pesquisa
foi o questionário. Foi elaborado na plataforma Google Docs um questionário online para que
o link dele fosse disponibilizado abertamente em grupos da rede social Whatsapp e Facebook.
27

Os fansigns são eventos em que o fã tem a oportunidade de encontrar seu ídolo para cumprimentá-lo e receber
um autógrafo.
28
O fanmeeting é um evento em que os fãs têm oportunidade de passar um tempo maior com os ídolos
interagindo, conhecendo, conversando, realizando jogos etc.
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De acordo com Marconi e Lakatos (2003, p.201), o questionário ―é um instrumento de coleta
de dados, constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e
sem a presença do entrevistado‖. O questionário com perguntas fechadas e abertas, foi
distribuído e direcionado para grupos de fãs de k-pop de Cuiabá, capital de Mato Groso e
região, onde ficou disponibilizado para ser respondido entre os dias 18 de janeiro e 14 de
março. Ao fim desse prazo a coleta foi encerrada obtendo um total de 51 respostas.
No questionário online disponibilizado para os fãs, ao fazer a exploração do material
de acordo com Bardin (2009), algumas indagações foram levantadas com o intuito de
conhecer os mesmos através dessa expressão artística e cultural, identificando suas
preferências de grupos, a faixa etária, em qual cidade da baixada cuiabana residem, de que
forma conheceram o gênero k-pop, o que consomem e a média desse consumo.

5 Resultados e discussão

Foi analisado um total de 51 respostas coletadas via questionário no período de 18 de
janeiro a 14 de março de 2019. Conforme as perguntas, iniciamos a análise dos dados obtidos
através da pesquisa, dividindo-os por categorias pré-estabelecidas durante a construção do
questionário.
Gráfico 1 – Cidades onde os fãs de k-pop residem
20%
2%

2%

76%
Cuiabá

Chapada dos Guimarães

Jaciara

Várzea Grande

Fonte: ÁVILA et al, 2019.

Conforme o gráfico 1, acima, a maioria dos fãs do gênero musical k-pop identificados
pela pesquisa residem na cidade de Cuiabá com 76%, seguida por Várzea Grande (20%),
Chapada dos Guimarães (2%) e Jaciara (2%). Logo abaixo, no gráfico 2, onde se tem as
informações referentes à preferência entre os tipos de grupos de k-pop, 49% dos participantes
responderam que preferem os boys groups.
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Gráfico 2 - Preferência dos fãs
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Fonte: ÁVILA et al, 2019.

Já na faixa etária, podemos observar que há a predominância é entre os 18 a 21 anos,
com 35%, de acordo com o gráfico 3.
Gráfico 3 – Faixa etária
2%

10%

20%

33%

35%
10 a 13 anos
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21 a 23 anos

Mais de 23 anos

18 a 21 anos

Fonte: ÁVILA et al, 2019.

Podemos observar, a seguir, no quadro 1, que 51% dos participantes da pesquisa
conheceram o gênero k-pop por meio das redes sociais. Tal fato atesta o potencial que a
internet possui e sua influência fazendo com que um fã, na baixada cuiabana, tenha acesso tão
rapidamente aos mesmos materiais que os fãs coreanos possuem acerca de seus artistas
preferidos. Dentro desse fenômeno cultural e midiático podemos, ainda, observar a
mundialização da cultura. Conforme Brito (2013), a mundialização presume a continuidade de
processos múltiplos de produções e simbologias culturais, os quais se desterritorializam e
reterritorializam, seja em forma de pensamentos, ideias, produtos, expressões etc. E por meio
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dessa movimentação ocorre a difusão desses conteúdos para todos os lugares ao redor do
mundo, sem limitações geográficas.
Nesse cenário de mundialização das culturas, contando com o suporte da era digital, os
canais de streaming e plataformas de compartilhamento de músicas em serviços como
Youtube (ver quadro 1) se tornaram cada vez mais recorrentes no cotidiano das pessoas, o que
abre portas não somente para o k-pop (destacado nessa pesquisa), mas para diversos estilos de
música das mais variadas regiões do mundo. Fãs de qualquer localidade podem encontrar
pessoas com preferências musicais similares por meio de fóruns e redes sociais como Twitter,
Facebook, Instagram etc.
Já há aqueles que não conheceram o k-pop pelas redes sociais (49% dos participantes,
ver quadro 1) entram nessa estatística, na qual 68,6% afirmam que foi por intermédio de
amigos/conhecidos que tomaram conhecimento do gênero musical pop sul-coreano. Não
podemos deixar de frisar que esses mesmos amigos/conhecidos podem ter conhecido o k-pop
através das redes sociais.
Quadro 1 - Meios em que conheceram o k-pop

Conheceu o k-pop pelas redes sociais

Não conheceu por redes sociais

Sim – 51%

Não – 49%

YouTube – 37,1%

TV – 22,9%

WhatsApp – 5,8%

Revistas – 0%

Facebook – 11,4%

Jornal – 0%

Twitter – 14,3%

Amigos/conhecidos – 68,6%

Outros – 31,4%

Outros – 8,6%
Fonte: ÁVILA et al, 2019.

O consumo monetário mensal com produtos de k-pop varia entre R$ 10,00 (17,6%) e
mais de R$ 100,00 (17,6%), como exposto abaixo no quadro 2. Contudo, a maior
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porcentagem, 27,5%, se refere aos valores que variam de R$ 20,00 a R$ 30,00. Em períodos
de comeback29os valores de consumo podem chegar até R$ 500,00.
Quadro 2 - Consumo mensal
Média de consumo de produtos referentes
ao k-pop

Até 10 reais

17,6%

10 a 20 reais

23,5%

20 a 30 reais

27,5%

Até 100 reais

13,7%

Mais de 100 reais

17,6%

Fonte: ÁVILA et al, 2019.
Sobre os gastos nesse período de comeback30dos grupos favoritos em que os valores
de consumo podem chegar até R$ 500,00, apontam-se que entre os produtos consumidos
pelos participantes da pesquisa estão (gráfico 4): álbuns (19%), bottons (20%), pôsteres
(17%), photocards (19%), revistas (7%) e outros (18%).
Gráfico 4 - Produtos consumidos
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Comeback: Regresso de um artista com um novo projeto (single, álbum etc.). Disponível em:
https://kpopsweetdream.blogspot.com/p/dicionario-k-pop.html. Acesso em: 04 de abril de 2019.
30
Comebacks: Regresso de um artista com um novo projeto (novo single, álbum etc.). Disponível em:
https://kpopsweetdream.blogspot.com/p/dicionario-k-pop.html. Acesso em: 04 de abril de 2019.
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Fonte: ÁVILA et al, 2019.
A presença de lojas físicas que disponibilizam materiais relacionados ao k-pop no
Brasil é pequena, normalmente esses produtos são encontrados em locais estritamente
direcionados para o público fã de cultura pop oriental como Sogo Plaza Shopping, localizado
no bairro Liberdade, na cidade de São Paulo. Abordando grandes lojas tem-se o caso isolado
da Livraria Cultura, que disponibiliza alguns produtos importados de k-pop para venda aqui
no Brasil. Para além da questão de público consumidor, isso ocorre, também, devido ao frete
das mercadorias e taxas de importação desses produtos, o que, às vezes, torna a compra
inviável para os lucros e rendimentos das lojas físicas.
Esses impedimentos das lojas físicas não acontecem nas lojas virtuais, o que acarreta
um cenário de compra de produtos de k-pop gerenciado por fãs e pessoas físicas. O centro do
comércio de produtos midiáticos do k-pop se encontra entre os fãs, principalmente por parte
daqueles que gostam de ajudar seus grupos favoritos com as vendas de álbuns ou desejam
algum souvenir especial de seus idols. Nesse tipo de comercialização tem-se como destaque
(a) as compras coletivas: um fã se responsabiliza por reunir um número maior de fãs para a
compra de um mesmo produto e pela sua conclusão realizando o pagamento e sendo receptor
dos produtos, sem qualquer benefício pessoal em termos de lucro; (b) Shop service: nesse tipo
de comercialização um sujeito, fã ou não, se responsabiliza pela importação de produtos sob
encomenda de um cliente e insere no valor final do produto uma porcentagem de lucro para si.

6 Considerações finais

A pesquisa constatou a existência de fãs de variadas idades na baixada cuiabana, ainda
que tenha passado por complicações no período de aplicação dos questionários. Sabe-se de
maior presença dos fãs do gênero k-pop no estado de Mato Grosso, contudo, devido ao curto
período em que o instrumento de coleta permaneceu online, somente 51 questionários foram
respondidos. Tal situação traz a insuficiência de dados para delimitar o perfil do fã de k-pop
da baixada cuiabana. Contudo, traz à luz ricas informações acerca de como esse público é
variado e tem se feito cada vez mais presente em qualquer região do mundo.
A partir dos resultados apresentados no presente artigo, concluiu-se que eles refletem
em uma realidade que é bastante notada pelos diferentes indivíduos que estão imersos nesta
cultura do k-pop. Foi observado que o avanço das tecnologias e a mundialização das culturas
proporcionaram que uma cultura de origem asiática tivesse a possibilidade de alcançar
diferentes públicos em países ocidentais também.
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Pode-se partir dos dados aqui coletados sobre o perfil dos jovens fãs de k-pop para
criar e investir em estratégias de fomento a essa cultura seja no campo da produção cultura,
mercadológica ou educacional, pois essa expressão artística e cultura de origem sul-coreana já
se mundializou e se territorializou aqui na baixada cuiabana, como o presente estudo pode
atestar.
Acredita-se que a presente pesquisa possa servir de base de dados para futuros estudos
relacionados ao campo promissor de pesquisa do pop sul-coreano e suas diversas formas de
manifestação. Da mesma forma que o k-pop tem se popularizado massivamente as pesquisas
abrangendo esse tema também estão se destacando.
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DOS LIVROS PARA OS GAMES: ALICE EM ADAPTAÇÃO
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Resumo:
Alice parecia ter nascido dos livros para os livros. Entretanto, os processos de inovações tecnológicas, primeiro
com o cinema e a animação e, mais contemporaneamente, com os computadores e softwares cada vez mais
interativos nos fazem repensar nossas experiências literárias com a personagem, em novos textos e contextos. A
heroína dos livros Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho (CARROLL, 2018) foi adaptada
para várias histórias, assumiu diferentes rostos, mas é nos games que Alice assina o sobrenome Liddell –
especificamente, na transposição midiática dos livros para os games American McGee’s Alice (2000) e Alice:
Madness Returns (2011). Desta forma, esta pesquisa busca analisar esses games utilizando o método
comparatista, vinculado aos estudos de literatura comparada (QUEIROZ; LIMA, 2017). O objetivo é identificar
como se dá o modo de engajamento do leitor com a personagem nos games, pelas lentes teóricas da adaptação
(HUTCHEON, 2011). Ao mesmo tempo, para falar da personagem como entidade formal, justificamos a
importância da postura teórico-prática que a materialidade complexa do game exige e, também, a articulação das
funções leitor, jogador e pesquisador no ato de gameplay. Pertencentes ao contexto da Literatura Digital
(HAYLES, 2009), de modo geral, os games apresentam desafios aos estudos literários, seja pela maneira única
como produzem histórias ou pelos diferentes modos de interação com categorias da narrativa. Em suma,
observamos que a figuração ficcional da personagem favorece leituras especialmente desdobradas para o público
leitor e jogador, o que potencializa seus modos de existência nos domínios da Literatura.
Palavras-chave: Adaptação. Games. Literatura Digital.

1 Introdução

Certamente, a adaptação estabelece um caráter expansionista ao fenômeno da arte
literária nos contextos digitais. Além disso, nos convida à experiência dupla de engajamento32
na adaptação como adaptação (HUTCHEON, 2011), em que um dos desafios é apreender as
sobrevidas da personagem.
Dessa forma, é nos games American McGee’s Alice (2000) e Alice: Madness Returns
(2011), no contexto da literatura digital, que buscamos conhecer Alice Liddell, a personagem
adaptada dos livros de Lewis Carroll. Nosso intuito é considerar as características específicas
que esses jogos apresentam no espaço literário, nas redes da literatura digital e no imaginário
dos gamers33.

31

Pós-Graduanda no Mestrado em Estudos de Linguagem – área de concentração: Estudos Literários –, na
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá-MT. Pesquisa realizada com o apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - código de financiamento 001.
32
Linda Hutcheon (2011) explica que a adaptação envolve a mudança de um modo de engajamento para o outro.
Assim, a autora observou como nos envolvemos com as histórias apontando três modos de engajamento: Contar,
Mostrar e Interagir. Por exemplo, textos como contos e romances nos contam histórias; filmes e teatro nos
mostram histórias e nos videogames interagimos com as histórias. Tudo isso oferece ao leitor, espectador ou
jogador uma perspectiva distinta para abordar a estrutura e o funcionamento da adaptação como experiência.
33
Consideramos o termo gamer para falar dos leitores-jogadores na era digital, dessa articulação necessária com
o jogo do texto.
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Com variada nomenclatura, costuma-se definir como Literatura Digital ou
Ciberliteratura as obras de relevante aspecto literário nascidas no meio digital (HAYLES,
2009). Adicionalmente, informa-se que ―o contexto da literatura digital não pertence à galáxia
de Gutemberg, mas sim ao mundo das redes e das mídias programáveis, quais sejam: games,
animações, artes digitais, design digital, todos pertencentes à cultura visual eletrônica‖
(SANTAELLA, 2012, p. 2).
Nesse sentido, compreendendo as diferenças midiáticas e seus modos de recepção,
enfatizamos que não concebemos a literatura digital como ruptura, mas sim como expansão
do fenômeno literário. Ainda que, na literatura digital, o código seja executável via
computador, a literatura impressa preconiza recursos similares que são realizados no
cognitivo do leitor. Afinal, cada mídia traz consigo distintos tipos imaginativos, visuais e
sinestésicos, ou, nas palavras de Linda Hutcheon (2011, p. 182), ―graus possíveis de imersão,
identificação e distanciamento, mas também diferentes tradições críticas que valorizam um
extremo ou outro‖.
Pensar o texto literário, assim, envolve um conjunto de questões complexas e
transgressoras da própria teoria literária. Nesse sentido, nossa concepção de literatura
estabelece um diálogo constante com o passado e o futuro. Sem hierarquizar esses diferentes
modos, entendemos que ―A literatura nasce da literatura; cada obra nova é uma continuação,
por consentimento ou contestação, das obras anteriores, dos gêneros e temas já existentes‖
(PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 94).
Em suma, o engajamento intertextual com a obra adaptada é extensivo e não apenas
uma alusão passageira, pois ―nossas expectativas intertextuais de mídia e gênero, bem como
as expectativas em torno dessa obra em particular, saltam aos olhos‖ (HUTCHEON, 2011, p.
47).
Considerando, assim, o processo de criação e recepção da adaptação, de modo geral,
investigamos nesta comunicação o engajamento do leitor, observando os princípios de
permutação, dupla percepção e concretização na retórica ficcional da personagem. Para tanto,
utilizamos o método de análise comparatista articulado com nosso posicionamento gamer,
situando-nos nas fronteiras dos textos analisados.

2 O método comparatista

Vinculado aos estudos de Literatura Comparada, apenas recentemente o comparatismo
passou a abranger uma rede complexa de textos, contextos, mídias, suas relações culturais,
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sociais e políticas. Ao revisitar os primórdios dessa área do saber, observamos que o
comparatista se encontrava numa postura de restrição analítica, em que as analogias e as
similitudes do exercício de interpretação cumpriam os requisitos dos manuais de Literatura
Comparada.
Com a crise no comparatismo (CARVALHAL, 1986) 34 é que se definiram novos
rumos nos estudos literários de viés comparatista, mais voltados para a interdisciplinaridade e
a intermidialidade. Pesquisas recentes apontam que,
Inscrito entre a teoria e a prática, o comparativismo se alimenta da mobilidade das
análises que empreende, atuando para além dos tangenciamentos solidários da
diferença para redimensionar os portos de reflexão onde ancora seu projeto de
atravessar e ser atravessado pela tessitura da transversalidade do conhecimento
interdisciplinar. (QUEIROZ; LIMA, 2017, p. 169).

É nesse sentido que o método comparatista será usado neste estudo, como recurso
analítico e interpretativo a respeito da obra adaptada, justificando a importância de uma
postura teórica interdisciplinar que seja articulada com o posicionamento gamer no ato do
gameplay35. Assim, o comparatista é aqui entendido como um mediador da conversa entre o
próprio e o alheio dos processos de adaptação analisados. Afinal, ―o ato comparatista de estar,
ser e viver nos entremeios das fronteiras é uma forma de realizar, em deriva, a leitura
contrapontual dos textos literários contemporâneos‖ (QUEIROZ; LIMA, 2017, p. 171).

3 Alice em adaptação: sobrevidas da personagem

Algumas teorias da adaptação trabalham com a ideia de que a história é o núcleo do que é
transportado para outras mídias ou gêneros. No entanto, ao analisar os modos de engajamento
propostos por Linda Hutcheon (2011), percebemos que, ainda que a história seja o ponto de
partida, o coração do que é adaptado nos games diz respeito à figuração ficcional36 da personagem.
Nesse sentido, a ênfase no processo de recepção da personagem permite-nos expandir o
foco tradicional dos estudos de adaptação – centrados na especificidade midiática e nos estudos de
34

A crise do comparatismo foi uma intervenção proposta por René Wellek (1958), que apontava as fragilidades
teóricas da Literatura Comparada, até então sobre os domínios dos estudiosos franceses, cuja doutrina
predominava sobre outras orientações. Questões de metodologia, demarcação do objeto literário e princípios da
literatura foram abordadas pelo autor, o que contribuiu para uma revisão dos estudos de literatura comparada
desvinculados das relações históricas, do determinismo causal e dos estudos de fontes e influências.
35
O gameplay é entendido como o ato de contar a história, como a experiência narrativa do próprio jogador.
36
O conceito de figuração ficcional questiona a rigidez das molduras ficcionais, ao mesmo tempo que rompe,
valoriza o fazer personagem (de ficção). Segundo Reis (2016, p. 27), a figuração ficcional assenta em princípios
próprios e justifica três âmbitos de indagação complementar: o de uma concepção retórica da narrativa, o da
ficcionalidade enquanto propriedade inscrita no código genético da figuração e o da discursividade como
processo e dinâmica constitutiva da personagem.
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casos comparativos –, de modo a incluir também ―as relações entre os principais modos de
engajamento, ou seja, permite-nos pensar sobre como as adaptações fazem as pessoas contar,
mostrar e interagir com histórias‖ (HUTCHEON, 2011, p. 46). Além disso, é por um tipo especial
de engajamento, a interação, que as expectativas dos leitores-jogadores realmente pulsam e
possibilitam que a personagem se mantenha como ―texto vivo‖ nas artes da ficção.37
Dessa forma, para abordarmos sua inserção nos games, a personagem precisa ser olhada
sob o signo de uma pluralidade de manifestações típicas da era digital. É sob essa perspectiva que
nos indagamos: como, nessas narrativas, o leitor é engajado nas sobrevidas de Alice?
Nos games American McGee’s Alice (2000) e Alice: Madness Returns (2011) foi
instituído38 um sobrenome para a personagem Alice, que passa a ser nomeada como Alice Liddell.
Essa ação criativa já funciona como provocadora de um tipo de engajamento com a obra adaptada,
pois cativa a curiosidade do leitor do livro e do jogador dos games por três razões principais:
conhecer a gênese textual da personagem, identificar quem ela é e compreender como ela se
transforma nesse processo de transcodificação de uma mídia a outra.
Em primeiro lugar, essa ação nomeadora transforma a personagem na primeira curiosidade
de quem lê – seja o romance, seja o game. Tal situação é metaforizada em Alice no país das
maravilhas, quando, ao narrar um conto em que há absurdo em todo e qualquer trecho, Lewis
Carroll escreve:
Logo um súbito e curioso silêncio impera
e as três crianças seguem, em total imaginação,
as aventuras da menina em uma terra
onde reinam surpresas, emoções, pura magia,
em meio a aves e feras e estranhas criaturas.
E o trio quase crê que o conto não é mera fantasia. (CARROLL, 2018, p. 8)

Ainda que, tradicionalmente, os nomes nos levem aos sobrenomes, o narrador não
apresenta um sobrenome para a Alice mencionada no decorrer do livro, mesmo que historicamente
se saiba que a obra foi dedicada a Alice Pleasance Liddell 39 (CARROLL, 2002; JAQUES;

37

Além de Alice, a lista dos personagens especialmente transcodificados para os games é ampla. Citaremos
apenas alguns deles, a título de exemplo: Dante, do game Dante's Inferno (2010), adaptado da Divina Comédia
(Dante Alighieri); Phileas Fogg, do game 80 dias (2014), adaptado do romance A volta ao mundo em 80 dias
(Julio Verne) e Geralt de Rívia, do game The Witcher (2015), adaptado de vários livros do escritor polonês
Andrzej Sapkowski.
38
Não investigarei, no escopo dessa análise, questões autorais em torno da adaptação. Para maiores discussões a
este respeito, ver Hutcheon (2011).
39
Alice Pleasance Liddell (1852-1934) era filha de Dr. Henry Liddell, ex-chefe da Westminster School que
assumiu o cargo de decano da Igreja de Cristo, em Oxford, em 1856. Alice foi modelo fotográfica para Lewis
Carroll, assim como inspiração para a escrita dos livros. Mais tarde, Alice casou-se com Reginald Hargreaves e
faleceu no ano de 1934. A placa do seu túmulo diz: ―A sepultura da Sra. Reginald Hargreaves, a ‗Alice‘ em
‗Alice no País das Maravilhas‘ de Lewis Carroll.‖ (WINTERTON, 2015, p. 10).
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GIDDENS, 2016; WINTERTON, 2015). O que notamos aqui é, portanto, que as zonas
indeterminadas do texto literário – nas quais os leitores atualizam certos esquemas textuais –
ultrapassam o que é dado nos processos de criação transcodificada. Ao mesmo tempo em que
somos guiados pelas potencialidades da adaptação, confrontamos nossas experiências leitoras
diante da ambiguidade posta pelo sobrenome da personagem do game. Como afirmou Anatol
Rosenfeld, ―o que resulta é que precisamente a limitação da obra ficcional é a sua maior
conquista‖ (ROSENFELD, 1968, p. 34), ou seja, a obra ganha fôlego principalmente quando
tais ambiguidades, derivadas das limitações do texto literário, são utilizadas de forma a
expandir uma personagem antes já conhecida.
Em segundo lugar, essa passagem transmidiática se apropria do processo de figuração da
personagem, o qual é, conforme Reis (2016), um processo dinâmico, gradual e complexo. Isso
significa três coisas:
[...] que normalmente ela [a figuração] não se esgota num lugar específico do texto; que
ela se vai elaborando e completando ao longo da narrativa; e que, por aquela sua natureza
dinâmica, a figuração não se restringe à descrição, no sentido técnico e narratológico do
termo, nem mesmo à caracterização, embora esta possa ser entendida como seu
componente importante. (REIS, 2016, p. 122)

A personagem do game, assim, conjuga uma figura ficcional já amplamente conhecida, e
motiva o leitor tanto a recuperar essa figuração (aparência, personalidade, história etc.) constituída
no livro quanto a identificar a figuração desdobrada no game. Por ora, aceitemos as derivas
transversais e transliterárias que o nome e o sobrenome da personagem, Alice Liddell, nos
impõem, para, a partir delas, pensar seus processos de figuração, isto é, a retórica ficcional que se
constrói em torno dela.
Para tanto, consideramos que a sobrevida das personagens ―torna-se especialmente
evidente na figuração ficcional por transcodificação, com mais razão quando ela é levada a cabo
por artistas com reconhecida identidade estética, capaz de incutir certo poder de legitimação a tais
práticas‖ (REIS, 2016, p. 34). Identificando esse processo de refiguração40 da personagem, o leitorjogador pode procurar entender melhor o processo de transcodificação.
Comecemos a acompanhar a personagem Alice naquela que pode ser entendida como sua
primeira figuração ficcional transcodificada: as ilustrações que acompanham o livro. Vale destacar
que o manuscrito de Carroll apresentava ilustrações do próprio autor, as quais podem ser pensadas

40

De acordo com Carlos Reis (2016), ao retomar um processo de figuração e transpô-lo a outras mídias, ocorre
um processo de ―refiguração‖ ou ―figuração por transcodificação‖, que é ainda mais marcante quando acontece
em outra linguagem e outro suporte.
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como uma primeira figuração ficcional da personagem Alice.41 No entanto, conforme informam
Zoe Jaques e Eugene Giddens em Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland and Through
the Looking-Glass: A Publishing History, uma extensa pesquisa sobre a publicação de Alice e seus
desdobramentos, os editores não aceitaram as ilustrações do escritor e lhe sugeriram contratar um
profissional, indicando-lhe uma série de nomes.
Podemos, assim, pensar que as ilustrações presentes na primeira edição do livro, realizadas
por John Tenniel, se constituem em uma refiguração ―autorizada‖ por Lewis Carroll, uma vez que
seu nome foi aprovado pelo próprio escritor – que ficara impressionado com ―sua capacidade [de
Tenniel] de criar humanos como animais e caricaturas‖ (JAQUES; GIDDENS, 2016, p. 11,
tradução nossa) – para realizar as ilustrações de Alice, ou seja, para apresentar sua leitura de uma
personagem já existente tanto verbal quanto imageticamente. Os pesquisadores destacam as
diferenças entre as duas ilustrações:

Sua Alice [de Carroll] tem cabelos mais escuros, e ela também é visivelmente mais
madura do que a Alice de Tenniel, que aparenta ser muito mais velha do que sete
anos de idade. O que talvez seja mais surpreendente é que a Alice de Carroll parece
muito diferente ao longo das ilustrações: ―sua Alice não parece ser a mesma criança
de figura a figura‖. (JAQUES; GIDDENS, 2016, p. 10, tradução nossa).

John Tenniel ilustrava cartuns em meados de 1862, momento em que a iconografia
estava em alta como inovação tecnológica, transformando as artes literárias e as técnicas de
produção da prensa tipográfica. No entanto, nem todos os escritores aderiram à inovação:
Carlos Reis (2016, p. 138) comenta que Gustave Flaubert, por exemplo, se sentiu indignado
com a possibilidade de ver seu romance Salammbô ilustrado.
Se Flaubert expressou preocupação com tal possibilidade – as ilustrações, para o autor,
poderiam abolir a multiplicidade de sentidos do texto para o leitor –, percebemos que Lewis
Carroll abraçou essa ideia. Dessa maneira, a refiguração de Alice expandiu, desde sua
publicação inicial, as possibilidades de engajamento do leitor nos livros, oferecendo-lhe mais
páginas e mais jogos, ou seja, mais histórias e personagens criados pelas lexias de Tenniel.
Cabe destacar que compreendemos lexia, nesta pesquisa, como o conjunto de
diferentes elementos ligados à imagem (objetos, detalhes intertextuais, ícones, botões, sons,
textos etc.) que são vinculados ao processo de figuração ficcional, ou seja, como característica
específica do processo de figuração ficcional e da relação intertextual. Portanto, uma lexia

41

O manuscrito de Lewis Carroll, intitulado Alice’s Adventures Under Ground, que contém as ilustrações do
próprio
autor,
foi
digitalizado
pelo
Projeto
Gutemberg
e
está
disponível
em:
https://www.gutenberg.org/ebooks/19002, Acesso em: 05 jul. 2019.
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pode operar uma projeção dinâmica e complexa da personagem Alice nos domínios das
expectativas dos leitores – em nosso estudo, dos livros para os games e vice-versa.
Isso acontece porque os blocos intertextuais de informações são ativados pelo ―nó‖ das
relações entre diferentes lexias no processo da leitura transcodificada. Nessa perspectiva,
Lúcia Leão (2005) apresenta três tipos principais de variações nas características básicas das
lexias hipermidiáticas: ―[...] quanto aos limites que a lexia pode adquirir; presença ou não de
diferentes graus de hierarquia na organização e concepção das lexias; e a mais importante das
características, os tipos de relacionamentos que podem ocorrer entre diferentes lexias‖.
(LEÃO, 2005, p. 27).
Ainda que as lexias possuam uma hierarquia em sua organização, sua recepção pelo
leitor não é hierárquica ou linear. Antes, acontece de vários modos em seu processo de
engajamento com a leitura, fixando uma dinâmica diante do texto que nos parece ser organizada
em torno de três princípios: permutação, dupla percepção e concretização.
Os dois primeiros princípios agem, conforme argumenta Carlos Reis (2016), como
eixos formadores da figuração ficcional. A permutação está diretamente ligada à dimensão
retórico-ficcional da personagem, sua instância e gênese, num ―movimento que convoca os
componentes sociais, psicológicos, ideológicos e ético-existenciais manifestados pelas
personagens‖ (REIS, 2016, p. 27). A dupla percepção, por sua vez, é induzida por um
desdobramento cognitivo, que impede a confusão da figuração com a representação, mas
observa os efeitos cognitivos provocados pela primeira. Pode-se dizer, assim, que a figuração
ficcional exige que o leitor considere, simultaneamente, ―os procedimentos construtivos e os
vetores de sentido que, na economia do relato, estruturam a personagem, sem que, no ato da
leitura, uns excluam os outros‖ (REIS, 2016, p. 28).
A concretização, por sua vez, retomada por Reis no contexto da figuração ficcional
por transcodificação, remete às reflexões de Roman Ingarden e a Wolfgang Iser, e aponta a
leitura ―enquanto processo de preenchimento de pontos de indeterminação que levam à
constituição de uma imagem em que o leitor incute, por sua conta e risco mas não de forma
aleatória‖ (REIS, 2011, p. 81), algumas qualidades não figuráveis.42
Como afirma Linda Hutcheon, no modo contar do romance ―nosso engajamento começa
no campo da imaginação, que é, simultaneamente, controlado pelas palavras selecionadas, que
conduzem o texto, e liberado dos limites impostos pelo auditivo e visual‖ (HUTCHEON, 2011, p.

42

―[...] provavelmente são as qualidades não figuráveis que explicam perguntas e equívocos muitas vezes
patentes na reação perante certas personagens ficcionais, quando alguma ou algumas delas são identificadas com
pessoas conhecidas pela nossa experiência empírica [...]‖ (REIS, 2016, p. 75, grifo do autor).
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48). Portanto, o caráter onírico do romance de Lewis Carroll é fundamental aos processos da
figuração de Alice e foi um dos aspectos principais considerados pelos adaptadores dos games,
que mergulharam nas vertentes do fantástico para chegar à refiguração de Alice como um
insólito visual.
Nesse sentido, eles deram algumas pistas de seus interesses e objetivos no processo de
adaptação: ―A ideia era apresentar algo clássico e sombrio – não necessariamente minha
própria visão do quão ‗sombrias‘ as Aventuras de Alice no País das Maravilhas poderiam ser,
mas uma visão que senti que poderia ser extensão natural do mundo e dos personagens dos
livros de Carroll‖ (MCGEE, 2011, p. 7, tradução nossa).
Cabe ressaltar que, nos games, o modo particular de narrar a história, os trajes, as
armas e o corpo da personagem não são destituídos das metamorfoses, funções e mecanismos
que garantem sua sobrevivência no País das Maravilhas contado no livro. Mas, o modo de
narrar dos games, que demanda um engajamento do leitor caracterizado como um interagir,
alimenta essa estética e possibilita uma maior exploração de tais elementos:

Interagir com uma história é também diferente de lê-la ou vê-la, e não apenas por
permitir um tipo de imersão mais imediata. Tal como uma peça teatral ou filme, na
realidade virtual ou num jogo de videogame, a linguagem não tem de evocar um
mundo sozinha: esse mundo está presente perante nossos olhos e ouvidos.
(HUTCHEON, 2011, p. 51)

Pela interação imersiva, a cena inicial de American McGee's Alice (2000) convida o
leitor ao engajamento, mostrando Alice acordando entre as chamas do incêndio, quando um
livro novo, supostamente escrito por Lewis Carroll e ilustrado por John Tenniel, desliza do
colo da menina. Não apenas o jogo quer ser visto como adaptação, mas também nos apresenta
a protagonista como uma Alice transcodificada, refigurada, adaptada para as especificidades
da literatura digital, em direção ao deleite do leitor-jogador. Os adaptadores comentam que ―A
heroína de American Mcgee's Alice é muito desenhada visualmente. Ela tem uma ótima
silhueta em todos os ângulos e é reconhecível como sendo Alice, criação de Carroll e Tenniel,
enquanto tem seu próprio estilo distinto ‗American McGee‘‖ (MCGEE, 2011, p. 39, tradução
nossa).
Na história do game, Alice Liddell é a filha mais nova de Arthur Liddell e da Sra.
Liddell, tendo apenas uma irmã, chamada Lizzie Liddell. Sua trajetória é marcada pela
tragédia que matou sua família: sendo ela a única sobrevivente, foi enviada para o Asilo
Rutledge, em Londres. Tais acontecimentos afetaram psicologicamente a menina e seu mundo
imaginário, o País das Maravilhas, que se torna assim seu pior pesadelo, ao mesmo tempo em
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que se constitui como o lugar ideal para que ela enfrente os monstros que cercam sua
realidade em Londres. Desse modo, é pela sobrevida da personagem que o leitor-jogador é
engajado nos desafios da narrativa, tendo de se envolver na aventura para, entre outras coisas,
investigar os responsáveis pela tragédia, salvar o País das Maravilhas e devolver a sanidade da
personagem. Observa-se, assim, como pelo modo interagir os games apresentam diferentes
modos de engajar o leitor na história transcodificada.
Passamos, a apresentar – em concordância com Reis (2016) – como acontece nossa
leitura da retórica-ficcional da personagem Alice Liddell, ou seja, como nosso engajamento é
também motivado pelas lexias e intertextualidades que constituem a personagem, no tocante
aos princípios mencionados anteriormente – permutação, dupla percepção e concretização.
Cabe observar também que as mudanças tecnológicas impactam nesse processo de
figuração ficcional, especialmente com a revolução tecnológica das novas placas de vídeo,
depois dos consoles da geração 32 bits:
Os consoles de 32 bits trouxeram a tridimensionalidade e isso possibilitou uma
liberdade nunca antes conseguida. Os ambientes, as personagens, enfim, tudo, era
construído matematicamente e como num filme, câmeras imaginárias podiam
sobrevoar ou mostrar esses ambientes de qualquer ângulo que se quisesse. Os
caracteres dos jogos também passaram a ser figuras baseadas em cálculos e isso
trouxe fluidez de movimentos que encantou o público e abriu novas possibilidades.
(LUZ, 2010, p. 105)

Abrem caminho para a permutação o clássico vestido azul e os cabelos ruivos da
personagem em American McGee's Alice (2000), que foram refigurados no segundo game
Alice: Madness Returns (2011), construído com o software Unreal Engine 3, possibilitando
mecânicas distintas de refiguração da personagem, como vemos na Figura 1.
Figura 1 – A figuração de Alice
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Fonte: À esquerda, American McGee's Alice (2000) e, à direita, Alice: Madness Returns (2011), captura de tela.

Essa figuração ficcional de Alice Liddell em Alice: Madness Return (2011) expandiu
as possibilidades de engajamento do jogador na história, visto que o próprio vestido da
personagem traz várias funções para o jogo, quando estas são desbloqueadas a partir do
capítulo 2 (Steam dress, Siren dress, Silk Maiden, Royal Suit e Misstitched Dress).
Os trajes de Alice Liddell estão mais realistas, e as novas armas foram ―turbinadas‖
com efeitos especiais e poderes de impacto para a construção narrativa, especialmente quando
usamos as DLC.43 Assim, acionados pelos mecanismos digitais que os constituem, os jogos
proporcionam um engajamento imersivo e intertextual com Alice durante o gameplay.
Ao pensar na refiguração no âmbito dos próprios games, ou seja, nas mudanças
efetivadas na figuração ficcional da personagem de um game ao outro, consideramos que uma
das mudanças mais significativas foi a substituição do poder ―rage box‖ pelo ―hysteria mode‖.
Neste modo, visualizado na Figura 2, Alice Liddell sofre uma refiguração metamórfica: sua
pele é transformada, seus olhos ficam cobertos de sangue e ela adquire força sobre-humana,
permanecendo invencível por um curto período de tempo.
Figura 2 – Hysteria mode

Fonte: Alice: Madness Returns (2011), captura de tela.

Quase não reconhecemos Alice Liddell. Além do mais, a cor do País das Maravilhas é
―sugada‖ pela raiva da personagem direcionada contra seus inimigos. Essa estética
diferenciada destaca as armas que o vestido conjuga: se, por um lado, ele remove o efeito de

43

A sigla DLC, ―Downloadable Content‖, diz respeito aos conteúdos disponíveis para download separados do
jogo original. O game Madness Return (2011), traz para a personagem Alice mais seis vestidos e cinco armas,
sendo que todos esses itens aumentam as estratégias e melhoram o desempenho da personagem na luta contra
seus inimigos no País das Maravilhas.
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calor emitido pelas armas Pepper Grinder e Teapot Cannon, por outro concede o dobro de
força para o Hobby Horse e a Vorpal Blade.
Adicionalmente, ficamos intrigados sobre a natureza da personagem quando jogamos
com a câmera em primeira pessoa e nos tornamos a personagem Alice Liddell: é pelos olhos
da personagem que vivemos sinestesicamente a ação do universo virtual do País das
maravilhas, na sua versão mais insólita, que está muito próxima do terror. No entanto, nossa
resposta é diferente quando ativamos a câmera em terceira pessoa, pois nessa situação vemos
Alice Liddell e o mundo do game tridimensionalmente; logo, procuramos as melhores
estratégias para mantê-la viva ao enfrentar todos os inimigos. Como argumenta Thabet
(2013):
O jogador de jogos em primeira pessoa personifica o protagonista, adota seu nome,
vê através de seus olhos e adquire suas habilidades. No entanto, não sabemos muito
sobre a personalidade do protagonista, uma vez que ela se desvanece em relação a (e
se confunde com) a própria personalidade do jogador. É o jogador que se torna, de
fato, a personagem observável. (THABET, 2013, p. 186)

Se, nos livros de Lewis Carroll, Alice está nas mãos do narrador – jogador master –,
nos games analisados Alice está em nossas mãos e nós, leitores-jogadores, estamos nas mãos
da personagem pela figuração limitada do jogo. Somos Alice ou a conduzimos, enquanto
durar o gameplay.
Esses exemplos demonstram que faz parte do relacionamento entre os diferentes tipos
de lexias (trajes, armas, poderes, texto, cenário gráfico etc.) operar forças intertextuais no
jogo: assim, ainda que a personagem esteja usando a arma Teapot Cannon, não escapa à
memória do jogador que a arma Vorpal Blade – da Figura 1 – é, sem dúvidas, um upgrade da
espada vorpal, mencionada no livro Alice através do espelho (CARROLL, 2018, p. 25). A
espada de Alice em Lewis Carroll é maior do que a Vorpal Blade. E o poema diz: ―Ele tomou
a espada vorpal em suas mãos‖ (CARROLL, 2018, p. 24), enquanto a lexia de Tenniel mostra
Alice com armadura, lutando contra o monstro Jabberwocky. Percebemos que, por
permutação e dupla percepção, buscamos estabelecer os sentidos em torno das características
concretas e empíricas da personagem Alice em ambos os contextos.
Também a frase mencionada por Alice Liddell para o monstro executor – ―Sou uma
idiota. Dom Quixote tem uma chance melhor com seus moinhos de ventos. E sem risco de
decapitação‖ (Figura 2, acima) – remete ao jogo intertextual e pede uma dupla percepção do
jogador: a afirmação refere-se tanto ao balançar da foice do monstro que promove moinhos de
ventos quanto à figura de Dom Quixote, o chamado Cavaleiro da Triste Figura, destacando
assim a dualidade entre o aspecto da construção narrativa e a carga significativa da
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personagem. Na economia do game, entretanto, é preciso que o leitor-jogador se concentre no
próximo embate com o monstro executor, colocando em prática nossas lições de cavalaria e
trocando de arma para vencer o inimigo.
Essa é a dinâmica do jogo na literatura (ISER, 1999): como uma espécie de paradoxo
justaposto pelo romance e por sua transposição midiática, somos convidados pelo jogo do
texto a ir além do jogo, a ir além do próprio romance adaptado. De maneira explícita ou
implicitamente, durante o processo de leitura e gameplay precisamos considerar os tipos de
relacionamento estabelecidos entre lexias e palavras, e entre lexias distintas, numa oscilação
constante.
Constatamos, assim, que diferentes objetivos são acionados pelo leitor-jogador –
alguns dos quais não dizem respeito à prática transliterária em si. Mas, ainda assim, esses
objetivos são relevantes à nossa análise justamente por estarem centrados nas ―pessoas de
livros‖: no caso, em Alice Liddell, que é o que chamamos de playable character, isto é, uma
personagem jogável, que opera como categoria narrativa e conceito textual vivo. Nas palavras
de Carlos Reis, ―a personagem sobrevive não apenas como prática transliterária, mas também
como categoria narrativa e como conceito operatório que nos relatos em ambiente eletrônicos
continua a fazer sentido‖ (REIS, 2017, p. 130). Isso se dá, em nosso entendimento, pelo fato
de que as lexias, ao mesmo tempo em que direcionam o leitor para um sentido na história,
valem-se dos traços figurativos e dos comandos intersemióticos que a tecnologia consuma
para mover o leitor a questionar palavras postas.
Todos esses aspectos, complexamente articulados, tornam-se atraentes quando o leitor
dos livros se encontra diante das transposições midiáticas. Dos livros para os games – e
também para outras mídias –, as lexias até então fixadas em nosso imaginário agem como um
fio intertextual: elas são uma espécie singular de guia na oscilação sinestésica da permutação,
da dupla percepção e da concretização do que é adaptado. Se conhecemos a obra adaptada,
―haverá uma oscilação constante entre ela e a nova adaptação que experienciamos; caso
contrário, não experienciaremos a obra como adaptação‖ (HUTCHEON, 2011, p. 16).

4 Considerações finais

Neste artigo, buscamos apontar algumas das maneiras pelas quais, como leitoresjogadores, somos convidados ao engajamento interativo e intertextual com obras adaptadas
para videogames, destacando que a figuração da personagem literária favorece leituras
especialmente desdobradas e que alimentam seus modos de existência e sua sobrevida. Com
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as mudanças tecnológicas e as transposições midiáticas, urge que olhemos para essas
dinâmicas de refiguração ficcional da personagem e para suas contribuições ao campo dos
estudos relacionados à ciberliteratura.
Se entendemos que, juntos com a personagem, tornamo-nos nós mesmos uma
categoria narrativa, consequentemente, um conceito operatório com identidade cultural e
social, acreditamos que é mais que válida a colocação de Lúcia Leão de que as lexias operam
por meio dos ―nós‖, e que ―o nó seduz aqueles que procuram situações desafiantes, que
gostam de decifrar enigmas‖ (LEÃO, 2005, p. 29). Não seria essa uma nova proposta para se
abordar contemporaneamente a Literatura?
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Resumo:
O objetivo do presente texto é relatar as experiências vivenciadas durante o estágio de um curso de Licenciatura
em Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se, portanto, de uma pesquisa descritiva e de
natureza qualitativa, que ocorreu em uma escola pública municipal de Cuiabá-MT, com alunos do 1º, 2º e 3º
anos. Vivenciamos as modalidades de observação, participação e regência, momento em que tivemos a
oportunidade de planejar e aplicar aulas, seguindo o conteúdo, meio ambiente, proposto pela professora de
Educação Física da escola. Entendemos que o estágio é de fundamental importância na formação do futuro
professor por possibilitar vivências no campo real de intervenção, aproximando do contexto de atuação
profissional futura.
Palavras-chave: Educação Física.Ensino Fundamental. Estágio.

1 Introdução

Durante o curso de Licenciatura em Educação Física cumprimos 400 horas de estágio
obrigatório. Assim, buscamos neste trabalho relatar as experiências vivenciadas durante o
estágio nos anos finais do Ensino Fundamental. Trata-se, portanto, de uma pesquisa descritiva
e de natureza qualitativa. (GIL, 2008; RICHARDSON et al., 1999).
O estágio ocorreu em uma escola pública municipal de Cuiabá-MT, com o
acompanhamento e proposição de aulas a alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental,
com turmas compostas, em média por 25 alunos. Importante ressaltar que as aulas eram
ministradas em duplas, com a duração de 120minutos ao total (equivalente a duas horas/ aula).
O estágio contou com a supervisão de uma professora de Educação Física da própria escola,
bem como da orientação de uma professora da instituição de ensino superior a qual estávamos
vinculados.

2 Desenvolvimento

Iniciamos o estágio pelo diagnóstico, momento no qual analisamos a infraestrutura,
recursos materiais e entrevistamos a professora de Educação Física, com o intuitivo de
identificar as características da escola e de sua prática pedagógica.
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Durante as primeiras 30 horas do estágio observamos e auxiliamos a professora de
Educação a aplicar as aulas por ela planejadas. A professora propôs para todas as turmas o
conteúdo danças, tendo como foco principal a cultura cuiabana. Assim, além das danças
regionais como siriri e rasqueado, contou histórias e apresentou informações sobre frutas
típicas da região cuiabana.
A professora propôs rodas cantadas, em se que organizam os alunos em círculos,
apresentando diversos desafios nas atividades. Sobre a dificuldade da atividade, Freire (1989,
p. 114) aponta que:
Uma boa proposta, que facilite esse desenvolvimento, é aquela em que a criança
vacile diante das dificuldades, mas se sinta motivada, com seus recursos atuais, a
superá-las, garantindo as estruturas necessárias para níveis mais elevados de
conhecimento.

A etapa de observação e participação do estágio foi fundamental para conhecermos as
crianças, quer seja sobre seu nível de desenvolvimento, como também sobre a aceitação em
relação à proposta das atividades.
Ao término dessa primeira etapa, iniciamos a regência, momento em que planejamos e
aplicamos as aulas. Importante ressaltar que antes da aplicação nossos planos de aula foram
validados, tanto pela professora de Educação Física da escola como pela docente do nosso
curso de graduação. Reconhecendo a importância do planejamento (SANT‘ANNA, 1998;
MOREIRA; PEREIRA, 2009) e respeitando a organização da escola, perguntamos à
professora o conteúdo que poderíamos abordar durante nossa regência, a qual apontou como
conteúdo o meio ambiente.
A partir do diagnóstico e da observação das aulas iniciais, tomando como base o
conteúdo planejado pela professora, elaboramos e aplicamos aulas para as turmas dos 1° anos
A, B e C, 2° anos A, B e C e 3° anos A, B e C. Por determinação da professora aplicamos as
mesmas aulas às diferentes turmas e anos, mesmo entendendo que não fosse o mais adequado,
mas seguimos com a determinação, adaptando as atividades no que diz respeito aos desafios
impostos.
Logo, como precisávamos cumprir 30 horas, aplicamos duas aulas diferentes a cada
uma das turmas, as quais estão descritas a seguir.
Aula 1: Por estar próximo da Festa Junina, a professora nos cedeu apenas uma hora da aula,
ficando com o restante da mesma para ensaiar os alunos para referida festa.
Buscando dar sequência ao planejamento da professora, propusemos a confecção de bolas de
papel e petecas (papel, fita adesiva e barbante). As crianças jogaram peteca entre si. Em
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seguida, propusemos que as crianças arremessassem as bolas de papel em cestas de lixo, na
ideia de reaproveitar os materiais e conferirmos a eles o destino adequado. Havia também um
circuito em que as crianças precisavam, antes de arremessar as bolas, correr e saltar,
ampliando as experiências motoras na atividade.
Ao final da aula, a partir de uma roda de conversa, reforçamos com as crianças a
importância de não jogar o lixo no chão, buscando manter sempre limpa a escola e a cidade
onde moramos.
Aula 2:Ainda no tema meio ambiente, trabalhamos com a importância de separar
adequadamente o lixo (metal, plástico, vidro e orgânico). Assim, confeccionamos quebracabeças de papelão com as referidas classificações, os quais foram montados pelas crianças.
Depois propusemos um novo circuito em que os alunos deveriam jogar cada material em seu
local adequado (para tanto, confeccionamos quatro lixeirinhas de plástico respeitando a
classificação anteriormente apresentada).
Na segunda aula utilizamos como instrumento de avaliação a observação, verificando
se as crianças aprenderam a separar adequadamente o lixo, a partir de sua classificação.
As crianças não tiveram dificuldades na realização das atividades, respeitando-se
durante toda a aula. Optamos por atividades de regras e habilidades simples, como sugerem
Brasil (1997), visto que nesse nível de ensino os alunos ainda não compreendem as atividades
regradas, muito menos executam habilidades combinadas (GALLAHUE; OZMUN, 2013).
Nossa maior dificuldade na aplicação das aulas foi manter as crianças concentradas e
prestando a atenção nas atividades, uma vez que rapidamente se dispersavam, sendo difícil
reuni-los novamente.
Nesse momento foi importante a presença da professora da turma, a qual sempre
intervinha em situações em que supostamente ―perdíamos o controle‖.
Mesmo com as dificuldades, observamos que as crianças conseguiram de forma
satisfatória compreender como reaproveitar o lixo, bem como a importância de se manter o
ambiente da escola limpo e do local onde estiverem.
Entendemos que nas atividades propostas a Educação Física pôde contribuir com o
desenvolvimento de um tema transversal, sem perder a especificidade do movimento humano.
Adotamos a ludicidade como estratégia, buscando, por meio do jogo, relacionar o tema da
aula às habilidades motoras básicas (correr, saltar e arremessar) tão importantes nessa fase do
desenvolvimento.

4 Conclusão
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Entendemos que este estágio proporcionou importantes reflexões e muito contribuiu
em nosso processo de formação.
No período de observação e participação constatamos como é importante apresentar
aos alunos a própria cultura, onde a docente da instituição trouxe esse conhecimento a seus
alunos, possibilitando que conhecessem outras manifestações corporais produzidas
historicamente pela humanidade.
A regência nos mostrou o quão importante é respeitar o planejamento, além da
possibilidade de propor atividades variadas, quer seja pela confecção de materiais pelos
próprios alunos ou do próprio professor.
Entendemos que as aulas de Educação Física precisam ser ressignificadas para além
do ―simples jogar‖, mostrando aos alunos que a disciplina tem importância e relevância na
Educação Básica, assim como os demais componentes curriculares da escola. A escola precisa
compreender a contribuição da Educação Física na formação dos alunos e não ter a sua
especificidade confundida como elemento de menor importância. Essa situação ficou evidente
quando identificamos que os ensaios para a Festa Junina devem ocorrer apenas nas aulas de
Educação Física, sem a participação e envolvimento dos demais professores.
A partir do estágio também identificamos que o planejamento muito auxilia na
condução da aula, mas que é impossível ter o controle sobre tudo. Assim, o ―colocar a mão na
massa‖, o ir a campo, constitui-se com elemento essencial na formação e preparação para o
mercado de trabalho futuro.
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Resumo:
Este resumo vislumbra a conclusão da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I do
curso de Educação Física da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus, Diamantino,
onde foi produzida a construção do referencial teórico com assuntos relacionados ao tema: ―O
trabalho dos pedagogos nas aulas de Educação Física em uma creche de Nobres-MT‖. O
interesse de pesquisa se deu pelo contato com professores unidocentes durante a disciplina de
estágio, que inseriu os acadêmicos de Educação Física na Educação Infantil e Ensino
Fundamental I, possibilitando a observação e regência das aulas. Objetivo: identificar o que o
Documento de Referência Curricular para a Educação Infantil em Mato Grosso, tem proposto
no campo de experiência Corpo, Gestos e Movimentos (CG) para crianças bem pequenas. O
estudo apresenta características de uma pesquisa qualitativa exploratória. Adotou-se como
instrumento de coleta de dados a análise documental. O Documento de Referência Curricular
para a Educação Infantil em Mato Grosso, é organizado por campos de experiência, que
possuem objetivos de aprendizagem específicos para cada faixa etária. O campo de
experiência CG, para crianças bem pequenas propõem vivências necessárias à superação de
desafios do se movimentar e expressar, objetivando a apropriação de gestos e movimentos, a
exploração de diferentes formas de locomoção e deslocamento, o conhecimento sobre o corpo
e desenvolvimento de habilidades manuais, por meio do jogo, da brincadeira e das atividades
recreativas. Aos professores compete a responsabilidade de planejar e possibilitar diferentes
experiências corporais que visem cumprir com tais objetivos.
Palavras-chave: Educação Física. Educação Infantil. Base Nacional Comum Curricular.

1 Introdução

Este resumo vislumbra a conclusão da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I
do curso de Educação Física da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus,
Diamantino. Foi produzida a construção do referencial teórico com assuntos relacionados ao
tema: ―O trabalho dos pedagogos nas aulas de Educação Física em uma creche de NobresMT‖. O interesse de pesquisa se deu pelo contato com o objeto de estudo durante a disciplina
de estágio, que inseriu os acadêmicos de Educação Física na Educação Infantil e Ensino
Fundamental I, possibilitando a observação e regência das aulas.
A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96 (BRASIL.
1996) afirma que a Educação Física é componente curricular obrigatório da Educação Básica,
a qual compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, porém isso
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não implica na inserção de um profissional devidamente graduado na área para a primeira
etapa da Educação Básica.
Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016), a Educação Infantil
atende crianças de 0 a 5 anos de idade, porém só é obrigatória para crianças de 4 e 5 anos.
Mesmo assim, as creches possuem um papel importante no desenvolvimento da criança em
todos os aspectos, dentre eles o da Educação Física que se manifesta principalmente como um
dos campos de experiência da Educação Infantil, através do Corpo, Gestos e Movimentos.
Muitos consideram que o corpo é o ponto de partida para o desenvolvimento do
trabalho pedagógico, já que a criança entende os seus sentidos e funções por meio de
vivências corporais, processo fundamental para o seu desenvolvimento, sendo assim, cabe ao
professor de Educação Física ou Pedagogo desenvolver atividades e brincadeiras lúdicas que
trabalhem o corpo, gestos e movimentos de seus alunos de forma a expandir as possibilidades
em situações individuais e/ou coletivas.
Costa, Pereira e Palma (2009) teorizam que as brincadeiras permitem as crianças
experimentar o contato físico e social com os demais, entendendo assim o sentido de grupo,
fortalecendo laços, estimulando a imaginação e formando sua própria identidade.
Objetiva-se nesse texto, identificar o que o Documento de Referência Curricular para a
Educação Infantil em Mato Grosso, tem proposto no campo de experiência Corpo, Gestos e
Movimentos para crianças bem pequenas. O estudo apresenta características de uma pesquisa
qualitativa exploratória. Adotou-se como instrumento de coleta de dados a análise
documental.

2 Documento de Referência Curricular para a Educação Infantil em Mato Grosso

O Documento de Referência Curricular para a Educação Infantil em Mato Grosso
publicado em 2018, está organizado de acordo com a com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), a partir de cinco campos de experiências, sendo eles: 1) O Eu, o Outro e o Nós
(EO); 2) Corpo, Gestos e Movimentos (CG); 3) Traços, Sons, Cores e Formas (TS); 4) Escuta,
Fala, Pensamento e Imaginação (EF); 5) Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e
Transformações (ET) (BRASIL, 2016; MATO GROSSO, 2018).
O campo de experiência CG é classificado, como um campo de manifestação de
linguagem, que possibilita o desenvolvimento das competências corporais, sendo elas: o
conviver, o brincar, o explorar, o participar, o expressar e o conhecer-se (MATO GROSSO,
2018), assim, é o que mais se aproxima dos conhecimentos inerentes à Educação Física.
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3 O campo de experiência Corpo, Gestos e Movimento para crianças bem pequenas

Em sua integralidade a criança, consegue descobrir o mundo por meio da linguagem
corporal, através de gestos, expressões, brincadeiras, manipulações de objetos, danças entre
outras possibilidades (MATO GROSSO, 2018).
Na etapa da Educação Infantil, o corpo e o movimento devem ser valorizados e
relacionados aos objetivos e ações pedagógicas que promovam o desenvolvimento de
habilidades motoras, comportamentais e expressivas (MATO GROSSO, 2018).
As crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) possuem 5 objetivos
a serem atendidos:
Quadro 2: Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de Crianças bem pequenas
(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e
nos jogos e brincadeiras.
(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente,
atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de
diferentes naturezas.
(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar),
combinando movimentos e seguindo orientações.
(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros
Fonte: Adaptado de Mato Grosso (2018, p. 34).

Conforme exposto, os objetivos de aprendizagem relacionam-se com a aquisição,
ampliação e exploração de vivências necessárias à superação de desafios do se movimentar e
expressar, por meio de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas. O contínuo trabalho com este
campo na Educação Infantil, nos diferentes grupos etários, é fundamental no planejamento
curricular cotidiano, objetivando o desenvolvimento integral da criança (MATO GROSSO,
2018).
Nesse sentido, o responsável por ministrar tais aulas precisa garantir o planejamento,
desses objetivos durante o ano letivo, oportunizando diferentes situações, envolvendo
expressão corporal e movimento (MATO GROSSO, 2018).
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4 Considerações finais

O Documento de Referência Curricular para a Educação Infantil em Mato Grosso, é
organizado por campos de experiência, que possuem objetivos de aprendizagem específicos
para cada faixa etária (bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas).
O campo de experiência CG, para crianças bem pequenas propõem vivências
necessárias à superação de desafios do se movimentar e expressar, objetivando a apropriação
de gestos e movimentos, a exploração de diferentes formas de locomoção e deslocamento, o
conhecimento sobre o corpo e desenvolvimento de habilidades manuais, por meio do jogo, da
brincadeira e das atividades recreativas.
Aos professores compete a responsabilidade de planejar e possibilitar diferentes
experiências corporais que visem cumprir com tais objetivos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: DESAFIOS FORMATIVOS
VIVENCIADOS PELOS PEDAGOGOS
Éderson Andrade (UNIVAG/CENTRO UNIVERSITÁRIO) – ederson.andrade@univag.edu.br
Sávio Antunes dos Santos (CEFAPRO/CUIABÁ) – savioantunes1@hotmail.com
Resumo:
As aulas de educação física têm sido um desafio desde abertura democrático no Brasil, pois entrou no cenário
escolar proposições críticas pedagógicas que deslocaram este componente curricular da pura repetição do
movimento, bem como a prática esportivista com busca ao rendimento técnico, para um contexto pedagógico da
cultura coporal de movimento. Este relato, formação com parceria entre UNIVAG e CEFAPRO, tem como
objetivo analisar a inserção das aulas de educação física dada por professores pedagogos a partir de discussões
realizadas durante um momento de formação. A problematização da experiência formativa trazida aqui foi feita a
partir de diálogos com os professores participantes, bem como de observações das atividades práticas em
educação física. A formação aconteceu em Nossa Senhora do Livramento, com cerca de 100 professores
pedagogos que lecionam em turmas da educação infantil e do anos iniciais do ensino fundamental. A formação
foi estruturada em três momentos: discussão sobre a educação física escolar, atividades práticas e uma reflexão
final sobre a articulação teórico prática. Durante a formação analisamos que os professores demostram
conhecimento sobre jogos e brincadeiras, contudo desconhecem outras práticas corporais, tais como lutas,
danças, esportes, ginásticas, dentre outras, como objetos de conhecimento/trabalho da educação física no
cotidiano escolar. Consideramos que é necessária uma formação inicial que problematize tais práticas corporais,
bem como processos formativos contínuos, para que estes professores possam trabalhar com educação física e os
elementos da cultura corporal de movimento de forma crítica e reflexiva.
Palavras-chave: Educação Física. Pedagogos. Formação.

1 Introdução

Nossa! O professor de Educação Física faltou. E agora? O porteiro está livre? Chama
ele!
Embora muita gente (muita mesmo) considere ser algo muito fácil dar aulas de
Educação Física as suas práticas pedagógicas são muito mais complexas do que se pensa, ou
seja, são profundas e interligadas (MORIN, 2007) com muitas outras áreas do cenário
educativo. Destarte, pensar e fazer a Educação Física Escolar precisa ser dentro do contexto
do pensamento complexo, ―capaz de contextualizar e globalizar, mas, ao mesmo tempo
reconhecer o que é singular e concreto‖ (MORIN, 2007, p.76).
A Educação Física não mais com uma mera repetição de exercícios físicos ou de
práticas aleatórias, ou esportivista, tornou-se complexa. Temos um cenário produtivo que
propõe a problematização de práticas corporais das múltiplas culturas, portanto complexa.
Este é um dos desafios do professor pedagogo quando assume o trabalho pedagógico
com a Educação Física para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. E
agora? Eles conseguem? Não conseguem? Podem? Não podem? As questões são muitas, mas

170

querendo ou não ele está lá! Está dando aulas de Educação Física.
O que pode auxiliar este profissional quanto a este desafio? Acreditamos que a
formação inicial precisa ser repensada e alargada no tocante a cultura corporal, bem como a
formação continuada pode problematizar tais questões articulando teoria e práticas com as
vivências destes professores.
Este relato tem como objetivo analisar a inserção das aulas de educação física dada
por professores pedagogos a partir de discussões realizadas durante um momento de
formação. A problematização da experiência formativa trazida aqui foi feita a partir de
diálogos com os professores participantes, bem como de observações das atividades práticas
em educação física. A formação aconteceu em Nossa Senhora do Livramento, com cerca de
100 professores pedagogos que lecionam em turmas do anos iniciais do ensino fundamental.
A formação foi estruturada em três momentos: discussão sobre a educação física escolar,
atividades práticas e uma reflexão final sobre a articulação teórico prática.
A seguir problematizamos alguns aspectos da Educação Física Escolar e sobre a
formação continuada, apresentamos reflexões sobre o encontro formativo e tecemos algumas
considerações.

2 Educação Física Escolar: outros olhares

E o porteiro pode substituir o professor de Educação Física? Parece óbvio que não! E
o fato não é desmerecimento enquanto pessoa do porteiro, mas sim da complexidade, já
mencionada, da ação docente em Educação Física.
As décadas de 1980 e 1990 foram frutíferas para a Educação Física Escolar. Go Tani
et al. (1988), Freire (1989), Soares et al. (1992), Betti (1992), Kunz (1994), Daólio (1995),
dentre outros, trouxeram a Educação Física para um contexto pedagógico.
Dentro deste cenário frutífero nasceu a Educação Física Cultural que perspectiva as
aulas para a problematização de aspectos multiculturais críticos (NEIRA, 2006, 2011, 2014,
2016). A proposta metodológica propõe o mapeamento, tematização, problematização,
aprofundamento e a ampliação das práticas corporais culturais que atravessam os espaços
tempo de determinada comunidade (NEIRA, 2016).
Nesse cenário a Educação Física Escolar irá mapear, tematizar, problematizar,
aprofundar e ampliar práticas corporais dos jogos, dos esportes, das danças, das ginásticas,
das lutas. Os processos de significação de cada um destes elementos vão além de práticas
motoras repetitivas e descontextualizadas.
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3 A formação inicial e continuada: problematizações

O desafio atual para o desenvolvimento profissional dos professores tem posto para
estes profissionais uma exigência de busca por transformação. A nosso ver é preciso pensar
que tal desenvolvimento não é tarefa fácil. Como nos aponta Carlos Marcelo o
desenvolvimento profissional é marcado por um atravessamento de muitas condicionantes.
Para o autor,
o desenvolvimento profissional docente como um processo, que pode ser individual
ou colectivo, mas que se deve contextualizar no local de trabalho do docente — a
escola — e que contribui para o desenvolvimento das suas competências
profissionais através de experiências de diferente índole, tanto formais como
informais (2009, p. 10).

Além disso, a literatura internacional tem mostrado que para ser/estar um bom
professor na atualidade precisa de aspectos que se articulam ao desenvolvimento profissional
individual e/ou coletivo. Segundo Marcelo (2011, p. 50)
refieren al conocimiento y los valores que maestros y profesores deben poseer para
transmitir a los estudiantes, a lo que se agrega el manejo de métodos de enseñanza
relacionados con los contenidos, las competencias comunicacionales que les
permitan interactuar con estudiantes, padres, colegas; el dominio de técnicas
derivadas de los avances más modernos de las tecnologías de la información y la
comunicación, las competencias para la investigación y la refl exión acerca de sus
propias prácticas.

Ou seja, é exigido que os professores estejam em permanente movimento formativo
para alcançar os objetivos de uma formação política social dos estudantes. E esse movimento
exige dos professores (formadores e formandos) um diálogo que permita um ato de ensinar
com escuta (FREIRE, 1997).
Para o trabalho com a Educação Física, e nossa defesa é que este trabalho se paute na
Educação Física Cultural, é preciso que a formação inicial e continuada trate de aspectos mais
amplos. A formação inicial cabe a análise, discussão e compreensão de que a Educação Física
é complexa. A formação continuada cabe a problematização teórico prática para o pleno
desenvolvimento profissional.
Podemos sinalizar que a formação do professor pedagogo não fora algo muito
articulado com princípios pedagógicos da Educação Física, focalizando apenas o trabalho
com jogos. Isso iremos ver agora com a descrição da experiência vivenciada.

4 O encontro formativo: desafios
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A formação foi realizada a partir da parceria entre o curso de Educação Física do
UNIVAG – Centro Universitário e o Centro de Formação dos Profissionais da Educação –
Cefapro Cuiabá.
O encontro formativo foi realizado no município de Nossa Senhora do Livramento –
MT. A formação foi realizada com a duração de 4 horas seguidas. Tais horas foram divididas
da seguinte forma: 1 hora para discussão sobre o objeto de estudo/trabalho da Educação Física
Escolar, 2 horas e 30 minutos para a realização de práticas corporais (jogos, danças, esportes e
ginásticas) e 30 minutos para uma reflexão teórico prática em torno das atividades
vivenciadas.
A formação foi realizada por 4 professores formadores. Um tratou do Objeto da
Educação Física na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e com práticas
corporais de ginásticas, um trabalhou com práticas corporais de danças, um trabalhou com as
práticas corporais dos jogos e um tratou das práticas corporais de esportes e mediou as
discussões finais.
O grupo de participantes, cerca de 100 professores, foram divididos em 4 grupos de
trabalho. Estes grupos fizeram um rodízio vivenciando a cada 30 minutos uma das práticas
corporais propostas.
Durante as atividades pudemos observar a fragilidade dos professores quanto a
compreensão que o objeto da Educação Física e sua complexidade. Apontavam que
aprenderam na formação inicial apenas atividades recreativas, e era isso que trabalhava nas
aulas.
Nas discussões finais alguns participantes afirmaram que desconheciam a
grandiosidade das práticas em Educação Física, destacando a necessidade de formação
continuada para a compreensão da Educação Física e a cultural corporal.
Como apontam Freire (1997) e Marcelo (2009) os processos formativos permanentes
são necessários para o desenvolvimento profissional, ou seja, como seres inacabados e em
permanente necessidade de conhecer, é preciso que os cursos de formação inicial se atentem
as práticas corporais e suas complexidades, e que principalmente os programas de formação
continuadas precisam ser perenes para que estes professores possam compreender como tratar
a Educação Física Escolar e suas múltiplas práticas corporais culturais.
Ao trabalhar com a Educação Física Cultural (NEIRA, 2016) os professores poderão
alargar a compreensão da área em seus contextos culturais, ou seja, a partir do mapeamento
das práticas corporais que permeiam as realidades da escola os professores podem tematizar e
problematizar muitas atividades para os alunos que não se restrinjam a práticas esportivas,
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técnicas, repetitivas e aleatórias, dando sentido as práticas corporais.

5 Algumas considerações

Ser professor de Educação Física Escolar é um grande desafio, pois necessita de uma
compreensão alargada das práticas corporais culturais que permeiam as vidas dos sujeitos.
Quando não se é formado em Educação Física, como no caso dos Pedagogos, os desafios são
muito maiores para o trabalho com este componente curricular.
Dentro deste contexto sinalizamos: 1 – a compreensão do objeto da Educação Física; 2
– a fragilidade da formação inicial; e 3 – a formação continuada de forma perene e sensível as
práticas corporais culturais.
Sugerimos uma formação inicial alargada quanto as práticas corporais para os
Pedagogos que poderão trabalhar com as aulas de Educação Física Escolar, bem como
fortalecer políticas dos estados e municípios que destinem estas aulas para os professores
formados em Educação Física.
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Resumo:
O presente artigo traz uma discussão acerca do ensino da Literatura na Educação Básica. Com foco nas
contribuições que a leitura literária possa trazer aos alunos, principalmente àqueles que estão nas séries finais do
Ensino Fundamental, fazemos um diálogo entre pesquisa bibliográfica, experiências e vivências docentes numa
escola de Cuiabá. Problematizamos algumas práticas voltadas para a leitura do texto literário, dentre elas, o
Projeto de leitura, muito utilizado nas escolas para fomentar o contato com a literatura. Argumentamos que o
Letramento literário é a peça chave para o trabalho com o texto literário nessa etapa de ensino, uma vez que
evidencia os modos culturais heterogêneos de fazer sentido a partir do texto.
Palavras-chave: Educação Básica. Ensino Fundamental. Letramento Literário. Texto literário.

1 Introdução

Procuramos discutir neste texto o ensino da literatura na Educação Básica. Nosso foco
são as práticas voltadas para a formação dos jovens leitores no Ensino Fundamental, fase em
que há um distanciamento (muitas vezes até apagamento) da leitura dos textos literários.
A preocupação em trazer o tema à discussão justifica-se pelo fato de a formação do
leitor se configurar como um dos obstáculos mais difíceis de se transpor, tendo em vista os
mais variados percalços encontrados ao longo da escolarização. Os fatores vão desde a
dificuldade de motivação dos educandos até a não participação da família no aprendizado do
aluno, causas sintomáticas de um sistema político que ainda privilegia uma minoria
dominante. Zilberman (2008) aponta que o empobrecimento das escolas públicas é visível em
todo o país e isso evidencia a diferença entre as instituições de ensino destinadas à classe
pobre e as que atendem as camadas mais abastadas. Ao professor de língua portuguesa, cabem
inúmeras funções (como alfabetizar, ensinar o código escrito e formar leitores qualificados de
textos literários), e em condições muitas vezes precárias, de modo que alcançar resultados
positivos acaba se tornando difícil e cansativo.
Sabemos que o considerável aumento nos estudos e pesquisas voltados para a leitura,
principalmente a leitura literária, é fator positivo e necessário, no entanto, parece não
conseguir afetar significativamente as práticas no interior da escola. Quando falamos em
ensino de Literatura na escola, muitas vezes nos deparamos com pensamentos equivocados,
que concebem o ensino de maneira descontextualizada, a leitura do texto literário é utilizada
como pretexto para ensinar conteúdos diversos, para dramatizações ou aferição da leitura do
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aluno, perdendo-se de vista a apreciação do texto, a relação deste com o nosso mundo e as
possíveis construções de sentido que ele nos oferece. Vista dessa forma, a Literatura torna-se
desinteressante e enfadonha, e o leitor perde a oportunidade de usufruir do universo mágico e
plurissignificativo que os textos oportunizam.
De modo geral, tentamos, no decorrer dessas linhas, demonstrar como percebemos o
tratamento dado ao texto literário, utilizando como exemplo a escola em que lecionamos.
Problematizamos o modo como são formatados os Projetos de Leitura e, no final,
argumentamos a respeito da importância do Letramento literário como proposta metodológica
que auxilie os professores interessados na formação do leitor de literatura a pensar suas
práticas: o que delas deve ser mantido, o que precisa ser reformulado, o que se precisa, ainda,
construir.

2 O ensino da Literatura na educação básica: uma reflexão

A formação de leitores literários e a promoção da leitura literária são um dos desafios
enfrentados hoje pelas escolas públicas brasileiras. ―Desde os anos 70/80, as experiências,
debates e propostas para reformas educacionais vêm-se multiplicando de maneira
significativa, principalmente no âmbito da Língua e da Literatura‖ (COELHO, 2013, p.15). A
cada época estuda-se uma forma mais adequada de tratar essa questão de acordo com o
contexto vivido, porém, basta uma análise superficial do que se vivencia nas escolas para
concluir que os trabalhos com o texto literário não ultrapassam os limites das buscas por
informações como: autoria, datas, categorias abstratas como enredo, tempo, espaço, narrador
– modelo hoje criticado, mas que persiste como cultura escolar.
Tida muitas vezes como prática inusitada e acusada de ―alienante, escapista e
corruptora...‖ (BORDINI e AGUIAR, 1998, p. 15), a literatura teve seu papel alterado durante
muitos anos. De acordo com Zilberman (2008, p.16), ―Atualmente, não mais compete ao
ensino da literatura a transmissão de um patrimônio já constituído e consagrado, mas a
responsabilidade pela formação do leitor‖. Mas o que seria formar esse leitor? Apenas fazer
do aluno mero decodificador da matéria escrita?
Que a escola seja um lugar privilegiado para se fomentar a leitura, todos
reconhecemos, mas o que vemos atualmente é uma grande dificuldade em promover a leitura
de livros, principalmente os literários, pois as práticas de leitura muitas vezes são calcadas na
cobrança como meio de avaliar o conhecimento dos alunos e, infelizmente, em outros
momentos, usa-se o texto literário para o trabalho de ensino da língua, como a gramática e a
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ortografia, fato que acaba por esvaziar o verdadeiro sentido da obra literária. Assim, é preciso
evitar alguns equívocos reducionistas, os quais ignoram o caráter literário de uma obra e a
experiência estética. Surge a necessidade de repensar o papel da literatura e evitar concepções
que empobreçam a importância do texto literário. Esse problema é assim reconhecido pelo
Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa (PCN), referente ao último ciclo do
ensino fundamental, quando discute sobre o texto literário:
O tratamento do texto literário oral ou escrito envolve o exercício de
reconhecimento de singularidades e propriedades que matizam um tipo particular de
uso da linguagem. É possível afastar uma série de equívocos que costumam estar
presentes na escola em relação aos textos literários, ou seja, tomá-los como pretexto
para o tratamento de questões outras (valores morais, tópicos gramaticais) que não
aquelas que contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer as
sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das
construções literárias (1998, p. 27).

Transformar o texto literário em objeto de estudo não é uma tarefa fácil, demanda
conhecimento, paciência e compromisso, pois o discurso pedagógico por si é redutor,
privilegia a sistematização e condensação, enquanto para se trabalhar com o texto literário de
maneira qualitativa é preciso dispor de um tempo maior e de uma preparação eficiente.
O PCN de Língua Portuguesa, e o Documento Referência Curricular para Mato
Grosso Ensino Fundamental Séries Finais (2018), ao tratarem da Educação Literária, apontam
que o texto literário é usado para expor pontos de vista, para exemplificar gêneros textuais e
do discurso, para estudar aspectos gramaticais da língua. O mesmo documento reforça:
É evidente que para que este seja bem compreendido se faz necessário o
conhecimento da estrutura da língua, mas em momento algum se deve perder de
vista as múltiplas possibilidades de leitura dessa linguagem tão particular quanto
universal: a linguagem literária. (Documento Referência Curricular para Mato
Grosso, 2018, p.23)

O Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa reconhece o papel da escola
como promotora do acesso à leitura, em especial a leitura literária
O terceiro e quarto ciclos têm papel decisivo na formação de leitores, pois são no
interior destes que muitos alunos ou desistem de ler por não conseguirem responder
às demandas de leitura colocadas pela escola, ou passam a utilizar os procedimentos
construídos nos ciclos anteriores para lidar com os desafios postos pela leitura, com
autonomia cada vez maior. Assumir a tarefa de formar leitores impõe à escola a
responsabilidade de organizar-se em torno de um projeto educativo comprometido
com a intermediação da passagem do leitor de textos facilitados (infantis ou infantojuvenis) para o leitor de textos de complexidade real, tal como circulam socialmente
na literatura e nos jornais; do leitor de adaptações ou de fragmentos para o leitor de
textos originais e integrais (BRASIL, 1998, p. 70).
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O documento oficial define o leitor competente como alguém capaz de compreender
integralmente aquilo que lê, ultrapassando o nível explícito a ponto de identificar elementos
implícitos. Além disso, o leitor precisa caminhar para o estabelecimento de relações entre um
texto e outro, já conhecido, atribuindo-lhes sentido. De acordo com Coelho (2013, p. 16),
―[...] a escola é hoje o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as bases para a
formação do indivíduo‖. E o privilégio deve ser dado aos estudos literários, pois são eles que
estimulam o exercício da mente, a percepção do real em suas múltiplas significações e a
leitura do mundo em seus vários níveis, bem como dinamizam o estudo e o conhecimento da
língua.
O ensino da literatura na perspectiva de contribuir para a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico dos alunos pode, com
efeito, produzir uma transformação com vistas à humanização. Essa humanização, nas
palavras de António Cândido (1995, p. 249), seria:
O processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como
exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso
da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor.

É o processo de causar em nós tamanha descoberta que faz com que a literatura seja
envolvente e transformadora. É reconhecer, na leitura do texto literário, as dimensões
discursivas caracterizadas por uma forma de envolvimento que produz conhecimento e prazer.
Esse prazer não se esgota numa única leitura, mas no interesse renovado, na busca
inconstante, na ânsia de compreendermos quem somos e por que vivemos, mesmo que sob
forma de indagações.

3 A leitura do texto literário no Ensino Fundamental: vivências

Daremos início a esta seção com um breve relato de cenas comuns ao cotidiano
escolar para ilustrar a percepção que muitos alunos têm do texto literário.
Reportemos aos primeiros dias de aula, quando, na semana de sondagem nas turmas
de 8º e 9º anos, costumamos perguntar a relação que têm com a leitura, a princípio a leitura de
variados textos e, posteriormente, a leitura de textos literários. A maioria das respostas passa
por leitura de gibis, revistas de vários assuntos, leitura de textos nos livros didáticos, porém,
quando questionados sobre a leitura do texto literário, a resposta vem por intermédio de outro
questionamentos tais como: ―como assim, professora?‖, ―O que é o texto literário?‖, ―Ler um
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livro inteiro?‖, e ―Não me lembro de ter estudado‖. Então, é perceptível o descompasso, pois
o texto literário, mesmo que existente desde o início da escolarização da criança através dos
materiais didáticos, não recebe o tratamento adequado e acaba perdendo sua verdadeira
função. Soares (2003,43, grifos da autora) afirma que ―ao ser transferido do livro de literatura
infantil para o livro escolar, o texto literário deixa de ser um texto para emocionar, para
divertir, para dar prazer, torna-se um texto para ser estudado”. Está aí um dos problemas
relacionados ao ensino da literatura: o texto literário transformar-se em simples material de
leitura e estudos gramaticais.
Em continuidade à problemática citada, outra questão preponderante a ser estudada é o
tratamento dado ao texto literário nas diversas modalidades de ensino. Quando a criança está
na fase da alfabetização e até mesmo nas séries iniciais do ensino fundamental, o contato com
o texto acontece de forma pontual e específica, na leitura deleite. Já no ensino fundamental,
nas séries finais, parece haver uma ruptura e essa leitura torna-se cada vez mais distante do
leitor, pois não há mais um momento específico para ler literatura. As aulas, muitas vezes,
seguem o curso que o livro didático aponta e a direção tomada segue à automatização.
Ainda nessa etapa, é comum o trabalho com os Projetos de leitura, que objetivam
fomentar a leitura do texto literário. Não queremos aqui generalizar e muito menos subtrair a
validade de tal prática, no entanto, havemos de questionar e problematizar como são
formatados esses projetos, como e em que medida estão contribuindo para a formação do
leitor literário.
Vejamos um exemplo de Projeto de Leitura que foi executado no decorrer do ano
letivo de 2018 em uma Escola Estadual em Cuiabá, cujo objetivo era fazer com que os alunos
se interessassem mais pela leitura literária e pudessem ter acesso à variedade de livros
disponíveis na biblioteca.
Nesse caso, todos os professores de Língua Portuguesa, das turmas de 6º aos 9º anos,
possuíam, dentro do horário de aula, uma hora para o desenvolvimento do Projeto de
Leitura 44 . Nessa aula, o professor levava para a sala de aula uma caixa com os livros 45
escolhidos por ele e colocava-os em cima da mesa para que os alunos pudessem, daquela
seleção feita pelo professor, pegar um para ler. Escolhida a obra, as crianças teriam aquela
uma hora de aula para fazer a leitura. A cada livro terminado, era solicitado ao aluno o
44

Na Grade Curricular da nossa Escola, temos 5 aulas de Língua Portuguesa, uma delas destinada ao Projeto de
Leitura.
45
A maioria dos livros utilizados faz parte da coleção Literatura em Minha Casa, do PNBE, o Programa
Nacional Biblioteca da Escola, criado em 1997 pelo Ministério da Educação, que tem como objetivo ampliar e
implantar bibliotecas escolares por meio da dotação de acervos. É executado pelo FNDE em parceria com a
Secretaria de Educação Básica do Mec.
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preenchimento de uma ficha com questões pontuais sobre o que fora lido. Ao final do Projeto,
aquele que tivesse um número maior de fichas de leitura apresentadas ganharia um certificado
de melhor leitor. Nesse caso, ser um melhor leitor estaria vinculado a ler uma certa quantidade
de livros e, consequente a quantidade seria considerada sinônimo de qualidade de leitura.
Como culminância deste projeto foi promovido um Sarau Literário.
Se tomarmos como base o questionamento apresentado pelos alunos no início desta
sessão, é possível concluir que, o Projeto de Leitura, do modo como fora pensado, não
responde às perguntas. Em que momento foi dito a esses estudantes sobre a importância de ler
tais textos? E os espaços para a troca de experiências sobre essas leituras? Não estaríamos,
com essa prática, apenas pensando na quantidade de livros a serem lidos? E o professor, como
ele deve agir para que possa estabelecer nas suas aulas um espaço para o trabalho com o texto
literário?
Rildo Cosson, no livro Letramento Literário: teoria e prática (2014), traz uma reflexão
acerca do modo como é visto o trabalho com os textos literários no ensino fundamental e
acaba por confirmar a preocupação aqui demonstrada no que diz respeito às práticas de leitura
voltadas ao ensino da literatura. Ele diz:
Isso quando a atividade, que recebe de forma paradoxal o título de especial, não
consiste simplesmente na leitura do livro, sem nenhuma forma de resposta do aluno
ao texto lido, além da troca com o colega, depois de determinado período para a
fruição. As fichas de leitura, condenadas por cercear a criatividade ou podar o prazer
da leitura, são no geral voltadas para a identificação ou classificação de dados,
servindo de simples confirmação da leitura feita. (COSSON, 2014, p.22)

Pelo que fora exposto até aqui, percebe-se um abismo entre os estudos feitos
atualmente sobre o ensino da literatura na escola e a prática docente concernente ao trabalho
com textos da esfera literária. Em geral, temos como resultado aulas entediantes, improdutivas
e desnecessárias, não há espaços para reflexão, para uma leitura autônoma e pessoal e muito
menos para a produção de sentidos outros que não aqueles inculcados no que está préestabelecido nos programas ou currículos.
Não podemos precisar em que medida, mas a sensação é de que ainda há professores
que desconhecem a especificidade do texto literário e a função formadora da literatura. Com
isso, atribuem a tais textos apenas aspectos que lhes são exteriores, como a ampliação do
vocabulário, a assimilação de regras da escrita, ou muitas vezes como pretexto para trabalhar
o que chamamos de interpretação do texto. Isso impede que os alunos participem da
descoberta do real que o poder imagético do texto desencadeia e do prazer da exploração dos
recursos da linguagem que todo o texto estético mobiliza.
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4 Letramento Literário: uma proposta metodológica possível

Ao levar o texto literário para a sala de aula, é necessário pensar no conceito, no valor
e na função social da literatura, para não cair na armadilha de descaracterizar essa leitura.
Nessa perspectiva, torna-se imprescindível o foco não só na aquisição de habilidades de ler
gêneros literários, mas no aprendizado da compreensão e da ressignificação desses textos, que
passa pela motivação de quem ensina e de quem aprende.
O Letramento Literário pode ser compreendido como uma prática social em que o
leitor não só é capaz de ler e compreender os gêneros literários, mas também aprende a gostar
de literatura, pela descoberta de uma experiência de leitura distinta, associada ao prazer
estético. Enquanto prática social, é responsabilidade da escola ser a promotora do acesso à
leitura de literatura. Sobretudo num país em que o acesso ao livro, principalmente para os
alunos de escola pública, ainda é bastante dificultado.
Nesse sentido, o letramento literário torna-se uma estratégia metodológica no
direcionamento, fortalecimento e ampliação da educação literária oferecida aos alunos, com
intuito de torná-los leitores proficientes dentro e fora dos muros da escola. Para que isso
aconteça, segundo Cosson (2014, p.23), ―é preciso que se permita que a leitura literária seja
exercida sem o abandono do prazer, mas com o compromisso de conhecimento que todo saber
exige‖.
Para o mesmo autor, o processo de leitura envolve três momentos ou fases distintas: a
pré-leitura, que são as antecipações, as previsões e tudo que antecede e prepara o leitor para o
contato com o texto; a leitura efetiva do texto, que compreende a decifração e a compreensão;
a interpretação, que acontece quando o aluno incorpora o lido à sua vida. A interpretação é o
fechamento do ciclo primeiro e imediato da leitura, isto é, o processo de leitura completa seu
primeiro estágio quando cumprimos essas três etapas. Para o autor,
A literatura é uma linguagem que compreende três tipos de aprendizagem: a
aprendizagem da literatura, que consiste fundamentalmente em experienciar o
mundo por meio da palavra; a aprendizagem sobre a literatura, que envolve
conhecimentos de história,, teoria e crítica; e a aprendizagem por meio da literatura,
nesse caso os saberes e as habilidades que a prática da literatura proporciona aos
seus usuários. (COSSON, 2014, p. 47).

Para que essa aprendizagem ocorra completamente, é fundamental que se coloque no
centro das práticas literárias na escola a leitura efetiva dos textos, com uma organização
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segundo os objetivos da formação do aluno, compreendendo que a literatura tem um papel a
cumprir no âmbito escolar.
A leitura literária, numa proposta de letramento, se opõe à visão que detém a escola
tradicional, pois ela é sensível à diversidade pronta para trabalhar com realidades variadas, tal
qual o mundo lá fora, enquanto a outra, ―não está aparelhada para lidar com a diferença, com
o novo, com o inusitado‖ (AGUIAR, 2003, p. 240).
A estratégia criada por Cosson (2014) apresenta duas sequências que sistematizam as
atividades das aulas de Literatura. A primeira, denominada sequência básica, aplica-se melhor
ao ensino fundamental; e a segunda, chamada de sequência expandida, ao ensino médio.
Ambas, são baseadas em três perspectivas metodológicas. Primeiramente, temos a técnica da
oficina, na qual o aluno aprende fazendo, portanto, leva-o a construir pela prática seu
conhecimento. Consiste na alternância de atividades de leitura e escrita, para cada de leitura é
preciso fazer corresponder uma atividade de escrita ou registro. É o espaço projetado para as
atividades lúdicas ou associadas à criatividade. A segunda perspectiva é a técnica do andaime
que seria o momento de troca de conhecimento entre professor e aluno, cabendo ao professor
atuar como um andaime, dando suporte às atividades desenvolvidas de maneira autônoma
pelos alunos. Por último temos a técnica do portfólio, que oferece ao aluno e ao professor a
possibilidade de registrar as diversas atividades realizadas em uma sequência de atividades e
ao mesmo tempo permite o registro e visualização do crescimento dos envolvidos no
processo.
Vale ressaltar, como bem diz o autor, que tais estratégias são exemplares e não
modelares, cabendo ao professor expandir essas possibilidades e criar outras sequências.
Outro fator importante é a construção de uma comunidade de leitores, um dos
princípios do processo de letramento.
É essa comunidade que oferecerá um repertório, uma moldura cultural dentro da
qual o leitor poderá se mover e construir o mundo e a ele mesmo. Para tanto, é
necessário que o ensino da Literatura efetive um movimento contínuo de leitura,
partindo do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, do
semelhante para o diferente, com o objetivo de ampliar e consolidar o repertório
cultural do aluno (COSSON,2014, p.47-48.)

A sala de aula representa o espaço de encontro dos jovens leitores, é nela que
processamos nossos diálogos, as inquietudes, os consensos, isso é essencial na formação dos
alunos, ―... lugar de debate interpretativo, ela ilumina a polissemia dos textos literários e a
diversidade dos investimentos subjetivos que a autoriza‖ (ROUXEL, 2013, p. 23).
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A comunidade de leitores é um momento singular nas aulas e espaços em que os
textos literários circulam, pois, a socialização cria espaços privilegiados para apreciar com os
demais e construir um sentido entre todos os leitores. A troca de impressões e experiências
sobre o texto lido faz com que as crianças construam pontes de significação e lhes dão
oportunidades de ampliar os horizontes de leitura.
De acordo com Colomer (2007, p.144), as atividades de compartilhar são as que
melhor respondem ao objetivo de formar o gosto pela leitura, porque comparar a leitura
individual com a realizada por outros é o instrumento por excelência para construir o
itinerário entre a recepção individual das obras e sua valorização social. Se pensarmos no
contexto atual, em que tudo pode ser compartilhado nas redes sociais, a comunidade de leitura
pode transitar em outros espaços que não seja só a sala de aula. Além dos espaços virtuais,
que tanto agrada aos jovens dessa faixa etária, a própria comunidade em que ele vive torna-se
local profícuo de troca e criação.
A exemplo disso, citamos uma ação positiva desenvolvida por uma das professoras da
escola, no primeiro semestre de 2018. Leituras e debates realizados nas aulas de língua
portuguesa dos oitavos anos vespertinos revelaram um interesse dos alunos por atividades
culturais extraclasse, bem como uma carência de organizações e espaços que realizassem tais
ações nos bairros em que vivem e estudam. Assim, nasceu a proposta de fazer uma
―intervenção poética‖ na praça do bairro Planalto, em uma feira cultural organizada pela Rede
Cidadã, programa da Secretaria de Segurança Pública que oferece atividades culturais e
esportivas para a comunidade. A intervenção ocorreu no mês de junho e contou com a
participação de alunos dos três oitavos vespertinos. Foi um sucesso, por meio da poesia e da
música os alunos puderam ressignificar alguns espaços na comunidade e enchê-los de
criatividade e encanto.
O letramento literário tem sido muito pesquisado no Programa de Mestrado
Profissional em Letras (PROFLETRAS)46. A contribuição dos estudos na área de literatura
com vistas à promoção do aluno leitor tem reconfigurado algumas práticas no cerne do Ensino
fundamental. João Carlos de Souza Ribeiro, coordenador do Programa do Mestrado
Profissional no Acre (2013- 2015), no artigo intitulado Modulações do PROFLETRAS no
46

O Programa de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS -, oferecido em rede nacional, é um Curso
presencial que conta com a participação de Instituições de Ensino Superior, no contexto da Universidade Aberta
do Brasil (UAB), tendo sua sede na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O PROFLETRAS reúne 42
universidades públicas das cinco regiões brasileiras, totalizando 49 unidades, tendo em vista que há quatro
universidades que oferecem mais de uma unidade. Visa à capacitação de Professores de Língua Portuguesa para
o exercício da docência no Ensino Fundamental, com o intuito de contribuir para a melhoria de qualidade do
ensino no País.
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ensino da literatura, discorre sobre a importância do ensino da Literatura na escola e seu
desdobramento:
Na condição de programa nacional de pós-graduação stricto sensu, e que visa um
público, com experiência e atuação profícua no magistério, nos níveis fundamental e
médio, respectivamente, o projeto é, em seu corpus fundacional, o resultado de uma
reflexão sobre o real lugar da literatura na escola e sua importância como elemento
formador de um senso crítico para todos os alunos, pois o papel daquela é o de
despertamento da consciência do aluno, em instância primária, e a sua consequente
elevação a instâncias cimeira, nas quais a liberdade de seu pensamento promova,
radicalmente, a redescoberta de si, e de sua legítima interação com a realidade
objetiva. Esse é incontestavelmente, o caminho do aluno (o aprendiz) em processo
de crescimento na maturação da qualidade de leitor proficiente, objetivo primaz da
instituição escolar. (2014, p.1522).

Reitera-se, no excerto, a preocupação com um ensino de literatura que transcenda os
muros escolares e seja tratada como uma prática libertadora e transformadora. Acreditamos
que, por meio do letramento literário, o professor conseguirá trabalhar com a literatura para
que o aluno seja exposto à matéria-prima literária de forma mais eficaz, podendo transformar
a leitura literária em uma prática significativa na sala de aula e, sobretudo fora dela.
O êxito do trabalho está no modo como são direcionadas as atividades e é justamente
aí que entra a figura do professor enquanto mediador e coordenador das discussões que
surgirem, desse modo, as negociações de interpretações diferentes serão as condutoras da
ultrapassagem das impressões iniciais individuais e que irão configurar o coletivo da
comunidade de leitores.

5 Considerações Finais

Entendemos a escola como um espaço potencializador de saberes. Desse modo, ao
trazermos para discussão o ensino da literatura na Educação Básica, visamos mostrar que é ela
um dos fatores preponderantes para a constituição de um sujeito independente, ativo e capaz
de se posicionar perante as adversidades impostas no contexto em que vivemos.
As vivências e experiências adquiridas no cotidiano escolar demonstram que ainda há
muito a ser feito para que o texto literário ocupe o lugar que lhe compete nas aulas de Língua
Portuguesa. Por outro lado, é perceptível que estudos relacionados à literatura e ensino nos
meios acadêmicos já conseguem fazer efeito e dar mostras de possíveis mudanças nas práticas
de ensino da leitura literária nas escolas de Ensino Fundamental.
Uma das contribuições deste trabalho é mostrar que, como proposta metodológica, o
letramento literário é um campo fértil para provocar no jovem leitor uma postura implicada e
engajada, ademais, é possível transformar a sala de aula, os espaços virtuais e a localidade em
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que se vive em comunidades de leituras, espaços nos quais os alunos poderão discutir,
debater, analisar e refletir sobre a experiência única de ler e escrever o mundo e a eles
mesmos através da literatura.
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ENSINO INTERDISCIPLINAR: UMA PROPOSTA DIALÓGICA NO
ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NOS ANOS
INICIAIS
Leidiane Jesus dos Santos (PPGEn/IFMT) – leidhy_ane@hotmail.com
Wagner Mônantha Sousa Morais (PPGEn/IFMT) – wagnermonantha22@gmail.com

Resumo:
Este texto apresenta um relato de experiência vivenciado por professores de Língua Portuguesa e Matemática da
Escola Plena Djalma Ferreira de Souza em Cuiabá-MT no ano de 2018. O relato tem como objetivo apontar a
relevância do ensino interdisciplinar como mecanismo para alcançar o processo ensino-aprendizagem nas
respectivas disciplinas. Para realização desta experiência, utilizou-se o gênero textual (revista) como instrumento
didatizador do letramento matemático e para o processo de alfabetização no ensino da Língua Portuguesa. O
Estudo Aplicado, disciplina da base diversificada do currículo escolar, serviu como suporte oportunizando o
desenrrolar da prática pedagógica aplicada pelos professores, contribuindo positivamente para o processo de
construção do conhecimento do estudante em questão. Pode-se inferir ainda que, o letramento foi um dos fatores
que possibilitaram vivenciar esta experiência, uma vez que o aluno possuia conhecimentos prévios e vivencias
particulares do gênero textual que foi utilizado como mecanismo para ensinar operações matemáticas, para isso,
o professor utilizou métodos como: ―compra de produtos‖ da revista de cosméticos, logo, o aluno teria que
somar, subtrair, multiplicar e dividir para que o processo da compra e venda dos produtos fosse realizado. O
desenvolver da habilidade de escrita e leitura de textos verbais e não verbais, se deu por meio de análise e
interpretação dos produtos expostos nas revistas, em seguida o aluno era levado a refletir sobre as imagens
levando em consideração o letramento constiuído, para que assim, pudesse desenvolver a habilidade de escrita e,
por conseguinte, a leitura. Resultando positivamente um em processo de ensino dinâmico, dialogado e de forma
interdisciplinar.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ensino. Práticas pedagógicas.

1 Introdução

O Processo interdisciplinar pode ser entendido como um campo holístico que
compreende os fragmentos disciplinares do meio escolar, pois possui uma abordagem
carregada de significados científicos, culturais e sociais que propõe amparar as diversas
lacunas encontradas no processo de ensino, buscando um novo contexto que possa
transformar as práticas pedagógicas. Moraes (2000), afirma que a fantasia da separatividade
de corpo-mente teve profundas influências na educação e no desenvolvimento das disciplinas
curriculares, e a estruturação do currículo escolar em disciplinas que decorre da influência que
o pensamento cartesiano teve no desenvolvimento do conhecimento científico. A formação de
um currículo separado em disciplinas foi impulsionada também pela política de fragmentação
do processo de produção industrial ocorrida no final do século XIX. Desde então, tem
s i do eixo norteador para as escolas públicas e privadas do país, no entanto, inúmeras
defasagens no ensino mostram que esta organização fragmentada das disciplinas tem sido
insuficiente para contemplar o processo ensino-aprendizagem de maneira satisfatória. Para
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Piaget (1981, p.52), a interdisciplinaridade pode ser entendida como o ―intercâmbio mútuo e
integração recíproca entre várias ciências‖. Logo, compreende-se que o processo
interdisciplinar deve envolver plenamente todos os campos sociais, direcionando para a
multidisciplinaridade e transdisciplinaridade vistas como integração global das ciências.

2 Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade: diferenças que se
convergem
Desde sua ―chegada‖ ao Brasil, entre as décadas de 60 e 70, a interdisciplinaridade
tem sido discussão inacabada entre professores do ensino básico de educação e autores de
embasamento teórico, que a caracteriza como algo que vai além de uma disciplina ou ciência,
mas como uma possibilidade de diálogo entre as disciplinas Assim sendo, verifica-se que o
processo interdisciplinar deve ocorrer de forma planejada e articulada entre as áreas do
conhecimento, as quais se unem para algo em comum, como por exemplo, a construção do
conhecimento, que deve ocorrerá de forma dinâmica e menos fragmentada. Japiassu (1976, p.
72) entende que não há um conceito único que defina o termo interdisciplinar, isto é,
―[...] um sentido epistemológico único e estável. Trata-se de um neologismo cuja significação
nem sempre é a mesma e cujo papel nem sempre é compreendido da mesma forma‖.
O ensino fragmentado das disciplinas tem sido danosa para educação brasileira e, está
longe de atender as necessidades pedagógicas, sociais e culturais de estudante que precisa ser
visto como protagonista do processo que rege sua vida escolar. Japiassu (1976, p. 48)
compara a fragmentação com uma patologia que traz sobretudo, o surgimento de ramificações
cancerígenas epistemológicas, ressaltando que ―o saber fragmentado, em migalhas, pulveriza
numa multiplicidade crescente de especialistas, em que cada uma se fecha como que para
fugir ao verdadeiro conhecimento‖. Consequentemente, trabalhar a interdisciplinaridade não
requer negar as especificidades cada disciplina, mas travar um diálogo entre especialista que
se integram de forma a colaborar para a construção conhecimento. Como bem explica (Brasil,
2000),
O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o fato trivial
de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros
conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de
complementação, de negação, de ampliação, de iluminação de aspectos não
distinguidos (BRASIL, 2000, p. 75).

O processo multidisciplinar compreende um conjunto de disciplinas a serem
trabalhadas simultaneamente com o mesmo objetivo, no entanto, com pouca cooperação entre

189

si. Este processo corresponde ao sistema tradicional de ensino, contemplando a fragmentação
das disciplinas, resultado da visão cartesiana e cientificista em que conhecimentos e saberes
constituem-se a partir de uma determinada divisão de domínio específico. Para Piaget (1981),
a multidisciplinaridade ―ocorre quando para a solução de um problema se torna necessário
obter informações de duas ou mais ciências ou setores do conhecimento sem que as
disciplinas envolvidas sejam modificadas ou enriquecidas‖. No entanto, o processo enfatizado
possui grande relevância para os assuntos educacionais e suas variantes, pois pretende abolir
com o ensino extremamente especializado que tradicionalmente se centraliza em uma única
disciplina, deixando de contemplar o ensino em sua totalidade.
Já a transdisciplinaridade parte de um princípio teórico que busca a intercomunicação
entre as disciplinas, e trata de maneira efetiva os temas transversais abordados dentro e fora
do contexto escolar. O termo foi criado por Piaget durante I seminário Internacional sobre
pluri e interdisciplinaridade, realizado na Universidade de Nice, também conhecido como
Seminário de Nice, em 1970, onde o termo foi divulgado pela primeira vez, logo, os
participantes presentes foram convidados a pensar sobre o assunto dando então início às
discussões pertinentes. Ainda segundo Piaget, a interdisciplinaridade seria uma forma de se
chegar à transdisciplinaridade. Sendo que aquela discorre um diálogo entre as disciplinas,
porém continua estruturada nas esferas da disciplinares que alcança um estágio em que não há
mais fronteiras entre as disciplinas e se consideraria fonte de absoluto conhecimento.
Assim sendo, a que se considerar que essa tríade disciplinar compreende um processo
de fragmentação indispensável para elencar um diálogo que contemple a totalidade das
disciplinas e suas respectivas as áreas do conhecimento, uma vez que, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN`s) orientam como princípios básicos da educação o pluralismo
de ideias e as concepções pedagógicas.

3 Os desafios encontrados para se desenvolver uma prática pedagógica interdisciplinar
nos anos iniciais
Ainda que não seja percebido por muitos profissionais da educação, a
interdisciplinaridade permeia por entre todo ambiente escolar, principalmente nas séries
iniciais, já que uma determinada disciplina deve dialogar constantemente com outra, sem que
ambas percam suas características e particularidades nessa troca que leva construção dos
saberes. Conforme Furlanetto (2002),
(...) a interdisciplinaridade pode surgir como esse conhecimento que se conduz nas
regiões em que as fronteiras se encontram e criam espaços de intersecção, onde o eu
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e o outro, sem abrir mão de suas características e de sua diversidade, abrem-se
disponíveis para a troca e para a transformação (FURLANETTO, 2002, p. 166).

O termo interdisciplinaridade passou a ser usado no Brasil a partir da Lei Nº 5.692/71,
contribuindo amplamente para a expansão cultural do conhecimento, tornando-o mais
integrado. No entanto, muitos professores, principalmente dos anos iniciais ainda enfrentam
desafios para que as práticas pedagógicas que levam ao processo interdisciplinar, sejam de
fato, significativas, já que a cultura social separatista oriunda da concepção fragmentada que
ainda é muito presente nos campo do conhecimento, outra fragilidade enfrentada está
associada à formação acadêmica destes docentes, pois não contempla o diálogo com os
demais campos, seguindo ainda uma cultura de formação segmentada. Para Fazenda (1992),
(...) A introdução da interdisciplinaridade implica simultaneamente, uma
transformação profunda pedagógica e um novo tipo de formação de professores,
caracterizando-se esta por uma mudança na atitude e na relação entre quem ensina e
quem aprende (FAZENDA, 1992, p. 55).

Desse modo, faz-se necessário um despertar epistemológico suficientemente amplo,
que contemple cada profissional do ensino, com o intuito de que as disciplinas fragmentadas,
possam enfim, se inter-relacionar de forma a contribuir para que tenhamos um ensino mais
unificado permitindo assim, o desenvolvimento do indivíduo na sua plenitude.

4 A revista como instrumento didatizador para o ensino da Língua Portuguesa e
letramento matemático

O professor, como sujeito cognoscente, deve sempre pesquisar e buscar teorias, estudo
e trocas de experiência com outros professores no intuito de analisar sua prática e refletir
sobre os caminhos que seus alunos estão seguindo, pois construção do saber se desenvolve em
conjunto com todas as áreas. Neste sentido, a interdisciplinaridade, para Fazenda (1991), é
uma atitude tomada pelo profissional de ensino na tentativa de buscar alternativas para
conhecer mais além de sua área. Essa busca nos leva a romper com as barreiras entre as
disciplinas por meio do diálogo constante entre os docentes, levando à elaboração de projetos
coletivos em que todos possam trabalhar integrando teorias, métodos e práticas.
Para a grande maioria dos estudantes, as disciplinas de Língua portuguesa e
Matemática sempre foram vistas como umas das mais intrincadas a serem compreendidas,
uma vez que servem de embasamento para as demais disciplinas, acabam sendo mais
consistentes, com maior números de aulas e, por conseguinte, seus objetos de conhecimentos
acabam sendo mais densos. No entanto, o professor regente deve se atentar para a integração
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com as demais disciplinas, oportunizando novos mecanismos para a construção do
conhecimento. Para Fazenda (2008),
[...] ligações de interdependência, de convergência e de complementaridade entre as
diferentes matérias escolares que formam o percurso de uma ordem de ensino
ministrado, o ensino primário, por exemplo, a fim de permitir que surja do currículo
escolar – ou de lhe fornecer – uma estrutura interdisciplinar segundo as orientações
integradoras (FAZENDA, 2008, p. 57).

Neste sentido, vê-se a relevância das ações interdisciplinares dentro e fora do ambiente
escolar, já que permitem ampliar as inúmeras possibilidades a serem abordadas no currículo
escolar que compõe as séries iniciais, pois fornecem subsídios para que o aluno ainda em
pleno processo de formação identitária, cultural social e pedagógica se integre às áreas da
Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemáticas todas com suas
respectivas tecnologias que, culturalmente ainda se estruturam em concepções fragmentadas
que já não atendem as necessidades curriculares atuais que busca contemplar o ser humano
como um ser social que precisa se formado por completo.

5 Aplicação das práticas metodológicas interdisciplinares desenvolvidas com aluno de 6º
Ano da Escola Djalma Ferreira de Souza

A experiência vivenciada in loco se deu a partir do gênero textual (revista), utilizado
como instrumento para efetivar a prática pedagógica interdisciplinar nas aulas de Matemática
e Língua Portuguesa. O aluno em questão, pertencente ao 6ºano dos anos iniciais não era
alfabetizado, mas possuía vivencias sociais. Ao observar que este determinado aluno estava
sempre folheando uma revista de produtos cosméticos durante as aulas de matemática que não
lhe parecia interessante ou atratativa. A professora oportunizou a circunstância para
desenvolver de forma dinâmica uma prática pedagógica em sala de aula, e ensinar as quatro
operações matemáticas por meio da ―compra e venda‖ de produtos de beleza, desta forma, o
aluno desenvolveria as formas de pagamento e, para isso teria que somar os produtos que
foram ―comprados‖, dividir em prestações, subtrair ao repassar o troco, e multiplicar os
valores quando preciso.
Logo, fez-se necessário a intervenção interdisciplinar da língua materna para que essa
prática pedagógica ocorresse. Foi devidamente considerado o letramento que o aluno trazia
consigo, construído a partir de suas vivências e sua leitura de mundo. As experiências
ocorreram durante a disciplina de Estudo Aplicado de Matemática e Língua Portuguesa
pertencentes a base diversificada do currículo escolar da Escola Plena. As aulas ocorrem duas
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vezes por semana, e têm por objetivo atender as fragilidades pedagógicas apontadas pelos
estudantes. As práticas utilizadas nas aulas de Língua Portuguesa foram: identificação do
gênero textual (revista e propaganda), identificação de textos injuntivos a partir das instruções
de uso dos produtos, realização de leituras de textos verbais e não verbais produção escrita
baseada nas anotações dos pedidos feitos. Tendo resultados considerados satisfatórios pelas
disciplinas envolvidas, já que o estudante teve ampliação de conhecimento a partir de suas
experiências de letramento. É importante ressaltar que essa prática ocorreu de maneira a
considerar e respeitar o contexto social em que o aluno estava inserido, utilizando de
mecanismos que já faziam parte gosto e cotidiano do estudante, tornando a experiência mais
lúdica e convidativa.

6 Considerações

Diante de todos os pontos abordados, a que se considerar a transcendência que a
interdisciplinaridade tem para o campo pedagógico e sociocultural como um todo, pois leva à
ascensão e expansão do conhecimento. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN´s), cabe as unidades escolares possibilitar uma formação continuada e integradora para
os estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano), respeitando o meio social e cultural
em que o estudante esteja inserido, priorizando sempre a cidadania e os direitos e deveres de
cada educando enquanto ser pertencente do meio social em que está inserido, e protagonista
de sua própria história.
Também é de responsabilidade dos PCN´s orientar os professores a buscar inovações
melhorias na qualidade do ensino das escolas brasileiras, dentre elas sugere a reformulação de
um currículo que contemple a flexibilização das disciplinas de forma que, promovam
interações, discussões, reorganizações entre si, buscando assim, a substituição de uma
concepção fragmentária e individualista do ser humano em constante processo de
transformação para que necessita da integração social para que possa se desenvolver
holisticamente.
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Resumo:
O espaço físico e o material pedagógico são fatores que interferem direta ou indiretamente no ensinoaprendizagem do aluno, através da adaptação que o professor terá que realizar em seu planejamento. O presente
estudo busca entender e apreciar as dificuldades enfrentadas pelo professor de educação física dentro de um
ambiente escolar na rede pública de ensino no estado de Mato Grosso, relacionando o espaço físico e materiais
pedagógicos que são disponibilizados ao profissional. O estudo se caracteriza como descritiva qualitativa, o que
nos permite identificar e relatar todas as observações realizadas nas escolas pesquisadas. Quatro instituições
foram pesquisadas, e todas atendiam o pré-requisito que era: Oferecer ensino médio, ser da rede estadual e
oferecer aulas de educação física ao menos uma vez na semana. A escolha das escolas foi aleatória, sendo três
escolas no interior do estado e uma na capital. Foi realizada uma entrevista com o profissional e um mapeamento
do espaço e materiais. De forma geral, todos os professores relataram dificuldades quanto à estrutura física
disponível para suas aulas, e que materiais pedagógicos e um melhor espaço físico iria auxilia-lo, entretanto,
também relataram que o mesmo não interfere de maneira direta no planejamento e execução da mesma, sendo
que o sucesso ou fracasso de suas aulas não é decorrente apenas do espaço físico e materiais pedagógicos.
Palavras-chave: Espaço físico, Materiais pedagógicos, Professor de Educação Física.

1 Introdução

Entender o profissional de Educação Física e todas as dificuldades enfrentadas por ele
é um conteúdo amplo e necessário de ser estudado, pelo simples fato desse auxiliar novos
professores. Os estágios e experiências escolares durante o percurso como acadêmico, tem
nos colocado em contato com vários profissionais atuantes e o espaço em que atuam, vemos a
realidade enfrentada por cada professor, algumas são recorrentes em toda escola, como a falta
de interesse de alguns alunos, pouco reconhecimento para importância da educação física,
principalmente no ensino médio onde grande parte está se preparando para o Enem, enfim,
problemas que pode interferir na motivação profissional.
Entender o que motiva o profissional de educação física também é um amplo campo
de estudo, que resulta em grandes pesquisas na área acadêmica, pois a motivação influencia
consideravelmente na produtividade em sala de aula e impacta diretamente ao aluno.
Em algumas escolas, vemos que o profissional tem apenas algumas bolas e um apito,
em outras nem quadra própria não tem, ou seja, exige do professor uma criatividade imensa
para entreter os alunos e aplicar o adequado para faixa etária trabalhada, de acordo com o PPP
escolar.
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É importante para o profissional de Educação Física que adentra em uma escola ter
materiais para sua prática pedagógica, tendo em vista a importância da aula para o aluno, e
também para quebrar o paradigma ―rola bola‖.
Mais recentemente, essas aulas esportivistas foram sendo substituídas por outras em
que os alunos apenas realizam o que desejam. Esse modelo denomina-se
frequentemente de ―rola bola‖. A principal característica desse modelo é a falta de
intervenção sistemática do professor durante a aula. (Darido, 2012, p. 23)

O ―rola bola‖ é um elemento que surgi com os anos, e que está deixando de lado todos
os outros aspectos a serem abordados durante as aulas de Educação Física.
E esse problema vai muito além do espaço escolar e materiais, inclui os alunos, que
por diversas vezes perde o interesse na aula, inclui a gestão escolar, que em alguns casos, ao
invés de ser um auxílio que o professor possa ter, impede que o mesmo ponha em prática
atividades aprendidas durante a sua graduação, que poderiam ser de grande ajuda para
desenvolver aspectos físicos diagnosticados durante as aulas.
Porém, não podemos esperar uma estrutura de ponta para desenvolvermos uma aula de
qualidade, pois uma aula de educação física vai muito além de alto rendimento e desporto. A
educação física na escola deve envolver outros aspectos, que leve em conta a interação dos
alunos e a troca de conhecimentos, nesse sentido o planejamento da aquisição e uso dos
materiais adequados devem ser suficientes para que a criança/adolescente tenha uma vivência
construtiva com a prática das atividades propostas. Segundo pesquisa realizada pelo Ibope
(2012), 30% das escolas públicas brasileiras não oferecem espaço para prática de educação
física, não se trata apenas de uma quadra poliesportiva, mas sim um espaço destinado à
atividade.
Então ficar esperando uma estrutura em perfeitas condições para aplicar as aulas
planejadas é um uma ilusão muito grande, não que futuramente não tenhamos, mas é
importantíssimo sermos criativos para driblar as dificuldades enfrentadas e não cair no
comodismo.
Portanto, entender a realidade do professor ali presente é extremamente importante
para diagnosticar quais as dificuldade e como combate-las, além de mostrar a realidade que
um profissional de Educação Física encontra dentro do ambiente escolar.
Também é importante entender que a escolha de escolas públicas interfere
indiretamente no trabalho, pois sabemos que o descaso com o ensino público no Brasil
abrange de forma geral todas as matérias, e não apenas a educação física.
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Além disso, é importante salientar que não buscamos julgar em caráter pessoal o
profissional entrevistado e observado, mas se trata de uma descoberta sobre a realidade física
das aulas de educação física no ensino médio no ensino público das escolas no interior do
estado e na capital.

2 Desenvolvimento

O tema traz à tona a realidade vivida por vários professores do ensino médio, mais
especificamente do professor de educação física, que acaba sendo menos ―valorizado‖ pelos
docentes e discentes de outras matérias, tanto pelo contexto histórico da educação física
escolar, quanto pela falta de interesse do professor e/ou alunos.
Voltado ao contexto histórico, Damazio e Paiva (2005) ressalta que:
No início do século XX, com a implantação de grupos escolares não havia nos
projetos arquitetônicos, muita definição de espaços voltados para o ensino da
gymnastica ou de exercícios physicos, apenas indicavam nos ordenamentos diversos
a necessidade de pátios e, às vezes, de galpões. (p. 193).

Portanto não era destinado um ambiente para prática nas aulas educação física, o que
salienta tal descaso com a disciplina.
Quando tocamos nesse assunto, a primeira questão são os conceitos sobre o espaço,
Santin (2005), entende que espaço como lugar, mais ou menos delimitado, onde se pode situar
alguma coisa. Essa definição, ainda que estática, permite certa plasticidade quando colocamos
o espaço em relação com outros elementos.‖(p. 172). O mesmo autor ainda traz no mesmo
texto, conceitos de: Espaço Físico, Espaço Temporal, Espaço Curricular, Espaço Pedagógico
e Espaço Epistemológico.
Espaço físico, segundo Santin (2005):
A primeira característica que surge quando se fala em espaço, geralmente, é a da
física. O espaço é um lugar visível e mensurável que pode ser ocupado ou reservado.
Pode ser cheio ou vazio. Supostamente para o corpo o que lhe cabe
preferencialmente é um lugar físico com medidas definidas. (p. 172)

Quando o espaço é trazido para o aspecto físico, podemos conceitua-la no ramo da
física.
Espaço temporal, segundo Santin (2005), ―alguns dicionários definem o espaço como
um momento. De fato, num processo em movimento, o espaço não passa de um momento.‖
(p. 172) Ou seja, o espaço pode ser um momento, como no exemplo citado pelo autor no
mesmo texto, ―no meio da manhã ou no meio da tarde, que corresponde à metade das
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atividades de ensino, um espaço temporal para o corpo, registrado, pelo menos no meu tempo,
como recreio. Tempo para a merenda e, especialmente, para atender as necessidades
fisiológicas. Sua duração gira em torno de 15 minutos.‖ (p. 172)
Espaço curricular, segundo Santin (2005):
Em princípio, e numa primeira observação, acredito que uma simples análise da
grade curricular nos ofereceria as medidas exatas do espaço do corpo no currículo.
Para isso bastaria identificar quais são as disciplinas em que o corpo é o ator
principal das atividades desenvolvidas. (p. 172)

O autor traz o espaço curricular como um espaço que o corpo exerce no currículo
escolar, pois as atividades são desenvolvidas para ele, ou seja, ele tem seu espaço dentro do
currículo.
No espaço pedagógico, segundo Santin (2005), temos dois momentos: ―O primeiro
refere-se ao processo de ensino/aprendizagem, isto é, a mera transmissão de conteúdos
cognitivos. Neste caso, como as teorias pedagógicas são de caráter cognitivista, em princípio,
ao corpo não é atribuída nenhuma participação efetiva.‖ (p. 173)
Apenas o lado cognitivo é levado em consideração no primeiro momento, já no
segundo momento ―leva em consideração valores morais e comportamentais. Neste caso o
corpo torna-se objeto de normas disciplinares, de bons costumes e de posturas corretas.‖(p.
173). Seguindo essa lógica, esse segundo momento é apenas para o corpo, que eleva o aspecto
físico acima do cognitivo, mas nada impedindo que uma seja alinhada da outra.
O espaço epistemológico é um pouco mais complexo de ser conceituado e requer
muito cuidado ao falar, entretanto, Santin (2005) resumiu tal conceito: ―Assim, espaço seria o
conjunto de possibilidades de se estabelecer relações que geram os fenômenos a serem
estudados, não a partir de serem entidades, resultantes de relações.‖(p. 173)
Almeida et al; (2008, p. 04) reforça: ―Toda escola é diferente em sua estrutura física, o
qual, naturalmente, não foi decisão dos professores: as medidas, os espaços e as determinadas
distribuições são fixos. O que é possível é adaptar os espaços às necessidades educativas da
escola.‖, portanto, o professor deve adaptar ao espaço em que foi atribuído, ou melhor, não se
acomodar apenas em reclamar, mas começar a criar, imaginar, construir novas possibilidades
diante da sua realidade.
Damazio e Paiva(2005) comenta que: ―Diante da demanda cada vez maior por
matrículas, as escolas são construídas em áreas impróprias, em espaços físicos mal utilizados,
ambientes e salas de aulas dispostas de forma irracional, com material inadequado e sem
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condições de segurança, entre outros aspectos‖(p. 192), reforçando que o espaço físico e a
estrutura escolar deteriorado, não é exclusividade da educação física.
O que precisamos pensar a primeiro momento é, como mudar esse conceito
impregnado sobre o espaço físico destinado a disciplina de educação física, Damazio e
Paiva(2005, p. 193) comenta que:
(...)as condições materiais (instalações, material didático, espaço físico) interferem
de modo significativo nos trabalhos pedagógicos. Os esforços dos professores, por
mais criativos que sejam e diante dos mais belos ideais educativos, podem fracassar,
caso não encontrem espaços e condições materiais para concretização de seus planos
de trabalho.

Reforçando que é preciso para mudar a realidade da educação física escolar, Freitas
2014) sustenta que: ―(...)um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento de uma boa
aula de Educação Física é a disponibilidade de uma estrutura física e os recursos pedagógicos
adequados e bom estado de conservação que possibilite a mínima condição para a
prática.‖(p.9)
Além da estrutura física escolar, Machado (1995) salienta que: ―O professor, no
desempenho de sua função, pode moldar o caráter dos jovens e, portanto, deixar marcas de
grande significado nos alunos em formação.‖(p. 67) Dividindo a responsabilidade da
aplicabilidade de uma boa aula de educação física não apenas a estrutura física escolar, mas
também ao docente regente daquele ambiente.
Martins Junior(2000), afirma que: ―Dos fatores que influem para que a Educação
Física Escolar seja considerada como uma disciplina altamente motivadora, o professor de
Educação Física constitui, sem dúvidas, um dos mais importantes, devido a ser o elemento
que vai pôr em prática esse processo.‖(p.107). Esse também comenta que:
Pode-se, então, inferir que, para ser motivador, o professor não necessita ser um
intelectual, mas ser, uma pessoa motivada. É talvez por isso que um professor que,
na escola, não se destaca como técnico esportivo, consegue ser, por outro lado,
extremamente motivador e um líder para os seus alunos da classe.(p.107)

Revertendo o papel exposto na realidade no ensino médio, o autor traz como um bom
profissional aquele que toma um papel de líder dentro da sala de aula, e não apenas como um
mero expectador de ―rola-bola‖ ou então um ―técnico esportivo‖ que exige, dentro da escola,
alunos com alto rendimento esportivo.
Portanto vale a pena questionar as dificuldades enfrentadas pelos professores de
educação física no ensino médio quanto ao espaço físico destinado à prática e, além de
entender a realidade do indivíduo, saber o que o mesmo faz para quebrar essas barreiras
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expostas e se a experiência profissional que ele possui ajuda-o no planejamento das aulas, ou
se o comodismo com tais dificuldades fazem parte do dia-a-dia do docente.

2.1 Percurso metodológico

O presente trabalho tem como base a pesquisa descritiva, o que permite identificar e
relatar pelas perspectivas dos professores de Educação Física o uso e exploração dos espaços
escolares e materiais, e como eles percebem as oportunidades oferecidas por estes no
planejamento de suas aulas, como também considerar aspectos que envolvem o contexto no
qual estão inseridos.
Foram escolhidas quatro escolas públicas no estado de Mato Grosso, uma na capital, e
outras três em cidades no interior do estado.
Os critérios para a seleção das escolas foram: oferecer o 2º grau, serem escolas
públicas estaduais e deverá haver aulas de Educação Física pelo menos uma vez na semana,
sendo a escolha das escolas aleatória.
Vale ressaltar que intenção da investigação é mostrar a realidade enfrentada pelos
professores dentro do ambiente escolar e as dificuldades físicas e estruturais nas escolas
públicas do estado. Antes de responder o questionário e realizar o mapeamento da escola, os
professores assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Depois de firmado o
acordo entre as partes, foi aplicado um questionário aos professores contendo cinco questões
abertas. O mapeamento foi realizado pelos próprios professores, contendo 10 questões
fechadas e 5 abertas.
Não será exposta a identificação das escolas e bem como a dos professores
pesquisados, que terão sua identificação da seguinte forma: E. C. - escola da capital, P. C. –
Professor da capital, E. I. 1 – Escola do interior 1, P. I. 1 – Professor do Interior 1, E. I. 2 –
Escola do interior 2, P. I. 2 – Professor do Interior 2, E. I. 3 – Escola do interior 3, P. I. 3 –
Professor do Interior 3.

2.2 Análises e Discussão dos Dados

Na primeira questão, foi abordado se o espaço físico interfere o professor ao
selecionar os conteúdos que serão ministrados em sua aula. P. C. respondeu que: ―Interfere no
sentido de que é dado mais ênfase em Esporte e Jogo, do que em Dança e Luta‖, ou seja, o
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mesmo relata que em decorrência do espaço, é priorizado apenas duas vertentes da educação
física, o esporte e o jogo, visando o aspecto físico do aluno.
O P. I. 1 diz que: ―Não interfere. Conteúdo ministrado dentro do espaço disponível‖,
portanto dentro do espaço que a escola disponibiliza é ministrado todas as atividades
propostas pelo professor.
O P. I. 2 respondeu que: ―O espaço físico interfere de forma significativa, pois a
seleção dos conteúdos ocorrem visando tanto o desenvolvimento teórico como prático‖, ou
seja, a mesma planeja aulas teóricas e práticas, trabalhando simultaneamente o aspecto
psicofísico.
O P. I. 3 descreveu que: ―Não interfere em forma alguma, pois o espaço físico que
possuo é adequado para as aulas‖, subentendendo que o espaço que a escola possui voltada
para educação física corresponde as expectativas do mesmo.
Essa primeira questão reflete em um problema enfrentado por vários professores, e
não apenas na área da educação física escolar, pois não é toda escola que possui uma estrutura
adequada para administrar tantas disciplinas, por exemplo, a maioria das escolas não possui
um laboratório de biologia para estudar bactérias e fungos, ou então um campo aberto para
cultivar e estudar plantas e células, ―forçando‖ o professor a utilizar da criatividade dentro do
espaço que possui, e não ficar apenas no quadro negro, giz de cera e tarefas. Pensar que
apenas a Educação Física sai prejudicada nesse processo seria de certa forma um egoísmo da
nossa parte, pois quem deixa de enriquecer o conhecimento é o aluno.
A outra questão abordada foi referente à dificuldade encontrada para colocar em ação
aquilo que foi planejado pelo professor. P. C. respondeu que: ―A falta de interesse em
aprender algo novo por parte dos alunos, porque querem ―aula livre‖.‖ Expondo a realidade
também de muitas escolas, em que os alunos sem entender a riqueza do aprendizado que iria
ser adquirido, tanto pelo físico, quanto pelo cognitivo, e vê na aula de educação física apenas
um momento de lazer.
Já o P. I. 1 diz que a dificuldade encontrada por ele é: ―Falta de material pedagógico‖.
Essa é uma reclamação recorrente entre os professores de Educação Física, como a solicitação
de bolas, redes e outros materiais auxiliares para execução das atividades, talvez uma
alternativa seria a criação, junto aos alunos ou não, desses materiais pedagógicos, podendo
acionar os recursos tecnológicos que tem a sua disposição.
O P. I. 2 respondeu que:
As principais dificuldades encontradas não se relacionam com o espaço físico e sim
com o uso da roupa adequada nas aulas práticas, participação e aceite referente a
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diversidade de conteúdo, pois os mesmos querem somente uma atividade ―futsal‖.
No 1º bimestre desenvolvi em minhas aulas os conteúdos de ginástica e voleibol. No
2º bimestre jogos de mesa. Os alunos foram adaptados ao quarteto fantástico
(voleibol, futsal, handebol e basquetebol), então desenvolver conteúdos tais como:
ginástica, dança, jogos, lutas, voltados para cultura corporal de movimento, torna-se
um desafio diário. Sendo assim, como dito acima, a principal dificuldade se encontra
na aceitação de desenvolver conteúdos da Educação Física, na roupa adequada, já
que as aulas são no mesmo horário que as demais, e ainda para finalizar no
comportamento dos alunos, acredito que ainda falta mais envolvimento da família na
escola para que assim possamos desenvolver com êxito os conteúdos propostos.
Infelizmente o descompromisso, a falta de interesse ainda deixa a desejar. Estou
utilizando medidas para sanas às dificuldades, mas ainda assim, os resultados são
lentos. Desenvolvi durante minhas aulas a inserção da teoria em alternância com a
prática de modo que os alunos realmente compreendam a importância da Educação
Física, para isso relaciono o conteúdo com a realidade, visando a cultura corporal de
movimento em todos os conteúdos propostos da educação física. Acredito que um
espaço físico com as adequadas manutenções iria colaborar muito com as aulas, mas
no momento este não é meu principal desafio.

A fala evidencia a complexidade que envolve muitas vezes a pratica pedagógica e
expõe uma dificuldade do cotidiano das aulas de Educação Física, a roupa, pois muitos
jovens, como estão em período de aula dentro de sala, vai de calça, sapato aberto, saia,
limitando, conforme relatado, o conteúdo a ser aplicado.
A dificuldade enfrentada pelo P. I. 3 é: ―Em si, pela faixa etária da idade, pela situação
em que vivemos hoje movidos muito pela tecnologia, é a falta de interesse que muitos alunos
perderam em relação à participação das aulas.‖
Um fato interessante no tocante à dificuldade enfrentada em relação a executar o que
foi planejado, as perspectivas apresentadas nos mostram a importância desse diagnóstico para
futuramente tentar amenizar ou quem sabe sanar as dificuldades enfrentadas pelo profissional.
Sabemos que o desafio é grande, mas a possibilidade é maior após diagnosticar os problemas,
encontrar alternativas para resolver.
As oportunidades oferecidas pelo espaço físico da escola para colocar em ação todo
planejamento nas escolas investigadas foi outro foco abordado. O P. C. respondeu que:
―trabalho expansivamente o esporte como um todo, os jogos populares e esportivos‖, ou seja,
salienta que o espaço fornecido privilegia a prática apenas de esporte ou jogos populares.
O P. I. 1 diz que: ―As atividades são planejadas dentro do espaço físico oferecido‖, ou
seja, não vê foco em uma oportunidade diferente, tudo que é planejado é de acordo com o que
tem.
O P. I. 2 ressaltou que: ―A escola possui uma quadra coberta, refeitório, pátio e sala de
aula.‖, dando a entender que a mesma utiliza desses espaços para aplicar as atividades
planejadas.
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O P. I. 3 explanou que: ―Bom, possuo um espaço amplo adequado para a pratica das
atividades, com isso acredito que a partir do momento em que se termos um local adequado,
materiais de acordo com o que será utilizados nas aulas, os alunos passam a ter um
conhecimento maior daquilo em que esta sendo proposto.‖ Portanto, oportuniza segundo o
mesmo, um conhecimento maior por parte dos alunos.
A importância de entender como o professor vê as oportunidades oferecidas pelo
espaço físico na escola é clara, tendo em vista que quando abrimos nossos olhos e vemos que
espaço físico para aula de educação física não é só uma quadra com dois gols para se praticar
um esporte, nossa criatividade aflora, fazendo com que trabalhemos de acordo com a nossa
realidade, mas buscando a diversidade dentro dessa possibilidade.
Os pontos positivos e negativos da escola no que se refere o uso e exploração do
espaço físico escolar foram também apontados pelos investigados. No lado positivo, o P. C.
respondeu: ―Quadra poliesportiva fechada e com arquibancada e um excelente piso.‖, já no
lado negativo, ―São três áreas para a prática num mesmo espaço, o que se torna difícil de
controlar os alunos.‖ Vale ressaltar que no espaço destinado para a educação física, como
citado pelo professor pesquisado, temos três quadras, uma coberta poliesportiva, e outras duas
na área externa aberta.
O P. I. 1 relatou no ponto positivo ―Quadra coberta com arquibancada e sala de aula‖,
e no lado negativo ―Material Esportivo e conservação da quadra‖, ou seja, ressaltou a falta de
material esportivo e a conservação da quadra que é o ponto positivo relatado pelo mesmo.
O P. I. 2 ressaltou positivamente a ―Quadra coberta; refeitório coberto; espaço
gramado; piscina‖ no ponto negativo: ―Para o espaço ―gramado‖ falta mais sombra, já que o
sol, o calor se torna mais intenso principalmente no mês de agosto.‖
O P. I. 3 respondeu apenas o lado positivo, deixando o negativo em branco, explanou
que:
Ensinar o aluno de uma maneira mais dinâmica é buscar cada vez mais o seu
interesse em querer aprender, os jogos e as brincadeiras são somente uma maneira
de ensino diferente do que a escola está acostumada a ver. O lúdico na escola é
fundamental para promover atividades com jogos, buscando um meio de
aprendizagem prazeroso para o aluno, ao mesmo tempo em que facilita o trabalho do
professor, pois, através dos jogos, pode ser feita facilmente uma investigação do
modo de pensar dos alunos, para ajudá-los a compreender os conteúdos escolares e
superar suas dificuldades. Podendo fazer ate inclusão do lúdico nas aulas das
matérias diversas, podemos perceber que a educação física não será vista apenas
como algo apenas alienante e recreativo, mas sim uma disciplina que se legitima e se
faz necessária no ambiente escolar, aproveitando o jogo, o esporte e a brincadeira
como experiência.
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Dessa maneira, o mesmo descreveu em poucas palavras a importância do lúdico em
todas as atividades propostas pelo mesmo.
O questionamento derradeiro trata das condições para a constituição de uma boa aula
de educação física, o espaço físico adequado e materiais pedagógicos são suficientes para
cada aluno, se os materiais estão em bom estado de conservação entre outros fatores.
A P. C. respondeu que sim, e justificou dizendo: ―Espaço físico adequado e materiais
pedagógicos suficientes não garantem o sucesso da aula, mas possibilita uma boa aula de
Educação. Física‖, ou seja, no entendimento do mesmo para ter sucesso em uma aula de
educação física, o espaço físico e materiais ajudam, mas por si só não garantem o sucesso da
aula, que requer outros vários fatores para o sucesso.
O P. I. 1 respondeu que; ―sim, para que tenham um bom rendimento nas atividades‖,
dizendo que o espaço físico adequado e materiais pedagógicos interferem diretamente no bom
andamento da aula do professor.
O P. I. 2 explanou que:
Sim, acredito que para uma boa aula são necessários vários aspectos, dentre eles o
planejamento adequado para cada série, visando objetivos e metodologias. Os
recursos são fundamentais para alcançarmos algumas aprendizagens, mas
atualmente na escola o número e quantidade de materiais são insuficientes para
desenvolver algumas atividades. Falta materiais como de atletismo, bolas,
colchonetes dentre outros. Sendo assim, desenvolver alternativas se torna um
caminho para aproximar mais os alunos da prática.

O mesmo diz que os recursos são sim importantes, mas buscar alternativas para sanar
essa falta também é um caminho para aproximar os alunos da prática.
O P. I. 3 afirma que:
Sim, pois através dos materiais e um espaço físico correto a aula terá um
desenvolvimento adequado atendendo o que foi planejado pelo professor, agora se a
disponibilidade de materiais for diferente das necessidades adequadas para a
realização das atividades planejadas pelo professor, a qualidade e a dinâmica das
aulas podem ser influenciadas reduzindo assim a qualidade das aulas de educação
física.

Temos diferentes realidades retratadas pelos professores, mas há pontos comuns
evidenciando o compartilhamento de problemas correlatos. O espaço físico discutido com os
mesmos trouxe a tona que a maioria dos espaços que a escola possui é suficiente para uma
boa aula de educação física, porém não dependemos somente de espaço físico ou material
pedagógico, há vários fatores que interferirem na qualidade da aula.
Podemos considerar que ter uma quadra coberta e alguns materiais como bola, rede ou
cones pode favorecer o trabalho com uma diversidade de atividades que se apropriam de tais
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recursos, mas na ausência deles, podemos também criar alternativas, como cones, bastão, peso
para arremessos confeccionados nas aulas, enfim, acionar a criatividade do professor.
Seguindo por esse lado, também podemos considerar uma possível parceria com um
professor de outra matéria, por exemplo, para ser trabalhada a reciclagem dentro da escola,
como uma forma sustentável de fazer materiais pedagógicos.
No mapeamento do espaço físico e materiais, a maioria das perguntas era objetiva e
fechada, para entendermos melhor qual era a estrutura disponibilizada para o profissional de
educação física atuar na escola.
Todos os professores afirmaram possuir para as aulas de educação física a quadra
poliesportiva e a sala de aula, apenas a E. I. 2 possui uma piscina a disposição também para
aulas de educação física. Além disso, a P. I. 2 afirma que a piscina também é utilizada por
alunos no contra turno uma vez na semana, para aulas de natação. Todos os professores
consideraram o espaço adequado para prática, porém a P. I. 1 considerou que a conservação
desse espaço esta ruim.
Entre as escolas pesquisadas, nenhuma há recursos audiovisuais e tecnológicos
disponíveis para o professor de educação física, o que seria um material pedagógico
riquíssimo para complementar o ensino-aprendizagem.
Todas as escolas possuem materiais pedagógicos para aula de educação física, como
bolas, cones, cordas, jogos, arcos, porém estão com o estado de conservação ruim, e todos os
professores relatam que os materiais existentes não são suficientes para o uso individual dos
alunos.

3 Considerações finais

Constatamos que o espaço físico é das dificuldades enfrentadas por todos os
professores e nos diversos ambientes escolares investigados. Através do mapeamento
realizado podemos observar que adaptações nas aulas podem ser efetivadas, na tentativa de
sanar essas dificuldades e auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Outro aspecto a ser
salientado é que o enfrentamento dessas questões pelo professor pode elemento motivador ou
não para o desenvolvimento da sua pratica pedagógica.
Um consenso entre os professores entrevistados é que, o espaço físico e materiais
pedagógicos ajudam no processo de desenvolvimento de uma boa aula de educação física,
porém ela não garante o sucesso da mesma, tendo em vista os inúmeros fatores que interferem
na qualidade da aula, como por exemplo, o interesse dos alunos que muitas vezes por ter um

205

pré-conceito do que são as aulas de educação física acabam se desmotivando quando as aulas
não correspondem a sua expectativa, como o interesse do professor em quebrar paradigmas e
trazer um novo olhar sobre a educação física naquele ambiente escolar, enfim, entre vários
outros que podem, e se possível devem ser enfrentado pelo professor.
É valido salientar também que através do trabalho podemos identificar outras
possibilidades de investigações, como fator motivacional do profissional de educação física
no ambiente escolar, ou o que motiva os alunos a participar das aulas, aos alunos referente a
estrutura que a escola dispõe para as aulas de educação física, a interação do professor ao
olhar a realidade de outros ambientes escolares e a partir desses verificar maneiras de se
desvencilhar das suas dificuldades.
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Resumo:
O presente relato refere-se ao cumprimento da disciplina de Estagio Supervisando IV do curso de licenciatura de
Educação Física da UFMT, experiência docente que pôde enriquecer o momento inicial da carreira profissional.
O objetivo foi promover um incremento na participação estudantil nas aulas de educação física da escola
estadual Pascoal Moreira Cabral em Cuiabá, com uma busca de uma ―prática por compromisso‖, uma vez que os
próprios alunos foram coautores da proposta de intervenção. Para tanto, utilizou-se a metodologia da PesquisaAção Organizacional proposta por Thiollent, transformando os alunos em agentes ativos na proposta. Por meio
desta metodologia os alunos manifestaram suas opiniões acerca de suas vivências escolares. Entre as diversas
sugestões de atividades, o Flag Footbaal foi adotado como atividade a ser desenvolvida. No transcorrer do
estágio percebeu-se que os alunos envolvidos no processo educativo realizaram uma espécie de ―degustação
pedagógica‖, permanecendo nas aulas aqueles que se identificaram com o ―sabor‖. Verificou-se um incremento
considerável na participação dos alunos nas aulas de educação física, sobretudo, na fase inicial da ―degustação‖,
observando uma queda na parte final do estágio. Contudo, é inegável que uma prática por compromisso é mais
viável pedagogicamente do que uma prática por obrigação.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Pesquisa-ação. Prática por Compromisso.

1 Introdução

O curso de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso, em sua
estrutura curricular 2010/1, era denominado de Licenciatura Plena, apresentando em sua grade
sete disciplinas voltadas para a prática de estágios supervisionados, sendo três delas de perfil
do bacharelado e as outras quatro de licenciatura. Os estágios da licenciatura estavam assim
distribuídos: Estágio supervisionado I (educação infantil); Estágio supervisionado II (anos
iniciais da educação fundamental); Estágio supervisionado III (anos finais do ensino
fundamental) e Estágio supervisionado IV (ensino médio).
A peculiaridade de cada fase dos estágios da licenciatura geraram episódios instigantes
e, para o presente relato daremos destaque à prática do ensino médio, visto que no percurso da
passagem das disciplinas de estágios, percebeu-se um crescente desinteresse por parte dos
alunos e, um consequente abandono das aulas de Educação Física. Enquanto na educação
infantil a participação é quase uma totalidade, no ensino médio essa participação normalmente
é reduzida a um grupo restrito de alunos que demonstra interesse pelas atividades
desenvolvidas nas aulas.
O desinteresse apresentado no ensino médio pode ser analisado sob diversas óticas, em
destaque o processo histórico que a Educação Física vem enfrentando para se legitimar-se
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enquanto componente curricular, as mudanças são visíveis, contudo, se processam de forma
lenta e gradual, numa trajetória que começa na formação inicial, passa pela intervenção
profissional até a formação continuada, num ciclo que nunca se encerra, mas que precisa
relacionar-se constantemente.
A oportunidade da legitimação da Educação Física enquanto componente curricular
lhe é ofertada com a implantação da Lei 9394/96. Contudo, um longo caminho é imposto à
disciplina, o caminho de se desvencilhar da fama "recreativa" ou de ―atividade escolar‖ e se
legitimar enquanto componente curricular. A legalidade advinda dessa Lei não promoveu a
legitimidade instantânea da disciplina, pois os velhos hábitos ainda permeiam a prática da
Educação Física nas escolas, hábitos tantos dos discentes quanto dos docentes. Segundo
González e Fensterseifer (2005), esse período está situado entre o "não mais e o ainda não", a
educação física não é mais a mesma: apenas saúde e esporte, mas ainda não é, o que pode ser:
uma disciplina voltada para a formação integral dos seus alunos em todos os aspectos.
Nóbrega (2005, p. 53) assim reforça que:
[...] a Educação Física deve superar a tradição mecanicista de corpo e resgatar a
linguagem do sensível, vivenciando o corpo não como instrumento ou objeto, mas
corpo-sujeito, síntese da presença no mundo‖, ―[...] não o corpo racionalizado do
pensamento cartesiano, incorporado pela Ciência e pela Educação, mas o corpo
sensível, transversalizado pela percepção do movimento.

No enfrentamento dessa dicotomia – legalidade x legitimidade – torna-se
imprescindível que a Educação Física deixe de ser vista apenas como melhoria da saúde e da
aptidão física dos alunos e que todos os envolvidos no processo de legitimação da disciplina
contribuam de forma direta nesse enfrentamento. Desse modo, os alunos tornam-se agentes
primários na elaboração de planejamentos que norteiam a superação desse dilema. Cabe uma
ressalva a esse dilema, que não é de todo nefasto, pois segundo alguns autores, entre eles
Kunz (1991) e Betti (1991), é nele que a Educação Física contemporânea se ancora de forma
inevitável para posicionar-se com uma disciplina crítica que se pretende afirmar.
Não negando a importância do professor à frente do processo educacional, mas
entendendo que o agente principal desse processo é o aluno, configura-se aí uma notoriedade
da relação recíproca, em que o professor e aluno aprendem e ensinam mutuamente, tendo a
cumplicidade com os alunos como pano de fundo de sucesso da aprendizagem. Desse modo, o
aprender se processa de forma significativa, quando no decorrer do percurso são construídos
significados pelo educando, utilizando-se dos conhecimentos prévio que trazem para a escola,
para a sala de aula, para cada aula, isso é validar-se nos componentes pessoais dos alunos,
dando significância a sua aprendizagem, para tal regulação de significados faz-se necessário
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ouvir os alunos, traçar um diagnóstico destes conhecimentos prévios, projetando uma prática
pedagógica em consonância com os anseios dos próprios alunos (BRASIL, 1996). Frente a
essa propositura, entendemos a necessidade de planejarmos uma prática por compromisso no
estágio supervisionado do ensino médio. O grande desafio dessa propositura foi selecionar um
tema a ser trabalhado durante o período do estágio, visto as inúmeras possibilidades que
surgiram.
Os Coparticipantes deste estudo foram alunos do Ensino Médio das turmas dos
segundos anos ―C‖ e ―D‖ do período matutino da Escola Estadual Pascoal Moreira Cabral,
localizada no município de Cuiabá, pertencente à rede de ensino do estado de Mato Grosso.
Todos os alunos participantes encontravam-se em idade escolar condizente para com a sua
turma, em sua maioria absoluta reside no próprio bairro e suas adjacências.

2 Desenvolvimento

A propositura da prática por compromisso foi elaborada com prévia consulta aos
participantes das aulas. Os anseios dos alunos foram acolhidos, para que então fosse
produzida uma proposta de intervenção em conjunto. Para Thiollent (1997), a pesquisa deve
ser conduzida de modo que não seja predeterminada pelos interesses dominantes que
atravessam a organização. De acordo com a ética profissional, há um constante compromisso
com a verdade e com a compreensão compartilhada entre os atores que se relacionam na
situação investigada. No contexto organizacional, a Pesquisa-Ação é concebida com uma
estrutura de interação entre todos os envolvidos com procedimento em cinco fases
(THIOLLENT, 1997):
Diagnóstico para identificar um problema na organização: essa etapa se deu
durante a realização do estágio de observação das aulas de Educação Física da professora
titular da escola Pascoal Moreira Cabral. Foi possível identificar a falta de participação
considerável por parte dos alunos. Havia uma predominância do esporte futsal, –
aproximadamente um terço do alunado participava efetivamente, quase a totalidade do sexo
masculino – e outros dois terços na arquibancada, dispostos em grupos menores "panelinhas",
normalmente conectados às redes sociais. Dessa forma, diagnosticamos que as aulas de
Educação Física nessa unidade de ensino eram ministradas para poucos, constituindo-se ai o
nosso principal desafio: aumentar a participação discente nas aulas de Educação Física.
Planejamento da ação, considerando as ações alternativas para resolver o
problema: nossa estratégia para a escolha do conteúdo do plano de unidade a ser inferida nas
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aulas do estágio foi à aplicação de um instrumento investigativo (questionário de entrada),
visando coletar informações pertinentes para tal ação. Essas informações visavam identificar
os perfis do alunado e suas experiências escolares anteriores e, sobretudo, os anseios quanto
aos conteúdos que eles desejavam. Com o levantamento, constituímos quatro grandes
agrupamentos e cada um com a sugestão mais citada no questionário de entrada:


Esportes coletivos...................................................... Handebol



Esportes de Aventura................................................ Slack Line



Esportes Não Tradicionais no Brasil......................... Futebol Americano



Outros ....................................................................... Natação

Seleção e Execução das ações: após elaboração das propostas, a etapa seguinte
consistiu em sua apresentação aos alunos dos segundos anos "C" e "D", turmas que seriam o
público alvo da disciplina de estágio. Com algumas abstenções a proposta foi deliberada e
aceita pelos presentes com a seguinte votação: 08 abstenções, 47 votos favoráveis, 06 faltas e
nenhum voto contrário. Em face da seleção do plano de unidade pelos alunos presentes, as
próximas ações foram de espectro logístico e pedagógico para a implementação do Futebol
Americano na versão Flag Football.
Avaliações das consequências da ação: durante todas as fases do estágio foi aferido
o nível de participação dos estudantes, por meio das observações dos estagiários envolvidos
no processo. Tais observações eram realizadas de maneira discreta, sem a chamada nominal,
apenas no campo visual realizava-se a conferência do número de participantes em cada aula.
Tal estratégia tinha o intuito de não forçar a participação dos alunos pela ―pressão
pedagógica‖ da chamada tradicional, uma vez que o objetivo era a de uma prática por
compromisso e não por obrigação. Com esta avaliação pudemos constatar a participação
estudantil e compará-la com o diagnóstico inicial. Ao término das atividades do estágio, um
novo questionário foi aplicado junto às turmas (Questionário de Reentrada), tal mecanismo
permeou a construção de uma avaliação diagnóstica mais próxima da real visão dos alunos,
evidenciando o cumprimento ou não da meta primordial, a de aumentar a participação
estudantil nas aulas de Educação Física, através de uma prática por compromisso.
Aprendizagem específica e identificação dos ensinamentos da experiência com
retorno ao ponto de partida para evidenciar o generalizável adquirido sobre o
problema: nessa etapa, a produção de um relatório final contendo todas as fases anteriores
com apontamentos de erros e acertos foi produzido e entregue a escola como feedback das
ações desenvolvidas na unidade escolar durante o período de vigência do estágio. Além de
uma forma de prestar contas para a escola que abriu o espaço escolar para a realização do
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estágio, o relatório serviu para os demais professores da escola, no tocante a possibilidade do
incremento da participação dos alunos através da prática adotada. A reflexão acerca de um
planejamento anual da disciplina de Educação Física, pensado a partir de um coletivo - alunos
e professor - pode contribuir para tal encaminhamento. Nesse caminho, Thiollent (2005)
afirma que a Pesquisa-Ação serve para identificar problemas e desenvolver um programa de
ação a ser acompanhado e avaliado. Desse modo, o conhecimento obtido na Pesquisa-Ação
ressalta o seu objetivo: a de compartilhar os seus resultados com os demais pares na mesma
organização, tornando o resultado acessível a todos.
Quadro 1: Participação dos alunos nas aulas de educação física
TURMAS
2º “C”
2º “D”
Média nas aulas regulares
2º ―C‖
1ª aula
2º ―D‖
2º ―C‖
2ª aula
2º ―D‖
2º ―C‖
2º ―D‖
2º ―C‖
4ª aula
2º ―D‖
2º ―C‖
5ª aula
2º ―D‖
Média nas
2º “C”
aulas do estágio 2º “D”
MÉDIA GERAL
Fonte: elaborado pelos autores
3ª aula

PARTICIPANTES
14 / 31
15 / 30
14,5
29
28
27

PERCENTUAL
45,16
50,00
47,58
93,55
93,34
87,10

26

86,67

22
25
18
21
10
13
21,2
22,6
21,9

70,97
83,34
58,07
70,00
32,26
43,34
68,38
75,33
71,85

3 Conclusão

Nas observações iniciais, diagnosticou-se um problema na organização, primeira fase
da Pesquisa-Ação organizacional (THIOLLENT, 1997), a baixa participação dos alunos nas
aulas, os fatores para a baixa adesão não foram previamente comprovados, mas sem dúvida a
falta de planejamento aliada ao seu domínio de turma contribuiu para tal episódio, mas o que
com certeza ficou latente nesse comportamento foi à falta de compromisso por parte dos
alunos, falta essa associada a uma velha prática rotineira nas aulas de Educação Física, assim
não faz diferença em não participar, pois a próxima aula com certeza seria a mesma coisa,
então ele poderia selecionar o dia que queria realizar tal prática. O futsal era a prática
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predominante (quase exclusiva), assim sempre os mesmos alunos participavam das aulas,
enquanto a maioria ficava alheia à atividade.
A ausência de muitos alunos nas aulas de Educação Física sem dúvida advém de um
processo histórico, como defendem inúmeras literaturas, mas a ele se associa uma
desmotivação do alunado justamente por não entender esse o porquê das formas de
organização (ou desorganização!?) das aulas. Estas parecem sempre serem as mesmas e não
ganham significados para eles.
A criação do plano em conjunto, além de oferecer as significâncias para a
aprendizagem ora proposta, também ampliou a participação estudantil nas aulas de Educação
Física da mencionada unidade escolar, por meio de uma prática por compromisso. Foi
observado que na fase de diagnóstico, que menos de 50% dos alunos participavam
efetivamente das aulas, ampliando essa participação na média geral do período do estágio
para mais de 70%. A esperada prática por compromisso, almejada ao término do estágio foi
aferida nos momentos iniciais do estágio, pois ―um novo‖ foi posto a frente dos alunos e o
despertar através da curiosidade aumentou a participação estudantil para índices superiores a
90%. Contudo, apenas os números iniciais não permitem a leitura do processo como um todo.
Os alunos somente participariam das aulas de Educação Física durante o estágio de forma
espontânea, em nenhum momento foi exigida a sua efetiva participação – principio este
ancorado na ―prática por compromisso‖ – assim, verificou-se no decorrer das aulas que alguns
alunos perderam o ―encanto‖ pelo ―novo‖ e, gradativamente, os índices de participação foram
declinando. Mesmo que uma média geral apresente números superiores aos da média das
aulas regulares de Educação Física, podemos afirmar que a prática por compromisso foi
alcançada apenas na fase inicial do estágio e sendo perdida na sua parte final.
Os motivos para a queda da participação estudantil na parte final do estágio deve ser
motivo para realização de outros estudos, o que não se pode negar é que a não obrigatoriedade
na participação atuou como agente desmotivador da prática, aumentando o índice dos que
preferiam ficar sentados à sombra, na arquibancada, a realizar a prática proposta pelos
próprios alunos. Outro fator que pode ter atuado como agente na queda dos índices foi o que o
denominamos de ―degustação pedagógica‖, momento em que os alunos no transcorrer do
período do estágio foram saboreando a prática, na medida em que gostavam do ―sabor‖
permaneciam à mesa (campo), ou não gostavam, retiravam-se em busca da sua ―siesta‖ na
sombra da arquibancada.
Porém, podemos afirmar que o objetivo do incremento na participação dos alunos nas
aulas de Educação Física foi alcançado, mesmo receoso na queda da participação ao longo do
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estágio, os índices se mostraram satisfatórios, pois permaneceram até o término do estágio
apenas os alunos que tiveram a afirmação do compromisso com a prática desenvolvida.
Espera-se que esses tenham alcançado a ―cartase‖ dentro desse processo educativo e que
ainda a coloque em sua prática social, afinal a afirmação de Rubem Alves é emblemática para
o caso: ―... o voo não pode ser ensinado aos pássaros. Só pode ser encorajado‖.
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ESTUDANTES EGRESSOS DE ESCOLAS WALDORF DE CUIABÁ-MT:
A TRANSIÇÃO PARA ESCOLA NÃO WALDORF
Eliane Souza Oliveira dos Santos (PPGE/UFMT) – elianefefufmt@gmail.com
Cleomar Ferreira Gomes (PPGE/UFMT) – gomescleo.cg@gmail.com
Resumo:
O objetivo desta pesquisa foi o de conhecer a opinião dos egressos sobre a transição de uma escola Waldorf para
outra não Waldorf. Objetivos específicos: a) saber como os estudantes avaliaram a adaptação; b) identificar se os
estudantes encontraram facilidades e/ou dificuldades; e, c) conhecer os pontos fortes e/ou pontos fracos da
educação Waldorf. Pesquisa de natureza qualitativa e exploratória, participaram 17 egressos de duas escolas
Waldorf de Cuiabá-MT, idade entre 15 e 17 anos e tempo médio de escolarização Waldorf de 9 anos. Para a
coleta de dados utilizou-se de questionário com perguntas abertas e dos termos de autorização assinados.
Principais resultados: adaptação rápida, fácil, tranquila e muito boa. Capacidade de organização, disciplina para
estudo, facilidade para socializar, apoio de familiares, facilidade de aprendizado e raciocínio lógico foram
algumas facilidades mencionadas. Quantidade de conteúdo e de avaliações, ambiente físico da escola não
Waldorf, método de ensino e falta de atividades culturais, as dificuldades relacionadas. Pontos fortes: formação
global e humanística, relações sociais entre colegas e professores, disciplinas diferenciadas. Pontos fracos: não
utilização de equipamentos eletrônicos, falta de provas, ensino lento, educação centrada em valores cristãos,
carência de professores com qualificação Waldorf. A Educação Waldorf difere sobremaneira de outras
metodologias de ensino e a mudança para outra escola pode preocupar familiares, estudantes e professores. Ficou
evidente que os egressos apresentaram facilidades para a adaptação, que os contrastes foram marcantes, que os
pontos fracos precisam ser considerados e que os estudantes valorizaram os saberes e as práticas contempladas
na educação Waldorf.
Palavras-chave: Pedagogia Waldorf. Egressos. Transição.

1 Introdução

A Pedagogia Waldorf foi criada na Alemanha em 1919, pelo filósofo austríaco Rudolf
Steiner (1861-1925), segundo pressupostos da Antroposofia. De origem grega quer dizer
conhecimento do ser humano e apresenta-se como um método de conhecimento da natureza,
do ser humano e do universo (SOCIEDADE ANTROPOSÓFICA NO BRASIL, 2019).
A partir de uma visão antropológica, a Pedagogia Waldorf fundamenta sua prática
educativa em torno de preceitos do ser humano como unidade harmônica físico-anímicoespiritual; compreende e explica o desenvolvimento dos seres humanos em etapas de 7 anos,
princípios gerais evolutivos denominados de setênios, dos quais a educação atua diretamente
nos 3 primeiros. Os princípios básicos de autonomia de uma escola Waldorf são a liberdade
quanto às metas da educação, quanto ao método pedagógico e quanto ao currículo. (LANZ,
2000).
Com preceitos que a diferenciam sobremaneira de outras metodologias, a pedagogia
Waldorf é aplicada em instituições normalmente chamadas de escolas Waldorf, espaços nos
quais os métodos pedagógicos, o currículo, o espaço físico e ambiente escolar, diferem em

214

grande maneira de outras escolas que serão neste texto denominadas de não-Waldorf. Além
dos aspectos já mencionados, as principais distinções que comumente identificamos nas
escolas Waldorf são o ambiente livre e cooperativo, o envolvimento dos pais, a ênfase em
habilidades artísticas e manuais que potencializam o desenvolvimento da imaginação, a
importância dos processos para se chegar aos conteúdos, o ensino por épocas, o uso de livros
textos elaborados pelos próprios alunos, pois não há apostilas, e a quase ausência de provas
(LANZ, 2000).
Estudos recentes (PACÍFICO; MARCONDES, 2016; BACH JÚNIOR; GUERRA,
2018) investigaram o perfil e atuação dos alunos egressos da Pedagogia Waldorf e
desmitificam alguns equívocos. Em consonância, para esta pesquisa perguntou-se: Como os
estudantes avaliam a transição de uma escola Waldorf para outra não Waldorf? Quais seriam
as facilidades e as dificuldades no processo de adaptação de uma escola para outra? Quais os
pontos fortes e fracos percebidos pelos estudantes sobre a preparação recebida na educação
Waldorf? Esta pesquisa de campo buscou compreender e contribuir com a expansão de
conhecimento sobre esta temática. Os achados podem ser válidos para estudantes, pais,
professores e coordenadores no sentido de minimizar ou abreviar os efeitos indesejáveis.
Apresenta-se a seguir uma concisa revisão de literatura dos princípios e dos meios que
a Pedagogia Waldorf emprega para alcançar seus propósitos.

2 A pedagogia Waldorf

A Antroposofia é a base da Pedagogia Waldorf, segundo Lanz (2005, p. 16)
―Antroposofia significa ‗sabedoria do homem‘. Mas não se trata apenas de antropologia; tratase, na realidade, de uma ciência do Cosmo, tendo por centro e ponto de apoio o homem. ‖
(LANZ, 2005, p.16). Além da Pedagogia Waldorf, os fundamentos da Antroposofia também
estão presentes na medicina e na farmacologia, na agricultura biodinâmica, na educação
terapêutica, na pedagogia social e na arquitetura (SOCIEDADE ANTROPOSÓFICA NO
BRASIL, 2019).
A Antroposofia reconhece a existência dos reinos mineral, vegetal, animal e o
humano, bem como corpos físico, etérico, astral e o eu. Em comum os 4 reinos possuem o
corpo físico. O reino mineral não possui o corpo etérico, que mantém a vida dos demais
reinos. Somente os animais e o ser humano possuem o corpo astral, veículo de sentimentos e
sensações. Rudolf Steiner reconheceu a constituição quaternária do ser humano. ―Além e
acima dos três ‗corpos‘ inferiores (físico, etérico e astral) o homem possui, pois, um quarto

215

elemento constitutivo de sua identidade ― ou melhor: ele é esse eu (ego), ao qual os três
corpos servem de base ou envoltório‖. (LANZ, 2000, p. 25). Ao analisar as atividades
anímicas do ser humano, no campo pedagógico, Rudolf Steiner reduziu o número para 3:
pensar, sentir e querer.
Rudolf Steiner compreendia que a vida humana era decorrente de ciclos de
aproximadamente sete anos e não ocorria de forma linear. Embora a subdivisão denominada
de setênios possa ser observada a vida inteira, os primeiros 21 anos correspondem ao período
da educação, no sentido comum (LANZ, 2000, p. 38), pelo menos deveria ser.
O primeiro setênio caracteriza-se pelo desenvolvimento e atuação do corpo físico e ao
final desta etapa, por volta dos 7 anos de idade, a criança encontra-se na fase da maturidade
escolar. O segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, caracteriza-se pela intensa vivência de
sentimentos, fantasias criadoras e emotividade, pelo desenvolvimento da memória e do
pensar, ocorrem também processos íntimos ligado à vida sentimental e o despertar da
sexualidade (LANZ, 2000, p. 45).
Desenvolvido em bases antropológico/antroposóficas, o currículo da Pedagogia
Waldorf é elaborado com vistas à evolução física, emocional e espiritual; desperta o interesse
pelo aprendizado de maneira cooperativa; é vivo, dinâmico e integrado; respeita cada fase,
concebe a individualidade com ênfase na descoberta de capacidades e potencialidades; e,
considera o desenvolvimento integral dos alunos. Para tanto, contempla os componentes
curriculares comuns a outras metodologias, mas inclui também conteúdos de astronomia,
teatro, zoologia, botânica, música, trabalhos manuais, artesanato, jardinagem, técnicas
agrícolas e horticultura, filosofia, artes plásticas e cênicas e línguas estrangeiras, jogos e
educação física (COLÉGIO WALDORF BRASILIS, 2013).
A Pedagogia consiste em teorias e certas maneiras de refletir e explicitar questões
relativas ao modo de conceber a educação. Algumas vezes já esteve em oposição com a
educação de sua época, ―[...] a educação constitui apenas a modalidade prática da Pedagogia,
que, por sua vez, consiste em certa maneira de refletir sobre as questões relativas à educação‖.
(DURKHEIM, 2011, p. 75). Em alguns momentos nos referiremos a educação Waldorf.
A escola Waldorf tem por propósito formar pessoas que possam além de garantir o
bem-estar pessoal e sua contribuição com o mundo, também estejam em condições de zelar
pela liberdade individual e prontos a responder por suas decisões (FEDERAÇÃO DAS
ESCOLAS WALDORF NO BRASIL, 2019).
Pacífico e Marcondes (2016) investigaram o perfil de egressos de escolas Waldorf no
Brasil para entender o impacto da educação Waldorf na vida de 68 ex-alunos, de 18 a 54 anos,
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com mais de 1 ano de estudo em escola Waldorf nas cidades de São Paulo e Curitiba. Os
resultados apresentaram que o grupo pesquisado não possuía dificuldade em ambientes
competitivos, a educação Waldorf não imprimiu uma tendência padronizada em relação a
religiosidade, tinha hábitos de leitura maior que a média nacional brasileira. Entre os 42
alunos que estudaram em escolas não Waldorf, 17 responderam ter sentido dificuldade e 05
sentiram as diferenças, 5 adaptaram-se bem, 2 não responderam e 1 preferia a outra instituição
à Waldorf. Os achados dos autores, nos instigaram na busca da compreensão de quais podem
ser as dificuldades encontradas para a adaptação.
O artigo intitulado ―O Currículo da pedagogia Waldorf e o desafio da sua atualização‖
de abordagem teórico-bibliográfica, apresenta a tensão entre realidade idealidade e aponta
para posturas conservadoras e progressistas, problemas de anacronismo, a dimensão históricocultural do fenômeno educativo com os ideais da teoria. Destaca-se desta pesquisa a leitura
feita sobre a concepção do currículo Waldorf. Os autores afirmam que ―A abordagem acrítica
do currículo Waldorf caracteriza-se por realizar descrições e justificativas do emprego de
conteúdos de ensino para determinada idade ou faixa etária, [...] (BACH JÚNIOR; GUERRA,
2018, p. 12) como uma conexão pautada na ideia de homem e de seu desenvolvimento.‖

3 Metodologia

O presente estudo adotou uma abordagem qualitativa e exploratória para conhecer e
compreender como foi o processo de transição de alunos egressos da Pedagogia Waldorf para
a escola não Waldorf. A pesquisa qualitativa se apresentou como o tipo mais adequado pois se
ocupa,
[...] com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou
seja, ela trabalha com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das
crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é
entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só
por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir
da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. ‖ (MINAYO, 2011, p. 21).

―As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou
hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores‖. (GIL, 2012, p. 27).
Participaram da pesquisa 17 adolescentes com idade entre 15 e 17 anos, dos quais15
tinham 16 anos; 9 estudantes eram do sexo masculino e 8 do sexo feminino. Entre os
participantes, 13 ingressaram em escola de metodologia Waldorf com idade entre 1 e 4 anos,
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9 iniciaram os estudos no Jardim e 4 no Maternal; 9 anos foi o tempo total médio de estudo
em escola Waldorf. Os estudantes eram egressos de 2 escolas privadas de Cuiabá-MT que
adotam a metodologia Waldorf, uma pertencente a Federação de escolas Waldorf no Brasil.
12 estudantes concluíram juntos o 8º ano na escola federada, no ano de 2016; 5 egressos
estudaram na outra escola Waldorf, dos quais, 4 até o 1º ano do ensino médio (10º ano
Waldorf) e 1 até o 8º ano. 9 foram matriculados, no ano de 2017, na mesma turma de 9º ano
em uma escola privada não Waldorf, também em Cuiabá. Atualmente, o total de 13
participantes estudam na mesma turma de 2º ano do Ensino Médio, 2 em outra escola privada
e 2 em escola Federal de Ensino Médio. A escolha dos participantes se deu pela facilidade de
acesso aos egressos já que 14 estudam atualmente na mesma escola não Waldorf.
Para a coleta de dados foi proposto um questionário por escrito e auto aplicado (GIL,
2012), com 9 questões abertas, das quais, 3 se referiam a idade de início, tempo total de
escolarização e ano escolar que iniciou os estudos em escola Waldorf. As demais perguntas
inqueriam sobre: a) como avaliavam a transição para a escola não Waldorf; b) se haviam
apresentado facilidades e quais foram; c) se haviam percebido dificuldades e quais foram; d)
como analisavam a preparação/educação recebida na educação Waldorf para a formação
como estudante; e) e a formação/educação recebida para formação como pessoa; f) se
percebiam aspectos/pontos forte e pontos fracos na educação Waldorf. Três questões eram do
tipo dependentes e os egressos tinham a opção de assinalar sim ou não e, caso positivo,
complementar a resposta (GIL, 2012). Optou-se pelo questionário com perguntas abertas por
possibilitar maior facilidade para a coleta e mais liberdade de expressão para os estudantes.
No mês de junho de 2019, foram entregues 19 questionários, Termos de Assentimento
e Termos de Consentimento, 17 diretamente aos estudantes na escola e 2 foram enviados
pelas mães. Os participantes foram informados de que não precisavam se identificar e que
poderiam levar para responder no horário e local de preferência. 2 questionários não
retornaram e foram excluídos da pesquisa, os demais foram devolvidos em torno de 10 dias.
O grupo pesquisado tem características muito semelhantes, pontos em comum e
apresentarem singularidades. Assim, O estudo do material coletado direcionou-se para a
exploração do conjunto de opiniões dos egressos sobre a transição para a escola não Waldorf
e reúne o conjunto das palavras e expressões. Para as descrições e análise considerou-se a
diversidade das respostas (MINAYO, 2011, p. 79).
Todos os questionários foram lidos três vezes; palavras e expressões receberam
destaques, em seguida selecionou-se os termos recorrentes e os menos frequentes, que foram
na sequência reagrupados. Foram transcritas na íntegra e não receberam correções
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ortográficas. Identificou-se os egressos com o uso de letras maiúsculas e números ordinais
entre parênteses (E para egresso, F para feminino, M para masculino, A para idade, EW para
tempo de estudo em escola Waldorf). Respectivamente, os números identificam o participante
(de 1 a 17), a idade e o tempo de estudo em escola Waldorf, como no exemplo: (E13M, 16A,
12EW).

4 Resultados e discussão

Apesar de serem os pais, ou outros adultos responsáveis, quem geralmente decidem
onde os filhos devem estudar, as pessoas mais indicadas para relatar como foi a transposição
de uma instituição para outra são os próprios estudantes. Assim, decidiu-se fazer a exploração
junto aos estudantes. O objetivo desta pesquisa foi conhecer a opinião dos egressos sobre a
transição de uma escola Waldorf para outra não Waldorf, com foco na compreensão das
facilidades e/ou dificuldades para adaptação e os pontos fortes e/ou pontos fracos da educação
Waldorf.
O grupo pesquisado estudou praticamente todo o ensino fundamental em escola que
segue a metodologia Waldorf, a maioria iniciou na Educação Infantil, como informado
anteriormente, o tempo total médio de estudos nesta pedagogia foi de 9 anos, variando entre 2
e 13 anos.
A primeira pergunta se referia a como o estudante avaliava a transição da escola
Waldorf para a escola não Waldorf e como foi a adaptação. Identificou-se que os estudantes
não apresentaram dificuldades relevantes na adaptação, já que nas respostas encontravam-se
palavras como: rápida, tranquila, fácil, mais fácil do que o esperado, sem dificuldade,
excelente, muito boa ou boa. Uma participante respondeu que estava com muita expectativa e
que foi emocionante. Outro egresso respondeu que sentiu um pouco de dificuldade e um outro
disse que o começo foi difícil devido ao ritmo de estudo, mas que foi adaptando. Os achados
deste estudo vão ao encontro da pesquisa de Pacífico e Marcondes (2016).
Excelente. Ao contrário do que muitos pensam, alunos Waldorf são sim capazes de
se adaptar às escolas tradicionais, depende apenas do esforço e escolhas do próprio
aluno. Eu, que fui um bom e atencioso aluno na [nome da escola waldorf], ao me
mudar para o [nome da escola não waldorf] tive excelentes notas, o que me
possibilitou a ser não somente um dos melhores alunos da minha sala, mas de todo
9º ano. (E14M,16A, 12EW).

As diferenças mencionadas pelos estudantes foram quanto ao sistema de ensino e de
avaliação, quantidade de conteúdo, a presença de apostilas e de notas. Um dos egressos
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respondeu: ―Não foi uma transição difícil, a principal mudança foi o quanto eu tenho que
estudar, porém em pouco tempo me acostumei com isso‖. (E13M, 16A, 12EW). Outro
mencionou: ―No meu ponto de vista eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar pois a
forma de avaliar o aluno é totalmente diferente.‖ (E7M, 16A, 5EW).
Nas escolas que seguem a metodologia Waldorf o sistema de ensino e de avaliação são
bem diferentes, será avaliado,
[...] o trabalho escrito, a aplicação, a forma, a fantasia, a riqueza de pensamentos, a
estrutura lógica, o estilo, a ortografia e, além disso, obviamente os conhecimentos
reais. Mas o julgamento geral sobre o aluno levará em conta o esforço real que ele
fez (ou não fez) para alcançar tal resultado, seu comportamento, seu espírito social.
Tal avaliação não se fará por meio de números, mas por meio de uma caracterização
qualitativa. (LANZ, 2000, p. 105).

De fato, fica evidenciada a diferença para o egresso, pois na escola Waldorf o
professor conhece muito bem os alunos, visto que os acompanham por durante anos,
conforme mudam de ano escolar. Assim, Lanz (2000) afirma que não há necessidade de
exames e provas para avaliar o rendimento do aluno e que isso evitará traumas ligados a
notas, para pôr fim a quantificação,

[...] e não há necessidade de provas e exames para avaliação de seu rendimento. Isso
evita todos os traumas ligados a notas, sabatinas e exames, pondo fim de modo
peremptório à quantificação do aluno, cujo valor costuma ser expresso em notas e
frações decimais, certamente um dos aspectos mais degradantes nesse sistema.‖
(LANZ, 2000, p. 118).

Observemos o que uma das egressas respondeu: ―Não ter provas até o 8º ano, pois
assim, não deixa o aluno pressionado e não faz ele se sentir inteligente ou burro por causa de
uma nota.‖ (E15F,16A, 12EW).
Alguns mencionaram o auxílio de familiares nos estudos e um pouco mais de
dedicação no início, como ações importantes. O apoio de familiares na transição nos pareceu
fundamental para que a adaptação fosse mais tranquila. O participante de número 17 afirmou:
Na minha perspectiva, a transição de uma escola que segue a metodologia Waldorf
para uma escola que tem suas bases dentro do campo tradicional de ensino foi mais
fácil do que o esperado por mim e pelo restante dos meus familiares. Apesar de ter
necessitado de uma ajuda maior dos professores e de minha mãe para compreender
alguns conteúdos que não haviam sido abordados durante meu tempo dentro de
escolas Waldorf, consegui me adaptar bem e em pouco tempo à nova forma de
estudar. (E17M, 16A, 9EW).

A facilidade de socializar e fazer amizades rapidamente, também foram pontos de
destaques em diferentes relatos. Vejamos a resposta de uma estudante:
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Foi um processo de muitas expectativas, já que eu nunca tinha estudado em uma
escola tradicional antes, mas após algumas semanas no novo colégio pareceu
tranquilo acompanhar os novos conteúdos e socializar, fiz novos amigos e aprendi
muita coisa. (E1F, 16A, 10EW).

Outro aspecto facilitador mencionado por eles foi o fato de um grupo grande de alunos
terem sido matriculados na mesma turma na escola não Waldorf.
Acredito eu que minha transição foi extremamente tranquila. Em meu ver, o que foi
de grande ajuda foi que alguns pais se juntaram para levar os alunos para o mesmo
colégio, logos após sair do [nome da escola waldorf]. No primeiro momento em uma
escola não Waldorf foi emocionante, não tive grandes dificuldades e, tanto eu
quanto meus amigos que vieram comigo para o novo colégio, nos tornamos
referência de bons e aplicados alunos. O que mais ocorreu de mudança foi na forma
de estudo, pois se tornou mais puxada e cansativa. (E3F, 16A, 10EW).

A classe, conforme era chamada a turma, na visão de Lanz (2000) forma uma unidade
por meio das ações pedagógicas desenvolvidas o que fortalece os laços de amizade ente
alunos e professores, podendo se estender a familiares.
A vivência comum, as tarefas e o esforço coletivo, realizados desde o primeiro até o
último ano, forjam uma grande família ao redor do professor de classe. Quanto mais
variada a composição, mais rico o espectro. [...] Como a composição de uma classe
quase não muda durante todos esses anos, o espírito comunitário será pronunciado.
Além das amizades que se estabelecem, peças teatrais a serem apresentadas como
resultado de um esforço comum, excursões e viagens feitas em grupo, criam laços
indissolúveis. Muitas vezes, essas amizades vêm estender-se às famílias dos alunos.
(LANZ, 2000, p. 98-99)

A próxima questão indagava se eles apresentaram facilidades na transição, caso
respondessem sim, quais foram as facilidades. Dentre os 17 participantes, 15 responderam que
apresentaram facilidades e, entre elas, mencionaram a base recebida na escola Waldorf para o
aprendizado e a capacidade de raciocínio lógico: ―Entender os novos conteúdos não foi tarefa
difícil, já que, o colégio Waldorf me preparou com um raciocínio lógico que eu não
identifiquei por parte dos outros alunos não Waldorfs. ‖ (E1F, 16A, 10EW). Outro estudante
detalhou:
Após alguns poucos meses no [nome da escola não Waldorf] pude perceber que era
superior a muitos que ali estavam graças à minha base, que fora desenvolvida e
consolidada durante os anos em que fui aluno Waldorf, e que talvez não fora
incentivada, estimulada, ou devidamente desenvolvida nos demais alunos (com
exceções, é claro). Matemática? Tenho as 4 operações básicas, raciocínio lógico,
equações e regra de 3 totalmente desenvolvidas e dominadas. Português? Análise
morfológica e sintática devidamente ensinadas a mim. Geografia e História?
Também tinha uma boa base formada. Redação? Criatividade sempre muito
estimulada na, [nome da escola Waldorf] talvez faltasse mais informações sobre
gêneros e tipos textuais, tais como crônica, dissertação, relato, etc... mas é algo
quase irrelevante. Química, Física e Biologia, foram os que tive algumas pequenas
dificuldades no início e exigiram-me mais atenção nas primeiras provas, mas ainda
assim fui com médias excelentes já no 1º bimestre. (E14M,16A, 12EW).
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Alguns mencionaram a facilidade para socializar, interagir e se comunicar; preparação
emocional, mental e psicológica. Vejamos: ―Lidar com questões emocionais, entrei não
sabendo muito os conteúdos, mas estava bem preparado psicologicamente e mentalmente,
devido aos anos de Waldorf.‖ (E8M, 16A, 11EW). Duas egressas escreveram:
A boa abordagem das relações humanas nas escolas Waldorfs me possibilitou ter
capacidade de socializar com novas pessoas, já que as escolas tradicionais não
promovem muitas atividades que proporcionam tais conexões humanas. (E1F, 16A,
10EW)
Minhas facilidades foram as de sociabilidade, fiz muitas amizades novas e
conversava com todos os meus colegas, pois sou muito sociável; aprendizado,
pegava as coisas na aula facilmente; facilidade em escrever as redações e embora o
lanche seja bem diferente, também me adaptei. (E2F, 16A, 13EW).

Nas escolas Waldorf, a proximidade e o engajamento entre escola e pais são pilares da
educação Waldorf, que faz grande esforço para cultivar o contato por meio de reuniões
periódicas de pais, cursos pedagógicos e artísticos, festas, apresentações, excursões, etc., ―[...]
tudo isso deve criar um espírito comunitário cujos maiores beneficiários são as crianças, que
sentem a unidade de pontos de vista e de trabalho pedagógico. E isso lhes dá segurança e
confiança‖. (LANZ, 2000, p. 121).
A facilidade com tarefas que requeriam habilidades manuais e artísticas e com a
organização dos conteúdos, também foram citados por vários egressos, vejamos uma:
Logo no início, quando eu havia acabado de ingressar em uma escola de
metodologia tradicional, me destaquei consideravelmente nas áreas de música, artes
e educação física. Dentro das outras matérias obtive um desempenho mediano ou
apresentei uma certa dificuldade no início, mas logo me adaptei ao sistema de ensino
e meu rendimento apresentou grande melhora nas outras disciplinas, principalmente
na área de exatas. (E17M, 16A, 9EW).

A preparação e a apresentação de uma peça teatral, desde a trilha sonora, passando
pela preparação do figurino e cenário, o preparo e realização de viagens de campo para
estudos de botânica, mineralogia, história e geografia apresentam um alto valor pedagógico
que requer responsabilidade coletiva (LANZ, 2000).
Dois alunos responderam não à pergunta sobre se eles apresentaram facilidades para a
adaptação. O primeiro disse que pelo fato de ter estudado em escola não Waldorf antes, não
apresentou nem facilidade e nem dificuldade. O segundo não justificou a resposta.
A questão seguinte era sobre se eles perceberam dificuldades na transição. 14 egressos
responderam que sim e mencionaram como motivos a rotina de estudos, o sistema avaliativo e
a quantidade de conteúdo.
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Durante os primeiros meses de ensino, manifestei certas dificuldades em
acompanhar o ritmo de ensino e em estudar para as avaliações e provas, mas, após
um curto período te tempo, me adaptei de forma a obter grande eficiência tanto em
estudar quanto em realizar as avaliações e projetos que me foram apresentados como
parte do conteúdo. (E17M, 16A, 9EW).

Vejamos outras respostas: ―Minha maior dificuldade foi com relação a rotina de
estudos, tive que aprender métodos de estudos pois isso não era trabalhado na instituição
Waldorf‖. (E3F, 16A, 10EW). ―Entender como seríamos avaliados, provas, testes, simulados,
me deixavam bem confusa hahahaha‖. (E4F, 16A, 12EW). ―Apenas o cansaço de ter duas
provas semanais‖ (E9F, 16A, 9EW).
É compreensível que os egressos encontrassem relativa dificuldade no início, pois na
pedagogia Waldorf o livro didático é evitado e o ensino se baseia na palavra do professor que
expõe o conteúdo e o aluno transcreve e ilustra no caderno em redação própria. ―Ora um dos
princípios pedagógicos Waldorf consiste em ir da atividade ou do fenômeno para a abstração
conceitual. O caminho deve ser sempre da vontade para o sentimento e deste para o
raciocínio‖. (LANZ, 2000, p. 116). No ensino fundamental isto é ainda mais evidente.
Pouca oferta de atividades culturais e que favorecessem o relacionamento entre alunos
e professores pode ser percebida nas entrelinhas da transcrição de uma das respostas, como
fator de dificuldade de adaptação.
Foram pouquíssimas sendo as principais a quantidade exacerbada (e exagerada) de
provas por parte das escolas tradicionais, que fazem os professores correrem e
despejarem conteúdos sobre os alunos, acabando por gerar outro problema, a falta de
atenção dos professores aos alunos (se comparados a realidade das escolas Waldorf).
E esse último problema é um pouco compreensível já que os professores têm muitos
conteúdos para passar em pouco tempo e em salas com mais ou menos 40 alunos.
Ainda assim as escolas tradicionais não fazem nada para melhorar isso, fazendo com
que a relação aluno-professor seja ‗fraca‘. (E14M,16A, 12EW).

Para Rudolf Steiner o íntimo relacionamento entre professor e aluno é um dos
princípios da pedagogia e baseado no Antroposofia (LANZ, 2000, p. 116).
Outro aspecto apontado foi sobre o ambiente da escola, as salas muito fechadas, sem
plantas e espaços livres e, também, o fato de não ocorrerem atividades fora da sala de aula.
Resumidamente, foi estranho não terem tantas atividades fora da sala, práticas como
costumava ter na [nome da escola waldorf], além das várias atividades com música,
dança e arte. A parte cultural e artística nas escolas tradicionais não é explorada, o
que deixa o aluno, muitas vezes, sobrecarregado e cansado. (E1F, 16A, 10EW).
Minha maior dificuldade foi aprender a me relacionar com pessoas que não eram da
minha sala na escola [nome da escola waldorf], tendo dificuldades em fazer
amizades, também tive dificuldades em acostumar com as cadeiras da sala de aula e
me acostumar a ficar em uma escola sem muitas plantas ou espaços ao ar livre.
(E15F,16A, 12EW).
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Os egressos se remetem às festas, apresentações periódicas e excursões, tão
corriqueiras na Educação Waldorf, que ocorrem em vários momentos do ano escolar, pois
―[...] Nas escolas Waldorf, o ensino não se limita às salas de aula, laboratórios e campos de
esporte‖. (LANZ, 2000, p.140). Essas vivências trazem muitas vantagens para a formação do
aluno, para Steiner o aluno precisava mostrar aos colegas e aos pais o que acontecia durante
as aulas. [...] ―Habituados desde a primeira série a apresentar-se no palco, os alunos ignoram a
inibição diante de um público mais numeroso. De outro lado, aprendem a julgar os outros e a
si próprios [...] (LANZ, 2000, p. 141).
Entre os 3 participantes que responderam não terem percebido dificuldade, 1 deles
respondeu: ―No meu caso não tive dificuldade alguma, parecia que eu já estudava no modo
tradicional. ‖ (E8M, 16A, 11EW).
Outro participante não assinalou nem ―sim‖ nem ―não‖ e escreveu: ―Não gosto de
salas fechadas, sem luz solar e do método de testar alunos por meio de provas‖. (E5F, 16A,
11EW).
Na última pergunta foi questionado se os estudantes percebiam pontos fortes e fracos
na pedagogia Waldorf, se sim, quais seriam.
Identificou-se que todos os egressos percebiam pontos fortes na Pedagogia Waldorf,
entre eles mencionaram fatos como: o método que prepara cidadãos para a vida; o respeito
pelas fases de desenvolvimento dos estudantes. Uma das egressas afirmou: ―Sim, a
preparação como ser humano e estudante é muito boa, já que a Educação Waldorf não prepara
o aluno somente para provas, mas também para uma vida social, mental e física saudáveis‖.
(E1F, 16A, 10EW).
Sobre esta preparação, Rudolf Lanz preconiza:
Toda discussão sobre educação escolar, reformas do ensino, etc. só terá sentido se
for previamente esclarecida a seguinte premissa: qual é, em última análise, a meta da
educação humana? Aí duas opiniões se defrontam: segundo a primeira, essa meta é o
pleno desenvolvimento da personalidade; segundo a outra, é o preparo dessa
personalidade para que se integre harmoniosamente na sociedade e na civilização
ambientes. É nesse sentido que se diz que a finalidade de todo ensino é preparar a
criança para a vida. (LANZ, 2000, p. 171).

Observemos outros 2 depoimentos: ―No ensino fundamental o ponto forte é manter a
criança na infância, sem celulares e brincando na grama, resumindo é um método
humanístico, essencial no mundo meio chato e automatizado de hoje‖. (E8M, 16A, 11EW).
―O aspecto cidadão desse ensino é muito bom e traz diversos valores altruístas muito
desejáveis para a boa convivência entre pessoas e uma sociedade mais artística‖. (E6M, 16A,
12 EW).
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Os aspectos fortes são o método em si e tudo o que ele proporciona. Lá eu tive o
privilégio de curtir todas as fases e não pular etapas, fiz tudo no meu tempo e curti
muito a minha infância; um exemplo é a idade em que comecei a ler, que foi com 8
anos, uma idade atrasada para muitos, mas para mim foi o essencial, quando aprendi
eu peguei apreço pela leitura e amo ler até hoje, o que algumas vezes não acontece
com uma criança que aprende muito cedo e muito rápido, fora do seu tempo. (E2F,
16A, 13EW).
―Como já citei, a Pedagogia Waldorf não se limita a formar pessoas para
vestibulares como ENEN, FUVEST, UNICAMP, etc... mas também para o mais
importante de todos, A VIDA. Este é o maior diferencial, e quase inexistente nas
escolas tradicionais‖. (E14M, 16A, 12EW).

As influências pedagógicas mais profundas são transmitidas às crianças e aos jovens
por meio de impressões e, não por meio de palavras ou ensinamentos. Isso não quer dizer que
devemos ter uma atitude de passividade, mas por meio de atividades pedagógicas que
conduzam a impressões de efeito profundo (HEYDEBRAND, 1983).
A união entre alunos e interação com os professores; o trabalho para o
desenvolvimento de habilidades artísticas e sociais e a variedade de disciplinas também foram
mencionados como pontos fortes. Vejamos algumas respostas: ―O ponto forte é que tem
matérias como teatro, música e etc., que faz o nível da escola ser muito maior. ‖ (E15F,16A,
12EW). ―Um grande ponto forte é a construção de caráter através de brincadeiras, histórias e
conteúdos e uma variedade de conhecimentos gerais sobre diferentes matérias‖ (E9F, 16A,
9EW).
[...] as aulas de tecelagem, música e coral promoviam um ano letivo menos
exaustivo, é possível perceber isso graças ao primeiro ano no [nome da escola não
waldorf] (estou precisando de férias desde fevereiro). As viagens da escola também
descontraiam o ambiente de estudo, uniam a turma e promoviam um trabalho
artístico na confecção de relatório de viagem. (E4F, 16A, 12EW).
Aulas que não tem em outros colégios, como jardinagem, trabalhos manuais, artes,
culinária, espanhol e teatro. Que estimulam várias coisas boas. Ser uma escola que
permite o contato do aluno com a natureza e a luz do sol. Tem várias atividades que
incluem a família. Não podem levar o celular. [...] (E15F,16A, 12EW).

Entre os 15 egressos, 09 relacionaram pontos fracos. O ensino lento, a fraca
preparação para Enem e a inadequação para o nível do Ensino Médio são alguns deles.
Vejamos:
O ponto a melhorar seria dar mais ênfase à temas mais atuais e que os jovens terão
importante papel no futuro para solucioná-los e quem sabe enrijecer um pouco mais
em questão de tarefas e provas. Mas vale ressaltar, que a escola em que estudei era
desprovida de muitos recursos, que não possibilitava a compra de tantos recursos
didáticos. Talvez com recursos como das escolas tradicionais, a escola seria ainda
melhor. Falta mais conhecimento, compreensão e investimento por parte da
população brasileira no enorme potencial que a Pedagogia Waldorf tem.
(E14M,16A, 12EW).
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Um egresso escreveu: ―A educação Waldorf é do século XX e não deseja evoluir, é
fraca, também, para preparação de estudante para Enem.‖ (E6M, 16A, 12 EW). Outro
comentou, ―[...] percebi que avaliações formais, quando bem elaboradas e se o conteúdo é
bem ensinado, desafiam e estimulam o aluno a estudar mais em várias ocasiões‖. (E17M,
16A, 9EW).
Nesse sentido, Bach Júnior e Guerra (2018) apontam para a necessidade de atualização
do currículo Waldorf ao contexto social, histórico e cultural onde estão inseridos docentes e
discentes. Esta interligação entre idealidade e realidade, em um debate sobre a brasilidade do
currículo, precisa ocorrer de dentro para fora da escola, a partir dos docentes.
No cerne da pedagogia, Lanz (2000) ressalta que o crescimento e o desenvolvimento
dos professores nos aspectos formativo, moral e cultural, representa a vida da escola.
Portanto, devem ter autocrítica, estar à disposição dos outros professores com espírito
comunitário, ter uma postura aberta a tudo sem cair na rotina didática, devem ser [...]
―interessados e engajados nos problemas da atualidade‖ (p. 119).
A formação docente, visto a carência de professores qualificados para o ensino
Waldorf, a não utilização de aparelhos eletrônicos e a influência cristã, foram outros pontos
fracos apontados. ―E um ponto fraco é a dificuldade de professores realmente qualificados
para o ensino Waldorf e a influência cristã alta, em vez do ensino pluralizado de religiões‖.
(E9F, 16A, 9EW).
[...] Mas muitas vezes a pedagogia fica centrada nos valores primordiais e
tradicionais como a não utilização de aparelhos eletrônicos, tanto nos trabalhos
(impressores e canetas normais) quanto em sala de aula (com as lousas tradicionais
de giz de quadro). O equilíbrio entre a tradição e a modernidade seria o ideal.
(E1F,16A, 10EW).

Já existem estudos norte-americanos sobre o desafio de atualização no tocante às
tecnologias para o Ensino Médio, pois os educadores se deparam com necessidades e
questionamentos conforme a sua condição temporal. No Ensino Médio de escolas Waldorf já
há ―pesquisas pioneiras a respeito da inserção do ensino de computação e tecnologias no
currículo‖. (WHITTEL, 2003 apud BACH JÚNIOR, GUERRA, 2018, p. 15).
Dois motivos apresentados como pontos fracos referem-se a falta de possibilidade de
prosseguir com os estudos segundo a Pedagogia Waldorf. São eles: ―O único ponto fraco é
não ter faculdade Waldorf para continuar o ensino‖ (E3F, 16A, 10EW). ―Não ter o ensino
médio em algumas escolas Waldorfs. Deixa muita saudade‖ (E5F, 16A, 11EW).

226

Conforme os resultados, percebemos que Pedagogia Waldorf marcou profundamente a
maioria dos egressos. Como afirma Durkheim (2011, p. 70) ―Porém, quando a educação se
mostra paciente e contínua e não busca sucessos imediatos e aparentes, [...] ela dispõe de
todos os meios necessários para marcar as almas profundamente‖.
No ano de 1923, há quase um século atrás, Rudolf Steiner realizou em Ilkley, na
Inglaterra, 14 palestras em um dos mais importantes cursos de formação para educadores e
assistentes sociais fora da Alemanha. Ele inicia a segunda palestra dizendo:
Hoje em dia se sente, de modo geral, como o contexto da civilização se encontra em
progresso de rápida transição, e quão necessário é pensar em algo novo, em algo que
eleve as instituições da vida social. Atualmente já se pode até mesmo sentir o que
até recentemente quase não se sentia: que na verdade a criança se tornou um ser
diferente daquele que era até algum tempo atrás. Percebe-se que os adultos têm hoje
muito mais dificuldade para lidar com os jovens do que em tempos atrás.
(STEINER, 2014, p. 31)

Apesar do lapso temporal, observa-se que as questões que inquietavam os educadores
da época de Steiner não diferem tanto das atuais e que a educação de crianças e jovens
continua preocupando intensamente as pessoas envolvidas nesse processo.

5 Considerações Preliminares

Manter princípios fundamentais que remontam 100 anos em relação com um tempo
afeto ao progressismo atualizador está longe de ser uma tarefa simples. A visão do processo a
partir da lente de estudantes que possuem a base educacional na Pedagogia Waldorf e
estudam em escolas não Waldorf auxiliou nesta percepção.
O objetivo desta pesquisa foi o de conhecer a opinião dos egressos sobre a transição de
uma escola Waldorf para outra não Waldorf com foco na compreensão das facilidades e/ou
dificuldades para adaptação e os pontos fortes e/ou pontos fracos da educação Waldorf.
Conforme os resultados, é possível dizer que os egressos valorizam notadamente os
saberes e práticas escolares oriundos da Pedagogia Waldorf, o que ficou expresso na maioria
das respostas. A quase totalidades dos egressos não teve dificuldades para se adaptar em
escolas não Waldorf e, todos veem pontos fortes na Educação Waldorf. A minoria citou
pontos fracos apoiados em argumentos coerentes e contundentes. Entendemos que os pontos
fracos mencionados devam ser melhores investigados. Destaca-se que ao responder o fizeram
por meio de textos extensos, críticos e ricos em detalhes, o que denotou atenção e presteza.
Os resultados nos instigam a prosseguir com investigações a respeito da relação entre
a tradição e a inovação e sobre a brasilidade no currículo Waldorf. Pretende-se ampliar o
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número de participantes em futuros estudos e apresentar dados coletados que não foram aqui
abordados.
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Resumo:
A partir de uma revisão bibliográfica, este trabalho busca refletir sobre a importância do ensino da cultura e do
folclore na escola, Para isto realizou-se um estudo bibliográfico, onde se mostra que, a partir do folclore (dança),
abre-se um conjunto de reflexões e debates sobre como eles desenvolvem processos de comunicação e
aprendizagem, no momento em que indivíduos e grupos humanos interagem, emitindo e recebendo mensagens,
informações, cultura, entre outros, para o ensino da comunicação, com relação a cultura e folclore.
Palavras-chave: Educação. Comunicação. Cultura. Folclore. Identidade Cultural

1 Introdução

Desde os primórdios da civilização, seja por motivo de sobrevivência, ou,
posteriormente, por afinidade, a humanidade tem necessidade de estabelecer relacionamentos
entre as pessoas. Tais fatores proporcionaram, ao longo do tempo, o surgimento dos grupos
sociais, que são criados por distintos processos de identificação.
Tais processos, que ocorrem por meio de diversos fatores, seja por preferência, língua,
cultura, geram vínculos e dividem os grupos em subgrupos. Dentro dos subgrupos de uma
sociedade, existem indivíduos que se identificam por meio de características comuns, porém
não se restringem a elas. As identificações também podem ocorrer através da vivência com as
outras pessoas, que partilham dos mesmos ideais. Todos esses fatores formam um
emaranhado bastante complexo, ao qual chamamos de cultura, ela atribui significados e gera
sentidos a tudo e todos que fazem parte destes grupos sociais.
No desenvolvimento do trabalho, serão discutidos temas como o ensino como a
transmissão cultural, o folclore e a comunicação e sobre a importância do folclore no campo
da educação. Por outro lado, o objetivo deste trabalho é tentar explicar o vínculo que existe
entre a educação e o folclore, a partir de certas manifestações e cenários.
O artigo tem como objetivo mostrar que o folclore desempenha um papel importante
na esfera educacional local e nacional. e também a relação entre folclore e educação que se
desenvolve em campos específicos como a formação de identidade e disseminação da riqueza
cultural em que o artigo se concentra na análise de exemplos para o caso boliviano.

2 O ensino como transmissão cultural
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A humanidade possui uma acumulação de vivências, conhecimentos, experiências que
foram construídos ao longo da história e são transmitidos através das gerações. Esse
conhecimento, cada vez mais complexo em teorias, é apresentado em uma organização
disciplinar, seja na escola ou universidade. Com essa visão de ensino, a escola tem por função
a transmissão do conhecimento disciplinar que forma a cultura para as novas gerações.
Enquanto isso, Subtil (2014) analisa a abordagem cultural da comunicação de James
W. Carey, para explicar sobre como é preciso pensar a comunicação não como transmissão de
informação, mas como rituais de repetição e experiência de tempo. Um modelo de
comunicação que explora a ideia de participação, associação, camaradagem, detenção de uma
fé comum. De acordo com a subtil, Carey pode ser considerado um pensador que reflete a
noção de que as sociedades são constituídas por "Partilha, troca e conflito de símbolos,
sentidos e formas de cultura" (Subtil, 2014, p. 21).
Por outro lado, a autora Carolline Pereira (2013) fala que dentre as muitas
manifestações culturais, a tradição, a transmissão de experiencias, conhecimentos e valores
podem ser compreendidos na dimensão do folclore, para logo ser socializada de geração em
geração, como cultura espontânea diante de um processo histórico e social. ―Nesse contexto,
as atividades folclóricas se ocupam em repassar, transmitir na linha do tempo os mitos, as
lendas, as crendices, enfim, tudo o que se reflete na cultura‖ (Pereira, 2013, p.12).

2.1 Cultura
Victor Vich fala que a sociedade tem ―necessidade de posicionar a cultura longe dos
debates estritamente culturais ou culturalistas para dar-lhe um invólucro de agente chave na
mudança social. (VICH, 2013, p.13). Enquanto Philipe Quéau vê a cultura como ―aquilo que
pode dar a toda a pessoa razões para viver e ter esperanças. É o que pode dar meios de agir a
fim de aumentar a beleza e a sabedoria do mundo‖ (QUÉAU, 2001, p. 460).
O autor pontua ainda que a cultura é como a natureza, posto que ―vive pela respiração,
pelos fluxos, pelos sopros, pelas fecundações e mestiçagens‖ (QUÉAU, 2001, p. 460). Sob
este olhar é possível dizer que a cultura é responsável pela valorização das práticas e relações
que constituem o cotidiano dos grupos, já que ―Uma cultura autista, fechada, seria um
contrassenso evidente‖ (QUÉAU, 2001, p. 460).
Sendo assim, adota-se, aqui uma abordagem metodológica que inclui o modelo de
estudos da comunicação como ciência da cultura (LIMA, 2001). Comunicação, nessa
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abordagem adotada, define-se como: ―processo simbólico através do qual a realidade é
produzida, mantida, reparada e transformada‖ (LIMA, 2001).

2.2 Educação e Cultura

Toda prática educativa envolve uma prática política, ambas envolvem valores,
projetos, ideais, questões sociais e objetivos fundamentais e ideológicos, que se relacionam e
interagem. A educação nunca é neutra, pode ser orientada para dominar, emancipar ou
distorcer. Quando se fala sobre a introdução da cultura popular, tradição e folclore, como por
exemplo, uma política de prática agrícola, estamos falando de educação emancipatória. Os
termos educação e cultura oscilam, no entendimento geral, entre a identificação e a radical
diferenciação. Nos discursos, principalmente nos de caráter político, a educação é identificada
com a escola ou a escolaridade e a cultura com a erudição ou o volume de informação.
(Aleotti, 2002, p. 1)
A cultura que o aluno traz consigo vem repleta da história de sua família, de sua
comunidade, e vem imbuída de muitas outras histórias, de muitas outras culturas,
impregnadas de significados diversos, positivos ou não. Ao se considerar a cultura
experiencial do aluno, é possível o alcance de uma forma significativa de aprendizado. Nessa
perspectiva, os conteúdos que são apreendidos de forma significativa, são menos vulneráveis
às interferências a curto prazo, resistindo ao esquecimento (WOLFFENBÜTTEL, 2017, p. 910).
Nesse sentido, o presente trabalho tenta mostrar a importância de ensinar ao aluno que
os elementos da cultura fazem parte do folclore, o que constitui ao mesmo tempo um dos
maiores desafios enfrentados por professores, ao tratar do tema. Quando chegam à escola, as
crianças trazem com elas os elementos culturais que estão mais próximo delas. Por isso,
explicar a elas que essa "cultura caseira" faz parte da noção de folclore funciona melhor do
que simplesmente apresentar lendas e mitos sem contextualizá-los.

3 Folclore, comunicação e identidade cultural
3.1 Comunicação e cultura

Subtil (2014) discute a abordagem cultural de James W. Carey para a comunicação,
para a compreensão da comunicação como um ritual de participação em que, e através do qual
as pessoas geram, mantêm e transformam a cultura em que vivem. De acordo com Subtil
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(2014), Carey pode ser considerado um pensador que reflete a noção de que, as sociedades
são constituídas por "(...) Compartilhar, trocar e conflitar com símbolos, significados e formas
de cultura (...) " (Sutil, 2014, p. 21).
Para Carey, um currículo de comunicação ritual resulta de uma concepção de religião,
e dizer que o problema ou papel do sermão, instrução e advertência, e que se destaca como
pequenas atividades do dia a dia, festa, canto e oração. Em outras palavras, a comunicação
está na construção e manutenção ao longo do tempo de um mundo cultural significativo e
ordenado, que servem como um quadro para a ação humana, e não na transmissão de
informações, que a comunicação, não a sua compreensão, encontrar sua manifestação mais
alta e original. (Sutil, 2014, p. 28)

3.2 Folclore e comunicação

Um país, uma região, uma cidade, até mesmo uma comunidade ou as pessoas menores
e mais distantes podem ser entendidas a partir de seu folclore. Certos costumes, tradições e
práticas ligadas ao folclore, mas quase todos, estão intrinsecamente relacionados a ciclos
históricos, políticos, produtivos e reprodutivos, ou à organização social local e, claro, à
cultura e à sua Expressões.
Nesse sentido, é importante resgatar a ideia de que a sociedade é uma forma de
comunicação a partir da qual a experiência é descrita, compartilhada, modificada e
preservada. E se associarmos isso ao folclore, logicamente em um festival folclórico, os
processos de comunicação também contêm uma série de experiências que refletem mudanças
e continuidades, por exemplo, dançarinos ou todos aqueles que participam de alguma forma
em um evento dessas características.

3.2.1 Folkcomunicação
Segundo Pereira, a midiatização da cultura:
nos leva a pensar quais modificações produziu-se nas escolas, nas famílias, no
trabalho e nas religiões. Se hoje temos fácil acesso às informações,
consequentemente estamos lidando com sujeitos que podem obter conhecimento
livremente, gerando assim uma sociedade com maior percepção de mundo. O
sistema midiático-cultural difunde, muitas vezes e não intencionalmente, diferentes
visões de mundo que acabam por influenciar o cotidiano das pessoas. (Pereira 2013,
p.13-14).

Para o caso A Bolívia, a festa do Senhor Jesus do grande poder, ao longo dos anos
tornou-se uma festa de grande magnitude de várias maneiras. Tornou-se uma grande
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referência cultural, uma referência da diversidade do folclore e da riqueza cultural do país, um
fato que resultou na UNESCO declarando este festival um patrimônio.

4 Folclore

O folclore representa essencialmente a riqueza cultural de um determinado lugar, num
espaço e em um tempo específicos. No entanto, o folclore também está sujeito a
transformações e, nesse processo, pode ser muito importante para a adoção e transmissão de
valores culturais. Muitas vezes se fala que as culturas locais foram alteradas e até mesmo
absorvidas pela cultura global. Em outros casos, fala-se de um processo oposto, no qual a
influência do global fortaleceu a cultura local. De acordo com Aldrete (2003)
O folclore ocupa um lugar dentro das Ciências antropológicas culturais. É uma
ciência com materiais concretos, com seu próprio método, com um propósito
conhecido. Mas, assim como folclore chama ciência, também foi acordado para
chamar os materiais que a ciência estuda folclore. Sendo o mesmo caso de história
que significa um conjunto de fatos do passado e da história, a ciência que, no
presente estuda os fatos do passado e tenta tirar lições para o futuro. Folclore ou
fato, dados ou fenômeno popular para se tornar material de estudo da ciência do
folclore deve reunir certas características substantivas que têm sido apontadas por
vários autores de várias épocas, com algumas diferenças que serão apontadas agora
mesmo. O fato popular deve ser tradicional, isto é, deve ser transmitido de geração
em geração, de pais para filhos pela notícia falada, ou exemplo, sem a ajuda de
formas sistemáticas de ensino ou formação; isto é, sem a ajuda de livros, catecismos,
regulamentos, códigos, etc. Deve ser anônimo, ou seja, deve ter perdido, ao longo do
tempo, o autor individual que cada criação supõe (Aldrete, 2003, p. 22).

Por outro lado, Poviña (1994) menciona o seguinte:
A palavra inglesa folclore é composta por dois substantivos: "folk": pessoas, povo e
―lore‖: conhecimento, saber. Deve-se notar que esta segunda expressão inglesa lore
tem uma nuance especial, porque designa o conhecimento não-científico, particular,
tradicional, equivalente para nós ao conhecimento vulgar; distingue-se do
"learning", que também significa conhecimento, mas já referindo-se à cultura, à
erudição, à adoração no fim (Poviña, 1994, 10).

Nesse sentido, de acordo com sua origem etimológica, a palavra folclore significaria
"o conhecimento do povo". Desta forma, com a ajuda de alguns dos autores acima
mencionados, buscamos compreender o significado crítico dos leitores, certos temas que eles
não devem mais assumir, se queremos abrir ainda mais o horizonte de visibilidade com
aqueles que trabalharam em questões relacionadas ao folclore na Bolívia. Portanto, o desafio
reflexivo deste texto aponta para a inclusão de outras categorias teóricas que, pelo menos em
trabalhos anteriores sobre o folclore boliviano, estiveram ausentes.
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Consequentemente, as reflexões que se seguem buscarão enfatizar o detalhe do
microscópico (uma intenção, uma atitude, um comportamento, etc.) que está presente na vida
cotidiana e, portanto, em um fato social; isso pode contribuir não só para a compreensão de
uma dança, para o estudo do folclore nacional, mas também para a compreensão de uma
sociedade que se autoconstrói e explica a partir de certos processos de comunicação e
aprendizagem.
Quando falamos em folclore, nos referimos à construção de uma base cultural, que
nos dê suporte para entender como a cultura está diretamente ligada aos valores de
um povo. O campo do folclore serve como uma ligação entre povo, suas raízes, seu
modo de perceber o mundo e suas tradições. Portanto, deve ser trabalhado com as
crianças visando resgatar e fazer com que conheçam a linguagem e costumes da
realidade na qual estão inseridas. O folclore, é sem dúvida um acervo cultural que
nos permite conhecer o passado e o presente de um povo, é uma construção social e
humana que não deve ser esquecida, pois dá suporte à construção de uma identidade
cultural. Brincar a partir do folclore é reviver seus antepassados, folclore é uma
construção social (Pereira 2013, p.13).

5 A importância do folclore no campo da educação

Da Silva e Costa no livro IDENTIDADE INTERDISCIPLINAR DO FOLCLORE: um
estudo na escola pública de ensino médio em Mossoró/RN (2017), falam que embora existam
educadores que concebam a importância de trabalhar as questões do folclore, o sistema de
ensino não se encontra preparado para lidar com a interculturalidade dentro da perspectiva do
folclore, mesmo com a existência de leis que determinem a inserção das discussões em que a
cultura é mais uma ferramenta de classificação social. Deve então mas considerar a discussão
de uma inserção cultural como foco da importância da valorização.
A inter-relação entre folclore e educação não é o ensino da ciência as criança e
adolescentes, mas o seu aproveitamento como fator didático, onde houver
oportunidade e onde favorecer a compreensão e o desenvolvimento da memória ou
oferecer um centro de interesse com o que se está transmitindo. A primeira
exigência para a boa aplicação é o conhecimento que o docente deve ter da ciência,
razão pela qual tanto se tem insistido na inclusão da matéria nas academias de
formação de professores (Da Silva; Costa, 2017, p. 4).

5.1 Caso boliviano

O folclore está ligado a danças tradicionais que são apresentados em festivais
folclóricos, como o Carnaval de Oruro ou a festa do Senhor do Gran Poder na cidade de La
Paz, faz tempo que ainda está passando por um momento de reavaliação e, ao mesmo tempo
como uma forma de comunicação que espalha a cultura boliviana para o mundo. Em ambos
os casos, a conotação em todo o mundo tem crescido e a fama de tais eventos lhes permitiu
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tornarem-se importantes, para as manifestações do folclore boliviano. Assim, o folclore
também pode desempenhar um papel importante no campo educacional. Em outras palavras,
assim como os órgãos governamentais têm promovido a cultura boliviana a fim de alavancar
o turismo, a sociedade organizada em diferentes grupos foi pacificamente manifestada para
defender a cultura boliviana.
Este foi o caso em 2014, quando em 23 cidades do mundo, bolivianos dançaram
diversas modalidades de danças, em resposta ao "plágio" das danças folclóricas nacionais, que
vem sendo incluídas em diferentes festivais de países vizinhos, como Peru e Chile. O objetivo
de tal ação era buscar o título de herança pela Organização das Nações Unidas para a
educação, a ciência e a cultura (UNESCO). Este órgão internacional reconheceu o Carnaval
de Oruro em 2001, como uma obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade, e,
como patrimônio cultural imaterial em 2008.

6 O folclore como atividade cultural

UNESCO (1977) menciona que os meios folclóricos oferecem duas vantagens
distintas: penetração localizada e intensiva de comunidades específicas em uma área
geográfica larga; e cada vizinhança e cidade no país aprecia algum tipo de meios populares.
Além disso, uma vez que refletem os valores e a cultura das pessoas, a mídia popular traz a
marca da familiaridade e da legitimidade importante para o processo de comunicação.
Na realidade, a mídia folclórica não representa uma nova ferramenta em
comunicações de desenvolvimento de campo. Eles tomaram vantagem, por exemplo,
da Índia e da China; e mesmo nas Filipinas seu uso integrado com meios modernos
foi anotado em alguns programas do governo. Assim, as festividades (festivais de
pessoas) serviram como ocasiões para a educação política, temas socioeconômicos
foram programados em debates folclóricos, sistemas de valores foram tecidas em
dramas populares, e slantismo foi introduzido para tirar proveito do amor das
pessoas por provérbios e outras formas de witticas rítmicas. Tal uso de meios de
comunicação folclóricos, no entanto, tem sido esporádico, desequilibrado, e em
alguns casos até mesmo superficial (da perspectiva do esforço de desenvolvimento
nacional) (UNESCO, 1997, p. 9).

Segundo Pereira, na prática falando sobre a educação infantil se pode perceber que as
atividades culturais desenvolvidas nas instituições de ensino ainda se centralizam em
apresentações ligadas a alguma festividade como o dia das mães, as festas juninas e a
comemoração no mês de agosto do dia do folclore, etc., mas estas atividades ainda se
desenvolvem mecanicamente sem a valorização da cultura própria da criança e do seu meio.
(Pereira 2013, p.31).
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Para o caso da Bolívia, as danças em datas comemorativas fazem parte das avaliações
aos alunos, ou seja, a participação nas diferentes apresentações de dança conta como a nota do
aluno. Onde os alunos participam, apresentando uma dança diferente para cada curso. Por
outro lado, há outro exemplo onde os alunos integram o folclore em sua educação, é a partir
dos primeiros cursos primários, onde os alunos apresentam uma exposição sobre as diferentes
danças folclóricas que a Bolívia tem. Esta atividade é realizada principalmente no final do
ano, onde por grupos, os alunos apresentam a história, o vestido de cada dança respectiva.

7 Considerações finais

A partir dessas questões entende-se que a cultura, como um conjunto de significados e
de condutas compartilhadas pelas pessoas, não é algo que se aprenda passivamente, tampouco
que se possa aceitar através da leitura de textos ou de outros modos semelhantes de
transmissão. Ao contrário, cultura é algo que representa um valor para as pessoas, que faz
parte de suas vidas e que, por isso, deve ser reconstruída, reelaborada e ressignificada. Nesse
sentido, não há uma única cultura, ou um único folclore, mas culturas e folclores diversos,
como diversas são as criações humanas.
A educação intercultural focada no folclore pode ser um caminho para a preservação e
conservação de uma riqueza específica de cada região em um país para formatar uma tradição
única.
Os vínculos entre folclore e educação são diversos, é assim que o estado boliviano e a
sociedade devem aproveitar os espaços de interação social para fortalecer a identidade
cultural e os valores associados à recuperação e reavaliação da riqueza cultural do País. Nesse
sentido, as salas de aula de escolas e universidades são constituídas nos mais importantes
espaços de interação social, embora a possibilidade de aproveitamento de outros espaços no
domicílio e na sociedade (feiras educacionais, performances, etc.) para se comunicar através
do folclore uma série de valores-chave para a reprodução da cultura boliviana e para a sua
disseminação para o mundo.
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Resumo:
O texto apresenta-se como uma possibilidade de diálogo e aproximação ao objeto de pesquisa para o
doutoramento em Educação, que problematiza o corpo/discente no processo de formação em Educação Física.
Para isso, recorre-se a pesquisa bibliográfica, buscando compreender nos conceitos de educação do corpo e
Educação Intercultural, uma possibilidade de visualizar e pensar elos para a formação de professores de
Educação Física. Das leituras, compreende-se que a educação do corpo revela as identidades particulares de cada
sujeito, por meio das técnicas corporais produzidas nas teias significantes de cada cultura. Em relação a
Educação Intercultural, tal perspectiva oferece um importante subsídio para repensar os modelos de formação
que por vezes se orientam pela lógica colonialista, privilegiando um saber que invisibiliza as epistemologias que
constituem a diversidade da população brasileira. Compreender a educação do corpo amalgamada à Educação
Intercultural nos permite refletir sobre como os corpos/discentes podem ser considerados detentores de um saber
que não seja anulado pelo conhecimento acadêmico/técnico/científico que estrutura a formação em Educação
Física tradicional, indicando a necessidade de uma Formação em Educação Física Intercultural.
Palavras-chave: Formação em Educação Física Intercultural; Técnicas corporais; Prática pedagógica;
Corpo/discente.

1 Apresentação

Os corpos/discentes matriculados no curso de Educação Física da Universidade do
Estado de Mato Grosso (UNEMAT), no câmpus de Diamantino-MT, trazem consigo os
costumes, tradições, práticas e saberes de várias realidades47 do médio-norte de Mato Grosso.
Nelas revelam-se processos heterogêneos de constituição histórica na formação humana de
cada um. Estas marcas apresentam-se corporalmente e são entrelaçadas ao se encontrarem em
sala de aula, configurando este tempo/espaço como um local de fronteiras culturais
evidenciadas pelo corpo e que deveria privilegiar uma formação que considerasse essas
nuances, apontando a necessidade de um olhar intercultural para o processo formativo.
Optamos pela utilização do termo corpo/discente ao percebê-lo como totalidade e
centralidade das ações na formação em Educação Física. Ou seja, não separamos o papel
social atribuído ao acadêmico ou discente

48

na universidade da sua corporeidade.

Compreendemos que somos o corpo do qual falamos, e as delimitações sociais construídas a

47

O câmpus da Universidade do Estado de Mato Grosso em Diamantino-MT, atende cerca de 13 municípios,
limítrofes a suas fronteiras ou não.
48
No texto utilizaremos a expressão discente para se referir ao papel social atribuído aos corpos que ocupam as
salas de aula da UNEMAT, câmpus de Diamantino-MT.
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partir do entendimento institucional que se espera do corpo, marca representações sobre a
movimentação corporal no local em que ele se encontra.
Assim, o corpo/discente antes de entrar no processo de formação é um corpo histórico,
cultural, biológico, social, psicológico, entre outras dimensões que não são fragmentadas,
porém, reduzidas a naturalização desse corpo ao adjetivo institucional ao qual ele se coloca.
No caso da universidade, o corpo/discente. Pautamos nossa discussão na tentativa de não
distanciar o foco das relações que vivenciamos em nosso cotidiano corporal, construído por
meio das histórias que nossa cultura corporal consolidou e ainda consolida, em relação as
expectativas corporais em cada instituição – normatização do corpo.
Sobre isso, Le Breton (2007, p. 9) nos ensina que as aprendizagens do corpo não se
cristalizam em relação as coisas e ao mundo, no curso da existência do ser humano. Ao
contrário, a educação do corpo é um continuum, em que conforme as modificações sociais e
culturais vão sendo delimitadas, são assumidos diferentes papeis que a vida nos impõe.
Assim, se ―[...] a ordem social se infiltra pela extensão viva das ações do homem para assumir
força de lei, esse processo nunca está completamente acabado‖.
Ainda com Le Breton (idem), compreendemos que ―a expressão corporal é
socialmente modulável‖, pois é na mediação com o outro que são favorecidas as trocas que
contribuem para delimitar os contornos do corpo necessários a cada relevo social. Estes
elementos são atribuídos pelas demandas de pertencimento em cada grupo, para que o
corpo/sujeito possa constituir-se inteiramente como ator e ser reconhecido nas simbologias
próprias do tempo/espaço da ordem social em que se insere.
Nessa lógica, existe uma dimensão da posse do corpo, pois ele é a representatividade
do homem. Configura-se, então, uma dualidade entre o ―ser‖ e o ―ter‖ que ―[...] opõe o
indivíduo ao corpo e, de maneira abstrata, supõe uma existência para corpo que pode ser
analisada fora do homem concreto‖.

É a partir dessa dimensão que visualizamos o

entendimento das marcas do corpo como expressividade e materialidade do homem no
mundo, delimitadas pelas experiências que o compõem como um todo, não o enxergando
apenas como discente, mas como corpo/discente que traz suas completudes vividas pelo corpo
(LE BRETON, 2007, p. 10).
Freitas (1999), ao trazer suas contribuições sobre os aspectos de se ―ter‖ e ―ser‖ um
corpo, pautado nas discussões fenomenológicas de Merleau-Ponty, nos diz que:
‗Ter‘ um corpo é pretender que ele se cale e se submeta ao domínio daquele que o
possui. Porém, é o homem quem se encontra nos ‗domínios‘ do corpo, sua condição
é corporal e ele só se comunica com os outros porque tem um corpo que se expressa.
Em outras palavras, existe uma entidade complexa, mas indivisível – o homem – que
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apenas pode expressar-se por meio de seu corpo e que só pode fazê-lo de forma
contextualizada, como um ser no mundo. (FREITAS, 1999, p.53, grifos da autora).

Assim, o corpo assume um papel analítico das relações que consolida, por meio das
ações que desenvolve no meio em que vive. Partindo das experiências corporais vivenciadas,
evidenciamos um contraste entre a realidade corpórea e a cultura acadêmica, uma vez que
esse corpo/discente já possui elementos que constituem seu modo de ser, de pensar e de agir
que são refletidos na formação inicial em Educação Física. É no confronto dos saberes que se
instituem no corpo com os conhecimentos acumulados historicamente para a formação em
Educação Física, que são produzidas novas dimensões potencialmente significativas para o
corpo/discente. Ou seja, o que se dá no corpo/discente interfere diretamente nas ações
formativas na Educação Física, por isso são relações que se conectam nesse processo.
As características específicas de cada corpo/discente estão marcadas nas formas de
falar, de andar, de se expressar como um corpo que sabe e transmite o que sabe ao se
manifestar. Estes conhecimentos corporais são contrastados com os conhecimentos
sistematizados e necessários para a formação em Educação Física, que incidem diretamente
na forma de pensar, organizar e agir no momento em que iniciam as práticas pedagógicas nos
estágios supervisionados desses futuros professores. A dificuldade se instaura quando a leitura
da realidade não condiz com o que se discute em sala de aula, provocando angústias no pensar
e organizar a prática pedagógica em Educação Física nos espaços escolares.
Ao entender essa dinâmica cultural diferenciada que influência diretamente no pensar
e organizar as práticas pedagógicas da Educação Física na escola, instiga-se o contraste entre
o cotidiano da formação em Educação Física na UNEMAT em Diamantino-MT com os
conhecimentos corporais de cada corpo/discente. Torna-se relevante investigar e ampliar as
discussões sobre os saberes do corpo no tempo/espaço de formação das práticas sociais na
relação com os saberes sistematizados pela Educação Física, para promover a formação do
professorado reconhecendo de forma intercultural, as dimensões históricas, políticas,
econômicas e culturais que constituíram essa região em Mato Grosso.
Se a produção dos conhecimentos da Educação Física tem sua base na cultura corporal
historicamente produzida e significada pelos homens em cada contexto (COLETIVO DE
AUTORES, 1992), que local é ocupado pelo corpo/discente no tempo/espaço de formação em
Educação Física? Que subsídio a Educação Intercultural pode oferecer para pensar o
corpo/discente como centralidade do processo formativo?
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Na tentativa de discutir tais questionamentos este texto apresenta como objetivo
compreender nos conceitos de educação do corpo e Educação Intercultural, uma possibilidade
de visualizar e pensar elos para a formação de professores de Educação Física. Busca, ainda,
oferecer subsídios para (re)pensar o objeto de estudo no doutoramento do Programa de PósGraduação em Educação – PPGE/UFMT, que trata do corpo/discente no processo de
formação em Educação Física sob o viés da Educação Intercultural.
Para buscarmos algumas repostas – ou mais questionamentos – nos ancoramos nas
discussões bibliográficas enquanto um pressuposto teórico-metodológico (GIL, 2006),
estabelecendo diálogos que atravessam o objeto de estudo e que neste texto se estrutura sob o
viés da Educação Intercultural com as discussões da Fleuri (2003; 2005) e Walsh (2009),
tendo o corpo como centralidade das ações humanas, segundo Grando (2004; 2009; 2014),
Mauss (1974) e Le Breton (2007).

2 Educação do corpo e Educação Intercultural: diálogos necessários.

Considerar o corpo enquanto espaço e tempo de produção do conhecimento é entendêlo como fonte de sabedoria que aprende com o meio, com os outros e consigo mesmo. Nessas
relações, as estratégias utilizadas pelo corpo para consolidar uma educação própria e coletiva
em cada dinâmica social, vinculam-se aos elementos orgânicos de cada indivíduo, mas
também estão relacionados aos contextos culturais, individuais e coletivos, que sistematizam
cada aprendizagem. Assim, cada corpo carrega consigo epistemologias de si, ora traduzidas
nas demandas individuais e ora compartilhada com os outros seres, humanos e não humanos,
que dão sentido a sua movimentação.
Fundamentamos nossa compreensão de que o corpo é a pessoa e nele estão inscritas
todas as relações que o constituem em sua totalidade (GRANDO, 2009). Através de
conhecimentos muito particulares de corpo para corpo, são expressas dimensões políticas,
econômicas, geográficas e culturais, que revelam nas dinâmicas sociais coletivas,
epistemologias de si, entendidas aqui como a produção do conhecimento realizada
corporalmente e significada nas dinâmicas culturais. Essa compreensão nos leva a identificar
práticas sociais que marcam pessoas a partir das suas identidades étnicas e culturais
evidenciadas no corpo, e que por vezes assumem como referência o padrão eurocêntrico de
corpo e de comportamento.
As práticas sociais compreendidas como práticas corporais, revelam a existência de
um processo de educação do corpo que marca os sujeitos. Tais marcas permitem elucidar de
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que forma indivíduo por indivíduo, sociedade por sociedade, se expressa por meio das
técnicas corporais que cada cultura imprime nas corporeidades. É a partir da eficácia e
tradição da técnica que ela passa a ser aceita e transmitida nos processos de construção da
identidade corporal, assumindo um caráter social nas dinâmicas coletivas dos diferentes
grupos étnicos (GRANDO, 2009).
São nas manifestações corporais que se instauram saberes sociais e culturais passíveis
de identificação na relação com outros corpos, a partir das formas individuais de ―[...] servirse de seus corpos‖ (MAUSS, 1974, p. 211).
Ainda com Mauss (1974), Grando (2004) faz a leitura sobre a ―noção de técnicas
corporais‖ e nos apresenta as significações dessa relação corporal na identificação com o
outro:
As ‗técnicas corporais‘, como práticas sociais, expressam nas formas de andar, de
correr, de banhar-se, de vestir-se, de alimentar-se, de depilar-se, de acariciar, entre
outras, características que, marcadas num corpo, conotam formas de identificar-se
como pertencente a um determinado grupo. No entanto, ao buscar ‗simular‘ uma
outra identidade, o corpo utiliza-se dessas técnicas como estratégia para ‗marcar‘
representação e ser reconhecido nela. Essas marcas são, portanto, formas coletivas
de comunicar uma identidade, que é sempre compartilhada, pois se forma na relação
com o outro e extrapola os limites de uma cultura, de uma nacionalidade ou de um
território (GRANDO, 2004, p.47, grifos da autora).

As trocas de saberes corporais viabilizadas na relação com o outro se estabelecem por
meio da apreensão das ―técnicas corporais‖, como formas de identificação que o corpo recorre
ao se expressar e que possibilitam o reconhecimento cultural que lhe é específico. Com essas
estratégias que cada um utiliza no cotidiano ao se expressar, os seres humanos buscam nos
conhecimentos apreendidos pelo corpo uma forma de identificação individual, mas que
também promove o intercâmbio entre as diversas culturas em relação, nas práticas sociais
coletivas.
É com o corpo e por meio dele que os seres humanos se apropriam dos sentidos
atribuídos a vida em contextos específicos, em que o processo de constituição da identidade
do ser, está atrelada às formas de apreensão da cultura no corpo. Sobre isso Grando (2014)
nos explica que:
[...] o corpo desde antes de sua concepção é marcado pelas relações da afetividade e
da cultura que ordena em lógicas próprias, as formas de cuidar e garantir a vida
individual e coletiva. A natureza genética, étnica, social/cultural a qual a pessoa se
vincula corporalmente vai sendo moldada pela família que estará a produzindo,
desde a concepção até o nascimento, quando lhe dão um nome, alimentam, vestem e
cuidam [...] (GRANDO, 2014 p.145).
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Com este entendimento, faz-se alusão a constituição da identidade do sujeito mesmo
antes do nascimento, em que as dimensões genéticas estão amalgamadas pelas relações
culturais que irão compor as teias significantes da corporeidade do ser no mundo. A educação
do corpo não faz separação entre a natureza e a cultura, ela se orienta pelo pensamento além
de sua dimensão biológica, como também social e psicológica, aliadas em um ―fato social
total‖, em que podemos dizer que o uso natural que fazemos do corpo resulta de uma
educação dos gestos corporais que possuem elementos da cultura (MAUSS, 1974).
Desse modo, a ruptura entre cultura e natureza não se justifica, pois as vivências do
corpo natural só podem ser significadas a partir do corpo cultural e que delimitam as
influências na construção das relações socioculturais de determinado grupo étnico, pois, de
acordo com a participação de cada sujeito nas coletividades, vão sendo estabelecidos vínculos
que dão os sentidos próprios a sua existência, tornando-se um ser único, com uma identidade
particular que está conectada aos significados próprios de um determinado tempo/espaço e
grupo social.
Compreendendo que a existência humana é antes de qualquer coisa, corporal (LE
BRETON, 2007), as práticas sociais na contemporaneidade evidenciam preconceitos a partir
do padrão ocidental para negar a existência de outros saberes e práticas, especialmente
aqueles

produzidos

historicamente

pelas

populações

indígenas

e

afro-brasileiras,

marginalizadas no tecido social.
Ao tomar a invisibilidade do outro como forma de contar a história de um país
marcado pelas diferenças, constituem-se processos colonialistas que reforçam a ideologia
monocultural, eurocêntrica, branca, machista, como aquela aceita enquanto um padrão de
sociedade e, portanto, de um padrão de corpo. Dessa forma, é de fundamental importância
compreender as epistemologias de si que foram silenciadas nas dinâmicas formativas das
instituições, que marcam situações coloniais, estabelecendo limites entre o conhecimento do
corpo e o conhecimento acadêmico.
Aproximando à discussão acima, Luciano (2013) traz a perspectiva da educação
escolar indígena como um recurso fundamental para criar a autonomia étnica que se sustenta a
partir do reconhecimento dos direitos políticos e de cidadania em cada povo, sem negar suas
origens culturais, o que o autor chama de pedagogias indígenas, para enquadrar-se aos moldes
da sociedade não-indígena brasileira.
Luciano (2013) destaca a existência de uma ideia limitada e etnocêntrica, em que a
cidadania indígena só se efetive ao passo que todos os indivíduos partilhem os mesmos
símbolos e valores nacionais, colocando-os em um mesmo sistema cultural comum aos mais
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de 300 povos indígenas que residem no Brasil. Esta noção desconsidera as contribuições das
populações indígenas na história e cultura do Brasil e que marcam as diferenças culturais do
brasileiro, que por vezes se esquecem que ser indígena no Brasil significa, consequentemente,
ser brasileiro também.
Para isso, torna-se necessário o reconhecimento das especificidades particulares de
cada etnia, para estabelecer conexões com os direitos e deveres da sociedade envolvente,
sendo a escola indígena um desses locais de reafirmação das identidades étnicas, que perpassa
a necessidade de reconhecimento de diferenciação, garantindo a igualdade, não pela
semelhança e sim pela equivalência. Com isso, o que se ―[...] espera da autonomia é a
possibilidade de superar a fase cruel de um período colonial violento e dominador que levou
esses povos a uma profunda baixa autoestima e à negação de si mesmos‖ (LUCIANO, 2013,
p. 185).
Tomando a discussão acima, a formação em Educação Física necessita de um olhar
intercultural para reconhecer nas diferenças o princípio da igualdade. Como salienta Luciano
(idem), o processo de colonização dos saberes cria um terreno fértil para a ―negação de si
mesmo‖, pois ao passo em que nega as histórias e culturas que constituem os diferentes
sujeitos em seus grupos étnicos, são sufocadas as possibilidades de aproximação e
reconhecimento com aquilo que faz parte de sua corporeidade/identidade.
Ao considerar os elementos que constituem a educação do corpo e visualizando as
situações coloniais que influenciam constantemente essa educação, a concepção de
interculturalidade adotada nesse texto se aproxima dos conhecimentos de Fleuri (2005). Aqui,
tal terminologia se refere ao conjunto de propostas educacionais que tem como intuito
possibilitar a relação e o respeito aos diferentes grupos socioculturais, a partir de processos
democráticos e dialógicos. Nesse sentido, a riqueza da concepção intercultural ―[...] consiste
justamente na multiplicidade de perspectivas que interagem e que não podem ser reduzidas
por um único código e um único esquema a ser proposto como modelo transferível
universalmente‖ (FLEURI, 2005, p. 94).
As proposições educacionais que Fleuri (2005) comenta, são aquelas que
compreendem as diferenças interétnicas e visam à integração dessas diferenças num sentido
unitário, sem que haja exclusão de uma perspectiva cultural em detrimento de outra, mas sim,
encontrar nessas diferenças um potencial criativo e fundamental na conexão entre os
diferentes agentes culturais e seus respectivos contextos étnicos. Reconhecer essas demandas
como elementos primordiais na construção de uma educação que valoriza as diferenças reflete
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na clareza de que fatores característicos das identidades sociais não são estáveis ou
cristalizados na natureza. Sobre a construção da identidade, compreende-se que esta:
[...] é formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. À
medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam,
somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao
menos temporariamente (FLEURI, 2005, p. 105).

Assim, as interlocuções culturais presentes nas atividades educacionais permitem
ampliar as possibilidades de entender o outro a partir da sua identidade característica. É a
partir dessa perspectiva que a educação intercultural se preocupa, em que não se busca apenas
a apreensão de culturas diversas, mas, sobretudo ocupa-se da tentativa de compreender as
significações dadas às ações que assumem papéis diferenciados em cada contexto.
O que Fleuri (2003) se refere ao conhecimento intercultural, diz respeito a um campo
complexo do conhecimento que coaduna uma multiplicidade de sujeitos, cada um com
especificidade social, política, econômica e cultural. Entender essa complexidade de
características que formam o ser humano possibilita ampliar o olhar sobre os fenômenos
humanos e culturais, tão fundamentais para se construir práticas educativas no contexto
escolar, assim como na formação inicial, que valorizem as epistemologias de si.
Dessa forma:
A educação, na perspectiva intercultural, deixa de ser assumida como um processo
de formação de conceitos, valores, atitudes a partir de uma relação unidirecional,
unidimensional e unifocal, conduzida por procedimentos lineares e hierarquizantes.
A educação passa a ser entendida como o processo construído pela relação tensa e
intensa entre diferentes sujeitos, criando contextos interativos que, justamente por se
conectar dinamicamente com os diferentes contextos culturais em relação aos quais
os diferentes sujeitos desenvolvem suas respectivas identidades, se torna um
ambiente criativo e propriamente formativo, ou seja, estruturante de movimentos de
identificação subjetivos e socioculturais (FLEURI, 2005, p. 119).

Neste processo, são enfatizadas as aprendizagens não apenas no campo conceitual das
informações, mas sim das significações dadas ao que se aprende por cada sujeito em relação,
em que, por meio dos significados atribuídos, criam-se espaços de diálogos e construção do
conhecimento que valorizam os contextos aos quais foram constituídas tais aprendizagens.
Na mesma linha de discussão, Walsh (2009) faz um chamamento para considerar a
Interculturalidade Crítica como uma possibilidade de transgressão do problema estruturalcolonial-racial que materializa no cotidiano das relações na sociedade do capital. Neste
sentido, a autora assume a Interculturalidade Crítica enquanto uma ação político-pedagógico,
pois assume os interesses das lutas das sociedades com descendência africana e os povos
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indígenas da América Latina, no sentido da decolonização, bem como é um ato pedagógicopolítico ao considerar tal perspectiva enquanto práxis que busca a transformação das
estruturas, instituições e relações sociais consolidadas pelas matrizes eurocêntricas,
mascaradas pelas propostas de Interculturalidade de recorte funcional.
A Interculturalidade Crítica, busca traçar novos percursos contrapondo o contexto em
que se situa a Interculturalidade Funcional, que se limita ao atendimento dos ideais
neoliberais dando uma falsa impressão de inclusão, mas na realidade age de forma intensa e
feroz nas esferas do saber e do ser, privilegiando uns em detrimento das diferenças do outro e
ocultando as desigualdades que se estruturam e se mantêm em seu interior, enquanto lógicas
de poder (WALSH, 2009).
Walsh (2009) afirma que a Interculturalidade Crítica parte do problema do poder, dos
padrões estabelecidos na racialização e da diferença que se consolidou a partir da lógica
colonial, e não simplesmente cultural. Por isso, é preciso entender a Interculturalidade sob o
seu viés critico, como um processo que busca visibilizar, enfrentar e transformar as estruturas
de poder, bem como as instituições que com interesses outros se utilizam das diferenças para
posicionar sujeitos, sociedades, pensamentos e ações em uma lógica racializada, de caráter
moderno-ocidental e colonial.
Partindo desse entendimento, é preciso repensar as estruturas formação em Educação
Física, tendo como pressuposto a Educação Intercultura sob o viés crítico. Este movimento
tem como intuito repensar os padrões estabelecidos na formação dos corpos/discentes que
ainda se orientam pela lógica utilitarista do corpo, compreendendo-o com um ser que não traz
as histórias, memórias, culturas e lutas marcadas em sua corporeidade/identidade e que
contribuem para a negação de si mesmo.

3 Apontamentos para uma Formação em Educação Física Intercultural.

Das leituras, compreendemos que a educação do corpo revela as identidades
particulares de cada sujeito, por meio das técnicas corporais produzidas nas teias significantes
de cada cultura. Ao serem contrastadas na relação com outros corpos, a educação do corpo
evidencia as epistemologias de si, que são carregadas por saberes e práticas constituídas pelas
ontologias que marcam os corpos/discentes.
Ao entendermos esse processo, a perspectiva da Educação Intercultural nos oferece
um importante subsídio para repensar os modelos de formação em Educação Física que por
vezes se orientam por lógicas colonialistas, privilegiando um saber que possibilita o diálogo
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com as epistemologias que constituem a diversidade da população brasileira. Pensar uma
formação em Educação Física que considere esses elementos é possibilitar o rompimento, ou
pelo menos balançar as estruturas de poder que tornam determinado saber mais ou menos
importante. Permite a não naturalização ou padronização dos saberes do corpo no contato com
os outros, ao colocar em evidência as histórias e culturas que expressam a diversidade que
configura o tempo/espaço de formação no curso de Educação Física na UNEMAT, em
Diamantino-MT.
Neste sentido, compreender a educação do corpo amalgamada à Educação
Intercultural, nos permite refletir sobre como os corpos/discentes podem ser considerados
detentores de um saber que não seja anulado pelo conhecimento acadêmico/técnico/científico
que estrutura a formação em Educação Física tradicional, indicando a necessidade de uma
formação em Educação Física Intercultural.
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A LITERATURA, A CULTURA E A IDENTIDADE SURDA
Cleide Ribeiro da Rocha Silva (UNIR/RO) – cleidedarocha@hotmail.com

Resumo
O presente trabalho versará sobre a construção da identidade, cultura e literatura surda. Tendo
em vista, que uma parcela importante da literatura surda resulta da transcrição de textos
verbais escritos para alfabetizados em uma língua natural, interessa-nos estudar a Literatura e
a Cultura Surda a fim de observar a importância da transcrição dessa literatura para a Língua
de Sinais. Nesse sentido, o trabalho tratará da importância da Língua de sinais para a
comunidade surda e para a formação de sua identidade e cultura. Além dos aspectos teóricos,
que nos permitirão compreender a importância da literatura surda para a comunidade surda,
pretendemos, pois, refletir sobre modos de formar e ampliar o número de leitores surdos.
Partindo do pressuposto de que a Literatura Surda é literatura, isto é, texto poético construído
em língua de sinais, como outras literaturas vertidas em quaisquer línguas. O objetivo desta
pesquisa é mostrar que os Surdos tem sua própria cultura e que através da Literatura Surda é
possível compreenderem a literatura de um modo geral. Interessa-nos mostrar que os Surdos
são capazes de interagir através de sua língua, uma língua visual espacial. Pretende-se
também com essa pesquisa ampliar o espaço dos estudos sobre Literatura Surda e Cultura
Surda o que significa, consequentemente, dar maior visibilidade a cultura surda e contribuir
para a diminuição do preconceito contra os surdos e sua cultura.
Palavras-chave: Cultura Surda. Identidade Surda. Língua de Sinais. Literatura Surda.

1 Introdução

Com o advento da lei 10.436 de 2002 e do decreto 5.626 de 2005, o estado passa a
garantir maior acesso universitário à comunidade surda com a oficialização da Libras
garantindo aos surdos, tendo em vista a sua particularidade linguística, acessibilidade a
comunicação e a aquisição de conhecimentos em todo âmbito educacional. Já o interesse em
pesquisar sobre identidade e cultura surda, incluindo a literatura, embora tenha surgido antes
da lei 10.436 de 2002, só a partir dela passa a receber a devida atenção. O interesse é
responder questões como o que é Literatura Surda, o que é cultura surda, o que é identidade
surda etc. Tais questões, como se vê, justificam a necessidade da pesquisa ora proposta.
Um dos modos de viabilizar a presença da expressão estética na formação da
comunidade surda é através da Literatura. A problematização da literatura surda envolve
questões sociais, culturais e políticas, e pode ser um dos modos de confirmar a existência e o
valor dessa cultura e da identidade surda. Nesse sentido, a pesquisa resultante desse projeto
poderá favorecer à ampliação do acesso a bens simbólicos pelos surdos, como também o
reconhecimento e o respeito às particularidades de sua cultura. Além disso, esta pesquisa se
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justifica como atividade teórica e analítica por procurar entender como se dá o processo de
formação da comunidade surda.
Para os Surdos a Literatura Surda é uma forma de libertação, é através dela que eles,
os surdos expressam suas histórias, suas vivencias e experiências de um mundo ouvinte
utilizando como meio de comunicação as mãos e a visão. A Literatura Surda, portanto, são
textos poéticos apresentados na Língua de Sinais e levem em consideração a identidade e a
cultura surda (KARNOPP, 2006, p.102). Como produção simbólica, tem para os surdos a
mesma importância da literatura escrita para a comunidade de leitores ouvintes - não surdos.

2. A literatura, a cultura e a identidade surda

Ultimamente, tem-se falado muito sobre a temática da surdez, ou melhor do povo
surdo. No entanto, muitos nem se quer sabem debater sobre a história desse povo, que é uma
comunidade que há séculos vem lutando por um reconhecimento, ou seja, por um espaço na
sociedade. Faremos um breve relato sobre a história do povo surdo até a atual realidade que
permeia essa comunidade minoritária, que por um longo período era apontada como seres
incapazes. (Era?) Segundo Aristóteles (384-322 a. C), os surdos não eram capazes de
assimilar nenhum ensinamento, pelo fato de não ouvirem e nem falarem, para ele um dos
órgãos mais importantes para o processo de aprendizagem humana era a audição.
Com o avanço dos estudos na área da medicina, o modelo clinico, trata a surdez como
uma deficiência que precisa ser tratada para que ocorra um bom desenvolvimento do
indivíduo surdo. Já por outro lado, o modelo antropológico reconhece o povo surdo como
sujeitos participantes de um grupo minoritário, ou seja, diferente, mas não deficiente, que por
sua vez interage com a comunidade ouvinte comunicando-se por meio da Língua de Sinais
que é sua primeira língua.
Conforme Perlin (2016, p.63), em relação a comunidade surda vale ressaltar que há
várias identidades surdas, com características particulares de cada Surdo, sendo que, há
aqueles que nasceram ouvintes e se tornaram Surdos. Estes fazem parte da identidade híbrida,
pessoa que já teve uma experiência sonora e que já fez uso da língua majoritária, que é a
língua portuguesa, passa a vivenciar as condições da surdez. Já os surdos que não tem contato
com a comunidade surda e que muitas vezes não conhecem a língua de sinais, não participam
das políticas, lutas do povo Surdo, como também rejeita a presença do intérprete da língua de
sinais, caracterizam a identidade flutuante.

250

Ainda se tratando das identidades surdas, coloco em discussão a identidade
embaraçada, que tem como característica o fato de que o sujeito surdo não tem condições de
se comunicar através de sua própria língua, com dificuldades de expressar e compreender sua
própria cultura, passando assim a ser julgado como incapaz, que não tem a visão de mundo
como os outros surdos, pelo fato de não ter sido apresentado à sua própria língua. O surdo
que convive com ouvintes e tem uma experiência de comunicação visual oral e passa a ter
contato com a comunidade surda adotando a comunicação visual gestual, logo, são
participantes de uma identidade em transição, visto que passará por mudanças em sua vida,
passando a comunicar-se através de uma língua nova para ele, mesmo sendo sua língua
materna, até então desconhecida.
Em relação à construção de uma identidade, é importante destacar que vários fatores
influenciam para que aconteça essa formação. Portanto, a identidade surda se dá diretamente
pelos aspectos de interação dos indivíduos surdos, pelo contato com a comunidade ouvinte e
também com a comunidade surda.
Nesse viés, é importante destacar que o surdo precisa interagir com a comunidade
majoritária, fugindo do isolamento, mostrando que possui uma identidade própria, e que é
capaz de se expressar. ―As comunidades surdas improvisam movimentos para defender a
pedagogia surda, literatura surda, currículo surdo, história cultural, aceitação da língua de
sinais e de valores culturais‖. (STROBEL, 2018, p. 92).
Por volta da década de 1960 o linguista americano da Universidade de Gallaudet,
Willian Stokoe publicou um artigo defendendo que a Língua de Sinais Americana (ALS)
possui todas as características, assim como as línguas orais. Com efeito, apareceram vários
pesquisadores e estudos sobre as línguas de sinais. Logo, o oralismo foi perdendo suas forças
em todo o mundo, devido ao fato de não colherem bons frutos em relação aos surdos. Então,
foi inserindo aos poucos na educação dos surdos o uso dos sinais.
No Brasil, por volta de 1911 foi adotado também o método oralista no INES (Instituto
Nacional de Educação de Surdos), localizado no Rio de Janeiro, que por sua vez, não admitia
o uso da língua de sinais pelos alunos. Então os surdos não faziam uso da língua de sinais,
pois seriam castigados. (GUARINELLO, 2007, p. 34).
Só então, com o passar do tempo depois de muitas lutas, que os surdos vieram a ter
direito de se comunicarem através de sua própria língua, a língua de sinais.

3. Conclusão
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A literatura surda é de fato indispensável na formação da comunidade e da cultura
surda. É através dela que os Surdos, com várias identidades surdas realizam suas experiências
visuais com língua própria. Possibilitar aos surdos o contato com esse tipo de arte é permitir a
eles a apreensão dos saberes que ela contém. Tendo isso em vista, essa pesquisa visa mostrar
com a finalidade de analisar as peculiaridades que os indivíduos surdos tem em sua
comunicação através de uma língua visual - gestual, que assim como as outras línguas tem
seus aspectos linguísticos e culturais.
É preciso respeitar as identidades surdas, dando espaço para os surdos mostrarem que
são capazes, que eles têm uma língua própria, uma cultura própria. Nesse sentido, é
necessário que desenvolva mais pesquisas em relação à surdez, que o mundo veja os Surdos
como seres pensantes, com formação critica própria e acima de tudo, que são capazes, assim
como os ouvintes, tendo apenas uma limitação em relação a sua comunicação. Só assim
teremos a verdadeira inclusão e acessibilidade.
Sendo assim, meu propósito aqui é tornar visível como pesquisadora da cultura surda,
que a comunidade surda tenha seus direitos reconhecidos, e que tenha de fato a verdadeira
acessibilidade merecida conquistando cada dia mais seu espaço na sociedade, principalmente
no âmbito educacional.
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Resumo:
O presente trabalho apresenta o relato de experiência de um grupo de trabalho formado por: uma coordenadora
de área do Pibid Educação Física Cuiabá UFMT, oito bolsistas e uma professora supervisora do Pibid de uma
escola estadual da rede pública de ensino em Cuiabá. As lutas na escola - tema aqui abordado surgiu do
planejamento coletivo realizado toda semana na escola que atua a referida professora supervisora. E a partir da
elaboração do plano de ação do grupo de trabalho foi identificado um dilema: quais são as possibilidades e o
preparo didático pedagógico do grupo para tratar as lutas como conteúdo escolar. Diante dessa necessidade foi
organizada uma Oficina de Lutas para os bolsistas do PIBID com o objetivo de proporcionar conhecimentos
necessários sobre a temática, bem como fomentasse novos enfoques para auxiliar a professora supervisora na
elaboração do seu planejamento voltado às lutas. A oficina apresentou diversas sugestões de atividades que
trabalham aspectos importantes das lutas como equilíbrio, estratégia, noção espacial, entre outros, utilizando
apenas materiais de fácil acesso com o intuito de ampliar o leque de possibilidades dos futuros professores para
proporcionar a vivência das lutas nas aulas de Educação Física. Assim constatamos que o contato com aspectos
distintos de olhar a prática de lutas na escola e direcionar o olhar para os novos objetivos traçados para esse
conteúdo, cria uma maior convicção para os futuros professores de abordarem esse tema com mais constância
nas escolas.
Palavras-chave: Lutas. PIBID. Educação Física Escolar

1 Introdução

Conforme consta na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), alguns conteúdos são
previstos para serem trabalhados nas aulas de Educação Física escolar, dentre eles as lutas,
sendo assim, foi identificado um dilema pelo grupo trabalho formado por: uma coordenadora
de área do Pibid Educação Física Cuiabá UFMT, oito bolsistas do Pibid e uma professora
supervisora do Pibid de uma escola estadual da rede pública de ensino em Cuiabá: quais são
as possibilidades e o preparo didático pedagógico do grupo para tratar as lutas como conteúdo
escolar? O contexto dessa circunstância surgiu do planejamento coletivo realizado toda
semana na escola que atua a referida professora supervisora, na ocasião ela relatou se sentir
angustiada por ter que trabalhar com o tema, pois não tido vivência durante a sua graduação e
assim solicitou cooperação do grupo de trabalho para superar o desafio posto.
Tendo em vista essa dificuldade tanto da professora quanto dos bolsistas visto que,
também era algo novo para eles, fez-se necessário a organização de uma ação que
apresentasse novas possibilidades. Sendo assim, foi realizada uma Oficina de Lutas com uma
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professora da rede pública de ensino que trabalha com as lutas em suas aulas de Educação
Física e também tem a vivência de ser lutadora, ou seja, no seu tempo livre pratica uma luta
corporal. Para os bolsistas do Pibid a intenção era ampliar o conhecimento sobre a modalidade
(características, técnicas, história) e procedimentos teóricos metodológicos para a organização
do conteúdo na escola. Pois o que foi averiguado pela sua interação que há receios de alguns
professores de Educação Física em abordar as lutas no ambiente escolar, na maioria das vezes
causada pela falta de conhecimento específico, como também simplificação de
entendimentos, que levam a associação direta das lutas à violência. Nascimento e Almeida
(2007) apontam indicadores que se mostram argumentos restritivos para a possibilidade de
trato pedagógico desse tema/ conteúdo, destacando dois deles:
1) a falta de vivência pessoal em lutas por parte dos professores, tanto no cotidiano
de vida, como no âmbito acadêmico; 2) a preocupação com o fator violência, que
julgam ser intrínseco às práticas de luta, o que incompatibiliza a possibilidade de
abordagem deste conteúdo na escola. (p. 93)

O enfoque da oficina era provocar um debate e proporcionar pressupostos aos
bolsistas para ir enfrentando suas limitações referentes ao tema, mas que ao final fosse capaz
de buscar meios para constituir propostas para o trato das lutas na escola.

2 Desenvolvimento

A oficina teve como finalidade elaboração e vivência de atividades de fundamentos
das lutas utilizando materiais de fácil aquisição, valendo da ideia que em geral as escolas
possuem materiais escassos para as aulas de educação física, como também procurou oferecer
possibilidades com pressupostos teóricos metodológicos para compreensão e inserção das
lutas. Seguindo o proposto na Base Nacional Comum Curricular, as lutas devem ser inseridas
no contexto escolar, que essa ação deve envolver conceitos, procedimentos, valores e atitudes,
bem como deve mobilizar esse conhecimento para resolver demandas complexas da
sociedade.
Uma questão abordada foi o respeito pelo adversário, onde sem ele não existe desafio,
sendo ele peça chave para o seu próprio desenvolvimento. Ao trabalhar o respeito na escola e
mostrar que na luta não existe inimigo, mas sim adversários que colocam seus limites à prova
constantemente, pois existe uma forte tendência por parte dos alunos em confundir brigas com
lutas nesse sentido foi evidenciado que:
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É muito importante ter clareza que lutas e brigas são coisas distintas que nada têm a
ver uma com a outra. Enquanto a luta, como vimos, apresenta regras, respeito entre
os praticantes e toda uma organização social, as brigas não apresentam regras, são
desorganizadas e constituem-se em uma maneira violenta de resolver conflitos por
meio de ações não é éticas e desrespeitosas, ou seja, são bem diferentes das lutas.
Por isso, é fundamental que os alunos sejam capazes de diferenciar claramente as
características das lutas e o que as diferencia das brigas, até para evitar mal
entendidos ou incompreensões sobre estas práticas corporais. (GONZÁLEZ et al,
2014, p. 39)

É de suma importância mostrar para os alunos que luta não é sinônimo de briga, mas
sim de esporte de contato baseado em estratégia e combate. O ensino da luta possibilita a
trazer a pauta: a violência, fazendo com que os alunos saibam como e porque ela ocorre e
como identificá-la na escola ou em casa, como esse tema perpassa algumas questões sociais
presentes em nosso país.
Os aspectos históricos também foram destacados demonstrando que as raízes de cada
modalidade de luta, envolve uma cultura que permeia sua prática e quando ao elaborar e
executar atividades advindas desse contexto deve-se observar essa consideração. Após essa
elucidação, a oficina se dirigiu para elementos mais interligados com a prática das lutas: a
previsibilidade dos movimentos, onde uma série e golpes podem ser executados
coreografados ou em forma de combate livre, situação essa em que o oponente não tem como
projetar o movimento futuro. O próximo elemento mostrado foi a relação de distância entre os
oponentes, podendo ser de curta, média e longa distância, tendo forte influência no tipo de
resposta ao movimento, pois com uma distância curta os movimentos de respostas terão que
ser mais rápidos, sendo que com maior espaçamento o movimento de resposta tem um tempo
maior para ser executada.
Pensando nas atividades práticas foram realizadas algumas vivências, sendo elas: a
disputa entre dois adversários posicionados de costas, tentar alcançar o mais rápido uma fita
de tnt que está atrás deles; e depois a mesma atividade com variações e o pega-pega das lutas
com uma fita de tnt presa na cintura. Em seguida foi passada uma série com o auxílio de um
bambolê, com o objetivo de puxar o adversário com fim de deslocar o pé dele para fora do
círculo. E outras variações que exigiam o deslocamento do adversário. Por fim, a atividade
proposta utilizava prendedores de roupa, onde esses eram presos pela roupa e o desafio é
arrancar os prendedores sem deixar que o adversário arranque os presos na sua roupa.

3 Considerações finais
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Durante todo o processo de aprendizagem por parte dos bolsistas do PIBID que um dia
irão ocupar o posto de professor de educação física, foi introduzida a ideia de que ter a
apropriação sobre o conteúdo de lutas é importantíssimo na hora de passar esses
conhecimentos nas aulas. Foi construída uma relação interessante, onde a professora
supervisora (com sua experiência) juntamente com os bolsistas (com ideias atualizadas)
mesclassem os conhecimentos adquiridos para se prepararem melhor para realizar as
atividades propostas pela BNCC. Dessa forma, o contato com aspectos distintos de olhar a
prática de lutas na escola e direcionar o olhar para os novos objetivos traçados para esse
conteúdo, cria uma maior convicção para os futuros professores de abordarem esse tema com
mais constância nas escolas. Ficando claro que todo contato com aprendizagem
extracurricular que forme profissionais mais preparados para a realidade é válida e deve ser
fomentada, principalmente no programa institucional de iniciação à docência, pois o objetivo
desse programa é gerar uma familiarização com o ambiente escolar e seus desafios.

Referências
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. MEC, 2018.
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
GONZÁLEZ, F. J. et al . Práticas Corporais e a Organização do Conhecimento: lutas,
capoeira e praticas corporais de aventura. Maringá: Editora da Universidade Estadual de
Maringá, 2014.
NASCIMENTO, P. R. B; ALMEIDA, L. A tematização das lutas na Educação Física Escolar:
restrições e possibilidades. Movimento, v. 13, n. 3, p. 91-110, 2007.

257

MUSCULAÇÃO ADAPTADA AO TREINO FUNCIONAL NAS AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Fernando Oenning Romero (FEF/UFMT)fernandooenning@hotmail.com
Raianne Regina Jesus dos Santos (FEF/UFMT)senhoraraianne@gmail.com
Darlyn Porto Pinto (FEF/UFMT)darlynporto2@gmail.com

Resumo:
O trabalho trará de uma proposta realizada numa escola da rede de ensino público estadual no município de
Cuiabá. O objetivo foi desmistificar a ideia de que nas aulas de Educação Físicas apenas os jogos/esportes
coletivos são trabalhados em especial o futsal/futebol. Foi através dessa perspectiva que durante todo o primeiro
bimestre nas aulas de Educação Física foi trabalhado a temática de musculação, mas adaptada ao treino
funcional, necessária por dois motivos: a ausência de implementos específicos e a facilidade de trabalho coletivo
que a atividade funcional permite. As aulas foram pautadas em: a) aulas práticas; b) aulas teóricas. Evidenciou-se
que houve maior participação dos alunos nas aulas, bem como o maior interesse pelas atividades, maior
cooperação entre a turma já que as atividades foram realizadas em grupo assim diminuindo muito os conflitos
entre os alunos decorrentes de diversidades, quer das condições sociais, econômicas, culturais, raciais e de
gênero, mas inicialmente houve também resistência às atividades propostas já que os alunos eram habituados às
práticas de jogos e esportes. Concluindo, sugere-se, que na escola se faz necessário a aquisição de mais materiais
e implementos específicos para que assim os professores possam oferecer aos alunos mais opções de atividades
tornando as aulas mais atrativas, fugindo dos tradicionais jogos e esportes.
Palavras-chave: Musculação, Treino Funcional, Educação Física escolar.

1 Introdução

A escola onde o trabalho foi desenvolvido se constitui por um novo modelo de ensino
implantado recentemente no Estado de Mato Grosso conhecido como escola plena onde os
estudantes, além das disciplinas tradicionais, recebem orientações especializadas contribuindo
para a formação de um projeto de vida. Nas diretrizes constam atividades e práticas
inovadoras no processo de ensino- aprendizagem, como forma de melhorar a qualidade da
educação. Nesse sentido a temática musculação na escola foi inicialmente vista pelos
professores e gestores como uma proposta nova, porém com vários desafios a serem vencidos
como a falta de implementos específicos para se trabalhar durante as aulas. Por isso foi
necessário adaptar a musculação ao treino funcional.
A experiência vivida ao longo de um bimestre trabalhado numa escola da rede de
ensino público estadual de Cuiabá teve como foco trazer para as aulas de Educação Física
temáticas inovadoras e que fizessem parte do cotidiano dos alunos para desconstruir em seus
imaginários a ideia de que nas aulas apenas os jogos e esportes são trabalhados como
conteúdo. Dentro desse contexto, o intuito desde o início das aplicações das aulas de
Educação Física na escola foi contribuir e enriquecer o conhecimento sobre a temática tratada
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que por vezes é pouco ou até mesmo nada trabalhado no ambiente escolar, talvez pela
possível falta de conhecimento ou experiência do professor com o tema. (Letieri et al., 2013
apud MÂCEDO et al, 2014).

2 Musculação e suas possibilidades nas aulas de Educação Física

As aulas de educação física sendo composta por musculação é uma proposta
promissora, o estudo de MÂCEDO, et al(2014), ―A musculação como conteúdo nas aulas de
Educação Física escolar. ‖, feita numa escola em Sobral, Ceará apontou que ao analisar os
resultados obtidos, conclui-se que existe a possibilidade de inclusão da musculação na escola,
principalmente nas aulas de Educação Física, pois os alunos apresentaram interesse e
motivação no conteúdo, além de existir fundamento quanto aos aspectos constitucionais e
relevância no cotidiano dos alunos. O interesse e a motivação são fatores que influenciam na
escolha dos conteúdos, cabe o questionamento da ausência, não somente da musculação, mas
de outros diversos conteúdos de relevância social e interesse discente.
MENEGON et al(2016) relatando a experiência pedagógica da musculação no ensino
médio noturno e corroboram que o interesse dos alunos por esse conteúdo nas aulas de
educação física. E destacam que essa perspectiva é apontada pela literatura que sinaliza:
a) os conteúdos escolares devem ser buscados da realidade dos alunos que, afinal,
serão mais tarde a ela remetidos, munidos de conhecimentos e vivências
fundamentais; b) os esportes coletivos têm relevada importância na educação física
escolar, porém, diante das inúmeras possibilidades de práticas sociais de elementos
da cultura corporal de movimento, a hegemonia ou oferta exclusiva desses
conteúdos – fatores ainda evidenciados – já não se justificam; c) os temas saúde,
estética e aptidão física, com os quais a musculação relaciona-se diretamente,
despertam grande interesse por parte do público jovem; d) o trabalho docente exige
o compromisso com a transformação da realidade e, para isso, os professores de
educação física precisam sair de suas ‗zonas de conforto‘, planejar, aplicar, refletir
sobre e, se necessário, modificar suas ações pedagógicas. (p.177-178)

Portanto, a possibilidade da prática da musculação nas aulas de educação física pode
favorecer a integração de algumas modalidades no âmbito escolar, sabemos que nessas
ocasiões devido a realidades das escolas brasileiras, a estrutura e materiais específicos,
implementos e todos os recursos necessários ainda se tornar um desafio a ser superado, mas é
possível iniciar um caminho introduzindo adaptações como o treino funcional para que os
alunos vivenciem o mais próximo da musculação, como também já foi dito a necessidade
dessa adaptação pelo fato de se tornar acessível o formato coletivo dentro deste modelo de
dinâmica.
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3 Treino funcional como possibilidade de conteúdo escolar

Segundo Grigoletto (2016, apud BUENO, 2017), o treino funcional tem buscado
explorar atividades do cotidiano, como correr, subir em arvores, brincadeiras em geral, tarefas
integradas com movimentos multiarticulares que requerem um alto controle neuromotor,
intensidades e estabilização mais elevadas com menores volumes com o possível propósito de
se adaptar à realidade da sociedade moderna, além disso, o treino funcional utiliza formas
lúdicas de brincar, para atrair o interesse de todos, diminuindo assim o sedentarismo,
resgatando valores, que vem se perdendo a cada dia. Ou seja, ao introduzir essa temática na
escola ficam evidentes os benefícios para os alunos no tocante ao relacionamento interpessoal
e também ao desenvolvimento físico mesmo porque atualmente crianças e adolescentes tem
suas capacidades motoras reduzidas devido às facilidades da vida moderna e a predominância
de formas de lazer com baixos níveis de movimentação e contato físico, o que caracteriza o
sedentarismo.
Segundo Campos e Coraucci Neto (2004, apud MOLINA et al, 2010), o treinamento
funcional resistido é a mais recente maneira de se melhorar o condicionamento físico e a
saúde geral, com ênfase no aprimoramento da capacidade funcional do corpo humano,
respeitando a individualidade biológica e permitindo que o corpo humano seja estimulado,
melhorando todas as qualidades do sistema musculoesquelético e seus sistemas
independentes.
A temática do treino funcional na escola é importante para se discutir esses aspectos
relacionados à saúde já mencionado, mas também para desconstruir conceitos equivocados
implantados através do senso comum na escola. Como exemplos têm a concepção errônea de
que há um retardamento do crescimento de crianças que treinam com cargas. Se houver um
planejamento correto acompanhado de uma supervisão durante os treinos, não há com que se
preocupar, pois exercícios que desenvolvem a força tornam os ossos fortes e resistentes a
lesões. Entretanto, um treinamento de força não torna as crianças mais altas, mas contribui
para o desenvolvimento físico de seus músculos, ossos, tendões e ligamentos. (PÉREZ et al.,
2006 apud MOLINA et al, 2010)

4 Construindo as aulas.
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A proposta aqui apresentada foi planejada e realizada por um grupo de trabalho de
dois acadêmicos do Curso de Licenciatura em Educação Física/FEF/UFMT, que atuam no
Subprojeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) Educação Física
– UFMT/Cuiabá e um professor supervisor do referido programa que atua na escola da rede
pública do ensino estadual onde se desenvolveu a ação e também é escola campo de atuação
desse programa envolvendo uma turma do sétimo ano do ensino fundamental II.
A escola onde aconteceu à experiência foi criada em 1981, situada no bairro Lixeira,
município de Cuiabá-MT, atualmente oferece um novo modelo de ensino conhecido como
escola plena o qual foi instituído no Estado em 24 de outubro de 2017, por meio da Lei nº
10.622, neste sistema de ensino de período integral os estudantes recebem três alimentações
diárias (café da manhã, almoço e lanche) e passam a ter um acompanhamento mais próximo
dos professores por meio de tutoria e estudo dirigido para aprofundamento do conteúdo
ofertado em sala de aula. Nas escolas plenas temos as disciplinas eletivas, as quais são criadas
pelos próprios educadores da unidade de ensino que elencam os conteúdos e habilidades das
disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (2019), voltadas aos interesses dos alunos,
que têm a possibilidade de escolher quais disciplinas irão cursar semestralmente. As eletivas
são interdisciplinares com caráter prático e voltado à experimentação.
As aulas se iniciaram com uma breve apresentação entre bolsistas, professor
supervisor e alunos onde já nesse primeiro contato foi realizada a exposição da proposta de se
trabalhar a temática musculação adaptada ao treinamento funcional durante todo o bimestre.
Porém, o trabalho trataria elementos da musculação como força, resistência, potencia e saúde;
através de atividades que trabalham elementos básicos como a corrida, agachamento, salto e
outros, devido à falta de implementos de musculação na escola.
A primeira atividade realizada na escola foi o cabo de guerra onde os alunos eram
dispostos em dois grupos oponentes um constituído apenas por meninas e outro por meninos,
cujo intuito era trabalhar a força ao disputarem a corda. Nessa atividade os alunos
demonstraram pouca empatia pelos colegas e uma enorme preocupação em vencer e não em
cumprir o objetivo da atividade que era apenas o trabalho da força muscular, após verificar
essa dificuldade na execução da ação foi introduzida outra técnica como a formação de grupos
mistos para disputa da corda e também a própria participação dos bolsistas, para estimular a
interação, desenvolver o espírito cooperativo e diminuir as diferenças de gênero. Ainda na
mesma aula após o cabo de guerra foram feitas corridas com variações como o salto e o zigzag, essas variações tiveram o intuito de trabalhar a velocidade e agilidade no qual os alunos
foram divididos em cinco colunas no qual cada representante de sua coluna tinha o propósito
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de correr do início da quadra até o final e voltar no menor tempo possível até que todos os
integrantes da coluna executassem a atividade.
Dando continuidade no objetivo de trabalhar a musculação e seus elementos nas aulas
de Educação Física, foi trabalhado com os alunos brincadeiras da cultura nacional que os
alunos em maioria já conheciam e foi sendo incorporado na atividade sugestões de novos
jogos para que os alunos tivessem novas experiências e conjecturasse sobre a ampliação do
conhecimento de brincadeiras e jogos, que os novos repertórios de movimentos e sensações
oportunizam a constituição de novos conceitos e capacidades.
Uma brincadeira presente no imaginário dos alunos e vivenciada foi à denominada
―rouba bandeira‖, que consiste no embate de invasão de território entre dois grupos, onde a
finalidade é um grupo subtrair a bandeira do outro grupo que se encontra protegida no
território inimigo e sem ser pego. A maioria dos alunos conhecia e brincava fora da escola.
Com a atividade teve o objetivo de realizar o trabalho em grupo e também a individualidade,
pois ambos são importantes na execução da brincadeira, a agilidade em se locomover para
alcançar o objetivo que seria alcançar a bandeira no campo adversário e trazer para seu campo
sem ser colado. O uso da força de reação foi observado nessa atividade, pois atravessar o
campo adversário e retornar ao seu campo sem ―colando‖ exige um plano de ação envolvendo
suas capacidades físicas e táticas. Em alguns momentos da sua realização aconteceram
exageros por parte dos alunos, que podem confundir uso da força com agressividade, mas a
temática foi debatida em sala de aula.
Outra atividade trabalhada envolvendo essa estratégia foi o jogo da velha, idealizado e
adaptado utilizando bambolês colocados no chão fazendo o formato do jogo e cones chinês de
cores diferentes (cones da cor rosa e amarelo), logo as cores dos cones dividiam os alunos em
dois grupos. O objetivo era que os grupos formassem uma estratégia em equipe para vencer.
Os bambolês foram dispostos a uma distância de mais ou menos dez metros dos alunos, para
que além deles pensarem no que fazer, eles deveriam chegar primeiro que o oponente para
marcar primeiro, logo eles tinham que correr mais que o outro, apenas um integrante de cada
grupo ia por vez. Fizemos várias partidas e foi observado nelas uma cooperação entre os
grupos na outra em que um dos membros dos mesmos estava colocando os cones nos
bambolês, também vimos que ambos os grupos logo que viam que não iam ganhar tiver a
estratégia de fazer velha para que o outro não ganhasse.
Os elementos da musculação podem ser evidenciados também por vivencias de
recortes de algumas praticam esportivas ou culturais que despertasse a curiosidade e interesse
dos alunos, foi o caso do futebol americano, pois essa é uma prática presente nos eventos
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esportivos que trazem outras leituras no cenário notado em Cuiabá. A base quatro e um outro
jogo que adaptamos para a aula, foram as atividades selecionadas, pois apresentavam os
aspectos e semelhanças com o futebol americano (a bola, os lançamentos, a própria maneira
de se jogar), porém o jogo adaptado é que sofreu uma modificação, pois nele não se visava o
contato físico com o oponente. Passamos primeiro a atividade base quatro, dividimos a sala
em dois grupos grandes, pelo fato da maioria dos alunos terem o entendimento da sua
realização, facilitando na sua exposição e execução, os que sabiam ensinaram também a
aqueles que não sabiam. Os alunos tinham que chutar a bola mais longe possível para que o
time adversário, que estava no centro da quadra, pegasse a bola e a trouxesse até o centro da
quadra, enquanto o time adversário não trouxesse a bola ao centro, quem chutou devia dar
uma volta completa pela quadra e essa se encontrava piques, pois se por um acaso o grupo
adversário trouxesse a bola antes que o indivíduo desse uma volta completa na quadra, caso
ele estivesse em um dos piques ele não era colado. Como nas brincadeiras anteriores esse teve
o objetivo de trabalhar a força por meio do chute, agilidade e a capacidade de criar estratégias
dos alunos.
No jogo adaptado separamos os alunos em times novamente, separamos esses times
por cores (azul e branco), as cores eram visualizadas por meio de fitas de papel crepom e o
objetivo do jogo era passar pelo campo do time adversário sem que este pegasse a fita.
Percebemos que no decorrer do jogo mesmo com a explicação, os alunos não seguiram as
regras e teve muito mais contato físico do que o necessário.
No decorrer das aulas os alunos demonstraram algumas dúvidas e perguntas sobre o
tema musculação e muitas delas reiteradas e advindas do senso comum: como alguém fica
grande?; Usar suplementos ou anabolizantes faz mal a saúde?; De onde surgiu a musculação?.
Para elucidar esses questionamentos foi planejada uma aula expositiva utilizando como
recurso didático o Datashow, com informações que foram divididas em tópicos: História da
musculação; Origem da musculação; Nutrição; Curiosidades. Esses tópicos foram escolhidos,
pois neles se continham a concentração do interesse e interrogação dos alunos. Após a
apresentação foi oportunizado a realização de novas perguntas sobre a temática para sanar
novas dúvidas que apareceram no decorrer da exposição do conteúdo.

5 Considerações Finais

A Educação Física tem procurado lançar mão de um amplo leque de objetivos, como
foi sinalizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), com o objetivo de orientar o
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trabalho escolar em relação aos conteúdos e apesar do entendimento sobre a importância da
diversificação de experiências, o que muitas vezes temos observado é a presença de duas
modalidades somente futebol e voleibol, ou a redução disso aos jogos considerados
recreativos, mas que apenas preenche um espaço de intervenção que muitas vezes não atende
nenhuma finalidade ou orientação pedagógica. A escola que tem uma infraestrutura física
mais consistente agrega a essa proposta mais duas modalidades: basquete e handebol.
Entretanto a própria diversidade estabelecida pelos documentos normativos que apontam
manifestações também da ginástica, dança, lutas, esportes individuais (atletismo, natação) está
distante de se tornar uma realidade no cotidiano da escola brasileira.
Na escola onde vivenciamos as aulas que abordaram a musculação adaptada ao
funcional foi notório que os alunos estavam habituados aos jogos e esportes coletivos, pois
apenas estes conteúdos imperavam nas aulas. Pela presença dessa hegemonia desse conteúdo
foi possível notar inicialmente uma resistência por parte dos alunos em relação às propostas
ofertadas por nós. Essa foi sendo vencida através de atividades que já faziam parte do
cotidiano dos alunos e também introduzindo aulas mais interativas, utilizando recursos que
procuravam facilitar o alcance dos objetivos propostos.
O aspecto positivo na tentativa de implementar a musculação como possibilidade de
conteúdo para as aulas de Educação Física é desvincular o futsal/futebol como conteúdo único
reproduzido nas aulas, dessa forma reprodutiva mecanicista e tecnicista que inclui somente os
mais habilidosos e exclui os demais alunos, que a intervenção do professor muitas vezes se
assemelha como um mero espectador causando até mesmo dispersões das alunas onde julgam
como esporte masculino, nas aulas de educação física esse entendimento pode ser notado
como algo enraizado, mas podemos provocar outras compreensões que busquem novas
possibilidades, que foi o caso da nossa experiência. Desta forma podemos dizer que resta aos
professores enfrentar o desafio de ofertar aos alunos novos conteúdos durante as aulas que
estabeleçam novas perspectivas para educação física escolar. Ao governo cabe a
responsabilidade em melhorar a infraestrutura das escolas oferecendo materiais e espaços
onde alunos e professores possam trabalhar atividades especificas de forma a não limitar as
aulas de Educação Física a jogos e esportes.
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MÚSICAS CENSURADAS NA DITADURA MLITAR COMO
OBJETODE ANÁLISE NAS DISCPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA:
ANÁLISE DA MÚSICA “CÁLICE”.
Joyce da Silva Nascimento (IL/UFMT) – joyce.todimo13@gmail.com
Resumo
Este trabalho traz a análise da música Cálice, composta por Chico Buarque e Gilberto Gil. A análise tem por
finalidade explicar pormenores da canção, evidenciando o quanto uma leitura superficial não é o bastante para
compreender toda a mensagem nela posta. Essa canção foi escrita em 1973 em plena a ditadura militar, e no auge
da censura mais rigorosa, instaurada pelo Ato institucional AI5. Cálice foi censurado, pois embora grande parte
da mensagem da música esteja implícita, o órgão de censura percebeu o teor de protesto que ela continha. É
proposto neste trabalho a utilização dessas canções compostas durante a ditadura militar, mais especificamente
as que foram censuradas, como objetos de análises para uma aula na disciplina de língua portuguesa, tendo em
vista a sua rica gama de recursos linguísticos e literários.
Palavras-chave: Análise da música Cálice. Ditadura militar. Censura.

1 Introdução
A ditadura militar ocorreu em nosso país entre os anos de 1964 e 1985. Foi um
período marcado por extrema violência contra quem se opunha ao governo autoritário. Nessa
época aconteciam prisões arbitrárias, torturas, estupros, ―suicídios‖, desaparecimentos, entre
outras atrocidades. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo foram os
militares que governaram o país na ditadura, e eles utilizaram de atos institucionais para se
imporem, a partir daí surgem os órgãos de censura.
Diversos grupos lutaram contra a ditadura militar no Brasil, e um deles era o grupo
dos artistas, mais especificamente o dos músicos populares brasileiros. Esses músicos ao
compor, enriqueciam suas canções de recursos linguísticos (figuras de linguagem,
intertextualidade, interdiscursividade), e recursos literários, a fim de driblar os órgãos de
censura, ou seja, as denúncias postas em suas músicas não poderiam ser explícitas, pois eram
censuradas.
Essas canções que foram produzidas nesse período, não podem ser lidas de forma
superficial, pois corre-se o risco de perderem grande parte da mensagem nela posta, de
maneira quase sempre implícito. Portanto dá-se a importância da análise dessas canções
levando em consideração o pressuposto histórico, a relação sintático-semântica e literária.
Porque levar essas canções para a sala de aula? Justamente para fomentar nos alunos o
senso crítico, estimular uma leitura mais profunda dos enunciados, descobrindo assim uma
infinidade de significados que estão no campo da subjetividade. Esse tipo de atividade faz
com que os alunos correlacionem o que aconteceu historicamente com o que acontece nos
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dias atuais. E isso é importantíssimo para a formação dos alunos, como cidadãos que
percebem o mundo ao seu redor e não somente são levados pelo senso comum.
A seguir a analisaremos a canção Cálice escrita por Chico Buarque e Gilberto Gil, a
fim de percebermos a infinidade de objetos passíveis de análises dentro de uma canção que foi
censurada.

2 Cálice- música de protesto a um regime opressor

Cálice nasceu em 1973, em uma sexta-feira santa, na qual Gilberto Gil teve a brilhante
ideia de brincar com a sonoridade da palavra Cálice (cale-se). Essa canção que foi escrita por
Gilberto Gil em parceria com Chico Buarque, não passou pelo órgão de censura da época e só
foi liberado para lançamento cinco anos depois. Então em 1978, Chico Buarque lança a
música Cálice, com a participação de Milton Nascimento, já que Gil não fazia mais arte da
gravadora Phonogram.
Cálice se tornou um dos mais famosos hinos de resistência ao regime militar. Trata-se
de uma canção de protesto que ilustra, através de metáforas e duplos sentidos, a repressão e a
violência do governo autoritário. A música começa com a referência de uma passagem
bíblica: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice" (Marcos 14:36). Usada como forma de
pedir que algo ou alguém permaneça longe de nós, a frase ganha um significado ainda mais
forte quando reparamos na semelhança de sonoridade entre "cálice" e "cale-se". Como se
suplicasse "Pai, afasta de mim esse cale-se", o sujeito lírico pede o fim da censura.Assim, o
tema usa a paixão de Cristo como analogia do tormento do povo brasileiro nas mãos de um
regime repressor e violento.
A música em questão é carregada de sentidos implícitos de denúncia, a cada verso a
ser analisado, percebe-se a angústia de um eu lírico que por vezes quer falar, mas por horas
lhe é calado a voz, dessa forma aconteceu no festival phono 73 na qual os microfones dos
intérpretes desta canção foram cortados, num ato grotesco de censura. Por fim a mensagem e
os objetivos da música Cálice forma alcançados com sucesso, pois naquela época, na qual a
ditadura militar vigorava, a censura calava, a arte se fez forte e deu voz aos oprimidos.

3 Análise

Para iniciarmos a análise é importante ter em mente o duplo sentido da palavra Cálice.
Em seu sentido original nos faz remissão à passagem bíblica "Pai, se queres, afasta de mim

267

este cálice" (Marcos 14:36). Esse contexto religioso traz um significado de perseguição,
medo, horror, angustia etc.; e se fizermos uma analogia com os sentimentos do povo brasileiro
que se opunha o governo da época, era por esses sentimentos que eles estavam passando. Essa
inconstância, medo de ser preso, torturado, esse horror diante dos fatos que estavam
acontecendo no Brasil. A angústia de não poder se quer se expressar sem ser censurado, entre
outros.
O segundo sentido da palavra Cálice vem do verbo calar, mais especificamente o
imperativo do verbo calar ―cale-se‖, e esse sentindo significa diretamente o repúdio a censura
instaurada pelos militares.
Primeira estrofe
Como beber dessa bebida amarga
Tragar a dor, engolir a labuta
Mesmo calada a boca, resta o peito
Silêncio na cidade não se escuta
De que me vale ser filho da santa
Melhor seria ser filho da outra
Outra realidade menos morta
Tanta mentira, tanta força bruta

A estrofe inicia-se expressando o sentimento de revolta do eu lírico, ao ser obrigado a
agir naturalmente mesmo diante de tantas atrocidades. Como beber dessa bebida amarga?
Como aceitar essa dor? Como engolir a labuta como se nada estivesse acontecendo? O
descontentamento é eminente e a vontade de se expressar é nítida nos versos a seguir: "mesmo
calada a boca, resta o peito", isso quer dizer que por força maior a sua boca permanecia
calada, mas ele, no entanto continuava a sentir e o sentimento por vezes era mais perigoso que
uma palavra propriamente dita.
Ainda dentro do cenário religioso, o eu lírico se diz "filho da santa", que santa seria
essa? Nós podemos entender a palavra ―santa‖ fazendo analogia à ―pátria‖, um conceito de
pátria que era vendido pelos militares como sendo intocável, inquestionável, sagrada. Mas o
que o eu lírico realmente queria era ser ―filho da Puta‖, claro que os autores não colocaram
essa palavra, massubentende se. Ele queria ter nascido em uma ―realidade menos morta‖ onde
seus pensamentos não fossem condicionados as vontades do governo. A vontade do eu lírico
era de viver sem ditadura, ―sem mentira‖ (milagre econômico) ―sem força‖ bruta policial.
Segunda estrofe
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Como é difícil acordar calado
Se na calada da noite eu me dano
Quero lançar um grito desumano
Que é uma maneira de ser escutado
Esse silêncio todo me atordoa
Atordoado eu permaneço atento
Na arquibancada pra a qualquer momento
Ver emergir o monstro da lagoa

Na ditadura militar, muitos crimes como prisões arbitrárias, desaparecimentos,
aconteciam durante a noite, era um método comum praticado pela polícia militar brasileira.
Portanto os dois primeiros versos dessa estrofe fazem alusão a essas práticas.
Durante toda a canção, percebe-se um eu lírico extremamente angustiado, por estar
sendo impedido de se expressar.Ele diz que quer dar um ―grito desumano‖ para ver se assim
alguém o escuta. Ele se diz atordoado perante o silêncio forçado, porém ele permanece atento,
pois ele sabe que vai surgir ―algo‖ ou ―alguém‖ (monstro da lagoa) que vai dar cabo desse
regime sangrento.
Terceira estrofe
De muito gorda a porca já não anda
De muito usada a faca já não corta
Como é difícil, pai, abrir a porta
Essa palavra presa na garganta
Esse pileque homérico no mundo
De que adianta ter boa vontade
Mesmo calado o peito, resta a cuca
Dos bêbados do centro da cidade
A ―porca gorda‖ é uma metáfora a um governo inerte e sem qualidade. A ―faca que
não corta‖ remete a um poder que aos poucos vai enfraquecendo, pois, a resistência só
aumenta. Novamente vemos um eu lírico angustiado, perguntando ao ―Pai‖ como fazer para
―abrir a porta‖, para continuar em seu cotidiano, se existe palavras presas em sua garganta que
precisam sair.
De volta ao cenário religioso ―ter boa vontade‖ convoca a passagem "Paz na terra aos
homens de boa vontade", o que era contraditório, pois não havia paz ali. E para o eu lírico
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quando ele diz"Mesmo calado o peito, resta a cuca‖ significa que mesmo que o governo
conseguisse calar seus sentimentos ainda lhe restava seus pensamentos.
Quarta estrofe
Talvez o mundo não seja pequeno
Nem seja a vida um fato consumado
Quero inventar o meu próprio pecado
Quero morrer do meu próprio veneno
Quero perder de vez tua cabeça
Minha cabeça perder teu juízo
Quero cheirar fumaça de óleo diesel
Me embriagar até que alguém me esqueça
Na última estrofe o eu lírico respira um ar de esperança, ele diz que ―o mundo não é
pequeno‖ e que a vida não é um ―fato consumado‖, ou seja, a realidadeestá passível de
melhoras e é nisso que ele acredita. Ele quer ―inventar seu próprio pecado‖ e ―morrer com seu
próprio veneno‖, ele quer viver livre e ditar suas próprias regras, ter vontade própria.
―Quero perder de vez tua cabeça‖ significa que ele não quer mais ter seus
pensamentos condicionados pela ditadura militar, ele quer perder o juízo imposto elo governo,
ter pensamentos próprios. Os dois versos finais fazem alusão direta a um dos métodos
de tortura usados pela ditadura militar (a inalação de óleo diesel). Ilustram também a uma
tática de resistência (fingir perder os sentidos para que interrompessem essa tortura).

4 Considerações finais

Analisar uma canção que foi censurada durante a ditadura militar pode ser uma
atividade interessantíssima para se fazer em uma sala de aula. Há uma infinidade de coisas a
serem descobertas no corpo dessas canções. O professor pode, a partir do texto, trabalhar
aspectos gramaticais, literários entre outros, pois há um vasto campo a ser explorado. Além de
apresentar aos alunos o gênero musical popular brasileiro, que pode ser que muitos deles não
o conheçam; isso aumentará o repertório cultural dos alunos. Esse tipo de análise é
enriquecedor. Desta forma proponho aos professores de língua portuguesa a viverem essa
experiência com seus alunos, creio que será extremamente proveitoso.
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O BAÚ DO CANDINHO
Érica Jaqueline Pizapio Teixeira (IFRO – Campus Colorado do Oeste) – erica.pizapio@ifro.edu.br
Resumo:
Esse relato é fruto de um trabalho realizado durante os anos de 2016 e 2017 no estado de Rondônia, em escolas
urbanas e rurais, cadastrado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia campus Colorado do
Oeste – IFRO, como um projeto de extensão. ―O Baú do Candinho‖ originou-se dos estudos de Mestrado em
Educação, no ano de 2015, na UFMT, sob a orientação do professor doutor Cleomar Ferreira Gomes, quando
investigamos a ludicidade nas telas do pintor Candido Portinari e a sua relação com os brinquedos e brincadeiras
das crianças contemporâneas. ―Candinho‖ foi Portinari quando criança no início do século XX, em diversas telas
retratou brinquedos e brincadeiras e o baú azul no qual as famílias daquela época adotavam para guardar seus
―tesouros‖. Assim, esse trabalho incorporou-se na figura do menino Candinho representado no boneco de pano e
o bauzinho azul com brinquedos antigos e imagens das telas brincantes, viajando pelas escolas. Em cada lugar
por onde passou, o baú apresentou os tesouros da arte e da ludicidade. O boneco Candinho relatou a vida do
pintor Portinari, sua infância brincante e propagou sua arte. Com essa experiência, vimos que a ludicidade
apresentada por meio da arte ou a arte pela ludicidade, manifestam-se em cada lugar e em cada tempo. O
encantamento, a emoção com aparente contentamento, transbordou-se emanado dessa parceria entre a arte e o
lúdico, disseminando culturas e vivências do passado, num misto atemporal na vida dos sujeitos contemplados
com esse trabalho.
Palavras-chave: Ludicidade. Candido Portinari. Arte/Educação.

Introdução

Notamos a escassez de pesquisas e trabalhos realizados no estado de Rondônia e que a
educação carece de atividades que venham difundir a cultura, a arte e a história, do povo e
para o povo, então nasceu ―O Baú do Candinho‖. Esse projeto realizou-se nos anos de 2016 e
2017, logo após a conclusão do meu mestrado. Originou-se dos estudos os quais eu vinha
realizando na ligação epistemológica da ludicidade e a sua relação com a criança, em minha
dissertação de mestrado desenvolvida na Universidade Federal do Mato Grosso, finalizada no
ano de 2015, sob orientação do professor doutor Cleomar Ferreira Gomes. Investigamos as
telas retratando brinquedos e brincadeiras do pintor Candido Portinari e a sua relação com a
ludicidade das crianças contemporâneas de Colorado do Oeste, assim, testemunhamos que
alguns brinquedos ou jogos como a pipa, a gangorra, o balanço, a boneca, o futebol, entre
outros permanecem vivas no contexto brincante das crianças atuais.
Visto que, ―o jogo tradicional guarda a produção espiritual de um povo em certo
período histórico‖ (KISHIMOTO, 2010, p. 13). Esse período histórico se revela em cada
tempo ou lugar com os sujeitos brincantes de cada época. O brinquedo terá sempre caráter
lúdico, as crianças contemporâneas continuam criando e inventado brincadeiras no contexto
onde estão inseridas (Gomes, 2001). No intuito em propagar a ludicidade rica e transbordante
advinda das telas de Portinari, fruto de nossa pesquisa de mestrado, o projeto ―O Baú do
Candinho‖, vestiu-se na roupagem de brinquedos e brincadeiras dos meninos e meninas das
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telas do pintor Portinari, levando para as crianças do estado de Rondônia um legado emanado
de cultura, arte e das vivências lúdicas do célebre pintor brasileiro denominado de menino
―Candinho‖.
1 Como nasceu o projeto de extensão “O Baú do Candinho”
O projeto ―O Baú do Candinho‖ propagou a vida do pintor Candido Portinari, suas
pinturas de cenas lúdicas juntamente com brinquedos do início do Século XX, gestado a partir
de minha pesquisa do mestrado. Nosso objeto pesquisado caminhou lado a lado com a
biografia do artista, em especial sua infância na cidadezinha de Brodowisky, estado de São
Paulo, época em que o artista foi denominado de Candinho e realizou as mais variadas
brincadeiras de criança. O projeto nas escolas foi ao encontro da realidade rondoniense, a
carência e do distanciamento da nossa realidade com a arte de museus e com a cultura de
outros lugares.
1.1 O nascimento do boneco “Candinho”
―Candinho‖, o boneco de pano, representou Portinari menino e reportou-se para a
contação de história da vida do pintor desde a sua infância no começo do século XX. O
grande protagonista nesse projeto foi o pintor Candido Portinari, que, vestido no personagem
do boneco de pano, transmitiu para as crianças de escolas urbanas e rurais, os brinquedos
fabricados por ele e por seus amigos no início do Século XX. O boneco foi confeccionado por
minha mãe, dona Anália Molina Pizapio, moradora no município de Cerejeiras/RO, conforme
apresentado na figura 01:
Figura 01 - O boneco de pano ―Candinho‖, representando a figura do pintor Candido
Portinari.

Fonte: arquivo pessoal, 2016, Exposição do projeto no município de Colorado do Oeste/Ro.

273

O boneco de pano ganhou roupas em tons palhas para melhor se aproximar com a
época em que o pintor viveu quando criança, recebendo chapéu de pano, calças feitas de saco
de farinha (Filho, 1966), costuradas pela sua mãe.
1.2 O Surgimento do baú do “Candinho”

O baú representa os muitos baús retratados nas telas do artista Portinari, sendo o baú
do projeto confeccionado por Bento, um aluno do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do IFRO de Colorado do Oeste. Para Portinari o baú era o local onde sua mãe, suas
avós e as pessoas daquela época, guardavam seus maiores tesouros da vida familiar:
fotografias, roupas dos bebês da família, lembranças de casamentos e batizados, era comum
que as famílias tivessem seus baús em suas casas, (Filho, 1966).
No baú havia dezenas de pranchas e imagens de muitas telas do pintor, além de
fotografias de Portinari criança com sua família e de algumas telas que marcaram trajetórias
da vida do artista. Havia também brinquedos antigos. Apresentamos o baú do Candinho:
Figura 02 - O baú do ―Candinho‖

Fonte: arquivo pessoal, 2016, exposição na Escola rural Planalto município de Cabixi/RO

O baú retratado na imagem revelou curiosidades e euforias nas crianças em cada lugar
que chegava. As imagens eram as mesmas, bem como os objetos que ele transportava em cada
parada, no entanto, um misto de milagre e emoção, acontecia em cada apresentação. Eu
narrava a voz do menino ―Candinho‖, contava sua história de vida de menino e da vida do
artista, com as imagens e com seus brinquedos. Em todas as escolas eu era cercada pelos
professores e alunos que repletos de perguntas, de olhares atentos e brilhantes se encantavam
com o baú.
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1.3 Percepções e narrativas do lúdico com “O Baú do Candinho”

Em cada parada nas escolas por onde o bauzinho passou, foi narrada a vida de
Portinari, em suas telas e nos relatos em poemas de sua infância. Apresentou diversos
brinquedos os quais estavam presentes nas brincadeiras e na vida cotidiana dos meninos de
Brodowski, como exemplo, o brinco e as cantigas narradas por Filho (1966):
Era um lampião aqui, o outro ali, longe, o largo escuro de se ver os vaga-lumes
apagando e acedendo. Então os garotos cantavam:
―Vaga-lume, tem, tem
Sua mãe tá aqui,
Seu pai também
Vaga-lume, tem, tem‖. (FILHO, 1966, p. 39).

As cantigas, as regras das brincadeiras e os brinquedos do pintor menino, foram
recontados nas apresentações pelo boneco Candinho. Notou-se que em cada apresentação as
crianças se re/encontravam na figura do boneco, ou seja, os relatos brincantes do boneco
refletiam a imagem da própria criança. Para Brougère (2004, p. 303) ―uma das características
lúdicas é o lugar importante que o brinquedo ocupa‖. Esse lugar especial que o brinquedo
ocupa na vida de cada pessoa, foi reconhecido pelo público presente na medida em que as
brincadeiras das telas retratavam a infância do menino Candinho ou nos momentos em que o
boneco relatava seus brinquedos, suas histórias e inventividades.
A figura do menino negro acompanhando os meninos de engenho nas brincadeiras
configura as imagens da cultura lúdica do período colonial no Brasil, Kishimoto (2010). Essa
transposição do lúdico de uma cultura para outra, exige uma reflexão epistemológica do jogo,
seu conceito antropológico e atemporal, como visto em minha dissertação de mestrado
(2015). O jogo é um elemento presente na cultura humana em todos os sentidos e
manifestações, Huizinga (1938). O brinquedo e a criança apresentam-se envolvidos por uma
relação indissociável. Um mundo sem os jogos para as crianças é um mundo triste e sem
sentido. A infância se realiza por meio dos jogos que a criança projeta seus sonhos e fantasias,
como exemplo, os jogos de imitação: ―A criança quer puxar alguma coisa e tornar-se cavalo‖
(BENJAMIN, 2009, p. 93). Essa fantasia podia ser percebida nos olhares presos das crianças
enquanto a história do pintor ia sendo narrada, conforme a imagem 03 percebemos essa
manifestação configurada do lúdico quando materializado:
Figura 03 – O público infantil atento diante das apresentações
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Fonte: arquivo pessoal, 2017, exposição na Escola Municipal Regina Sperfeld município de Cerejeiras/RO

Como visto na imagem, as crianças ouviam a história da vida do pintor Portinari
narrada por mim, apresentando as imagens das telas e em outros momentos, o boneco de pano
relatava os ―causos‖ de sua infância figurando-se na pessoa do menino Candinho.

1.4 Exposições de telas e fotografias da vida do pintor

No trabalho aconteceu uma exposição de diversas imagens de telas e pranchas
retratadas pelo pintor Candido Portinari. Essas imagens demonstravam a infância do pintor
através das pinturas de brinquedos e de brincadeiras. Também eram expostas imagens de
fotografias do pintor menino e de sua família. As crianças observavam a exposição como se
tivessem ouvindo a fala de Portinari: ―Sabe por que é que eu pinto tanto menino em gangorra
e balanços? Para botá-los no ar, feito anjos‖. (CALLADO, 2003, p. 47). Na imagem a seguir,
apresento uma exposição realizada no pátio de uma escola:
Figura 04 – Exposição de telas e pranchas no pátio da Escola Estadual Manuel Bandeira

Fonte: arquivo pessoal, 2016, Colorado do Oeste.
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As exposições aconteciam em lugares distintos: houve exposição em auditórios, em
varandas, nos pátios, de baixo de árvores, em sala de aula, enfim, o trabalho aconteceu
conforme a realidade de cada escola, adaptando a cada situação e conforme a curiosidade de
cada público. Eram visitadas por docentes, crianças e público que se encontravam no local,
realizavam questionamentos e curiosidades sobre a arte, sobre o pintor, a infância, mas
especialmente sobre a ludicidade
Durante as exposições, o público de cada escola realizava suas visitas. Permaneciam
por horas no local, possibilitando a fruição e a liberdade para que as crianças e adultos
pudessem observar, questionar ou contemplar:
Figura 05 – Exposição no IFRO em Vilhena

Fonte: arquivo pessoal, 2017, CONPEX

Figura 06 – Exposição escola em
Cerejeiras/RO

Fonte: arquivo pessoal, 2017

1.5 Exposições de brinquedos antigos

Durante a apresentação do projeto em cada escola, assinalamos a exposição de
brinquedos antigos, como: a pipa, a bola de meia, a arapuca, a peteca de palha de milho e
pena de galinha, o pião, entre outros. Esses brinquedos fizeram parte da vida brincante do
menino Portinari (Candinho) na primeira década do Século XX e foram retratados diversas
vezes, demonstrando saudosismo pela infância lúdica de seus antepassados:
Não tínhamos nenhum brinquedo
Comprado. Fabricamos
Nossos papagaios, piões,
Diabolô. (...). (POEMA O MENINO E O POVOADO, 1964, p. 49).
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No recorte do poema, Portinari demonstra sua vida lúdica e a fabricação de seus
brinquedos, durante a exposição do projeto, o público visitava os brinquedos retratados pelo
pintor, materializados como algo concretos advindos das telas brincantes expostas igualmente,
no evento:
Figura 07 – Exposição de brinquedos antigos

Fonte: arquivo pessoal, 2017.

Os sujeitos adultos que visitavam a exposição, ao tocar nos brinquedos antigos,
relatavam histórias de vida de seus antepassados, iluminavam os olhos, manuseavam e
jogavam. As crianças se encantavam e questionavam as regras de todos os brinquedos
expostos.

Considerações Derradeiras

Nessas considerações, reitero o papel fundamental do lúdico na vida das crianças e
daqueles que vivenciaram o projeto. Constatei que as artes nessa mistura com brinquedos e
brincadeiras se entrelaçaram inseparáveis e fecundas. A arte e a imaginação do artista
Portinari transcende na liberdade de suas telas poéticas, narrando às inúmeras lembranças de
sua infância lúdica: ―A brincadeira é uma mutação dos sentidos, da realidade: as coisas aí
tornam-se outras‖. (BROUGÈRE 2014, p. 106). Acredito que esse projeto coroou meus
estudos de mestrado, proporcionando para os sujeitos rondonienses, um legado rico e
característico da arte de Portinari. No viés das brumas do encantamento infantil, aos olhos que
saltavam juntos com a abertura do baú em cada parada ou na imagem do boneco de pano.
Gestou então, um casamento entre a arte e o lúdico. Acredito que esse trabalho transcendeu o
inesperado ou desenvolveu-se como veículo de informações culturais e históricas, imbuído de
uma epistemologia entre o ser humano com o lúdico. Esse ―Baú do Candinho‖ aproximou
crianças, jovens e adultos da arte e da cultura. Proporcionou reflexões sobre o povo brasileiro
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ou reflexões da própria infância na esteira da ludicidade. Foi comtemplado o belo, o brilho no
olhar, a emoção... Sentimentos próprios da arte e da ludicidade, ambas características
figuradas e sentidas nesse projeto.
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Resumo:
O presente texto objetiva analisar os entraves do brincar partindo de uma perspectiva geral apoiando-se nas
contribuições de Château (1987), Wajskop (1995; 2009) e Kishimoto (2002; 2011). Em seguida a discussão
afunila-se em um exercício de reflexão de uma professora de Educação Infantil de uma turma de alunos com
cinco anos de uma instituição privada do interior de Rondônia e de sua experiência na docência da disciplina da
recreação na graduação de Pedagogia. Embora prevista por documentos oficiais norteadores da Educação
Infantil, constata-se que as barreiras para a não realização de atividades relacionadas a brincadeiras superam as
limitações físicas existentes em grande parte das instituições. A dificuldade em compreensão dos objetivos,
metas e propostas da Educação Infantil por parte da comunidade escolar (pais, professores e gestão escolar) tem
contribuído para que a escola não seja percebida como um espaço divertido, brincante, ativo como as crianças.
Constatou-se a fragilidade na formação inicial do professor, uma vez que as disciplinas relacionadas à
ludicidade, aos jogos como facilitadores pedagógicos possuem carga horária insuficiente bem como foi
percebido uma resistência na participação prática dos jogos por parte dos acadêmicos, formando professores que
não veem sentido no brincar no espaço escolar.
Palavras-chave: Ludicidade. Educação Infantil. Brincadeiras.

1 Introdução

Este texto traz reflexões acerca do espaço do brincar ocupado na rotina da Educação
Infantil de uma turma de Pré II (5 anos), e reflexões da experiência de formação inicial do
pedagogo nas disciplinas relacionadas aos jogos e recreação, ambas as instituições privadas
localizadas no município do interior de Rondônia.
A partir da minha experiência como professora de uma turma de Educação Infantil e
de Ensino Superior, busca-se analisar o brincar nesses dois segmentos de ensino, à luz de
teóricos que discutem o brincar como atividade relevante ao processo das competências e
habilidades previstas para a aprendizagem e promoção do desenvolvimento, tais como
Kishimoto (2002; 2011), Château (1987), Wajskop (1995; 2009).

2 Escola é lugar de brincadeira?
Dentro do espaço escolar, a relação entre brincar e aprendizagem aparece distinta e
por vezes paradoxal, uma vez que a instituição e organização escolar dentro de sua trajetória
apresenta resistência e conotações negativas no que tange a brincadeira.
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De acordo com Sauer (2002) a atividade do brincar está relacionada à recreação, a
ações de entretenimento, em sua pesquisa de Mestrado embora as professoras participantes do
estudo considerassem o brincar importante para o desenvolvimento infantil, apontaram que na
escola não cabe brincadeira, pois é espaço de atividades ―sérias‖.
Embora o brincar se configure como atividade curricular, como direito das crianças, a
realidade tem ilustrado que os jogos têm perdido espaço nessas escolas. Atropelada pela
necessidade e ansiedade de inserção precoce das crianças na alfabetização, o lúdico, o faz-deconta configuram-se como perda de tempo, distorcendo as necessidades dos saberes a serem
desenvolvidos nesse segmento. (LOMBARDI, 2005).
Em decorrência da associação do brincar à ociosidade, ao preenchimento de tempo, a
diversão não é bem quista dentro dos muros da escola. Château (1987) afirma que tal situação
acontece pelo fato de atribuirmos os valores e importância da brincadeira a partir da visão
adulta, pois percebe os jogos como função de preenchimento de tempo, de ocupação para o
desocupado, enquanto que para as crianças tem seu fim em si mesmo, na afirmação do eu.
Barros (2009, p. 36) conceitua que ―O espaço da Educação Infantil não pode ter a
percepção de espaço escola, mas sim de espaço para a infância, envolvidas por um currículo
emergente [...]‖. Diante desse exposto, a autora nos traz a reflexão de que a Educação Infantil
junto com o brincar deve ganhar um espaço privilegiado no ambiente escolar, bem como na
vida cotidiana do aluno.
O brincar, atividade essencial para o desenvolvimento infantil, não pode ser visto
somente como fins didáticos para a alfabetização. Tem que ser percebido como uma
atividade essencial e potencializadora do desenvolvimento, e que proporciona à
criança durante seu processo a capacidade de ler o mundo adulto, opinando e
criticando-o (BARROS, 2009, p.38).

As dissertações e teses que tem se preocupado em discutir acerca da concepção do
brincar na rotina escolar, sobretudo na Educação Infantil têm apontado a fragilidade na
formação do professor. As pesquisas desenvolvidas por Sauer (2002); Lombardi (2005);
Campos (2012) e Tolentino (2015) têm ilustrado que embora haja o consentimento entre as
docentes participantes sobre a necessidade e importância do brincar, da brincadeira, essas
atividades não ocupam o devido espaço nas instituições estudadas.
Lombardi (2005) e Campos (2012) afirmam que a lacuna inicia-se a partir da
formação inicial desse professor, que não presencia nos espaços acadêmicos, como a
graduação, momentos lúdicos. Sendo assim, por não aprender a jogar, a brincar o docente não
consegue perceber e promover as atividades relacionadas à brincadeira.
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Prevendo atenuar a dificuldade das professoras em brincar com seus alunos, e
considerando a brincadeira como atividade social que necessita ser ensinada. Kishimoto
(2002) tem proposto jogos e recreações dentro da academia como possibilidade de ensinar aos
futuros professores a brincar, de modo que concebam a ludicidade como ferramenta de
promoção dos desenvolvimentos previstos para a aprendizagem, em especial a Educação
Infantil.
Embora os estudos tenham sido desenvolvidos na região sul e sudeste do país, as
realidades citadas não diferem do cenário vivenciado em uma escola de Educação Infantil
privada e na formação dos professores do interior de Rondônia, essa temática será explorada
no item que segue.
3 “Profe, eu já terminei a tarefa, posso brincar?”

Em exercício de reflexão da trajetória na Educação Básica e Superior e no incômodo
gerado a partir da defesa pessoal pelas brincadeiras na Educação Infantil e na qualidade da
formação inicial do pedagogo, busco sistematizar os pensamentos, desconfortos acerca da
necessidade de voltar os olhares para a atividade do brincar no que se refere ao processo de
escolarização dos pequenos e formação docente.
No ano de 2009 iniciei minha carreira docente em uma escola privada quando ainda
cursava o último ano da graduação, paralelo à sala de aula desenvolvia nas instituições
públicas os estágios, e o brincar não percebido como componente pedagógico da Educação
Infantil geravam os primeiros desconfortos.
A ênfase e cobrança na alfabetização presente na instituição privada, com pouco
espaço na rotina dos pequenos ao brincar, caracterizado como perda de tempo pela clientela
atendida entrava em choque com as brincadeiras sem sentido e significado promovidas na
Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI).
Três anos mais tarde, retorno à Educação Básica, inicialmente como Coordenadora
Pedagógica e em 2016 assumo uma turma de Educação Infantil em uma escola privada de um
município do interior de Rondônia.
Contudo, o cenário em relação às expectativas e objetivos para a Educação Infantil no
contexto das escolas privadas não mudou: a comunidade escolar (pais, professores e equipe
gestora) permanece restringindo o espaço da escola a alfabetizar.
O discurso permanecia reproduzido até nas crianças que embora pequenas a todo
momento apresentavam a ansiedade em estar na escola ―para aprender a ler e a escrever‖.
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É importante considerar que no ano de 2014, o Estado de Rondônia elimina a restrição
por data de aniversário na matrícula das crianças na Educação Infantil, ou seja, todos que
completam quatro anos até 31 de dezembro devem obrigatoriamente estar na escola.
Ilustrando um cenário de crianças cada vez menores inseridas na escola em turmas que não
correspondem a sua faixa de desenvolvimento.
Dessa forma, se pensar que há crianças de cinco anos no primeiro ano do Ensino
Fundamental e ciente do pouco espaço do brincar no cotidiano desse segmento, somada às
metas de alfabetização proposta para essa série, pode-se afirmar que cada vez menos a
brincadeira, os jogos serão promovidos pela escola, ou seja, cada vez menos as crianças têm
momentos de recreação proporcionados pela instituição.
Por não conceber a brincadeira como característica da infância e como forma de
expressão, as práticas escolares tem suprimido o espaço do brincar, limitando por sua vez as
contribuições deste na formação da criança.
De acordo com Château (1987) a brincadeira está para a criança como o trabalho está
para o adulto, o teórico francês defende a ideia dos jogos estarem relacionados à atividade
intrínseca da infância por isso a necessidade de promovê-la nos espaços sociais em que esta se
encontra.
Com base em uma visão histórica, o brincar ocorre em um contexto cultural,
desempenhando várias funções para o desenvolvimento da criança. Essa vertente teórica
oferece subsídios importantes para a compreensão e a necessidade do lúdico no processo
escolar.
O brinquedo educativo ganha força com a difusão da Educação Infantil,
principalmente nos tempos atuais. Entendido como recurso que facilita a aprendizagem,
ensina e educa de forma prazerosa, além de contribuir para o desenvolvimento da criança
(KISHIMOTO, 2011). Dessa forma, utilizar jogos e brincadeiras no referido segmento escolar
significa explorar e potencializar a construção do conhecimento por meio da prática.
Partindo desse pressuposto, é interessante ressaltar a ideia de que a Educação Infantil,
entendida quanto processo de formação humana, toma como ponto de partida a realidade e os
conhecimentos da criança, e os amplia por meio de atividades práticas e concretas, que
simultaneamente os propiciam a aquisição de novos conhecimentos.
A instituição que serve de base para as reflexões está localizada no interior de
Rondônia, é uma escola privada que oferta Educação Infantil ao Ensino Médio. Em sua lista
de material solicitava em sua lista de materiais escolares, três cadernos pautados (dois para
uso de sala de aula e um para tarefa para casa, que iam duas vezes por semana), além do
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material didático apostilado. Dentro da semana, estava previsto duas aulas de Educação Física
com um profissional da área, dois dias de atividades ao ar livre (parque) e um dia para o
brinquedo.
Contudo, as atividades relacionadas ao ―letramento da língua portuguesa‖ e
―letramento matemático‖ deveriam ocorrer todos os dias. Nestas atividades exigiam-se o uso
dos cadernos além da realização do material didático.
Baseadas nas ―metas‖ a serem alcançadas até o fim do ano no tocante ao letramento e
alfabetização das crianças, a escola era reconhecidamente no município um bom
―investimento‖ para matricular os pequenos desde os dois anos.
Condicionadas ao discurso de estar na escola para ―aprender a ler e a escrever‖ quando
ocorriam atividades que fugiam da sistematização do uso do caderno ou do material didático,
as crianças expressavam surpresa como ―Profe, nós não vamos estudar hoje?‖ ou então ―Mas
a gente só vai brincar?‖.
As atividades mais prazerosas como massinha, pintura com tinta guache, uso de cola
ou ida para as atividades ao ar livre encontravam-se organizadas ao fim do dia, configurandose como barganha ou proveniente de merecimento. Por esse motivo, após a realização das
tarefas sistematizadas em folhas impressas, eram recorrentes os diálogos como: ―Profe, já
terminei toda a tarefa, já posso brincar?‖.
A opinião dos responsáveis no que se refere ao papel da escola para as crianças
menores de seis anos ocupavam dois extremos: vagavam pela necessidade de socialização dos
pequenos que viviam sozinhos e precisavam de pares para brincar ou corroboram a concepção
de inserção no universo de letramento convencional, seguindo a lógica de que quanto mais
cedo estivessem na escola quão logo aprenderiam a ler e a escrever.
Situação semelhante identificada nas investigações de Lombardi (2005, p. 57)
[...] pois as escolas maternais, salvo exceções, procuram corresponder ao desejo dos
pais terem seus filhos em uma ―escola forte‖, entendida como a escola que promove
o mais rapidamente a alfabetização, que é socialmente compreendida como signo de
sucesso [...] A criança é obrigada a abandonar formas de expressão que são suas,
linguagens naturais como o desenho e o jogo, para seguir um padrão escolar
imposto. (destaques da autora).

Entre o grupo docente, o brincar aparecia como atividade de premiação à disciplina,
uma vez que era comum a retirada das atividades ao ar livre em punição ao ―mau
comportamento‖ da criança. Corroborando aos dados analisados por Torres (2001) quando
afirma que a preocupação e opção por métodos e sistematização do ensino somada ao
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pensamento negativo por parte dos professores contribuem para a fomentação do preconceito
ao ensino lúdico.
Ao tentar neutralizar e separar a criança ativa, brincante e criar uma criança-aluna,
apática e condicionada, a escola nega a essência intrínseca do ser humano: o ser brincante,
conforme afirma Gomes (2016, p. 8)
O riso cede lugar ao siso, o dinâmico cede lugar ao estático, o ruído cede lugar ao
vácuo, a diversidade de cores cede lugar ao monocromático do branco dos muros e
paredes, o círculo e ajuntamentos cedem lugar à posição solitária e retilínea de sua
carteira na sala de aula. Parece salutar à escola o sequestro do homem ludens, para
dar vasão às outras rubricas do homo sapiente e fazedor. Daí decorre o sentimento
de que a escola é um lugar ―chato‖, que deixa o lúdico do lado de fora,
circunscrevendo-se ao mundo do trabalho, conjurando o mundo do divertimento.

A situação de resistência ao universo lúdico como ciência e/ou dentro do espaço
formal de ensino foi igualmente encontrada na graduação, a partir da minha experiência como
ministrando a disciplina de Jogos e Recreação ao curso de Pedagogia, era recorrente o espanto
dos graduandos em lidar com textos teóricos referentes à brincadeira e ludicidade na
perspectiva do prazer e relaxamento das crianças como motor dos desenvolvimentos dos
alunos. Maior ainda era a dificuldade em realizar a parte prática. A recusa de orientar as
atividades recreativas na perspectiva de futuro professor refletia um adulto que recusava-se a
brincar, e o mais grave: revelava um docente que não enxergava possibilidades lúdicopedagógicos nas brincadeiras propostas.
Realizando o paralelo desse acadêmico que não sabia brincar, que não gostava de
participar de atividades recreativa aos docentes já formados que encontravam-se em sala da
Educação Infantil que os raros momentos lúdicos presentes na escola não estavam com as
crianças, é possível compreender que as portas do ―ser feliz‖ na escola encontram-se estreitas.
Waskjop (1995, p. 68) aponta como papel fundamental ensinar as crianças a brincarem
para isso é necessário que o professor brinque com seus alunos haja vista que se- trata de um
sujeito mais experiente e de grande convívio com os pequenos.
[...] é preciso reiterar que a brincadeira, como qualquer atividade humana é uma
ação que é aprendida pelas crianças, desde a mais tenra idade nas relações que
estabelecem com parceiros mais experientes quando bebês, parceiros da mesma
idade ou mais velhos quando mais crescidas.

A autora salienta também que o brincar deve ser percebido pelos docentes como
instrumento pedagógico na facilitação da contemplação do currículo escolar previsto para a
faixa etária das crianças uma vez que ―[...] quando brincam, ao mesmo tempo em que
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desenvolvem sua imaginação, as crianças podem construir relações reais entre elas e elaborar
regras de organização e conveniência.‖ (WASKJOP, 1995, p. 66).
Moyles (2002) complementa o pensamento ao afirmar que o brincar é sem dúvida,
uma das maneiras em que a criança encontra de explorar uma variedade de experiências
adquiridas nas mais diferentes situações do dia a dia. Nesse sentido, a brincadeira é uma
atividade social que proporciona a inserção das crianças no grupo a qual pertence,
contribuindo para ampliação dos seus conhecimentos por meio da prática.
De fato, é possível entender que o brincar auxilia a criança no processo de imaginação,
interação e convivência. Diante disso Wajskop (2009, p. 34) cita que ―A brincadeira como
atividade dominante da infância tendo em vista as condições concretas da vida da criança e o
lugar que ela ocupa na sociedade, é primordialmente, a forma pela qual esta começa a
aprender‖.
Dessa forma, o brincar instiga a imaginação, promove interação e aprimora o
conhecimento infantil. Portanto, nas atividades com jogos e brincadeiras, ou seja, nas
atividades lúdicas, ocorre uma troca de saberes, do mesmo modo que determina o
comportamento de cada indivíduo (KISHIMOTO, 2011).
As práticas escolares voltadas ao preenchimento dos exercícios com ênfase na
alfabetização e letramento precoce percorrem o caminho contrário às orientações presentes no
Referencial Curricular da Educação Infantil, que aponta a atividade do brincar como ―[...] é
uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. [...]
Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como
a atenção, a imitação, a memória, a imaginação.‖ (BRASIL, 1998, p. 22).

4 Considerações finais

O início da escolarização tem ocorrido cada vez mais cedo, entretanto, devido a
quantidade de informações, assuntos e disciplinas com que a escola se ocupa, parece não ter
sobrado tempo para as particularidades e necessidades desse público, impedindo às vezes que
os pequenos se envolvam com as atividades intrínsecas da infância, em especial as
brincadeiras.
Por ansiedade dos pais, pelas metas exigidas pelos professores e pela correlação do
brincar ao preenchimento do ócio, a pressa pela alfabetização, somada a necessidade de
firmar-se como espaço sério, as instituições privadas na intenção de corresponder às
expectativas dos ―clientes‖, têm focado em rotinas com espaços cada vez menores para
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atividades lúdicas e prazerosas, quando presentes ocupam espaços secundários e resultantes
de méritos como o bom comportamento e a realização das atividades sistematizadas.
Outro fator que contribui para o não espaço do brincar dentro dos espaços escolares
está relacionado à frágil formação inicial do professor, em especial o pedagogo que é o
profissional que atua junto às turmas da Educação Infantil. Assim como a realidade
apresentada pelos estudos de mestrado e doutorado desenvolvidos na região sul e sudeste, a
cena se repete na experiência no Ensino Superior do norte do país. Permitindo afirmar que ao
oferecer cargas horárias ínfimas, o currículo do curso de Pedagogia não tem se preocupado
em trabalhar com atividades lúdicas desde a formação inicial. Os futuros professores não
aprendem a brincar e acabam indo para a sala de aula sem compreender a sua importância no
espaço escolar.
Dessa forma, o tema não se esgota nessa discussão e destaco que ao pensar em uma
escola ativa, dinâmica que permita o livre acesso à felicidade faz-se necessário que os atores
presentes na instituição consigam compreender o espaço do brincar como ação pedagógica
conforme já prevê os documentos oficiais, mas também como atividade inerente às crianças.
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Resumo:
Estudar o lugar do feminino nos espaços da escola é descrever as vivências, os gestos, as atitudes, os
silenciamentos e as ações deste lugar simbólico construído. Esta simbologia que a escola carrega marca muitas
meninas/mulheres no percurso escolar e posteriormente no decorrer da sua vida. Trata-se de um trabalho de
suma importância, pois observa a participação feminina nos espaços da escola. Nesse sentido, o objetivo deste
trabalho é de verificar e compreender como as estudantes do ensino fundamental ocupam os lugares nos
momentos de liberdade da escola como o intervalo. O artigo se refere parte da pesquisa de dissertação de
mestrado em andamento do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional com
abordagem qualitativa, do tipo descritiva, o procedimento de coleta adotado será o etnográfico e a fonte de
informação será a de campo. A pesquisa ocorre na Escola Estadual Pedro Gardés, situada no município de
Várzea Grande-MT. Os participantes da pesquisa são estudantes do oitavo e nono ano do ensino fundamental, do
período matutino. Utilizou-se referenciais bibliográficos em pesquisa eletrônica, periódicos científicos e livros
como fonte de pesquisa. Os resultados preliminares indicam que as meninas pouco ocupam os espaços de
realização de jogos na escola devido à falta de abertura dos meninos e a cultura escolar destes lugares serem
instituídos pelo gênero masculino. Ainda há necessidade de aprofundar em pesquisas e mais observações que
possam contribuir com reflexões sobre a participação feminina em todos os espaços da instituição escolar.
Palavras-chave: Gênero feminino. Lugar. Linguagem corporal.

1 Introdução

Estudar o lugar do feminino nos espaços da escola é descrever as vivências, os gestos,
as atitudes, os silenciamentos e as ações deste lugar simbólico construído. Esta simbologia
que a escola carrega marca muitas meninas/mulheres no percurso escolar e posteriormente no
decorrer da sua vida.
Perpassando pela instituição escolar, e ampliando o olhar sobre a ocupação dos
espaços físicos, seja ele um banco, uma quadra, o pátio, o corredor, as salas de aula, uma
escada, entre outros, percebe-se que há lugares que são principalmente ocupados por meninos,
outros ocupados por meninas e outros pelos dois gêneros. Por que isso acontece?
Pesquisar sobre os lugares que as meninas ocupam na escola é poder verificar se
realmente este lugar existe. Como estas jovens se mostram enquanto linguagem corporal,
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como são percebidas nos olhares da instituição escolar e suas diferentes atitudes nos
momentos ditos de liberdade da escola, como por exemplo, no intervalo.
O pesquisador Bourdieu corrobora revelando que as mulheres têm lugares específicos
destinados a elas, pois, ―[...] estão condenadas a identidade minoritária que lhes é socialmente
designada. Destinadas à ocupação dos espaços privados (fechados), à procriação da prole e ao
cuidado com o lar. Já os homens, destinados ao espaço público (aberto)‖. (BOURDIEU, 2002,
p. 20),
Como uma extensão da sociedade, a escola depara cotidianamente com as diferentes
relações: sociais, de dominações, culturais, de construção/imposição de regras, afetivas, e
muitas outras que a linguagem verbal não dá conta de analisar. As vivências das meninas na
escola e a ocupação delas nos espaços da instituição escolar podem ser por vezes, observado
por meio da linguagem corporal a fim de verificar como está a liberdade ou não neste
contexto da apropriação do lugar.
Assim, as questões de gênero ainda revelam-se desafiadoras na sociedade e no
contexto escolar. Mesmo com avanços significativos no decorrer da história no que tange o
direito ás mulheres ainda hoje, temos a permanência da segregação de gênero, alto índice de
feminicídio, a visão de mundo etnocêntrica, a persistência do racismo e preconceitos de
diversos tipos em relação às mulheres.
Um dos documentos parametrizados na educação brasileira, como os Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.42) reforçam a necessidade de se construir uma
Educação Básica a partir do princípio da inclusão e da diversidade, apontando para uma
perspectiva metodológica de ensino-aprendizagem que busque a cooperação e a igualdade de
direitos. No que diz respeito às diferenças entre as competências de meninos e meninas devese ter um cuidado especial. São modos diferentes de ser e atuar que precisam se completar e
enriquecer-se mutuamente.
Louro (1997 p. 76) afirma que as meninas, desde criança, aprendem a proteger seus
corpos, a não se machucar, a não participar de atividades agressivas, aprendem a ocupar um
espaço corporal pessoal muito limitado, desenvolvendo assim, ao longo da vida, uma timidez
corporal.
Sendo assim, qual o lugar que as meninas ficam na escola nos momentos de liberdade?
Quais as certezas e incertezas que permeiam o lugar escolar? Para Certeau (1998, p.38) ―cada
individualidade é o lugar onde atua uma pluralidade incoerente (e muitas vezes contraditória)
de suas determinações relacionais‖.
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Trata-se então, de um trabalho de suma importância no que tange a participação
feminina nas instituições escolares, não somente como telespectadoras, mas, sobretudo, como
protagonistas e partícipes do processo educativo.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é de verificar e compreender como as
estudantes do ensino fundamental ocupam os lugares no momento do intervalo, mais
especificamente nos espaços que ocorrem jogos.
Como fundamentação teórica utilizou-se principalmente os teóricos Pierre Bourdieu:
A Dominação Masculina; Guacira Lopes Louro: Gênero, Sexualidade e Educação: uma
perspectiva pós-estruturalista e Michel de Certeau: A invenção do Cotidiano.

2. O lugar das jovens na escola

O lugar da escola que proferimos é o lugar das vivências, do ser corporal, afetivo,
cognitivo, emotivo. A "cultura começa quando homem ordinário se torna o narrador, quando
define o lugar (comum) do discurso e o espaço (anônimo) de seu desenvolvimento‖.
(CERTEAU, 1998, p.63).
Um lugar é uma ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas
relações de coexistência. Aí se acha, portanto excluída a possibilidade, para duas
coisas, de ocuparem o mesmo lugar. Aí impera a lei do ―próprio: os elementos
considerados se acham uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar ―próprio‖
e distinto que define. Um lugar é portanto uma configuração instantânea de
posições. Implica uma indicação de estabilidade. (CERTEAU, 1998, p.201)

Sendo assim, o lugar das meninas nas dependências da escola nos permite verificar
que “O espaço é um lugar praticado. Assim a rua geometricamente definida por um
urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o espaço
produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de signos – um escrito‖.
(CERTEAU, 1998, p.202)
Para compreender melhor o conceito de lugar buscamos Moreira (1997, p.49) para
definir que ―o lugar não é considerado uma soma de objetos, mas sim um sistema de relações
(subjetivo-objetivo, aparência-essência, mediato-imediato, real e simbólico)‖.
Moreira (1997, p.51) ainda destaca que o lugar se faz com o outro: ―o lugar se
estrutura na relação do ―eu‖ com o ―outro‖. O corpo situa-se na transição do eu para o mundo,
o ponto de vista do ser-no-mundo, sendo a condição necessária da existência humana‖.
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Para Buttimer (1982) apud Moreira (1997, p.52), ―a identidade cultural está
intrinsecamente relacionada à identidade com o lugar. As dimensões culturais, emocionais,
políticas e biológicas permitem ao indivíduo possuir redes de interações baseadas no lugar‖.
O lugar de destaque do trabalho se chama escola – recheada de sujeitos, de objetos de
subjetividades, símbolos, signos, crenças e valores manifestados cotidianamente. A escola
está marcada por este lugar de pertencimento dos sujeitos, pois é considerada por muitos a
nossa segunda casa dada a importância dos que nela vivencia.
Ao considerar que o lugar se faz com as vivências dos sujeitos e as suas relações de
poder, Louro (1997, p.58) afirma que a escola delimita espaços, o que cada um pode (ou não
pode) fazer, informa o "lugar" dos meninos e das meninas, dos adultos e das crianças. As suas
marcas e arranjos arquitetônicos "fazem sentido", instituem múltiplos sentidos, constituem
distintos sujeitos.

3. Linguagem corporal e a escola

Ao abordar a linguagem corporal e a escola valoram-se os gestos, os jeitos, as
expressões, entre outros, no contexto escolar com o olhar da corporeidade para além do
corpo-adestrado, corpo-máquina, corpo-dócil ou corpo-saudável.
Pereira (2009) contribui ao revelar que nós educadores não fomos preparados para
utilizar a linguagem corporal de parâmetros para interpretar e fazer uma leitura da linguagem
não verbal que a corporeidade revela. O corpo fala, o corpo revela uma linguagem.
Louro (1997, p.67) destaca que:
A linguagem institui e demarca os lugares dos gêneros não apenas pelo ocultamento
do feminino, e sim, também, pelas diferenciadas adjetivações que são atribuídas aos
sujeitos, pelo uso (ou não) do diminutivo, pela escolha dos verbos, pelas associações
e pelas analogias feitas entre determinadas qualidades, atributos ou comportamentos
e os gêneros (do mesmo modo como utiliza esses mecanismos em relação às raças,
etnias, classes, sexualidades etc).

Ainda Louro (1997, p.65) destaca que ―dentre os múltiplos espaços e as muitas
instâncias onde se pode observar a instituição das distinções e das desigualdades, a linguagem
é, seguramente, o campo mais eficaz e persistente‖.
A linguagem falada, artística, gestual, escrita, plástica, esportiva, está entrelaçada num
sistema complexo de rede, pois ela é produtora de sentido e de significado compartilhado na
cultura. A educação por meio da linguagem materializa o inteligível no sensível, o irracional
no racional. (PEREIRA, 2009).

292

4. Procedimentos metodológicos

O artigo se refere parte da pesquisa de dissertação de mestrado em andamento do
Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional realizado com
apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) Código de Financiamento 001. Com abordagem qualitativa, do tipo descritiva, o
procedimento de coleta adotado será o etnográfico e a fonte de informação será a de campo.
A pesquisa ocorre na Escola Estadual Pedro Gardés situado no bairro Centro do
município de Várzea Grande-MT. Atualmente oferece atendimento a estudantes do Ensino
Fundamental nos períodos matutino e vespertino e Ensino Médio Regular no período noturno.
A pesquisa se inscreve com uma investigação social, se delimita no campo da
Educação Escolar no ensino fundamental, tendo como foco de investigação empírica no
cotidiano da unidade escolar da Rede Estadual do município de Várzea Grande – MT.
Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa, pois ela ―defende a ideia que, na
produção de conhecimentos sobre os fenômenos humanos e sociais, nos interessa muito mais
compreender seus conteúdos do que descrevê-los, explica-los.‖ (TOZONI-REIS, 2005, p.10).
Ludke (1986, p.12) relata que ―ao considerar diferentes pontos de vista dos
participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações,
geralmente inacessível ao observador externo‖.
Os participantes da pesquisa serão as estudantes do oitavo e nono ano do ensino
fundamental, do período matutino nos intervalos de aulas.
Será utilizada como fonte de pesquisa: referenciais bibliográficos em pesquisa
eletrônica, periódicos científicos e livros sobre a temática estudada.
O instrumento utilizado será a Observação, pois de acordo com Tozoni-Reis (2005,
p.41) a observação é uma das técnicas mais usadas em pesquisas nas áreas das ciências
humanas e sociais e está diretamente ligada com pesquisa de campo, ela requer atenção,
percepção e memória para relatar os fatos e realidades sociais presente. O autor ainda destaca
que hoje há um consenso na pesquisa em educação da impossibilidade da neutralidade
científica no estudo dos fenômenos humanos e sociais, ou seja, o pesquisador-observador
interfere no próprio campo de pesquisa.
Por esta razão, o papel desempenhado do pesquisador ao realizar a observação será de
―participante observador – neste caso, o observador participa dos acontecimentos, é um dos
atores, registrando as informações depois do acontecimento‖ (TRIVIÑOS et all, 2004, p.68).
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Quando a observação ocorre de forma aleatória e sem direcionamento ela perde
sentido, porque os dados podem ficar contaminados com juízos de valor de quem observa
(TRIVIÑOS et all,, 2004, p.66). Devido a isso, estratégia utilizada à observação será a
estruturada, com pautas específicas de um Roteiro de Observação, a fim de auxiliar a
pesquisadora-observadora na objetividade, continuidade e centralidade para o objetivo
proposto.
Para Ludke (1986, p.26) ―na medida em que o observador acompanha in loco as
experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto, é, o
significado que eles atribuem á realidade que os cerca e as suas próprias ações.‖

5. Discussão de resultados Preliminares

Ao soar o sino para o intervalo, os meninos imediatamente assumiram a participação
nos dois espaços que havia possibilidade de jogos: a quadra e as mesas do pingue pongue.
Algumas meninas ao verem eles jogarem futsal me solicitaram para elas também jogarem
após a aula, mas a liberação após a aula só é permitida de tiver um professor responsável
para acompanhá-las. A arquibancada fica cheia de expectadores (as) por todo o intervalo.
Quando o sino toca os meninos saem da quadra correndo para o bebedor. (Observação do
pátio da escola, 12 de março de 2019).
Figura1: Meninos jogando pingue pongue

Fonte: Própria de registro de observação (12 de março de 2019).

A quadra é considerada por eles como um lugar deles, este lugar instituído sempre se
inicia com a participação unicamente dos meninos, salvo algumas exceções de meninas que
fazem o enfrentamento. As meninas, por sua vez, ficam na arquibancada sendo espectadoras e
algumas na espera por possibilidades de participação nos jogos.
No relato de observação da dissertação de mestrado, Altmann (1998, p.24) apresenta
que ―durante os recreios, a ocupação do espaço físico nas quadras esportivas era diferenciada
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por gênero: nas de queimada, meninos e meninas jogavam juntos e, nas duas quadras
poliesportivas, meninos jogavam futebol‖.
Neste dia, antes do sino tocar um grupo de estudantes se organizou para jogar com
aposta de um refrigerante, era uma sala contra a outra. A arquibancada neste dia ficou cheia
de espectadores. Uma menina veio me procurar para jogar, mas quando ela me disse as
equipes dos meninos já estavam organizadas. O jogo foi intenso, como se fosse um
campeonato. As regras eles que decidiam e não tinha ninguém apitando o jogo. O pátio ficou
vazio, nem parecia intervalo. Ao final do intervalo um grupo de meninas me procurou para
agendar para o dia posterior a quadra para elas. Eu concordei e disse que entregaria a bola
para elas e se eles invadissem a quadra elas deveriam se impor e jogar de fato, não ficar
enrolando para começar o jogo, combinar entre elas quem iria jogar. (Observação do pátio
da escola, 14 de março de 2019).
Para as meninas jogarem há um esforço coletivo anterior para que esta participação
aconteça, realiza-se somente a partir com argumentação com os meninos e ás vezes ainda é
necessário uma intervenção de um professor ou coordenação. O contrário, isso não acontece,
simplesmente após o sino tocar eles pegam a bola e jogam, é o natural do cotidiano daqueles
meninos que gostam e sabem jogar.
Outro ponto observado é que a participação dos meninos ocorre com os mais
habilidosos principalmente na modalidade de futsal, os meninos menos habilidosos não têm
espaço para este grupo, que por vezes jogam quando falta algum participante. Diferentemente
ocorre nos jogos de pingue pongue que geralmente todos os meninos que querem jogar fazem
próxima.
Altmann (1998, p.24) destaca que a participação dos meninos nos espaços da escola é
bem maior que os das meninas pontuadas em outras pesquisas realizadas sobre gênero e
constatou que:
Meninos ocupavam dez vezes mais espaço do que meninas nos recreios da escola e,
enquanto eles controlavam espaços maiores e principalmente destinados a esportes
coletivos, elas permaneciam em espaços menores e mais próximos ao prédio,
obtendo assim a proteção dos adultos. Além de ocuparem mais espaço, meninos
invadiam e interrompiam os jogos femininos mais freqüentemente do que elas.

O lugar das meninas comparecido como segundo sexo na ocupação a quadra de
esportes da escola é apresentado por Bourdieu (2002, p. 122) como uma relação de
dominação entre homens e mulheres,
Tal como ela se estabelece em todos os espaços e subespaços sociais, isto é, não só
na família, mas também no universo escolar e no mundo do trabalho, no universo
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substanciais de condição, ligadas aos momentos da história e às posições no espaço
social.burocrático e no campo da mídia, leva a deixar em pedaços a imagem
fantasiosa de um "eterno feminino", para fazer ver melhor a permanência da
estrutura da relação de dominação entre os homens e as mulheres, que se mantém
acima das diferenças

6. Considerações finais

Compreender o gênero feminino a partir das suas diversidades do viver, independente
da idade biológica ou do grau de maturidade, e ainda, independente do lugar que elas se
apropriam é querer ir muito além da inocente audácia de querer abarcar o entendimento de
como estas meninas se fazem no contexto escolar. Pois ―não existe a mulher, mas várias e
diferentes mulheres que não são idênticas entre si, que podem ou não ser solidárias, cúmplices
ou opositoras‖ (LOURO, 1997, p.32).
Não podemos ser ingênuos ao acreditar que as escolhas que elas fazem são unicamente
delas. As escolhas são construções sociais e, se ainda hoje deparamos com meninas/mulheres
que sentem na pele preconceitos de diversos tipos por unicamente ter nascido mulher é porque
ainda temos muito que avançar na legitimação de direitos, participação e ocupação de lugares
destinados ao gênero masculino.
Enfim, a participação feminina nos espaços escolares tem a ver com a busca de
equidade de gênero, corresponde com uma educação familiar e escolar aberta a infinidades de
possibilidades para as meninas, seja em casa, na escola, na igreja, nas praças, nas quadras, nos
gestos, nas falas, nos jeitos, e, o mais importante, sem serem estigmatizadas. Para tanto, é
necessário que pesquisas se façam num contínuo, na tentativa de elucidar um novo pensar,
novas dúvidas, novos caminhos, nestes novos tempos.
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O IMAGINÁRIO HÍBRIDO E O AUDIOVISUAL COMO NARRATIVA
DA POPULAÇÃO ENCARCERADA.
Giulia Medeiros (ECCO/UFMT) – cellulanucleo@gmail.com
Resumo:
O presente ensaio propõe articular teorias da cultura, suas relações com o tempo histórico e, como o audiovisual
possibilita disputar narrativas hegemônicas aflorando uma outra versão da história. O campo híbrido do
imaginário humano é composto pela diversidade cultural, advindas de todos os lugares do mundo. Autores como
Canclini e Angela Phryston levantam questões pertinentes à tais fenômenos. Sendo assim, qual forma que os
detentos em processo de ressocialização do presídio Carumbé em Cuiabá MT, teve a dizer sobre si em meio ao
contexto da mundialização cultural.
Palavras-chave: Cultura. Audiovisual. Imaginário. Prisões. Hibridações.

O processo colonizador iniciado há mais de dois séculos a partir das grandes
navegações tinha objetivos nítidos de dominação e poder. O Ocidente saía em busca de novos
territórios para demarcarem sua cultura e domesticar os ―selvagens‖ dos chamados países
subdesenvolvidos. Teve índio e teve preto sendo escravizados, silenciados, esvaziados da sua
cultura, ou pelo menos a tentativa de. Para que eles servissem como força de trabalho para a
engrenagem do modelo econômico vigente rodar. Os donos do poder, então, preocuparam-se
em impor um modelo de vida para os países periféricos, assim poderiam esbanjar sua
autoridade e ditar as regras e condutas a serem seguidas.
A partir da contemporaneidade e com o desenvolvimento tecnológico, o avanço do
capitalismo e as transformações no mundo do trabalho, observamos como o processo de
globalização influenciou na mistura entre as diversas culturas no mundo. O que antes era visto
separadamente como cultura ―do outro‖, hoje se torna mais difícil detectar essas
diferenciações. Não à toa, os estudos culturais se debruçam em compreender essas mudanças
a partir da lógica dos fenômenos culturais, não apenas no campo do econômico. A
necessidade de ir a fundo sobre a importância da subjetividade produzida e reproduzida nos
diversos meios, é central quando se trata de compreender as relações de poder existentes no
mundo moderno.
Com noções advindas da teoria da cultura, analisando fatores sociais, econômicos,
históricos e políticos, observamos como o processo de globalização vem modificando as
relações sociais do século 21. Grandes autores da contemporaneidade que se ocuparam em
estudar as questões referentes à modernidade, como Bhabha, Said, Canclini, etc. trazem à tona
elementos que problematizam as consequências da mundialização da cultura. É evidente que o
Ocidente historicamente arrasta consigo um desejo infinito de que as diversas nações
comprem seus produtos, consumam suas ideias, e lucrem com suas utopias. O modelo
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capitalista não poderia existir se não houvesse uma massa de sujeitos dispostos a seguir os
seus rumos da história.
Acontece que, a partir do processo de globalização, o que antes não chegava longe,
hoje é possível alcançar até às aldeias indígenas situadas no brasil profundo. A revolução
tecnológica contribui não só para uma tentativa de homogeneização, mas também para
insurgir outros modos de produção de cultura e colocar no circuito mundial as culturas
periféricas. Essa mistura que resultou no que chamamos de ―hibridização‖ trouxe a margem
ao centro e vice-versa.
(hibridismo) abrange diversas mesclas interculturais – não apenas raciais, às quais
costuma limitar-se o termo „mestiçagem‟ – e porque permite incluir as formas
modernas de hibridação, melhor do que „sincretismo‟, fórmula que se refere quase
sempre a fusões religiosas ou de movimentos simbólicos tradicionais. (CANCLINI,
2006, p. 19)

Essas fusões culturais entre o centro e a periferia mundial permite que surjam novos
elementos a partir dessa mistura. O processo dialético, que encontramos nas grandes
indústrias culturais, carrega consigo a possibilidade de disputar espaços de poder a partir da
cultura do ―outro‖. Como, por exemplo, as narrativas do cinema hollywoodiano. Elas afloram
de maneira subjetiva a ideia do ―american way of life‖, trazendo modelos de família, de
heróis, de consumo, ditam novas modas e vendem as grandes marcas. Mas, o que nos
perguntamos é se seria possível encontrar ali dentro elementos culturais advindos de países do
―terceiro mundo‖. A resposta é sim, pois ainda que a problemática democratização cultural
exista como forma de amenizar as questões relativas a desigualdade presente no mundo
moderno, enxergamos brechas capazes de resistir e desconstruir tais padrões e normas
hegemônicas dentro da própria indústria cinematográfica. Angela Prysthon (2004, p. 6),
salienta com base em Canclini:
Os Estudos Culturais se estabelecem como o terreno por excelência tanto para o
estudo como para o próprio desenrolar de transformações no âmbito de uma descentralização cultural e das políticas internacionais da teoria. Os EC trazem à tona
um ponto de vista muito mais abrangente – sendo simultaneamente bem específico
na sua historicidade, fazem convergir um instrumental teórico que tenta revelar a
contemporaneidade de maneira desmistificadora e des-hierarquizada e estabelecer
uma política da diferença que desafie a hegemonia nordocêntrica, e defina a
modernidade a partir de novos termos, aponte alternativas para um padrão cultural
baseado na cópia e na imitação e garanta voz a sujeitos que anteriormente não
tiveram direito a voz.

A hipótese que levanto é a mesma que me cerca cotidianamente: é possível então
disputar imaginários para uma outra lógica, a qual coloca os sujeitos historicamente
colonizados, oprimidos, escravizados como protagonistas de novas narrativas decoloniais?
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Acredito que a arte seja uma experiência que modifica as relações, pois proporciona o
desencantamento, a tomada de consciência do caos, humaniza os objetos e causa reflexão.
Elementos híbridos permeiam os imaginários das mais diversas nuances sociais. Desde
a medicina, que utiliza de plantas para produção de antibióticos, conhecimentos advindos de
nativos, até as mídias de massa, a moda, a culinária, as religiões e toda forma de expressão. A
identidade aqui não é mais pura, fixa ou isenta de contradições, ela se transforma em conjunto
com a sociedade, o que acontece na África reflete no Brasil, o que acontece na Índia reflete na
Europa, o que acontece no Pedra Noventa reflete no Leblon e por aí vai, estamos todos
conectados pelas veias abertas da mundialização cultural.

PRISÕES E AUDIOVISUAL

No ano de 2015, realizamos em conjunto com a OAB - Mato Grosso, um projeto
denominado ―Liberdade Consentida‖, a ideia era produzir oficinas de artes plásticas e
audiovisual com os detentos em processo de ressocialização do presídio Carumbé em Cuiabá.
Ministrei a oficina de audiovisual em parceria com um companheiro do curso de Rádio e TV
da UFMT.
A ideia central era fornecer subsídios para que os próprios detentos pudessem realizar
a produção de um documentário, elaborando o roteiro e as filmagens. Com o decorrer da
oficina e das gravações, foi possível detectar vários elementos em suas narrativas que
carregam discursos hegemônicos e ao mesmo tempo libertários. Compreendi que a
hibridização da cultura na arte é uma possibilidade concreta tendo em vista que mesmo
fazendo parte do senso comum, os próprios ressocializando provocavam inquietudes com suas
formas de expressão, utilizando o audiovisual como porta-voz dessa construção social.
Construção essa que é permeada por elementos da cultura de massa, pois não à toa as grandes
mídias moldam um imaginário etnocêntrico, os colocando como marginais e bandidos. Mas
também de forma libertária, eles ressignificam a transformam essa linguagem oficial com a
ferramenta imagética do audiovisual. É possível enxergá-los como sujeitos dignos, pois com
o relato de suas vidas nas entrevistas, identificamos a relação de sua ea falta de oportunidades
e dificuldades enfrentadas desde o início de suas existências.
Finalizamos o documentário52 em conjunto, exibimos num dia raro em que os detentos
puderam sair de suas celas para assistirem a si mesmos na tela grande da sede da OAB - Mato
52

―De dentro para fora‖ https://www.youtube.com/watch?v=z4F9fWE5Iw8&t=268s Documentário produzido
pelos reeducandos do presídio Carumbé.
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Grosso, com seus familiares ao lado, eles puderam contar ao mundo um pouco sobre suas
histórias e sobre o cotidiano da prisão. Com a sensibilidade aflorada, muitos que estavam
presentes se emocionaram ao se deparar com um documentário singelo porém gracioso, que
provocava uma identificação com muitos que não viviam dentro do sistema carcerário.
O final do vídeo, mostra um deles saindo pela porta da prisão, reconquistando sua
liberdade. Mas qual liberdade seria essa? Um velho mestre de capoeira já dizia, acabaram-se
as correntes, mas inventaram o salário mínimo. É evidente que a corrida contra o sistema
havia apenas começado.
Além de disputar imaginários para uma narrativa que os coloquem como sujeitos
dignos, é nítido o potencial da arte como possibilidade de reinserção desses sujeitos no
mercado de trabalho sendo necessário o fomento e investimento em políticas públicas que
visam esse objetivo.
Apesar de terem cometidos crimes, a responsabilidade não deve recair unicamente
sobre o indivíduo. A privação de liberdade se torna um problema social a partir do momento
em que a desigualdade e a falta de comprometimento do Estado com políticas públicas que
gerem maiores condições de vida, são as principais causas da maioria dos crimes cometidos.
Quando a fome e a miséria formam alicerces para a manutenção da sociedade de classes, é
recorrente o aumento do número de violência e criminalidade. Onde não há fomento à arte, há
fomento ao crime.
A necessidade de estudar afundo elementos que permeiam o imaginário híbrido desses
sujeitos, me levaram a construir este trabalho que dará base para a minha dissertação sobre a
disputa de imaginários pela população encarcerada, utilizando o audiovisual como forma de
expressar seus sentimentos e recontar suas histórias para o mundo.
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O LÚDICO NAS MEMÓRIAS DA COMUNIDADE AREAL DE
DIAMANTINO-MT
Vanusa Lopes, Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – waanusa@hotmail.com
Bruna Maria de Oliveira, Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – bruninha06@gmail.com
Resumo:
O texto trata-se de uma pesquisa que buscou investigar as memórias lúdicas da comunidade Areal em
Diamantino-MT, bem como, conhecer as brincadeiras e suas aproximações com a educação física. A
metodologia utilizada foi a história oral. Os instrumentos de pesquisa foram entrevistas com 4 (quatro)
moradores da comunidade Areal, considerados os anciões desse grupo, todos os sujeitos possuem algum grau de
parentesco. Os resultados desvelam a comunidade enquanto quilombola, marcada por uma história de
invisibilidade. Suas memórias revelam o brincar de cavalinho e a constante relação com a natureza e ambiência
da comunidade. Esperamos com este trabalho fomentar discussões no âmbito da educação física no contexto
escolar, bem como, nos debates das leis 10.639 e 11.645.
Palavras-chave: Educação Física. Comunidade Areal. Memórias Lúdicas. Educação.

1 Introdução

Este texto refere-se a pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso/TCC de Educação
Física da Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT, que teve o objetivo de
investigar as memórias lúdicas da comunidade Cajurú em Diamantino-MT, bem como
conhecer as brincadeiras e suas aproximações na educação física. A pesquisa integra o
Projeto: Memórias e Culturas Populares Diamantinense: Práticas Corporais e aproximações
com Educação Física, desenvolvido na Unemat, campus Diamantino/MT.
Vale destacar que os relatos orais dos moradores da comunidade desvelam sua origem
quilombola, marcada pela raiz do senhor Antônio Sergio da Costa. Apesar dos relatos
evidenciarem esse pertencimento étnico, a comunidade ainda não é certificada pela Fundação
Cultural Palmares. No entanto, neste trabalho vamos considerar os relatores dos moradores na
intenção de contar sua história de luta e resistência.
A comunidade se localiza no bairro da ponte na cidade de Diamantino-MT. Ele é
construído pela família e os parentes do sr. Antonio, porém as relações de poderes imperantes
na constituição da cidade de Diamantino/MT, invisibilizou a história dessa comunidade
tradicional e ocultou suas contribuições para constituição dessa cidade.
Nossa intenção não é apenas evidenciar as lutas dessa comunidade, mas investigar
suas memórias lúdicas, afinal as comunidades quilombolas, ribeirinhas, do campo e indígenas
são produtoras de cultura e história em contexto próprio e no contexto social que as rodeiam,
neste sentido, o lúdico está presente em seu interior.
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Nesse sentido, por meio da ação lúdica é possível observar relações internas, escolhas
e, principalmente, entrelaçar o presente e o passado dos traços culturais que são preservados
ou ressignificados e que podem atuar como legado tradicional da comunidade, sem
desconsiderar, no entanto, sua condição atual no movimento de criar e recriar do brincar.
Afinal: ―O lúdico, expresso nos jogos e brincadeiras que envolvem não só as crianças,
mas todo o grupo favorece um entendimento mais próximo desses espaços, ao focar ações que
envolvem a comunidade em seu entretenimento‖. (SANTOS, 2016, p. 214)
Dessa forma consideramos que este estudo possui grande relevância e contribuição
para área da educação física, além de suscitar reflexões no pensar os conteúdos das aulas e no
ressignificar as ações lúdicas que as memórias desses moradores revelam.

2 Esclarecimentos metodológicos

Metodologicamente, o presente estudo foi uma pesquisa qualitativa e método da
história oral. Os instrumentos de coletadas foram entrevistas do tipo história oral com quatro
moradores da comunidade Areal, estes, considerados anciões que carregam a história e a
memória coletivo desse grupo étnico, são eles: Dona Nazita tem 78 anos é a primogênita dos
irmãos, tem quatro filhos 2 homens e 2 mulheres; Jacir da Costa tem 77 anos, não tem filhos e
mora sozinho; José da Costa tem 74 anos, nunca se casou ou teve filhos, sempre morou com
seus pais, após seus falecimentos permaneceu morando sozinho e Dona Jóvenita da Costa tem
61 anos, é a caçula dos irmãos e tem 6 filhos.
Os sujeitos não apenas contribuíram para evidenciar a história da constituição da
comunidade, os mesmos, relataram suas memórias lúdicas produzidas naquele tempo e
espaço. A comunidade se formou pela raiz do senhor Antônio Sergio da Costa, filho de
escravizado, trazido para realizar trabalho braçal nas minas de ouro e diamante na cidade de
Diamantino-MT. É uma comunidade pequena, que se localiza no bairro da Ponte na cidade
de Diamantino/MT.
Se estende em uma rua de pedra, com casas simples, o bairro é construído pela família
e seu parentes, os sujeitos entrevistados são todos vizinhos. Na comunidade também reside
moradores sem grau de parentesco com a raiz, que compraram terreno e construíram suas
casas. Ao fundo da comunidade passa o rio Bocaina que desagua no Ribeirão do ouro.

3 Diamantino: breves histórico
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Diamantino é uma cidade conhecida pelo seu ciclo do ouro e diamante fundada no
século XVIII, é a segunda cidade mais antiga de Mato Grosso:
[...] a descoberta das minas de ouro de Cuiabá, o capitão MOR, Gabriel Antunes
Maciel, chegou com sua bandeira às cabeceiras do rio Paraguai. Posteriormente
subiu as cabeceiras do Rio Diamantino e do Ribeirão do Ouro, onde encontrou ouro
e diamante. A notícia da descoberta se espalhou provocando o afluxo de faiscadores
e mineradores de Cuiabá e das Minas do Arinos, que fundaram, na confluência do
Ribeirão do Ouro com o Rio Diamantino, o arraial do ouro do Alto Paraguai, ―onde
havia abundancia de ouro e diamantes‖. (BARBOSA DE SÁ, citado por
BARROZO, 2002, p. 51)

Em busca das riquezas, abundância de ouro e diamantes de Diamantino, muitos
escravizados foram trazidos para o serviço pesado nos garimpos, de acordo com Selvaggi
(1954) calcula-se uma média de 500 escravizados importados anualmente para Diamantino. A
proibição tráfico negreiro, em 1830, cessou a exploração da mineração em Diamantino pelo
escravizados.
Segundo Castelnau (1949 p. 198),‖ [...] poucos homens brancos que se atreveram a
executar os serviços dos escravos, levando a exploração do ouro e do diamante ao colapso em
Diamantino‖. O processo de colonização foi violento, sendo um sistema de negação de
dignidade humana para esses povos, devido à ideia de supremacia racial, os brancos não
executavam esse trabalho.
Diante disso, podemos considerar que muitos dos quilombos podem ter sido
constituídos na região, nos arraias ou novas comunidades, já que historicamente as
comunidades quilombolas foram constituídas de diferentes formas, sejam por meio de terras
devolutas e/ou compradas durante e também após o período escravocrata.
Atualmente no Estado de Mato Grosso, existem 71 comunidades quilombolas
certificadas pela Fundação Cultural Palmares, concentrados principalmente nas cidades de
Poconé, Chapada dos Guimarães, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá, Nossa Senhora
do Livramento entre outras. Entre os quilombos conhecidos no estado, podemos destacar
Mata Cavalo situado na zona rural da cidade Nossa Senhora do Livramento.
A falta de estudo pode ter ajudado a ausência de entender a formação de quilombos na
região de Diamantino e principalmente suas lutas, resistências e as manifestações negras nessa
cidade. Mas uma vez é o poder a colonização apagando memórias que fazem e constituem o
povo brasileiro, para enaltecer a suposta supremacia racial.
Além disso, devemos considerar a invisibilidade da população negra, que deixada ao
relento após abolição da escravatura fomentam o racismo e principalmente a história de vida
acidentada dos negros, tanto no quesito educação como nas demais dimensões sociais.
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Podemos perceber que o quanto ainda é necessário avançar em pesquisas no âmbito de
quilombos em Mato Grosso, visto que na região de Diamantino-MT, ainda não existe
nenhuma comunidade certificada pela Fundação Palmares em contraponto, a historicidade
dessa cidade demarcar possíveis constituições de comunidades quilombolas.

4 Comunidade Areal: histórias, memórias e o brincar

A comunidade Areal, segundo os relatos dos moradores, foi constituída pelo pai do
senhor Antônio Sergio da Costa, escravizado trazido para a exploração do ouro, que
permaneceu no território com o fim da mineração nas margens do Rio Bocaina.
As coletas de dados realizadas com os netos do senhor Antônio, dito como a raiz da
comunidade, relataram sobre as suas memórias, que quando chegaram no local havia muito
mato, se alimentavam do pescado e da água do Rio Bocaina. Não havia energia elétrica,
usavam lamparina com óleo de mamonas que eles fabricavam.
Vejamos o relato do Seu Jacir ao explicar a localização da comunidade Areal:
Quando nós viemos pra cá, aqui era só mato, tinha só três casas no bairro da ponte
[...], fomos uns dos primeiros moradores nesta redondeza (margens do rio
Bocaina). Para chegar aqui tínhamos que atravessar o Rio, péla pontezinha que
saia do fundo do hospital [...].

Antes dos moradores irem para o espaço da comunidade atual, passaram por um
processo migratório. Eles moravam próximo ao Rio Preto que se localiza acerca de 25
quilômetros de Diamantino-MT e vieram para o território antes conhecido como Cajuru na
década de 80.
Apesar de se mudarem para o espaço dessa comunidade, eles não se identificam como
Cajuru, devido quando se mudaram não havia moradores na localidade, somente vestígios que
compravam que essa comunidade existiu. Portanto, consideramos, por meio dos relatos, a
comunidade como Areal.
Apesar dos relatos evidenciarem esse pertencimento étnico, a comunidade ainda não é
certificada pela Fundação Cultural Palmares. Isso salienta a importância de pesquisas nessas
regiões.
Vejamos o relato do Seu José ao explicar como iniciou a constituição da comunidade
Areal:
[...] Quando vim para cidade em 1970, aqui era mato, só pasto, o povo vinha pegar
lenha por aqui. Quando chegamos nós ficamos separados, ai com o passar do tempo
que foi chegar gente. Não se tinha luz e nem água puxada, nós pegávamos água do
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rio Diamantino e íamos buscar também lá no poço, que fica perto da atual
associação dos moradores. Hoje ainda residimos na mesma localidade uns vizinhos
do outro, e agora temos mais descendência aqui.

As terras adquiridas na comunidade Areal foram comprado por eles, esse local
chegaram jovens e vivem lá até hoje. Já o espaço em que se passaram sua infância foi no Rio
Preto.
Os entrevistados relataram que sua infância se passou no Rio Preto, quando vieram
para o espaço urbano já eram adultos. O senhor José nos relata a seguinte:
[...] Quando morávamos no rio Preto morávamos sozinhos não tinha vizinhança. O
nome do meu pai é Rufino Adelino da Costa, papai toda vida foi sistemático, não
gostava de morar no meio de gente, o nome da mãe é Julia Saldanha da Costa. Meu
avô era o Antônio Sergio da Costa, morava no sitio conosco e morreu em nossa
companhia com 92 anos, foi enterrado na redondeza do sitio, eu me lembro que
acompanhei o enterro dele.

Para Santos (2013, p. 109):
As memórias, de experiências passadas, está presente em cada palavra que
proferimos, em cada passo que damos ou em cada sonho que lembramos. Ela está
presente no pensamento, nos sentimentos e percepções, bem como na imaginação.
Tudo o que sabemos ou que podemos aprender se deve as memórias que possuímos
ou que iremos adquirir. Mesmo considerando a presença da memória em nós,
precisamos considerar que esse nós não é uno e indivisível. Nós não somos capazes
de lembrar, com todos os detalhes, nem mesmo, um evento vivenciados, algumas
horas atrás.

Nesse sentido à memória deve ser vista como uma experiência humana, que permite
compreender os processos culturais. Dessa forma, ao entendermos o jogo como um fenômeno
cultural, é pertinente considerarmos que a memória do brincar é constituída pelas vivencias
lúdicas do brincante, no caso, da comunidade Areal, as relações produzidas naquele tempo e
espaço culminam diferentes formas de brincar.
Benjamin (2002, p. 101) complementa que ―O adulto, ao narrar uma experiência,
alivia o seu coração dos horrores, goza duplamente uma felicidade. A criança volta a criar
para si todo o fato vivido, começa mais uma vez do início [...].‖
Assim nessa memória se entrelaçam o passado e presente experenciados pelo brincar.
Para Brougerè (2010) a ludicidade permite a criança, criar e entrelaçar uma relação aberta e
positiva com a cultura, para o autor o ―brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas
uma atividade dotada de uma significação social que precisa, como outras, de aprendizagem‖
(p. 20).
As brincadeiras na comunidade eram diversas mediadas pela cultura, o espaço e tempo
de onde eles moravam. Dona Jóvenita descreve suas brincadeiras:
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“Eu brincava mais de pular corda, pega-pega e passa anelzinho, brincávamos mais
pela boca da noite53, porque durante o dia tínhamos que ficar em casa e trabalhar”.

O esconde-esconde foi muito praticado pelos modadores da comunidade como é
praticada pelas crianças dos dias atuais. A brincadeira consiste em uma pessoa ―bater‖
encostar-se a uma extremidade, fechar os olhor e contar, enquanto o restante se esconde.
Quem vai procurar deve ficar atento e proteger o local em que bateu, pois quem se
esconde, deve chegar nesse lugar e bater o que para algumas regiões é conhecido como salvo.
É uma brincadeira bem praticada no período da noite. Seu José relata sobre a brincadera de
esconde – esconde e também das brincadeiras de rodas:
“Brincávamos de esconde – esconde na boca da noite e não tinha malicia nenhuma
ninguém se importava. Hoje acabou a brincadeira e aquela brincadeira de roda era
tudo misturado menina com menino e já tinha rapaz que estava falando grosso [...]”.

Percebe-se que o brincar com o outro, os moradores relatam que não tinha divisão
entre meninos e meninas, além disso, o brincar a noite é estratégico. O que evidencia como o
brincar é estabelecido em um espaço e um tempo.
Assim o brincar faz parte do ser humano, e é medido pela sua cultura. Brougère (2008,
p. 97-98) relata sobre essa ligação da brincadeira com a cultura:
A criança está inserida, desde o seu nascimento, num contexto social e seus
comportamentos estão impregnados por essa imersão inevitável. Não existe na
criança uma brincadeira natural. A brincadeira é um processo de relações
interindividuais, portanto de cultura. É preciso partir de elementos que ela vai
encontrar em seu ambiente imediato, em parte estruturado por seu meio, para se
adaptar às suas capacidades. Aprende-se a brincar. A brincadeira não é inata, pelo
menos nas formas que ela adquire junto ao homem.

Seu José um dos netos da raiz da comunidade, contou-nos que quando criança não
existia e/ou tinha acesso aos brinquedos industrializados. Estes eram em sua maioria
artesanais, e desde o processo de confeccionar o brinquedo a diversão já era garantida. Em um
trecho de sua narrativa seu José descreve a brincadeira que ele seus irmãos mais gostavam de
brincar:
[...] o que mais brincávamos era de cavalo de pau feito do buriti, juntava aquele
monte de criança e íamos ao mato atrás da árvore. Depois de construir o brinque
fazíamos disputa com os cavalinhos. (Seu José).

A memória de infância dos anciões entrevistados desvela a constante relação do
brincar com a ambiência, no caso específico dessa narrativa, o contato com a natureza e os
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Boca da noite, termo usado pelos moradores da comunidade Areal para descrever o escurecer da noite.
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modos de construir o brinquedo a parti dela. Além disso, nos remete à uma observação
pertinente de Brougère (2008, p. 43), que diz o brinquedo:
[...] parece afastado da reprodução do mundo real constantemente evocado por ele. É
um universo espelhado que, longe de reproduzir, produz, por modificação,
transformações imaginárias. A criança não se encontra diante de uma reprodução
fiel do mundo real, mas sim de uma imagem cultural que lhe é particularmente
destinada. Antes mesmo da manipulação lúdica, descobrimos objetos culturais e
sociais portadores de significações. Portanto, manipular brinquedos remete, entre
outras coisas, a manipular significações culturais originadas numa determinada
sociedade.

Assim como seu José, as crianças transformam pequenos e grandes objetos em objetos
lúdicos, sendo que este possuiu grande significação ao brincante, afinal: ―[...] um simples
pedacinho de madeira, uma pinha ou uma pedrinha reúnem na solidez, no monolitismo de sua
matéria, uma exuberância das mais diferentes figuras.‖ (BENJAMIN, 2002, p.92).
No entanto, é importante destacar que as novas condições e configurações no mundo
contemporâneo de inovações tecnológicas, modificaram e modificam as formas do brincar, o
brinquedo antes fabricado pelas próprias crianças, hoje ganha espaço aos brinquedos
industrializados. Para Benjamin (2002), esse movimento permite que os brinquedos infantis
ganhem formas diferentes, assim como, recriam-se novas maneiras do brincar.
No caso dos moradores da comunidade Areal, suas memórias lúdicas revelam as
relações do brincar produzidas naquele tempo e espaço, desse modo, percebemos que cada
cultura produz seu jogo pelos seus atores sociais e suas rede de significações coletivas e
particulares.
Assim, entendemos que ―A brincadeira permite que a criança através de sua
imaginação não tenha limites, que viagem em um mundo imaginário sem fronteiras. Um
simples objeto na mão de uma criança tem o poder de se transformar num belíssimo carro ao
mais veloz avião‖ Brougère (2008).
Sendo assim, deve ser um conteúdo nas aulas de educação física, através dele
podemos trabalhar vários aspectos, como a história de luta e resistência culturais, como da
comunidade Areal.
Afinal, compreendemos que as memórias lúdicas narradas pelos moradores, podem
compor as aulas com um olhar das manifestações culturais e a história de lutas da comunidade
quilombola Areal e de outros estados brasileiros. Pode ser então, uma temática baseada na Lei
10.639 e 11. 645 que instituiu a obrigatoriedade de estudar a história e a cultura negra e
indígena.
Assim, trabalhar as brincadeiras que compõe memória dos moradores de Areal, pode
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vir uma ação propositiva ao combate ao racismo, desvelando a violência colonial que quis
apagar e desqualificar os saberes negros e indígenas. A educação precisa ser libertadora e
descontruir os preconceitos existentes na sociedade e o professores de educação física
precisam também estarem nessa luta.

4 Considerações finais

O presente trabalho buscou investigar as memórias lúdicas da comunidade Areal em
Diamantino-MT, bem como, conhecer as brincadeiras e suas aproximações com a educação
física. Nesse sentido, foi possível que perceber os anciões de Areal, lócus desta pesquisa,
conservam em suas memórias variadas narrativas sobre os momentos lúdicos, como brincar
de cavalinho, assim como, a confecção coletiva do brinquedo produzido pelas parentadas.
Por meio das falas entendemos que a relação com a natureza e a ambiência da
comunidade é intrínseca à ação lúdica dos brincantes de Areal, permiti-nos entender que o
brincar, assim como a cultura, é produzido atores sociais e suas rede de significações
coletivas.
Ademais, o intuito de abordar sobre as memórias lúdicas da comunidade Areal, é
também, dar visibilidade as histórias de luta desde grupo étnico, e poder fomentar no âmbito
da educação física escolar, possibilidades de ressignificar as ações lúdicas fundamentais no
processo de aprendizagem.
Outra possibilidade educacional é abordar a cultura dos moradores da comunidade
Areal através dos jogos e brincadeiras vista que na Lei 10.639 e 11.654 instituiu a
obrigatoriedade de estudar a história e a cultura negra e indígena.
Não seria pertinente trabalhar os jogos e brincadeiras produzidos no quilombo para
iniciar o debate sobre o racismo? Será que relacionar os jogos e brincadeiras com o contexto
de Diamantino não suscitaria o interesse de reconhecer a história do quilombo nessa cidade?
Novamente reafirmo a relevância desse trabalho para a área da educação física e como ela
pode fomentar discussões em ações pedagógicas.
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Resumo:
O presente relato de experiência pretende explicar de forma suscinta a relação de uma acadêmica surda do curso
de graduação em Letras Libras da Universidade Federal de Mato Grosso com a música, desde os primeiros anos
até os dias de hoje passando principalmente por projetos ligados a educação. A vivência no Instituto Federal de
Mato Grosso campus Tangará da Serra e o Projeto de extensão Coral de Libras Além das Mãos na UFMT.
Palavras-chave: Surdo. Coral de Libras. Inclusão.

1 Primeiras palavras

Eu nasci em Cuiabá e parte da minha infância até a minha adolescência foi em
Tangara da Serra. Minha mãe sofreu um acidente quando eu estava com quase nove meses de
gestação, mas tudo ficou bem, e eu nasci. Somente aos sete anos de idade foi descoberto que
eu estava com problemas auditivos, com perda de 50 por cento bi lateral e todos pensam que o
motivo foi a queda que minha mãe levou no passado.
Quando descobriram fui enviada uma Fonoaudióloga para a escola, passaei por
dificuldades, pois eu sempre reprovava, além de estar afastada da Libras, pois morava no
sitio, e não conseguia me desenvolver na escola. Aos dez anos de idade, eu fiz uso do
aparelho amplificador auditivo mas não me adaptei, o barulho me incomodava e, nesse trajeto
todo eu aprendi a escrever apenas aos 10 anos de idade, quando por insistência da
fonoaudióloga minha família aceitou se mudar para a cidade de Tangará da Serra – MT e não
mais viver no sítio para que eu pudesse me desenvolver.
É preciso entender que no âmbito cultural se considerar surda vai além do conceito
clínico, para nós, o ser surdo é um ser cultural, conforme nos coloca a autora Lopes (2011).
Quero dizer que entender a surdez como um traço cultural não significa retirá-la do
corpo, negando seu caráter natural; nem mesmo significa o cultivo de uma condição
primeira de não ouvir. Significa aqui pensar dentro de um campo em que sentidos
são construídos em um coletivo que se mantém por aquilo que inscreve sobre a
superfície de um corpo (Lopes 2011, p 16).

2 O contato com a música em Tangará da Serra
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Minha vida seguiu, comecei a estudar na escola em dois turnos, em um fazia o ensino
regular e no contra turno frequentava a Centro Municipal de Educação Especial Prof. Isoldi
Strock, foi ali que comecei a me desenvolver pois nesta escola eu aprendia Libras e tinha
contato com outros surdos. Concordo com Klisma e Amorim (2010) quando elas afirmaram:
Quando o sujeito surdo é levado a conviver apenas com uma comunidade ouvinte,
sem contato com outros surdos, sua surdez tende a ser ocultada e depreciada. O
estigma de deficiente agrava-se a cada dificuldade que essa pessoa encontrará para
se ―igualar‖ com o ouvinte. É importante que o surdo se mantenha inteirado em sua
comunidade, relacione-se com seus pares, sem se isolar da comunidade majoritária.
O objetivo dessa interação é a construção da identidade surda, de se aceitar como
uma pessoa surda. (p. 108).

Este desenvolvimento escolar foi perceptível por conta da Libras. Após concluir os
estudos do ensino fundamental prestei o exame de seleção para o IFMT campus Tangará da
Serra para cursar o Ensino Médio e fui aprovada e também deu-se início meu contato com a
música.
Na minha infância eu nunca havia pensado ou despertado certa curiosidade para as
questões musicais, por morar no sítio e minha família não ter muito contato com a área
musical, somente ao ingressar no IFMT comecei a me interessar pela música.
Fui matriculada na disciplina de Educação Artística e, na minha compreensão, seria
uma disciplina como eu estava habituada com desenhos e etc, mas para minha surpresa me
deparei apenas com a modalidade específica de música. Na aula os colegas cantavam e eu não
cantava, o professor percebendo que eu era surda adaptava as atividades para mim, na época
tive dificuldades pois eu não tinha intérpretes.
Em seguida, na escola, pude apreciar uma apresentação de um grupo musical com
vários instrumentos e um coral, eu senti a vibração e achei muito bonito toda aquela prática e
me interessei por aprender violão. Conversei com o professor que gentilmente aceitou o
desafio em me ensinar o instrumento. Nas aulas ensinava-me a teoria e depois íamos a prática,
nesses momentos interativos já havia a presença do profissional intérprete.
Fazíamos uma roda com alunos ouvintes, eu surda e o professor fazia uso de caixa de
som e pedia para eu usar o tato para entender a diferenciação do som por meio das vibrações
e assim eu aprendi.
Essa estratégia do uso do tato e da vibração foi colocada por (Shimabuko e Hardoim
T. 2015).
No indivíduo surdo esta vibração é perceptível em uma escala maior visto que a falta
da audição faz com que os mesmos compensem a falta deste sentido aguçando os
outros. Não é a toa que, em muitos casos, em sala de aula com alunos surdos seja
usado como recurso para chamar sua atenção uma batida forte no chão, para que esta
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proporcione uma vibração no solo no qual o aluno percebe rapidamente.
(Shimabuko e Hardoim T. 2015 p. 36).

Assim como a autora Para Cervellini (2003) o surdo reage a música e expressa sua
musicalidade. O uso de aparelhos de amplificação sonora facilita a percepção do mundo
sonoro. Mas não é exclusivamente por esta via que o sujeito surdo pode ter acesso ao som.
Por todo seu corpo é possível captar vibrações das ondas sonoras. Estas podem ser percebidas
pela pele e pelos ossos.
No aulas de violão eu não cantava, apenas dos demais colegas ouvintes eu apenas
tocava. Foi por meio das práticas com violão que tive a experiência de me apresentar tocando
com os colegas no Evento Workif – Workshop de Ensino Pesquisa, Extensão e Inovação do
IFMT no ano de 2016.

3 O contato com a música em Cuiabá

Após essa experiencia conclui meus estudos do Ensino Médio e prestei vestibular para
Letras Libras na UFMT, fui aprovada e me mudei para Cuiabá. No curso, descobri o projeto
Coral de Libras Além das Mãos coordenado pela profa Tatianne Fernanda Lopes Hardoim e
Prof Josué Buracof Shimabuko Junior, no projeto cantar ―com as mãos‖ não fazia muito
sentido. Eu já havia visto alguns corais de Libras, com luvas brancas, mas eu não entendia o
objetivo e o que de fato era aquela prática.
Ao adentrar ao projeto Além das Mãos compreendi que ali cantávamos por meio da
Língua Brasileira de Sinais. Fazíamos a tradução das músicas. No ato da construção das
músicas os ouvintes e os surdos estudavam as letras musicais, discutiam o significado das
palavras e dos possíveis sinais a serem utilizados.
No projeto tomei conhecimento por exemplo da existência de músicas regionais como
―Cuiabá Cidade Verde ai ai ai...‖ eu não sabia sobre as músicas regionais. Neste processo de
tradução tomei conhecimento do que a música quer dizer e o que era cantar em Libras com a
consciência do que estamos fazendo. Ainda nesse período, fui convidada a participar como
monitora do projeto e fiquei muito contente em me desenvolver mais.
Penso que os surdos não tem conhecimento dos tipos musicais por se tratarem apenas
de copistas de sinais, não sabem se é música romântica, animada, não tem esse conhecimento
e quando comecei a participar do Além das Mãos eu vi sentido no que se propõe a arte
musical.
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Muitos surdos que apenas assistem não têm esse conhecimento, penso que eles apenas
admiram a performance artística, mas desconhecem o real significado do que de fato está
sendo cantado e do significado de tudo aquilo.
Percebo que alguns surdos não gostam de música, porém eu gosto, depende muito da
experiência de cada um. Penso que não se deve ser negado ao surdo o direito de conhecer a
área musical, mas também não se deve impor que ele aprenda, é preciso respeitar o direito de
cada um e o professor deve adaptar meios para ensiná-lo e preferencialmente em Libras.
É necessário mostrar para as pessoas músicas em Libras pois as pessoas ainda se
surpreendem que surdos possam gostar dessa área. O fato de compreender a música fez com
que eu me interessasse mais por essas questões, o processo de tradução de música,
compreender as palavras e seus significados foi importante para eu continuar a me interessar
pela área.
Aprendi que a tradução de palavra para o sinal sem nenhuma discussão da
compreensão da letra, torna-se uma tradução mecânica, esta não faz sentido ao surdo e penso
que não desperta interesse na área musical.
O projeto como extensão teve quer ser encerrado no ano de 2018 e fiquei triste porque
gostava das práticas do momento de interação e aprendizagem. Porém no final, os professores
conversaram conosco do interesse de transformá-lo em projeto de pesquisa uma vez que
diversas produções necessárias estavam ficando para trás por conta da falta de tempo de
dedicação para escrever e filmar as músicas traduzidas.
Fomos convidados a participar do projeto agora voltado a pesquisa, continuando parte
da equipe. Eu aceitei e este ano estamos fazendo novas pesquisas e registros das produções
artísticas, assim o aprendizado continua.
Percebo que alguns surdos não gostam de música, porém eu gosto de música, penso
que vai depender muito da experiência de cada um. Eu acho que o Coral teve forte influência
no meu interesse pela música.
Pra mim a música me acalma e quando necessário eu faço o uso sempre quando vou
estudar, ou preciso me concentrar eu uso a música como auxílio. Minha família sempre
reclama do volume muito auto e pede para abaixar, daí eu as vezes uso o fone. Eu percebo um
certo preconceito dos surdos com aqueles que fazem uso de fone, pois eles não acreditam que
sejamos surdos como eles, alguns ficam provocando dizendo que somos ―surdos falsos‖.
Damázio, (2007) afirma que o estudo da educação de pessoas surdas remete não só aos
aspectos que caracterizam as suas limitações e potencialidades, mas também os preconceitos
presentes nos diversos contextos sociais.
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Ainda que eu seja surda eu escuto o barulho e gosto de ouvir as músicas, ainda que eu
não entenda as letras de muitas, pois as vozes são mais difíceis de serem identificadas por
mim, o ―barulho‖ é algo que eu gosto. Assim como nos coloca Cervellini, uma musicista
surda.
Cervellini (2003) afirma que ouvir com todo o corpo, entrar em sintonia com as
vibrações sonoras mediante toda extensão pericorporal é possível ao surdo, bem como ao
ouvinte. O conjunto perceptivo multissensorial permite-lhe a vivencia musical e, assim, cria
canais para a manifestação de sua própria musicalidade.

4 Considerações Finais

Penso que não se deve ser negado ao surdo o direito de conhecer a área musical mas
também não se deve impor que ele aprenda, é preciso respeitar o direito de cada um e tendo
ele interesse o professor deve adaptar meios para ensiná-lo e preferencialmente em Libras
para que a compreensão e os estudos musicais façam sentido ao surdo.
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Resumo:
Este relato tem como objetivo narrar experiências inicias com a disciplina de Educação Física na Escola Plena,
as quais foram desenvolvidas por uma professora de Educação Física, no seu primeiro ano de atuação
profissional, que relata suas ações cotidianas e seus avanços perante as experiências obtidas durante suas aulas
teóricas e o planejamento da Educação Física na Escola Plena. A experiência é direcionada a alunos do Ensino
Médio que ficam na escola das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira. O relato descreve os caminhos percorridos
para trabalhar de forma a aproximar o aluno do conhecimento a ser trabalhado de forma atrativa e instigante em
um trabalho conjunto com professores de outras disciplinas.
Palavras-chave: Experiências Inicias. Educação Física no Ensino Médio. Interdisciplinaridade. Planejamento.
Tempo Integral.

1 Introdução

O Ensino Médio, no Brasil, vem há décadas em uma busca constante de melhoria na
qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos. Houve historicamente um momento que o
Ensino Médio era um nível de ensino alcançado por poucos, depois de muitas lutas travadas
no campo político, a quantidade de vagas foi aumentada o que democratizou as chances de
estudar o Ensino Médio, entretanto, quantidade não significa qualidade, e essa etapa do ensino
ainda enfrenta vários desafios sociais e políticos. (BRASIL, 2001).
Conforme Dick (2003) a escola de Ensino Médio deve a todo tempo colocar o jovem
perspectivando a sua realidade futura profissional, sem desconsiderar a realidade a qual estes
alunos estão inseridos.
A Educação Física no Ensino Médio na Escola de Tempo Integral conhecida também
como Ensino Pleno surge com o intuito de introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de
movimento, com formação de cidadãos de pensamentos críticos, construtivos de seus atos e
suas ações perante os seus movimentos e conhecimentos. Mato Grosso (2017, p.59) ressalta
que:
nessa perspectiva de formação integral do ser humano, propomos a Educação
Integral em Tempo Integral de qualidade inclusiva que possa garantir aos meninos e
meninas do Estado de Mato Grosso o mesmo ponto de partida para a vida em
sociedade e como uma potencialidade na formação do ser humano, com bases nas
aprendizagens dos conteúdos curriculares tidos como tradicionais (Base Nacional
Comum Curricular), e também nas perspectivas de uma formação do
desenvolvimento humano com temáticas inovadoras e modernas.
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O objetivo desta pesquisa é relatar as experiências vivenciadas pela professora recémformada em Educação Física no campo de atuação, suas ações e reflexões no ato de planejar
suas aulas de Educação Física numa Escola de tempo Integral vocacionada para o esporte,
entretanto, que ministra apenas aulas teóricas.
O professor de Educação Física tem e deve estar preparado para as constantes
mudanças e regulamentos que irá encontrar durante sua prática profissional, seja ela em sala
de aula com aulas teóricas ou na quadra com aulas práticas, um trabalho de planejamento
anual flexível e de acordo a realidade escolar, tende-se a ter um aproveitamento de
aprendizado maior.

2 Metodologia

Esse estudo caracteriza-se como sendo do tipo descritiva e de natureza qualitativa. E
algumas dessas características são possíveis de perceber nesse estudo que visa relatar os
primeiros momentos e desafios profissionais de uma professora em seu primeiro ano de
atuação.
Este estudo relata uma proposta de ensino através das experiências profissionais, bem
como os conteúdos e estratégias que foram desenvolvidos nas aulas de Educação Física numa
Escola Plena vocacional para o esporte. As experiências descritas neste relato ocorreram com
as turmas de Ensino Médio dos 1º, 2º e 3º anos e cada uma dessas turmas possuem em torno
de 30 a 35 alunos e várias foram as formas escolhidas para trabalhar os conteúdos.

3 Relato de Experiência

Sabemos que as vivencias e as experiências obtidas no estágio durante a graduação são
de extrema relevância e importância profissional, dando ao professor uma base estrutural de
como é a atuação profissional. Planejar é estabelecer metas e objetivos a serem avaliados
constantemente para saber que os mesmos foram atingidos, algo que demanda conhecimento,
dedicação, disciplina, empenho e muito estudo.
Embora o Estágio Supervisionado nos de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias para atuar no campo profissional, quando atribuída as aulas de Educação Física a
ministrar no ano de 2019 em uma escola de tempo integral, escola esta vocacionada para o
esporte, houve uma surpresa em saber que o planejamento anual, mensal, quinzenal e semanal
deveria ser totalmente voltado para aulas teóricas, sem a possibilidade de ministrar aulas
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práticas. Surgiu nesse momento, diversas indagações porquê os estágios feitos até o momento
haviam dado mais sustentação para aulas práticas do que para as aulas puramente teóricas:
Por que em uma escola vocacional para o esporte as aulas de Educação Física não poderiam
ser práticas? Como fazer com que os alunos entendam a importância da Educação Física com
um corpo parado nas aulas? Quais melhores estratégias de ensino utilizar para alcançar os
objetivos propostos? E assim inicia essa trajetória que contamos aqui.
O que depois compreendemos é que, a escola sendo vocacionada para o esporte, os
alunos já eram inscritos em modalidades esportivas, com outros professores de Educação
Física que trabalhavam por modalidade, e na disciplina Educação Física, o que eles deveriam
se apropriar eram dos conhecimentos que perpassam a disciplina.
Planejar é um processo de mediação, reflexão e tomada de decisão que visa o melhor
andamento em diferentes esferas. (PADILHA, 2003). Dessa maneira, já que os alunos tinham
a vivencia das práticas dos esportes, durante suas aulas práticas com os outros professores de
Educação Física, fizemos nossos planejamentos (planos de aulas) para que os alunos
pudessem compreender os esportes, a dança internacional, as danças típicas do nosso Estado
Siriri e Cururu.
A orientação que nós recebemos pela equipe gestora da escola é que deveríamos
realizar o planejamento de maneira ―viva‖, ou seja, elaborar aulas para o Ensino Médio,
dando o devido significado as ―coisas‖, pois os conteúdos desenvolvidos em sala de aula
deveriam possuir significados para a formação humana desses alunos.
E esses conhecimentos deveriam também ser trabalhados em temas para que outras
disciplinas também trabalhassem em conjunto. O planejamento das aulas foi elaborado de
forma a utilizar a interdisciplinaridade. Com a Matemática os alunos do 2º ano do Ensino
Médio, no trabalho de um bimestre fizeram planejamento de aula a utilizar e integrar as
disciplinas, em aulas de Educação Física utilizando a explicação de regras, disciplinas e
historia das modalidades do futebol e basquete, o professor de Matemática em suas aulas
explicava as formas de cálculos geométricos, fundamentos e execução de arremesso ou chutes
dos atletas, e nos seus cálculos e resultados esses jogadores alcançaram para executar
determinado chute ou arremesso, como produto final esses alunos já ciente do planejamento e
suas execuções, os mesmos deveriam fazer em cartolina trabalhos voltados aos esportes
estudados, casos ou relatos que os alunos não sabiam sobre a modalidade trabalhada e junção
de interligação as disciplinas de Educação Física e Matemática.
Com a Biologia, o trabalho desenvolvido buscou tratar sobre o conhecimento
funcional e nutricional do corpo humano, que ocorreu com os alunos do 3º ano. Foi discutido
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saberes da alimentação saudável e os esteroides/ anabolizantes, e o que acarreta ao corpo. Nas
aulas trabalhos com a conscientização dos alunos, alertando sobre o uso de drogas em busca
do corpo perfeito. Como produto final, trabalhamos em conjunto elaborando cartilhas
informativas, distribuídas para os outros alunos, no qual ao entregar as cartilhas os alunos
agora informados e conscientizados dos benefícios de uma alimentação saudável e prática de
atividades físicas e os malefícios de drogas ilícitas ao ser humano, podendo explicar aos seus
colegas duvidas ou curiosidades que poderiam surgi durante as entregas das cartilhas.
Com as danças Internacionais e Típicas de Mato Grosso trabalhado em conjunto com a
disciplina de Inglês com os alunos do 1º ano A e B, o planejamento foi com foco na história,
surgimento e movimentos aos quais estes passos ou duplas eram executados ou formados para
época, o professor de Inglês veio com os nomes destes países e formação dos mesmos em
elaboração a língua inglesa. A Educação Física trabalhou com vídeos do grupo Flor
Ribeirinha. Após ter o conhecimento da cultura, os alunos tiveram acesso aos instrumentos, e
como recepcionar ou ajudar um turista de outro país utilizando ou demostrando algumas de
nossas belezas (Siriri e cururu) traduzindo para o inglês seus nomes e cultura. Como produto
final, fizemos formações de grupos simulando ser turistas estrangeiros deixando os grupos
decidirem ao qual país gostaria de conhecer para assim representa-los, querendo conhecer
nossa cultura, esses grupos de estrangeiros iam passando e dialogando em inglês mostrando e
demostrando nossa cultura mato-grossense.
Com o fechamento do bimestre os alunos relataram que foi muito satisfatório o
bimestre, da forma que as disciplinas foram conduzidas. Os mesmos ficaram surpresos e
curiosos com interligação de outras disciplinas a suas realidades cotidianas e que realmente
trouxe sentido em tudo que aprendem na escola, podendo assim levar experiências e vivencias
para a vida. Quanto a isso, Frigotto (1995, p. 26) relata que, a interdisciplinaridade impõe-se
pela própria forma de o ―homem produzir-se enquanto ser social e enquanto sujeito e objeto
do conhecimento social‖. Não sendo conhecimentos isolados, sem ligações, pelo contrário, é
necessário que estes conhecimentos sejam mesmo desenvolvidos em aulas de forma a
dialogar entre as disciplinas. Entretanto, para além dele compreender como estes estão
imbricados, deve-se trabalhar de forma interdisciplinar também para facilitar o processo de
aprendizagem do aluno.
Por tratar-se de um novo modelo de Ensino implantado no Estado de Mato Grosso
(Escola Plena), portanto, essa experiência de atuar com aulas apenas teóricas, tem levado há
uma busca constante de metodologias de ensino para que os alunos se envolvam nas aulas,
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porque tanto para os alunos como o professor a compreensão do que é Educação Física
ultrapassa o saber conhecer.
Durante a graduação, na disciplina de Estágio Supervisionado, realizávamos o
diagnóstico da comunidade escolar, para conduzir o nosso ato de planejar. E isso foi
realizado. Após identificar quais eram suas curiosidades dos alunos e as deficiências nos
conhecimentos referente à Educação Física, iniciou-se a realização dos planejamentos. Nas
aulas foi deixado um pouco de lado a lousa e passou-se a ministrar aulas que tirassem os
alunos da passividade, utilizando de estratégias de ensino como por exemplo: mapa conceitual
e confecções de materiais.
A Educação Física Escolar possui um compromisso com a educação e formação
integral do aluno. Então, as aulas precisam ser trabalhadas de uma maneira que desenvolva o
indivíduo integralmente, principalmente durante o Ensino Médio, que os alunos chegam numa
etapa de escolhas e decisões. E isso levará os alunos a conhecer a si.
Freire (1991) relata que o educando não pode ser visto como um mero ―deposito‖ de
conhecimento, com a única função de guardar e arquivar o depositado, transmitido ou
transferido por um educador que seja mero doador de sabedoria, assim entendemos que a
Educação Física no Ensino Médio é um momento de trocas de experiências e ampliação dos
saberes individuais, culturais, sociais e educativas, para que o aluno se torne um sujeito de
pensamento crítico e ações efetivas de transformações na sociedade.
Portanto, o plano de ensino e planos de aulas devem ser elaborados considerando as
seguintes indagações: O que ensinar? Para quem ensinar? Por que ensinar? E, por fim, como
ensinar? Sobre isso, Brasil (2001, p. 28) relata que: ―Independentemente de qual seja o
conteúdo escolhido, os processos de ensino e aprendizagem devem considerar características
de seus alunos em todas as suas dimensões (cognitiva, afetiva, ética, estética, de relação
interpessoal e inserção social)‖.
O professor deve sempre estar atento ao conteúdo abordado nas suas aulas e é preciso
incentivar os alunos a serem críticos, a se expressarem, a exporem suas ideias e desejos,
respeitando o seu ritmo de desenvolvimento e de interesse, levando em conta seu período de
desenvolvimento, cultura, o meio que está inserido. Precisamos entender que a Ensino Médio
é tão importante quanto todos os outros níveis de ensino.

4 Considerações Finais
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Hoje entendemos que o planejamento é um ciclo no qual o profissional de Educação
Física que atua no Ensino Médio deve respeitar o aluno em seu desenvolvimento, trabalhando
os aspectos cognitivos, sociais, afetivos e motores de forma integrada com outros professores
de outras disciplinas na busca de desenvolver o olhar crítico do aluno e respeitando o contexto
social ao qual está inserido, com isto dando um real sentido a tudo que o professor ministra
em sala de aula e oque este aluno vai levar em sua bagagem de conhecimento.
Entretanto, quando o profissional necessitar atuar apenas com aulas teóricas, é preciso
que o professor amplie as estratégias de ensino, conheça seus alunos para identificar os
conhecimentos que são relevantes para os mesmos e consiga mesmo em sala de aula,
conseguir envolver os alunos no processo de formação, associando as aulas que já
vivenciaram na prática sobre o conhecimento, para que o mesmo não se torne distante.
Portanto, é necessário reforçar a importância do planejamento, pois um plano de ação
que oriente o processo educativo caracteriza-se como sendo um guia não fixo, que conduz a
atuação profissional, mas ao mesmo tempo, que orienta o caminho a percorrer pelo aluno para
o alcance dos objetivos selecionados.
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Resumo:
Este relato tem com objetivo narrar experiências com a Educação Física no Ensino Médio, as quais foram
desenvolvidas por um professor de Educação Física, onde o mesmo relata que é possível direcionar as aulas fora
da única e exclusiva prática relacionada aos esportes com bolas. Este relato de experiência mostra que é possível
trabalhar diferentes formas e aplicabilidade dos conteúdos normalmente já ―impostos‖ na área. Pontos positivos
foram alcançados durante as ações com auxílio do planejamento – plano de aula-. E é de forma reflexiva que
podemos contribuir com as aulas de Educação Física a partir de um planejamento pensado, estudado e dirigido
aos alunos, através de leituras intensas e de buscas constantes para o alcance das metas estabelecidas, sendo
assim, uma ação coberta de reflexão.
Palavras-chave: Educação Física. Ensino Médio. Escola de Tempo Integral. Planejamento.

1 Introdução

Várias indagações ainda pairam sobre o planejamento das aulas de Educação Física, e
mais ainda quando se reporta as aulas no Ensino Médio. Nesta fase surgem alguns
questionamentos como: O que devo trabalhar com os alunos do Ensino Médio? Quais
estratégias de ensino utilizar para trabalhar com alunos que já tem vasta experiência de
mundo? Será que eles irão participar das aulas que não sejam voltadas aos esportes? É sabido
que os estudantes do Ensino Médio quando chegam à escola já possuem conhecimentos de
mundo, já perpassaram por alguns caminhos e trazem consigo diversas vivencias, saberes e
culturas. Diante disso Charllot (2001, p.18), suscita que ―[...] a escola não é apenas um lugar
que recebe alunos dotados destas ou daquelas relações com o(s) saber(es), mas é também , um
lugar que induz a relações com o(s) saber(es)‖ e é neste momento que o professor de
Educação Física precisa estar alinhado em ação conjunta com o Projeto Político Pedagógico
(PPP) da escola para assim planejar metodologicamente as suas aulas.
Portanto é preciso diagnosticar o campo a ser trabalhado, inferir provocações,
discussões para assim partir para as tomadas de decisões a respeito do ato de planejar as aulas.
Refletindo sempre no que já mencionado anteriormente, nossos estudantes não são tabulas
rasas, já possuem certa autonomia e tomadas de decisões.
Diante de uma visão linear o estudante sempre será protagonista dos seus feitos, se
assim for oportunizado a ele a criticidade, autonomia, oportunismo e variedades de
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conhecimento que a ele for direcionado. Sendo assim o professor precisa pensar bem no
planejar de suas aulas, para que essa ―autonomia‖ se torne protagonismo ativo em seus
estudantes. Os conteúdos precisam não só ter fundamento teórico e habilidades e etc., mas
sim, suscitar nos estudantes à curiosidade, a desmistificação de valores, o desvelar dos saberes
mais imersos contido em todo contexto de um tema a ser abordado durante as aulas.
É possível então perceber as dificuldades do professor em pensar, elaborar e planejar
suas aulas de tal forma a atender todos os estudantes dentro das esferas de especificidades de
cada um, logo, as ações do professor têm consequências não só no ambiente escolar e sim
também quando este estudante não fizer mais parte do corpo escolar.
Portanto, o objetivo desta pesquisa é relatar as experiências vivenciadas pelo professor
de Educação Física no campo de sua atuação profissional e nas suas ações e reflexões na hora
de planejar as aulas de Educação Física no Ensino Médio em escola Pública de tempo
integral.

2 Metodologia

Este estudo caracteriza-se como sendo de natureza qualitativa, vez que a forma de
lidar com as experiências vividas no campo visa a compreender esse fenômeno. Esse relato
apresenta uma proposta de ensino de um professor recém-formado, na sua primeira
experiência profissional com turmas de Ensino Médio, que estudam em tempo integral em
uma escola localizada na região Central de Cuiabá. As experiências descritas neste relato
ocorreram com as turmas do 1º ano A, B e C, 2º ano A e B, contendo em média 25 alunos por
turma e 3º ano A contendo 37 alunos.

3 Contextualizando o Campo de Atuação

É direito de todo estudante desde a tenra infância à idade juvenil ter direito a uma
educação básica de qualidade e que atenda os critérios para um aprendizado completo. Foram
estabelecidas pelo Ministério da Educação políticas públicas colaborativas a fim de consolidar
o fortalecimento do Ensino Médio a partir da criação de um programa de apoio para
promoção de inovações pedagógicas para promover mudanças na organização do currículo
desta etapa final da educação básica. (BRASIL, 2013).
A implantação da escola de tempo integral, Ensino Médio Inovador, como
denominam, ou escola plena, é proposta de políticas públicas pensado na melhoria curricular
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da escola de forma a atender os estudantes, preparando não só para o mercado de trabalho,
mas como sujeito pronto para a vida, para atuar em todas as esferas possíveis.
O trabalho conjunto da gestão escolar, incluindo um currículo dentro das bases
teóricas e metodológicas deste conceito de ensino possibilita aos estudantes a formação dentro
dos quatro pilares da educação, desenvolvendo o protagonismo dos estudantes, a pedagogia
da presença e a educação interdimensional.
A escola de tempo de tempo integral oferece em sua grade curricular a Base Nacional
Comum Curricular de ensino e também as bases diversificadas. Dentro de todas as
possibilidades ofertadas o eixo principal desse currículo para os estudantes são: o Projeto de
vida, acompanhado do acolhimento, tutoria, estudo orientado, educação cientifica, avaliação
diagnóstica,

nivelamento,

disciplinas

eletivas,

protagonismo.

(INSTITUTO

DE

CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2015)

4 Relato de Experiência

Estabelecer metas, projetar e desenhar são sinônimos de planejamento, caminho este
que todo professor precisa trilhar para alcançar os objetivos desejados e assim obter sucesso
em sua carreira profissional, algo que requer dedicação e demanda conhecimento e estudo.
Antes de irmos a campo de atuação foi preciso fazer um planejamento anual dos
conteúdos, logo destrincha-los em bimestral e depois em quinzenais. A coordenadora da área
de linguagem nos orientou a estabelecer um conteúdo por série, sendo assim não poderíamos
repeti-los. Seguindo essas orientações, estabelecemos metas conjuntas de organização dos
conteúdos, com as turmas do 1ºano A, B e C. Vale ressaltar que a turma A tem uma estudante
que possui deficiência locomotora, a estudante faz uso de prótese nas duas pernas, nessa
mesma turma tem um estudante com deficiência cognitiva. Já na turma B possui um estudante
com autismo.
Propomos às turmas o conteúdo jogo, relacionados ao tema solidariedade e
cooperação. A aula foi planejada a priori para duas aulas duplas, sendo divididas em dois
momentos distintos, podendo sofrer alterações em seu desenvolvimento caso houvesse
necessidade durante o percurso. A atividade principal era construir uma consciência de ações.
No primeiro momento foi feito uma provocação aos estudantes com a seguinte
pergunta: O que é mais importante, competir ou participar? As respostas foram em sua
totalidade competir, indagamos o porquê das respostas. Um estudante respondeu com outra
pergunta: ―Qual a graça em participar de uma atividade em que não há um vencedor? ‖, ―Sou
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competitiva, para mim não serve! ‖. Logo trouxemos aos estudantes artigos relacionados ao
tema proposto e distribuímos em grupos para uma leitura, depois foi aberto uma roda
dialogada como forma reflexiva e interativa entre todos os grupos. Fomos percebendo que os
discursos iam se alterando, pois eles tomavam conhecimento do real significado de trabalho
em conjunto.
Segundo momento: os estudantes responderam a um questionário contendo quatros
questões relacionadas ao tema solidariedade e cooperação, sendo uma questão de pesquisa, o
significado da palavra cooperação e solidariedade. Logo foi oportunizado a cada estudante
expressar suas considerações a partir do que havia sido ministrado e dialogado entre eles de
forma coletiva. Foi um momento de debate e discussão de descobertas e mudanças.
Orlick (1989, p. 30 apud BROTTO, 1999, p. 56) suscita sobre essas experiências
―Gostamos de pessoas que cooperam conosco mais do que das pessoas que competem
conosco [...]. Quanto mais as pessoas tendem a gostar de nós, mais tendemos a gostar delas, e
a cooperação parece ser a maneira de fazer a bola de neve crescer‖.
Sobre ainda esse trabalho coletivo, na aula seguinte partimos para um momento de
atividades práticas. No primeiro momento cada grupo recebeu seu material (1 garrafa pet,1
pincel e uma tira de 2 metros de barbantes (cada participante)), cada grupo teria que
desenvolver meios para alcançar o objetivo principal que era equilibrar o pincel amarrado
com os barbantes e equilibra-lo ao ponto de fazê-lo entrar na boca da garrafa que estaria
localizado no centro da roda formada pelo grupo. Parece algo simples, porém foi muito
complexo para todos os grupos, nesta atividade os estudantes correlacionaram o significado
da palavra cooperação na prática.
No segundo momento os mesmos grupos de estudantes receberam seus materiais (três
balões). Cada grupo se posicionou de mãos dadas formando assim uma roda. Desta forma os
estudantes teriam que alcançar o objetivo que era não deixar os balões caírem ao chão quando
fossem lançados no meio da roda, neste sentido a roda se movimentaria, passaria por planos
altos e baixos e os estudantes teriam que desenvolver estratégias para golpear o balão ao ar.
Um balão era lançado na roda a cada tempo, tornando assim a atividade mais difícil. Foi
perceptível que esta atividade foi muito prazerosa, mas além desse sentimento, foi possível
perceber a necessidade que eles tinham uns dos outros e não era num fim competitivo.
Outra atividade desenvolvida foi a Ponte Móvel, cada grupo recebeu seus materiais
(dois pedaços de TNT em forma de quadrado). O objetivo era que o grupo conseguisse se
mover de um ponto de partida a outro passando por cima dos TNT, todos juntos e de forma
organizada. O problema era lançado a eles, e eles precisam em conjunto resolver a situação.
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Esse trabalho, não visava formar um sujeito que não competirá no esporte, nos jogos, na
sociedade, mas sim, faze-los compreender a importância do outro, do trabalho coletivo e
colaborativo para que os objetivos sejam alcançados.
Já para os 2º anos, pensamos em trabalhar com o conteúdo de ginástica, e, em
específico a ginástica geral, por ser uma turma bem homogênea, vimos a possibilidade de
trabalhar as questões sociais, preconceitos, e estereótipos que ainda perpassam por este
conteúdo e por nossa sociedade.
Segundo Soares et al. (1992), a inclusão da ginástica no currículo escolar é relevante
pelo papel significativo que este tem de a contribuir para sociedade, independente do uso de
aparelhos ou não, técnicas, habilidades perfeitas e movimentos precisos. As experiências
permitidas são ricas, os estudantes vão construindo relações subjetivas através de suas
vivências com o conteúdo aplicado.
No sentido da compreensão das relações sociais, a ginastica promove, as praticas das
ações em grupo onde nas exercitações como ―balançar juntos‖, ou ―saltar com os
companheiros‖, concretiza se a ―co-educação‖, entendida como forma particular de
elaborar/praticar formas de ação comuns para os dois sexos, criando um espaço aberto à
colaboração entre eles para crítica do sexismo socialmente imposto. (SOARES et al.,1992, p.
77-78)
Apresentamos aos estudantes o conteúdo, fizemos explanações de como seriam as
aulas, para este conteúdo designamos oito aulas de 45 minutos cada. A primeira aula foi
dividida em dois momentos, sendo no primeiro momento dialogada, através de provocações
aos estudantes acerca da ginástica. Depois partimos para uma aula com método expositivo
ilustrativo, apresentando vários vídeos curtos com apresentações de ginásticas.
Na segunda aula os alunos pesquisaram sobre a Ginástica para Todos no laboratório de
informática da escola e buscaram entender o contexto histórico social da ginástica geral. Na
terceira aula fizemos uma roda de conversa interativa. Foram mediadas falas relacionadas as
questões culturais, sociais e preconceito. Foi proposto aos estudantes fazerem pequenos
relatos através das falas de todos.
Na quarta aula através de apresentações em vídeos, os estudantes apreciaram os
movimentos ginásticos, em seguida fomos para o tatame para vivenciar alguns dos
movimentos aprendidos. Na quinta aula iniciamos dividindo grupos para criação e
apresentação de coreografias de movimentos ginásticos. Neste momento também
aproveitamos e apresentamos os critérios avaliativos desse trabalho como: tempo de
apresentação mínimo de 3 minutos por grupos, música, presença obrigatória de objetos
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manipulativos, e indumentárias. Os estudantes ficaram livres para escolha de temas para as
apresentações. Depois das definições realizadas cada grupo ficou livre para discussão e
confecção dos movimentos coreográficos.
Na sexta aula houve a confecção dos materiais para apresentação, e montagem dos
movimentos pelo grupo. Na sétima aula os alunos ensaiaram e fizeram os últimos ajustes
coreográficos para apresentação. O que foi possível notar com essas aulas foi que a
experiência com os alunos trouxe momentos de tensões inter-relacional, porém, de forma
mediadora foram sanadas tais situações, pois ―a finalidade principal do trabalho em grupo é
obter a cooperação dos alunos entre si na realização de uma tarefa. (LIBANEO,1994 p.170).
Com o terceiro ano pensamos trabalhar um tema bem atual e bem difundido entre as
mídias sociais, ―Lutas‖. Porém não focamos em uma Luta em especifico. Muitos estudantes
têm acesso as grandes lutas apresentadas pela a grande mídia como o MMA, que é uma
mistura de lutas e artes marciais. Por isso, optamos então perpassar por várias lutas e
organizamos as aulas como a seguir descrevemos.
Na primeira aula em contato com a turma, explicamos sobre o tema e como seria o
cronograma das aulas (foram destinados a este tema 6 aulas de 45 minutos cada). Discutimos
em aula os conhecimentos prévios dos estudantes com relação ao tema luta e compreender as
relações que eles fazem a respeito do tema. A partir de então definimos quais lutas
abordaríamos, e foi decidido por: Tai chi chuan, Wrestling, Greco Romana, Bartitsu e
Pancrácio. No segundo momento foi apresentado aos estudantes o conceito de lutas desde os
primórdios, em que os homens lutavam para sobreviver. Depois houve separação por grupos e
definição de qual tema cada grupo abordaria. Logo foi entregue um pequeno texto aos
estudantes para conceituarem cada tema através da leitura.
Na segunda aula optamos por realizar algumas práticas no tatame, vivencias de ataque
e defesa com materiais como: garrafa pet, corda e TNT. Na terceira aula foi proposto aos
alunos uma experiência com um professor de lutas de uma academia, este professor levou
seus materiais de trabalho para que todos pudessem experimentar durante a vivencia. Essa
aula deixou os alunos de olhos fitados em cada gestos e movimentos, foram momentos de
vislumbre ao ponto de ao termino da aula perguntarem: ―Quando teremos a próxima aula?‖.
Na quarta aula houve a proposta de pesquisa no laboratório de informática, para leitura de
pequenos artigos que visava auxilia-los na compreensão do tema ―sorteado‖ para apresentação
de seminário. A quinta aula também foi realizada em laboratório de informática, entretanto
para produção de slides para o seminário. Já na última aula, sexta aula, houve a entrega do
trabalho e apresentação em formato de seminário.
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Trabalhar esse conteúdo com o 3º ano, foi gratificante, já que os alunos discutiram
algo que não era distante da realidade deles, entretanto, nunca havia sido oportunizado a
ampliação desses conhecimentos.

5 Conclusão

Ser professor é uma ação que se faz na prática, e envolve o planejar, que requer tempo,
dedicação, pesquisa e conhecimento, conhecer seus alunos e valoriza-los dentro das suas
limitações. Ser professor é uma ação que se faz pelo outro, porque é para o outro que
podemos proporcionar descobertas, interações e conhecimentos, podemos possibilitar
conhecer coisas do mundo sem mesmo percorre-lo, provocar entusiasmo e a curiosidade, pois
assim, serão capazes de se posicionar diante de qualquer interrogativa.
Ser professor não é tarefa fácil, é momento de escolhas, na Educação Física, nos cabe
até mesmo escolher quais conteúdos trabalhar a partir do contexto daquela localidade, uma
especificidade única e exclusiva dessa disciplina. E até mesmo essa tarefa, que para alguns
pode parecer fácil, para nós não foi, porque ela parte de conhecimentos anteriores que não
tínhamos, de um diagnóstico da realidade dos nossos alunos, que até então não conhecíamos,
e experiências corporais que estes já possuíam da Educação Física e essas memórias inscritas
nos corpos deles, que poderia inferir valores nas aulas planejadas.
Das propostas levadas para sala de aula, entendemos que conseguimos cumprir as
metas estabelecidas. Porém, nem todos os momentos foram assim, no caso da proposta da
aula de ginástica com o 2º ano tivemos algumas divergências por conta de meninos serem
resistentes a prática por alegarem o que é sempre imposto com relação a este conteúdo como
sendo rotulado de feminino.
No caso dos estudantes especiais do 1º ano com deficiência foi surpreendente a
questão da inclusão destes pela turma, a atividade proposta de solidariedade e cooperação foi
proposital pelo fato de uma turma terem dois estudantes especiais.
Com o 3º ano a proposta foi voltada a pesquisa, produção de trabalho em formato de
artigo e apresentação em formato de seminário, ambos se mostraram com maturidade diante
das propostas.
Ser professor precisa se doar naquilo que pretende ser alcançado, neste caso o
desenvolvimento positivo dos estudantes. Não basta somente arquitetar, desenhar, projetar
enfim, se o estudante não for o centro, não vai fruir. É preciso pensar nos alunos, na realidade
deles, onde se encontram e como estão, logo conseguiremos direciona-los para onde deva ir.
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Resumo
Todos nós brincamos e conhecemos a sensação de brincar, porém, ainda há certa dificuldade em conceituar tais
atividades. A ambiguidade de conceitualização se dá através das diversidades de formas de brincadeiras, dos
participantes, da realidade vívida, dos múltiplos tipos objetos para brincar e inclusive as variações de cenários.
Assim, é quase inconcebível falar sobre os Jogos e brincadeiras e não estabelecer relação com o universo da
criança, que é por natureza um ser lúdico. Ao ter um olhar sociológico sobre a infância, evidencia-se nos últimos
tempos, que as crianças são sujeitos sociais, porque interagem com as pessoas, com as instituições, reagem frente
aos adultos, participando assim, do mundo social. Em outros termos, as crianças participam coletivamente na
sociedade e são dela sujeitos ativos e não meramente passivos. Desse modo o este ensaio tem como objetivo
problematizar os conceitos de jogos, brinquedos e brincadeiras, fazendo nuance entre as questões mais comuns
de cada uma buscando refletir sobre o papel que desempenham na construção da criança/sujeito. Esta pesquisa se
configura como qualitativa-descritiva utilizando do método bibliográfico. Mediante a leitura da bibliografia
especializada sobre essa temática, constatou-se que a criança utiliza seu corpo e seu movimento como forma para
interagir com outras crianças e com o meio, produzindo culturas. Essas culturas são embasadas em valores como
ludicidade, a criatividade nas suas experiências vividas, o corpo e o movimento possibilitam à criança aprender e
explorar o mundo, estabelecendo relações com os outros e com o meio.
Palavras-chave: Jogo. Brinquedo. Brincadeira.

INTRODUÇÃO

As diversas formas de educar, tratar e acolher as crianças , possuiu uma estreita
ligação com a mudança no processo histórico, o modelo de infância do século XXI, foram
sendo construídas ao longo da história , através da percepção do adulto em relação a criança,
corroborando com o pensamento de Norbert Elias (1994) pode ser como um processo de
transformação de longo prazo nas estruturas de personalidade e comportamentos individuais e
sociais.
Conforme Philippe Ariès (2017, p.14) ―A aparição da criança como categoria social se
dá lentamente entre os séculos XIII e XVII‖, a infância não era considerada uma categoria
social, derivando daí a falta de direitos e atenção devida às suas necessidades, essa mudança
no emocionar54 dos adultos aconteceu com um processo a longo prazo.
O Brasil, por exemplo, possui na sua trajetória, transformações e avanços
conquistados com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a partir disso o Estatuto da
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Maturana e Verden-Zöller (2011)
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Criança e do Adolescente (ECA)55 de 1990, vem ratificar essas garantias: é dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
São notórios através das leis, a responsabilidade e prioridade absoluta a proteção
integral de todas as crianças e adolescentes, evidenciando o reconhecimento e legitimação do
cuidado.
Ao ter um olhar sociológico sobre a infância, evidencia-se nos últimos tempos, que as
crianças são sujeitos sociais, porque interagem com as pessoas, com as instituições, reagem
frente aos adultos, participando assim, do mundo social. Em outros termos, as crianças
participam coletivamente na sociedade e são dela sujeitos ativos e não meramente passivos.
O reconhecimento da Educação em creches e pré-escolas como um direito da criança é
um dever do estado a ser cumprido nos sistemas de ensino , a partir da Constituição de 1988
e, posteriormente, com a inclusão da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ―
LDB, aprovada em 1996 (Lei 9394/96), que preconiza, no art. 29, o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, faz
com que a Educação Infantil no Brasil comece a conquistar o seu espaço e dar visibilidade ao
lúdico no cotidiano escolar.
Sabendo que a escola de educação infantil é um lugar de descobertas e ampliação das
experiências sociais, educativas e individuais, consideramos que a Educação Física tem um
papel importante na educação infantil, pois proporciona às crianças uma gama de experiências
com situações nas quais possam criar descobrir, inventar, por meio dos movimentos corporais,
enfim desenvolver o repertório de suas linguagens corporais, por meio dos jogos e
brincadeiras.
Partindo do pressuposto, os Jogos e brincadeiras, segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997) são conteúdo da Educação Física, e sua presença na escola como um
componente curricular obrigatório na Educação básica está respaldada pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). É quase inconcebível falar sobre os Jogos e
brincadeiras e não estabelecer relação com o universo da criança, que é por natureza é um ser
lúdico. Corroborando ao pensamento de Benjamin (1984, p.69):
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[...] se, partindo de tudo isso, fizermos algumas reflexões sobre a criança que brinca
poderemos falar então de uma relação antinômica. De um lado o fato coloca-se
assim: nada é mais adequado à criança do que irmanar em suas construções os
materiais mais heterogêneos – pedras, plastilina, madeira, papel. Por outro lado,
ninguém é mais sóbrio em relação aos materiais do que crianças: um simples
pedacinho de madeira, uma pinha ou uma pedrinha reúne em sua solidez, no
monolitismo de sua matéria, uma exuberância das mais diferentes figuras.

Esta pesquisa se configura como qualitativa-descritiva utilizando do método
bibliográfico, pois segundo Fonseca (2002, p. 32):
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou
sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de
recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual
se procura a resposta.

A intenção deste estudo foi realizar um levantamento bibliográfico, a fim de elaborar
um breve panorama das definições e conceitos existentes sobre os jogos, brinquedos e
brincadeiras, desse modo o objetivo da pesquisa é problematizar os conceitos de jogos,
brinquedos e brincadeiras, realizando um breve trajeto histórico desde a idade média até o
século XXI, fazendo nuance entre as questões mais comuns de cada uma buscando refletir
sobre o papel que desempenham na construção da criança/sujeito. Espera-se com este artigo,
ajudar a trazer coerências sobre as conceituações dos jogos, brinquedos e brincadeiras.

OS CONCEITOS DE JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS

Todos nós brincamos e conhecemos a sensação de brincar, porém, ainda há certa
dificuldade em conceituar tais atividades. A ambiguidade de conceitualização se dá através
das diversidades de formas de brincadeiras, dos participantes, da realidade vívida, dos
múltiplos tipos objetos para brincar e inclusive as variações de cenários. Muitos autores
utilizam a brincadeira da criança, como uma metáfora para a efemeridade da vida, para aquilo
que passa rapidamente por algo tolo, infantil e inocente. O termo jogos e brincadeiras em uma
diversidade metafórica, tentam sugerir a sua utilidade para a vida humana, adotando assim
formas múltiplas do discurso lúgubre.
Deste modo, a partir da palavra ―brincar‖ é possível ver o lúdico e suas ramificações
conceituais, e cada qual escolhida conforme sua experiencia cultural, essa variabilidade
adaptativa é o ponto central à função da brincadeira.
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Segundo Sutton-Smith (2017) podemos elencar algumas dessas variações: as
brincadeiras mentais (subjetiva); brincadeiras solitárias (hobbies); comportamentos lúdicos
(pregar peças); brincadeira social informal (piadas); brincadeiras para o público (teatro;
desfiles); brincadeiras que envolvem desempenho (atuar; tocar música); comemorações e
festivais (aniversário); competições (jogos e esporte); brincadeiras arriscadas (asa-delta/
bungee jump.
Cada teórico terá assim sua concepção de brincadeira, como por exemplo, os
educadores tendem a se concentrar em como a brincadeira é benéfica para a socialização ou
desenvolvimento, para os teóricos da comunicação centraliza a brincadeira como uma forma
de metacomunicação. Ou seja, estudar os jogos e brincadeiras é mais complexo do que parece,
por tantas diversidades, ainda hoje é trabalhoso conceitua-la. As formas de ―uso‖ da
brincadeira, são muitas vezes reflexos das disciplinas acadêmicas, pois seus interesses são
distintos.
Ao realizar um estudo sobre as diversas retóricas da brincadeira Sutton-Smith(2017)
faz relação entre as questões comuns na brincadeira animal, infantil ou adulta, entre os jogos,
esportes, fantasia ou até mesmo os festivais, chega à conclusão de que a única coisa em
comum é a variabilidade de cultura, sua diversidade de elaboração, e um caráter flexível.
A partir dos pressupostos levantados e analisados durante toda a obra de Brian SuttonSmith (2017), o autor define a brincadeira numa perspectiva biológica como uma reprodução
de luta pela sobrevivência como apresentada por Darwin, e na concepção psicológica a
brincadeira é definida como uma simulação virtual caracterizada por contingências gradativas
de variação.
Para Brougére (1998) a brincadeira é uma atividade livre, não delimitada e
desencadeada pelo brinquedo. Este possui funções sociais, podendo ser suporte de relações
afetivas, de brincadeiras e de aprendizagem. Na brincadeira, a criança se relaciona com
conteúdo culturais que ela reproduz e transmite, dos quais ela se apropria e aos quais dá uma
significação. É a entrada na cultura tal como ela existe em dado momento, mas com todo seu
peso histórico.
E ainda, Maturana e Verden – Zöller (2004, p.231) afirmam que:
O brincar não tem nada a ver com o futuro brincar não é uma preparação para, é
fazer o que se faz em total aceitação sem considerações que neguem sua
legitimidade. Nós adultos, em geral não brincamos, e frequentemente não o fazemos
quando afirmamos que brincamos com nossos filhos. Para aprender a brincar,
devemos entrar numa Situação na qual não podemos senão atentar para o presente.
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Já para Jean Château (1987) a criança é um ser que brinca, e ao perguntarmos porque
uma criança brinca, é o mesmo que perguntar porque se é criança. Dentre todas as atividades
possíveis da criança fazer, a brincadeira será sempre sua atividade de eleição, pois, de fato o
lúdico está envolto na vida da criança, é o eixo central de uma infância feliz.
Assim , para Château(1987) a brincadeira apresenta-se como predicado o caráter de
seriedade, que abarca o ser humano em sua totalidade, sendo, por isso, expressão da
personalidade do sujeito, levando ao distanciamento, a um mundo onde ela, a criança, tem
todo poder e pode criar um mundo onde as regras têm um valor que não tem no mundo dos
adultos.
Corroborando ao pensamento de Benjamin (1984) de que a brincadeira é coisa séria, o
brincar é uma atividade que pode proporcionar libertação da realidade, estimular a imaginação
e faz com que, num piscar de olhos, a criança se envolva em batalhas e cenas variadas que são
diferentes de sua realidade.
Em relação aos conceitos apresentados, a brincadeira de forma geral, supõe a
existência de contexto social e cultural, ou seja, aprende-se a brincar conforme a experiencias
nas relações socioculturais estabelecidas. A partir dos conceitos apresentados é possível
pensar a brincadeira, como a atividade de eleição da criança.
Vejamos agora, as definições encontradas na literatura para o brinquedo e suas
diversidades lúdicas.

Michel Manson (2002) desenvolve pesquisas sobre o brinquedo

baseadas em iconografias, a utilização de fontes literárias e iconográficas por historiadores
não é novidade, mas demanda uma metodologia rigorosa. Na verdade, não se trata de ilustrar
a sua proposta através de uma citação ou uma imagem, mas de constituir um corpus de acordo
com os critérios da história literária e da história da arte. O autor mostra em seu livro
denominado ―história dos brinquedos e dos jogos‖ que a maioria dos brinquedos que nos
parecem indispensáveis ao desenvolvimento da criança, já existe há séculos, sob outras
formas e nomes. Os robôs de hoje chamavam-se soldadinhos de chumbo, os carros eram
carroças. Na era dos brinquedos eletrônicos, videogames e realidade virtual, objetos como
pião, cavalo de pau ou moinhos de ventos são autênticos objetos museológicos.
A criança já brincava desde os mais remotos tempos utilizando como objeto lúdico os
recursos que a natureza oferecia, e estes brinquedos ecológicos serviram de inspiração para os
artesãos, que conceberam objetos mais lindos e mais lúdicos, e os vendedores ambulantes
expunham essas criações de feira em feira, dando origem ao comercio do brinquedo.
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Os artistas foram os primeiros a prestar atenção as brincadeiras e brinquedos dos mais
pequenos, seus sentimentos representados nos quadros, e a partir do renascimento revelaram
uma crescente preocupação em representar os brinquedos de modo mais realistas.
Assim para Manson (2002) Os brinquedos das crianças fazem parte da cultura infantil,
mas também da cultura global da sociedade: podemos encontrar menções na literatura e na
arte.
Walter Benjamin (1984) analisou a criança por uma perspectiva histórico-cultural,
com ensaios que abordavam principalmente a educação, as características da infância e a
evolução dos brinquedos e das brincadeiras. O autor destaca que os brinquedos são recursos
utilizados para brincar dotado de especificidade na vida mental e emocional da criança, pois é
um recurso de libertação da realidade, algo que a transpõe a um mundo particular, dominado
pela fantasia. Podemos perceber isso, quando a criança brinca com sua boneca e deixa
transparecer seus sentimentos, pois tudo que vê no adulto, ela deseja para a sua brincadeira,
como uma representação ou (re) criação do mundo que a rodeia.
Corroborando ao pensamento de Kishimoto (1994) pois, ele determina que o
brinquedo possui uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou
seja, a ausência de um sistema de regras e o faz-de-conta que organizam sua utilização.
Vygotsky (1998) afirma que a essência do brinquedo é a criação de uma nova relação
entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre situações no
pensamento e situações reais. Essas relações irão permear toda a atividade lúdica da criança.
Será também importante indicador do desenvolvimento da mesma, influenciando sua forma
de encarar o mundo e suas ações futuras. Conforme Vygotsky (1998, p. 126), ―é no brinquedo
que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa,
dependendo das motivações e tendências internas, e não pelo dos incentivos fornecidos pelos
objetos externos‖.
Porém, para Brougère (1995) O brinquedo é produto da cultura, possui dimensão e
função social, inserido em um sistema que lhe confere razão de ser. Transmite um sistema de
significados que permite compreender determinada sociedade e seus costumes. Seu valor
simbólico se torna preponderante à sua função, e a criança o manipula livremente, sem estar
condicionada às regras ou a princípios de utilização de outra natureza.
Partindo dos pressupostos analisados, o brinquedo então, seria o objeto destinado a
criança para que a mesma possa brincar, se alegrar, distrair e até mesmo estimular a
imaginação atemporal da criança, com seu fio pedagógico também. Manson (2002) menciona
que no século XVIII e XIX, os brinquedos foram criados como recurso para o aprendizado
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infantil, no século XX passa a ter características herdadas do romantismo e do comercialismo,
enfatizando a imaginação atemporal da infância.
Na literatura encontramos referências a ludicidade em três atividades, que não se tem
uma definição homogênea, seria então o jogo, a brincadeira e o brinquedo. Kishimoto (1994,
p. 17) salienta que: No Brasil, termos como jogo, brinquedo e brincadeira ainda são
empregados de forma indistinta, demonstrando um nível baixo de conceituação deste campo.
Sendo assim iremos explorar algumas conceituações referente aos jogos da criança.
Roger Caillois (2017, p.42) define o jogo como uma atividade:
1º) Livre: à qual o jogador não pode ser obrigado, pois o jogo perderia
imediatamente sua natureza de divertimento atraente e alegre; 2º) Separada:
circunscrito em limites de espaço e de tempo previamente definidos; 3º)Incerta: cujo
desenrolamento não pode ser determinado nem o resultado obtido de antemão, pois
uma certa liberdade na necessidade de inventar é obrigatoriamente deixada à
iniciativa do jogador; 4º) Improdutiva: pois não cria nem bens, nem riqueza, nem
qualquer tipo de elemento novo , salvo deslocamento de propriedade no interior do
círculo dos jogadores, resulta em uma situação idêntica àquela do início da partida;
5º) Regrada: submetida as convenções que suspendem as leis ordinárias e que
instauram momentaneamente uma legislação nova a única que conta ; 6º) Fictícia:
acompanhada de uma consciência especifica de uma realidade diferente ou de
franca irrealidade em relação à vida cotidiana.

Assim como para Huizinga (2017) o jogo é uma atividade livre, conscientemente
tomada como ―não-séria‖ e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o
jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse
material, com a qual não se pode obter lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais
próprios, segundo uma certa ordem e certas regras.
Château (1987)

menciona que o jogo pode ser instrumento de transmutação da

realidade, algo que o transpõe a um mundo particular, dominado pela grandeza ilusória,
atividade que oferece prazer, está relacionada com a cultura e ajuda não só a conhecer as
tendências da criança bem como a revelar sua estrutura mental, e isso possibilita compreender
a importância do lúdico na vida da criança.
Em suma, cada contexto social constrói uma imagem de jogo conforme seus valores e
modo de vida, que se expressa por meio da linguagem. Notem a partir da compreensão dos
autores supracitados, que o jogo ao mesmo tempo que apresenta características de uma
atividade livre e espontânea, é tomada de profunda seriedade, uma vez que é capaz de
absorver o jogador por inteiro, com fascínio e prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

336

O ser humano em si se constitui através da relação com o outro, é na interação social
que a criança entra em contato com uma diversidade de crianças com suas características
específicas, cada qual com suas características físicas, histórico-cultural próprias e quando as
crianças interagem entre si, possuem a capacidade de aprender, criar e transformar o mundo
que a cerca, ou seja as crianças são sujeitos ativos que intervém e participam da realidade,
pois o papel do outro é muito importante na construção do eu,

uma subjetividade

necessariamente dialógica .
Nessa perspectiva, consideramos a criança como, sujeito de suas relações sociais, que
se modificam ao longo dos anos, ou seja, a criança é um ser histórico e cultural que não é,
necessariamente, construído num processo linear.
Os jogos, o brinquedo e as brincadeiras são importantes, pois, proporcionam uma
relação interpessoal de uma forma prazerosa e lúdica. Dessa maneira, baseado nos autores
mencionados no decorrer do texto, entende-se que a brincadeira é uma ação livre, que surge a
qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança, não exige um produto final, onde a criança
tem o poder de ser o criador ,ou seja, ela tem a capacidade de inventar, imaginar e criar e recriar, dentro do seu próprio mundo (mundo da brincadeira).
Assim como a brincadeira, o jogo só existe quando os jogadores desejam jogar,
mesmo com esse caráter livre o jogo necessita ter regras, um espaço pré- determinado ,
mesmo sendo improdutiva , haverá um ganhador , partindo do pressuposto apresentado o
brinquedo seria então, o objeto utilizado para se brincar ou jogar, onde a criança poderá
utilizar sua imaginação e fantasia.
Mediante a leitura da bibliografia especializada sobre essa temática, constatou-se que
a criança utiliza seu corpo e seu movimento como forma para interagir com outras crianças e
com o meio, produzindo culturas. Essas culturas são embasadas em valores como ludicidade,
a criatividade nas suas experiências vividas, o corpo e o movimento possibilita à criança
aprender e explorar o mundo, estabelecendo relações com os outros e com o meio.
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Resumo:
Este estudo trata do esporte como um conteúdo pedagógico, procurando através do projeto de esportes coletivos,
conhecer e centrar nossa atenção no esporte. Verificamos a pedagogia do esporte, considerando suas dimensões
na pratica esportiva. No âmbito da pesquisa focalizamos o atual momento desta área de conhecimento. No
contexto do esporte recreativo, educacional e competitivo procuramos analisar o mesmo a partir da modernidade
e passamos a compreendê-lo como um fenômeno sociocultural de múltiplas possibilidades, e seu objetivo no
processo formativo de adolescentes e jovens. O esporte é um fenômeno que se manifesta de diversas maneiras,
sendo procurado como pratica por adolescentes e jovens. Ele apresenta várias possibilidades de manifestação,
porém neste trabalho ele foi estudado como instrumento pedagógico, analisando aspectos relacionados à
socialização, construção de valores morais e éticos, bem como à recreação e lazer, e sua importância para o
desenvolvimento integral de adolescentes e jovens.
Palavras-chave: Futsal, Regras e fundamentos, Socialização, incentivo a uma vida saudável.

1 Introdução

A Educação Física está prevista, atualmente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) como um componente curricular da Educação Básica. Portanto, ela deve
estar integrada a proposta pedagógica da escola, ajustando-se às faixas etárias e às condições
da população escolar. Entretanto, a Educação Física, ainda hoje, não definiu claramente a sua
função dentro da escola. Definição essa que é dificultada por uma série de fatores dos quais
destacamos alguns para uma reflexão mais aprofundada (Tani & Manoel, 2004, para maiores
detalhes). O ser social e histórico. Sua existência está fundamentada na necessidade de formar
as gerações mais novas, transmitindo-lhes seus conhecimentos, valores e crenças e, com isso,
dando-lhes possibilidades para novas realizações.
Para compreendermos de forma mais crítica a importância da Educação Física na
escola, busca-se normalmente ferramentas capaz de auxiliar no processo de ensino
aprendizagem, uma delas é a reflexão da sua própria prática.
Conforme afirma Piccolo (1993, p.15) ―refletir é necessário e os resultados dessa
reflexão radical e contextualizada devem ser socializados na perspectiva de desestruturar-se a
ordem estabelecida‖.
Mas afinal para que serve a Educação Física escolar? Creio não existir pessoa ou
profissional mais capacitado para responder esta pergunta que o próprio professor de
Educação Física. Mas como bem lembra Piccolo (1993, p.13). Considerando que para ter-se
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uma cidade com qualidade de vida ideal, deve-se compreender que tal qualidade está
diretamente formada pelos interesses de cada indivíduo junto à sua formação ética e cívica, de
conhecimento ao seu habitat. Sendo que a compreensão de sociedade, e de comunidade para
este indivíduo deve estar ancorada como base das ações de servir ao próximo conforme as
capacidades delegadas ao dom de cada ser.
São verdadeiros os acréscimos que o esporte traz para a sociedade, e isso se deve aos
diversos benefícios que estão vinculados a sua prática. Hoje a busca pelo bem-estar individual
e coletivo está presente em todos os níveis sociais, e o esporte ou práticas esportivas são
fundamentais no cotidiano da população, porque auxiliam na manutenção de uma vida
saudável. É preciso também destacar a importância do esporte na vivência de valores
necessários para o convívio em sociedade como a tolerância, a inclusão e o respeito. Além
disso, o esporte pode ajudar como mais uma alternativa ―[...] um fator fundamental para a
educação de crianças e jovens, atribuindo-se a ele frequentemente papéis admiráveis, como
livrar as pessoas do consumo de drogas‖. (BASSANI; TORRI; VAZ, 2003, p. 90).
Através dos PCNs (1998), verificam-se vários objetivos, nos quais através da
educação, os alunos do ensino sejam capazes: de compreender a cidadania como participação
social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais,
adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças,
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; posicionar-se de maneira crítica,
responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas.
Dessa forma o projeto Garotos de Ouro vem contemplar diversas necessidades dentro
do âmbito esportivo, quanto o no âmbito social interligando diversas culturas e sua relação
com o indivíduo em sua organização profissional e de vida. Evidenciando para os alunos a
importância da escola na sua formação quanto cidadão responsável e atuante, mesmo longe do
espaço escolar mais perto de sua perfeição profissional e intelectual, e sempre respeitando os
conceitos culturais e transversais. (PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais. 1998).
(SOARES, 2006).
Desde suas origens na sociedade ocidental moderna, vamos sempre encontrar a
inegável importância de um conhecimento do corpo sob o ponto de vista da
anatomia, fisiologia e mecânica do movimento. Mas também, desde as suas origens
vamos encontrar preocupações de natureza pedagógica, busca de relação entre o
físico e o mental, socialização, etc. Mas o conteúdo de ensino está lá, mantém seu
caráter de especificidade, altera-se em abrangência, profundidade, mas não se
confunde.
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Hoje a sociedade moderna passa por uma crise paradigmática, resultante dentre outros
fatores, da ruptura do modelo racional científico, o qual muito contribuiu para o avanço das
ciências, mas que, atualmente não dá conta de responder a complexidade dos problemas que
emergem dos contextos socioculturais. ―Infelizmente, vivemos hoje em uma sociedade
praticamente vazia de valores éticos e morais, de conceitos e de tradições‖, conforme (LIMA
2010).
O projeto Garoto de Ouro não pretende solucionar estas questões, mas sim questionar
e talvez apontar mais um caminho para tais soluções. Para mudar o futuro é preciso mudar a
formação da nova geração. Focar na formação de adolescentes e jovens, em como a pratica
esportiva e suas pedagogias podem ajudar no desenvolvimento das futuras gerações.
A Educação Física deve levar o aluno a descobrir motivos e sentidos nas práticas
corporais, favorecer o desenvolvimento de atitudes positivas para com elas, levar à
aprendizagem de comportamentos adequados à sua prática, levar ao conhecimento,
compreensão e análise de seu intelecto (BETTI, ZULIANI, 1992). Nessa perspectiva, aulas de
Educação Física de qualidade são as que, através dos conteúdos específicos da disciplina,
trabalham reforçando a solidariedade, o trabalho em equipe, a resolução de problemas que
surjam nas atividades. Dessa forma, poderemos dizer que a escola em geral, e a Educação
Física especificamente, estão preparando os alunos para a vida, para o exercício de uma real
cidadania (BARBOSA, 2004).
A nova sociedade formada por esta transformação redefinirá o papel da Educação
Física e da escola, como reprodutora de uma situação, mas agora reproduzindo
esta nova sociedade sem classes, em que não há dominantes e dominados (2004,
p.21).

Betti e Zuliani (2002), em Educação Física Escolar: uma proposta de diretrizes
pedagógicas descreve várias estratégias de ensino na Educação Física, nos campos da
ginástica, recreação, esporte, atividades rítmicas e expressivas. Auto testagem ou conteste,
jogos de competição e cooperação, sequências pedagógicas, demonstração, descobrimento
guiado, resolução de problemas, jogos de mímica e expressão corporal, grandes jogos, jogos
simbólicos, jogos rítmicos, exercícios em duplas, trios, grupos, com e sem material, circuito,
aulas com música, aulas historiadas, jogos pré-desportivos, gincanas, campeonatos, festivais.
A este conjunto devem somar-se outras estratégias como discussões sobre temas da 4
atualidade, leitura de textos e dinâmicas, favorecendo-se da não limitação de conteúdo,
usando a criatividade e entusiasmo, faz com que a Educação Física desenvolva uma
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metodologia diferenciada das demais disciplinas, contribuindo para a formação plena do
educando - social afetiva e motora.
LOVISOLO (1995a) argumenta que um dos pilares da eficácia da educação, e de
modo geral da intervenção orientadas por valores sociais, demanda acordos em termos de
valores. Segundo Lovisolo, o acordo entre as famílias, os educandos e os educadores, sobre os
valores, os meios e as expectativas, parece ser fundamental na implementação de projetos ou
de propostas no âmbito educacional, pois ―se os atores não compartilham de um horizonte
comum de crenças ou representações é impossível a eficácia simbólica da escola‖
(LOVISOLO, 1995a, p.42). Os valores são traduzidos na linguagem dos objetivos. Na
educação física escolar o professor aparece como mediador dos conhecimentos, metodologias
e tecnologias para atender os objetivos sociais do grupo com o qual trabalha. A questão,
assim, passa a ser sobre os acordos valorativos, transformados em objetivos, presentes nos
projetos alternativos. Recortaremos uma questão mais específica: os professores ou instrutores
partilham valores e objetivos? Quais as representações dos professores permitiriam a
construção de acordos que levem a otimização das propostas de inserção social através do
esporte?
SANTOS (1993) também observou o compromisso do professor de educação física
escolar a partir das suas representações sociais. A autora constatou que o professor tinha
satisfação em suas aulas quando verificava que a sua intervenção havia modificado os alunos
de alguma forma: na performance atlética, nos relacionamentos sociais ou na reflexão crítica.
O leque apresentado é suficientemente amplo e indefinido como para gerar ―sinais‖ de
mudança que satisfariam o docente. Por outro lado, no caso da escola pública, o discurso
sobre a falta de condições de trabalho observado por SANTOS (1993), pode, também,
camuflar a falta de compromisso ou a acomodação de alguns professores no serviço público
com estabilidade. As condições negativas de trabalho ajudam a racionalizar a falta de
responsabilidade e a não consecução de objetivos mínimos. Assim, enquanto as ―condições‖
justificam e adaptam; os ―sinais‖ enaltecem o labor docente. Os informantes entendiam que a
contribuição da educação física para os alunos da escola pública deveria ser a inserção social
pelo ensino de conhecimentos e comportamentos; o desenvolvimento da comunicação oral e
escrita; o autoconhecimento e o convívio em grupo. Os professores acreditavam que a
afetividade baseada na amizade e nos princípios da relação familiar em substituição à família
desestruturada ou ausente, seria a sua contribuição pessoal a esses jovens. Eles utilizavam a
afetividade para transformar o perfil comportamental (estereótipo) dos alunos e para esquivar-

343

se das implicações pedagógicas de sua atuação. Dessa forma, a educação física serviria de
suporte na solução de problemas disciplinares e na organização escolar (SANTOS, 1993).

História do Futsal

Futsal, o nome simplesmente combina as palavras em espanhol para 'Hall' Sala e
"Futebol" Futebol em Futsal. O futebol de salão, atualmente denominado futsal, começou a
ser praticado em 1932, em Montevidéu. As primeiras regras foram redigidas pelo diretor do
Departamento de Menores da Associação Cristã de Moços (ACM) de Montevidéu, Juan
Carlos Ceriani. No início, era praticado com número variável de jogadores e as regras não
passavam de simples transposição das regras do futebol de campo, com algumas
modificações, sendo uma delas a não-aplicação da Lei do Impedimento. A realidade
demonstrou que o futebol jogado nos salões da ACM era violento demais, principalmente
para os goleiros. Sua prática, portanto, foi restrita aos adultos e, assim mesmo,
esporadicamente. Em 1948, um grupo de professores brasileiros participou no Uruguai de um
curso patrocinado pelo Instituto Técnico da Federação Sul-Americana da ACM, entrando em
contato como futebol de salão, no ano seguinte, a ACM do Rio de Janeiro organizava o
primeiro torneio aberto de futebol de salão para meninos entre dez e quinze anos. Ao mesmo
tempo, em São Paulo, constituía- se uma comissão para redigir novas regras, afim de diminuir
os riscos para jogadores. Após a fundação das primeiras entidades oficiais–a Federação
Metropolitana de Futebol de Salão, do Rio, em 1954, e a Federação Paulista de Futebol de
Salão, em 1955, as regras foram unificadas. Com as regras oficiais aprovadas pela
confederação Brasileira de Desportos, realizou-se o Primeiro Campeonato Brasileiro de
Futebol de Salão, em 1958, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. A seleção carioca foi campeã,
ficando em segundo lugar a paulista. (Trecho adaptado: TEIXEIRA, Hudson Ventura.
Educação Física e Desportos: técnicas, táticas, regras e penalidades–São Paulo:
Saraiva,2003.)
Regras e Fundamentos do Futsal

O objeto usado para a prática desse esporte é uma bola e o objetivo principal do futsal é a
marcação de pontos através de gols. A instituição responsável pelos eventos e pelas regras do
futsal é a FIFUSA, Federação Internacional do Futebol de Salão.
Assim como no futebol, o uso das mãos para o manejo e o deslocamento da bola é proibido.
Os fundamentos, ou movimentos, a seguir são comuns ao futsal e ao futebol.
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Os principais fundamentos do futsal são: Passe: É o ato de chutar a bola para um
companheiro da equipe.
Drible: É o ato de enganar o adversário com uma série de movimentos e passar por ele.
Cabeceio: É o ato de golpear a bola com a cabeça.
Chute: É o ato de golpear a bola com os pés.
Recepção: É o ato de interromper o percurso que a bola esteja fazendo.
Condução: É o ato de manejar a bola de forma que ela se desloque pelo campo.
As principais regras do futsal são: Cada partida de futsal tem 40 minutos de duração, sendo
dividida em dois tempos de 20 minutos.
O jogo é supervisionado por um árbitro.
O uso dos braços, do tronco, da cabeça, das pernas e dos pés é permitido para o manejo e
condução da bola. O uso das mãos é proibido a todos os jogadores, com exceção dos goleiros.
Em caso de falta, um jogador pode receber do árbitro um cartão amarelo ou um cartão
vermelho. O cartão vermelho indica expulsão imediata, bem como três cartões amarelos para
o mesmo jogador.
O objetivo é fazer com que a bola atravesse a trave da área adversária do campo.
A equipe vencedora é aquela que obtiver mais pontos ao final da partida.
As cobranças de falta são semelhantes às do futebol: Escanteio, tiro de meta, arremesso lateral
e

arremesso

de

canto.

(https://regrasdoesporte.com.br/conheca-as-regras-do-futsal-

fundamentos-e-historia.html).

Fundamentos táticos do Futsal

Apesar de ser uma das modalidades esportivas mais praticadas no Brasil, de ser o país
detentor de mais títulos internacionais e de possuir jogadores excepcionais, considerados entre
os melhores do mundo, ainda é possível verificar que muitos processos de ensinoaprendizagem-treinamento são pautados no desenvolvimento técnico. Tal situação limita o
desenvolvimento integral dos atletas e das equipes. Diversos estudos têm relatado a falta de
valorização da dimensão tático-cognitiva no processo de ensino aprendizagem treinamento,
fator limitante do desempenho dos jogadores e equipes (GARGANTA, 2004; WILLIAMS;
HODGES, 2005).
Por outro lado, pesquisas recentes em diferentes modalidades coletivas, entre elas o
futsal, têm se dedicado a analisar os processos de ensino-aprendizagem-treinamento ao
mesmo tempo em que avaliam os aspectos cognitivos, os quais em situação real de jogo
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manifestam-se por meio de fatores estratégicos e táticos (CAMPO et al., 2011; JIMÉNEZSÁNCHEZ et al., 2012; LIMA; MATIAS; GRECO, 2012; MEMMERT; ROTH, 2007;
MORALES; GRECO, 2007; MOREIRA, 2005; SILVA; GRECO, 2009; BRAVO;
OLIVEIRA, 2012; LOPES, 2011; MOREIRA; MATIAS; GRECO, 2013).
As investigações científicas argumentam que para um desempenho eficaz em
situações de jogo, na competição, há necessidade de aproximar-se ao máximo o treino da
situação real da competição. Nos processos de ensino-aprendizagem-treinamento, ao se
manipular os constrangimentos (ou as situações de pressão) do jogo, há uma expectativa de se
desenvolver a capacidade de exploração do jogador para que o mesmo reconheça e solucione
os problemas de modo autônomo. Caso o jogador tenha que agir segundo a forma de pensar
do treinador, o mesmo deverá regularmente imaginar ou aguardar as orientações do treinador.
De tal forma, o jogador não estará plenamente apto a resolver de modo rápido, preciso,
adaptativo e de modo imprevisível (em relação à expectativa adversária) os múltiplos
problemas intrínsecos ao jogo (ARAÚJO, 2005; DRUST; ATKINSON; REILLY, 2007;
GRECO, 2003; 2004; 2006; MATIAS; GRE-CO, 2010; NITSCH, 2009; RÉ; CORRÊA;
BÖHME,

2010;

SVENSSON;

DRUST,

2005).

(http://e-

revista.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica/article/viewFile/5238/6085)

Conclusão

O projeto tem o modelo analítico está centrado no desenvolvimento das habilidades
técnicas. Pois constrói-se um modelo ideal das habilidades a serem aprendidas pelos
iniciantes. Porém, em função do grau de complexidade e do nível de dificuldade, as
habilidades precisam ser divididas em fundamentos técnicos (no futsal, por exemplo, temos:
chute, passe, drible), que devem ser aprendidos, inicialmente fora do contexto de jogo, para
que depois possam ser progressivamente aplicados às situações reais de jogo (GRECO, 1998).
O projeto garotos foi desenvolvido na escola Vinicius de Moraes, nos períodos de
contra turnos das aulas. Tendo uma duração seis nesses com seis horas semanais (6h00min).
Nas categorias A e B, masculino e feminino, que correspondem as idades de na categoria B,
12, a 14 anos e na categoria A, 15 a 16 anos.
Este projeto vem para fazer uma socialização integrada entre os praticantes e não
praticantes de esportes, além de promover a cooperação e a integração entre alunos, uma vez
que a maioria dos alunos vive em área de risco por serem alunos carentes, o projeto vem para
ensinar e incentivar os nossos alunos a viver uma vida saudável. O intuito do projeto é
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melhorar a disciplina dentro de sala de aula, as atuações dos alunos nas diversas práticas
corporais, esportivas e colaborar nas outras áreas de conhecimento que compõe a grade
curricular.
O principal objetivo desse projeto é a fomentação, elevação do nível dos ESPORTES
COLETIVOS na E.E. PLENA VINICIUS DE MORAES, descobrir talentos e despertar
maiores interesses nos alunos por essas modalidades a ser desenvolvida no projeto, e
promover a socialização dos alunos, através dos esportes coletivos.
Referências
LDB. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Edição atualizada até março de 2017/
capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213.
TANI e. MANOEL, 2004 / TANI, 1989, 1996.
Conforme afirma Piccolo (1993, p.15). ―Refletir é necessário e os resultados dessa reflexão
radical e contextualizada devem ser socializados na perspectiva.
PICCOLO, 1993, p. 13. A educação física precisa ser valorizada e construída.
BASSANI; TORRI; VAZ, 2003, p. 90.
MEC, 1998) e a Versão Preliminar dos PCNs. (BRASIL. ... conjunta, de todos os interessados
no assunto, através de suas organizações‖ (SAVIANI. 1996: 1). Através dos PCNs (1998).
(PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998 - SOARES, 2006). Estudos, análise,
problematização, reflexão e proposição de soluções sobre o ensinar e o
aprender, conforme Pimenta e Lima (2010). Os meios utilizados para ...conforme (LIMA
2010).
M Betti, LR Zuliani. Revista Mackenzie de ... M BETTI. Revista Brasileira de Ciências do
Esporte 13 (2), 282-287, 1992. 190, 1992. Novas perspectivas na... (BETTI, ZULIANI, 1992).
BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 68 p. Marluce
Pereira da Silva. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – (BARBOSA, 2004).
De acordo com Betti e Zuliani (2002, p. 75). ―É tarefa da Educação Física preparar o aluno
para ser um praticante lúcido e ativo, que incorpore o esporte e os. Betti e Zuliani (2002),
Nessa etapa existe também o compromisso com os primeiros resultados desportivos em busca
dos rendimentos de alto nível. Greco e Benda (1998) sugerem. (GRECO, 1998).
Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, São Paulo, v.25, n.2, p.285-96, abr./jun. 2011 • 287A inclusão
social através do esporte.
Trecho adaptado: TEIXEIRA, Hudson Ventura. Educação Física e Desportos: técnicas,
táticas, regras e penalidades–São Paulo: Saraiva,2003.
http://e-revista.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica/article/viewFile/5238/6085

347

Anexos

Todos as fotos utilizadas são do acervo pessoal da Escola Estadual Plana Vinicius de Moraes.
Início do projeto, alongamento

Trote para o aquecimento
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Atividade, intercalasse para motivá-los / Atividade de coordenação motora

Atividade de coordenação motora com bola, trabalho de fundamentos.
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Trabalho de socialização com jogos de futsal.

Socialização com as mães dos alunos do projeto.

Trabalho de coordenação motora

Jogos escolares, etapa municipal dos jogos escolares da Seduc.
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Socialização dos alunos nos jogos escolares da Seduc, etapa municipal.

Abertura dos jogos escolares etapa Regional

351

Jogos escolares etapa regional/ equipe de futsal cat. ―B‖, Handebol cat. ―A‖
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QUEBRA DE REPRESSÃO EM SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA
COM TEATRO DE OPRIMIDO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Higor Antonio da Cunha (PPGE/UFMT – Rondonópolis) – higordacunha@outlook.com
Resumo:
O Teatro do Oprimido é uma poética proposta por Augusto Boal, composta por diversos metódos e práticas.
Através desta proposta, teórica e prática, ele busca utilizar o teatro como forma de ensaio para a vida, permitindo
a tomada de consciencia sobre as ações realizadas no cotidiano. Para Boal, o teatro é carregado politicamente e
portanto também tem um potencial de mudanças social, permitindo repensar situaçaõ de opressão e repressão.
Dentre as diversas práticas propostas, o autor sistematizou diversos jogos teatrais que abordam as temática
sociopolíticas e psicossociais que o Teatro do Oprimido pode abranger. Um destes jogos foi aplicado com uma
turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual de Rondonópolis – MT e sua execução e
resultados são descritos e relatados neste presente trabalho. O Teatro do Oprimido e suas práticas compõem
elementos importantes para uma educação crítica.
Palavras-chave: Teatro. Teatro do Oprimido. Arte-educação.

1 Introdução

Diversos autores, como Henry Giroux (1987), Roger Simon (2013), Edward P.
Thompson (2002) e Vera Maria Ferrão Candau (2013), que defendem as chamadas
pedagogias críticas argumentam que o estudante deve se tornar ativo no processo de ensinoaprendizagem, sendo provocado e instigado a participar totalmente do processo, e que este
processo sofre influência de diversas limitações sociais, políticas, culturais e econômicas
conforme o ambiente onde está inserido.
É necessário permitir que o educando tenha voz no processo, que ele aja e reflita sobre
sua ação, que ele tenha acesso ao protagonismo que muitas vezes lhe é negado. Para isso a
educação deve ser um ato dialógico e reflexivo, como afirma Paulo Freire (2011). Dialógico
por ser baseado não numa relação de poder, de autoritarismo, mas numa construção em
comunhão, comunidade. Reflexivo porque deve se basear na práxis, que se trata da açãoreflexão-ação. Esta necessidade de despertar a consciência e promover a mudança social, não
é um papel passível de ser exercido unicamente pela pedagogia, mas também em outros meios
e tecnologias culturais (SIMON, 2013), como cinema, música e teatro.
Em consonância ao pensamento freireano da educação, Augusto Boal defendeu a
criticidade e práxis no fazer artístico, mas principalmente, no fazer teatral. Sua proposta
teórica e metodológica, inspirando-se na Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2011), foi
chamada de Poética do Oprimido, ou Teatro do Oprimido.
Trabalhei a obra de Boal com uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental de uma
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escola estadual de Rondonópolis – MT, a partir de jogos teatrais. Um especial teve efeitos tão
marcantes nos educandos e no educador que será relatado neste presente trabalho.

2 Teatro do Oprimido

Augusto Boal foi um dramaturgo e diretor de teatro brasileiro, nascido no Rio de
Janeiro, que teve bastante atuação política e poética. Durante o período da Ditadura Militar foi
bastante provocador em sua produção no Teatro Arena, sendo exilado até a década de 80.
Boal (1988) acreditava que o teatro, como uma ação humana, era carregado de cunho político
e as estruturas tradicionais acabavam por perpetuar as injustiças e opressões, pois separavam
atores e espectadores, pessoas que podiam e que não podiam falar. Além disso, as peças
trágicas que visavam a catarse, normalmente amenizavam a vontade de mudança ou
desanimavam pela falta de perspectiva em seus finais.
Ele propôs que o teatro, e a arte de maneira geral, atuassem como instrumento de
provocação da mudança social, denunciando e evidenciando os problemas e propondo novas
maneiras de pensar e agir na realidade. Focava não somente na purgação de sentimentos,
como o teatro grego, mas no pensar sobre a sociedade. Sendo assim, arte não deveria ser
privilégio de alguns, mas de acesso de todos.
A Poética do Oprimido ou Teatro do Oprimido engloba vários métodos de criação,
montagem e apresentação teatral:
a) Teatro-Jornal: consistia na criação de cenas baseadas em notícias ou manchetes
de jornal. Buscava supor quais as histórias por trás dos fatos e possíveis desfechos
alternativos.
b) Teatro-Invisível: uma intervenção em ambiente fora dos palcos, onde somente
os atores tinha ciência da montagem enquanto as outras pessoas reagiam a ação
destes atores, como em ―pegadinhas‖ ou ―experimentos sociais‖.
c) Teatro-Fórum: encenavam-se cenas que retratavam casos de opressão e em um
determinado momento pedia-se ao público que sugerisse como poderia ser o
desfecho da história, como o oprimido poderia reagir. Neste método a intenção de
Boal era que o espectador, passivo e ouvinte, passasse a ter voz e ser mais ativo
nas peças, tornando-se um ―espect-ATOR‖.
d) Teatro-Legislativo: simulava sessões da Câmara de Vereadores onde o público
votava e sugeria propostas de lei, sendo muitas levada a Projetos de Lei reais na
época em que Boal foi vereador.
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e) Arco-íris do Desejo: adaptação do Teatro do Oprimido em países onde as
relações de opressão não eram tão evidentes ou já estavam naturalizadas. Assim
eram internalizadas pelo oprimido que criava o que Boal chamava de ―Polícia na
cabeça‖.
f) Teatro-Imagem: expressão visual de um conceito, ideia ou palavra abstrata.
Por exemplo, os atores deveriam expressar com seus corpos o que entendiam por
―violência‖. Assim evidenciavam quais as relações que cada um tinha com
determinados termos relacionados a opressão.
Como meio de preparação, montagem ou execução destes métodos Boal sistematizou
jogos teatrais para abordar estes conceitos. Os jogos agem como meio de ―desmecanizar‖ os
corpos, mentes e sensibilidade dos participantes (CANDA, 2012). Tanto usados como
aquecimento corporal, vocal e emocional, como também para a criação/improvisação de cenas
que poderiam culminar ou não em espetáculos. O Teatro do Oprimido trabalho com os
aspectos psicossociais e sociopolíticos dos participantes, tornando-se um instrumento
educativo, político e terapêutico.
O Teatro do Oprimido traz a prática teatral como maneira flexível e dinâmica de
realizar mudanças no modo de agir, focando no pensar e analisar, não só do sentir e reagir. É
tido como um ensaio para a vida. Busca permitir uma maior reflexão das ações cotidianas
envolvidas em relações de opressão ou repressão. Neste ponto, um dos jogos teatrais
propostos por Boal (1991), tem grande importância.

3.1 Quebra da Repressão e Confissões do repressor

O jogo em questão, objeto deste relato, foi intitulado por Boal (1991, p. 106) como
―Quebra da Repressão‖, tendo como extensão ou variação ―Confissões do Repressor‖. Este
consiste de três fases. Inicialmente, um dos participantes (que aqui serão denominados atores)
recorda uma situação, passagem ou momento de sua vida que tenha sentido uma grande
repressão por parte de alguém ou algum grupo. Normalmente, aparecem tensões entre
indivíduos de etnias, gênero ou classes econômicas diferentes. Então, é encenado esta situação
tal qual aconteceu, com todos os pormenores.
Na segunda fase o ator que vivenciou o fato deve manifestar resistência, não permitir
que aquela opressão seja feita com ele. É importante que o ator pense em maneiras de resistir
a eventos como o que é encenado para que consiga resistir quando lhe acontecer novamente.
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Eis aí um ponto importante de toda o Teatro do Oprimido, que é mostrar que os fatos podem
ser combatidos e alterados (BOAL, 2012).
Por fim, na terceira fase, os atores repressores e reprimidos trocam de lugares e
reinterpretam a cena novamente. Este é um dos momentos onde as pessoas podem sentir-se no
lugar de outro, sendo impelidos a tomar alguma ação, seja de repressão ou resistência. Nesta
fase, ocorre a percepção do que as repressões podem causar, muitas vezes levando pessoas a
internalizar seus próprios repressores. Tal qual cita Boal (1991), num caso de uma jovem
negra que, depois de tantas repressões sofridas, conseguia performar de maneira mais cruel
seus repressores do que qualquer ator branco presente.
Há uma variação ou extensão deste jogo, ao que foi chamado ―Confissões de
Repressor‖. Segundo Boal (1991, p. 107), para que não seja estabelecido um papel fixo, isto é,
que o ator assuma ―sempre um belo e simpático‖ papel de vítima da violência, deve-se trazer
à tona episódios que as pessoas recordem de terem sido causadores de repressão. No caso da
experiência relatada, os dois aspectos foram mesclados.

4 Relato da Experiência

Esta experiência ocorreu numa escola estadual de ensino fundamental de
Rondonópolis – MT, no quarto bimestre do ano de 2018. A temática foi trabalhada com
turmas do 9º ano do ensino fundamental, mas aqui será relatada somente a prática realizada
em uma destas turmas. Alguns esclarecimentos fazem-se necessários antes de prosseguir ao
relato.
Assumi estas aulas e turmas como professor substituto na disciplina de Arte do início
de outubro até o fim de dezembro de 2018. Portanto, não tinha uma trajetória com esta turma
ou com as outras e tive pouco tempo de trabalho com eles, considerando que há somente uma
aula semanal desta disciplina. Ao chegar na escola, encontrei um planejamento que já havia
sido aprovado e que estabelecia que no último bimestre seria lecionado Teatro.
Tendo em vista a faixa etária dos estudantes, bem como o período relativo ao mês da
Consciência Negra, foram escolhidos temas mais políticos e sociais relacionados a linguagem
artística do Teatro, tendo apoio da coordenação pedagógica. Os estudantes eram incentivados
a elaborar relatório de todas as práticas feitas em sala e suas declarações foram, em parte,
retiradas deste relatório e expandidas com entrevista posterior. Eles serão aqui mencionados
por letras, aleatórias e não correspondente a iniciais, a fim de proteger suas identidades.
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4.1 A prática

A temática do Teatro do Oprimido foi apresentada a partir de um texto introdutório,
que mencionava as principais tendências teatrais do século XX e as relacionava aos seus
contextos sociopolíticos. Apresentou-se, neste momento, textos e ideias do dramaturgo
alemão Bertolt Brecht. Após isto, passamos ao Teatro no Brasil, abordando a proposta de
Augusto Boal.
Ao falar sobre o Teatro do Oprimido perguntei aos alunos se algum deles possuía
algum momento de opressão que se lembrava que tivesse vivido. Houve um silêncio tenso na
sala. Ficava óbvio que, mesmo que se lembrassem de algum momento, eles tinham receio ou
vergonha de apresentar a mim e a turma. Então a aluna A. levantou o braço. Os colegas de
turma chamavam-na de ―índia‖ (conforme já havia ouvido em outros momentos) pelos seus
traços étnicos.
Ela começou a relatar que quando estudava na 3ª ou 4ª série, houveram episódios em
que foi ofendida por sua cor e seus traços. Relatou que as ofensas tratavam sobre sua higiene
sua aparência. Trocando em miúdos: fora chamada de ―suja‖, ―feia‖ e outras ofensas que não
irei mencionar. Enquanto ela contava, séria, alguns colegas riam, disfarçadamente, mas riam.
Tendo como mote a situação vivida por A., sugeri aos estudantes para interpretarem a
cena. Para isso perguntei quais deles já haviam praticado algum ato parecido, isto é, já haviam
ofendido algum colega na escola. Sem receio, alguns levantaram a mão, então convoquei L.,
B. e O. para auxiliarem na cena. Assim eu trazia não só a quebra da repressão para uma
pessoa reprimida, mas também as confissões de repressores.
Colocou-se uma cadeira e mesa na frente do quadro e A. sentou. Ela estava
interpretando como se estivesse estudando. Então os outros colegas entraram e iniciaram as
ofensas. Ficava evidente que eles se divertiam fazendo aquilo, tanto pelos seus risos como
pelo riso de seus colegas. Eles ampliaram ainda mais o ―repertório de ofensas‖. Deixei que a
cena rolasse enquanto eles ofendiam, se entreolhavam e riam.
Em dado momento, disse para A. começar a resistir a violência que sofria. Ela pediu
como e não respondi. Ela encarou-os enquanto eles faziam o bullying, mas mal conseguia
falar. Novamente insisti para ela reagir. Ela tentou manifestar indiferença as falas, mas suas
falas foram motivo de chacota para os outros personagens da cena.
Uma das estudantes que estavam na plateia, T., gritava para ela: ―Vai! Fala alguma
coisa, menina! ‖ Esta demonstrava estar extremamente incomodada pela cena, incentivando
mais e mais para que a colega fizesse algo, resistisse.
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Pela pouca resistência parei a cena. Verificando se estavam todos bem,
emocionalmente, prossegui com a terceira fase do exercício. Substitui os atores de lugares: A.
assumiu a posição de um dos repressores e L., um estudante branco, assumiu se lugar. Friso
aqui a identidade racial dos estudantes para situá-los em seus lugares de fala e por conta de
estar relacionado com a temática da cena.
Então, reencenou-se o acontecimento. Os outros colegas voltaram a ofender, menos A.
Ela tinha dificuldade em falar alguma coisa, apenas acompanhava os outros ―repressores‖ no
cerco. Tanto atores quanto a plateia estavam mais sérios agora. Já o L., ao começar a ouvir as
ofensas, unicamente de cunho racial, não aguentou e abaixou a cabeça. Ao levantar mostrou
os olhos marejados, pedindo para que eu mandasse que as ofensas cessassem. Mantive mais
um tempo enquanto A. ainda não fazia algum ato repressor. No fim do jogo, ela ainda não
tinha se sentido confortável em realizar a repressão. Encerrei o jogo pedindo para que eles
sentassem

4.2 A reflexão

Após o encerramento do jogo, pedi para que eles comentassem suas impressões, tanto
os atores quanto os espectadores. De maneira unanima, os estudantes disseram nunca ter feito
uma atividade parecida com esta. Afirmaram que com a cena ficava mais evidente o quanto
uma situação de preconceito é constrangedora para a vítima.
O estudante L. Iniciou dizendo que não imaginava ser tão difícil, tão doloroso ouvir
todas aquelas ―coisas‖ sendo ditas. Confessou que já fez muito bullying e que quando fazia
tais ações via apenas como ―brincadeiras‖. A protagonista A. disse ter tido dificuldade e
sentir vergonha no momento, mas depois que acabou se sentiu melhor. Para ela, o que fez
sentir bem foi encontrar importância em mostrar a situação aos colegas, mostrar que estas
coisas acontecem e não são legais.
A atriz B. disse ter tido dificuldade de oprimir uma amiga, e que proporcionou novas
percepções que ela nunca tinha se dado conta. Disse que para realizar tal ação requeria muito
ódio e por isso não vinham palavras para se dizer. O ator O. também disse que teve novas
percepções sobre este fato rotineiro. Segundo ele, o momento mais importante é a troca de
personagem, pois traz a percepção da ―mente do outro‖ (sic) e faz perceber que a partir de si
parte a escolha de fazer diferente nestes casos, mudar a história completamente.
Já uma das espectadoras, a participante T. que interferiu em alguns momentos da cena
relatou que aquela cena não lhe fazia sentir bem. Mesmo que parecesse uma ―brincadeirinha‖
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as pessoas poderiam se sentir ―acabadas‖. Disse ter interferido porque se fosse ela no lugar de
A. não ficaria no ambiente, reagiria saindo de perto, caso fosse na vida real. Ela disse
acreditar que a ―dinâmica abriu a mente de muita gente‖.
Outros alunos também endossaram que esta prática era totalmente novo. F., por
exemplo, afirmou que deveria ter mais tempo para mais práticas como aquela, mas mesmo o
pouco tempo foi interessante para mudar a percepção dos próprios sentimentos e dos
sentimentos alheios. Além de ser algo inédito, também afirmaram ser muito importante
práticas como aquelas, para ter outro olhar sobre algo que acontece no dia-a-dia.
Após este e outros jogos, os estudantes participantes contribuíram para a montagem,
em atividades em horário extraclasse, de uma pequena cena de teatro, apresentada na Semana
do Dia da Consciência Negra. A cena abordava textos sobre questões raciais, Apartheid e
Holocausto, inclusive textos estudados em sala. A protagonista da cena foi T., a espectadora
que havia interferido no jogo.

5 Considerações finais

Como foi possível notar a partir das respostas dos estudantes, a metodologia de jogos
teatrais por mais produtiva e prazerosa que seja ainda é pouco trabalhada. Assim, foi algo
novo na trajetória escolar destes, permitindo a criação espontânea e tornando o fazer teatral
mais acessível a eles. Mas também foi de grande importância para a materializar e trazer para
a prática o objeto de estudo, no caso, o Teatro do Oprimido.
Na verdade, as expectativas foram superadas. Com este jogo buscava-se realizar uma
prática para contextualizar os jogos propostos por Augusto Boal, mas conceitos como ―espectator‖ surgiram espontaneamente, por parte dos alunos. Por mais que o contexto escolar
mantivesse a autoridade sobre mim, como educador, ainda assim houve muita liberdade para
que as cenas ocorressem como os atores conduzissem e para que a plateia fizesse
interferências.
Além disso, com este jogo foi possível abordar comportamentos sociais, infelizmente,
comuns: o bullying e o racismo. Não é possível dizer que somente a partir deste jogo todos os
estudantes tiveram uma mudança de mentalidade, até porque houve pouco tempo para
aprofundar os conceitos e conteúdos abordados, sendo um dos principais limitadores para o
desenvolvimento de práticas como essa. Entretanto, pelas reações do momento e posteriores, é
evidente que a experiência marcou a vida destes.
Até hoje, muitos afirmam lembrar com clareza daquela cena e de como foi importante
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trazer isto para a discussão, ou melhor, para a encenação. Eles mencionam que gostariam que
houvessem mais práticas como essas no Ensino médio, etapa em que se encontram
atualmente. A partir do jogo puderam repensar práticas tão naturalizadas em ambiente escolar,
percebendo que suas escolhas têm efeitos nas pessoas com quem se relacionam.
Esta é uma prática muito pertinente para a Arte-educação, enquanto maneira de tornar
acessível e democrática a criação e fruição artística, e também para pedagogia crítica, sendo
uma prática que promove engajamento, diálogo e reflexão para aqueles que agem e atuam no
processo educativo.
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Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo compreender as significações que os grafites, como produtos de linguagem,
imprimem na leitura do espaço urbano. Os sujeitos da pesquisa são moradores de rua, caracterizados pelo
abandono, violência física, dependência química, psíquica e moral. Busca-se de maneira complementar abordar,
de que maneiras as experiências e os saberes educacionais desses indivíduos se relacionam com a linguagem que
aparecem nos grafites. O cenário de pesquisa é a chamada ―Ilha da Banana‖, como ficou conhecida
popularmente em Cuiabá-MT, porém, oficialmente é identificado como ―Praça do Rosário‖. Em junho de 2017
seus habitantes foram despejados e as construções em sua maioria demolidas, para a retomada das obras do
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Hoje no local entre paredes e muros restam ruínas e algumas poucas
construções, que conseguiram resistir. E é em meio a essas ruínas que se visualizam os grafites e os saberes
contidos neles. Afim de pensar os saberes educacionais e os espaços por onde transitam esses sujeitos sócio
históricos, que vivem entre conflitos, alianças e tensões, o processo de descrição densa apresenta-se como o mais
apropriado para a captura das identidades e signos, com significações peculiares muitas vezes invisíveis para a
sociedade e as entidades públicas. Nesse contexto e com base nos conceitos de Letramento de Resistência, têmse como resultados preliminares a identificação dos cenários senão educativos, no mínimo, provocadores de
reflexão, que permeiam esses sujeitos e suas prática sociais.
Palavras-chave: Moradores de rua. Grafite. Linguagem. Resistência.

1 Introdução

As cores fortes e os traços sinuosos, bem como a sensibilidade e as percepções
artísticas estampadas nos concretos da cidade de Cuiabá, pela linguagem do grafite, sempre
suscitaram nos pesquisadores, questionamentos e reflexões referentes ao entrecruzamento de
tais obras, com fatos da contemporaneidade. Desta forma, por ser o grafite ―um texto
multisemiótico, que mescla o verbal e o não verbal, com diferentes técnicas e estilos para
intencionalmente interferir na paisagem urbana. ‖ (Souza, 2011, p. 76), faz com que ele
componha uma linguagem própria, que se analisada pelo viés da educação popular pode vir a
ser melhor compreendida.
Em Cuiabá, assim como na maioria dos centros urbanos há sempre uma ilha de
drogadição e prostituição. Nessa cidade, a tal ilha foi nomeada de ―Ilha da Banana‖,
localizada na região, oficialmente classificada, como Praça do Rosário, em frente à igreja do
Rosário, situada entre a Avenida Coronel Escolástico e o ―Parque Antônio Pires de Campos‖,
mais conhecido como ―Morro da Luz‖, no Centro Histórico e comercial. Nesse local haviam
em torno de 15 imóveis tidos como abandonados, contudo habitados por uma comunidade em
situação de rua. Seus moradores foram despejados em junho de 2017, devido a demolição,
autorizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso, como mais uma das ações necessárias a

361

retomada das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Após isso, restaram apenas quatro
imóveis, além de algumas paredes e muros, que conseguiram resistir, porém, todos em ruínas,
nos quais o grafite aparece como uma linguagem de resistência da população marginalizada,
pois atuam desta maneira ―abrem brechas em busca de ganhar mais espaço na sociedade‖
(Hall, 2003: 338). Algumas das obras fotografadas no local serão explanadas nessa pesquisa,
como possíveis construtoras de cenários educativos e/ou provocadores de reflexões.
Diante deste cenário, o presente trabalho objetivo compreender as significações que os
grafites, como produto de linguagem imprimem na leitura do espaço urbano.
Complementarmente serão abordadas de que maneiras as experiências e os saberes
educacionais dos sujeitos e suas relações com a linguagem são evidenciadas pelos grafites.
Os sujeitos pesquisados são moradores de rua que após a demolição dos casarios da
―Ilha da Banana‖, se alojaram no Morro da Luz. Em sua maioria são caracterizados pelo
abandono, violência física, dependência química, psíquica e moral. Alguns cometem
pequenos roubos e furtos contra os transeuntes e estabelecimentos comerciais, principalmente
para sustentar seus vícios.
Necessário salientar que no universo acadêmico as pesquisas e estudos que venham
colaborar para a amplificação dos estudos no campo da linguagem urgem. Visto que, de
maneira geral, a educação ainda que tenha tido inúmeros avanços neste quesito, carece de
mais práxis, ou seja, de trocas de experiências com o mundo real. Além disso, o número de
estudos que tem os moradores de rua, como foco central de pesquisa, ainda é pouco
expressivo. Estudos deste gênero tornam-se relevantes à medida que se tem em vista que, não
há um processo fortalecido de políticas públicas educacionais com intuito de amenizar a
precarização da vida dessas pessoas.

2 Bases teóricas e metodologia

As bases deste trabalho estão centradas no conceito de letramento de resistência, ou
seja, na ―reinvenção de práticas que os ativistas realizam, reportando-se às matrizes e aos
rastros de uma história pouco contada, nos quais os usos da linguagem comportam uma
história de disputa pela educação escolarizada ou não. ‖ (Souza, 2011, p., 37). E a partir dele
pretende-se identificar os cenários educativos que permeiam esses sujeitos, e suas práticas
sociais. Uma vez que, segundo Souza, ―todo uso da palavra envolve uma ação humana em
relação a alguém, em um contexto interacional específico no qual ocorre a busca pela
apropriação, a batalha pelas palavras e seus sentidos, a disputa por identidades sociais. ‖
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(Souza, 2011, p. 55). Diante de tal intento realizou-se consulta bibliográfica e leituras das
referências teóricas de autores tais como: Pierre Bourdieu, Jacques Rancière, Paulo Freire,
entre outros. Posteriormente foram realizadas algumas visitas ao território de estudo, para
observação e registros fotográficos.
Pensar os saberes educacionais e os espaços por onde transitam esses sujeitos sócio
históricos, que vivem entre conflitos, alianças e tensões, nos coloca em um processo de
descrição densa, método criado por Cliffort Geertz (2008), que proporciona a compreensão
das estruturas significantes implicadas nas ações sociais observada que são produzidas pelos
indivíduos na interação com o mundo do qual participam, sendo assim a escrita do
pesquisador procura destacar os acontecimentos observados referentes ao saber local. No
contexto explorado, a descrição densa será direcionada para a capturas das identidades e
signos com significações peculiares muitas das vezes invisíveis perante a sociedade e
entidades públicas.
Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa é de natureza qualitativa,
modalidade observação e descrição densa, como já dito acima, além de registros fotográficos
e levantamento de registros e documentos.

3. Resultados preliminares e considerações finais
Nas ruínas da ―Ilha da Banana‖, o grafite de Jean Siqueira problematiza a demolição
da estrutura, que abrigava dezenas de moradores de rua da região. Ela reflete um
questionamento do artista, comum à grande parte dos habitantes do local e da população em
geral.
Figura 2 - Grafite de Jean Siqueira

Fonte: Loraci Verdi Lamb (2019).

Enquanto a primeira imagem trata de uma preocupação de âmbito local, o grafite de
José Henrique Monteiro (abaixo) faz uma interlocução com a situação nacional, pois as
palavras que acompanham a imagem foi lema de campanha do atual Presidente da República.
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Figura 3 - Grafite Resistência em Pau de Arara, de José Henrique Monteiro ou
jhmonteiro

Fonte: Loraci Verdi Lamb (2019).

Sob a ótica dos trabalhos de Jacques Rancière, no que tange as discussões e conceitos
estéticos e políticos na literatura. Há no local pesquisado uma visão riquíssima de
historicidade e também de subjetividades imbricadas nas ruínas que restaram da demolição, o
que colabora para o estabelecimento de um diálogo de valor pedagógico nas fronteiras
sociológicas e antropológicas, possibilitando identificar as possíveis percepções e implicações
que esse espaço imprime em seus moradores, bem como na sociedade como um todo.
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Resumo:
A nova Base Nacional Comum Curricular (2018) enfatiza que cabe às escolas incorporar aos currículos e às
propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local,
regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Em consonância com a BNCC e com o
objetivo de conscientizar os alunos do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual Padre Ernesto Camilo
Barreto, localizada em Cuiabá-MT, a respeito da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e suas
estratégias de prevenção, é que professores de diferentes áreas juntamente com a coordenação pedagógica,
desenvolveram uma proposta de sequência didática embasada na concepção teórico-metodológica de
Multiletramento proposta por Rojo (2012) e de Letramento Literário sugerida por Cosson (2014). Trabalhar com
multiletramentos envolve o uso de novas tecnologias de comunicação e de informação, caracteriza-se como um
trabalho que parte do alunado e de gêneros, mídias e linguagens conhecidos por esses aprendizes, com o intuito
de buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático de textos que ampliem o repertório cultural, na
direção de outros letramentos (ROJO, 2012). Partindo desse pressuposto, o presente trabalho propõe uma
reflexão sobre o tema da AIDS fundamentado em uma sequência didática cujo produto final será um
documentário. Assim, dentre as múltiplas linguagens, combinamos trabalhar com textos impressos e digitais,
como a reportagem, o livro, o documentário e o filme. A escolha da temática partiu da percepção de que todos os
profissionais da educação precisam assumir o papel de educadores sexuais independentemente da área em que
atuam.
Palavras-chave: Multiletramentos. AIDS. Sequência Didática. Documentário.

1 Introdução
Em nossa sociedade contemporânea, espera-se que ―as pessoas saibam guiar suas
próprias aprendizagens na direção do possível, do necessário e do desejável, que tenham
autonomia e saibam buscar como e o que aprender, que tenham flexibilidade e consigam
colaborar com urbanidade‖ (ROJO, 2012). Conforme a Nova Base Nacional Comum
Curricular (2018), a escola não é mais a única fonte detentora de informação e deve
centralizar o seu trabalho em competências e habilidades para formar cidadãos que saibam
lidar com situações do seu cotidiano e ser capaz de resolver problemas reais, o aluno,
portanto, deve ser o protagonista, agente ativo em seu processo de aprendizagem mediante
situações didáticas organizadas e propostas pelo docente, também é importante ―fortalecer a
autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e
interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação‖ (BNCC, p. 60).

365

É preciso levar em conta também que em nossa sociedade a cultura digital tem
promovido mudanças sociais significativas e os estudantes estão dinamicamente inseridos
nessa cultura.
Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital,
envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática e
multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais
ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao
imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises
superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos
modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar. Todo esse quadro
impõe à escola desafios ao cumprimento do seu papel em relação à formação das
novas gerações. (BNCC, 2018, p.63)

Pensando nisso, é que a BNCC (2018) reforça a importância de a instituição escolar
preservar o seu compromisso de ―estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua
para o desenvolvimento, no estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à
multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais‖ (BNCC, 2018, p.6), a escola deve ainda
incorporar as novas linguagens e seus modos de funcionamento desvendando possibilidades
de comunicação e educando de forma democrática as diversas tecnologias a fim de atingir
uma participação mais consciente dos alunos na cultura digital.
Como alternativa para essa diversidade cultural atual, Rojo (2012) propõe a
necessidade de uma pedagogia dos multiletramentos, a qual leva em conta a multimodalidade
(linguística, visual, gestual, espacial e de áudio) e a multiplicidade de significações e
contextos/culturas. Nessa perspectiva, o professor deve engajar os alunos no processo e traçar
estratégias que partam do conhecimento prévio dos discentes e atinjam à criação. ―Durante a
criação, será possível abordar o currículo escolar, o sistema de escrita, ampliar o repertório e
transitar pelas diversas modalidades e coleções culturais‖ (LORENZI; PÁDUA, 2012, p.38).
As possibilidades de ensino são multiplicadas se utilizarmos ferramentas digitais. É
possível formar redes descentralizadas para incentivar a interação; trabalhar com
imagens (fator que modifica o conceito de comunicação); navegar por textos da
web; utilizar animação para simplificar atividades complicadas e propiciar aos
estudantes o sentimento de serem autores de seus trabalhos, uma vez que tudo pode
ser publicado na internet (LORENZI; PÁDUA, 2012, p.40).

Trabalhar com multiletramentos envolve o uso de novas tecnologias de comunicação e
de informação, caracteriza-se como um trabalho que parte do alunado e de gêneros, mídias e
linguagens conhecidos por esses aprendizes, com o intuito de buscar um enfoque crítico,
pluralista, ético e democrático de textos que ampliem o repertório cultural, na direção de
outros letramentos (ROJO, 2012). Partindo desse pressuposto, o presente trabalho propõe uma
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reflexão sobre o tema da AIDS a partir de uma sequência didática cujo produto final será um
documentário.
A escolha desse gênero textual deve-se às suas características e funcionalidade: o
documentário diferencia-se principalmente pelo compromisso com a exploração da realidade.
―Representa uma determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos
deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela representados sejam familiares, [...]
costuma abordar questões sobre as quais existam interesses sociais ou debates‖ (NICHOLS,
2012, p.47,100). O documentário nos leva a uma experiência única, com os sons e imagens
organizados de tal forma que representa mais do que simples impressões passageiras. Passa a
representar conceitos abstratos, e de acordo com a bagagem cultural do espectador se terá um
determinado ponto de vista que pode ser ou não o que se quis expor (NICHOLS, 2012, p.98).
Já a escolha da temática partiu da percepção de que todos os profissionais da educação
precisam assumir o papel de educadores sexuais independentemente da área em que atuam,
bem como da recomendação da BNCC (2018) de que as escolas precisam incorporar aos
currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a
vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e
integradora.
Acreditamos que abordar sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e
suas estratégias de prevenção é dever da escola, visto que essa temática faz parte do cotidiano
dos alunos, uma vez que os educandos carregam consigo as vivências do contexto social em
que estão inseridos, dentre elas, a convivência sexual, sendo assim, a escola não pode ficar
omissa às indagações e questionamentos que perpassam as mentes dos alunos no que tange à
sexualidade.
De acordo com Seffner (1998), a problemática da AIDS é um desses temas
emergentes que aguarda na porta das escolas para ser convidado para entrar e ser discutido
(p.126). Para o autor, um dos entraves nesse processo é o despreparo e consequente temor dos
professores, uma vez que paralelo a esse tema, surgem outros polêmicos e constrangedores
como sexo, drogas, homossexualismo, promiscuidade, morte, doença, agonia, pecado,
discriminação, dentre outros. Contudo, Seffner (1998) enfatiza que a AIDS se combate com a
educação e sendo a escola pública o espaço social, que reúne crianças e adolescentes,
principalmente aqueles pertencentes às classes menos favorecidas, tem por obrigação explorar
as estratégias de prevenção à AIDS.
A respeito do papel da escola, é pertinente destacar, conforme aponta Ayres (1998):
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Como instrumento de cidadania, a escola pode influir e cooperar nos três níveis de
vulnerabilidade [...]. Ela pode e deve, efetivamente, trazer informação, e essa
informação precisa de um cuidadoso trabalho de comunicação, o que talvez seja o
maior desafio. Mas essa comunicação precisa também gerar reflexão. Junto e para
além dos espaços de educação formal, é preciso que esses conteúdos comunicados
possam ser objeto de reflexão e ―experimentação‖ por parte dos jovens da escola.
Junto à reflexão e experimentação, é preciso que o jovem encontre caminhos reais
para lidar produtivamente com esses conteúdos (AYRES, 1998, p. 422).

Partindo dessa citação, entendemos que a escola exerce um papel crucial no sentido de
conscientizar os estudantes sobre as diversas estratégias de prevenção do HIV e de outras
doenças sexualmente transmissíveis e essa disseminação de conhecimentos não deve ficar a
cargo de um único professor, mas deve ser feita de forma transdisciplinar. Assim, propomos
uma sequência didática com o objetivo de discutir a AIDS e suas formas de prevenção.

2 Metodologia

De acordo com o novo relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre HIV/Aids (Unaids), divulgado em meados de julho deste ano, o número de casos da
doença aumentou 21% no Brasil desde 2010. Enquanto que no resto do mundo, nos últimos
oito anos, houve uma redução de 16% da taxa de pessoas infectadas pelo vírus ao redor do
mundo (GLOBAL AIDS UPDATE, 2019). Esse aumento substancial de casos no Brasil
reflete também em Mato Grosso, onde os casos de HIV cresceram 905% (ALMEIDA, 2018).
Um dos principais desafios atuais das campanhas de prevenção seria principalmente
atingir adolescentes e jovens que não vivenciaram o auge da epidemia ocorrido há cerca de 30
anos e, portanto, estariam mais vulneráveis à doença.
Nessa perspectiva, a escola exerce um papel crucial no sentido de conscientizar os
estudantes sobre as diversas estratégias de prevenção do HIV e de outras doenças sexualmente
transmissíveis e essa disseminação de conhecimentos não deve ficar a cargo de um único
professor, mas deve ser feita de forma transdisciplinar. Pensando nisso é que professores de
diferentes áreas juntamente com a coordenação pedagógica da Escola Estadual Padre Ernesto
Camilo Barreto, localizada no município de Cuiabá-MT, desenvolveram essa proposta de
sequência didática embasada na concepção teórico-metodológica de Multiletramento proposta
por Rojo (2012) e de Letramento Literário sugerida por Cosson (2014).
Optamos por seguir o procedimento metodológico da sequência básica proposta por
Cosson (2014), a qual é constituída por quatro passos: motivação, introdução, leitura e
interpretação.
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A primeira etapa, denominada de motivação, consiste em preparar o aluno para entrar
no texto, visto que ―o sucesso inicial do encontro do leitor com a obra depende de boa
motivação‖ (COSSON, 2014, p.54).
A etapa seguinte, chamada de introdução, consiste na apresentação do autor e da obra
a ser trabalhada.
[...] a introdução, apesar de ser uma atividade relativamente simples, demanda do
professor alguns cuidados. Um primeiro é que a apresentação do autor não se
transforme em longa e expositiva aula sobre a vida do escritor, com detalhes
bibliográficos que interessam a pesquisadores, mas não são importantes para quem
vai ler um de seus textos. [...] No momento da introdução é suficiente que se
forneçam informações básicas sobre o autor e, se possível, ligadas àquele texto
(COSSON, 2014, p.60).

Sendo assim, cabe ao professor falar da obra e da sua importância e justificar a sua
escolha, evitando, portanto, de se fazer uma síntese da história para que o prazer da
descoberta não seja eliminado. O professor deve ainda apresentar a obra fisicamente, uma
sugestão dada por Cosson (2014), é que a retirada dos livros seja feita diretamente pelos
alunos na própria biblioteca (COSSON, 2014, p.60).
A apresentação física da obra é também o momento em que o professor chama a
atenção do aluno para a leitura da capa, da orelha e de outros elementos paratextuais
que introduzem uma obra. Nesse caso, o professor realiza coletivamente uma leitura
do livro. Por isso, não pode deixar de levantar hipóteses sobre o desenvolvimento do
texto e incentivar os alunos a comprová-las ou recusá-las depois de finalizada a
leitura da obra, devendo em seguida justificar as razões da primeira impressão. Essa
primeira leitura é particularmente importante com os leitores menores, mas também
pode trazer agradáveis surpresas com os mais experimentados (COSSON, 2014,
p.60).

Conforme aponta Cosson (2014), as apreciações críticas presentes nas orelhas ou na
contracapa são instrumentos facilitadores da introdução e muitas vezes trazem informações
importantes para a interpretação. Contudo, esse momento de apresentações não pode ser
muito alongado, uma vez que a sua função é apenas permitir que o aluno receba a obra de
uma maneira positiva e passe para a próxima etapa que é considerada essencial dentro da
proposta de letramento literário: o acompanhamento da leitura.
A leitura escolar precisa de acompanhamento porque tem uma direção, um objetivo
a cumprir, e esse objetivo não deve ser perdido de vista. Não se pode confundir,
contudo, acompanhamento com policiamento. O professor não deve vigiar o aluno
para saber se ele está lendo o livro, mas sim acompanhar o processo de leitura para
auxiliá-lo em suas dificuldades, inclusive aquelas relativas ao ritmo da leitura
(COSSON, 2014, p.62).

Nesse sentido, Cosson (2014) sugere que quando o texto é extenso, o ideal é que a
leitura seja realizada fora da sala de aula, seja na casa do aluno ou em uma sala de leitura e
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que estipule intervalos para convidar os alunos a apresentarem os resultados dessa leitura, tais
intervalos podem ser feitos através de uma simples conversa com a turma sobre o andamento
da história ou por meio de atividades mais específicas.
A leitura do texto literário é uma experiência única e, como tal, não pode ser vivida
vicariamente. Conhecer a história ou saber o final de um romance jamais substitui
essa experiência, tanto que continuamos a ler obras cujos ―segredos‖ são
amplamente conhecidos. O que nos leva a ler um clássico, por exemplo, é a
experiência estética que ele proporciona e não simplesmente a história que conta
(COSSON, 2014, p.63).

Cosson (2014) ressalta que os intervalos podem ser de natureza variada, a exemplo de
leituras de textos menores que tenham alguma ligação com o texto maior, outra sugestão é a
leitura conjunta de um capítulo ou trecho de capítulo para ser trabalhado estilisticamente em
microanálise de recursos expressivos que interessem ao professor e aos alunos destacar.
Ao indicar o texto, é importante que o professor negocie com os alunos o prazo para
que todos realizem a leitura e também combine os intervalos. Cosson (2014) destaca que nem
os intervalos e nem mesmo o período reservado à leitura deve ser muito longo, uma vez que
se corre o risco de perder o foco da atividade.
O autor pondera que é durante os intervalos que o professor perceberá as dificuldades
de leitura dos alunos.
Esse intervalo funciona, assim, prioritariamente, como um diagnóstico da etapa da
decifração no processo de leitura. Por meio dele o professor resolverá problemas
ligados ao vocabulário e à estrutura composicional do texto, entre outras
dificuldades ligadas à decifração. [...] se bem direcionado, [o intervalo] pode se
constituir em um importante instrumento de aferição pedagógica do processo da
leitura como um todo (COSSON, 2014, p.64).

É nesse momento que o professor poderá ajudar os alunos a resolver as suas
indagações que vão desde a interação com o texto até o ritmo de leitura.
A última etapa desse processo consiste na interpretação, a qual ―parte do
entretecimento dos enunciados, que constituem as inferências, para chegar à construção do
sentido do texto, dentro de um diálogo que envolve autor, leitor e comunidade‖ (COSSON,
2014, p.64). A interpretação é feita com o que somos no momento da leitura, sendo assim, por
mais pessoal e íntimo que esse momento interno possa parecer a cada leitor, Cosson (2014)
destaca que continua sendo um ato social.
O momento externo é a conscientização, a materialização da interpretação como ato
de construção de sentido em uma determinada comunidade. É aqui que o letramento
literário feito na escola se distingue com clareza da leitura literária que fazemos
independentemente dela. Quando interpretamos uma obra, ou seja, quando
terminamos a leitura de um livro e nos sentimos tocados pela verdade do mundo que
ele nos revela, podemos conversar sobre isso com um amigo, dizer no trabalho como
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aquele livro nos afetou e até aconselhar a leitura dele a um colega ou guardar o
mundo feito de palavras em nossa memória. Na escola, entretanto, é preciso
compartilhar a interpretação e ampliar os sentidos construídos individualmente. A
razão disso é que, por meio do compartilhamento de suas interpretações, os leitores
ganham consciência de que são membros de uma coletividade e de que essa
coletividade fortalece e amplia seus horizontes de leitura (COSSON, 2014, p.65,66).

É imprescindível que o professor tenha em mente que essa etapa do trabalho requer
uma condução organizada e não repleta de imposições. O professor não deve se apegar a
apenas uma única interpretação, tampouco deve ceder a pretextos dúbios como o de que o
professor deve guardar para si sua interpretação para não interferir nas conclusões dos alunos
ou de que a interpretação é individual e não pode ser feita em grupos ou pelo conjunto da
turma. Cosson (2014) argumenta que a interpretação deve ser desligada de qualquer tipo de
preconceito que ronda o letramento literário na escola. ―Só assim teremos de fato uma
comunidade, e seus leitores poderão, tanto no presente quanto no futuro, usar a força que ela
proporciona para melhor ler o mundo e a si mesmos‖ (COSSON, 2014, p.66).
As atividades de interpretação, conforme sugeridas por Cosson (2014), devem ter
como princípio a externalização da leitura, ou seja, o seu registro. É fundamental que o aluno
tenha a oportunidade de fazer uma reflexão sobre a obra lida. Dentre as atividades sugeridas
pelo autor para essa etapa encontram-se a resenha, o júri simulado, as feiras culturais ou feiras
do livro, dentre outras oportunidades de registro.
A sequência didática proposta será organizada, portanto, como uma sequência de
módulos de ensino, tendo como objetivos norteadores: desenvolver a capacidade
comunicativa dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem; criar contextos de
produções reais; possibilitar atividades múltiplas e variadas e, finalmente, apresentar aos
alunos um ―conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de
um gênero textual oral ou escrito‖ (Dolz; Noverraz; Shneuwly, 2004[2001], p.96-97).

3 Sequência Didática
Módulo 1 – Motivação
Objetivo(s) específico(s):


Abordar questões relacionadas às drogas, depressão, HIV, superação;



Fazer uma roda de conversa entre os alunos e sugerir o seguinte

questionamento: ―nada vai acontecer comigo‖, instigá-los sobre a veracidade da frase, em que
ocasiões ela é verdadeira e em quais ela é falsa. Posteriormente substituir a frase por situações
hipotéticas em que possa acontecer alguma coisa, por exemplo: ―se caso eu transar sem
camisinha, eu posso adquirir alguma doença sexualmente transmissível‖; ―se eu experimentar
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drogas apenas uma única vez, poderei me tornar um viciado‖. Essa atividade consiste em
fazer um aquecimento antes de adentrar a temática principal;


Introduzir a temática principal: ―AIDS e orientação sexual‖, a necessidade de

se discutir essa temática se justifica pelo fato de os adolescentes estarem vulneráveis a essa
doença por diversas razões, dentre elas porque estão na fase da vida em que estão iniciando a
vida sexual e o ato sexual é uma das principais vias de transmissão do HIV;


Assistir ao filme ―Preciosa‖, em seguida, fazer uma análise aprofundada do

filme: contexualizá-lo, elencar as principais questões retratadas no enredo (desestrutura
familiar, desamor materno, violência/opressão, bullying, preconceito, incesto, abuso sexual
infantil, falsas fantasias, analfabetismo funcional, desemprego, baixa autoestima, AIDS);
instigar os alunos a discutirem essas questões; ressaltar que o drama vivenciado por Preciosa
pode ser aplicado a um roteiro na vida real;


Explicar aos alunos que em nosso contexto nacional, para buscarmos amparo

jurídico a fim de revertermos a situação de Preciosa, poderíamos recorrer ao Estatuto da
Criança e do Adolescente e à Lei Maria da Penha, bem como temos o amparo de órgãos
responsáveis por promover meios para o empoderamento de qualidade de vida e defesa dos
próprios direitos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Juizado da Infância e
Juventude, o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), o CRAS
(Centro de Referência da Assistência Social), dentre outros órgãos;


Expor através da escrita suas opiniões e experiências sobre o tema ―AIDS e

orientação sexual‖ de maneira crítica e reflexiva.

Cosson (2014, p.54):
- A motivação prepara o aluno para entrar no texto;
- Estabelece laços estreitos entre ambos.
- ―O sucesso inicial do encontro do leitor com a obra depende de boa motivação‖.
Bakhtin (2003):
- Esta atividade consiste em fazer um aquecimento, antes de iniciarmos as atividades
relacionadas ao estudo do gênero em questão e possibilitar a interação verbal, a escuta e a
réplica ativa, com vistas à criação de vínculo e proximidade entre professor(a) e alunos.
Módulo 2 – Introdução
Objetivo(s) específico(s):
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Estimular o levantamento de hipóteses a respeito do título do livro e sua

temática: ―Depois daquela viagem – Diário de bordo de uma jovem que aprendeu a viver com
HIV/AIDS‖, de Valéria Piassa Polizzi;


Estabelecer relações entre o contexto social, autor e obra.

Segundo Cosson (2014):
- Informações básicas devem estar ligadas ao texto;
- Cabe ao professor falar da obra e sua importância, justificando assim a escolha.
- A síntese da história deve ser evitada;
- A apresentação da obra física aos alunos deve ser feita, deixando que a manuseiem,
levantem hipóteses quando ao título, capa e outros elementos paratextuais existentes.
Módulo 3 – Leitura
Objetivo(s) específico(s):


Desenvolver um olhar crítico sobre a AIDS;



Instigar os alunos a valorizarem a vida;



Compreender qual a importância da utilização de preservativos para evitar a

gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis;


Posicionar-se criticamente perante a sociedade em que vive;



Leitura coletiva e individualizada: os alunos serão encaminhados à biblioteca

para cada um adquirir o seu próprio exemplar. A leitura será iniciada na escola em ambientes
diferenciados como a sala de aula, a biblioteca, o espaço Livro-livre, dentre outros, os alunos
darão sequência à leitura em suas casas.

Primeiro Intervalo:


Trabalhar com o gênero Reportagem, realizar a leitura da matéria publicada no

site Gazeta Digital: ―Casos de HIV crescem 905% em Mato Grosso‖ e discutir com os alunos
sobre as principais temáticas nela abordadas, dentre elas: quais os principais fatores que
elevaram os índices de casos de HIV no Estado; qual o perfil das pessoas que mais são
infectadas; você acredita que o preconceito ainda é um tabu; você conhece algum portador do
vírus; caso alguém muito próximo a você lhe contasse que estava com AIDS, como você
reagiria?


Conhecer o gênero Reportagem (estrutura, linguagem constitutiva desse

gênero, circulação, público-alvo, múltiplos veículos de comunicação);

373



Acessar sites de veículos de comunicação diversos para se habituar ao

ambiente virtual.

Rojo (2009):
- Ao incentivar os alunos a usarem as modalidades verbal, sonora e visual em seus
trabalhos, os professores inserirão esses alunos em um tipo de letramento diferente do da
tradição escolar, em uma nova estratégia de produzir sentido: o letramento multissemiótico.

Segundo Intervalo:


Promover uma palestra com agentes de saúde para abordar sobre a AIDS e

outras doenças sexualmente transmissíveis e suas estratégias e métodos de prevenção;


Após a palestra, promover uma roda de conversas para oportunizar trocas de

experiências e também para que os alunos possam sanar as suas dúvidas.

Módulo 4 - Interpretação
Objetivos específicos:


Assistir ao documentário ―HIV HOJE‖ com Dráuzio Varella – Põe na Roda,

em seguida, fazer uma análise aprofundada do documentário, questionando os alunos: por que
o Brasil está na contramão do mundo em relação aos índices da AIDS? Quais são os grupos
de maior risco? Por que é tão difícil combater o preconceito em relação à AIDS? Qual a
relação entre as práticas sexuais e os riscos de contrair a doença? Por que as pessoas abrem
mão de usar preservativos, perdeu-se o medo da AIDS? Quais os principais efeitos colaterais
das medicações? Qual a importância do diagnóstico precoce? Por que há tanto medo de se
fazer o teste de HIV? Possibilidade de prevenção: PEP. Por que o Brasil revolucionou o
tratamento de AIDS no mundo?


Conhecer o gênero Documentário (estrutura, características, linguagem

constitutiva desse gênero, circulação, público-alvo).

Para que o projeto tenha êxito é importante um trabalho interdisciplinar que garanta a
interação entre os alunos e apresente diferentes possibilidades de olhar o mesmo fato. Sendo
assim, professores de diversas disciplinas desenvolveram seus planejamentos voltados à
mesma temática abordada na sequência didática, como segue abaixo:

Aula de Biologia
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Objetivo(s) específico(s):


Identificar os principais sintomas, modos de transmissão, diagnóstico e

tratamento de algumas DSTs (com ênfase na AIDS);


Explicar a diferença entre HIV e AIDS;



Esclarecer que, por seu caráter pandêmico e gravidade, representa um grande

problema de saúde pública e carece de políticas públicas humanizadas e diferentes.

Aula de História e Geografia
Objetivo(s) específico(s):


Contextualizar histórica e geograficamente a AIDS: como e aonde surgiu

(primeiros registros)? Quando chegou ao Brasil? Estados com maiores índices da doença,
quais as principais razões?


Apresentar as principais Políticas Públicas para o enfrentamento da AIDS.

Aula de Sociologia
Objetivo(s) específico(s):


Abordar sobre a questão do preconceito e de alguns mitos ligados à AIDS;



Destacar os avanços e as perspectivas para o enfrentamento da epidemia no



Apresentar a educação jurídica popular como estratégia na promoção de

Brasil;

direitos humanos.

Aulas de Matemática
Objetivo(s) específico(s):


Utilizar os dados obtidos em aulas anteriores com para introduzir e discutir o

cálculo de porcentagens;


Reconhecer e calcular através do contexto social pesquisado a porcentagem;



Identificar informações envolvendo a variação de grandezas no contexto de

porcentagens;


Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a

construção de gráficos;


Interpretar informações de natureza científica e social obtidas pela leitura de

gráficos e tabelas.
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Aulas de Arte
Objetivo(s) específico(s):


Oferecer orientação para a construção e desenho de gráficos que sistematizem

os dados obtidos em aulas anteriores.

Aulas de Inglês
Objetivo(s) específico(s):


Encaminhar os alunos para a sala de informática aonde farão pesquisas no site

norte-americano: www.aids.gov, nele encontrarão diversas reportagens jornalísticas que
tratam sobre a AIDS. Os alunos já terão obtido o repertório sobre a estrutura da reportagem
durante as aulas de Língua Portuguesa, agora terão que traduzir a matéria e apresentar as
principais informações nela contidas.

Aulas de Espanhol
Objetivo(s) específico(s):


Explicar a diferença da nomenclatura utilizada para denominar a AIDS, na

língua espanhola é denominada de SIDA, apresentar a origem do nome, os motivos da
diferenciação;


Desenvolver um panfleto com o objetivo de disseminar as principais

estratégias e métodos de prevenção da AIDS;


Promover uma campanha de conscientização e combate à AIDS, entregando

aos alunos laços vermelhos, que é o símbolo de solidariedade e de comprometimento na luta
contra a AIDS.

Atividade de Produção Final

Partindo das várias situações de comunicação estudadas ao longo dos módulos, esse é
o momento em que os alunos produzem o texto no(s) gênero(s) discursivo(s) estudados
durante o processo (Dolz; Noverraz; Schneuwly, 2004 [2001]). Sendo assim, escolhemos o
gênero documentário como objeto final dessa sequência didática.
Será necessário orientar os alunos quanto à seleção da trilha sonora que mobilizará o
documentário; o enquadramento das imagens; a seleção dos possíveis entrevistados; o
conteúdo que será explorado no documentário; a escolha das cenas e; a ordem das cenas. Por
último, caberá ao professor instruir os alunos quanto ao manuseio do programa Movie Maker
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para editar o documentário. Um tutorial sobre a utilização dessa ferramenta será de suma
importância e poderá ser ministrado pelo técnico de informática da própria escola.

4 Considerações Finais

O trabalho de leitura e letramento literário aliado aos multiletramentos é de grande
importância para o desenvolvimento crítico, social e humano dos alunos, estimulando-os a
refletir sobre suas ações e sobre o mundo em que vivem. O trabalho do professor é de extrema
importância nesse processo de aprendizagem, pois é através de atividades diferenciadas que
os resultados poderão ser alcançados. É um trabalho árduo para os docentes, não só na
aplicabilidade das atividades, como também da necessidade dos estudos teóricos que
antecedem o planejamento, uma vez que não há possibilidade de desenvolver um trabalho
efetivo sem embasamento teórico.
Porém, é preciso salientar que o desenvolvimento do projeto ainda não ocorreu porque
as escolas estaduais do Estado de Mato Grosso permanecem em greve desde o dia 27 de maio
de 2019, sendo possível o início das atividades após o fim da greve.
Dessa maneira, acreditamos que é importante a escola aprimorar suas práticas
pedagógicas pautadas em estudos teóricos que possibilitem a ampliação de horizontes dos
alunos, que esteja engajada em trabalhar a realidade da comunidade escolar como forma de
reflexão, análise e prevenção, almejando bons resultados que serão alcançados a partir do
comprometimento e dedicação de todos os envolvidos.
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Resumo:
Este trabalho apresenta resultados iniciais da nossa pesquisa de mestrado, intitulada ―Um Olhar Bakhtiniano
Sobre as Narrativas Áridas de Vidas Secas e Os Flagelados do Vento Leste‖, que tem por objetivo analisar
comparativamente os romances neorrealistas: Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Os Flagelados do Vento
Leste, de Manuel Lopes, a partir de uma perspectiva discursiva. As duas obras, são de expressão portuguesa,
pertencentes à Literatura Brasileira e à Literatura Africana (Cabo Verde), respectivamente. Para fins de análise,
neste artigo, selecionamos, dos núcleos principais de cada romance, duas personagens protagonistas: O vaqueiro
Fabiano de Vidas Secas e o agricultor José da Cruz, d‘Os Flagelados do Vento Leste. Embora Brasil e Cabo
Verde estejam separados pelo Oceano Atlântico e as obras tenham pouco mais de 20 anos de diferença entre suas
primeiras publicações, as narrativas trazem ao leitor histórias semelhantes sobre a seca, a fome e a migração. O
que nos interessa é analisar como se dão os comportamentos dos protagonistas diante das adversidades naturais
que ambos são acometidos. Para que seja possível traçar os perfis por meio do discurso, recorreremos a alguns
conceitos desenvolvidos por Mikhail Bakhtin e o Círculo. Desse modo, percebemos como os aspectos
sociológicos, históricos e culturais constituem esses sujeitos ficcionais interpelando-os e direcionando as suas
ações, que submetidos a condições naturais semelhantes, reagem de modo diferente dentro das narrativas.
Palavras-chave: Vidas Secas. Os Flagelados do Vento Leste. Dialogismo e Vozes Sociais. Mikhail Bakhtin.

1 Introdução

O romance neorrealista Vidas Secas, de Graciliano Ramos é uma das mais importantes
obras da Literatura Brasileira e, por esse motivo, existem inúmeros estudos desenvolvidos
acerca do romance. Foi publicado pela primeira vez em 1938 e pertence à Segunda Geração
Modernista (Geração de 30). De acordo com Alfredo Bosi (2017), essa geração foi a de
escritores mais amadurecidos, que compreendiam os problemas sociais, elaborando em suas
narrativas não apenas um mimetismo do mundo que os cercavam, mas também, denunciando,
de modo consciente, as mazelas sociais de um povo que sofria a pressão política de um Estado
Novo (1937-45) e as relações do homem com a natureza, na prosa regionalista.
Dentre esses autores amadurecidos, encontramos Graciliano Ramos, que compunha o
quadro que Bosi chamará de a ―era do romance brasileiro‖ que abrange as décadas de 30 e 40.
De acordo com o autor, as ficções regionalistas propunham o desmascaramento das relações
desiguais entre os homens, às condições naturais que estavam submetidos e, num plano
histórico,

[...] os abalos que sofreu a vida brasileira em torno de 1930 (a crise cafeeira, a
Revolução, o acelerado declínio do Nordeste, as fendas nas estruturas locais)
condicionaram novos estilos ficcionais marcados pela rudeza, pela captação
direta dos fatos, enfim por uma retomada do naturalismo, bastante funcional no
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plano da narração-documento que então prevaleceria. (BOSI, 2017, p. 415, grifo
nosso).

A retomada do naturalismo ocorre, porém, com significativas mudanças, pois no
realismo do século XIX temos um romance de cunho científico e impessoal e, na Geração de
30 ou Neorrealismo, temos uma abordagem crítica da vida ao entorno, das mazelas sociais, o
regionalismo marcado não apenas no enredo, mas também nas construções sintáticas e
semânticas, que conferiram as narrativas a denominação de ―romances empenhados‖. Dentre
esses romances regionalistas, encontramos Vidas Secas.
Embora esse cânone brasileiro seja amplamente estudado, as temáticas não estão
esgotadas, principalmente quando pensamos em uma análise comparada. Para tanto,
recorremos ao romance, também classificado como Neorrealista, Os Flagelados do Vento
Leste, de Manuel Lopes, publicado em 1960 e pertencente à Literatura Africana (Cabo
Verde).
Ainda que os romances estejam separados pelo Oceano Atlântico e por pouco mais de
duas décadas de diferença entre as suas primeiras publicações, percebemos que há aspectos
relevantes acerca das narrativas e do contexto histórico dos países, que nos permitem
desenvolver uma análise comparada, trazendo as semelhanças e dessemelhanças nas ações das
personagens.
Brasil e Cabo Verde são países que possuem em sua história de constituição a
colonização dos portugueses, o que resultou em uma língua oficial comum:

a Língua

Portuguesa. Aqui temos a primeira semelhança. O processo de colonização provocou
importantes mudanças culturais e sociais nesses países e, consequentemente, a busca por uma
identidade nacional é um movimento que se espera de um povo que consegue romper com as
amarras da colonização.
No Brasil, temos o movimento ―Semana de Arte Moderna‖, de 1922, que foi um
importante impulsionador pela busca de uma identidade própria. Para Antonio Cândido (1975,
p. 125) esse movimento ―foi o catalisador da nova literatura‖ e teremos narrativas que apelam
―às camadas profundas do inconsciente coletivo e individual‖. Segundo Cândido,
O nosso Modernismo importa essencialmente, em sua fase heróica, na libertação de
uma série de recalques históricos, sociais, étnicos, que são trazidos triunfalmente a
tona da consciência literária. [...] Na nossa cultura há uma ambiguidade
fundamental: a de sermos um povo latino, de herança cultural européia, mas
etnicamente mestiço, situado no trópico, influenciado por culturas primitivas,
ameríndias e africanas. (CANDIDO, 1975, p. 126).
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Percebemos que Brasil e Cabo Verde não estão aproximados somente pela língua, mas
historicamente também, uma vez que a forçada diáspora africana para o processo de
escravização pelos europeus trouxe para a América Latina milhares de pessoas que
constituíram o povo e a cultura brasileira.
Santilli (1985), afirma que o Modernismo brasileiro influenciou fortemente os
escritores de Cabo Verde, principalmente Manuel Lopes, que juntamente com outros autores
fundaram em 1936 a Revista Claridade, que foi imprescindível para os escritores que se
empenharam em escrever uma literatura que reencontrasse a identidade cultural de seu país.
Manuel Lopes, em Os Flagelados do Vento Leste, além de contar a história de sofrimento e
luta dos moradores da Ilha de Santo Antão, viu na sua língua nativa ―Crioulo‖ uma forma de
resistência, mesclando-a em seus textos com a Língua Portuguesa.
Para Edward Said (1995), construir sua própria narrativa é uma forma de exercer o
poder, e não há nada mais elevado e refinado do que a busca pela emancipação cultural por
meio do saber e do pensamento. De acordo com o autor ―[...] A cultura, neste sentido, é uma
fonte de identidade, e aliás bastante combativa, como vemos em recentes ―retornos‖ à cultura
e à tradição.‖ (SAID, 1995, p. 13). Assim sendo, o ato de narrar a sua própria história ou de
seu povo, é um modo de combater a dominação cultural – decorrente do processo de
colonização – e retomada do poder. Logo, temos por parte do colonizador uma tentativa de
mitigar qualquer produção ou manifestação cultural advinda dos povos colonizados. De
acordo com Santilli (1985), os escritores africanos modernos 56 que tiveram seus primeiros
livros
Gerados no espaço ou no tempo da África colonial, quase sempre viveram sua
primeira infância como filhos proibidos: às escondidas, na marginalidade. O
grosso deles escreveu seu ―gênesis‖ entre memórias de cárcere, do exílio, das
guerras coloniais. Os primeiros passos foram dificultados. Pouco alcançaram. Até os
anos 60, uma ou outra edição, quando houve, sem os alardes e o alcance de praxe.
Não fossem as antologias e muita escrita estaria sem registro público, ou no
abandono e esquecimento até 1975, o ano primeiro de Angola, Cabo Verde e
Moçambique, entre os outros povos libertados. (SANTILLI, 1985, p. 5, grifo
nosso).

Enquanto colonizados, as produções dos autores africanos ficaram dependentes das
antologias para que não desaparecessem. Somente após a libertação de seus colonizadores é
que conseguiram estabelecer uma literatura de cunho nacionalista, que possibilitou uma

56

Santilli (1985), em sua antologia ―Estórias Africanas: história e antologia‖, considera como escritores
modernos aqueles que produziram a partir de 1930 e, tratamos aqui especificamente dos países Sul-Africanos:
Cabo Verde, Angola e Moçambique.
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construção identitária e, assim, iniciaram um dificultoso caminho em busca de um espaço no
mapa da literatura universal.
No que tange à libertação dos países, a situação do Brasil difere da de Cabo Verde,
pois este último alcançou sua independência de Portugal somente em 1975, enquanto que o
Brasil em 1822 deu seu ―grito de independência!‖. Essas datas demonstram que a tentativa de
estabelecer uma identidade nacional por meio da literatura, resgatando as memórias de seu
povo, é um movimento que despende tempo, pois em 1922 – por meio da Semana de Arte
Moderna – o Brasil, ainda, buscava estabelecer uma literatura de cunho nacionalista,
empenhada com os problemas sociais, históricos, culturais e políticos de seu povo. Cabo
Verde, por sua vez, é representado pelo escritor Manuel Lopes (mesmo sob o poder colonial
de Portugal), que, inspirado pelos movimentos modernistas que ocorriam no Brasil, inicia,
juntamente com outros autores, sua luta literária e política pela libertação do seu país.
Aproximados pelo mesmo propósito, os autores Ramos e Lopes, escrevem seus
romances Vidas Secas e Os Flagelados do Vento Leste, respectivamente, denunciando o
sofrimento de um povo que, submetido a um ambiente natural e social inóspito, luta
diariamente pela sua sobrevivência, numa busca constante por melhores condições de vida.
Na esteira das personagens que compõem essas narrativas, encontramos Fabiano e José da
Cruz, que lutam com e contra a natureza (cada um a seu modo), guiados pelas vozes sociais
que os constituem enquanto sujeitos.
De acordo com os estudos desenvolvidos por Mikhail Bakhtin e o Círculo, o romance,
por muito tempo, ―foi objeto apenas de análises abstratamente ideológicas e de apreciação de
publicistas. As questões de estilística ou tratavam de tudo, ou faziam considerações
superficiais sem princípio algum.‖ (BAKHTIN, 2014, p. 72). O teórico russo observa que o
gênero romance possibilita uma análise bem mais aprofundada e que uma estilística que se
atém somente em aspectos superficiais não consegue abstrair do romance toda sua
complexidade linguística e poética. Para Bakhtin,

O romance é uma diversidade social de linguagens organizadas artisticamente,
às vezes de línguas e de vozes individuais. A estratificação interna de uma língua
nacional única em dialetos sociais, maneirismos de grupos, jargões profissionais,
[...] enfim, toda estratificação interna de cada língua em cada momento dado de sua
existência histórica constitui premissa indispensável no gênero romanesco. E é
graças a este plurilinguismo social e ao crescimento em seu solo de vozes
diferentes que o romance orquestra todos os seus temas, todo seu mundo objetal,
semântico, figurativo e expressivo. O discurso do autor, os discursos dos
narradores, os gêneros intercalados, os discursos das personagens não passam
de unidades básicas de composição com a ajuda das quais o plurilinguismo se
introduz no romance. Cada um deles admite uma variedade de vozes sociais e

382

de diferentes ligações e correlações (sempre dialogizadas em maior ou menor grau).
(BAKHTIN, 2014, p. 74, grifo nosso).

Considerando a complexidade que constitui o gênero romanesco, Bakhtin (2014)
esclarece que uma estilística tradicional não consegue dar conta de uma análise que abrange
toda a completude da obra, pois esse modelo considera somente as relações sintáticas,
semânticas ou como a linguagem é articulada dentro da narrativa em atos individuais de fala,
num modelo puramente saussuriano, desprezando as vozes sociais que estão presentes na
enunciação das personagens, como essas vozes constituem o sujeito, interpelando-o em suas
ações. São essas vozes que estão imbricadas nas personagens que nos empenharemos em
demonstrar na análise dos romances.

2 O Dialogismo nas narrativas transcontinentais

Sabemos que um dos conceitos que são caros dentro dos estudos desenvolvidos por
Bakhtin e o Círculo é o conceito de dialogismo e, nos atreveremos a simplificar esse conceito
para fins de análise dos romances. Primeiramente, é importante definir que a concepção de
linguagem para Bakhtin é dialógica. Dessa forma, o agir do homem no mundo é um agir
dialógico, pois não há possibilidade de o homem estabelecer relações no mundo sem o outro.
Assim sendo, é por meio da interação verbal, entre os interlocutores (seres sociais), que o
texto ganha sentido, que produzem enunciados e esses enunciados, por sua vez, também
constroem os sujeitos da enunciação. Em outras palavras, os discursos que produzimos estão
inseridos em uma imensa teia dialógica, na qual o discurso que se produz responde a um
discurso anterior, e por sua vez, repercutirá no discurso futuro. Há um engendramento de
vozes que constituem os sujeitos, e essas vozes são percebidas em suas ações e discursos.

2.1 Fabiano e José da Cruz: vidas flageladas pela seca

As personagens que recortamos em Vidas Secas e Os Flagelados do Vento Leste são
Fabiano e José da Cruz, respectivamente. A escolha se deu por se aproximarem do papel que
desempenham dentro da narrativa, pois ambos são pais de família, com filhos pequenos e que
dependem do cultivo de terras e criação de animais para sobreviverem. Nesse trabalho, essas
personagens protagonizam os romances.
Em Vidas Secas temos uma história que se inicia com Fabiano e sua família migrando,
numa fuga da seca que traz consigo escassez de recursos naturais e, consequentemente, a
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fome. A família é composta pelo vaqueiro, sua esposa Sinhá Vitória, o filho mais velho, o
filho mais novo e a cachorra Baleia. Percebemos por meio das manifestações do Fabiano que
sua relação com a natureza é instintiva, muito próxima do instinto de sobrevivência que os
animais possuem, é descrito como um homem que foi endurecido pelas intempéries da vida.
Seu modo bruto de lidar com a vida e com os outros aparece logo nas primeiras páginas, em
uma cena em que seu filho mais velho se cansa do caminhar e Fabiano se enfurece:
– Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o
com a bainha da faca de ponta. [...] Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e
esperou que ele levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos,
zangado, praguejando baixo. [...] O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matálo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca
aparecia-lhe como um fato necessário – e a obstinação da criança irritava-o.
Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o
vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. (RAMOS, 1976, p. 9).

Vemos um homem obstinado em chegar ao seu destino que ainda é incerto, a única
certeza é a seca que não dá trégua e a fome que chega cada vez mais forte, debilitando a
família de migrantes. A caminhada persiste, assim como a esperança de encontrar um lugar
melhor, no qual consigam estabelecer moradia. Fabiano avistou manchas que se revelaram
pés de juazeiro, apressou os passos, por instantes esqueceu o cansaço, as rachaduras nos pés
que sangravam e a fome. Junto aos pés de juazeiro encontraram uma fazenda desabitada, sem
vida alguma. Certamente abandonada pelos donos que fugiam da seca. A família se abrigou
na propriedade e estabeleceu moradia. A história segue com Fabiano e sua família cultivando
a terra após as primeiras chuvas. Mesmo com o endurecimento que demonstra, Fabiano não
deixa de sonhar e esperar por dias melhores:
A fazenda renasceria – e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer seria dono
daquele mundo. [...] Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de
Sinhá Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras.
Chocalhos tilintariam pelos arredores. A catinga ficaria verde. (RAMOS, 1976, p.
17).

Na narrativa de Ramos, as personagens possuem poucas falas, suas ações e
pensamentos misturam-se com a voz do narrador. Fabiano e sua família comunicam-se por
meio de olhares, grunhidos e sons que são onomatopeias. Há uma animalização de Fabiano
que ocorre não apenas por parte do narrador, mas principalmente pelo olhar que o próprio
vaqueiro possui de si. No trecho abaixo podemos verificar um momento em que a personagem
reflete sobre sua existência:
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– Fabiano, você é homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os
meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E,
pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em guardar
coisas dos outros. [...] Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém
tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: - Você é um bicho,
Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de
vencer dificuldades. [...] Um bicho, Fabiano. (RAMOS, 1976, p. 19, grifo nosso).

Fabiano vê-se como um bicho e essa constatação a que chega é motivo de orgulho,
pois para o vaqueiro de barba ruiva e olhos azuis, os animais são fortes e sobrevivem as ações
da natureza, pois são parte dela. A visão que possui de si não é apenas como um animal, mas
também como as plantas e se via forte como as catingueiras e as baraúnas. O narrador
descreve o andar de Fabiano comparando-o com um macaco, movendo-se desengonçado com
braços e pernas em forma de arco, cambaleante com o corpo e arrastando os pés. Fabiano não
se relaciona bem com outras pessoas, sente-se desconfortável no meio dos outros homens e
por isso vivia longe, ―[...] só se dava bem com animais. [...] Montado, confundia-se com o
cavalo, grudava-se a ele‖. (RAMOS, 1976, p.21).
No enredo há uma cena em que Fabiano vai até a cidade fazer compras e é preso por
um soldado amarelo, por conta de um jogo no qual se meteu forçosamente pelo soldado. Há
um desentendimento e Fabiano por não saber expressar-se não consegue falar em própria
defesa e acaba vitimado pelo soldado, apanhando, perdendo seu dinheiro e preso, sem
entender direito o que estava acontecendo. Sua maior preocupação é a esposa Sinhá Vitória e
os filhos sozinhos na fazenda. Embora descrito como um homem que já está acostumado com
a violência e com as injustiças da vida, essa passagem marca a personagem, que durante toda
a narrativa fica remoendo a raiva que sente do soldado amarelo e alimentando seu desejo de
vingança. No decorrer da narrativa ele reencontra o soldado amarelo numa situação em que
pode efetivar a sua vingança, ―mas os músculos afrouxavam‖ e ele recuou. Não era um
homem capaz de matar alguém.
As crenças de Fabiano e sua família são poucas ou quase nenhuma. Participavam da
festa de Natal na cidade por uma questão que nem eles mesmos entendiam. Vestiam-se como
as demais pessoas, mas não ficavam confortáveis nas roupas e sapatos, andavam
desengonçados, sentiam-se inferiores aos demais.

As luzes, o barulho e os cheiros em

demasia, causavam espanto em toda família. Dentro da igreja, sentiam-se espremidos por
tanta gente, olhavam os altares e as imagens e tudo lhes era desconhecido. Fabiano afirmava
para si mesmo que tinha religião e ―como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano.‖
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(RAMOS, 1976, p. 80). A religiosidade da família resumia-se a isso e, uma vez ou outra uma
manifestação de fé numa reza aparece, mas nada que oriente ou interfira nas ações tomadas.
As finanças da família são organizadas por Sinhá Vitória, pois Fabiano não lida bem
com dinheiro, se considera burro por não saber fazer contas. Toda vez que precisava negociar
algo, sentia que estava sendo roubado, ficava zangado e voltava contrariado para casa.
Fabiano acreditava que todos se aproveitavam dele e depois zombavam de sua burrice.
Embora contrariado, engolia a raiva e colocava-se no lugar que acreditava ser seu, o lugar de
um cabra. Não reclamava, e mesmo que tentasse não conseguia se expressar e acreditava que
os outros o roubavam justamente pela sua limitação com as palavras. Afirmava que nasceu
para servir. ―Tinha obrigação de trabalhar para os outros [...]. Era sina. O pai vivera assim, o
avô também. E para trás não existia família‖. (RAMOS, 1976, p. 102).
O vaqueiro chega a cogitar uma vida melhor, mas não alimenta esperanças, resigna-se
com a vida limitada e, embora esteja morando na fazenda e prestando seus trabalhos ao dono
das terras, entre um pensamento e outro lhe vem na mente a ideia de ir embora. Há um
relativo estabelecimento de raízes por parte da família naquela localidade e Fabiano vez ou
outra se pega pensando nas terras como se fossem suas, mas esses pensamentos não são fortes
o suficiente, justamente por saber que cedo ou tarde o dono reclamaria seus direitos ou a
natureza mostraria sua força, impondo-lhe a penosa tarefa de migrar.
A relação entre as personagens de Vidas Secas e a natureza é muito forte, pois a
família não se vê como parte integrante de uma sociedade de outros homens, a relação com os
animais e com a vegetação é mais íntima e eles se fundem com a paisagem. Não por acaso, a
comunicação entre todos é limitada a olhares, grunhidos, gemidos e, quando preciso, os pais
impõem limites aos filhos com cotoveladas, chutes e demais violências físicas. Justamente por
fundirem-se ao sertão, os sinais da natureza são percebidos e acatados sem muito pensar.
Quando os pássaros que migram fugindo do fogo trazido pela seca pousam na árvore de
mulungu, o casal percebe que momentos de privações estão porvir.
A seca chegou! Sinhá Vitória olhava pra fazenda morrendo e benzia seu corpo.
Fabiano pedia por um milagre,
Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido, combinou a
viagem com a mulher, matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a carne,
largou-se com a família, sem se despedir do amo. [...] Atravessaram o pátio,
deixaram na escuridão o chiqueiro e o curral, vazios, de porteiras abertas, o carro de
bois que apodrecia, os juazeiros. Ao passar junto às pedras onde os meninos
atiravam cobras mortas, Sinha Vitória lembrou-se da cachorra Baleia, chorou, mas
estava invisível e ninguém percebeu o choro. (RAMOS, 1976, p. 123).
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E assim o romance caminha junto com os seus retirantes para o término. Sem a
cachorra Baleia, que morre acometida por uma doença, a família caminha pela madrugada
fria, com destino incerto, do mesmo modo que iniciaram a narrativa. A esperança de um
recomeço acompanha o caminhar e eles sonham com novas possibilidades.
Pouco a pouco uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam
num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam
um pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos
frequentariam escolas, seriam diferentes deles. [...] Chegariam a uma terra
desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar
gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano,
Sinha Vitória e os dois meninos. (RAMOS, 1976, p. 134).

Assim encerra-se o romance regionalista de Graciliano Ramos, que expõe as agruras
vividas pelos sertanejos que migram de uma localidade a outra fugindo da seca e da fome.
Mesmo endurecidos pela aspereza da vida, o vaqueiro e sua família alimentam o sonho de
encontrar mundos diferentes daquele que eles conhecem. Eles caminham rumo a um mundo
verde de vegetação, com água nas bicas e gado para Fabiano tocar.
No romance de além-mar do escritor Manuel Lopes, temos as personagens que
compõem a narrativa d‘Os Flagelados do Vento Leste, construídas diferentemente das
personagens de Vidas Secas. Embora acometidos pelas mesmas condições naturais, a
configuração familiar e as relações que as personagens estabelecem entre si e com o mundo se
dão de modo muito oposto às relações que a família de Fabiano estabelece.
José da Cruz é pai de quatro filhos, sendo o mais velho, Leandro, filho de sua primeira
esposa, e os outros três: Mochinho (11 anos); Lela (9 anos) e Jó (7 anos), filhos de sua atual
esposa Josefa, conhecida na Ilha de Santo Antão como Zepa. A família possui um pedaço de
terra onde cultivam milho e criam alguns animais. O romance de Lopes possui várias
personagens que compõem histórias paralelas ao núcleo central que é constituído pela família
de José da Cruz.
A narrativa se inicia com a imagem da seca: ―Setembro entrou feio, seco de águas; o
Sol peneirando chispas num céu cor-de-cinza [...] Nem um fiapo de nuvem pairava nos
espaços.‖ (LOPES, 1979, p. 12). Todos os homens da ilha esperavam com dureza e ansiedade
pela chuva que estava demorando chegar naquele ano.
E havia esperança e coragem e medo. A esperança nas águas e o temor da
estiagem faziam parte de um hábito secular transmitido de geração em geração.
[...] Vinha de trás, de longe, esta luta. Esperavam sempre: até o último momento.
[...] A chuva era um símbolo de Fé. Crer nela ou não crer nela, a enviada do
Nosso Senhor. Entre esta fé e a escuridão, entre a coragem e o pânico, o povo
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escolhia a coragem e a fé porque eram tocadas pela luzinha da esperança. (LOPES,
1979, p. 13, grifo nosso).

Nesse recorte é possível verificarmos as vozes dos antepassados do povo da Ilha, que
confiavam suas vidas à Fé que possuíam na sabedoria de seus ancestrais e em Deus, que
haveria de mandar a chuva. Aguardavam com medo, mas também com esperanças – até para
além do último momento –, pela chuva. José da Cruz é um dos moradores que possui uma Fé
inabalável e é visto por todos os outros como um homem manso e sábio:
José da Cruz era homem de bom pensar e de bom conselho, homem de sacrifício
quotidiano; dessa raça de gente direita que sabia diferenciar as coisas, pão-pão,
queijo-queijo, e sabia também estudar no tempo e confiar no tempo. ―Milho de
sementeira é dívida sagrada‖, dizia. ―Homem direito não põe a boca na dívida
sagrada, pra não virar nem ladrão de Deus, nem ladrão da família‖. (LOPES, 1979,
p. 15).

Os discursos de José da Cruz traziam esperança aos demais moradores e até os mais
desacreditados esperavam mais um pouco antes de comer o milho reservado para o plantio. O
agricultor dificilmente errava a leitura que fazia do tempo, pois conhecia o comportamento da
natureza e sabia ler os sinais que esta enviava. Acreditava inclusive nos sonhos que tinha, pois
os recebia como um sinal vindo das mãos de Deus. E baseado em um sonho que teve e nos
movimentos dos ventos que sopravam, acreditou que logo chegaria a chuva, e empenhou-se
em plantar as suas sementes.
Depois do almoço, com o Sol a pino, José da Cruz provou a todo mundo que ele
tinha fé. [...]. Foi buscar a enxada, cuspiu nos calos das mãos, e entrou,
decidido, nas suas terras. Embora não acreditasse grande coisa nas virtudes dos
sonhos, aquele que tivera essa madrugada estimulara-o. Era um aviso que coincidia
com os pressentimentos do seu coração e com os sinais do tempo. (LOPES, 1979, p.
21).

Com ajuda de seu compadre e de seu amigo, começou o plantio. Os demais moradores
observavam aqueles homens cavando a terra e distribuindo as sementes, alguns se enchiam de
esperanças, enquanto outros descrentes de uma chuva em breve os julgavam loucos, por
jogarem na terra o milho que poderia suprir a fome de sua família, caso a estiagem fosse
longa.
Em toda narrativa percebemos uma luta bem marcada entre o homem e a natureza, e
homem contra o próprio homem. José da Cruz, quando decide pelo plantio de suas sementes
precisa utilizar de estratégias para não ser furtado pelos demais moradores, pois comumente
no meio da noite os ladrões cavavam os buracos para roubar as sementes que foram
enterradas. Por isso o sono do agricultor é leve e está sempre à espreita, vigiando sua
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plantação. A luta não se dá somente contra o homem, há também um casal de corvos que
sobrevoam o roçado aguardando o momento de roubarem as sementes. Para evitar tal
infortúnio, os filhos de José colocam pedras sobre as sementes para proteger das garras das
aves. Quando as primeiras chuvas aparecem, as pedras são retiradas na espera dos primeiros
brotos de milho. E enfim chove na ilha,
As nuvens envolveram as montanhas, rolaram, de escantilhão, pelas vertentes como
fumos de lavas invisíveis, quais monstros selvagens desencadeados, chocavam-se
umas contra as outras [...]. Desceram as trevas cheias de rumor e ameaças. (LOPES,
1979, p. 27).

José da Cruz e Zepa passaram a noite observando o vento que soprava com toda a
força, fazendo tremer as portas e janelas da pequena casa, a chuva caia com violência e as
rajadas do vento pareciam querer arrancar o telhado. Na manhã seguinte, a ilha estava toda
encharcada, os moradores festejando e os homens passando correndo para suas terras, para
começar o plantio. Alguns moradores vieram cumprimentar José da Cruz pela sua fé e
previsão acertada, pois a chuva chegou mesmo não sendo em seu tempo. ―Deus é grande!‖,
exclamava José naquela manhã.
Zepa era uma mulher de traços e maneiras delicadas. Dedicada ao marido e filhos,
cuidava da casa e fazia trabalhos leves, pois ―Não era mulher para carregos pesados. [...] As
suas cargas não eram pesadas, não tinha a força da primeira mulher de José da Cruz.‖
(LOPES, 1979, p.39). O que faltava de força em Zepa, sobrava de cuidados e asseios ao
marido, os filhos e a casa. A sua miudeza corporal era cheia de ternura e boas maneiras,
resignada e obediente ao marido.
Os filhos de José da Cruz ajudavam na lida com a terra, Mochinho que era mais
velho, crescia espelhando-se na imagem do pai, assim como os demais. E o pai olhava
orgulhoso para seus filhos, percebendo que pendiam para o trabalho. Leandro, filho de sua
primeira esposa, morava sozinho em Campo Grande, amava a solidão e habituara-se a ela,
―Um ror de anos, oito talvez, desde os dez ou onze anos de idade, pastoreando gados – vacas,
cabras, carneiros [...]. Era uma vida de bicho aquela de lidar com bichos [...]‖. (LOPES, 1979,
p.110). Queria bem somente ao pai, a madrasta e aos irmãos e, vez ou outra aparecia, trazendo
mantimentos e em busca de notícias de seus familiares.
Com o passar do tempo, as chuvas esperadas para o florescer do milho e a formação
das sementes, demoravam a chegar. José da Cruz analisava os céus, os ventos, o movimento
do mar, e falava consigo mesmo, afirmando, às vezes em voz alta, que a chuva havia de
chegar. Zepa, ―[...] teve uma grande fé naquela chuva que seu homem desejava, desejava. Mas
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no fundo sentiu que essa fé começava a vacilar. Então um arrepio fino e frio percorreu-lhe o
corpo...‖. (LOPES, 1979, p.71). A chuva não chegava e José da Cruz via a plantação se
desintegrar e o medo da nascente secar rondava-o. Admitiu ter medo, e Zepa admirou ouvir
tais palavras de seu marido: ―tenho medo‖.
A luta do homem contra a natureza inicia. Mesmo com sua fé inquebrável, lutava pela
sobrevivência de sua família, trabalhava incansavelmente e decidiu quebrar na picareta a
rocha viva de onde vertia água.
Era a luta. A luta braba que começava. Contra os elementos negativos. Contra os
inimigos do homem. A luta silenciosa de vida ou de morte. [...] O homem tornava-se
a força contrária às forças da natureza. Por um mandato de Deus, o homem lutava
contra os próprios desígnios de Deus. (LOPES, 1979, p. 95).

José da Cruz era um homem que lutava pela permanência em sua terra. Não se deixava
abalar facilmente, mesmo quando todos os sinais da natureza indicavam que possivelmente
tempos difíceis viriam, ele não desanimava. Os demais moradores, com dificuldades batendo
às suas portas vinham pedir conselhos e nesses momentos José alimentava seu otimismo.
―No lugar da chuva veio a lestada, depois da lestada, os malditos gafanhotos
vermelhos. Para coroar a desgraça não caíra uma gota de água depois das chuvadas de
setembro.‖ (LOPES, 1979, p. 124). Os homens começaram o processo de migração em busca
da promessa de emprego na construção de uma estrada pelo Estado. Para José da Cruz, os que
migravam estavam estragando suas vidas, deixando para trás suas casas e terras. Era um ato
de fraqueza. No desespero da fome, começaram os roubos de galinhas, hortaliças e demais
provimentos.
Com o aperto da fome, o filho mais novo, Jó, falece. Nem mesmo a morte do menino é
motivo suficiente para que José da Cruz decida migrar com sua família. Uma forte chuva
atinge a ilha varrendo consigo o que restava de currais, animais e plantação. Pessoas
morreram, gritos desesperados eram soltos na madrugada adentro. Pedras rolavam das
montanhas esmagando o que encontrava pela frente. Zepa, após a chuva, percebeu que uma
enorme pedra estava a ponto de cair e poderia causar um enorme acidente, porém José da
Cruz preferiu não mexer com a pedra, pois ali estava pelos desígnios de Deus. Essa mesma
pedra foi o motivo da morte de Zepa, rolando por cima dela numa ―enxurrada entrepitosa‖ na
beira de um barranco.
Tempos depois, Leandro volta a casa do pai para levar mantimentos, porém não
encontra nada além de ―quatro montes de terra, como quilhas de botes emborcados, três
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pequenos e um grande, com cruzes em cima, de tábuas certamente arrancadas da porta e das
janelas.‖ (LOPES, 1979, p. 203). Ali estava o corpo de sua madrasta e seus três irmãos.
A resignação de José da Cruz levou-o a ficar em sua terra até o momento em que nada
mais podia ser feito. Após perder a mulher e seus filhos, decide ir embora, pois não vê mais
sentido em permanecer ali. Debaixo de um pé de tamarindo parecia um homem morto,
olhando os demais trabalharem na construção da estrada. Antes de morrer, José da Cruz vê a
imagem de Leandro, passando com os bois, longe demais para suas pernas e voz alcançarem o
filho. ―O pai viu-o afastar-se. Sentiu a língua imobilizada na boca, os pés presos ao chão e os
braços, repentinamente, paralisados...‖ (LOPES, 1979, p. 215).
Temos nessa cena a trágica morte de José da Cruz e de sua família. A morte de
Leandro também é trágica e violenta, porém este morre pelas mãos de outros homens e não da
natureza, como foi o fim de seu pai.

3 Conclusões

Analisando as narrativas, percebemos que as personagens principais são constituídas
de vozes sociais que as interpelam e definem suas ações no mundo. Essas ações são decisivas
para o desfecho dos romances. Em Fabiano, temos um homem que não tem um discurso
religioso forte em sua constituição enquanto sujeito, o que nos parece determinante para sua
decisão de migrar em busca de melhores condições de vida, pois o mesmo faz uma leitura do
cenário natural, percebe que será acometido por uma estiagem devido a migração das aves e,
como este é um sinal que já recebera antes, muda-se da fazenda em que estava trabalhando e
morando com sua esposa e filhos.
A relação entre Fabiano e outros homens é quase que inexistente, percebemos que esse
isolamento se dá pelas dificuldades de comunicação que ele a família possui e pelo modo
como ele percebe as demais pessoas, projetando nelas uma autoimagem negativa, ou seja, ele
se constrói pelo que ele pensa que os outros pensam dele. E na interação do vaqueiro com o
mundo, essa imagem que ele tem de si como um bicho é reforçada, pois as diferenças
comportamentais, de vestimentas, dentre outras, são atenuantes para que ele seja tratado de
modo diferente pelas demais personagens.
José da Cruz, por sua vez, é um homem considerado sábio pelos moradores da Ilha,
que buscam nele conselhos para o plantio. De temperamento manso e fala calma, notamos que
José é interpelado por uma Fé inabalável, e as vozes que o constituem são advindas de sua
religião e do conhecimento acumulado pelos seus antepassados, que lhe foram ensinados.
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Justamente essa Fé e o sua determinação em ficar em suas terras e aguardar pelos desígnios de
Deus, que foram os motivos de perder seus filhos e esposa para a estiagem da chuva que a
tudo secou, e para a força devastadora com que esta chegou, lavando toda a terra e levando
consigo muitas vidas.
Nessa breve análise, observando o comportamento das personagens Fabiano e José da
Cruz, acreditamos ser a Fé e a religiosidade as vozes sociais que mais se sobressaem enquanto
diferença entre esses dois homens. Sabemos que há outras nuances na narrativa que são
importantes na constituição dos protagonistas, porém a religiosidade é determinante no
desfecho das histórias. Em José da Cruz há uma Fé em Deus e uma resignação diante de uma
vontade divina que interpela todas as suas ações. Enquanto que em Fabiano, percebemos um
homem que instintivamente, assim como os animais, migra em busca de dias melhores.
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Resumo:
A pesquisa busca compreender as possiblidades de potencializar as práticas de ensino do professor da Educação
Básica de Matemática do Ensino Fundamental com o letramento digital por meio de uma concepção crítica e
reflexiva, usando a ferramenta de investigação e pesquisa na internet: a Webquest. O estudo faz parte de uma
pesquisa de mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade de CuiabáUNIC em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT. Com
esses suportes teóricos, buscam-se compreensões sobre as possibilidades de potencializar o desenvolvimento da
pesquisa em campo na atividade WEBQUEST que será realizada com os professores de Matemática do 6º ao 9º
ano do ensino fundamental da Escola Irene Gomes de Campos. Elegemos como metodologia a pesquisa
qualitativa, documental e bibliográfica, utilizando como técnica de investigação o estudo de caso. A pesquisa
possibilitará uma reflexão a respeito das novas técnicas que estão chegando nas escolas. É possível afirmar que o
letramento digital trará ao professor possibilidades de potencializar seu saber tecnológico com consequente
melhoria na motivação do aluno para o estudo da Matemática.
Palavras-chave: Letramento Digital. Webquest. Ensino.

1 Introdução

O avanço da parte teórica volta-se para um resgate da história da Matemática, como
uma fonte de entendimento do sistema de numeração decimal. A linha histórica da construção
de outros sistemas numéricos será o parâmetro, a fim de que o professor da pesquisa possa
fazer comparações entre esses sistemas numéricos com o sistema decimal e assim
compreender melhor sua temática de investigação.
Acredita-se que uma leitura da Matemática como uma ciência pronta que deve ser
apenas ―entregue‖ aos alunos já não mais funciona nas salas de aula de uma sociedade que
passa por rápidas e profundas transformações tecnológicas.
A questão matemática fica bem ilustrada quando as ocorrências se definem da seguinte
maneira: conjunções que os alunos trazem do zero com o nada, com efeitos na técnica
matemática, 2 + 0 = 2. Entretanto, 0 – 2 = 2; na multiplicação, dois vezes zero é dois, isto é, 2
x 0 = 2; no conjunto A = { 0 }, define-se como conjunto vazio e entre outros casos.
A partir do que foi configurado como ocorrências acerca do zero, com possiblidades
de respostas aos sentidos que são atribuídos ao zero pelos fatos históricos, pensa-se que isto
passa então a ser explorados na pesquisa como a temática utilizada na construção da
WEBQUEST pelos professores envolvidos na pesquisa.
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Esta situação que permeia a sala de aula e as tecnologias digitais, especialmente os
dispositivos da web, que habilitam o aluno deste século para assumir uma maneira de se
comunicar por meio de múltiplas linguagens – a verbal, a imagética, a gestual, a sonora e a
espacial - será importante para o desenvolvimento da pesquisa e do alcance do objetivo
principal que é compreender as possiblidades de potencializar as práticas de ensino do
professor da Educação Básica de Matemática do Ensino Fundamental com o letramento
digital por meio de uma concepção crítica e reflexiva, usando a ferramenta de investigação e
pesquisa na internet: a Webquest.

2 Revisão de Literatura

A interação na comunidade digital, trazendo novos letramentos proporcionará a
diversidade de linguagens, novos processos de significação e a pluralidade cultural, com
práticas de letramentos que foram conceituadas como multiletramentos articulados pelo
Grupo de Nova Londres (ROXO apud NEW LONDON GROUP, 1996).
Assim como o letramento digital está para multiletramentos, outros letramentos
também estão para o letramento digital. A web, por meio de seu potencial de informação e
comunicação, pode destacar pilares que fundamentam sua estrutura.
Quando participa de comunicação síncrona ou assíncrona num site de rede sociais,
como por exemplo, e-mails, blogs, Messenger, entre outros, o primeiro dos pilares é a
Linguagem. Em seu imenso banco de dados e informações, que são encontrados por meio de
arquivos de imagem, vídeos, textos, áudio, arquivos compactados, informações postadas em
sites (www) ou diretamente em páginas (URL), tem-se o segundo pilar, a Informação.
Nesta era digitalmente conectada, comunicando sentindo e gerenciando informações,
usando de ferramentas para editar e delinear seu perfil ou a identidade online, é importante o
estudioso não ser somente um consumidor, mas um colaborador que contribui na construção,
organização, distribuição de informação e outras que são fatores intimamente ligados ao
terceiro pilar, as Conexões.
Pela facilidade do acesso às informações que a internet sugere, por muito tempo houve
as práticas de copiar e criticar os modelos engessados do passado. Hoje, pelas ferramentas
disponibilizadas na internet, estas cópias passam por novas repaginações, com novas
significações e trazem uma criticidade mais pertinente às novas identidades geradas pela era
digital, condição que estabelece o pilar (Re)desenho.
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Pierre Levy (1999), em sua trajetória da compreensão da evolução das tecnologias,
principalmente nos fenômenos de comunicação, conceitua em suas obras esta nova esfera da
comunicação como ciberespaço que surge pela interconexão de computadores (internet).
Neste ciberespaço com sua cibercultura, o professor tem possiblidades de criar novos modelos
de espaço que contemplam a nova visão de mundo virtual do aluno, aquela proveniente da
aproximação com esta realidade.
Conforme seu idealizador, a Webquest constitui-se por seis componentes: (1)
introdução: um texto conciso, de estilo informal e motivador, na busca de apresentar as
informações relevantes e esclarecedoras do que vai ser desenvolvido em colaboração; (2)
tarefa: uma atividade praticável e desafiadora para conquistar o interesse dos participantes em
colaboração para alcançar objetivos comuns; (3) processo: roteiro que será executado pelos
participantes por meio de uma descrição passo a passo do que deve ser feito(requer
multiletramentos digitais); (4) recursos: descrição dos links para o cumprimento da tarefa, por
exemplos: fontes online – texto, imagem, vídeo, áudio, programa educativo, etc. No contexto,
requer o cuidado com os distratores, elementos que podem tirar o foco dos participantes na
execução da tarefa; (5) avaliação/ rubrica: critérios de avaliação, traçar objetivos claros a
serem atingidos pelo grupo e fornecer meios que permitam a avaliação de tais objetivos.
Segundo Biagiotti.
―A ideia é fazer com que os formadores criem o seu sistema de rubricas, em
conformidade com os objetivos da matéria e que este seja de conhecimento dos
alunos. É importante que eles sejam avaliados ao longo do processo e que tenham
conhecimento de suas avaliações‖ (BIAGIOTTI, 2004, p. 119).

(6) conclusão: resume as atividades realizadas e estimula os alunos a refletirem sobre
o processo vivenciado e os resultados alcançados, convidando para novos desafios. Podendo
ser opção, inclui mais um componente para os créditos e referências e agradecimentos aos que
ajudaram na elaboração da Webquest.

3 Considerações Finais

A situação que permeia a sala de aula e as tecnologias digitais, especialmente os
dispositivos da web, que habilitam o aluno deste século para assumir uma maneira de se
comunicar por meio de múltiplas linguagens – a verbal, a imagética, a gestual, a sonora e a
espacial. As novas tecnologias invadiram o mundo contemporâneo em uma velocidade que
não conseguimos acompanhá-la; mas a escola/educação está diretamente ligada a esse
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processo, cabendo aos professores se adequarem a uma nova realidade. Pensando por esse
anglo e conhecendo a realidade de sala de aula e a problemática em questão, resolvi enfrentar
esse desafio de trabalhar com a Webquest.
Para tanto, este processo de conceber o espaço em discussão passa pelo
professor/agente que tem na Webquest, ambientes multimodais de aprendizagem colaborativa
que estimula os alunos a se relacionarem no processo de desenvolvimento de atividades
online pelo uso da web e de seus recursos.
A Webquest é definida pelo seu criador, Dodge (1995), como: ―uma atividade
orientada para a busca de informação, na qual algumas ou quase todas as informações que os
alunos organizam e com as quais interagem vêm de recursos da internet‖.
Nessa perspectiva, buscou nas atividades ministradas junto aos professores de
matemática a interação entre o seu conhecimento/experiência e essa nova técnica de ensino,
colaborando assim, com o processo de ensino aprendizagem.

Referências
ABAR, C. A. A. P.; BARBOSA, L. M. Webquest: um desafio para o professor! São Paulo:
Avercamp, 2008.
BIAGIOTTI, L. C. M. Avaliação em EAD: procedimentos de avaliação educacional em
cursos de longa distância da Marinha do Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências
Pedagógicas) – Instituto Superior de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, p.119. 2004.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: editora 34, 1999.
ROJO, ROXANE; NETO, ADOLFO TANZI; SILVA, DÁFINE PAULINO; CONI, DAVI
FARIA. Escol@ conectada: os multiletramentos e as TICs. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2013.

397

A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO MATEMÁTICO UTILIZANDO O
PENSAMENTO COMPUTACIONAL ATRAVÉS DO SOFTWARE
SCRATCH
Antonio Marcos Alves da Costa (CEFAPRO/ PPGECM/UNEMAT) – amac.prof@hotmail.com
Elisangela Rorigues dos Santos (CEFAPRO/ PPGECM/UNEMAT) – elisangela_ws@hotmail.com
Bruno Ferreira Borges (PPGECM/UNEMAT) – brunofbtga@hotmail.com

Resumo:
O presente relato de experiência é referente a uma oficina realizada no sexto ano do ensino fundamental de uma
escola estadual da cidade de Barra do Bugres, Mato Grosso. E teve como objetivo observar como os alunos
produzem conhecimentos de matemática/geometria utilizando o software Scratch aliado ao pensamento
computacional. Para isso recorremos a base teórica do pensamento computacional, que inicia com a teoria
Construcionista proposta por Pappert influenciada pela teoria Construtivista proposta por Piaget, que foi
nomeada como pensamento computacional por Wing em 2006. A coleta de dados foi pela técnica da observação,
enquanto os alunos falavam ou estavam sendo gravados, ou tinha alguém anotando as suas falas. Entendemos
que o objetivo da oficina foi alcançado, pois os alunos conseguiram entender a proposta e criaram
conhecimentos matemáticos utilizando o software Scratch na linha proposta do pensamento computacional,
observamos que os alunos analisados se trabalhados dentro dessa linha e com condições para os mesmos vão
obter êxito principalmente no que tange a criação, pois criaram objetos que nem mesmo sabíamos como fazer.
Palavras-chave: Scratch; pensamento computacional; conhecimento matemático

1 Introdução

Observa-se que na matemática atual existem várias tendências para o seu ensino, uma
dessas linhas adotadas pelos educadores matemáticos é a das mídias tecnológicas (MAIOR;
TROBIA, 2009), que é bem contemporânea. Assim o trabalho com mídias digitais é uma
realidade emergente para a inserção dos estudantes na cultura digital, que é uma das 10
competências da BNCC.
No que tange as reais potencialidades do uso das mídias tecnológicas para o Ensino da
Matemática, pode-se destacar o maior desenvolvimento do raciocínio matemático dedutivo,
que procura fazer uma reflexão crítica com argumentos fundamentados, não pautada somente
em técnicas de cálculos ou algoritmos repetidos, observados em Ponte e Navarro (1997) e
Borba (2010).
Quando se fala da complexidade do mundo atual, a escola se faz presente neste cenário
e segundo Sánchez Albarracín, Rutz da Silva e Schirlo (2015), as novas tecnologias digitais
fazem com que os espaços escolares se tornem mais dinâmicos,
Sendo assim, o presente relato busca fazer reflexões sobre algumas atividades
desenvolvidas em uma disciplina Tendências no Ensino de Ciências e Matemática (TECM) de
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mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da UNEMAT (Universidade do Estado de
Mato Grosso), campus de Barra do Bugres, apontando certos aspectos inerentes a importância
das mídias digitais no ensino, principalmente com uso do software Scratch no
desenvolvimento do pensamento computacional por meio de alguns conceitos matemáticos.

2 Referencial Teórico

A ideia de pensamento computacional surgiu na década de 80, proposto por Papert,
não com essa nomenclatura, mas com disposições para que no futuro viesse a serem
discutidos trabalhos nessa linha, Papert (1980) com a teoria construcionista, influenciada pela
teoria construtivista de Piaget, acredita que os alunos podem ser criadores de seu próprio
conhecimento, para isso necessitariam de condições para que o conhecimento acontecesse.
Para esse movimento construcionista Maltempi (2005), traz que basicamente ocorrem
dois tipos de construção, sendo a primeira trata que no momento em que o aprendiz está
construindo um conhecimento ele está fazendo com sua própria cabeça, e ao mesmo tempo
que isso acontece ele está preparando para que surjam conhecimentos mais sofisticados no
futuro.
Essa ideia supracitada é a ideia central do pensamento computacional, pois, os
algoritmos vão surgindo conforme o aprendiz vai evoluindo no conhecimento que está imerso,
e assim vai se construindo cognitivamente para outras experiências que necessitam desses
subsunçores (Ausubel, Novak e Hanesian, 1980).
O termo pensamento computacional surgiu em 2006 a partir de Wing (2016), a autora
traz que o pensamento computacional é uma habilidade vital para as pessoas contemporâneas,
e sua importância deve ser a mesma que leitura escrita, e aritmética básica.
Esse pressuposto que Wing nos levanta é de extrema relevância, pois a sociedade a
partir das gerações Z e Alpha terão que lidar com os Nativos Digitais (PRENSKY, 2001),
onde a tecnologia não é mais a extensão dos seres humanos, mas sim fazem parte dos
mesmos.
Assim a pesquisa está fundamentada no pensamento computacional, que parte do
pressuposto que os alunos constroem seus conhecimentos no momento em que lhes é dado tal
condição. E que para construir esses conhecimentos são necessários permear caminhos
diferentes dos que já visitaram, necessitando utilizar de seus subsunçores para chegar a
criação, que é o ponto determinante da educação para os alunos do Século XXI.
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3 Metodologia

O trabalho foi desenvolvido com os alunos do sexto ano de uma escola de ensino
fundamental na cidade de Barra do Bugres, uma escola que se localiza na parte periférica da
cidade e que não possuía sala de informática.
Como supracitado, para que os alunos trabalhassem os conhecimentos propostos pela
oficina e o pensamento computacional foi necessário criar condições para isso, por isso,
providenciamos 13 computadores para os alunos, assim cada aprendiz ficou com um
computador, houve todo um preparativo para receber os alunos.
Para início de trabalho partimos de algumas questões norteadoras, a primeira foi se
eles tinham computadores em casa, apenas uma aluna respondeu positivamente, quando a
pergunta foi de celular já haviam 8, uma aluna confessou que nem sabia ligar o computador.
Também foi lhes questionado se os alunos conheciam o software Scratch, nesse momento
nenhum aluno levantou a mão, observamos que seria algo novo para os alunos, e para a
pesquisa seria bom, pois, poderíamos trabalhar com os comandos básicos.
Assim pedimos para que os mesmos ligassem o computador, e iniciamos a gravação
de áudio da aula, todo processo de autorização já havia sido conversado com a professora da
turma, e foi firmado que não seria citado nome de alunos, professor e escola na produção do
relato.
Então para coleta de dados utilizamos a gravação das aulas e também as anotações,
assim a técnica utilizada nessa pesquisa foi a da observação, proposta por Lakatos e Marconi
(2011), já que tínhamos que utilizar os sentidos para observar os fenômenos que estavam
acontecendo na realidade, ou seja, ver, ouvir e examinar o que estava ocorrendo com os
aprendizes.
Como já mencionado os alunos não conheciam o programa, assim na primeira etapa da
oficina conforme planejado nós apresentamos o programa aos alunos e observávamos como
eles se desenvolviam, nos comandos básicos e na aprendizagem dos mesmos os alunos
conseguiram atingir o objetivo proposto para a aula.
Esses objetivos eram de aprender a utilizar ―controle‖, ―aparência‖, ―caneta‖,
―operadores‖, enfim eles conheceram os comandos que aparecem no layout da tela do
Scratch, esse era o intento inicial, para depois que aprendessem pudessem ser avaliados os
conhecimentos matemáticos que poderiam ser aprendidos com o pensamento computacional
utilizando o software Scratch.
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Quando eles entenderam todo o layout foram apresentado os passos para eles darem
sentido e direção, a ideia era justamente fazer com que eles construíssem o conhecimento por
si, como o pensamento computacional prevê, mas nesse momento ainda não era possível, pois
eles não sabiam ainda os algoritmos mínimos, assim o aprendizado da matemática ainda
estava um pouco distante.
No próximo passo pedimos para eles fazerem um quadrado, aqui já observamos que
eles não tiveram dificuldades e alguns alunos exclamaram, ―ahh, se eu girar 90º eu consigo
fazer um quadrado, pois é só andar 20 passos e girar 90º quatro vezes, mas o que é esse giro
de 90º graus mesmo?‖.
Aqui observamos que o aluno entendeu o que era necessário dar 20 passos e girar 90
graus quatro vezes para construir o quadrado, mas ele ainda não tinha o entendimento que
aquele 90º era o ângulo que tinha que girar, assim, depois da nossa explicação e com a ajuda
do software o aluno entendeu o que era um ângulo e para que servia.
A forma com que o Scratch trabalha a questão dos ângulos ajuda o professor no seu
trabalho cotidiano, já que o mesmo faz o trabalho com o material concreto, o aluno entende o
que está fazendo.
Na próxima etapa pedimos para os alunos construírem um retângulo, apresentamos a
figura na lousa e pedimos para que eles criassem uma ideia e desenhassem no computador, a
ideia aqui era observar se eles tinham aprendido a questão da lateralidade e dos ângulos.
A maioria dos alunos utilizou a seguinte estratégia, como já havia construído um
quadrado de 20 passos, aumentaram em 20 passos no cumprimento da base ficando a base
com 40 passos e deixando a altura com os mesmos passos, criando um retângulo com 40
passos de base com 20 passos de altura.
Aqui fica explicitado o que propusemos no referencial teórico já que houve primeiro
os subsunçores e logo em seguida apresentadas novas figuras e os alunos já conseguem
realizar a tarefa e também a citação de Maltempi (2005) momento em que o aprendiz está
construindo um conhecimento ele está fazendo com sua própria cabeça, e ao mesmo tempo
que isso acontece ele está preparando para que surjam conhecimentos mais sofisticados no
futuro, esse fato aconteceu quando os alunos transformaram o conhecimento anterior em um
mais sofisticado.
Por fim, com os conhecimentos já construídos foi pedido para que os mesmos
construíssem um triângulo qualquer, desenhamos vários triângulos na lousa e pedimos para
que eles construíssem o que acharem melhor, aqui eles demoraram um maior tempo e
começaram a trocar ideias entre eles.
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Entre os passos, esse foi o que demorou mais tempo, mas conseguiram, utilizaram os
comandos ande 30 passos e gire 120 graus por três vezes e conseguiram construir um
triângulo.
Aqui observamos que os pensamentos foram ficando sofisticados e os alunos
conseguiram dentro do prazo realizar as atividades propostas, nós só oferecemos as
ferramentas adequadas e eles conseguiram.
Durante a oficina surgiram algumas falas interessantes, uma chamou muito a atenção
que foi ―nossa para construir um triângulo já tem todos esses comandos, imagina se for
construir um jogo de luta, seria umas três telas dessa‖, aqui os alunos já assimilaram que para
construir figuras mais complexas com o Scratch irão ser necessários mais comandos e
comandos mais sofisticados, ficando claro que o pensamento computacional foi assimilado
por esses alunos, e com certeza poderiam evoluir nele, apenas dando as condições necessárias
para que isso acontecesse, o pensamento computacional está presente na quinta competência
geral da BNCC que é a cultura digital.
No final para descontrair, quando faltavam 30 minutos pedimos para eles fazerem
qualquer desenho, a criatividade dos alunos surpreendeu, criaram luzes, rosas giratórias,
objetos que nem nós sabíamos como fazer.

4 Considerações Finais

Em nossas considerações finais entendemos que os alunos possuem um potencial
enorme para evolução da aprendizagem, isso fica claro quando muitos não tem computador
em casa e ao serem defrontados com um software que não conhecem produzem conhecimento
matemático por sua própria cabeça.
Nessa oficina podemos observar a evolução do pensamento na prática com o software
Scratch, pois alunos que mesmo sendo nativos digitais não conheciam o software e alguns
nem o computador, conseguiram utilizar seus subsunçores e produziram o conhecimento em
matemática/geometria, logo em seguida aprenderam a trabalhar com o software nas formas
mais lúdicas possíveis.
Por fim esperamos contribuir com professores e alunos no trabalho com o pensamento
computacional, aliado ao software Scratch para a produção de conhecimentos matemáticos no
caso em tela a geometria.
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Resumo:
O ensino híbrido vem sendo objeto de estudo de muitas das pesquisas realizadas no Brasil e, assim sendo, este
trabalho teve por objetivo investigar como esse ensino tem sido entendido nesses estudos, buscando também
identificar as tecnologias que estão dando suporte às suas práticas pedagógicas. Esta pesquisa é de abordagem
qualitativa, do tipo bibliográfico, em que se buscou mapear publicações, em bases de dados contendo teses e
dissertações, que tratassem de práticas pedagógicas e ensino híbrido relacionados. A análise dos dados aponta
entendimentos plurais sobre o ensino semipresencial, bem como uma diversidade de recursos tecnológicos
utilizados para subsidiá-lo.
Palavras-chave: Ensino híbrido. Semipresencial. Tecnologias.

Introdução

As inovações no campo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
provocaram mudanças nos mais diversos setores e serviços da sociedade atual, influenciando
hábitos e maneira de pensar dos indivíduos, demandando transformações institucionais,
principalmente no âmbito educacional. Desse modo, incluir as TIC na educação tem se
tornado uma desafiadora tendência, e os impactos dessa inclusão vem sendo sentidos ao se
definirem novas formas de se relacionar, de ensinar e aprender.
Concordamos com Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) quando enfatizam que essa
Era da Informação, a qual consiste em hiperconectividade e antecipação pelo fácil e livre
acesso às informações, tende a mostrar que ―crianças e jovens estão cada vez mais conectados
às tecnologias digitais, configurando-se como uma geração que estabelece novas relações com
o conhecimento e que, portanto, requer que transformações aconteçam na escola.‖ (BACICH,
TANZI NETO, TREVISANI, 2015, p. 47). Isso implica às instituições educacionais
levar para dentro da sala de aula as mídias e suas mensagens;
considerá-las como fatores de integração escolar e curricular; provocar
interação entre disciplinas e metodologias, entre alunos e professores;
estimular a motivação e o interesse dos alunos; desafiar os professores
a se apropriarem dessas novas ferramentas. (FANTIN;
RIVORTELLA, 2012, p. 53)
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Nesse sentido, acredita-se, portanto, que as instituições de ensino poderiam fazer bom
uso dos artefatos tecnológicos comunicacionais atuais para que, ao incluir a realidade da
cultura digital em ambiente escolar, pudesse haver um maior envolvimento dos estudantes na
construção de seus próprios saberes, ao mesmo tempo em que seriam criadas oportunidades
para o desenvolvimento de novas habilidades.
Atendendo, então, a demandas educacionais e a incentivos governamentais (BRASIL,
2019), propostas metodológicas pedagógicas diferenciadas têm sido criadas, cujas finalidades
incluem o equilíbrio das potencialidades dos artefatos tecnológicos, sua praticidade e
mobilidade e, acima de tudo, a derrubada de barreiras referentes à presencialidade física em
espaços educacionais fixos e estabelecidos.
E ao considerar esses fatores, podemos citar duas formas de educação que promovem
a inclusão das TIC em seu contexto e proporcionam certa autonomia aos autores envolvidos
no processo educativo: a educação a distância (EaD), que é caracterizada pelo uso mais
intenso das tecnologias, e o ensino híbrido1, que insere a tecnologia na educação como elo
entre o padrão atual e a estruturação de um novo currículo, privilegiando a aprendizagem
ativa, tanto individualmente, quanto em grupo. (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI,
2015).
No entanto, cremos que é possível que se haja múltiplos entendimentos e dúbias
interpretações a respeito do ensino híbrido e, a caráter investigativo, julgamos importante
realizar este estudo. Importa acrescentar que este está inserido em um contexto maior – um
trabalho de pós-graduação em curso –, mas que aqui tem o objetivo de investigar de que
maneira o ensino híbrido tem sido entendido nas pesquisas e quais tecnologias estão sendo
utilizadas.
A partir da (1) Introdução, este estudo se organiza em cinco seções, sendo (2) uma
para breve reflexão acerca do ensino híbrido; (3) outra para descrever os procedimentos
metodológicos adotados para a realização deste trabalho; (4) uma seção dedicada à análise dos
achados; e, por fim, (5) as considerações finais e (6) todo material bibliográfico necessário a
essa pesquisa.

O ensino híbrido

1

Também conhecido como Semipresencial, Blended Learning ou B-learning, no idioma inglês.
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De acordo com Horn e Staker (2015), o ensino híbrido é um programa de educação
formal, que deve ser ministrado, em parte, por meio do ensino virtual, momento em que o
aluno recebe certo controle sobre o tempo, ritmo e modo de estudo, e em parte, em
combinação com uma sala de aula física, sob a direção de um professor. Ainda segundo os
autores, esse programa proporciona oportunidades para que os alunos aprendam por meio de
atividades que mesclam diferentes modalidades de aprendizagem.
No entanto, variadas interpretações a partir dessa e de outras concepções tornaram
fluidos os entendimentos acerca do ensino híbrido, que vem sendo caracterizado como
metodologia, abordagem, combinação metodológica, modalidade, entre outros. Além disso,
também é possível identificar compreensões, tanto simplistas, quanto tendenciosas a respeito
do termo, reduzindo o Blended learning à combinação entre presencial e virtual, ou
associando a virtualidade à distância de espaços escolares, ou ainda enfatizando a mescla
somente nas formas de ensino, desconsiderando as formas de aprendizagem. (RODRIGUES,
2016)
Nesse contexto de multiplicidade, redução e tendenciosidade, torna-se válido pensar
no ensino híbrido para além das questões relacionadas a classificações e a espaços. Cumprenos refletir sobre elementos considerados essenciais na constituição dos entendimentos sobre
esse ensino, tais como infraestrutura, preparação docente, papel do discente, planejamento,
combinação de espaços etc.; mas, acima de tudo, julgamos necessário refletir sobre a escolha
e uso dos artefatos tecnológicos, pois estes refletem o modo de apreender o ensino híbrido,
bem como interferem nas relações no processo de ensino e aprendizagem.
Portanto, para além da fluidez, pluralidade conceitual e da análise de elementos
considerados constitutivos do que é o ensino híbrido, buscamos aqui refletir sobre a relação
desse ensino com as tecnologias. E é nessa busca por compreensão dos entendimentos postos
em suas relações com as TIC que passamos às seções seguintes.

3 Aspectos metodológicos da pesquisa

Considerando as características do objeto de estudo, a opção metodológica foi pela
pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo bibliográfica e, por meio de levantamento,
ocorrido nos primeiros meses de 2019, mapeamos pesquisas que tratavam do ensino
híbrido/semipresencial. Ressaltamos que o procedimento de levantamento seguiu técnicas de
Revisão Sistemática, pelas quais foi estabelecido um protocolo de pesquisa, sendo então
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definidos a base de dados, os termos descritores, o idioma, o interstício e a área de
conhecimento.
A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) foi escolhida como
base de dados e as buscas foram feitas nos idiomas português e inglês, utilizando os seguintes
descritores: educação híbrida; ensino híbrido; blended learning; b-learning; blended
education;

hybrid

education2;

hybrid

learning;

hybrid

teaching;

hibridização;

e

semipresencial, bem como suas possíveis formas de escrita, semi-presencial e semi presencial.
É importante salientar que esses termos deveriam constar no título das pesquisas.
Realizamos as buscas no interstício de 2004 a 2018, devendo as publicações estar
inseridas nas áreas de conhecimento Educação ou Ensino, ou, mesmo que em outras áreas,
elas deveriam ter o ensino como seu objeto de estudo. Pontuamos que a justificativa pela
definição do interstício se dá por ter como base, à época, a regulamentação da Portaria MEC
nº. 4.059/043, que tratava da semipresencialidade.
Em um universo com mais de 50 pesquisas, seguindo os critérios estabelecidos,
reduzimos o número de trabalhos encontrados a trinta e um, todos com disponibilidade para
acesso gratuito e online. Entretanto, com vistas a olhar para as tecnologias, nos detivemos na
leitura dos sumários e considerações finais dessas publicações, a fim de selecionar aquelas
que tratassem de práticas pedagógicas em contexto de ensino híbrido. Como resultado, um
total de vinte trabalhos passou a constituir o corpus do presente artigo. Os dados foram
analisados a partir de quatro agrupamentos: segmento educacional contemplado pela
pesquisa; entendimentos sobre o ensino híbrido; tecnologias recorrentes; e o uso das
tecnologias a partir dos entendimentos.

4 Análise dos dados: entendimentos do ensino híbrido em relação às tecnologias

Levando em consideração as vinte publicações constituintes deste corpus, julgamos
relevante o agrupamento dos dados da maneira que se segue:

4.1 Segmento educacional

2

Mesmo ciente que determinados termos com b-learning, blended learning e blended education se referem ao
ensino híbrido, optamos pela tradução literal/livre da palavra híbrido.
3
Este Decreto já foi revogado pela Portaria MEC nº. 1.428/18, que agora versa sobre a educação a distância.
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Em relação aos níveis educacionais, separamos o número de publicações relativas a
cada segmento na seguinte tabela:
Tabela - Publicações por segmento
SEGMENTO
QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES
Educação básica
8
Formação inicial
7
Formação continuada
4
Formação tecnológica
1
TOTAL:
20
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Percebemos que os segmentos da formação primária, secundária e formação inicial
têm sido campo experimental recorrente da proposta de ensino híbrido. Notamos um
movimento docente para uma busca de novas formas de ensino, principalmente em turmas de
Ensino Médio na Educação básica, em disciplinas como Física, História e Língua portuguesa.
Em relação ao ensino superior, os cursos que investiram na experimentação estavam inseridos
nas áreas de Engenharia, Saúde, Ciências exatas e Licenciaturas. As publicações voltadas para
a formação continuada trataram do ensino híbrido em contexto de capacitação em
conhecimentos matemáticos e para o uso das tecnologias. Já o ensino tecnológico contemplou
a área de Sistemas.

4.2 Entendimentos sobre o ensino híbrido

Notamos que os entendimentos sobre o ensino híbrido nas pesquisas se fundamentam
em autores recorrentes, tais como Michael B. Horn, Heather Staker, Lilian Bacich, Adolfo
Tanzi Neto, Fernando M. Trevisani, Romero Tori, José M. Moran e Charles R. Graham. De
modo geral, as pesquisas entendem o ensino híbrido/semipresencial como sendo uma
combinação de dois elementos, podendo estes estar relacionados a espaços (virtual e
presencial-físico), modalidades (presencial e a distância) e tecnologias. Entretanto, ao fazer
uma análise mais amiúde das percepções apresentadas, foi possível notar uma pluralidade de
entendimentos e maneiras diferenciadas de se classificar o Blended learning.
Percebemos que parte das pesquisas aponta que o ensino híbrido surgiu da EaD, sendo
uma variação que admite que nem todas as atividades devem ser realizadas a distância.
Portanto, ele é entendido como a integração de elementos de dois modelos de ensino: o
tradicional presencial e a distância. (GOMES, 2013) Dessa forma, é concebido como um
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método, ou ainda metodologia, que mescla ou alterna ―momentos em que o estudante
participa de interações a distância, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, com
outros momentos em que o ensino ocorre na forma presencial.‖ (SANTOS, 2015, p.34)
Sob essa mesma ótica, algumas pesquisas consideram também que o ensino
híbrido/semipresencial é uma abordagem educacional complementar das tarefas presenciais,
com o fim de ―incrementar atividades de pesquisa, auxiliar a mobilidade e a colaboração entre
professores e alunos e para facilitar o acesso à informação[...].‖ (OSMUNDO, 2017, p. 22)
De um outro ponto de vista, encontramos pesquisas que apreendem o ensino híbrido
como modalidade de educação que consiste na combinação metodológica de atividades
presenciais e atividades virtuais/online, que podem ser realizadas no ambiente escolar ou a
distância. É também entendido como uma metodologia ativa, pois considera ―que os alunos
devem desenvolver autonomia e ter uma postura ativa no processo de estudo, fazendo amplo
uso das TIC para que isso seja atingido.‖ (RODRIGUES, 2016, p. 24) Nessa perspectiva, o
Blended learning tende a considerar menos o espaço físico para as atividades virtuais, dando
às TIC um papel relevante ao permitir ―que a tecnologia seja uma ferramenta que dê ao aluno
autonomia para controlar parte do tempo e momento em que se concentra na aprendizagem de
um novo tema‖. (RODRIGUES, 2016, p. 24)
Embora diferentes entre si, tais apreensões conferem ao ensino híbrido um caráter um
tanto quanto personalizador, pois, nos momentos virtuais, por meio das tecnologias, ao aluno
é dado ―algum elemento de controle [...] sobre o tempo, o lugar, o modo e/ou o ritmo do
estudo‖. (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 52) Dessa maneira, permite-se o
desenvolvimento integral dos estudantes de maneira individualizada, respeitando os
interesses, as trajetórias e os pontos fortes e fracos de cada um, dando a eles condições de
progredir na busca por novos conhecimentos, à medida em que forem superando suas
dificuldades. (RODRIGUES, 2016, p. 23)
Notamos que, embora as pesquisas apresentem pensamentos múltiplos acerca do
ensino híbrido, há uma preponderância de entendimentos de acordo com os segmentos
educacionais. À nível de formação inicial, continuada e tecnológica, é da maioria o
entendimento de que o ensino semipresencial é a modalidade/método que converge o
presencial e a distância. No segmento da educação básica, a maioria das pesquisas apreende o
ensino híbrido como metodologia/abordagem que consiste em mesclar atividades presenciais
e virtuais/online, admitindo que estas podem ser feitas em sala de aula.
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4.3 Tecnologias utilizadas

Investigamos as práticas pedagógicas em contexto de ensino híbrido e, de modo geral,
identificamos nas pesquisas as tecnologias recorrentes que subsidiaram essas práticas. Em
todos os segmentos educacionais é presente a utilização de computador; notebook e projetor
como suporte para o uso do Pacote Microsoft Office, mais especificamente Word e
PowerPoint, para apresentação/entrega de conteúdo; da internet, principalmente no acesso ao
YouTube e ao Google, com vistas a consultar informação/conteúdo; da plataforma adaptativa
Khan Academy, para acompanhamento do desenvolvimento dos alunos; e os recursos dos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), sendo Moodle, Teleduc e LMS (para
aprendizagem de línguas) os mais recorrentes.
Apesar da multiplicidade de apreensões presentes nas pesquisas, convém apontar a
harmonia entre os entendimentos de ensino híbrido quanto à mescla de momentos presenciais
e momentos virtuais/online. No entanto, para além do conceitual, faz-se necessário olhar esse
ensino dando atenção especial às relações que se fazem com o uso das tecnologias,
perpassando as dimensões do presencial e do virtual.

4.4 Relação entre entendimentos e as tecnologias utilizadas

Para além da busca conceitual de ensino híbrido/semipresencial, importou-nos refletir
sobre as tecnologias que estão vinculadas às dinâmicas do Blended learning a partir dos
entendimentos descritos nas pesquisas.
Nos trabalhos analisados, notamos que aqueles em que se predomina o entendimento
de ensino híbrido/semipresencial como a convergência de momentos presenciais e momentos
a distância, as relações com os recursos tecnológicos são estabelecidas fora do espaço escolar,
sendo as TIC utilizadas como depositório. Por conseguinte, vimos que conteúdos são
disponibilizados no YouTube, em blog ou Dropbox, mas o AVA se configura como a
tecnologia mais utilizada, especialmente no ensino superior, chegando a ser considerado uma
extensão da sala de aula. (COSTA, 2015)
Em análise mais minuciosa, percebemos que os AVA, por mais que ofereçam diversas
possibilidades, vêm sendo utilizados, na maioria das vezes, apenas como depositórios de
conteúdo. Encontramos tentativas de se promover interações por meio do uso do recurso
fórum, mas, tais interações entre os alunos se limitavam a ―frases curtas que não se
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articulavam com as intervenções dos demais estudantes, sugerindo que sequer tenham sido
lidas.‖ (COSTA, 2015, p.80)
Em relação à dinâmica estabelecida com o uso das TIC, o entendimento de que deve
haver certo distanciamento dos espaços físicos para as atividades virtuais reforça a ideia de se
inverter os momentos ―tradicionais‖ de aquisição e aplicação de conhecimento, nos quais o
professor é o transmissor em sala de aula e o aluno, em casa, coloca em prática o
conhecimento adquirido. (MONTEIRO; MOREIRA, 2018) No sentido dessa inversão, vimos
os alunos terem acesso prévio ao conteúdo da aula seguinte e, com antecedência, em casa,
puderam estudar os conceitos teóricos disponibilizados pelo professor no AVA, em
documentos Word, PowerPoint e/ou links de sites da internet. Os momentos presenciais em
sala de aula ficaram, então, dedicados à realização de exercícios e aplicações práticas para a
consolidação e expansão dos conhecimentos.
Essa dinâmica, conhecida como sala de aula invertida, (HORN; STAKER, 2015),
vista com predominância nas pesquisas voltadas para a formação inicial, continuada e
tecnológica, permitiu que o aluno tivesse certo controle sobre seu ritmo e modo de estudo,
fazendo com que os momentos virtuais com as TIC fossem mais personalizados. (BACICH;
TANZI NETO; TREVISANI, 2015) Nesse contexto, o uso dos AVA está diretamente
vinculado às apreensões de ensino híbrido.
Em relação às pesquisas cujo entendimento de ensino híbrido se volta para a
combinação de momentos presenciais e atividades virtuais, notamos que as relações
tecnológicas podem se dar tanto a distância, quanto no próprio ambiente escolar. Desse modo,
os estudos apontaram que, em contexto de educação básica, predominantemente, houve maior
exploração das possibilidades tecnológicas existentes, pois além dos AVA e seus recursos
(fórum, portfólio, glossário etc.), outros artefatos foram utilizados para subsidiar as práticas
do Blended learning.
Assim, a recorrência tecnológica se deu pelo uso de tablet; celular; TV e aparelho
leitor de DVD; YouTube, Wikipédia, blogs e outros sites da internet, para acesso a games e
conteúdos; simuladores computacionais; aplicativos como Padlet e Whatsapp; rede social
Facebook, para fins interacionais a distância; software para realização de testes, tal qual o
Kahoot; e plataformas adaptativas, como a Khan Academy.
Com vistas a utilizar as tecnologias para realização de atividades online, independente
do espeço físico, a dinâmica vinculada a esse entendimento se dá também pelo uso das
tecnologias em contexto coletivo, com duração definida. As pesquisas apontam para aulas
presenciais divididas em várias estações de atividades, sendo que ao menos uma destas é feita
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com o uso de TIC, integrando, assim, ambos os espaços, presencial e virtual. No entanto,
como são insuficientes em número os recursos disponíveis no ambiente escolar,
principalmente em instituições de educação básica, os alunos são divididos em pequenos
grupos que se revezam na realização dessas tarefas e no uso das tecnologias para sua
aprendizagem. Tal estratégia é nomeada por Horn e Staker (2015) como rotação por estações.
Ao final das análises, percebemos que há certa pluralidade de entendimentos a respeito
do ensino híbrido nas pesquisas, que ora o caracteriza como modalidade, ora como
metodologia, ou ainda como abordagem e combinação metodológica. Além disso, os
trabalhos evidenciam diferenciação de entendimentos quanto ao espaço físico para a
realização das tarefas online e quanto às escolhas das TIC.
Com base nas informações coletadas, preferimos olhar o Blended learning
considerando não somente conceitos e questões metodológicas de forma isolada, mas sim para
a relações existentes entre os entendimentos e as tecnologias, que são elementos centrais
possibilitadoras da hibridização. Pressupomos, a partir disso, que a escolha dos artefatos
tecnológicos utilizados para subsidiar as dinâmicas e práticas pedagógicas está diretamente
vinculada a cada entendimento sobre ensino híbrido.

5 Considerações finais

Este artigo se caracterizou pela apresentação de dados parciais de um trabalho em
curso, e teve como objetivo investigar os entendimentos das pesquisas acerca do ensino
híbrido/semipresencial, bem como identificar as tecnologias que têm sido usadas para
subsidiar as práticas pedagógicas desse ensino.
Das publicações extraímos um emaranhado conceitual e constatamos a dificuldade de
se estabelecer um conceito único de ensino híbrido. No entanto, olhando para o que se
harmoniza entre os diferentes entendimentos, tem-se certa preponderância de pensamentos
que vinculam o presencial e o online/virtual, estando cada um desses entendimentos também
vinculados a determinadas tecnologias. Considerando os limites deste estudo naquilo que é a
parcialidade dos dados, é possível estabelecer pressupostos de que certos entendimentos têm
reforçado determinadas dinâmicas com o uso das TIC e, para além disso, têm restringido os
momentos virtuais ao uso de certos artefatos tecnológicos.
Segundo considerável número de publicações referentes aos segmentos de formação
inicial, continuada e tecnológica, tem-se que no ensino semipresencial a virtualidade está
condicionada à distância dos espaços escolares. Em decorrência disso, o AVA torna-se o
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principal aliado nas práticas pedagógicas, ainda que sendo usado como depositório de
conteúdos. Sob outra ótica, especialmente em contexto de educação básica, boa parte das
pesquisas entende que a virtualidade se dá pelo uso das TIC em si, não atrelada a nenhum
espaço físico específico. Sendo assim, além dos AVA, tecnologias como sites de internet,
redes sociais e aplicativos também são utilizados.
Apesar dos desafios, nas pesquisas notamos que se acredita no potencial da proposta
do ensino híbrido e, ainda que haja uso limitado de tecnologias como repositório,
principalmente a nível de formação inicial, observamos que há uma tentativa docente de se
(re)significar as TIC de uso comum em cultura digital, com vistas a dar possibilidade de
condições, sobretudo para a aprendizagem.
Em suma, devido a uma pluralidade e fluidez de conceitos e escolhas de tecnologias,
ousamos dizer que, nas pesquisas, os entendimentos acerca do ensino híbrido e de seus
espaços também são híbridos. Assim sendo, para além de discutir esse ensino considerando
apenas seus dois elementos conceituais marcantes (o presencial e o online/virtual), julgamos
relevante olhar os processos formativos híbridos sob a ótica das relações de ensino e
aprendizagem que se estabelecem com o uso das tecnologias vinculadas aos entendimentos.
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Resumo:
Este relato apresenta uma experiência realizada em uma escola pública do estado de Mato Grosso, com alunos do
ensino médio, na disciplina de matemática. O objetivo do trabalho foi estimular os alunos a produzir
conhecimentos matemáticos atrelados ao uso de tecnologias, com o intuito de aumentar o interesse e motivação
pelas aulas de matemática. Os alunos apresentaram múltiplas abordagens de produtos como aplicativos para a
aprendizagem matemática, ao mesmo tempo em que trouxeram abordagens curiosas de matemática envolvidas
nas mais diversas áreas do conhecimento. As apresentações seguiram um rigor com o uso das teccnologias de
comunicação tanto para as apresentações quanto para a construção e entrega dos trabalhos. O envolvimento dos
alunos foi satisfatório. Concluímos que o uso da tecnologia como parte integradora da aprendizagem é mais
interessante para o aluno, pois atualmente ele pensa tecnologicamente e isso facilita o processo de aprendizagem
na era digital em que fazem parte.
Palavras-chave: Tecnologias, matemática, interação

1 Introdução

A motivação para a realização deste trabalho veio a partir de um curso de mestrado o
qual faço parte, ouvi uma professora dizer que ―todo professor deve usar a tecnologia em sala
de aula‖. Essa fala me fez pensar em minha prática docente, em minha atuação docente em
sala de aula. Por ser da área de exatas, percebi que acabava por utilizar basicamente o ensino
tradicional, com lousa e pincel, livro, exercícios, exemplos, explicações, etc., sem
perspectivas de trabalhos diferenciados ou atrativos para o aluno aprender. Nesta perspectiva,
passei a me permitir pensar numa forma de dinamizar as aulas e a tecnologia começou a
rondar o meu trabalho.
No decorrer das aulas de matemática, atentei-me ao comportamento tecnológico que
meus alunos tinham em sala de aula. Os alunos vivem com seus celulares à mão, conhecem
tudo de netflix, séries, you tube; mas, quando fiz a pergunta para saber se eles conheciam
algum aplicativo ou software que pudessem ajudá-los no estudo de conteúdos matemáticos,
eles responderam que não. Também perguntei se eles utilizavam com frequência a forma de
apresentação de seminários por meio de slides, se sabiam a forma de estruturação correta para
se apresentar um seminário; as normas, dentre outros aspectos. As respostas foram todas
negativas.
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Pude perceber a falta de interesse e motivação nas aulas de matemática por parte dos
alunos. Aquela metodologia tradicional ou somente aquela, estava tornando as aulas pesadas e
maçantes.
Logo, surgiu uma indagação: porque esses alunos não se beneficiam da tecnologia
para os estudos, já que sabem tanto? Nesse sentido, conversei com duas turmas as quais
estavam fazendo parte de minhas observações, e propus um trabalho que envolvesse
tecnologias digitais atrelados ao ensino/aprendizagem de matemática, como forma de motivar
a interação nas aulas e o uso sadio da tecnologia para aprender matemática de maneira
prazerosa e agradável.
Segundo Babin e Kouloumdjian (1989), em suas pesquisas com os jovens, confirmam
a hipótese de que a invasão das mídias e o emprego das tecnologias na vida cotidiana
modelam progressivamente um outro comportamento intelectual e afetivo. Os jovens estão
em outras necessidades, outras percepções, outros relacionamentos; os conhecimentos que
lhes chegam por meio das escolas e dos livros, organizados racional e linearmente, são vazios
de significados. As outras maneiras de compreender, de perceber, de sentir e de aprender, em
que a afetividade, as relações, a imaginação e os valores não podem deixar de ser
considerados. São alternativas de aprendizagem que os auxiliam a interagir, a escolher e a
participar nas estruturas sociais e educativas.
O objetivo principal do trabalho foi valorizar as habilidades tecnológicas que os alunos
têm desenvolvidas, a fim de conhecer as contribuições que a tecnologia digital pode trazer aos
conhecimentos matemáticos em sala de aula. Motivar a interação dos alunos nas aulas de
matemática a partir do uso das tecnologias digitais e proporcionar uma aprendizagem
prazerosa e agradável.

2 Tecnologias e Educação

De acordo com Porto (2006), a tecnologia contemporânea expõe um potencial
educativo e alguns elementos nunca vistos anteriormente, e define cada um deles. A rapidez –
com que são disponibilizadas e processadas as informações. Está em jogo uma leitura não
limitada à extração de informações do texto, conforme a escola solicita e espera. Recepção
individualizada - as tecnologias põem à disposição do usuário amplo conjunto de
informações/conhecimentos/linguagens, com potencialidades incalculáveis, disponibilizando,
a cada um que com elas se relacione, diferentes possibilidades e ritmos de ação. Interatividade
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e participação - Possibilitam uma relação próxima de diálogo e comunicação exclusiva dos
indivíduos.
Conforme citado por Porto (2006), para Gutiérrez Martín (2002), os novos sistemas
multimídias são quase humanos. Hipertextualidade - com abundância de informações,
imagens, janelas, caminhos e linguagens que os textos escolares não possibilitam. O texto
virtual permite associações, mixagens, e faz com que o usuário tenha diferentes opções de
escolha, seja sujeito em busca da complexidade de informações/caminhos. Realidade virtual o indivíduo interage com a realidade das imagens, criando elementos próprios para entender a
situação virtual, significá-la e interagir com ela. Digitalização/ideologia - com especificidades
próprias – imagens, narrativas, sons e movimentos, o meio chega ao receptor com fortes
apelos de sedução, contribuindo para que o usuário crie códigos de entendimento e se envolva
com as mensagens nele divulgadas.
Babin e Kouloumdjian (1989) propõem o funcionamento da ―escola em estéreo‖, que
significa utilizar duas pistas, dois tempos no sistema de formação do aluno. Para os autores, as
duas pistas significam trabalhar considerando o raciocínio, a cognição, sem deixar de atender
aos apelos dos sentidos, das emoções.

3 Aspectos metodológicos

Para a realização deste trabalho foram selecionadas duas turmas (segundo e terceiro
ano) com 35 e 30 alunos respectivamente; de ensino médio do período matutino. Por serem
duas turmas numerosas, com alunos bem ativos, dispostos na realização de atividades; mas
que naquele momento estavam apresentando comportamento desmotivado, cansados,
desanimados; propus algo diferente àquelas turmas ao passo que sabia que aceitariam o
desafio.
A proposta foi lançada no mês de maio de 2019, inicialmente foram utilizadas duas
aulas para explanar a proposta. Os alunos foram comunicados que o trabalho bimestral que
antes era trabalho escrito, com exercícios e resoluções, agora seria um trabalho em grupo, de
no máximo 4 alunos, e apresentados em forma de seminário. Porém, este seminário deveria
ser apresentado por meio de slides produzidos pelo grupo, com uma temática a ser escolhida
pelo próprio grupo, que envolvesse matemática e tecnologias.
O conteúdo ficaria a critério do grupo, não importando se este conteúdo faria parte da
grade da série vigente a qual estavam ou não. O importante seria matemática e tecnologia
apresentados com aplicativos, softwares, jogos em geral, etc. Os componentes deveriam ser
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capazes de organizar, selecionar, interpretar algum conteúdo matemático, utilizando
tecnologia digital para demonstrá-los.
Contudo, como estávamos falando de tecnologias, a assistência e os momentos de
sanar dúvidas também foram organizados de forma que fossem feitos por meio digital. As
assessorias da professora com os alunos foram feitas somente via grupo de WhatsApp. A
entrega dos trabalhos foi feita por e-mails (todos enviaram os arquivos em PowerPoint para
um e-mail da docente).
Os alunos tiveram aproximadamente vinte dias para se organizarem para as
apresentações. Alguns grupos tiravam dúvidas, pediram opiniões no decorrer das aulas, outros
pelo grupo de mensagens, outros ainda pelo WhatsApp, mas de modo privado. Para o
momento das apresentações, esclareci que a estrutura dos slides deveriam estar de acordo com
as regras de apresentação, como por exemplo não estar carregado demais, as cópias deveriam
estar em pen drives para segurança, todos os componentes do grupo deveriam falar na
apresentação, todos deveriam saber o trabalho por completo (não apenas a parte que iriam
apresentar) e que a professora faria perguntas aos componentes, justamente das partes que não
tinham apresentado, para garantir que saberiam todo o trabalho.
Ao final das apresentações, teríamos um momento para perguntas dos colegas e uma
contribuição e considerações da professora. A ideia era de causar tensões nos alunos para ver
como se comportariam diante de estresse e tensão.

4 Resultados

Para uma visualização das produções, segue abaixo uma tabela com os temas
aborgados pelas turmas.
Quadro 1: Temas escolhidos pelos alunos para a realização das apresentações em slides.
Temas abordados por turma
Grupos
2° ano do Ensino Médio
3° ano do Ensino Médio
1
Matemática no cinema
Toon Math – jogo
matemático e corrida infinita
2
App: King of math – Rei da matemática Jr.
O código binário
3
Números binários
Conhecendo o Quick Brain
4
Conhecendo o aplicativo Socratic
A matemática e a música
5
Aplicativo para jogar com as 4 operações básicas Conhecendo o Photomath
6
Jogo: Dedo no gatilho
7
Jogo da velha da multiplicação
8
A matemática e a linguagem de programação
9
Topografia e matemática
10
A Criptografia e a matemática
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Um dos trabalhos apresentados pelos alunos foi a ―matemática no cinema‖. Os alunos
do grupo abordaram a matemática presente na fotografia do filme – ressaltando a regra dos
terços, a proporção áurea, a sequência Fibonacci, a simetria e a película de 35 mm. A regra
dos terços consiste em uma técnica que divide a tela da fotografia em 9 quadrados, por meio
de duas linhas horizontais e duas verticais – imaginárias (veja figura 1).

Figura 01 – imagem dividida com a regra dos terços. Fonte: internet – produção dos slides
pelos alunos.
Posiciona-se nos pontos de cruzamento o que se quer destacar, a fim de obter uma foto
equilibrada. Os dois terços da imagem atingem o número 0,666, o qual se aproxima do
comprimento da secção áurea de um segmento que é, 0,618 – o número de ouro. A simetria
matemática, consiste na regra da disposição de duas figuras idênticas que se correspondam
ponto a ponto. Neste contexto, o objeto se move, mas as distâncias, ângulos, tamanhos e
formas são preservados por simetrias (veja figura 02 – a e b).

Figura 02 – a) e b) imagem dividida com a simetria. Fonte: slides elaborados pelos alunos.
A proporção áurea foi representada pelo grupo como uma combinação de vários
quadrados e uma espiral – considerada uma ―proporção natural‖, pois está presente em
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diversos elementos da natureza como conchas, flores, animais, vegetais, no corpo humano.
Ela beira a perfeição, sendo considerada a forma mais agradável de representar coisas para o
nosso olhar. Esta proporção segue a sequência Fibonacci –( 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584) descrita no século XII por Leonardo Fibonacci, uma
fórmula matemática que representa como nossos olhos reconhecem a beleza (veja figura 03 –
a e b).

Figura 03 - a) imagem representada pela espiral de Fibonacci. b) imagem da perfeição facial
pela proporção áurea de famosos. Fonte: slides elaborados pelos alunos.
No cinema, em que os profissionais combinam regras de plano com paleta de cores,
perspectiva e trilha sonora, fazendo tudo se encaixar perfeitamente, trazendo uma imagem
harmoniosa e agradável aos nossos olhos. O grupo também enfatizou a proporção áurea nos
famosos, onde o índice de perfeição no ator George Clooney, o título de homem mais bonito
do mundo não veio à toa. De acordo com a proporção área, o rosto do ator é 91,86%
simétrico.
Outro fato importante que o grupo trouxe para o conhecimento da turma foi o cálculo
efetuado para sabermos a metragem total de película de 35 mm utilizada em filmes de longametragem (veja figura 04 – a e b).
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Figura 04 - a) imagem do slide do cálculo da película de 35 mm do filme Titanic. b) imagem
do slide do cálculo da película de 35 mm do filme Senhor dos anéis. Fonte: slides elaborados
pelos alunos.
Neste, os alunos fizeram a explicação de como é feito o cálculo para saber quantos
quilômetros de película de 35 mm são utilizadas em filmes de longa-metragem. A turma ficou
muito impressionada pois não acreditavam que estes tipos de cálculo poderiam ser feitos e
que a matemática básica (operações básicas) é importante até para a produção de filmes.
Aproveitamos o ensejo e fizemos uma discussão sobre as despesas financeiras que um filme
dessa proporção causa aos cofres dos produtores. Neste sentido, os alunos puderam perceber
que por meio da tecnologia (filmes) a matemática está inserida e com vital importância
inclusive na elaboração de planilhas de custos. Alguns alunos comentaram sobre a forma
divertida de falar de matemática com visualização de imagens, produção de slides para
apresentação em forma de seminários, pesquisas na internet, utilização do e-mail como forma
de entrega do trabalho, ou seja, rodeados de meios tecnológicos para o trabalho em sala de
aula.
Souto (2014), esclarece que, de acordo com Borba e Vilarreal (2005), [...] as
tecnologias materiais e imateriais devem ser consideradas partes constitutivas dessa produção,
na medida que às mídias é atribuído um papel mais abrangente, que vai além de um suporte
ou vínculo de mensagem que ―através de‖, produz conhecimento. Ao que parece, os alunoscom-tecnologias proporcionaram uma construção de conhecimento muito mais abrangente e
significativa na interação entre si nos grupos de trabalhos, com computadores e internet e,
com isso reestruturaram em suas mentes a forma de aprender. Esse aprender saiu da rotina,
causou tensões quando foram propostos os trabalhos, mas que foram (re) significadas as
aprendizagens em matemática.

5 Considerações finais

Este trabalho teve por finalidade envolver a tecnologia e a matemática como forma de
oportunizar um processo de aprendizagem em matemática, motivando a interação nas aulas e
o uso sadio da tecnologia para aprender matemática de maneira prazerosa e agradável. Os
alunos usam seus celulares e computadores cotidianamente, mas pelo que parece, apenas ao
uso de interação em redes sociais. Percebi que eles não usam constantemente e-mail de forma
profissional, não utilizam a internet, vídeos, pesquisas, etc., como meio de aprendizagem das
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áreas científicas (escolares). Usam apenas para fins os quais lhes interessam, como
principalmente jogos, sites sociais.
Estudar matemática, compreender o que se está estudando, montar material para
apresentação, organizar-se para tal apresentação, ser capaz de expor o que aprendeu/entendeu
aos colegas e professor, aos mesmo tempo em que interage com a tecnologia e a utiliza como
forma de expressar seus conhecimentos, como também reorganiza sua própria forma de
pensar; é tarefa que exige do aluno, no mínimo, algumas habilidades e técnicas que muitas
vezes são levadas em conta quando se está sentado em uma cadeira, atento ao professor que
fala, e este aluno tenta absorver o máximo que consegue.
Logo, o trabalho foi válido pela experiência de um novo olhar que tanto aluno quanto
professora tiveram da experiência, ao passo que teve vários fatores de complexidade na
construção dos saberes matemáticos com tecnologias.

Referências
BABIN, Pierre; KOULOUMDJIAN, Marie F. Os novos modos de compreender: a geração
do audiovisual e do computador. São Paulo: Paulinas, 1989.
DE ASSIS, Luciana M. Elias. KENSKI, VM Educação e tecnologias: o novo ritmo da
informação. Campinas: Editora Papirus, 2012. 141p. Boletim de Educação Matemática, v.
29, n. 51, p. 428-434, 2015.
PORTO, Tania Maria Esperon. As tecnologias de comunicação e informação na escola;
relações possíveis... relações construídas. Revista Brasileira de Educação, v. 11, n. 31, p. 4357, 2006.
SOUTO, Daise Lago Pereira. Transformações expansivas na produção matemática
online. Coleção PROPG Digital (UNESP), 2014.

422

A UTILIZAÇÃO DE TICS NA EDUCAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA “GOOGLE EARTH”
Victor Gabriel Moura Ramos (IGHD/UFMT) – gabrielpssk@gmail.com
William Pereira Machado (IGHD/UFMT) – williamy1913@gmail.com
Prof. Dr. Dener Toledo Mathias (IGHD/UFMT) – denertm@yahoo.com.br

Resumo:
O presente trabalho teve por objetivo analisar as potencialidades da utilização das TIC (Tecnologias de
Informação e Comunicação) no meio educacional, através de uma experiência com o software ―Google Earth‖
realizada por meio de uma oficina ministrada pelo grupo PET Geografia – UFMT, que teve como publico alvo
graduandos, pós-graduandos e professores do curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso,
campus Cuiabá. Os procedimentos envolveram a discussão da temática das TIC no meio educacional e
apresentação das ferramentas e recursos do software aos alunos, seguidos de um questionário visando avaliar os
aspectos intrínsecos da atividade e seu alcance. Constatou-se que a oficina contribuiu de forma significativa à
formação dos discentes, fato que endossa a importância da utilização desse tipo de ferramenta no contexto dos
estudos do espaço geográfico.
Palavras-chave: Meio técnico-cientifico-informacional, sensoriamento remoto e meio educacional.

1 Introdução

Após a Segunda Guerra Mundial com o advento de experiências de utilização de
tecnologias de disseminação de informação e de sensoriamento remoto (no caso das
fotografias aéreas) se fez nítida a dimensão e alcance dessas técnicas nas áreas do setor bélico,
planejamento e logística.
A ampliação do uso das tecnologias de informação ganhou maior expressão durante as
tensões da Guerra Fria. O que foi intitulado de corrida armamentista culminou no
desenvolvimento de tecnologias hoje utilizadas de forma generalizada no meio civil,
desempenhando funções vitais nos setores agrícola, industrial, econômico, político,
governamental e social, de modo que é impossível conceber o mundo contemporâneo sem
esses ―artifícios‖. Santos (2006), afirma:
Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e
informacionais já que, graças à extrema intencionalidade de sua produção e de sua
localização, eles já surgem como informação; e, na verdade, a energia principal de
seu funcionamento é também a informação. Já hoje, quando nos referimos às
manifestações geográficas decorrentes dos novos progressos, não é mais de meio
técnico que se trata. Estamos diante da produção de algo novo, a que estamos
chamando de meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2006, p. 159).

O conceito de meio técnico-científico-informacional de Milton Santos (2006), referese, sinteticamente, a construção do espaço geográfico atrelado às técnicas e técnicasinformacionais: à medida que estas formam o próprio espaço enquanto processo e objeto.
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Quando pensamos o mundo contemporâneo, as relações, as redes e sistemas que o compõe, o
grau de interpenetração das práticas socioeconômicas, politicas e culturais, se constata uma
dependência dos sistemas de informação, já que no fenômeno de um mercado global de bens
de consumo e do que podemos chamar uma ―cultura global‖ (uma homogeneização de
―tipicidades‖) o fluxo de informações é vital.
Na estrutura desse processo de constituição do meio técnico-científico-informacional
as TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) desempenham um papel central.
Segundo Rosa (2005), uma TIC é um sistema capaz de transmitir, receber, processar e
armazenar dados, sendo geralmente constituída dos seguintes componentes básicos: software,
hardware e peopleware.
Essas tecnologias hoje produzem notáveis efeitos na sociedade. Segundo Castro
(2007), as mudanças ocorridas por meio da inserção das inovações tecnológicas nas ultimas
décadas, implicaram em intensas transformações no que tange aos aspectos de gestão pública
e privada, nas relações sociais e culturais e na organização da produção social. O autor
também afirma que as TIC, expoentes desse processo, podem causar mudanças de hábitos
simples, como utilização de serviços públicos via internet ou reuniões comunitárias via meios
digitais, o que entrega ao espaço e as respectivas relações interpessoais uma nova dinâmica.
No Brasil a introdução das TIC no espaço educacional teve início na década de 1970,
quando foi instituído o programa Proinfo (Programa Nacional de Informática na Educação),
por meio de uma parceria do MEC (Ministério da Educação e Cultura) e o PDE (Plano de
Desenvolvimento da Educação) que resultou na inclusão dessas tecnologias no espaço escolar
(CELLOS, 2014). Foram adquiridos e instalados por meio desse programa aparelhos de
informática, internet, TVs, Datashows, dentre outros aparatos, visando a integração das
tecnologias de informação ao processo educacional em novas práticas de ensino, já que a
escola passa a ter uma extensão, por assim dizer, no campo ―virtual‖ dessa nova experiência
social. No tocante as mudanças no ensino as TIC possibilitaram uma maior dinamização de
conteúdos e de sua apresentação ao aluno, todavia ao mesmo tempo em que se apresentam ao
professor(a) como um desafio: desenvolver novas práticas que integrem o ensino a utilização
destas novas tecnologias.
Segundo Miranda (2006), uma das áreas mais favorecidas com as TIC é a educacional,
pois, no caso da educação presencial, podem ser potencializadores do processo de ensino e
aprendizagem. Além disso, a tecnologia traz a possibilidade de maior desenvolvimento na
aprendizagem e comunicação entre as pessoas com necessidades educacionais especiais.
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Gonçalves et al. (2007), apontam algumas potencialidades da utilização do software
Google Earth no ensino. Conforme os autores o fato do software (TIC) ser acessível e familiar
a grande parte dos discentes facilita a interpretação dos dados espaciais da superfície terrestre,
bem como os recursos de Sensoriamento Remoto, pois as imagens orbitais que o compõe,
permitem a visualização da organização dos objetos e suas respectivas relações locais,
regionais e sucessões temporais (SIMON; TRENTIN, 2009).
Segundo Soares et al. (2012), para que haja efetividade na utilização de novas
tecnologias no ambiente escolar é necessário que alguns fatores estejam presentes, dentre eles
que o professor tenha pleno domínio dos meios, que a escola tenha a infraestrutura necessária,
e para isso que sejam empregados esforços e recursos para o desenvolvimento de novas
práticas nas instituições de ensino.
Alonso (2008) adverte que a introdução das TIC no ambiente escolar não é
necessariamente um fator que resulta na melhoria do sistema ensino-aprendizagem, uma vez
que as TIC não se desenvolvem no/para o processo educacional, mas são concebidas como
instrumento da produção das relações econômicas, tal característica, segundo Alonso (Idem),
em certos casos imprime na dinâmica escolar uma função que não é a dela: produzir
condições para a oferta de mão de obra qualificada (relação mercadológica). Isso por que
Alonso (2008) – e fazemos desse nosso pressuposto - entende um processo ensinoaprendizagem que tenha por objetivo a emancipação do pensamento humano, tendo, pois, esse
como ―função social da escola‖. Por sua vez a critica de Alonso (Idem) a introdução das TIC
no ambiente escolar como uma ―panaceia‖ não tem a priori a intenção de tolher a utilização
desses produtos técnico-científicos na produção do ―fazer escolar‖, mas antes chamar a
atenção para a necessidade do desenvolvimento de práticas que envolvam a utilização das TIC
a função social do processo de escolarização.
No bojo da problemática da utilização de novas tecnologias no processo de ensino e
aprendizagem, objetivamos aqui analisar a experiência com o software Google Earth que se
deu sob a forma de uma oficina ofertada aos graduandos, Pós-graduandos e professores do
curso de geografia da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, pelo grupo PET de
Geografia da respectiva instituição. O planejamento e a execução da citada atividade teve
como objetivo oportunizar a reflexão e compreensão acerca da utilização das TIC no processo
ensino-aprendizagem e se insere no campo das competências que cabem aos petianos, ou seja,
promover ações no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. Consideramos como
premissa a demanda por parte dos alunos de um maior contato com a temática (e com o
software propriamente), em uma atividade didática extracurricular.
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Metodologia

A construção do trabalho se iniciou a partir do estabelecimento da temática e dos
objetivos, bem como da consulta à bibliografia disponível conveniente a caracterização do
objeto de nossa analise: a utilização do software ―Google Earth‖ (TICs) no Ensino.
Em seguida foi feito o planejamento da oficina a ser oferecida, contemplando a
elaboração do material didático e expositivo, o que resultou na concepção de uma apostila que
condensa os conteúdos e propostas de atividades concernentes à temática. De igual modo,
visando avaliar a percepção dos participantes e o impacto da oficina, foi confeccionado um
questionário denominado ―Ficha de Avaliação‖, cuja aplicação foi feita ao término da oficina.
As questões da ficha de avaliação constam no Quadro 1.
Quadro 1 – Questões da Ficha de Avaliação
Número da

Enunciado

questão
1

2

Alternativas de resposta

Em relação ao conteúdo ministrado e
material didático utilizado.
Em relação à metodologia utilizada,
como avalia o curso?

a) Atendeu as expectativas;
b) Superou as expectativas;
c) Não atendeu as expectativas.

3

Em relação à carga horária, como avalia
o curso?
Em relação aos petianos que ministraram

4

o curso e trabalharam no suporte,
conseguiram sanar as dúvidas?

a) Sim;
b) Não;
c) Algumas;
d) A maioria.

5

Considerando suas atividades acadêmicas

a) Sim, muito;

e prática profissional, o curso será

b) Sim, pouco;

aplicado no seu cotidiano?

c) Não.

Terá interesse em fazer outros cursos
6

desse mesmo tipo que serão oferecidos
pelo PET Geografia?

Fonte: Elaborado pelo autor

a) Sim;
b) Não;
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A realização da oficina ocorreu no espaço do laboratório de cartografia do
departamento de geografia da UFMT, dividida em três momentos: 1) Introdução à temática e
aos conteúdos, por meio da metodologia de exposição dialogada; 2) Apresentação do software
―Google Earth‖ e realização de atividades práticas com suas ferramentas; 3) Avaliação da
oficina, que se deu por meio das fichas de avaliação. Após a execução da oficina foram
tabulados os dados e elaborados gráficos representativos visando a analise dos resultados da
atividade.
Os métodos utilizados na elaboração deste artigo seguindo instruções do texto de
Lakatos, (2003), foram o analítico e o classificatório, onde o primeiro consiste na análise dos
elementos constitutivos da temática e suas relações com um todo. Esta análise engloba a
descrição, classificação e definição do tema, levando em conta a estrutura, a forma, o objetivo
e a finalidade, trazendo detalhes e apresentando exemplos. No modelo classificatório, foi
possível utilizar os dados recolhidos ao final da oficina para se realizar a descrição objetiva
sobre os efeitos práticos da atividade para com os participantes.

Resultados e Discussão

A realização da oficina contou com o total de 10 participantes inscritos e 5 integrantes
do PET Geografia da UFMT, dos quais 2 eram ministrantes e os outros 3 monitores. Neste
trabalho são apresentados os resultados obtidos a partir da análise das fichas de avaliação
aplicadas após a oficina. Tais resultados estão representados na forma de gráficos de coluna,
com a finalidade de facilitar a análise dos dados.
O gráfico 01 apresenta a avaliação feita pelos participantes do conteúdo e do material
utilizados e permite constatar que 50% dos alunos tiveram suas expectativas em relação ao
conteúdo e materiais utilizados na oficina atendidas, 30% responderam que superou suas
expectativas e 20% responderam que não atendeu as expectativas. Deste modo podemos
afirmar que a efetividade dos conteúdos ministrados e o material utilizado foram de 80%.
Gráfico 01 – Questão 1 da Ficha de Avaliação
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Fonte: Elaborado pelo autor

A análise do gráfico 02, permite destacar que 90% dos participantes considerou que
metodologia aplicada na realização da oficina atendeu as expectativas, enquanto 10% dos
participantes considerou que a metodologia superou as suas expectativas. Não houve assim a
ausência de atendimento às expectativas dos participantes, fato que permite inferir que a
execução da oficina vem a atender uma demanda importante na formação desses alunos.
Gráfico 02 – Questão 2 da Ficha de Avaliação

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir da análise do gráfico 03 é possível apontar que em relação à carga horaria da
oficina 70% dos participantes considerou que suas expectativas foram atendidas, 20%
concluiu que superou suas expectativas e 10% afirmou que não atendeu as suas expectativas.
Compreende-se que os resultados indicam uma boa avaliação da carga horária, uma vez que
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apenas 10% dos participantes avaliou negativamente esse atributo. Convém notar que não
foram questionadas as justificativas das respostas e que, portanto, não há meios de qualificar
em que medida a carga horária não foi satisfatória.
Gráfico 03 – Questão 3 da Ficha de Avaliação

Fonte: Elaborado pelo autor

No gráfico 04 está representada a opinião dos participantes da oficina no que concerne
à resposta dos monitores às dúvidas surgidas durante a atividade. De acordo com o gráfico,
60% dos participantes afirmaram que os ministrantes e monitores sanaram suas duvidas, 10%
afirmaram que não sanaram suas duvidas, 10% afirmaram que tiveram algumas duvidas
sanadas e 20% que tiveram a maioria das duvidas sanadas.
Gráfico 04 – Questão 4 da Ficha de Avaliação

Fonte: Elaborado pelo autor
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Outro aspecto importante se refere à aplicação dos conhecimentos adquiridos na
oficina. Assim, por meio do gráfico 05 é possível observar que 80% dos participantes
afirmaram que aplicariam muito os conhecimentos adquiridos no curso em seu cotidiano,
enquanto que 20% afirmaram que aplicariam um pouco dos conhecimentos construídos no
curso em seu cotidiano. Tal resultado denota clara correspondência com aquele apresentado
do gráfico 01, especialmente se for levada em consideração a demanda dos alunos já
mencionada.
Gráfico 05 – Questão 5 da Ficha de Avaliação

Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, a questão 6 se relacionou ao interesse dos participantes em realizar outras
oficinas promovidas pelo PET Geografia e, nessa questão, 100% dos participantes
demonstraram o referido interesse, fato que demonstra a importância da realização de
atividades desse tipo (gráfico 06).
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Gráfico 06 – Questão 6 da Ficha de Avaliação

Fonte: Elaborado pelo autor

Conclusões

A partir dos dados obtidos através das fichas, considerando os aspectos citados em
cada gráfico, podemos afirmar que a experiência atingiu aproximadamente 87% de
efetividade. Todavia esse valor é apenas uma abstração quantitativa da implicação prática da
experiência, haja vista que qualitativamente seus reflexos são intangíveis, pois, atuam,
sobretudo, no processo cognitivo dos participantes e virtualmente em suas potenciais ações.
A integração das TIC ao ambiente escolar é um processo em curso, cuja capacitação
do professor e o desenvolvimento de novas práticas em instituições de ensino é inerente a um
processo ensino-aprendizagem inclusivo e coerente ás demandas da sociedade em sua
realização politica, econômica, técnico-cientifica e cultural. A utilização de softwares como o
―Google Earth‖ viabiliza a observação e analise dos objetos espaciais, suas disposições e
relações, ou seja, a interface dessa sociedade geograficamente impressa em sua manifestação
material.
Para além das considerações aventadas cabe citar os reflexos dessas práticas ao
processo de formação dos petianos, haja vista que o desenvolvimento da oficina incutiu em
pesquisa da temática e práticas de ensino na efetivação da atividade, o que contempla
simultaneamente dois elementos do ―tripé‖ da universidade publica: a pesquisa e o ensino.
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Resumo:
Neste trabalho tratamos sobre parte dos resultados encontrados em uma pesquisa direcionada a utilização do
celular em sala de aula como recurso para o ensino-aprendizagem, que teve como tema A utilização do Geogebra
como ferramenta didática no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de matemática e como sujeitos alunos
do 9° ano da Escola Estadual São José de Pontes e Lacerda/MT. O objetivo principal foi compreender como a
utilização do celular nas aulas de matemática, pode auxiliar professores e alunos no ensino-aprendizagem. A
partir de conhecimentos adquiridos no conteúdo de sistemas de equações do 1° grau com duas incógnitas, os
alunos iniciaram a utilização do aplicativo Geogebra no celular. Concluímos que cada aluno tem sua capacidade
de aprender particular e sua aprendizagem em sala de aula se constrói e reconstrói, continuamente, isso se dá da
forma que o professor utiliza sua didática. Assim, os conhecimentos vão significando e resignificando ao longo
de sua trajetória na escola.
Palavras-chave: Alunos do 9° ano; Geogebra; Ensino e Aprendizagem.

1 Introdução

A presente pesquisa está sendo desenvolvida em uma Escola Estadual do município de
Pontes e Lacerda, no Estado de Mato Grosso, neste ano de 2019. Temos como objetivo
compreender o como a utilização do celular nas aulas de matemática, pode auxiliar
professores e alunos no ensino-aprendizagem.
O objetivo desse artigo é, compreender como a utilização do celular nas aulas de
matemática pode auxiliar professores e alunos no ensino-aprendizagem. Desenvolvendo com
os alunos dos 9°s anos do ensino fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental
anos iniciais e finais São José em Pontes e Lacerda/MT, utilizamos as metodologias ativas na
qual se procurou utilizar o celular com o aplicativo ―Geogebra‖ e avançar na compreensão da
utilização do celular em sala de aula como auxílio para o professor. Esperamos assim,
proporcionar uma reflexão sobre o uso das tecnologias em sala de aula para que possamos
superar os desafios encontrados nas escolas.

2 Desenvolvimento

As observações foram feitas no período de dez dias, durante as aulas de matemática.
Tiramos fotos, gravamos entrevistas, realizamos anotações no diário de campo de todas as
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situações do cotidiano escolar dos alunos e a forma com que eles desenvolviam as atividades
propostas com a utilização do celular.
Optamos com a utilização do celular propor um desafio e instrumento amplo para
respaldar o desenvolvimento do ensino e aprendizagem para professores e alunos, envolvendo
todas as turmas do 9° ano a fim de constatar o rendimento, interesse e o desenvolvimento no
trabalho pedagógico da sala de aula.
Nesta pesquisa apresentamos como demonstração parte da constituição e análise do
percurso da utilização do aplicativo Geogebra como ferramenta didática para o ensinoaprendizagem.
Foi observado em todas as turmas investigadas que os alunos conseguiram através do
aplicativo, relembrar que uma equação do 1° grau é representada geometricamente por uma
reta, bem como também, visualizar os pontos pertencentes a ela. Verificamos também que a
partir da inclusão do aplicativo, a maioria dos alunos que tiveram dificuldade em associar o
conjunto solução do sistema com o ponto de intersecção das retas utilizando somente o
caderno, lápis e borracha, conseguiu visualizar e conceituar os resultados obtidos como forma
de análise de retas em um plano cartesiano, além de admitirem que o celular seja um recurso
para a resolução das equações mais difíceis que eles poderiam resolver.

3 Considerações finais

Neste sentido, percebemos avanços e dificuldades tanto da professoras quanto dos
alunos, tendo como base as observações realizadas e as falas informais dos alunos e da
professora, que narram suas experiências acerca da utilização do celular na sala de aula,
especificamente, na nas aulas de matemática.

Constatamos que são as propostas

metodológicas com características tecnológicas, desenvolvida pela professora de matemática,
fazem a diferença na aprendizagem dos conteúdos para os alunos.
Essa pesquisa está nos oportunizando enveredar por uma metodologia de ensino, qual
ainda não tínhamos domínio. Estamos obtendo maior aprofundamento sobre a utilização das
tecnologias digitais em sala de aula, metodologias ativas, aplicativos direcionada a área de
matemática, além da troca de experiências com as pessoas envolvidas neste processo.
Referências
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Resumo
O objetivo deste artigo é apresentar, com base na taxonomia proposta por Santos (2015), uma análise realizada
com vídeos utilizados como material multimodal nas aulas de Pré-Cálculo de um curso de formação de
professores de Física a distância. A taxonomia deve ser entendida como uma gama de critérios de análise de
aspectos técnicos e pedagógicos da mídia vídeo. Os dados foram coletados no ambiente virtual do curso de
Licenciatura em Física ofertado na UAB/UNEMAT.. A fundamentação teórica está baseada em estudos já
realizados, em particular, o construto seres-humanos-com-mídias, uma linha de pesquisa do grupo GPIMEM
(Grupo de Pesquisa em Informática Outras Mídias e Educação Matemática). Os resultados desta pesquisa
sugerem, de acordo com os critérios proposto, que os vídeos analisados deveriam passar por pequenas mudanças
estéticas para serem melhor aproveitados em aulas multimodais.
Palavras-Chaves: Educação a distância. Vídeos didáticos. Multimodalidade.

1 Introdução
Nos primeiros cursos oferecidos na modalidade EaD online - Educação a Distância –
havia um certo ―pré-conceito‖ de que não era possível aprender Matemática.
Neste sentido, Santos (2006) apresenta, em sua dissertação, uma inquietação: ―Como
um curso totalmente a distância online poderia propiciar a produção matemática que fizesse
sentido para os alunos? ‖. Para a autora, ―produzir matemática implica no processo de
exploração de conceitos matemáticos, verificação de propriedades e criação de conjecturas,
podendo chegar a generalizações‖. (SANTOS, 2006, p. 18)
Aos poucos, esta ideia foi sendo superada, e as pessoas passaram a acreditar que era
possível sim, aprender matemática com a Educação à Distância. O advento da Web 2.0
proporcionou às pessoas a possibilidade de criar diferentes materiais para disponibilizar na
internet, dentre eles, o vídeo. Com esta evolução, a multimodalidade passa a ser bastante
acessível na Educação à Distância, o que possibilita ao professor expressar uma mesma ideia
de diversas formas.
Para Rowsell e Walsh apud Borba et al:

A multimodalidade é um campo que leva em conta a forma como os indivíduos
produzem significados com diferentes tipos de modos. [...]educadores precisam
compreender os diferentes aspectos relacionados a multimodalidade em sala de aula
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para poder aplicar e avaliar novas formas de aprendizagem em suas práticas
profissionais cotidianas. (ROWSELL; WALSH apud BORBA et al, 2016 p. 123)

Em poucas palavras, pode-se dizer que a multimodalidade consiste nos distintos
modos e meios que o indivíduo utiliza para produzir conhecimento, em particular o
matemático.
Pesquisas a exemplo de Souto (2015), Souto e Borba (2015), têm indicado que o vídeo
é um material multimodal muito acessado como meio de mediar o ―processo de produção de
conhecimento matemático‖ (SOUTO; BORBA, 2016, p. 03). Considerando que o vídeo é
muito usado como material multimodal nas aulas de Matemática, deve-se levar em conta que
para que esse recurso tenha caráter de ―mediador‖ na produção de conhecimento, ele deve ser
usado de maneira adequada. Neste sentido, Silva (2011, p. 42) ressalta que ―esse recurso é,
em muitas ocasiões, utilizado como ―tapa buracos‖ de aulas mal planejadas. ‖
Ante o exposto, para usar o vídeo como material multimodal nas aulas de Matemática
é importante que o professor e/ou aluno definam previamente os objetivos a serem alcançados
com o uso da mídia e, em seguida, identifiquem aspectos pedagógicos e técnicos da mesma,
verificando se as características identificadas alcançam os objetivos predefinidos.
Diante disso, o objetivo principal deste artigo foi analisar vídeos utilizados como
material multimodal nas aulas de Pré-Cálculo do curso de Licenciatura em Física à distância.
Os vídeos foram analisados quanto aos aspectos técnicos, de acordo com a taxonomia de
análise proposta por Santos (2015). As características identificadas neste artigo podem servir
de referência para escolha e/ou produção de novos vídeos, entre muitas outras possibilidades
existentes.

2 Vídeos e Multimodalidade no Ensino da Matemática

Os primeiros indícios da EaD (Educação a distância) no Brasil surgiram no ano de
1904, com o ―ensino por correspondências‖ (BORBA; MALHEIROS; AMARAL, 2014, p.
21). Esta modalidade de ensino tem se expandido com o decorrer dos anos, devido à inclusão
das tecnologias digitais no ambiente educacional. Nas últimas décadas, esta temática tem sido
objeto de estudo de grupos de pesquisa de distintas áreas, em especial da Educação
Matemática, que tem como referência o Grupo de Pesquisa em Informática Outras Mídias e
Educação Matemática – GPIMEM da Universidade Estadual Paulista - Unesp.
Atualmente estão presentes nos ambientes educacionais, seja ele presencial ou virtual,
diversos recursos utilizados para a produção do conhecimento. Lévy (1993) utiliza a
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terminologia ―tecnologia da inteligência‖ para caracterizar três grandes tecnologias presentes
na sociedade (oralidade, escrita e informática) que estão associadas aos processos de ensino e
de aprendizagem.
A oralidade é caracterizada como uma forma de representar o mundo que nos cerca
por meio da palavra falada. Esta é dividida por Lévy (1993) em duas partes: oralidade
primária e oralidade secundaria. Para o autor:
A oralidade primária remete ao papel da palavra antes que uma
sociedade tenha adotado a escrita, a oralidade secundária está
relacionada a um estatuto da palavra que é complementar ao da
escrita, tal como o conhecemos hoje... O mundo da oralidade primária,
...situa-se antes de qualquer distinção escrito/falado. (LÉVY, 1993, p.
47)
A escrita advém das civilizações antigas. Com o desenvolvimento da oralidade
perceberam-se que a quantidade de informação a ser armazenada na memória humana era
muito extensa, com isso surgiu a necessidade de se criar técnicas para melhorar o
desenvolvimento da sociedade. Diante disso, dados passaram a ser gravados em pedras,
tábuas de argilas, papiros etc. Dessa forma, essas informações ficavam disponíveis para serem
acessadas no momento em que fossem necessárias.
Neste contexto, Lévy (1993) diz que:
A escrita foi inventada diversas vezes e separadamente nas grandes civilizações
agrícolas da antiguidade [...]. Com a escrita, as representações perduram em outros
formatos que não o canto ou a narrativa, tendência ainda maior quando passamos do
manuscrito ao impresso e à medida em que o uso dos signos escriturários torna-se
mais intenso e difundido na sociedade. (LÉVY, 1993, p. 73)

A tecnologia ―informática‖ surge para potencializar o desenvolvimento das duas
tecnologias anteriores (oralidade e escrita). Ela permite maior interação entre indivíduos,
facilita o trabalho cooperativo, entre outras possibilidades.
De acordo com Lévy (1993):
A informática parece reencenar, em algumas décadas, o destino da escrita: usada
primeiro para cálculos, estatísticas, a gestão mais prosaica dos homens e das coisas,
tornou-se rapidamente uma mídia de comunicação de massa, ainda mais geral,
talvez, que a escrita manuscrita ou a impressão, pois também permite processar e
difundir o som e a imagem. (LÉVY, 1993, p. 72)

437

As ―tecnologias da inteligência‖ são recursos linguísticos distintos, porém se
relacionam entre si constituindo um único objetivo: eternizar a informação para que ela não se
perca com o passar dos tempos.
Atualmente, no contexto educacional está evidente a presença das três ―tecnologias da
inteligência‖, já que uma não elimina ou torna a outra menos importante, ou seja, o
surgimento de novas tecnologias ―não significa necessariamente abandonar as outras
tecnologias já existentes‖ (BORBA; PENTEADO, 2016, p. 64)
O uso simultâneo de distintas tecnologias em sala de aula pode ser denotado
multimodalidade, e Domingues (2014) explica que a expressão ―multimodalidade‖ origina-se
do termo inglês ―multimodality‖. E de acordo com o ator, ―a multimodalidade consiste em um
estudo sobre o processo comunicativo, especialmente em como o significado é comunicado
através de diferentes recursos semióticos ou como ele é construído em diferentes contextos
sociais. ‖ (WALSH apud. DOMINGUES, 2014, p. 19)
Com o desenvolvimento de novas tecnologias, o cenário educacional vem passando
por transformações nos processos de ensino e de aprendizagem, em particular a Matemática.
O advento da Web 2.0 possibilitou que alunos e professores publicassem na forma de
vídeo, textos usuais e multimodais, abrangendo, dessa forma, um amplo público. À vista
disso, a multimodalidade passa a ser bastante acessível, tanto na modalidade de ensino
presencial quanto na educação a distância.
Tendo em vista que a mídia vídeo é muito utilizada como material multimodal nas
aulas de Matemática, deve-se levar em conta que para que esse recurso tenha caráter mediador
na produção de conhecimento, deve ser usado de maneira adequada.
Neste sentido, Moran (1995) aponta alguns passos que podem ser seguidos para que a
mídia vídeo possa ser utilizada como material didático e produza conhecimento para os
alunos, ou seja, no ―roteiro não há uma ordem rigorosa e pressupõe total liberdade de
adaptação destas propostas à realidade de cada professor e dos seus alunos‖. (MORAN, 1995,
p. 29).
A figura a seguir, mostra de forma sistematizada seis maneiras de se utilizar os vídeos
em sala de aula, que segundo Moran (1995), pode contribuir para a produção de
conhecimento.
Figura 3: Modos adequados de uso de vídeos em sala de aula
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Fonte: A autora, 2018

A figura 4, ilustra as maneiras de uso dos vídeos que Moran (1995) consideram
inadequada para o uso dos vídeos em sala de aula.
Figura 4: Modos inadequados de vídeos em sala de aula segundo Moran (1995)
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Fonte: A autora, 2018

Contudo, vale relembrar que o uso de vídeos em sala de aula requer do professor
tempo, dedicação e planejamento, pois o vídeo, quando usado adequadamente, pode
influenciar na produção de conhecimento e ainda tornar as tão temidas aulas de Matemática
mais atrativas e interessantes para os alunos.
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A escolha e/ou a produção de vídeos didáticos não é algo simples. Desse modo,
pesquisadores vêm buscando caracterizar alguns aspectos dos vídeos para que possam servir
de referência para a escolha e/ou produção de novos materiais audiovisuais multimodais.
Na visão de Gomes (2009), não existe um acordo entre os autores sobre quais critérios
devemos seguir para analisar um audiovisual didático, uma vez que distintos pesquisadores da
área acabam por seguir seus próprios critérios de análise.
Sendo assim, Gomes (2009) baseia-se em Cabeiro (2001) e em suas experiências
práticas adquiridas durante a administração didática para multimídia, e sugere uma proposta
de análise de vídeos contendo cinco categorias: conteúdos, aspectos estéticos, proposta
pedagógica, material de acompanhamento, e público a que se destina.
Do mesmo modo, Santos (2015) baseou-se em outros autores e também sugere uma
proposta de análise, porém mais concisa que a de Gomes (2009), esta por sua vez apresenta
apenas duas categorias de análise: aspectos técnicos da mídia e aspectos pedagógicos do
conteúdo.
Santos (2015) afirma que ao apresentar a taxonomia de vídeos para o ensino da
Matemática descarta alguns aspectos por considerar que seria necessário um conhecimento
específico do professor para serem avaliados.
No próximo tópico deste trabalho será apresentada com detalhes a taxinomia proposta
pela autora.

3 Procedimentos Metodológicos

A elaboração deste trabalho foi dividida em três momentos, e para tanto, foi abordada
a metodologia qualitativa, pois esta visa o aprofundamento de compreensões e não se
preocupa com a representatividade numérica (GERHARDT; SILVEIRA, 2009)
Para a coleta de dados, foram utilizados vídeos disponibilizados no ambiente virtual de
aprendizagem - AVA - do curso de Licenciatura em Física ofertado na UAB/UNEMAT/EAD,
disponível em: <http://ava2.unemat.br/fis/>. Por fim, foram realizadas a análise e a discussão
dos dados.
Para analisar e discutir os dados coletados, buscamos apoio em pesquisas já realizadas
que tratam do uso de vídeos como material multimodal no ensino da Matemática, e a
classificação de vídeos para serem usados como mediador nos processos de ensino e de
aprendizagem.
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Por não haver um acordo comum entre pesquisadores quanto aos aspectos que podem
ser analisados em um vídeo, Gomes (2009) afirma que o que fica muito evidente é que podem
ser analisados por dois aspectos: técnicos da mídia e pedagógicos do conteúdo.
Dessa forma, baseamo-nos em uma taxonomia de vídeos para o ensino da Matemática,
proposta por Santos (2015). A autora apresenta uma taxonomia contendo duas categorias. No
entanto, o foco deste artigo é trabalhar com apenas uma delas, ou seja, os aspectos técnicos da
mídia. Assim sendo, a mesma sistematiza estas categorias em um organograma, que
apresentamos de forma adaptada na sequência.
Figura 5: Organograma para a classificação de vídeos
Taxonomia de vídeos para o ensino da Matemática
Qualidade de Imagem

ASPCTOS
TÉCNICOS DA
MÍDIA

Qualidade de som/ Áudio
Organização
Forma de Disponibilização
Acessibilidade
Tenpo de Duração
Narração
Fonte: Adaptado de Santos (2015)
Os elementos técnicos da mídia que compõem esta taxonomia são:


Qualidade de Imagem: este aspecto é caracterizado por apresentar a

composição, utilização e estética do vídeo.


Qualidade de som: ―O som é uma característica complementar da imagem no

vídeo. E em muitos casos, o som apresenta aquilo que a imagem está caracterizando. ‖
(SANTOS, 2015, p. 72).


Organização:

Este

componente

é

caracterizado

por

apresentar

simultaneamente os elementos: som, imagem e texto.


Forma de disponibilização: consiste na forma em que o vídeo está disponível

para que o aluno possa assistir.
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Acessibilidade: ―Este aspecto consiste na disponibilização de legendas para

portadores de deficiência auditiva, como palavras na parte inferior do vídeo ou a presença de
intérprete de Libras na tela.


Tempo de duração: Este elemento apresenta o tempo estimado de duração do

material audiovisual.


Narração: Este elemento consiste em apresentar como o material audiovisual

está sendo exposto a partir do som. A apresentação do áudio pode acontecer de três maneiras:
―narrado com narrador oculto, narrado com personagens executando ações ou narrado por
personagens. ‖ (SANTOS, 2015, p. 72)

4 Resultados e Discussão

O curso de Licenciatura em Física a distância possui, em sua matriz curricular, a
disciplina de Pré-cálculo, uma disciplina de Matemática que está a ―serviço¹‖ do curso de
Física. Esta disciplina conta com uma carga horária de 90 horas, cuja ementa é composta
pelos conteúdos apresentados no quadro a seguir:
Quadro 2: Conteúdos da ementa da disciplina de Pré -Cálculo
CONTEÚDOS

Conjuntos numéricos

Curvas no plano

Polinômios em uma variável real

Funções numéricas

TÓPICOS
Os conjuntos dos números naturais, inteiros e
racionais. Irracionais e reais. Progressões
geométricas e somas infinitas. Expansões
decimais. A reta real, coordenadas e intervalos,
inequações simples
Coordenadas no plano. Equação da reta,
inclinação. Trinômio do segundo grau. Cônicas
como lugar geométrico
Funções polinomiais, operações com funções
polinomiais. Raízes de um polinômio e o
teorema de D'Alembert. O algoritmo de
Euclides e o MDC de dois polinômios. O
teorema fundamental da Álgebra. Fatores
irredutíveis de um polinômio. Fatoração.
Relações entre as raízes e os coeficientes de um
polinômio.
Funções
racionais
e
sua
decomposição
Funções reais de variável real, domínio, contradomínio e
imagem. Operações com funções, composição de
funções. Representação gráfica de uma função. Funções
pares e ímpares, funções injetoras e sobrejetoras,
bijeções. Funções monótonas. A inversa de uma função e
o seu gráfico. Funções exponencial e logaritmo.

Fonte: A autora, 2018.
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O objetivo geral desta disciplina é consolidar e ampliar conteúdos de Matemática
vistos na Educação Básica, preparando o aluno para trabalhar com esta ferramenta nas
disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, pois o desempenho na disciplina de Cálculo é
fortemente dependente da participação efetiva na disciplina de Pré-Cálculo.
Na disciplina de Pré-Cálculo, podemos notar indícios de multimodalidade, uma vez
que além dos vídeos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o professor também
utilizou outras mídias, tais como: hipertextos, vídeos complementares, softwares, entre outros.
Foram utilizados na disciplina 34 vídeos, produzidos pelo professor, divididos em quatro
módulos.
Entretanto, esta análise refere-se ao segundo vídeo do segundo módulo da disciplina
de Pré-Cálculo do curso de Licenciatura em Física da UAB/UNEMAT/EAD, turma 2012/01,
escolhido por ser considerado o mais adequado para representar os demais.
Considerando o conhecimento previamente adquirido envolvendo a mídia vídeo,
podemos dizer que os vídeos utilizados são do tipo screencasts, ou seja, vídeos produzidos a
partir da captura de imagens da tela de um computador utilizando um software.
Figura 6: Imagem Inicial do Vídeo II Módulo II Pré-Cálculo

Fonte: Disponível em: <http://ava2.unemat.br/fis/> Acesso em:19 abr. 2018.

Com relação à qualidade da imagem, Santos (2015, p. 72, diz que ―as imagens têm o
papel de comunicar com os alunos transmitindo-os uma informação‖. Para tanto, estas
imagens devem ser apresentadas de forma nítida e constituída de organização e estética, para
que assim possam alcançar o objetivo proposto ao utilizar o material áudio visual.
Nesta perspectiva, verifica-se que o vídeo analisado apresenta em sua estética, de
forma nítida, conteúdos e gráficos que facilitam a compreensão do aluno, os mesmos são
expostos de forma sistematizada e organizada.
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Figura 7: Imagem do desenvolvimento do Vídeo II Módulo II- Pré-Cálculo

Fonte: Disponível em: <http://ava2.unemat.br/fis/>. Acesso em 19/04/2018

Tendo em vista que o som/ áudio é uma complementação do material áudiovisual,
Santos (2015) ressalta que o ideal é que o vídeo não apresente interferências ou ruídos, e que
seu volume seja agradável, ou seja, nem tão alto, nem muito baixo, para que não afete a
compreensão do conteúdo.
Dessa forma, pode-se verificar que a qualidade do som/áudio não apresenta fatores
(ruídos, interferências) que comprometam a qualidade do som. Podemos considerar ainda que
o volume está disposto de forma agradável, ou seja, nem alto e nem baixo.
Outro aspecto técnico analisado no vídeo foi a narração, e quanto a isto Santos (2015,
p. 72) aponta três tipos de narração que podem ser usados na produção de vídeos: ―narrado
com narrador oculto, narrado com personagens executando ações ou narrado por personagens.
‖ Neste vídeo, verificou-se a ausência de personagens, e a narração utilizada foi ―narrador
oculto‖.
No que diz respeito ao elemento organização, este é caracterizado por Santos (2015)
por apresentar uma coerência entre som/imagem/texto. Sendo assim, verificou-se que o vídeo
apresenta tal coerência, ou seja, o vídeo apresenta de forma simultânea som/imagem/texto.
Quanto à forma de disponibilização, Santos (2015) refere-se ao material que está
sendo disponibilizado, para que o aluno possa ter acesso (internet, CD‘s, DVD‘S, etc.). Assim
sendo, este vídeo encontra-se disponível no AVA do curso de Licenciatura

em Física

UAB/UNEMAT/EAD, podendo ser acessado atualmente, por qualquer indivíduo como
visitante no site: <http://ava2.unemat.br/fis>/ .
Por fim, foi analisado o Tempo de Duração dos vídeos, e quanto a este aspecto,
Santos (2015) ressalta que o tempo de duração do material audiovisual deve atender às
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especificidades do público a que se destina. Vídeos muitos longos podem não transmitir o que
se espera, ocasionado a dispersão do público alvo, e do mesmo modo, vídeos muito resumidos
podem não conter informações necessárias e suficientes para alcançar os objetivos propostos;
este aspecto também pode ser influenciado pela finalidade de cada vídeo. Neste caso, foi
verificado que as durações dos vídeos variam entre 00:06:00 (seis) e 00:24:00 (vinte e quatro)
minutos. Considerando o objetivo de cada um, pode-se considerar que os vídeos são
apropriados para a produção de conhecimento.

5 Considerações finais

O advento da Web 2.0 possibilitou a disponibilização e o acesso de vídeos didáticos,
com isso a multimodalidade nas aulas de Matemática ficou mais evidente. A mídia vídeo é
considerada um material multimodal, tendo em vista que é um recurso muito utilizado em sala
de aula, seja ela presencial ou a distância, como complemento de outras mídias, ou seja, o
professor pode utilizar diferentes mídias para transmitir uma mesma ideia. Este contribui para
a produção de conhecimento, transformando o ambiente de aprendizagem e ampliando a
percepção do aluno com relação aos conteúdos e às linguagens matemáticas.
Entretanto, para que este material produza resultados satisfatórios no processo de
produção de conhecimento, é necessário que o professor planeje, selecione e avalie
antecipadamente o material audiovisual.
Ante o exposto, buscou-se, no presente artigo apresentar a análise de vídeos utilizados
como material multimodal na disciplina de Pré-Cálculo, em um curso de formação de
professores de Física a distância.
Para efetivar a análise dos vídeos, foi utilizada a taxonomia proposta por Santos
(2015), a fim de que os resultados pudessem facilitar a escolha e/ou produção de vídeos para
serem utilizados em sala de aula, suavizando os obstáculos durante o processo de análise,
avaliação e/ou produção do material multimodal, e ainda estimular a utilização de vídeos
didáticos por professores e alunos. Estes recursos didáticos utilizados, juntamente com outros
recursos, podem acrescentar atributos no processo de produção de conhecimento da
disciplina.
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ANÁLISE DE VÍDEOS DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: RESULTADOS
E CONTRIBUIÇÕES
Graciela Rogoski Kapron (UNEMAT) – gracielacnec@hotmail.com
Daise Lago Pereira Souto (UNEMAT) – daise@unemat.br

Resumo:
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que analisou vídeos da disciplina de Cálculo Diferencial e
Integral I e Geometria Analítica e Vetorial do curso de Licenciatura em Física da UAB/UNEMAT. Para
constituir nosso referencial teórico e metodológico, nos amparamos em autores que possuem pesquisas quanto a
análise de vídeos, além de utilizarmos a metodologia qualitativa para analisarmos tais vídeos, pois não
pretendemos quantificar ou fazer um tratamento estatístico dos resultados encontrados. Com isso, verificamos
que alguns vídeos eram extensos, chegando a cerca de uma hora e cinquenta minutos de duração, os quais
continham pouca interdisciplinaridade e contextualização em seus conteúdos ou exemplificações. Também
notamos que nestes vídeos, os professores pouco retomavam conceitos ou conteúdos anteriores que pudessem
contribuir para o entendimento dos alunos quanto ao assunto tratado. Por outro lado, notamos que todos os
vídeos possuíam qualidade de som e imagem, com textos nítidos e narração que permitiu uma clara compreensão
do que estava sendo tratado. Não foram notados possíveis erros conceituais frequentes ou linguagem que
pudesse demonstrar ideologia particular dos professores quanto aos conteúdos. Tal linguagem empregada era
científica e formal, não sendo ditas gírias regionais. Podemos assim dizer que em suma, os vídeos possuíam uma
qualidade técnica e científica, e mesmo que alguns deles não sejam atrativos para quem assista, as produções dos
professores se justificam pelo fato de serem realizadas entre os anos de 2010 e 2012, época em que não haviam
muitas pesquisas ou formação a respeito de produção de vídeos para fins educacionais.
Palavras-chave: Análise de Vídeos; Educação a Distância; Ensino de Matemática .

1 Introdução

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa em nível de iniciação científica
que objetivou analisar qualitativamente os vídeos produzidos e postados por professores das
disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral I4 e Geometria Analítica e Vetorial, ofertadas nas
duas turmas de Licenciatura em Física a distância da UAB/UNEMAT pelo polo de Barra do
Bugres – MT. Estes vídeos foram acessados na plataforma online do curso e baixados, a fim
de ser possível analisá-los a qualquer momento.
Para constituir nossa análise, utilizamos a metodologia qualitativa e como referencial
teórico consideramos aspectos técnicos e pedagógicos da análise de vídeos abordados por
Santos (2015), Gomes (2008) e Silva (2011). Estes aspectos têm como elementos essenciais a
análise quanto a qualidade de som e imagem, linguagem empregada pelo professor e possível
presença de erros conceituais.
Assim, esta pesquisa tem importância na medida em que as tecnologias digitais como
os vídeos estão presentes tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância,
contribuindo para a aprendizagem dos estudantes e, caso este material não tenha uma
4

A partir deste momento, utilizaremos a nomenclatura Cálculo I.
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qualidade científica, técnica ou pedagógica, pode levar a aprendizagem incorreta dos
conceitos ou conteúdos. Desta forma, acreditamos estar contribuindo com os processos de
ensino e de aprendizagem, pois esta pesquisa pode servir de parâmetro para quem busca
produzir ou utilizar este tipo de material e, consequentemente, motivar a produção de vídeos
com qualidade.

2 Metodologia

Como pretendemos contribuir para a produção deste tipo de material, consideramos a
metodologia qualitativa de Bogdan e Biklen (1994). Segundo os autores, esta metodologia
não pretende quantificar ou fazer um tratamento estatístico dos dados.
Para constituirmos os parâmetros de nossa análise, consideramos as pesquisas Santos
(2015), Gomes (2008) e Silva (2011), já que estes autores discutem sobre a importância de se
analisar os vídeos que são produzidos e/ou utilizados para o ensino e a aprendizagem de
matemática ou de quaisquer outras disciplinas. Isto porque eles afirmam que é de suma
importância que os vídeos para a educação tenham uma boa qualidade técnica e pedagógica,
como som agradável, imagens e textos nítidos, além da utilização de uma linguagem científica
e exemplos para a explicação ou exemplificação do conteúdo.

3 Resultados

Inicialmente, notamos que os vídeos publicados na plataforma online da disciplina de
Cálculo I da segunda turma do curso de Licenciatura em Física não foram produzidos pelo
professor regente da turma e, por isso, desconsideramos estes vídeos lá postados.
Após baixar os respectivos vídeos das disciplinas de Cálculo I da primeira turma e de
Geometria Analítica e Vetorial das primeira5 e segunda turmas do curso, foi necessário
assisti-los diversas vezes, a fim de observar atentamente os aspectos técnicos e pedagógicos
abordados por Gomes (2008), Santos (2015) e Silva (2011), para então realizar anotações
sobre o que foi observado a respeito de cada um desses aspectos.
Assim, verificamos que todos os vídeos analisados são screencasts, ou seja, gravações
da ecrã do computador, conforme define Carvalho (2009), e por conta desse tipo de gravação,

5

Todos os vídeos das disciplinas de matemática do curso podem ser acessados por qualquer pessoa, como
visitante, em: http://ava2.unemat.br/fis/
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desconsideramos aspectos técnicos que consideravam a angulação de câmera ou decoração do
lugar de gravação apontado por Gomes (2008).
Outro aspecto técnico muito importante que foi observado diz respeito a qualidade de
imagem e textos utilizados na gravação, o qual percebemos a consonância entre Santos (2015)
e Gomes (2008), que afirmam ser de suma importância analisar se os elementos visuais
permitem uma boa visualização do que está sendo transmitindo, considerando tanto a nitidez
quanto seu tamanho. Notamos então, que os vídeos possuem elementos visuais nítidos, além
de imagens e textos com um tamanho que permite sua visualização e interpretação.
Outro elemento importante é a qualidade de som, já que ―um som adequado possibilita
a quem assiste ao vídeo ter uma compreensão daquilo que está transmitindo‖ (SANTOS,
2015, p. 72). A esse respeito, verificamos que o som tem uma boa qualidade e, mesmo que
por algumas vezes dê para ouvir sons externos, é possível compreender bem a locução do
professor. Também não há vinhetas durante os vídeos.
Santos (2015) em concordância com Gomes (2008) também afirma que cada vídeo
tem sua finalidade, mas se este for longo pode dispersar a atenção de quem o assiste e se for
curto pode conter poucas informações. Assim, notamos que os vídeos de Geometria Analítica
e Vetorial das duas turmas variavam entre 2 e 20 minutos, enquanto os vídeos de Cálculo I
duravam de 50 minutos a 1 hora e 50 minutos.
Além disso, referente a análise dos aspectos pedagógicos, Santos (2015) em
concordância com Silva (2011) e Gomes (2008) salienta que, inicialmente, é interessante
observar se o professor retoma conceitos ou conteúdos prévios que sejam essenciais para o
entendimento do conteúdo apresentado no vídeo. Quanto a isso, nos vídeos analisados, os
professores retomam conteúdos anteriores poucas vezes, solicitando que o aluno busque
outros materiais para conhecer ou revisar os conceitos abordados.
Quanto ao conteúdo apresentado no vídeo, Santos (2015) e Gomes (2008) afirmam
que os exemplos são relevantes, pois contribuem para o entendimento dos conceitos,
―evidenciando a contextualização ou a interdisciplinaridade‖ (SANTOS, 2015, p. 74). Gomes
(2008) também salienta observar a presença de erros conceituais. Quanto a esses elementos,
vimos que há exemplificações durante os vídeos, mas não foi verificada interdisciplinaridade
ou contextualização tanto nos exemplos quanto na explicação do conteúdo em si. Também
não visualizamos presença de erros conceituais.

4 Conclusão
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Com a realização da análise foi possível perceber a importância de um vídeo bem
elaborado e com qualidade científica adequada ao público pois, esse tipo de material é
utilizado na educação presencial e à distância, e, por isso, essa análise pode contribuir para
sua produção e observação de sua qualidade.
Referente a análise, percebemos que alguns vídeos não eram atrativos, sendo extensos
e sem elementos como cores ou animações que inspirassem a atenção de quem estava
assistindo. Outro aspecto que notamos foi a ausência de interdisciplinaridade e
contextualização desses vídeos. Sobretudo, os vídeos são de boa qualidade científica, técnica
e pedagógica, pois o som e as imagens estavam nítidos e os professores utilizavam linguagem
formal, sem erros conceituais, sendo isso muito importante para uma aprendizagem correta
dos conteúdos, especialmente nas disciplinas de matemática.
Deste modo, sabemos que os vídeos foram produzidos e postados entre os anos de
2010 e 2012, e neste período eram poucas as pesquisas que abordassem sobre a qualidade
desse tipo de material ou formações que contribuíssem para quem busca produzi-lo.
Acreditamos que por isso tenhamos visto tais características de edição e de execução dos
vídeos.
Consideramos também ser de suma importância os professores buscarem formação e
informação sobre as tecnologias, de forma a utilizar ou até produzir vídeos que possam ser
mais atrativos para seus alunos, colaborando ainda mais com sua aprendizagem.

5 Agradecimentos

Ao CNPq pela concessão da bolsa e apoio na realização da pesquisa, além de todos os
colegas do grupo de estudos em que participo, pois contribuíram voluntariamente e com
engajamento com a pesquisa e escrita deste trabalho.
Referências
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à
teoria e aos métodos. Porto Editora, Portugal, 1994.
GOMES, L. F. Vídeos didáticos: uma proposta de Critérios para análise. Travessias ed.4
Educação, Cultura, Linguagem e arte. Cascavel- PR 2008.
SANTOS, R. J. Uma taxionomia para o uso de vídeos didáticos no ensino de matemática.
(Produto educacional apresentado ao programa de mestrado profissional em educação
matemática). Juiz de Fora, 2015.

451

SILVA, A. M. da. O vídeo como recurso didático no ensino de matemática [manuscrito].
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás. Mestrado em Educação em Ciências
e Matemática, PrPPG, 2011.

452

ANÁLISE E CONTRIBUIÇÕES DE UM GUIA DESENVOLVIDO PARA
A PRODUÇÃO DE CARTOONS
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Resumo:
Esta pesquisa faz parte do projeto M@ttoon: Matemática e Cartoons na Educação Básica e Superior de Mato
Grosso. O objetivo deste trabalho é apresentar resultados finais de uma pesquisa que visou elaborar um guia
multimodal com informações para a produção e edição de Cartoons matemáticos. Metodologicamente nos
apoiamos no paradigma qualitativo visto que, não pretendemos realizar qualquer tipo de mensuração ou
tratamento estatístico dos dados. Os instrumentos de produção de dados, são os registros de áudios, mensagens
no grupo de WhatsApp e em encontros presenciais para discussão de literatura pertinente ao tema e um
questionário de avaliação com questões objetivas e subjetivas. Os dados foram produzidos com as contribuições
e avaliação dos participantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino com Tecnologias Digitais (GEPETD)
entre eles professores da educação básica, ensino superior e também alunos de graduação e pós-graduação. Os
resultados sugerem que o guia foi produzido com informações claras e objetivas, apresenta elementos da
multimodalidade tais como a combinação de falas, músicas, imagens, texto escrito e animações audiovisuais. Os
dados também indicam que quando disponível para o público alvo o guia poderá contribuir para a inserção e uso
pedagógico das tecnologias digitais no ambiente escolar. Ele também poderá trazer elementos que fomentem
reflexões sobre a imagem historicamente construída de que a disciplina de matemática é algo rígido, difícil e que
representa certeza absoluta.
Palavras-chave: Vídeos. Ensino de Matemática. Multimodalidade.

1 Introdução

Apresentamos neste trabalho resultados de uma pesquisa que objetivou elaborar um
guia para a produção de cartoons (Gui@toon) com base no conceito de multimodalidade. O
intuito em utilizar o conceito da multimodalidade para a elaboração do guia foi para que o
mesmo ficasse mais atrativo para a leitura e também porque acreditamos que a
―multimodalidade pode contribuir para a mudança da visão que os estudantes têm da
matemática‖ (SOUTO, 2015, p. 7). Os cartoons devem ser entendidos nesta pesquisa como
―produções audiovisuais - desenhos, colagens ou modelagens - animadas por meios digitais
(softwares, aplicativos etc.) que visem à comunicação de ideias matemáticas‖ (manuscrito
SOUTO, 2016, p. 2).
O guia produzido oferece um passo a passo para a produção de cartoons matemáticos
com vídeos, imagens, áudios e textos escritos. Foi apresentado no guia softwares gratuitos
para a produção de desenhos, especificamente, o software OpenToonz que é um programa de
fácil acesso sendo possível ser acessado nas escolas públicas de educação básica. Para tanto,
optamos metodologicamente pela abordagem qualitativa de Bogdan e Biklen (1994), visto
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que não pretendemos realizar qualquer tipo de mensuração ou tratamento estatístico dos
dados.
Este trabalho está sistematizado da seguinte forma: incialmente com a Introdução na
sequência os aspectos metodológicos, resultados e discussões, conclusão, os agradecimentos e
por fim as referências

2 Aspectos metodológicos

Optamos metodologicamente pela abordagem qualitativa de Bogdan e Biklen, (1994)
visto que não pretendemos realizar qualquer tipo de mensuração ou tratamento estatístico dos
dados. Os instrumentos de produção de dados foram obtidos com registro de áudios e
mensagens no grupo de WhatsApp dos membros do Grupo de Estudos e Pesquisas com
Tecnologias Digitais (GEPETD) e um questionário com questões objetivas e subjetivas. O
processo de elaboração do guia ocorreu em dois momentos: elaboração e avaliação do
Gui@toon. Durante o primeiro momento foi realizada uma revisão de alguns guias de
produção de cartoons como o desenvolvido por Souza e Souto (2018), e também de guias de
produções de vídeos, como o miniguia da Claro e o guia disponibilizado no site Anima
Mundi/Anima Escola, com o objetivo de propor uma nova ―roupagem‖ estruturada no
conceito de multimodalidade.
O segundo momento é sobre a avaliação do guia que também ocorreu em dois
momentos, inicialmente paralelo ao seu desenvolvimento com os membros do GEPETD, e ao
final da elaboração com um questionário que conteve questões objetivas e subjetivas que foi
aplicado a professores e alunos. Dentre os itens que foram avaliados destacam-se: clareza e
objetividade nas informações; design; resolução das imagens; organização clara e lógica;
figuras, áudios, vídeos; as dicas e escrita correta. Os avaliadores puderam fazer sugestões e
comentários a respeito do Gui@toon. Para iniciarmos o momento de elaboração do guia foi
sistematizado sua elaboração em 5 etapas sendo elas: Produção do roteiro, OpenToonz,
Produção dos desenhos, Produção de Frames e Edição Final.
O guia ficará disponibilizado no site Webm@ttoon6, que é um repositório de cartoons
e materiais multimodais.

6

http://www.webmttoom.com.br.
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3 Resultados e discussões

No momento da avaliação foi enviado para o grupo de Whatsapp do GEPETD
elementos como imagens, vídeos e texto para serem avaliados com possíveis contribuições e
sugestões. Entre os aspectos a serem ajustados quando enviados estes elementos ao grupo
destacam se: o volume do som, fonte escolhida e a variação da linguagem padrão.
Podemos verificar as sugestões dos membros nos excertos a seguir:
Membro 01: Diminuir o som de entrada, pois dependendo o local que for acessado
pode dar aquele impacto de som alto, eu ouvi pelo celular que estava em som médio
e achei um pouco alto. (Mensagem enviada pelo WhatsApp 19/03/2019). -

O membro 01 destacou que o volume de entrada do vídeo estava alto. Acreditamos
que esse comentário indica que o som alto pode causar desconforto e até mesmo prejudicar a
compreensão das ideias que se quer transmitir. Santos (2015) salienta que é desejável que o
volume seja agradável para que não afete a compreensão do conteúdo.
Membro 02: se atentar para a música de fundo não chamar mais
atenção do que sua narração. Mensagem enviada pelo Whatsapp
20/04/2019).
O membro 02 ressaltou algo importante, pois, a música de fundo do vídeo pode ser
uma aliada para quem produz um vídeo do tipo screencasts, mas também pode dispersar a
atenção do espectador em alguns casos.
Referente a uma imagem enviada ao grupo um dos membros sugeriu testar outras
fontes.
Membro 03: Faça alguns testes com outras fontes para ver como fica
(Mensagem enviada via Whatsapp 19/03/2019).
A partir desta sugestão podemos considerar que detalhes como a fonte escolhida e seu
tamanho podem ser importantes para manter a caracterização multimodal do guia.
No que se refere ao tempo de duração dos vídeos, pode se constatar que não possuem
longa duração sendo entre 3 a 6 minutos, atendendo assim às especificidades do público a que
se destina. De acordo com Jesus (2018, p. 33) ―os vídeos muitos longos podem não transmitir
o que se espera, ocasionando a dispersão do público alvo, e do mesmo modo, vídeos muito
resumidos podem não conter informações necessárias e suficientes para alcançar os objetivos
propostos‖. Enquanto os vídeos do guia estavam sendo produzidos/editados foi pensado nesse
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quesito da duração para que fossem contidos neles apenas as informações mais importantes da
produção do Cartoon.
Após as sugestões e contribuições recebidas pelos membros do GEPETD os vídeos,
imagens e textos foram ajustados, recebendo posteriormente a aprovação dos mesmos. Por
fim, os dados indicam que quando disponível para o público alvo o guia poderá contribuir
para a inserção e uso pedagógico das tecnologias digitais no ambiente escolar.

4 Conclusão

Apresentados os resultados da pesquisa, podemos concluir que o Gui@toon pode ser
considerado uma tecnologia digital que poderá trazer contribuições para a aprendizagem dos
estudantes e professores. Permitindo que juntos (alunos-cartoons-professores) sejam
protagonistas frente às demandas da ―sociedade digital‖. O mesmo poderá também trazer
elementos que fomentem reflexões sobre a imagem historicamente construída de que a
disciplina de matemática é algo rígido, difícil e que representa certeza absoluta.
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Resumo:
O presente material foi elaborado em 2018, com os alunos do 3º ano do Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional (EMIEP) Técnico em Informática, da Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros, na cidade de
Várzea Grande - MT, após participarem de oficinas de robótica com a utilização da plataforma de prototipagem
eletrônica arduino tiveram como desafio realizar uma pesquisa com a apresentação de um projeto de intervenção
voltado para a sustentabilidade e economia criativa, utilizando técnicas de programação de computadores. Para a
elaboraçao do projeto, o trabalho desenvolveu-se sob a orientaçao do professor de informática e após algumas
reuniões com os alunos, ficou definido que seria construído um protótipo de uma casa inteligente e sustentável
controlada por um smartphone através do arduino. Orientou-os com as técnicas de programação necessárias para
a construção do aplicativo que realizaria a conexão com a placa de prototipagem. O protótipo deste projeto foi
apresentado pelo professor e os alunos no Arduino Day, Mostra Científica da Escola Estadual Professora Adalgisa
de Barros e na 15ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCT), eventos estes realizados no ano
de 2018.
Palavras-chave: Robótica educacional. Programação de computadores. Arduino. Projeto. Tecnologia.

1 Introdução

O presente material foi elaborado em 2018, com os alunos do 3º ano do Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional (EMIEP) Técnico em Informática, da Escola Estadual
Professora Adalgisa de Barros, na cidade de Várzea Grande – MT, após participarem de oficinas
de robótica com a utilização da plataforma de prototipagem eletrônica Arduino tiveram como
desafio realizar uma pesquisa com a apresentação de um projeto de intervenção voltado para a
sustentabilidade e economia criativa, utilizando técnicas de programação de computadores.
Deste modo reforçando que a robótica educacional é uma metodologia de ensino que tem como
objetivo fomentar no aluno a investigação e materialização dos conceitos aprendidos no
conteúdo curricular, indo muito além da construção de projetos e programação de robôs
(Ferreira, 1991). O que proporciona um aprendizado prático, que desenvolve no aluno a
capacidade de pensar e encontrar soluções aos desafios propostos. Incentiva o trabalho em
grupo, a cooperação, planejamento, pesquisa, tomada de decisões, definição de ações, promove
o diálogo e o respeito a diferentes opiniões.

2 Metodologia

Seguindo às orientações do Programa Ensino Médio Integrado à Educação
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Profissional (EMIEP) que visa desenvolver novas alternativas de organização curricular,
comprometidas, com o novo significado do trabalho, do aprimoramento no contexto da
globalização e, acima de tudo a preocupação, com a pessoa humana que se apropriará desses
conhecimentos para aprimorar profissional e socialmente; Estimulando a Iniciação Científica
através do desenvolvimento de projeto e com acompanhamento pedagógico; Inclusão e
produção digital; Seguido pela Lei 9.394/96 – LDB onde define que a educação profissional
não mais consiste em simples instrumento de política assistencialista nem se resume à simples
preparação do indivíduo para execução de um determinado conjunto de tarefas. Pelo
contrário, a educação profissional passou a significar muito mais: o domínio operacional de
um determinado fazer, acompanhado da compreensão global do processo produtivo, com a
apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos
valores necessários à tomada de decisões. Baseado nessas diretrizes, o trabalho desenvolveu
sob a orientação do professor de informática para a elaboração do projeto de intervenção, após
algumas reuniões com os alunos, ficou definido que seria construído um protótipo de uma
casa inteligente e sustentável controlada por um smartphone através do arduino. Orientou-os
com as técnicas de programação necessárias para a construção do aplicativo que realizaria a
conexão com a placa de prototipagem.

3 Análises e discussões

Em conformidade com Ribeiro (2006), a introdução da tecnologia na educação, a
robótica educacional tornou-se uma realidade em muitas escolas brasileiras, todavia, a
robótica na educação ainda não possui políticas públicas de abrangência nacional. Quintanilha
(2008) aponta que no Brasil são poucas as experiências que envolvem a robótica na educação,
os principais projetos de robótica pedagógica são iniciativas isoladas de universidades,
prefeituras ou estabelecimentos particulares.
Ressalta-se que, além de facilitar a compreensão de conteúdos curriculares, esta
possibilita o desenvolvimento de diferentes habilidades, como o trabalho colaborativo, o
raciocínio lógico, tomada de decisões e resolução de problemas. Essas atividades estimulam a
curiosidade e interesse dos alunos, em conhecer e experimentar atividades que a envolvam.
Como resultado deste projeto foi elaborado o protótipo da casa inteligente, envolvendo
conceitos de sustentabilidade, inovação e economia criativa o projeto foi apresentado pelo
professor e os alunos no Arduino Day, Mostra Científica da Escola Adalgisa de Barros e na 15ª
Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCT) eventos estes realizados no ano
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2018.

4 Considerações finais

A robótica surge como uma variante para permitir o contato direto a novas
tecnologias, com aplicações práticas, ligadas em assuntos que fazem parte do cotidiano,
atribuindo sentido para o conhecimento agregado ao uso das ferramentas tecnológicas.
Em relação à robótica com arduino, as primeiras ideias surgiram no ano de 2011, após
o primeiro contato e conhecimento da placa desenvolvida. Arduíno é uma ferramenta que
proporciona o aprendizado de forma lúdica, simples e agradável.
Pode-se afirmar que a robótica é uma metodologia importante no reconhecimento de
figuras geométricas, ângulos e fórmulas matemáticas. Ademais, a inserção da robótica
educacional como ferramenta do processo de ensino-aprendizagem torna o ambiente escolar
mais atraente, podendo assim propiciar a experimentação e estimular a criatividade.
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Anexos
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Figura 1 - Participação dos alunos nas oficinas de Arduino

Figura 2 - Protótipo da casa inteligente com Arduino

Figura 3 - Exposição do projeto no Arduino Day, Mostra Científica da Escola Estadual Profª.
Adalgisa de Barros e Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
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AS TIC NA PERSPECTIVA INFANTIL: PROCESSOS DE
APROPRIAÇÃO NA CULTURA DIGITAL
Aliana F. Camargo Costa (PPGE/UFMT) – alianacamargo@gmail.com
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Resumo:
Este artigo é fruto de um levantamento do estado do conhecimento com o objetivo de
investigar pesquisas brasileiras sobre as práticas culturais digitais na educação infantil em seu
processo de apropriação da tecnologia. As pesquisas apontam sobre o desenvolvimento das
competências no espaço escolar para que novos letramentos sejam realizados de forma mais
efetiva; muitos trabalhos apontaram a necessidade de rever o currículo atual no que tange o
trabalho com as crianças e deixar de negar a existência de uma cultura digital que formula
novos valores estéticos, éticos, novas ideologias, novas linguagens, diferentes produções e
difusões; e novas abordagens de interações.
Palavras-chave: Infância. Cultura Digital. Apropriação tecnológica.
1 Introdução

Esse trabalho se fundamenta no estado do conhecimento sobre pesquisas realizadas no
Brasil no contexto da apropriação tecnológica por parte de crianças. Para tanto, buscou-se: a
síntese dos objetivos das pesquisas analisadas; de que forma se estruturaram as metodologias
das investigações e em quais contextos; e as principais questões levantadas para pensar o
cenário educacional brasileiro.

2 Análise de pesquisas em base de dados brasileiras

O levantamento considerou, principalmente, investigar estudos que abordam a visão
das crianças no processo de vivência na cultura digital no campo da Educação. Para isso,
foram utilizadas na pesquisa os detratores: ―Educação infantil‖; ―Mídia e Educação‖;
―Processos de apropriação da tecnologia‖. O intervalo temporal da investigação foi marcado
pelos anos de 2013 a 2018. O levantamento foi realizado nos principais sítios de busca de
pesquisas publicadas no país, a considerar: a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD), o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, o Portal de Periódicos
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nos grupos de
trabalhos (GTs) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
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(ANPEd), Portal Scientific Electronic Library Online (SciELO) e por fim o Google
Acadêmico. A pesquisa foi realizada no período de 07 a 31 de agosto de 2018.
De todos esses portais foram observados 1762 (um mil setessentos e sessenta e dois)
resultados entre teses, dissertações e artigos. Na compilação dos dados, a partir de uma
rigorosa leitura e levantamento dos objetivos principais para o estudo, resultaram 13 trabalhos
nos quais tinham como sujeito principal o estudo com crianças e que fazem referência a
utilização instrumental das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), seja dentro do
espaço da escola ou fora dela. Pela limitação de páginas para este texto, apresentaremos
alguns destaques do levantamento.

3 Contextos das pesquisas e suas metodologias

A maioria das pesquisas adentra o espaço escolar e analisa a criança como sujeito que
se transforma a partir da apropriação da tecnologia neste ambiente, mas há três destaques a ser
apontados sobre o cenário de pesquisa. O primeiro é de FRANCISCO e SILVA (2015) ao
eleger uma criança de seis anos para ser analisada dentro de casa na utilização do tablet;
MIGLIORA (2015) lançou mão da aplicação de questionários em 39 escolas de uma rede
municipal de ensino; SILVA (2017) realizou estudo múltiplo de observação nas casas de 16
crianças de classes sociais distintas, com faixa etária variante de 7 (sete) meses a 7 (sete)
anos.
Ao ler os trabalhos, percebe-se que a utilização da intervenção didática aparece em
muitos trabalhos através da metodologia da Pesquisa-ação, quando o pesquisador se insere no
campo de pesquisa com utilização de práticas pedagógicas na perspectiva da mídia-educação;
um exemplo de recurso utilizado é o desenvolvimento de oficinas com as crianças. Tomam
esse caminho os trabalhos de MULLER (2014); OLIVEIRA (2014); NASCIMENTO (2014) e
MIGLIORA (2015). A utilização de videogravação foi outro método muito utilizado pelos
pesquisadores. A observação participante utilizou este método na análise do brincar
contemporâneo das crianças nos trabalhos de MENEGUZZO (2015) e FRANCISCO (2015).
O estudo de caso foi adotado por duas pesquisas: PENTEADO (2016) e FERREIRA
(2014). Na primeira, a autora se apropriou de entrevistas semiestruturadas, além de
observações e intervenções com um grupo de crianças em idade pré-escolar. Na segunda
pesquisa, ao buscar A cultura lúdica das crianças contemporâneas na 'sociedade multitela’, a
pesquisadora utilizou instrumentos como videogravação, fotografias e desenhos produzidos
pelas crianças.
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A tese de SILVA (2017) optou por aplicação de provas Piagetianas com o uso de
recurso tecnológico. Para estudar crianças de 7 (sete) meses a 7 (sete) anos utilizou o método
clínico, na qual procura reconhecer o modo como a criança constrói seu conhecimento. A
partir de entrevistas, investigações e experimentações, revelações sobre a representação dos
esquemas dos sujeitos são divulgados. Desta forma, o pesquisador analisa os mecanismos
profundos do pensamento através da verificação da estrutura de um determinado estado de
desenvolvimento ou dos processos de estruturação mental na resolução de um problema.

4 Pontos de fuga: o que dizem os pesquisadores

A cultura digital e as vivências por meio de brincadeiras tradicionais são coexistentes
na formação das crianças. Não se abandona um em detrimento do outro. A busca imperiosa
pelas telas nesta sociedade justifica-se ao estabelecer uma relação como o objeto mágico,
pertencente a uma cultura em que as práticas digitais reforçam o seu campo imagético com
luzes, cores, formas, conteúdos que se adéquam e se moldam rapidamente conforme o toque
do dedo indicador na tela.
As crianças conectadas vivem processos de falas e produções por meio de muitas
ações simbólicas. Portanto, é preciso ouvi-las e entendê-las. São infâncias em que as formas
de brincar, ser, pensar e apreender o que está ao seu redor a partir das TIC estabelecem novos
campos de ações.
Foi observado o processo colaborativo quando as crianças superam as dificuldades
com a ajuda dos colegas, colocando também em pauta o papel central do professor, quando na
verdade elas se ajudam no processo de aprendizagem. Neste caso, o professor assume o papel
de mediador no processo de desenvolvimento intelectual das crianças.

5 Conclusão

Existem desigualdades em relação ao acesso em contextos de baixa renda como
apontou alguns estudos, porém as crianças urbanas que não estabelecem uma cotidianidade
com a rede mundial de computadores estão em algum grau próximas à cultura digital.
Sobre o desenvolvimento das competências para que novos letramentos sejam
realizados de forma mais efetiva, muitos trabalhos apontaram a necessidade de rever o
currículo atual com que se trabalha com as crianças e deixar de negar a existência de uma
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cultura digital que formula novos valores estéticos, éticos, novas ideologias, novas
linguagens, diferentes produções e difusões; e novas abordagens de interações.
Como aponta Buckingham (2006) e apresentado na maioria dos trabalhos, é preciso
ajudar as crianças a serem crianças, incentivá-las a selecionar e viver a experiência da cultura
digital estando lá e cá ao mesmo tempo, com bom senso para viver numa sociedade concreta.
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Resumo:
O objetivo desse estudo foi realizar um levantamento sobre os trabalhos relacionados a pesquisa de mestrado que
está sendo realizada, cujo a pergunta norteadora é: como se relaciona o uso das tecnologias digitais nos processos
de ensino e aprendizagem da Matemática com a evolução do índice do IDEB nas escolas públicas? Procuramos
trabalhos que abordam os dois pilares (avaliação em larga escala e tecnologias digitais no ensino de matemática)
dessa pesquisa de mestrado. Metodologicamente utilizamos a revisão sistemática na modalidade de metassíntese
qualitativa. A partir do estabelecimento de alguns critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados alguns
trabalhos que retornaram a partir de buscas realizadas em bases eletrônicas (Periódicos Capes, Google
Acadêmico e outras). Muitos foram excluídos por usar o IDEB apenas como justificativa para a realização da
pesquisa ou estudo. Ao final apenas três fizeram parte deste estudo. Os trabalhos selecionados apontam que
houve uma ampliação da utilização dos índices gerados a partir das avaliações em larga escala para uso nas
políticas, com vistas à regulação dos sistemas de ensino, e que, considerar somente o resultado do IDEB para
avaliar a qualidade da educação básica não é viável, pois não reflete a realidade das escolas.
Palavras-chave: Prova Brasil. Tecnologias de comunicação e informação. Regulação.

1 Introdução

Nas últimas décadas as avaliações em larga escala, que são avaliações externas, têm
ganhado espaço. Essas avaliações apresentam objetivos e procedimentos diferenciados das
avaliações realizadas pelos professores nas salas de aula. Entre esses objetivos, podemos
destacar a certificação, o credenciamento, o diagnóstico e rendição de contas7 (CAED, 2018).
Essas avaliações são, em geral, organizadas a partir de um sistema de avaliação cognitiva dos
alunos e são aplicadas de forma padronizada para um grande número de pessoas, entre os
quais estão alunos, professores, diretores, coordenadores.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), a Prova Brasil e o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) são avaliações para diagnóstico, em larga escala,
desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep/MEC). Atualmente o SAEB, Prova Brasil, Pisa e o ENEM tornaram-se as principais
avaliações definidas como de larga escala.
7

Debate que se inicia nos últimos anos e promove um salto no processo de avaliação, agregando à perspectiva de
avaliação para o diagnóstico as noções de rendição de contas, transparência e responsabilização. A avaliação
com divulgação dos resultados por escola. O objetivo é tornar escolas, professores, dirigentes e estudantes
comprometidos com desempenho escolar. E, assim, mobilizar dirigentes, professores, estudantes, pais e a
sociedade em geral na busca da melhoria da qualidade do ensino.
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A Prova Brasil e o SAEB são componentes para o cálculo do IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) juntamente com a taxa de rendimento escolar
(aprovação), considerado como um dos principais instrumentos de avaliação da qualidade da
educação básica brasileira.
Para o MEC (Ministério da Educação) as avaliações em larga escala destinadas ao
Ensino Fundamental e Médio devem contribuir para a melhoria do ensino, redução das
desigualdades e democratização da gestão do ensino público. Alinhados ao uso de tecnologias
digitais no contexto educacional, autores como Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014, p.18)
afirmam que: ―diversificados contextos, propostas e perspectivas com relação ao uso didático
e pedagógico de tecnologias para investigação matemática‖ estão presentes na maioria das
pesquisas em Educação Matemática desenvolvidas ao longo dos últimos anos.
Essas tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos principais
agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem nos meios de
produção e, consequentemente, no cotidiano das pessoas. Computadores e outros elementos
tecnológicos estão cada vez mais presentes em diferentes atividades e o uso desses recursos
traz significativas contribuições para se repensar sobre o processo de ensino e aprendizagem
de Matemática (PCNs).
Com base nos pilares de sustentação (avaliação em larga escala e tecnologias digitais
no ensino de matemática) foi realizada uma revisão sistemática com o objetivo de levantar,
organizar, avaliar e sintetizar estudos já realizados por outros autores. Isso porque essa revisão
está inserida na pesquisa de mestrado da autora dessa revisão, cujo a pergunta norteadora é:
como se relaciona o uso das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem da
Matemática com a evolução do índice do IDEB nas escolas públicas?
Para tanto, foram revisados trabalhos encontrados no período de 2005 a 2017
encontrados em bases eletrônicas como: Google Acadêmico, Portal de Periódicos Capes,
Science Direct, Scopus, Sprigerlink, Domínio Público e Scielo.

2 Avaliação em larga escala e tecnologias digitais no ensino de matemática
Em 1994, por meio da Portaria nº 1.795 – 27/12/1994, o sistema de avaliação da
educação básica, já considerada como avaliação de larga escala, passou a ser denominado
Sistema de Avaliação d.a Educação Básica – SAEB. Assim a avaliação de larga escala teve
uma nova reordenação e suas decisões passaram a ser centralizadas na União. Esta
reordenação, consequentemente, induziu os estados a criarem suas próprias estruturas
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avaliativas. O estado de São Paulo é um exemplo, instituiu o SARESP (Sistema de Avaliação
de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) com o objetivo de produzir um diagnóstico
da escolaridade paulista.
Em 2005, o SAEB teve algumas reestruturações e passou a ser composto por duas
avaliações: ANEB (Avaliação Nacional da Educação Básica) e ANRESC (Avaliação
Nacional do Rendimento Escolar) também conhecida como Prova Brasil, criada com o
objetivo de avaliar a qualidade do ensino da educação básica. No ano de 2013 a Avaliação
Nacional da Alfabetização (ANA) também passou a fazer parte do SAEB, com o objetivo de
aferir os níveis de alfabetização em matemática e língua portuguesa. Em 2017, as escolas
públicas e privadas do ensino médio passaram a participar do sistema de avaliação, com isso
apresentando resultados no IDEB.
A partir de 2019 essas três avaliações passarão a ser chamadas de SAEB apenas, e as
aplicações ocorrerão em anos ímpares e a divulgação dos resultados do IDEB nos anos pares.
Vale ressaltar que o sistema não perderá a comparabilidade entre edições (MEC, 2018).
Essas avaliações é uma das componentes utilizadas para o cálculo do IDEB,
considerado um dos indicadores da qualidade da educação básica. O mesmo é calculado
levando-se em conta a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho
nessas avaliações (Prova Brasil, para escolas e municípios, e do SAEB para os estados e País).
Para Franco, Alves e Bonamino (2007, p. 991) ―o IDEB tem por princípio básico de que a
qualidade da educação pressupõe que o aluno aprenda e passe de ano‖. Como visto, o IDEB é
considerado um dos mais importantes indicadores da qualidade da educação básica.
Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), que também são diretrizes, têm a
função de orientar educadores por meio de normatização de alguns aspectos fundamentais
referentes a cada disciplina com o objetivo de garantir uma educação em que todos possam
exercer o direito de cidadania. Neste documento é observado a importância de oferecer uma
educação de qualidade, utilizando diferentes formas de ensino e aprendizagem.
As tecnologias digitais é uma delas. Quando nos referimos à escola, essas tecnologias
digitais oferecem possibilidades de desenvolver projetos, atividades e ações que promovam a
interação com a comunidade interna e externa com o intuito de transformar os processos de
ensino e aprendizagem em algo mais dinâmico e desafiador. Segundo Kenski (2015), ―não se
trata, portanto, de adaptar as formas tradicionais de ensino aos novos equipamentos ou vice e
versa. Novas tecnologias e velhos hábitos de ensino não combinam‖. Elas se tornam cada vez
mais aliada a educação, ―educação e tecnologia são indissociáveis (KENSKI, 2015).
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Souto e Borba (2016), ainda enfatizam que as tecnologias digitais utilizadas pelos
professores devem estar alinhadas ao entendimento das transformações que podem trazer para
aprendizagem, em particular a Matemática. Assim é fundamental verificar se os objetivos
almejados poderão ser alcançados com o uso da tecnologia pretendida (SOUTO, 2013). Lima,
Souto e Kochhann (2017), afirmam que as tecnologias digitais já fazem parte do processo de
ensino e aprendizagem podendo ser acessadas antes, durante ou depois das aulas.
Vale ressaltar que programas educacionais (Proinfo, Proinfo Integrado e outros)
surgiram no sentido de oportunizar a todos (alunos e professores) o acesso à informática como
alternativa de equidade social (SILVA, 2017). O objetivo do Proinfo foi o de promover o uso
pedagógico da informática na rede básica de educação, levando às escolas computadores,
recursos digitais e conteúdos educacionais.
Para compreendermos como estão sendo realizadas pesquisas que abordam esses dois
pilares, a revisão sistemática na modalidade de metassíntese foi realizada. Na próxima seção
definiremos, revisão sistemática na modalidade metassíntese para na sequência apresentarmos
os procedimentos metodológicos e as considerações finais.

3 Revisão sistemática

Kitchenham e Charters (2007) afirmam que a revisão sistemática tem como objetivo
identificar, avaliar e apoiar todos os estudos relevantes disponíveis para uma questão de
pesquisa específica, área temática, ou fenômeno de interesse.
Uma revisão sistemática responde a uma pergunta claramente formulada utilizando
métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas
relevantes, e recolher e analisar dados de estudos incluídos na revisão (CLARKE, 2001, apud
POCINHO, 2008).
Já a metassíntese de acordo com Fiorentini e Coelho (2012), ancorados sobretudo em
Godfrey e Denby (2006), é um processo que primeiramente consiste na produção de
evidências qualitativas (pequenas sínteses interpretativas) a partir do problema abordado no
estudo e consequentemente suas relações para que novas sínteses de interpretação possam ser
formuladas até que uma síntese integrativa ou problematizadora das sínteses anteriores seja
evidenciada.
A próxima seção apresenta os procedimentos metodológicos adotados.
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4 Procedimentos metodológicos

Como estratégia de busca foram utilizadas bases eletrônicas para encontrar trabalhos
relacionados aos pilares da pesquisa. Para isso, as bases acessadas foram o Google
Acadêmico, Portal da Capes, Science Direct, Scopus, Domínio Público e Scielo. A opção por
essas bases se justifica por reunir e organizar trabalhos de distintas instituições de ensino,
sendo as informações sempre atualizadas.
O quadro 1 mostra os termos de busca e seus respectivos sinôminos/palavras
relacionadas.
Termos de busca
Avaliação em larga escala e IDEB
Tecnologias digitais
Matemática

Quadro 1 - Termos de busca
Sinôminos/palavras relacionadas
Avaliação da educação básica
TICs, tecnologia de comunicação e informação
Fonte: Elaborado pela Autora

Incialmente foram realizadas buscas no portal de periódicos capes onde foram
encontrados cinco trabalhos contendo os termos de busca avaliação em larga escala e IDEB.
Posteriormente, foi inserido o termo tecnologias digitais que resultou em um trabalho. E com
a inserção do terceiro termo matemática não retornou nenhum resultado, como ilustrado na
Figura 1.
Figura 1 - Termos de busca
Avaliação
em larga
escala
AND IDEB

Avaliação
em larga
escala AND
IDEB

Avaliação
em larga
escala AND
IDEB

5

Tecnologias
Digitais

Tecnologias
digitais

1

Matemática

Fonte: Elaborado pela Autora
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No repositório google acadêmico utilizando a mesma sequência de busca e os
trabalhos encontrados, respectivamente foram: 5.740, 2050 e 1.720.
Já no scopus, domínio público e scielo não foram encontrados trabalhos com os
critérios de busca estabelecidos.
Para seleção dos trabalhos encontrados foram considerados os seguintes critérios de
inclusão: artigos completos, teses e dissertações encontrados em banco de dados on line,
trabalhos em português por se tratar de uma avaliação em larga escala aplicada somente no
Brasil, trabalhos publicados entre 2005 e 2017 (mesmo intervalo de tempo utilizado na
pesquisa de mestrado). Foram excluídos trabalhos não revisados entre os pares, trabalhos que
não contemplaram os pilares da pesquisa e trabalhos que abordaram avaliações em larga
escala internacionais. Muitos trabalhos foram excluídos por usar o IDEB apenas como
justificativa para a realização da pesquisa.
Foram estabelecidas quatro fases para a seleção dos trabalhos, sendo que na primeira
foram realizadas buscas automáticas a para identificar uma lista preliminar de estudos
encontrados, a segunda identificação de estudos possivelmente relevantes através da análise
do título e resumo, a terceira revisão dos trabalhos identificados na etapa anterior com sua
leitura na íntegra e a quarta fase a listagem de trabalhos selecionados apreciados de forma
crítica para o desenvolvimento dessa revisão.
Entre os trabalhos encontrados nas bases digitais em nenhum deles ficou evidenciado
os pilares definidos para a pesquisa. Assim foram selecionados três trabalhos dos seis que
resultaram da busca, visto que os outros três, não estavam alinhados aos objetivos dessa
revisão. O Quadro 2 elenca os trabalhos selecionados para a discussão.
Quadro 2 - Trabalhos selecionados
Título

Autor

Canal de Publicação/Ano

Gerencialismo e avaliação em larga
escala: novos modos de regulação da
educação básica

Cóssio, Oliveira
e Souza

Revista Educação: teoria e prática

O IDEB: limites e ilusões de uma
política educacional

Almeida,
Dalben e Freitas

2014
Revista Educação & Sociedade
2013

A valorização dos professores da
educação básica e as políticas de
responsabilização: o que há de novo no
plano nacional de educação?
Fonte: Elaborado pela Autora

Almeida

Cadernos CEDES
2015
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Como mostra o Quadro 2 os três trabalhos resultantes das buscas discutem a política
de avaliação em larga escala como controle da educação, a ancoragem dessas avaliações às
políticas educacionais e o mérito por meio dos resultados dessas avaliações.
Cóssio, Oliveira e Souza (2014), analisam a política de avaliação em larga da
educação brasileira, situando-a como forma de regulação/controle da educação e suas relações
com a reconfiguração do papel do estado e da gestão pública. A política de resultados é
entendida como um dos princípios que orientam essa nova gestão pública, pautada no
gerencialismo, que é um modelo de gestão que adota princípios empresariais buscando reduzir
gastos e produzir maior eficácia e eficiência, incentivando a competividade e a concorrência
nos diferentes setores estatais. Esses resultados produz uma pressão por parte dos
sistemas/redes e da comunidade, responsabilizando escolas e professores.
A melhoria dos indicadores incide diretamente sobre os currículos e sobre o trabalho
docente e, as políticas educacionais são pautadas pela indução à essa melhoria dos indicadores
de qualidade, medidos a partir das avaliações externas (exames nacionais) combinados aos
dados de aprovação (censo escolar) que resultam no IDEB.
Almeida, Dalben e Freitas (2013), questionam o uso das avaliações externas na
ancoragem de políticas públicas, problematizando a influência dos fatores externos na
composição do desempenho, a utilização do IDEB como sintetizador da qualidade das
instituições e o conceito de eficácia escolar.
Em relação a ancoragem de políticas públicas ao uso das avaliações externas houve
uma ampliação da utilização dos índices gerados a partir destas com vistas à regulação dos
sistemas de ensino. Sugerem, a partir de outros estudos, que a elaboração dos índices deveria
considerar o contexto social em que a escola está inserida, já que o NSE (nível
socioeconômico) dos alunos é a variável que mais se correlaciona com as notas dos
estudantes, sendo sua maior variabilidade explicada pelos fatores externos à escola.
Especificamente em relação ao IDEB, a forma pela qual é apresentado para a
população, coloca a escola como única responsável pelo desempenho de seus alunos trazendo
um movimento de responsabilização dos professores.
Almeida (2015), analisa as atuais políticas educacionais no Brasil, que incentivam o
mérito de professores e escolas pelos resultados dos alunos nos testes em larga escala, como o
IDEB. Apresenta as metas (15 a 18) do PNE, que propõe ações em relação à valorização dos
profissionais da educação básica (progressão na carreira, reajustes e bonificações) e, por outro
lado, este mesmo documento estabelece na meta 7 o mérito no desempenho dos professores,
como forma de ampliar a melhoria dos indicadores educacionais.
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A política de resultados apresenta a intenção de buscar a eficiência do Estado, sendo
que na educação o maior objetivo é tornar o processo pedagógico mais produtivo e menos
oneroso. Observa que as distinções entre a concepção de política de responsabilização
previstas no PNE e no da Conae/2014 são bem nítidas, enquanto o primeiro propõe, o
segundo adverte sobre seus riscos e confirma a necessidade de superação. A autora relata o
trabalho realizado com os professores da educação básica do estado de Minas Gerais, com o
propósito levantar qual sua concepção sobre as atuais políticas de responsabilização e chega à
conclusão que foi possível verificar que os mesmos têm conhecimento das intervenções e se
sentem insatisfeitos.
A responsabilização da escola, dos professores e da gestão escolar são apontadas nos
três trabalhos como consequência da política de resultados gerados pelas avaliações externas.
A autora ainda ressalta essa responsabilização registrada no PNE, cujo a meta 7 que visa
fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB,
associando a meritocracia aos prêmios e bonificações salariais e à progressão nas carreiras
profissionais.
Os trabalhos apontam que houve uma ampliação da utilização dos índices gerados a
partir das avaliações em larga escala para uso nas políticas, com vistas à regulação dos
sistemas de ensino.
Cóssio, Oliveira e Souza apontam o gerencialismo como governança por resultados,
qualificando os serviços com menor custo, como é o caso da educação.
Os três trabalhos concordam que a pretensão do IDEB de sumarizar a qualidade de
ensino oferecida a partir dos resultados dos exames nacionais combinados com dados do
censo escolar não parece viável, já que não é capaz de refletir a realidade das instituições.

5 Consideraões finais

As avaliações em larga escala surgem como uma das ações do Plano Decenal de
Educação para Todos (1993) para melhorar a qualidade da educação brasileira e para
implementação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, visando subsidiar a
formulação de políticas públicas.
Um dos índices gerados a partir dessas avaliações para o uso nas políticas públicas no
âmbito federal é o IDEB. Considerado atualmente como um dos índices de qualidade da
educação básica, a publicação do resultado é realizada a cada dois anos. Seguindo a linha que
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considera o IDEB como um dos e não o único indicador de qualidade da educação básica,
propusemos uma pesquisa que visa responder a seguinte questão: como se relaciona o uso das
tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática com a evolução
do índice do IDEB nas escolas públicas?
Para tanto realizamos essa revisão sistemática para encontrar trabalhos que se
relacionavam a pergunta inicial.
Não foram encontrados trabalhos que abordassem em conjunto os dois pilares da
pesquisa (avaliações em larga escala e tecnologias digitais no ensino de matemática). No
entanto a partir das buscas em bases eletrônicas, três trabalhos foram selecionados a partir dos
critérios de busca, inclusão e exclusão propostos na revisão.
Os trabalhos apontam que houve uma ampliação da utilização dos índices gerados a
partir das avaliações em larga escala para uso nas políticas, com vistas à regulação dos
sistemas de ensino.
Assim,

observa-se

que

as

avaliações

externas

aparecem

relacionadas

a

responsabilização da escola, professores e gestores e à regulação de políticas públicas
educacionais, com destaque para o uso dos resultados e as formas de publicização, que
acabam contaminando a opinião pública. O rankeamento realizado a partir da publicação dos
resultados e à sua interpretação pela sociedade, sugere o sucesso ou fracasso de sistemas,
escolas, professores e alunos podendo incidir sobre as formas de como se configura a
educação nacional.
Os trabalhos apontam que considerar somente o resultado do IDEB para avaliar a
qualidade da educação básica não é viável, pois não reflete a realidade das escolas.
Vale ressaltar que a pesquisa na qual esta revisão está inserida não tem a intenção de
utilizar o resultado do IDEB como único fator de desempenho das escolas participantes, e sim
identificar se há a utilização das tecnologias digitais no ensino de matemática e como
contribuir para que essa utilização se torne parte do processo de desenvolvimento do
conhecimento matemático.
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BNCC: contradições em tempos de cultura digital
Rogéria Rosária Parra Merino de Macêdo8 (PPGE/ UFMT) rogeria_merino@hotmail.com

Resumo:
As indagações e inquietações em relação à aprendizagem em tempos de cultura digital e, como estas são
discutidas no universo da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) homologada em 2017, são fios condutores
para a construção das ideias apresentadas. Dentro deste contexto o trabalho tem como proposta refletir sobre três
pareceres contrários a resolução que aprovou a BNCC, assim como, voltar o olhar sobre a não contemplação de
referências sobre a aprendizagem ubíqua, não aludida no referido documento, assim como nos pareceres citados.
Os apontamentos foram construídos a partir de leituras e revisão bibliográfica, propostas nos estudados
realizados durante o primeiro semestre do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) – UFMT.
Palavras chaves: BNCC; Cultura Digital; Aprendizagem Ubíqua; Pedagogia da Ubiquidade.

1 Introdução

A aprovação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em dezembro de 2017 da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como documento que compõe o conjunto de
referências curriculares, o qual estabelece os objetivos de aprendizagem para as diferentes
etapas do ensino básico, no intuito de assegurar aos estudantes o direito de aprender e se
desenvolver, provocou inquietações e indagações sobre como de fato se daria a
implementação desta no chão da escola.
O documento se apresenta como resultado de um amplo processo colaborativo com
diferentes atores do campo educacional e da sociedade. No entanto, as correlações de forças
que envolvem a produção do documento, estão permeadas de aplausos e críticas por grupos
com interesses antagônicos.
Já homologada e em processo de concretização, a BNCC ainda encontra resistência e
tem sua viabilidade questionada por profissionais da educação, no momento de preparação
dos processos de planejamento e implementação, o estabelecer deste documento trás como
principal desafio garantir o direito de aprender e desenvolver-se.
Nesse contexto, o presente texto propõe uma reflexão sobre como se processou e se
estabeleceu a BNCC e, se ao pensar aprendizagem de fato e de direito pensou-se nas
perspectivas histórico, sociais e, no aspecto de estarmos em uma sociedade contemporânea
permeada pela cultura digital?
8
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Na fase final de revisão da BNCC, as redes de ensino começaram a preparar seus
processos de planejamento e implementação, orientadas por um Guia de Implementação, e no
segundo semestre de 2018 a BNCC começou a ser estudada em profundidade nas escolas
estaduais em Mato Grosso nos momentos de formação continuada de professores, a fim de se
produzir um documento de reelaboração da proposta curricular da rede, de modo a ser
apropriado pelos professores como documento normativo de sua prática.
Na literatura encontram-se evidências de que as ações de formação continuada de
professores podem contribuir de maneira significativa na consolidação da BNCC nas escolas,
desde que sejam pensadas de forma estratégica e bem estruturadas, que considerem as
especificidades dos professores como atores plurais, com percursos e histórias de vidas
distintas e, ainda, como sujeitos que atribuem diferentes significados às demandas que lhe são
colocadas, recorrendo aos seus conhecimentos agregados ao longo de sua trajetória pessoal e
profissional, e que seja ressignificado o espaço escola nas bases de uma sociedade mutante e
em constante metamorfose tecnológica, social e cultural.

2 A base tem história

A construção do direito á educação gratuita e de qualidade acontece a um tempo
significativo, já que a Constituição de 19349, em seu artigo 50, apresentava como inovador a
gratuidade do ensino, a obrigatoriedade de percentual destinado a financiar a educação e a
proposta de um currículo que elucidasse o nacional e o regional. O governo militar, instituído
na época, deixou tal proposta adormecida, em tempos contemporâneos, diz-se que ficou na
função ―stand by‖.
Em 194610 no texto constitucional no artigo 5°, item XV, letra d, obtêm-se um avanço
para a educação nacional por trazer como competência legislativa da União, a construção de
um instrumento normativo para a definição de um Sistema Nacional de Educação e a Lei de
Diretrizes e Bases Nacional (LDB). Apesar, desta instituição a tramitação deste documento
entre câmera e senado durou mais de uma década, obteve aprovação legislativa de 1959 –
1963.

9
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Em um cenário mais recente, o artigo 210, da Constituição Federal de 198811,
determina que ―serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a
assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e
regionais‖ Neste mesmo contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)12
n° 9 394/1996, em seu artigo 9°, inciso IV, estabelece a responsabilidade da União quanto a:
(...) em elaboração com os Estados, Distrito Federal e os Municípios [de] competências e
diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Médio, que nortearão os
currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a estruturar a formação básica comum‖; além
de no artigo 26 e 26 A, especificar sobre a composição de temas a serem obrigatoriamente
considerados no currículo escolar nacional.
No final da década de 90 tem se a construção e reconstrução dos dispositivos legais
que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais13 para a educação superior e para educação
básica, além de alterações na própria LDB.
Em 2010 com as DCN como pano de fundo surge à proposta de uma Base Nacional
Comum, parecer CNE/CEB n°0714, de 07 de abril de 2010, subsídio para a elaboração das
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, destaca-se ainda o parecer de 07 de
julho de 201015, que tratou das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental.
A referida temática permeou os debates promovidos no decorrer dos processos de
construção das Conferências Nacionais, como a Conferência Nacional de Educação
Profissional e Tecnológica (2006), a conferência Nacional de Educação Básica (2008) e as
Conferências Nacionais de Educação (2010 a 2014), concomitantemente, iniciativas
governamentais estruturaram a proposta de reformas curriculares.
Neste contexto, um palco de significativo protagonismo para o debate sobre diretrizes
curriculares foi a elaboração coletiva dos PME (Planos Municipais de Educação), PEE
(Planos Estaduais de Educação) e por meio da Lei n° 13 005/2014 o PNE (Plano Nacional de
Educação)16, o qual estabelece metas e estratégias para a implementação de ações voltada a
construção de uma nação cidadã no viés da diversidade, da equidade e da solidariedade.
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Em 15 de dezembro de 2017, foram votados em sessão pública do Conselho Nacional
de Educação o Parecer17 e a Resolução18 referentes à Base Nacional Curricular Nacional Da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Ao pensar esta votação, necessário se faz
compreender que a BNCC19 foi proposta pelo Ministério da Educação (MEC), o referido
órgão apresentou a mesma com justificativas de que esta construção se deu a partir de amplo
debate e participação da sociedade. Porém, ao analisar os pareceres dos conselheiros, observase, que a aprovação não se deu de forma unânime e, que as três conselheiras que se
contrapuseram a versão aprovada, apresentam pontos de reflexão inquietantes e, junto a estes
pode ser acrescido à perspectiva indagatória em relação às aprendizagens na era da cultura
digital.

3 BNCC: nos bastidores

A concepção e expectativas em relação à BNCC, discutidas neste momento permearão
dois vieses: o legal, o normativo, o famoso cumpra-se e, o de Politicas Públicas para a
Educação.
O caráter normativo da BNCC traz uma inquietação sócio democrata, pois em sua
instituição observa-se uma excessiva preocupação com resultados das avaliações externas,
também pode ser constatado a exclusão do Ensino Médio, EJA e das diversidades sócio
cultural, do seu contexto inicial, se considerarmos os parâmetros legais que norteiam a
Educação Básica , verificamos que estes fatos remetem a inconstitucionalidade.
Ao pensar e instituir políticas públicas para a Educação Nacional, os tempos e ações
remetem a luta, intensos debates e busca de participação coletiva, os embates, construções e
desconstruções são ações constantes e férteis e, necessárias em um cenário de Gestão
Democrática e Participativa que contempla a diversidade e a equidade.
A compreensão de Políticas Públicas e Políticas Públicas de Educação segundo Assis e
Souza (2018) é:
Políticas Públicas, em geral, são entendidas como o conjunto de estratégias e ações
articuladas por autoridade governamental formalmente constituída, que visam
alcançar um resultado público e a satisfação do interesse de uma coletividade.
(Assis-In Mill) (...) Políticas Públicas de Educação são aquelas que regulam e
orientam os sistemas de ensino, instituindo a educação escolar.‖ (Souza-In Mill),
2018

17
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Neste contexto para que estas se instituam dentro dos princípios democráticos e
cidadãos é essencial que caminhe em ciclos, que segundo Lima e Batista (2016) tem o
seguinte roteiro: Identificação do Problema Público; Inclusão na Agenda Pública; Soluções
(Alternativas Coletivas, Debates, Discussões, Construção), Decisão, Planejamento da
Execução, Implementação da Política Pública (Monitoramento), Avaliação e retorno a
Problemática, caso seja necessário.
Ao pensar a BNCC como Política Pública de Educação verifica-se que a fase cíclica
para a construção participativa e democrática foi negligenciada desde sua produção até a
votação intempestiva, já que a metodologia adotada pelo MEC para esta construção, segundo
Aguiar (2018):
(...) privilegia especialistas e subalterniza o diálogo com as comunidades
educacionais e escolares em um modelo centralizador de tomada de decisões, quanto
nos seus consensos e dissensos que não foram suficientemente e pedagogicamente
tratados como requer a matéria. Aguiar In Aguiar e Durado, 2018, p.14

Ressalta-se que para a construção de ações educacionais, sejam elas governamentais
ou institucionais, necessário se faz partir de uma inquietação referencial coletiva, ser
conduzida a partir do amplo diálogo com as diversas partes envolvidas. Assim, tal elaboração
precisa permear concepções e perspectivas profícuas, que vão além de expectativas para
resultados quantitativos, ter em sua essência possibilidades para a conquista de uma
interpretação qualitativa e qualificada de um verdadeiro diagnóstico da educação, o qual
garanta qualidade social da educação.
Os pareceres de três conselheiras do CNE que pediram vistas no intuito de resguardar
a referida qualidade social da educação, revela que nos bastidores a BNCC não obteve
unanimidade para aprovação e, que reflexões significativas no aspecto social e cultural foram
desconsideradas, para melhor compreensão vamos a declaração de votos das respectivas
conselheiras Márcia Angela da Silva Aguiar, Aurina Oliveira Santana e Malvina Tania
Tuttman:
Declaro meu voto contrário ao Parecer referente à Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) apresentado pelos Conselheiros Relatores da Comissão Bicameral da
BNCC, José Francisco Soares e Joaquim José Soares Neto, alegando que o mesmo
rompe com o princípio conceitual de Educação Básica ao excluir a etapa do Ensino
Médio e minimizar a modalidade EJA, e a especificidade da educação no campo;
desrespeita o princípio do pluralismo proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB); fere o princípio de valorização das experiências
extraescolares; afronta o princípio da gestão democrática das escolas públicas; atenta
contra a organicidade da Educação Básica necessária à existência de um Sistema
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Nacional de Educação (SNE). Declaro, ainda, que o Conselho Nacional de
Educação, ao aprovar o Anexo (documento - 3ª versão da BNCC) apresentado pelo
Ministério da Educação, com lacunas e incompletudes, abdica do seu papel como
órgão de Estado; fragiliza a formação integral dos estudantes, além de ferir a
autonomia dos profissionais da Educação. Isto posto, reitero meu voto contrário à
aprovação da Base Nacional Comum Curricular nos termos dos Parecer, Resolução
e Anexos apresentados pelos Conselheiros Relatores.
Declaro que sou contrária à aprovação do Parecer da BNCC por entender que o
Ensino Médio deveria integrar a Base Nacional Comum Curricular, e endosso
integramente o pronunciamento da Conselheira Márcia Angela da Silva Aguiar. Dito
isso, reitero o meu voto contrário ao Parecer e Resolução nos termos em que foram
apresentados.
Declaro publicamente o meu voto divergente ao Perecer apresentado, observando
que o CNE deve exercer o papel de órgão de Estado e não de governo, como
demonstrou e se manifestou neste momento ao aprovar documentos incompletos.
Considero, ainda, que o documento relatado apresenta importantes limitações, entre
elas a ruptura da Educação Básica. Com esses argumentos, reitero o meu
posicionamento contrário ao Parecer, por ser favorável ao diálogo democrático e
republicano, como princípio que fundamenta a minha trajetória de quase cinquenta
anos com professora deste país. Concluo, afirmando que lutarei para que o diálogo
democrático e republicano aconteça em todos os espaços e recantos do Brasil,
inclusive neste colegiado. Aguiar In Aguiar e Durado, 2018, p. 21e22

A análise de tais considerações permite compreender que entre consensos e dissensos,
na aprovação intempestiva da BNCC, um significativo retrocesso sócio cultural em relação às
conquistas educacionais no decorrer de lutas foi concretizado. Além do referido retrocesso,
algumas instigações, indagações e reflexões sobre o porquê de em um momento de espaço e
tempos de inovação e transgressão na aprendizagem, em plena era da cultura digital, foi
aprovado um documento com inquietantes lacunas e dissociação das conquistas e vivências
perpassadas na contemporaneidade.

4 Caminhos possíveis: Pedagogia do Oprimido, do Entediado e da Ubiquidade.

A qualidade na educação esperada com a instituição da BNCC é compreendida como
meta primordial e precisa ser considerada como uma construção, não apenas um emaranhado
de dados advindos de estatísticas técnicas e avaliações de caráter quantitativo. Esta construção
tem que a permear todos os dados negligenciados e já discutidos, além de elucidar a fluidez
dos espaços e tempos advindos da cultura digital, contexto este discutido de forma breve no
texto final da BNCC nas competências geral 1, 4 e 5:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva; 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
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informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao entendimento mútuo; 5. Compreender, utilizar e criar
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. BNCC, 2018,
p.9

Apesar de citar dados sobre a cultura, as tecnologias digitais o referido documento não
debate em profundidade os referidos temas, não traz as abordagens teóricas, conceituais que
norteiam esta nova realidade, perpassa uma alusão superficial e técnica sobre introduzir as
tecnologias de informação e comunicação na aprendizagem escolar, quando na verdade esta
ação é essencial, já que elas estão presentes no modus vivent da sociedade, sobre esta inserção
veja às considerações de Alonso, Aragón, Silva e Charczuk (2014):
A inserção maciça das tecnologias na sociedade mais ampla e sua ubiquidade
possibilitou uma ampliação dos espaços de aprendizagem. A Escola já não se
constitui (ALBUQUERQUE, 2014), como a única instituição a repassar ou
socializar conhecimentos, existem outras organizações, outros espaços que
provocam novas discussões, trazem outros temas geradores e disputam no interior
das instituições escolares a legitimidade, na medida em que constroem
conhecimentos. Aprende-se em diferentes lugares, em diferentes tempos, interagindo
com diferentes pessoas. Com o aumento do oferecimento de fontes de informação e
com as facilidades de comunicação, de trocas, de buscas surgem outros espaços de
aprendizagem além do espaço especialmente criado para ser o locus do
conhecimento que é a escola. (...) As tecnologias, conforme Schmidt e Cohen
(2013), estão permitindo que sejam vencidos obstáculos ancestrais à interação
humana, como geografia, linguagem e informação limitada. A adesão mundial à
internet está promovendo uma das maiores transformações sociais, culturais e
políticas da história e, ao contrário do que ocorreu em períodos de mudanças
anteriores, os seus efeitos são globais. São muitas as mudanças, mais pessoas têm
acesso a desenvolver autorias sem depender de intermediários. Começamos, no
entanto e ainda, a estabelecer as fundações dessa construção. Alonso, Aragón, Silva
e Charczuk, 2014, p.159 e 194

Segundo Sibilia (2012), em sua obra Redes ou Paredes, a escola em tempos de
dispersão, o contexto sócio histórico educacional se concretizou em tempos de opressão e
tradicionalismo, palco de sujeitos formados para o trabalho e servilismo, traços que
perpassam a Pedagogia do Oprimido 1968; a partir de significativas lutas e conquistas, em
meio a avanços e retrocessos tal cenário foi se alterando os sujeitos já não seriam meros
receptores de saberes, iniciaram o trilhar em busca de identidade e autonomia, assim não se
adequaram ao cenário vigente e passaram a se entediar com falta de dinamismo na conquista
de saberes, Pedagogia do Entediado 2008; em tempos de informação e comunicação,
vivenciadas de forma instantânea e ubíqua, estamos no momento da Pedagogia da
Ubiquidade, nossos sujeitos aprendem em diversos espaços e tempos, tornam-se protagonistas

483

da própria aprendizagem a partir das diversas redes e conexões com o advento da conexão
global, a autora sobre este espaço de aprender traz:
(...) Para revitalizar a educação, devemos incorporar a mídia e a conexão ao âmbito
escolar, como se vem tentando fazer com bastante ousadia, contra as inúmeras
resistências e dificuldades que ainda se erguem? A incerteza é profunda e complexa,
mas sem dúvida é preciso explorá-la. (...) Falta sem dúvida o mais difícil: redefinilas como espaço de encontro de diálogo, de produção de pensamento e decantação
de experiências capazes de insuflar consistências nas vidas que as habitam. Não se
trata, de modo algum de restaurar a velha instituição oitocentista, supostamente boa
porque ―funcionava bem‖, tampouco de atualizá-la transformando-a em mais um nó
nas redes de conexão para dissolvê-la fatalmente nesta metamorfose. De que se trata
então? De reinventá-la como algo ainda impensável. Nada simples, sem dúvida, mas
é este o tipo de combate pelo qual vale a pena nos batermos. Sibilia, 2012, p. 208 e
211

Neste contexto contemporâneo surge um novo advento: as conexões estabelecidas
pelos diversos meios tecnológicos, estas possibilitam substituir a ultrapassada hierarquia
disciplinar da escola tradicional e, mesmo quando se insiste em resistir a esta realidade, o
estremecimento já se instalou. As novas subjetividades vivem em sintonia com os diversos
aparatos tecnológicos e midiáticos do tempo atual, não se enquadram em confinamentos, os
muros da escola já não fazem sentido, assim como o insistir na austeridade autoritarista e
manipuladora da modernidade, já que estas em novos tempos são atravessadas pelas
possibilidades de conexão, neste aspecto Sibilia (2012) apresenta uma significativa via para
amenizar a crise estabelecida nas escolas: aproveitar as transformações e ressignificar os
espaços escolares. A partir das evidentes transformações que abalam as estruturas escolares e
a sociedade como um todo, refletir sobre currículo, resultados de aprendizagem a partir de
avaliações voltadas as estatísticas e índices quantitativos, como se tem feito no contexto
subjacente da educação nacional, remete a uma ação superficial voltada a dados e
instrumentos, o essencial é voltar o olhar para os cidadãos que almejamos para o futuro;
assim, parametrizar conteúdos, habilidades e competências sem considerar as ações, atitudes,
os contextos social, cultural e histórico dos aprendizes pode estar na contramão de todas
conquistas realizada.
As ideias sobre construir saberes, precisa envolver o processo humano de pensar e agir
dentro de condições libertadoras, voltadas aos sentimentos do bem, da solidariedade e
equidade na conquista de transformar a subordinação excludente, as desigualdades
imperantes, as mudanças de perspectiva traz uma nova forma de aprender, que se dá pelo
compartilhamento, veja as palavras Alonso, Aragón, Silva e Charczuk (2014) , sobre:
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As comunidades mudam a cultura do aprender e ensinar pelo compartilhamento. Em
tempos e espaços dilatados vínculos são criados, estabelecem-se objetivos comuns e
coletivamente convivemos, conectando ideias e práticas em redes. Há uma conexão,
as comunidades fazem ressignificar objetivos, conteúdos, papéis e métodos da
educação escolar. Embora mais tendência do que realidade definida e delimitada é
um movimento que possibilita antever processos dinâmicos e colaborativos para se
pensar o desenvolvimento/construção de conhecimentos. Especificamente no
contexto escolar, o conceito de comunidades de aprendizagem aproxima-se da
proposta de criação de arquiteturas pedagógicas, justamente pela construção de redes
cooperativas, que proporcionam interações entre os atores/sujeitos dos processos do
aprender e ensinar. O uso intensivo dos materiais interativos na web viabiliza
instituir o conhecer por meio e pelas comunidades de aprendizagem, por serem
conjuntos organizados de recursos, com funcionalidades e dispostos em suporte
multimídia. Nevado, 2005 in Alonso, Aragón, Silva e Charczuk, 2014, p.165 e 166

Esta nova forma de aprendizagem em processos abertos, processos espontâneos,
assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades
contingentes e que são possíveis porque o acesso à informação é livre e contínuo, a qualquer
hora do dia e da noite, Santaella (2010) denomina aprendizagem ubíqua, apesar de estar neste
contexto histórico de continuidade do tempo, de continuidade do espaço, de informação
acessível de qualquer lugar; os textos propostos para estudo não apresentam discussões sobre
este momento, perpassa uma contradição, uma omissão referente à cultura digital e os
ciberespaços como novos nichos de aprendizagem.
Sobre estes novos espaços de aprendizagem na contemporaneidade Kerckhove (2009)
apresenta a compreensão de que as tecnologias são extensões não apenas do corpo humano,
mas da psicologia humana (psicotecnologias), perpassa ainda, a ideia de que as tecnologias
criam campos tecnoculturais (―cultura de massas‖, ―cultura de velocidade‖, ―cibercultura‖), e
que a integração com as novas mídias possibilita estímulos à mente, a autonomia e a
interatividade nos ciberespaços nas diversas cibercultura.
As breves referências a este contexto no texto final da BNCC, assim como os
pareceres das conselheiras, citados anteriormente, são caminhos propícios à reflexão sobre:
Como se implementará esta política no chão da escola? A lacuna em relação aos conceitos e
compreensão de aprendizagem ubíqua será preenchida e considerada nos trabalhos
pedagógicos no cotidiano dos alunos e professores? Qual o papel da cultura digital nestes
processos de aprendizagem? Quais recursos e artefatos poderiam subsidiar um trabalho
pedagógico interativo, democrático e ubíquo? Entre outras indagações.
Diante de indagações e instigações sobre a aprendizagem em tempos contemporâneos,
fica o antagonismo de um documento atual em relação a realidade cultural vivenciada. Mais
que implementar as proposições apresentadas na BNCC, necessário se faz compreender o
universo sociocultural que os aprendizes vivenciam e, considerar que a aprendizagem na
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atualidade abrange tecnologias e informações em tempo de conexão global, novas formas de
ler, significar e se construir como protagonista de seu aprender são artefatos para ampliar as
conquistas e um dos meios para construir esta, é ressignificar os espaços escolares e suas
possibilidades de aprendizagem.
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BOOKTUBE: EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS NO YOUTUBE E
LETRAMENTOS LITERÁRIOS E DIGITAIS
Marta de Paula (PPGE/UFMT) profmarta.maiseducacao@gmail.com
Terezinha Fernandes (PPGE/UFMT) terezinha.ufmt@gmail.com
Resumo:
O relato de experiência ora apresentado faz parte de uma pesquisa mais ampla que está em fase inicial de
desenvolvimento no Mestrado em Educação no Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade
Federal de Mato Grosso, com o objetivo de conhecer experiências literárias de professores seguidores de
Booktubers, e compreender a relação destas com o desenvolvimento de práticas de letramentos literários e
digitais por estes professores em sala de aula no ensino fundamental. O texto relata os resultados da etapa de
levantamento de canais literários no Youtube e leitura do referencial teórico sobre cibercultura, letramentos
digitais e letramentos literários, os quais contribuíram para delinear a pesquisa em andamento.
Palavras-chave: Leitura Literária. Youtube. Letramento Literário. Letramentos Digitais.

1 Introdução
As experiências com os canais do Youtube20, para uma das autoras deste texto,
iniciaram no ano de 2016, quando chegou uma informação da Secretaria Municipal de
Educação (SME) de Cuiabá, na escola em que esta trabalhava. A informação versava sobre
formações online e gratuitas para os profissionais da escola que desejassem participar. No email enviado pela SME havia uma lista de cursos rápidos e com certificação, para despertar o
interesse e a motivação dos professores em participar de formações oferecidas por
universidades federais. A partir de então foi realizada a inscrição pela secretaria da escola
viabilizando a participação daqueles que manifestaram adesão.
No início a participação nos cursos seu deu pela plataforma Escolas Conectadas, da
Fundação

Telefônica

Vivo,

em

parceria

com

instituições

públicas

e

privadas

http://ead.fundacaotelefonica.org.br/escolasconectadas. A partir de então, foi necessário
conhecer outras plataformas como a https://www.escoladigital.org.br/ dentre outras
descobertas navegando na internet. Estes cursos tiveram papel importante para despertar a
motivação para explorar o potencial educativo da internet, até então utilizada apenas como
meio para fazer buscas de materiais complementares para as aulas e entretenimento.
Durante a realização dos cursos, foram disponibilizados materiais complementares
com exemplos de experiências pedagógicas para subsidiar as aulas. Foi possível conhecer o
site de domínio público http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp, e
a plataforma do Ministério de Educação e Cultura (MEC) que disponibiliza diversos materiais
20

A rede ou mídia social Youtube é uma plataforma de publicação e compartilhamento de vídeos na internet.
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e

documentos

aos

profissionais

da

educação

e

interessados.

Na

seção

http://machado.mec.gov.br/ está disponível para download no celular o livro Dom Casmurro.
Foi ali que a leitura literária de livros esquecidos (re) começou, e foram muitas as novas
descobertas.
Nesta experiência de pesquisa e busca por indicação de livros, a recordação sobre uma
série da época de adolescência chamada Tal mãe, tal filha veio a memória. No seu enredo a
protagonista era uma devoradora de livros, com isso instigou a busca, na internet, dos livros
que a Rory Gilmore leu. Nesta busca houve o encontro surpreendente com o canal do Youtube
TLT, de uma Booktuber21chamada Tatiana Feltrin, e com um desafio atualizando: desafio
Rory Gilmore + 100 livros essenciais da Literatura Brasileira | Tatiana Feltrin.
O encontro com este canal e com esta Booktuber foi essencial para despertar o desejo
de voltar a ler. É interessante a força de ser desafiada, de receber indicações literárias por
alguém que dedica o seu tempo a ler e pesquisar e, em um canal na internet, compartilhar suas
experiências literárias. A partir de então, a leitura literária e o gosto por seguir outros
Booktubers passam a fazer parte das referências para compras literárias, indicações dos livros,
novos autores, tradução, comparação, crítica etc.
Para quem inicia uma experiência com os canais de Booktubers a intensidade varia de
acordo com o tempo livre para leituras de livros que possui em casa ou que se adquire
seguindo as indicações dos canais. Neste caso específico da experiência relatada, destacam-se
os clássicos nacionais: Machado de Assis, João Guimarães Rosa e Lima Barreto.
Posteriormente, com a indicação de promoções em sites de venda e entre os Booktubers
vieram as aquisições de obras clássicas internacionais, como: Tolstói, Agatha Christie, Edgar
Alan Poe e outros. O interesse maior a partir daí foi por contos e distopias.
As bibliotecas sejam físicas ou sejam digitais, de pessoas que seguem canais de
divulgação literária, geralmente é maior que a velocidade e tempo de leitura, neste caso, o
prazer é por acompanhar as publicações dos canais, conhecer as resenhas de livros já lidos,
ampliar a interpretação das narrativas, descobrir novos livros, novos autores, conferir os livros
da lista de leitura com bom preço de venda e, também, conhecer a indicação de filmes
relacionados às obras, e como organizá-las, enfim, o desafio é dosar o tempo para conciliar
com as outras tarefas do cotidiano que envolvem trabalho, estudo, família e lazer.
Outros aspectos importantes que fazem com que em experiências como esta as pessoas
permaneçam nos canais no YouTube, são as características dos vídeos pois são dinâmicos e

21

Booktuber é a pessoa que possui um canal no YouTube destinado a comentar sobre obras literárias.
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curtos, o que contribui para incentivar àqueles que têm pouco tempo, mas que ainda assim, na
correria do dia-a-dia compartilham do mesmo gosto literário, não se sintam desanimadas a ler,
discutir e trocar ideias sobre as histórias, filmes e outros. Deste modo, estes canais são uma
forma de suprir a necessidade de compartilhar com pessoas que se interessam pelo assunto.
Isso mostra que a leitura tem um papel fundamental na vida pessoal, acadêmica e também
profissional das pessoas, seja para incentivar o filho a ler, seja para despertar nos alunos o
gosto pela leitura literária.
O percurso vivenciado como apreciadora de canais de leitura literária no YouTube e
seguidora de alguns Booktubers foi o disparador da motivação para realizar uma pesquisa que
está em fase inicial no Mestrado em Educação na Universidade Federal de Mato Grosso com
a temática. A pesquisa, provisoriamente, tem como objetivo conhecer experiências literárias
de professores seguidores de Booktubers e compreender a relação destas com o
desenvolvimento de práticas de letramentos literários e digitais em sala de aula no ensino
fundamental da rede pública municipal de Cuiabá - MT.

2 Booktube: Experiências Literárias em Canais no YouTube e Letramentos Literários e
Digitais

Novas práticas sociais de leitura emergem na atualidade como fenômenos da
cibercultura, onde as tecnologias digitais (TD) e as redes sociais demonstram forte potencial
na construção de competências leitoras. Assim, ―as tecnologias digitais vêm desencadeando
mudanças, transformações e deslocamentos em várias dimensões da cultura, entre as quais, a
dimensão da leitura e, mais especificamente, da leitura literária‖ (KIRCHOF; SILVEIRA,
2018, p. 56).
Nesse sentido, os canais de Booktube (book – do inglês, livro / tube – sufixo
relacionado ao YouTube) se configuram como suporte dessas novas práticas de letramentos
literários. Pesquisas recentes apontam o interesse em identificar como acontecem as práticas
de leitura na cibercultura, e como esses fenômenos, de apreciação de livros em canais do
YouTube podem modificar, auxiliar e potencializar novas práticas leitoras. Segundo Barcellos
(2018) Booktube são canais do YouTube que fazem resenhas de livros, indicação literária e
vídeos diversificados sobre suas coleções de livros, orientando os participantes dos canais
sobre a qualidade literária do livro literário resenhado.
Há consenso entre os pesquisadores a respeito do início dos canais de Booktube no
Brasil em 2007, entretanto, aproximadamente os anos 2011 e 2012 foram cruciais para o
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crescimento dos canais no Brasil, isso porque os canais de Booktube se popularizaram junto
ao YouTube e vários blogueiros migraram para a plataforma, ―seduzidos pelas facilidades e
pela rapidez com que conseguem produzir e postar seus comentários (...). Na cultura da
convergência das mídias a leitura é uma prática compartilhada que produz novas
sociabilidades‖ (KIRCHOF; SILVEIRA, 2018, p. 57). De acordo com Kirchof e Silveira
(2018) é no ciberespaço que mais se concentram os encontros de leitores, verdadeiros espaços
de socialização chamados de clubes virtuais de leitura, criando formas diferenciadas de
leitura, escrita e discussão literária.
Por se tratar de um fenômeno da cibercultura caracterizam-se como ―espaços de
conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se organizando de
acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e
evolutiva‖ (LÉVY, 1999. p. 158).
Desse modo, os canais de apreciação literária no YouTube não demonstram possuir
padrão homogêneo de conteúdo e análise de gêneros literários específicos, cada canal possui
especificidades de acordo com as demandas de seguidores e também do mercado editorial.
Estes canais crescem cada vez mais, alguns já consolidados no Brasil, como: Pam Gonçalves,
Ju Cirqueira, Literature-se, Ler antes de Morrer, Geek Freak e Tatiana Feltrin, entretanto ―é
difícil catalogar todos os canais de literatura na web, pois, como acontece com os arquivos
online, a facilidade de criação implica também na facilidade de destruição desse material‖
(SALLES, 2018, p. 60).
Um dos canais mais indicados é o Ligando Livro a Pessoas (TLT). Este canal existe no
YouTube desde 23 de setembro de 2007 e, até o momento, possui pouco mais de 363 mil
inscritos e 30.129.636 visualizações. Criado por Tatiana Feltrin, leitora ávida que compartilha
o amor pelos livros e incentiva a leitura em vídeos há quase uma década.
https://www.youtube.com/user/tatianagfeltrin/about. A Booktuber realiza a resenha crítica e
comentários sobre livros, indicação de livros e editoras, além de vídeos específicos sobre
valores de livros: em sites e livrarias, e possui diversos projetos entre eles: livros cobrados em
vestibular, grandes autores, livros para ler em um dia, maratonas literárias, quadrinhos e
mangás, indicação de livros por tópicos – TAG Literárias: livros lidos no semestre, no ano, os
melhores livros, livros de séries e etc. A autora do canal é citada em todas as indicações de
canais de literatura no YouTube, na internet e em pesquisas científicas, isso porque o canal,

É um dos primeiros canais de literatura (eu até arriscaria a dizer que é o primeiro no
Brasil), criado em 2007. Curiosamente, Tatiana começou seu canal compartilhando
sobre música, séries e maquiagem no então Tiny Little Things. Ela já falava sobre
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livros, assunto que foi tomando cada vez mais espaço em seu canal. Tatiana é
formada em Letras – tradutora e intérprete pela Universidade Metodista de São
Paulo, pós-graduada em ensino de idiomas pelo Mackenzie e professora de inglês
como segunda língua. Em seu canal, há diversos clássicos da literatura, mas também
livros contemporâneos, quadrinhos e mangás. Ela também resenha livros escolhidos
pelo público (SALLES, 2018. p.104).

Assim, temos a cibercultura, como a cultura contemporânea e o uso do digital em rede,
e com ela práticas como as de Booktuber por meio das quais ocorrem os processos de
letramentos literários de diversos segmentos da sociedade, dentre eles o professor que pode
fazer a mediação entre este conhecimento e o aluno na escola. Pois como destaca Cosson
(2009):
[...] devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, como
tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou
não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim como fazer
essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si
mesma que mais nega do que configura seu poder de humanização (COSSON, 2009,
p. 23).

Além disso, ainda segundo Cosson (2009) os letramentos literários construídos na
escola propõem o trabalho da língua escrita em sentido mais amplo, considerando os
processos sociocognitivos da leitura como decodificação, interpretação e construção de
sentido do texto. Os letramentos literários e digitais que se desenvolvem nos contextos da
cibercultura segundo Soares (2002) mobilizam no sujeito ―novos processos cognitivos, novas
formas de conhecimento, novas maneiras de ler e de escrever, enfim, um novo letramento,
isto é, um novo estado ou condição para aqueles que exercem práticas de escrita e de leitura
na tela‖ (SOARES, 2002, p.152).
Os letramentos digitais para Buzato (2007) são práticas sociais pertencentes aos
diferentes contextos, sendo a escola um deles, como essenciais na construção identidária dos
sujeitos em suas diversas atuações cotidianas. Sendo assim, os letramentos literários fazem
parte de uma das dimensões dos letramentos digitais:
Letramentos Digitais não são simplesmente letramentos convencionais transpostos
para novas condições técnicas, são redes complexas e heterogêneas que conectam
letramentos (práticas sociais), textos, sujeitos, meios e habilidades que agenciam,
entrelaçam, contestam e modificam mútua e continuamente, por meio, virtude e
influência das TIC considerando ainda os diferentes contextos culturais e
situacionais (Buzato, 2007 apud SOUZA, 2016, p. 89).

Ainda segundo Souza (2016) ―Em consonância com que ocorre socialmente, estas se
ampliam para outras, linguagens e semioses, por diversos meios, recursos e interfaces, na
comunicação, nos processos formativos, nas práticas pedagógicas e de ensino aprendizagem‖
(SOUZA, 2016, p. 89). Com isso, vale destacar a importância de canais literários no YouTube
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para a formação literária de professores, sendo que dentre os tantos canais existentes trazemos
um exemplo a título de exemplificação neste relato.
O canal Vá ler um Livro existe desde 22 de julho de 2015 e possui cerca de
4.901.993 visualizações. Criado pelos professores Tatiany Leite e Augusto Assis, o canal
destina-se a todo tipo de público e acredita nas perspectivas de educação como transformação
social. Objetiva desmistificar a literatura e o universo dos livros e incentivar seus seguidores a
ler com mais frequência. O canal foi vencedor do prêmio IPL 2018 (Retratos da Leitura no
Brasil)

e

também

do

Vlog

Brothers

Sponsor

ship

Award

em

2017,

https://www.youtube.com/channel/UCS5a1_ESDuZm8pCZIbavNmQ. Além da literatura
aborda temas como vestibulares, aulas sobre escolas literárias, gêneros textuais, análise de
provas e outros assuntos educativos.
Um exemplo de atividade desenvolvida no canal é a resenha do livro Quarto de
Despejo: diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus. A professora Tatiany Leite tece
comentários sobre a leitura da obra, contextualiza o período histórico da escrita do livro,
assim como aborda a importância da escrita do gênero autobiográfico. Uma atividade que
pode ser levada para a sala de aula para incentivar a leitura do livro, a escrita sobre si e
suscitar a discussão de temáticas fundamentais como a questão de gênero, classe social, etnia,
desigualdade social e outros temas presentes no contexto literário brasileiro.

3 Considerações finais

Embora haja infinitos caminhos para a formação do leitor contemporâneo,
compreendemos que no contexto da cibercultura os processos formativos se ampliam e se
potencializam a partir dos ambientes digitais disponíveis no ciberespaço, e se transformam em
ambientes que mobilizam aprendizagens. Nesse contexto de transformações o papel da escola
e a atuação do professor também sofrem deslocamentos.
Nesse sentido, objetiva-se com a pesquisa ora iniciada conhecer experiências literárias
de professores seguidores de Booktubers, e compreender a relação destas com o
desenvolvimento de práticas de letramentos literários e digitais em sala de aula no ensino
fundamental. Os canais literários no YouTube como dispositivos digitais aliados do professor
e este o mediador entre o aluno e a construção de competências leitoras, diálogos literários,
conhecimento de autores, obras clássicas, gêneros textuais, estrutura da língua portuguesa e o
leitura por prazer.
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Outras temáticas importantes no campo da cibercultura, dos letramentos digitais e dos
letramentos literários poderão surgir no decorrer da pesquisa sobre experiências de
professores seguidores de Booktuber em diálogo com a formação de professores e políticas
públicas e, certamente, contribuirão para melhor compreender o tema em estudo e, sobretudo,
vislumbrar possibilidades que possam ser discutidas no âmbito da formação de professores da
rede pública municipal de Cuiabá - Mato Grosso.
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CAPACITAÇÃO PARA OFERTA DE RECUPERAÇÃO DA
APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA SALA DE AULA VIRTUAL DO
AVA/MOODLE NO CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA
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Edione Teixeira de Carvalho (PPGEN/IFMT) – edione.carvalho@svc.ifmt.edu.br
Resumo:
Este artigo apresenta um relato de experiência de formação continuada em serviço, para a oferta de recuperação
da aprendizagem no formato híbrido, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/Moodle, como
alternativa à dificuldade de oferecer recuperação paralela e dependências curriculares presenciais, no campus
IFMT/Bela Vista. Pretendeu-se contribuir para a compreensão das necessidades de formação, dos desafios e
dificuldades para a implementação do uso de recursos tecnológicos no âmbito do ensino presencial de nível
médio. Após palestra sobre os recursos tecnológicos e suas possíveis contribuições na semana pedagógica,
decidiu-se implementar sua utilização no semestre letivo 2018/2. Ofereceu-se uma capacitação ao nível básico
nos recursos da sala de aula virtual, no formato semipresencial, com 40 (quarenta) horas e dois encontros
presenciais. O curso foi organizado em 10 (dez) semanas de livre acesso pelo professor, conforme sua
disponibilidade e necessidade de utilização dos recursos na oferta de recuperação da aprendizagem. Ofereceu-se
assessoramento para a utilização dos recursos a todos os 26 (vinte e seis) professores que aderiram
voluntariamente ao projeto piloto. A experiência demonstrou que a maioria dos professores após breve
capacitação é capaz de atuar através dos recursos tecnológicos do AVA/Moodle, que a falta de tempo é um dos
fatores determinantes para a formação continuada em serviço e, que as resistências e dificuldades limitaram a
utilização dos recursos. Os resultados parecem indicar que, tanto no caso dos professores, quanto no caso dos
alunos é o uso que determina a possibilidade de domínio dos recursos tecnológicos e o saneamento das
dificuldades.
Palavras-chave: Formação continuada. Recuperação da aprendizagem. AVA/Moodle.

1 Introdução

Desde que os cursos de ensino médio integrado se tornaram cursos de tempo integral
e, principalmente a partir da implementação do Regime de Progressão Parcial instituído por
meio da Portaria nº 41, de 23 de junho de 2015, iniciou-se uma prática de oferta de
recuperação da aprendizagem e de dependências curriculares repleta de dificuldades
decorrentes da (in)disponibilidade para o trabalho presencial: tanto por parte dos professores,
como da parte dos alunos, repercutindo negativamente no processo de ensino e aprendizagem
e gerando mais dependências curriculares.
Muito pouco se tem feito para auxiliar os professores na consecução de sua árdua
tarefa de ofertar recuperação da aprendizagem para os alunos de menor rendimento. Na
maioria das vezes, as instituições simplesmente atribuem aos professores toda a
responsabilidade no cumprimento do que determina a legislação em relação aos três tipos de
recuperação da aprendizagem: contínua, paralela e de dependências. Esta omissão das
instituições de ensino, favorece a manutenção de práticas pedagógicas tradicionais, mas
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perniciosas, que vão se perpetuando apesar de se mostrarem inadequadas e serem
contraditórias ao discurso do professor e das instituições.
Verificou-se no campus Cuiabá Bela Vista as condições necessárias e promissoras
para o desenvolvimento de ações de inovação tecnológica, tendo em vista que um estudo
anterior demonstrou que os professores que atuam na Educação a Distância – EaD, em cursos
de graduação, já vislumbravam possibilidades de uso do AVA/Moodle como recurso
tecnológico de apoio ao ensino e a aprendizagem também nos cursos presenciais. Daí a
decisão de introduzir a inovação tecnológica de atuação através da sala de aula virtual para o
enfrentamento da problemática vivenciada sob o acompanhamento e liderança do
departamento de ensino. (BORDENAVE; PEREIRA, 2015, p. 343)
Assim sendo, decidiu-se intervir na problemática por propor a inovação de ofertar
recuperação da aprendizagem através dos recursos tecnológicos da sala de aula virtual
proporcionada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/Moodle, assim contribuindo
para a superação das dificuldades pela constituição de um novo espaço/tempo para atuação
pedagógica e com a instrumentalização dos professores para atuação através dos recursos
tecnológicos.
O uso da sala de aula virtual do AVA/Moodle como recurso para o desenvolvimento
de ensino e aprendizagem, na esfera dos cursos de EaD, no ensino superior, já está
consolidado no Brasil, o mesmo ocorrendo em outros países. A experimentação que ocorreu
na esfera do ensino superior, agora se expande para a esfera da educação básica, com o
surgimento de inúmeras experiências de utilização de plataformas virtuais de ensino e
aprendizagem no apoio ao ensino presencial (CARDOSO; SILVA, 2016; TERRA;
WILDNER, 2017; SANTOS et al., 2017; MOURA; MELO, 2018).
Concorda-se com Moran (1994) quando diz que, as Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação – TDIC tornam evidente na educação a distância, o que é o
âmago de qualquer processo educativo: a importância da contínua interação entre professor e
aluno, independentemente da modalidade ou nível de ensino. O uso de tais recursos no
contexto da educação presencial, abre uma interessante perspectiva de desenvolvimento de
um ensino híbrido que cria um novo espaço/tempo, que ultrapassa os limites físicos da sala de
aula presencial (MORAN, 2013; BACICH; NETO; TREVISANI, 2015).
Se a escola pretende uma preparação para a vida e para a cidadania, ―um aprender a
aprender‖, não pode se opor ao uso das TDIC no processo de ensino e aprendizagem, antes
deve fomentá-lo, pois tais recursos já são cotidianamente utilizados em aprendizagens não
formais no âmbito da sociedade do conhecimento. Portanto, entende-se ser papel da escola
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institucionalizar o uso das TDIC na educação formal e assim passar a contribuir para o
domínio tecnológico tanto de professores como de estudantes, com vistas a formar o perfil de
cidadão que requer o século XXI.
Destarte, espera-se que a atuação através da sala de aula virtual contribua na
resolução da problemática instaurada no campus pela superação dos limites físicos da sala de
aula, ao proporcionar um novo espaço/tempo para os trabalhos de recuperação da
aprendizagem, bem como instaurar os mecanismos necessários para a formação continuada
em serviço, visando ao domínio dos recursos tecnológicos e a implantação de uma cultura que
privilegie a implementação da metodologia de ensino híbrido pelo uso das TDIC na prática
pedagógica.

2 A capacitação para atuação através da sala de aula virtual e suas contribuições

Tendo identificado a oportunidade considerada promissora, a implementação da oferta
de recuperação da aprendizagem através da sala de aula virtual, com a utilização da
metodologia de ensino híbrido semipresencial, teve início no semestre 2018/2, com uma
capacitação de nível básico para a atuação pedagógica através dos recursos tecnológicos
suportados pelo AVA/Moodle. A capacitação foi executada com uma carga horária de 40
horas, sendo 10 horas presenciais divididas em dois encontros presenciais e, 30 horas de livre
exploração dos recursos e atividades a serem executadas a distância, no período de
10/08/2018 à 20/12/2018.
Acreditava-se que esta capacitação básica seria o suficiente para os 26 (vinte e seis)
professores inscritos começarem a utilizar os principais recursos da sala de aula virtual no
desenvolvimento de atividades de recuperação da aprendizagem e, a partir disto, irem
aprimorando aos poucos, conforme percebessem as possibilidades dos recursos, visto que o
AVA/Moodle é bastante intuitivo e, uma capacitação semelhante vinha sendo utilizado com
os professores que iniciavam sua atuação na EaD. A ideia era seguir um proceder de
descoberta dos recursos, a exemplo do que vinha ocorrendo nos cursos na modalidade EaD.
A principal dificuldade encontrada no desenvolvimento da capacitação foi a
indisponibilidade para comparecer aos encontros presenciais programados, sendo o principal
obstáculo apontado pelos professores, a ―falta de tempo‖ decorrente de outras atividades
necessárias, que os professores foram obrigados ou preferiram priorizar em detrimento da
capacitação. Esta falta de tempo ameaçou constantemente a oportunidade de inovação e
limitou consideravelmente as consecuções da capacitação e da inovação implementada.
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No primeiro encontro de treinamento presencial agendado no único dia livre de
atuação para os professores, houve a presença de apenas 6 (seis) professores, representando
23,07% dos inscritos, sendo que a maioria justificou a ausência por ―ter aulas‖, ―não ter tido
tempo‖ ou alegou ―problemas particulares‖. Esta justificativa foi averiguada e mostrou-se
verdadeira, pois apesar de estarem livre de atribuições no ensino médio, muitos professores
atuavam em outras esferas (subsequente, superior, pós-graduação).
De fato, na pesquisa realizada ao final do trabalho, constatou-se que a problemática da
falta de tempo devido a inúmeras atribuições foi o fator determinante pelo pouco sucesso da
iniciativa. A opinião dos professores em relação aos obstáculos a serem superados é retratada
no gráfico abaixo.

Gráfico 1 - Principal obstáculo à capacitação e uso dos recursos tecnológicos
0,45%
1. Não considerar o trabalho com
as TDIC importante.

0,40%
0,35%

2. Falta de domínio dos recursos
Tecnológicos.

0,30%
0,25%

3. A rejeição por parte dos alunos
ao AVA/MOODLE.

0,20%
4. Não conseguir vislumbrar as
aplicações pedagógicas

0,15%
0,10%

5. Falta de tempo para a
capacitação e utilização dos
recursos.

0,05%
0,00%
Fonte: Dados produzidos pelo autor.

Os dados indicam dois fatores correlatos a dificultarem a implementação de recursos
tecnológicos no ensino presencial de nível médio: a falta de domínio dos recursos
tecnológicos, o que indica a necessidade de formação continuada em serviço; e a falta de
tempo para a realização de formações que lhes possibilitariam o domínio dos recursos, bem
como a falta de tempo para a utilização dos recursos, já que os professores, por não disporem
de domínio tecnológico suficiente para planejar suas atividades pedagógicas diretamente nos
dispositivos tecnológicos, acabam tendo um trabalho duplo ao planejarem em meios físicos e
depois formatarem para utilização digital.
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Tendo no primeiro encontro presencial da capacitação explanado a maioria dos
recursos básicos do AVA/Moodle, um professor da área de informática, com maior afinidade
com os recursos tecnológicos, rapidamente utilizou a sala de aula virtual para a postagem de
conteúdos e atividades tanto para os alunos regulares e quanto para os de dependência e,
realizou atividades avaliativas de correção automática através do recurso questionário. A
divulgação desta atuação criou nos professores uma expectativa favorável em relação à
utilização dos recursos.
Os encontros presenciais visavam além da capacitação, possibilitar a observação
participante ao acompanhar a assimilação dos recursos a serem utilizados e proporcionar um
―aprender a fazer, fazendo‖, com aqueles que estivessem com dificuldades de configurar os
recursos para utilização. Para os que não tiveram contato anterior com o AVA/Moodle, a
capacitação foi uma experiência inovadora que contribuiu para sua profissionalização e
aquisição de domínio dos recursos tecnológicos para uso pedagógico.
Foi pensando nestes, que se proporcionou durante todo o semestre letivo de 2018/2, a
possibilidade de atendimento personalizado para saneamento de dificuldades ou melhor
aplicação dos recursos disponibilizados. Para obterem este assessoramento, os professores
precisavam apenas agendar atendimento presencial, através do grupo de WhatsApp criado
para compartilhar dúvidas, informações, fomentar a participação e socializar as conquistas
relacionadas ao projeto, ou simplesmente se deslocar até o departamento de ensino.
Importante ressaltar que todas as ferramentas contavam com um passo a passo gravado
em vídeo, disponibilizado na sala de capacitação do AVA/Moodle, podendo o professor
recobrar as funcionalidades dos recursos a qualquer momento, ao perfazer os passos
delineados para a configuração das atividades no ambiente. Apesar disto, verificou-se pouco
acesso e uso destes recursos, sempre sob a justificativa de ―não terem tempo‖ para assistir aos
vídeos da capacitação e seguir os roteiros de aprendizagem.
Observou-se que os professores preferiram a cada dúvida procurar assessoramento
para suas necessidades específicas, em vez de dispender um tempo que, segundo eles, não
possuíam, para a autoformação possibilitada pelos roteiros de aprendizagem disponibilizados
no ambiente virtual. Concorda-se com Bordenave e Pereira (2015, p. 350) que, para promover
a inserção de inovações numa instituição de ensino, se faz necessário ―a criação de uma
estrutura de apoio pedagógico‖ a oferecer suporte e assessoramento constantes.
De fato, alguns professores até mesmo desistiram de aplicar determinadas atividades
por não conseguirem o apoio no tempo requerido e outros preferiram atuar de forma
tradicional e não fazer uso da sala de aula virtual, para não dependerem de ninguém,
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privilegiando sua autonomia. Apesar das dificuldades apresentadas, os que foram atendidos de
forma personalizada, não apenas aprenderam a utilizar os recursos, como também se
mostraram muito gratos pelo atendimento e imediatamente colocaram em prática o que
aprenderam, já que, segundo eles, veio de encontro às suas necessidades de ensino e visão de
aprendizagem.
A capacitação fora programada com etapas que, ao serem cumpridas, desbloqueariam
a próxima, mas, devido ao pouco acesso dos professores à plataforma de capacitação e suas
alegações de não terem tempo de cumprir as atividades previstas como exercícios, optou-se
por abrir totalmente todos os blocos da capacitação e deixar os professores navegar livremente
e buscarem a informação que fosse mais adequada aos seus interesses de formação e
utilização na oferta de atividades de recuperação da aprendizagem.
Houve também interações importantes entre os professores, destaca-se aqui a atuação
de alguns professores que já tinham conhecimento dos recursos, ao auxiliarem seus colegas na
assimilação e domínio dos mesmos, evidenciando que a possibilidade de atuação através dos
recursos tecnológicos fomentou também a cooperação e a difusão de conhecimentos e
domínio dos recursos tecnológicos importantes para a prática pedagógica no âmbito do
campus.
Outro dado relevante é que os professores que demonstraram interesse em atuar
através da sala de aula virtual foram, principalmente, os que tinham de desenvolver um ou
mais componentes curriculares de dependência, corroborando que os professores priorizam
suas necessidades no que diz respeito a formação continuada. Isto pode ser inferido do fato de
que os professores que se inscreveram voluntariamente para atuarem através da sala de aula
virtual eram, em sua maioria, os que tinham um ou mais componente curricular de
dependências para desenvolver.
Não obstante, houve resistência da parte de alguns que apesar da dificuldade já
manifesta de se desenvolver um trabalho de viés presencial, devido à ausência de horários
convenientes ao professor e ao aluno, insistiram em não atuar na modalidade sugerida, quer
por falta de reconhecimento da necessidade de inovação e mudança, quer por considerarem a
mudança de métodos algo muito complexo e que exigiria um esforço adicional fora do
comum. (BORDENAVE, PEREIRA, p. 339) Revelou-se que os professores, já abarrotados de
atribuições, evitam a todo o custo o acréscimo de trabalho ou qualquer outra ação que
demande deles mais tempo, ou simplesmente, maior esforço e dedicação.
Alguns até justificaram seu posicionamento contrário a atuação através da sala de aula
virtual devido à falta de condições estruturais da instituição, que só possui dois laboratórios de
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informática com computadores insuficientes para o atendimento do número de alunos e pela
dificuldade em termos de procedimentos burocráticos para utilizar este espaço formativo, que
seria então muito disputado pelos professores. Estas resistências minaram a execução do
projeto de inovação, na medida em que influenciaram negativamente os que haviam aderido
voluntariamente ao uso da sala de aula virtual para a oferta de recuperação da aprendizagem.
Dos 26 (vinte e seis) professores inscritos na capacitação, utilizaram os recursos, em
maior ou menor grau, para a oferta de recuperação da aprendizagem e demonstraram os
conhecimentos mínimos necessários para a atuação através da sala de aula virtual do
AVA/Moodle, 23 (vinte e três) professores que foram devidamente certificados.
Os restantes não cumpriram com os requisitos para certificação porquanto eram
professores substitutos e foram desligados/substituídos no meio do percurso. Uma professora
até demonstrou interesse em continuar na capacitação mesmo desligada, mas isso não se
concretizou. Isto revela outra problemática constante que dificulta a implementação de
inovações tecnológicas no âmbito das escolas: a rotatividade dos professores e consequente
dificuldade de oferecimento de formação continuada em serviço e formação de uma equipe
qualificada.

Considerações finais

A

experiência

de

formação

proporcionada

demonstrou

potencial

para

o

desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas com o apoio dos recursos
tecnológicos da sala de aula virtual do AVA/Moodle na oferta de recuperação da
aprendizagem. Não obstante, para promover formação continuada em serviço se faz
necessário a criação de uma estrutura de apoio pedagógico constante a orientar os professores
na aquisição do domínio tecnológico que dará condições para a transformação de sua prática
pedagógica e, acima de tudo, propiciar um espaço/tempo para formação presencial que
possibilite ao professor participar ativamente das atividades formativas, sem as quais a
mudança requerida torna-se inviável, se não impossível.
Neste sentido, é urgente que as escolas viabilizem espaços de formação continuada e
que assegurem o tempo necessário para a participação nestas ações de capacitação a incluir
todo o corpo docente. Outro aspecto fundamental é que a formação continuada seja
proporcionada no sentido de atender às demandas dos professores, do contrário, não se
consegue sua adesão, porque estando sobrecarregados com inúmeras atribuições no presente,
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os professores preferem escusar-se de qualquer obrigação adicional, ainda que estas lhe
ofereçam vantagens promissoras no futuro.
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Resumo:
As inovações tecnológicas adentraram na sociedade mudando as culturas, os modos de vida, as formas de se
relacionar, de se informar, de aprender e de agir dos sujeitos. Contudo, devido à rapidez dessas transformações
decorrentes da presença cada vez mais intensa das mídias em nossas vidas, percebemos um grande despreparo
dos usuários no trato das informações e recursos desse ciberespaço. O acesso cada vez mais facilitado às
diferentes mídias, embora possa ser utilizado para emancipação de sujeitos, também facilita a manipulação das
massas. Diante dessa problemática, este trabalho objetiva refletir sobre a importância de uma educação crítica da
mídia no contexto escolar. A partir de uma pesquisa bibliográfica versamos sobre as implicações da revolução
tecnológica na contemporaneidade, discutimos o papel da escola no contexto de sociedade capitalista e
desenvolvemos o conceito de educação crítica da mídia proposto por Douglas Kellner e Jeff Share (2008). Sob
essa perspectiva, este trabalho defende o espaço privilegiado da escola no letramento digital crítico para
emancipação dos sujeitos e formação cidadã. Logo, propomos formas de trabalho capazes de superar a
indisponibilidade de recursos tecnológicos nas instituições públicas a fim de promover uma educação que
minimize as desigualdades sociais.
Palavras-chave: Educação crítica da mídia. Cibercultura. Mídia. Escola Pública.

1 Introdução

No último século temos experimentado uma imprevisível revolução tecnológica. É
fato que a partir do advento da imprensa outros vários dispositivos tecnológicos surgiram,
mudando a forma de ler, de aprender, de educar e até mesmo de se relacionar das pessoas.
Mas para Douglas Kellner e Jeff Share (2008) o século XXI é um mundo totalmente diferente
dos anteriores que continuará em constante processo de mudança devido às influências de
novas tecnologias de informação e comunicação e de sistemas econômicos globais. Exemplo
disso é que desde o início dos anos 2000 presenciamos a evolução de dispositivos sem fio
que, se antes inovavam por sua capacidade de fazer ligação de voz praticamente de qualquer
lugar do mundo, hoje nos surpreendem ao nos conectar a várias pessoas ao mesmo tempo por
chamada de vídeo, visualizar mídias quase que no mesmo instante de sua postagem e de nos
bombardear com anúncios de produtos que necessitamos ou desejamos de uma forma tão
assustadora que parecem estar entrando em nossas mentes.
As inovações tecnológicas, a expansão dos impérios globais da mídia, uma explosão
de novos tipos de mídia e um ilimitado bombardeio comercial a crianças têm
contribuído, atualmente, para a formação de um ambiente em que a juventude está
crescendo num mundo mediado, muito diferente do de qualquer geração anterior.
(KELLNER; SHARE, 2008 p. 688).
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A consequência dessa revolução tecnológica é um choque geracional que abala as
estruturas da escola: de um lado, nós, profissionais da educação, nascidos antes do novo
milênio e obrigados a nos adaptar à essas incontáveis tecnologias. Inquieta nas carteiras, ela,
uma geração nativo-digital, que nasceu na rede:
Estamos diante de uma geração que não conhece um mundo sem internet. A
Geração Z, como é chamada pela sociologia, é caracterizada pelos nativos digitais,
nascidos entre 1995 e os anos 2000, que desde muito cedo tiveram acesso à rede e a
vida online por meio de computadores, mp3, tablets e smartphones. E é essa geração
que se senta em cadeiras velhas, diante de um insípido quadro negro, com todas as
respostas para as questões da escola na palma de suas mãos, desafiando o professor a
ensinar por meio de livros didáticos obsoletos e pouco atraentes. (MORAES;
SILVA; 2016, n.p.)

Este conflito geracional se apresenta como um desafio a ser superado pelo educador.
Mesmo incorporando diferentes tecnologias à sua rotina para manter-se atualizado, nem todo
professor ou profissional da educação compreende o modo de funcionamento e as ferramentas
disponíveis em aparelhos como um smartphone, por exemplo. Somos noobs como dizem os
jogadores de Minecraft de apenas 6 anos. E não é que essas crianças saibam mais que nós a
respeito dessas tecnologias. Não, muito pelo contrário. Elas precisam ser educadas para
utilizá-las antes que elas causem mais danos que benefícios ao seu desenvolvimento. A
questão é que elas não conhecem um mundo sem tecnologia e, por isso, não sabem viver sem
ela. Contudo, quem há de nos ensinar a ensiná-las?
Existe um universo paralelo dentro de nossos smartphones e computadores. Um nãolugar onde se encontra tudo e nada. Onde habitam comunidades inteiras que se identificam de
alguma forma e constroem um sentimento de pertença. Onde há inúmeros portais para
mundos fantásticos: games, redes sociais, canais de Youtube ou salas de aula virtuais. Onde se
formam professores e criminosos. Espaços onde se pode aprender qualquer coisa: para bem
ou para mal. E também espaços onde se pode ser quem quiser. Esse não-lugar inaugura uma
nova era:
Em seu artigo para o jornal A Tribuna, ―A mídia no mundo multietário e na escola‖,
Márcio Cândido de Oliveira resgata o termo utilizado por Solange Jobim e Souza e
Raquel Gonçalves Salgado, para defender a tese de que vivemos em uma Idade
Mídia, uma era de fragmentação, velocidade e interatividade na qual as mídias estão
cada vez mais presentes, moldando as relações sociais. Essas mudanças acabam
gerando uma grande ansiedade no sujeito pós-moderno. Daí a necessidade humana
de vestir máscaras e viver uma outra vida é amplificada nesse momento de
desconstruções e as mídias contemplam de diversas maneiras essa necessidade de
fuga do eu. A televisão, o cinema, a rádio, os jogos de computador e a própria
internet atribuem novas dimensões e sentidos para o mundo real, permitindo a
vivência de uma nova ―realidade‖. (MORAES; SILVA, 2016, n.p.)
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A idade mídia é então marcada por dispositivos que alteram nossa percepção de
realidade de diversas formas. É marcada também pela velocidade: não apenas a velocidade da
informação, mas também a velocidade da atualização. Esses dispositivos são tão novos que
nem nós, adultos, conseguimos acompanhar suas mudanças. Seus efeitos no desenvolvimento
humano a longo prazo ainda não são conhecidos. Sequer sabemos como operam em nossos
cérebros, mas, em entrevista para o site Uol (2018), o professor Cristiano Nabuco, que lidera
o grupo de combate à dependência de internet no Hospital das clínicas em São Paulo, alerta
que existem equipes de engenheiros, neurocientistas e psicólogos que trabalham para nos
manter cada vez mais conectados e presos a esse ambiente virtual e às máscaras que nele
construímos. De acordo com o artigo publicado por José Alexandre Crippa (2017, n.p.) no site
da revista Veja:
Em nível neurobiológico, sabemos que existe um ―sistema de recompensa cerebral‖
(SRC) que tem como função estimular comportamentos que colaboram com a
manutenção da vida (como sexo, alimentação e proteção). Quando o SRC é ativado,
com a liberação do neurotransmissor dopamina, isto proporciona imediatas
sensações de prazer e satisfação. Tal qual para as drogas de abuso, as dependências
comportamentais (incluindo a nomofobia), são capazes de levar a uma
hiperatividade do constante SRC, podendo causar alteração no funcionamento
cerebral. Entretanto, as consequências de longo prazo do funcionamento alterado
pelo excesso do uso do celular ainda são incertas.

Por isso a relação do sujeito moderno com as tecnologias já se tornou compulsiva.
Transtornos de ansiedade, necessidade de aceitação, nomofobia (fobia de ficar sem o telefone
celular), redução da produtividade, etc. são algumas das consequências comuns
desencadeadas por essa relação de dependência.
À parte dos malefícios, os novos dispositivos também são uma ferramenta de
progresso. O conhecimento está disponível a qualquer um que tenha acesso à rede,
democratizando-se. Há cursos online das mais diversas áreas do conhecimento, pagos e
gratuitos. Podemos nos conectar com pessoas de qualquer lugar do globo, conhecendo seus
hábitos, culturas, língua, desenvolvendo empatia e tecendo relações de afeto. Viajamos para o
outro lado do planeta com apenas alguns toques na tela.
Estabelecer um diálogo entre essas duas facetas da tecnologia se configura um grande
desafio para os formadores da contemporaneidade. Até porque eles mesmos não conhecem o
suficiente esses dispositivos para controlar seus efeitos sobre si ou sobre seus aprendizes.
Todavia, não podemos negar as mudanças que essas ferramentas têm provocado no sujeito
contemporâneo. Já não somos como nossos pais e nossos aprendizes já não são como nós. Por
isso Jenkins et al (2007, p. 04 apud KELLNER; SHARE, 2008, p. 698) argumentam ser tão
urgente pensar em
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(...) novas alfabetizações midiáticas: um conjunto de competências culturais e
habilidades sociais de que os jovens necessitam na nova paisagem da mídia. A
cultura participativa muda seu foco de alfabetização do nível de expressão individual
para o de envolvimento comunitário. Quase todas as novas formas de alfabetização
envolvem habilidades sociais desenvolvidas com colaboração e trabalho em rede.
Essas habilidades se constroem sobre a base da alfabetização tradicional, as
habilidades de pesquisa, habilidades técnicas e habilidades de análise crítica
ensinadas em sala de aula.

Ensinar jovens e crianças a lidarem com as mídias desenvolve suas habilidades de
socialização visto que nos meios digitais eles interagem com diversas pessoas, em diferentes
plataformas, com diversos tipos de texto. Ao mesmo tempo, estimula um trabalho
colaborativo que os permite compreenderem-se enquanto cidadãos do mundo. A alfabetização
midiática elucida como cada sujeito está inserido em um contexto social e desempenha um
papel importante para o desenvolvimento da sociedade. Diante disso, este artigo tece algumas
reflexões acerca da relação entre escola e mídia na sociedade contemporânea e advoga pela
importância da educação crítica da mídia para a formação de cidadãos mais críticos. A partir
de uma pesquisa bibliográfica, discutimos as dificuldades da escola na incorporação dessas
tecnologias e propomos um diálogo mais harmônico entre elas e o fazer educativo por meio
de práticas que visam superar os desafios impostos pela falta de recursos da escola e dos
estudantes das instituições públicas.

2 Da idade média à idade mídia: diálogos e caminhos possíveis

Apesar das inegáveis mudanças que a revolução tecnológica provocou na sociedade e
no homem e da necessidade de se pensar em uma alfabetização midiática, a escola não parece
ter incorporado essas mudanças a sua rotina. É claro que os smartphones andam pelos
corredores nas mãos dos estudantes e profissionais da educação e que as televisões, projetores
e telões muitas vezes estão penduradas nas paredes. Contudo, eles não foram incorporadas ao
fazer escolar de modo a participar de forma consistente na produção de conhecimentos e a
mudar hábitos de aprendizes e professores. São ferramentas extraordinárias, que demandam
um preparo espetacular devido à falta de estrutura dessa instituição: agendamentos por causa
da indisponibilidade de recursos para todos os professores, conexão com a internet inexistente
ou limitada e até mesmo a total falta de dispositivos como projetores, televisores e
computadores funcionando.
Assim, a tecnologia é excluída do cotidiano de estudantes e educadores e trocada pelo
obsoletismo do livro didático. E enquanto a sociedade vive na Idade Mídia, a escola continua
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presa aos moldes da Idade Média: buscando disciplinar corpos e forjar sujeitos moralmente
controláveis por meio de ferramentas pouco interativas e atraentes, como o quadro negro e o
livro didático. A consequência do encontro desses tempos que não dialogam, mas coexistem,
é uma guerra entre educadores e tecnologias. O uso do smartphone, quando não é vetado pela
escola, rouba a atenção do aprendiz que o usa como instrumento de alienação durante as
pausas da aula. A atenção, dividida entre tecnologia e professor, torna-se então um objeto de
disputa.
Embora pudesse ser tratado como aliado, o smartphone ainda é visto como inimigo da
educação. Esquecemo-nos que sua função não se restringe à bate-papos e alienação, mas que
facilita o acesso imediato ao conhecimento. Ao negarmos essa dimensão, alimentamos o
grande ciclo vicioso de dispersão que movimenta milhões de reais em anúncios e dissemina
fake news na sociedade do capital e do controle das elites.
O paradigma do papel do professor na contemporaneidade fica em destaque nessa era
da informação. Se antes somente os intelectuais e a nobreza tinham acesso aos livros e
enciclopédias que desvendavam os segredos do mundo, atualmente basta uma escolha sábia
de palavras na caixa de pesquisa de qualquer buscador virtual para encontrarmos as respostas
de quaisquer inquietações existenciais. Desse modo nosso conhecimento é questionado e
posto à prova a qualquer instante durante as aulas.
O surgimento da imprensa aliado ao posterior movimento de democratização da escola
e da alfabetização contribuíram para que o saber deixasse de ser propriedade de uma minoria
privilegiada e estivesse ao alcance de todos. Esse movimento cumpre a função emancipadora
de sujeitos ao mesmo tempo que reconfigura o papel do educador: ao professor não cabe
promover uma educação bancária, na qual é detentor de todo saber e o despeja nas cabeças
vazias de seus aprendizes. Não. Agora seu papel é o de mediador: ao professor cabe articular
seus saberes (pessoal e profissionalmente adquiridos), a cultura e os valores da sociedade na
qual se insere com os saberes, culturas e experiências dos estudantes para que, em conjunto,
construam novos saberes e perpetuem as culturas e valores que nos humanizam e sustentam a
sociedade.
Reconhecer que o professor media as relações entre diferentes conhecimentos é
também assumir que não existem verdades absolutas e que, por isso, tudo o que sabe e
compartilha é passível de questionamento e reelaboração. Logo, se o saber é ferramenta de
poder a perspectiva hierárquica de ensino cai por terra. Ao elevar todos os agentes do
processo educativo ao status de produtores de conhecimentos o fazer educacional não mais
pode ser pensado dentro de uma perspectiva vertical de poder, demandando um tratamento
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horizontal e igualitário das partes envolvidas nesse processo de produção e reprodução do
conhecimento. Nesse sentido, é fundamental que se perceba o uso da tecnologia em sala de
aula como uma possibilidade de emancipação do aprendiz. Afinal, se há tantos recursos
disponíveis como instrumento para construção da aprendizagem na rede, não necessariamente
cabe ao professor destrincha-los, explicando minuciosamente questões puramente
curriculares.
Contudo, outra questão importante a se considerar nessa discussão é que não é porque
a informação está mais acessível que todos de fato têm acesso a ela. Sem mencionar as
pessoas de classe mais baixa, que não têm as tecnologias presentes em sua rotina, mesmo
aqueles que têm acesso à rede se perdem nesse mar de informações em que tudo parece ser
verdade. Separar o que é conhecimento real do que é mentira, senso comum ou tentativa de
controle das massas é outro desafio que se nos apresenta nesse contexto de cibercultura.
Pierre Levy (1999, p. 17), define cibercultura como o ―o conjunto de técnicas
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que
se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço‖, que é a rede. Para o autor, a
cibercultura abriga um universo oceânico de informações e textos, dando voz aos que dele
participam.
Neste contexto, ―as novas tecnologias da comunicação são ferramentas poderosas que
podem libertar ou dominar, manipular ou esclarecer, e é vital que os educadores ensinem seus
aprendizes a usar e analisar criticamente esses tipos de mídia‖ (Kellner, 2004 apud
KELLNER, SHARE, 2008, p. 703). Assim, nessa era em que qualquer pessoa é capaz de
publicar sua opinião, seus saberes e seus hábitos para o grande público com o tom da verdade,
corremos o risco de ser manipulados se não soubermos discernir se a nossa fonte tem ou não
autoridade para falar sobre o assunto ou mesmo identificar quais são as intenções por trás dos
discursos com os quais dialogamos. A esse respeito, Kellner e Share (2008, p. 688)
problematizam:
Se, por um lado, os avanços tecnológicos criaram novas possibilidades para o livre
fluxo de informações, o uso de redes sociais e o ativismo global, por outro lado, há
também o potencial que as empresas e governos exercem de ampliar seu controle
sobre os meios de comunicação, restringir o fluxo de informações e apropriar-se
dessas novas ferramentas para o seu próprio lucro e controle, à custa da livre
expressão e da democracia (KELLNER; SHARE, 2008).

Ou seja, se não houver um preparo para o trato das informações disponíveis na rede,
corremos o risco de cair em armadilhas antidemocráticas e acreditar em absurdos difundidos
justamente para o controle das massas. Haja vista as fake news que foram decisivas para a
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campanha presidencial de 2018 e que continuam sendo a base do governo antidemocrático
que – ironicamente – ascendeu democraticamente ao poder. A ampla difusão de notícias
falsas nada mais é do que uma consequência da falta de conhecimento das pessoas sobre o
modus operandi das mídias digitais.
Por isso faz-se tão urgente que a escola abra espaço para uma educação midiática. Essa
abordagem não apenas reconfigura o papel do professor como mediador da relação entre
estudante e sociedade contemporânea, como também desenvolve no cidadão a autonomia
necessária para atuar politicamente em contextos virtuais e reais. Outrossim, para se promover
uma educação midiática é preciso ter em vista o contexto cultural em que estamos inseridos:
Entramos hoje na cibercultura como penetramos na cultura alfabética há alguns
séculos [...]. A cada etapa da evolução da linguagem, a cultura humana torna-se mais
potente, mais criativa, mais rápida. Acompanhando o progresso das mídias, os
espaços multiplicaram-se enriqueceram-se: novas formas artísticas, divinas,
técnicas, revoluções industriais, revoluções políticas. O ciberespaço representa
recente desenvolvimento da linguagem. Os signos da cultura, textos, músicas,
imagens, mundos virtuais, simulações, moedas, atingem o último estágio da
digitalização. (LEMOS, 1999, p.11).

Se o ciberespaço representa o desenvolvimento da linguagem é preciso, então,
repensar as formas de compreendê-la numa perspectiva crítica. Para tanto, Kellner e Share
(2005, apud KELLNER, SHARE, 2008, p. 689) argumentam que é urgente promover uma
educação crítica da mídia e explicam:
A educação midiática que evoluiu a partir de estudos culturais se define não tanto
como um bloco específico de conhecimento ou um conjunto de habilidades; definese mais como uma estrutura de compreensões conceituais (Buckingham, 2003).
Muitas pessoas e organizações no mundo todo já geraram suas próprias listas de
conceitos que variam em números e formas de expressão, mas, em geral, todas
tendem a coincidir em pelo menos cinco elementos básicos: 1) o reconhecimento da
construção da mídia e da comunicação como um processo social, em oposição a
aceitar textos como transmissores isolados de informações, neutros ou transparentes;
2) algum tipo de análise textual que explore as linguagens, gêneros, códigos e
convenções do texto; 3) uma exploração do papel das audiências na negociação de
significados; 4) a problematização do processo da representação para revelar e
colocar em discussão questões de ideologia, poder e prazer; 5) a análise da
produção, das instituições e da economia política que motivam e estruturam as
indústrias de mídia como negócios corporativos em busca de lucro.

A educação midiática crítica, portanto, nasce a partir dos estudos culturais e busca
estratégias para desenvolver no sujeito a capacidade de se relacionar criticamente com as
mídias e discursos que nela circulam. Ela parte da necessidade de compreensão da linguagem
humana e da cibercultura como fenômenos sociais e instrumentos de comunicação e
construção das subjetividades e da própria sociedade.
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Entender a mídia e a comunicação como processos sociais implica primeiramente
desenvolver o letramento crítico do aprendiz, uma vez que as produções discursivas que nela
circulam como textos carregados de ideologia manifestam sua construção de sentidos pelo
diálogo entre autor, leitor e meio.
Nesta perspectiva, compreender um texto como um discurso implica entender que,
se o sentido está no texto, não está somente nele. Lê-lo implica colocá-lo em relação
a outros textos, outros discursos, e ainda, em relação a um contexto discursivo que
envolve "uma complexa rede de fatores de ordem situacional, cognitiva,
sociocultural e interacional", capazes de possibilitar a construção de um determinado
sentido. Portanto, nesta perspectiva, "o sentido não está no texto, mas se constrói a
partir dele, no curso de uma interação" (KOCH, 2007, p. 30 apud GAIA,
GOULART, 2013, p. 68).

Logo, a significação de um texto é um fenômeno polissêmico, que dialoga com
diversos discursos socialmente construídos. Além disso, é atravessada pelas subjetividades e
também marca as identidades de autor e leitor, refletindo e alterando seus comportamentos e
também a sociedade. Destarte, a leitura midiática não é um processo passivo e, por isso,
quanto mais informações o sujeito tem a respeito das vozes que ecoam em um texto e quanto
mais ciente dos valores e crenças individuais que orientam essa leitura, mais crítica será a
compreensão desses discursos e também a participação desse sujeito na sociedade e no
ciberespaço.
Outro aspecto importante do fazer educacional que advoga pela educação crítica da
mídia é a necessidade de se partir da cultura do aprendiz para se alcançar a aprendizagem
significativa. Um conhecimento só faz sentido quando parte da realidade e nela se aplica. Esse
princípio é fundamental para resgatar a autonomia e protagonismo da criança e do adolescente
no processo de ensino-aprendizagem. Considerando que ―os alunos e os jovens são
geralmente mais preparados, conhecedores e imersos na cultura midiática do que seus
professores e podem contribuir com seu processo educativo, compartilhando suas ideias e
percepções e insights‖ (KELLNER; SHARE, 2008, p. 705), a educação midiática permite que
a aprendizagem fique muito maias centrada no estudante que no currículo em si.
A educação crítica da mídia, portanto, apresenta-se como uma ferramenta possível
para o estabelecimento de um diálogo harmônico entre estudante da Idade Mídia e escola da
Idade Média, capaz de promover uma aprendizagem significativa e baseada nas experiências
do aprendiz.

3 A escola, problemas sociais e sistêmicos: desafios e obstáculos a serem superados para
a implementação de uma educação crítica da mídia
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Apesar das maravilhas que se desenham no horizonte de uma sociedade que se propõe
a pensar numa educação que prepare o cidadão para lidar com as mídias e suas linguagens,
ainda existem muitos desafios a serem superados para que a escola abandone a Idade Média e
adentre o universo fantástico da Idade Mídia. A primeira problemática é a desigualdade social
que afasta uma considerável parte da população brasileira dos avanços tecnológicos. Luciano
Ribeiro (2019), em seu blog Arriminum, compila os dados da União Internacional de
Telecomunicações que apontam que 59% da população brasileira tem acesso à internet,
somando aproximadamente 122 milhões de usuários na rede e indica que 21% dos acessos são
de usuários de 16 a 24 anos.
Apesar do grande número de usuários não podemos esquecer que 41% da população
ainda vive desconectada, o que reflete diretamente na sua participação não apenas na
produção cibercultural, mas também na sociedade em geral.
É urgente compreender que existe um
acesso desigual às oportunidades, experiências, habilidades e conhecimentos que
irão preparar os jovens para a plena participação no mundo de amanhã [...]
Precisamos reavaliar os objetivos da educação midiática, para que os jovens possam
se ver como produtores culturais e participantes, e não simplesmente como
consumidores, críticos ou não. (Jenkins et al., 2007, p. 3 apud KELLNER, SHARE,
2008, p. 695)

Essa desigualdade não é reflexo apenas da falta de recursos, mas também do
despreparo para lidar com as tecnologias. Ainda há muitas pessoas que, apesar de conectadas,
não compreendem seu papel como participantes dessa cibercultura e seu potencial de abrir
novos caminhos e possibilidades pessoais e profissionais. Quando usada apenas para a
alienação a mídia pode representar um perigo não apenas para o indivíduo isoladamente, mas
também para a sociedade da qual ele faz parte, como por exemplo quando são disseminadas
fake news que reforçam preconceitos e orientam a participação política das massas contra os
próprios interesses.
Além dos problemas de ordem individual, ainda nos deparamos com um problema
público e sistêmico: a falta de recursos da escola.

Apesar de a literatura educacional

respeitável já ter comprovado que uma sociedade desenvolvida é aquela que investe em
educação, o Brasil parece andar na contramão dessa orientação. Em 2019, o ministro da
educação Abraham Weintraub anunciou um corte de 30% dos investimentos na educação de
nível superior do país sob o argumento de que a prioridade do governo seria a educação
básica. No entanto, de acordo com site SISMMAC (2019, n. p.),
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os cortes vão além do ensino superior: de acordo com os dados do Sistema Integrado
de Planejamento e Orçamento do Governo (Siop), o valor do congelamento nos
investimentos em todas as etapas da educação já passa dos R$7 bilhões. Na
educação básica o valor chega a R$ 914 milhões. Esse corte inclui verbas para
construção e manutenção de escolas e creches, capacitação de profissionais da
educação, merenda escolares e transporte. Segundo o MEC, o bloqueio das verbas
foi feito para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos.

Essas políticas instaladas recentemente só pioram um quadro que já era problemático o
suficiente: as escolas pouco ou nada dispõem de dispositivos e recursos tecnológicos
suficientes para promover essa urgente educação midiática: projetores são disputados a tapa
pelos professores; nem sempre há internet disponível e nem todas as instituições contam com
laboratório de computadores. Enquanto muitas escolas particulares desenvolvem seu trabalho
com lousas digitais e até mesmo tablets para seus clientes, várias escolas públicas mal podem
contar com rádios e televisores que são tecnologias mais antigas e supostamente acessíveis.
Como consequência, é cada vez maior o abismo entre a qualidade do ensino público e
privado no Brasil. Sem acesso às redes e às tecnologias os estudantes de escolas públicas têm
mais um desafio a ser superado para sua ascensão social: a falta de preparo para utilizar as
tecnologias. Não vendo no smartphone funcionalidade outra que não comunicação e
compartilhamento de memes, nossos jovens permanecem digitalmente despreparados.
Enquanto os filhos de ricos monetizam seus perfis em rede sociais como Instagram e Youtube
desde muito cedo, os filhos dos pobres pagam cursos de pacote office para desvendar os
segredos de ferramentas básicas da era digital que servirão sobremaneira para ocupar cargos
subalternizados.
De acordo com Lúcia Bruno (2011) isso acontece porque estamos inseridos na
sociedade do capital e a escola pública não é pensada para subverter essa ordem. Pelo
contrário, regida por políticas pensadas por membros da elite, ela assume o papel de
mantenedora do sistema e opera de modo a reproduzir a classe trabalhadora para que esta
sirva aos propósitos do capitalismo.
Dada a baixa capacitação tecnológica das economias baseadas nos mecanismos da
mais-valia absoluta, os capitalistas não estão interessados em compensar essa baixa
qualificação, pois operam com tecnologias convencionais, em geral, menos
complexas. Daí a degradação do ensino nessas regiões e a importância atribuída à
escola e à formação de professores serem praticamente nulas. Nesses países, o
Estado tem garantido na lei, mas não na prática, formação básica para os
trabalhadores. Daí serem os próprios jovens (alguns deles) a assumirem os custos de
uma formação mais complexa, pagando-a por meio do assalariamento precoce.
(BRUNO, 2011, p. 550)

Sob esse prisma, a escola pública trabalha na capacitação de mão de obra qualificada
para o mercado de trabalho, não se preocupando efetivamente com a emancipação dos
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sujeitos. Dada a atual conjuntura política brasileira, se a escola pública estava caminhando
para romper com esses moldes e valores propondo políticas mais inclusivas para os grupos
minoritários, atualmente podemos verificar um retrocesso nos poucos avanços até então
adquiridos. Esse retrocesso não se reflete apenas pela redução do repasse das verbas, mas
também pela ascensão de movimentos como o Escola sem Partido; a baixa remuneração e
desvalorização dos profissionais da educação; a proibição de assuntos que tratam de gênero e
sexualidade na escola e a indignação ante políticas inclusivas como cotas raciais e inclusão de
pessoas com deficiência.
A desigualdade de acesso às tecnologias e à uma educação de boa qualidade é
frequentemente ignorada por aqueles que reproduzem um discurso meritocrático. Cada vez
mais vemos pessoas dizendo – nas redes e na vida – que basta se esforçar o suficiente para
alcançar tudo o que queremos. Isto, porém, não é verdade. Não basta ser um bom trabalhador
para subir de cargo em uma empresa. É preciso conhecimento para ter acesso às
oportunidades. Conhecimento de como pesquisar, de quais vagas de trabalho estão
disponíveis, de qual qualificação é exigida para integrar os espaços que almejamos, de como e
o quê ler, de como produzir conteúdo, de como participar politicamente da sociedade que
integramos, etc. Esse discurso meritocrático também é uma ferramenta de controle da
sociedade capitalista, pois culpabiliza o trabalhador pela sua impossibilidade de ascender
socialmente e o estimula a trabalhar cada vez mais, gerando mais e mais lucro para seu patrão.
Romper com o pensamento meritocrático também é responsabilidade da escola, já que
ela ocupa papel privilegiado na formação humana e nas mudanças da sociedade. Este objetivo
também pode ser alcançado a partir da alfabetização crítica da mídia, uma vez que ela é o
principal veículo de disseminação dessas ideias. Ensinar o aprendiz a questionar a quem esses
discursos servem é também uma forma de os libertar da escravidão moderna.
Conforme especifica o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: a ―educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖. Logo, a escola, além de
desempenhar o papel protagonista na formação de trabalhadores, também deve cumprir com o
propósito de formação de cidadãos para sua atuação consciente na vida política e social, uma
vez que cumpre a responsabilidade do governo no processo educativo.
Nesse sentido, a exclusão de recursos tecnológicos da escola pública também responde
aos interesses de uma elite que intenta, a todo custo, se manter no poder. Sem sujeitos
preparados para discernir o que é mentira do que é verdade, os donos das grandes mídias
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permanecem livres para disseminar ideologias que prejudicam a própria classe trabalhadora,
como por exemplo as inúmeras campanhas que circularam nas redes e rádios como JovemPan
e que convenceram diversos trabalhadores a concordar com a reforma da previdência, mesmo
que essas políticas os prejudicassem. Por esse motivo, Kellner e Share (2008, p. 689)
argumentam que
no contexto da contínua expansão da transformação tecnológica e econômica, a
alfabetização crítica da mídia é um imperativo para a democracia participativa, pois
as novas tecnologias de informação e comunicação, associadas a uma cultura de
mídia com base no mercado, fragmentaram, conectaram, convergiram,
diversificaram, homogeneizaram, estabilizaram, ampliaram e remodelaram o mundo.
Essas mudanças estão reconstruindo a maneira como as pessoas pensam e
reestruturando as sociedades, nos níveis local e global (Castells, 2004; Jenkins, 2006
apud KELLNER; SHARE, 2008, p. 689).

As sociedades, os sujeitos, a cultura, a política, absolutamente tudo está sendo
remodelado pelos avanços tecnológicos que ampliam o poder das diversas mídias sobre
nossas vidas. Logo, a escola não pode se manter alheia à essas mudanças. Mas como será
possível superar a desigualdade de acesso dos aprendizes à essas tecnologias ou falta de
recursos das escolas? Com a criatividade e resistência das quais nós, profissionais da
educação, sempre nos valemos para subverter um sistema elitista que sabota a qualidade da
educação pública.
Para ensinar os aprendizes a lidar com as novas mídias o professor deve trabalhar
dentro de sua realidade escolar, buscando alternativas possíveis para os contextos em que a
tecnologia não se faz presente.
Os estudantes têm seus próprios smartphones? Utilize-os, individualmente ou em
grupos caso não seja a realidade de todos. Estimule os jovens e crianças a pesquisarem os
materiais necessários em qualquer lugar que tenham acesso livre à internet antes da aula.
Compartilhe os materiais por meio de bluetooth, se necessário. Abra espaço para as os
dispositivos tecnológicos em suas aulas e enxergue-os como aliadas da educação. Integrar a
tecnologia ao fazer educativo não apenas torna a rotina escolar mais interessante, desenvolve
a autonomia do aprendiz e facilita o engajamento, como também reconfigura a relação entre
sujeito e mídias.
A maioria do público de sua escola não dispõe de dispositivos tecnológicos? Desenhe
as redes sociais no quadro, leve materiais de plataformas digitais impressos, descreva a mídia
a ser trabalhada, visite laboratórios públicos. Educar criticamente para a mídia é ensinar a ler
textos, imagens, ideologias, intenções, etc. Problematize o que são redes sociais, quais os
tipos e gêneros de textos que circulam nesses meios e a quais propósitos servem. Explique o

513

que é e como se faz um publipost do Instagram e faça seu estudante criar sua própria
postagem no caderno, em um cartaz ou em uma folha de sulfite. Ensine-o a criar palavraschave inteligentes para serem inseridas nos campos de busca e tornar as pesquisas mais
eficientes. Indique fontes confiáveis de pesquisa. Sugira bons canais educativos no Youtube.
Desafie os educandos a desmascarar fake news. Indique bibliotecas virtuais. Solicite pesquisas
confiáveis e promova debates sobre elas. Ensine-os a estabelecer contato pessoal, afetivo e
profissional em plataformas como e-mail e Whats App mesmo que isso seja feito
manualmente.
É necessário explorar o superpoder humano de imaginar quando os recursos forem
escassos ou inexistentes. Buscando estratégias para subverter um sistema que legitima as
desigualdades, podemos minimizar o abismo entre ensino público e privado no Brasil. É
preciso muita criatividade e trabalho sério para incluir digitalmente os excluídos,
alfabetizando-os para o uso das mídias que tentam controla-los e subalternizá-los e
possibilitando a minimização das desigualdades sociais.

5 Considerações

Enfim, a revolução tecnológica é um fato concreto que alterou significativamente os
modos de vida e culturas da sociedade contemporânea. Apesar disso, as inovações
tecnológicas não são parte da realidade escolar de grande parte das escolas brasileiras, seja
pela falta de recursos da instituição, seja pela falta de acesso de seus estudantes aos diferentes
dispositivos digitais.
Uma sociedade verdadeiramente democrática é aquela cujas vozes das minorias
também são ouvidas e representadas. O acesso às redes, além de democratizar o conhecimento
e conscientizar as minorias das opressões a que são subordinadas, também permite que essas
vozes se expressem e reivindiquem seus direitos. Considerando que estamos imersos em um
contexto de cibercultura e que nossa participação social é influenciada e se manifesta por
meio das diferentes mídias, é fundamental que a escola promova uma educação crítica da
mídia para desempenhar adequadamente seu papel emancipador na formação de trabalhadores
e cidadãos conscientes.
Diante do dito, percebemos que a educação crítica da mídia é um desafio para o
educador contemporâneo, mas que pode ser incorporada ao fazer escolar a partir de
estratégias criativas, estabelecendo um diálogo entre a idade mídia e a escola da idade média,
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a fim de superar as desigualdades sociais e impedir que as classes mais pobres continuem
sendo dominadas pelas elites.
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Resumo:
De modo a ampliar a oferta de oportunidade de educação e incluir as pessoas, a Educação a Distância (EaD)
surge para romper com paradigmas educacionais tradicionais e adotar processos mais atualizados de ensino.
Ainda cercada de dúvidas quanto à qualidade da educação ofertada, é uma modalidade de ensino que vai além de
onde a educação presencial consegue ou conseguiu ir, ela chega com maior velocidade e às pessoas que estão
distantes fisicamente de seus professores ou não conseguem estudar em horários determinados, nem frequentar
uma sala de aula diariamente em horários predefinidos. Diante disso, teve-se como problemática de pesquisa:
como acadêmicos de licenciatura, matriculados em cursos presenciais, percebem a inclusão de disciplinas a
distância na sua formação? Para se chegar à resposta da problemática colocada, pretendeu-se, de modo geral,
identificar como esses acadêmicos percebem a inclusão de disciplinas a distância na sua formação. Para tanto,
considerou-se como objetivos específicos: identificar as potencialidades desencadeadas na realização de
disciplinas a distância, e descobrir os principais desafios ou dificuldades enfrentados para estudar nesta
modalidade de ensino. A pesquisa de campo teve como sujeitos 18 acadêmicos de Licenciatura em Educação
Física e Pedagogia de cursos presenciais e que cursaram uma disciplina a distância. Os resultados demonstraram
que, de modo geral, existe entre o grupo muita insegurança em estudar e aprender nesse ambiente virtual de
aprendizagem.
Palavras-chave: Educação a distância. Processo de ensino-aprendizagem. Licenciatura em Educação Física e
Pedagogia.

1 Introdução

Pelo conhecimento, mais do que nunca, o ser humano consegue lutar por seu espaço
em uma sociedade marcada cada vez mais pela competitividade e relações de poder, além de
permitir a ampliação de oportunidades, a capacidade de resolução de problemas, o preparo
para pensar e agir com autonomia e criticidade.
Porém, o acesso ao conhecimento, e ao Ensino Superior especialmente, ainda é
negligenciado a muitas pessoas e lugares. De modo a ampliar a oferta de oportunidade de
educação e incluir as pessoas, a Educação a Distância (EaD) surge para romper com
paradigmas educacionais tradicionais e adotar processos mais atualizados de ensino. Ainda
cercada de dúvidas quanto à qualidade da educação ofertada, é uma modalidade de ensino que
vai além de onde a educação presencial consegue ou conseguiu ir, ela chega com maior
velocidade e às pessoas que estão distantes fisicamente de seus professores ou não conseguem
estudar em horários determinados, nem frequentar uma sala de aula diariamente em horários
predefinidos.
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Além de ofertas de cursos totalmente a distância, há também a possibilidade das
Instituições de Ensino Superior destinarem parte das disciplinas (40%) de determinados
cursos para que sejam cursadas a distância. Ou seja, é possível que um curso presencial tenha
essa flexibilidade de que algumas disciplinas sejam em EaD.
Sendo assim, a problemática se refere à seguinte questão: como acadêmicos de
licenciatura, matriculados em cursos presenciais, percebem a inclusão de disciplinas a
distância na sua formação?
Para se chegar à resposta da problemática colocada, tem-se como objetivo de pesquisa
identificar como esses acadêmicos percebem a inclusão de disciplinas a distância na sua
formação. Para tanto, considerou-se como objetivos específicos: identificar as potencialidades
desencadeadas na realização de disciplinas a distância, e descobrir os principais desafios ou
dificuldades enfrentados para estudar nesta modalidade de ensino.
Para alcançar o objetivo pretendido neste trabalho, foi realizada uma pesquisa de
campo e teve como sujeitos 18 acadêmicos dos Cursos de Pedagogia e Educação Física
licenciatura da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde MT, atualmente no 3º semestre dos
cursos citados, e que cursaram uma disciplina EaD no 1º semestre quando ingressaram, em
2018. Para a coleta de dados, foi elaborado um questionário com questões objetivas e
dissertativas, enviado via e-mail aos participantes, previamente autorizado pela direção
acadêmica.
Em posse dos dados, os mesmos foram então organizados conforme as questões e os
objetivos da pesquisa. Para preservar a identidade dos participantes, cada um recebeu uma
codificação: E1 para estudante 1, E2 para estudante 2 e assim sucessivamente. Suas respostas
estão apresentadas em turnos de fala no decorrer da discussão.

2 Revisão de literatura

2.1 Educação a distância: definições e/ou concepções

A EaD, desde que surgiu, promove questionamentos e dúvidas a respeito do seu
significado e, principalmente, da sua idoneidade. Nela, professores e alunos se aproximam e
interagem através do uso das tecnologias da informação e da comunicação, ou seja,
permanecem, em grande parte, separados fisicamente no tempo e no espaço. Mesmo diante de
incertezas, esta modalidade está sendo cada vez mais empregada nos diferentes níveis de
ensino, e em diversos países.
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Conforme o Relatório da Comissão Assessora para Educação Superior a Distância,
constituída pelo MEC:
Atividade pedagógica que é caracterizada por um processo de ensino-aprendizagem
realizado com mediação docente e a utilização de recursos didáticos
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes e tecnologias de
informação e comunicação, os quais podem ser utilizados de forma isolada ou
combinadamente, sem a frequência obrigatória de alunos e professores (BRASIL,
2002, p. 25).

E ainda conclui: ―considerando as dimensões do país, a quantidade de pessoas a serem
educadas, a infraestrutura física disponível e o número de educadores com capacidade para
facilitar o processo, a educação a distância no ensino superior é, mais do que viável,
necessária‖ (BRASIL, 2002, p. 4).
Na tentativa de conceituar essa modalidade de ensino, Guarezi e Matos (2012, p.2024) ressaltam que a mesma apresenta algumas particularidades como autonomia, comunicação
e processo tecnológico. Nesse sentido, a partir do entendimento dos autores, o estudante tem
autonomia para escolher o melhor horário e local para conduzir seus estudos, de acordo com
seu ritmo e estilo de aprendizagem. Quanto à comunicação, esta acontece, principalmente, por
meio da mídia, onde estudantes e professor podem se conectar virtualmente ao mesmo tempo
por meio de chats, web conferências, audioconferências e telefone. Além destes, a
comunicação pode se dar não necessariamente ao mesmo tempo, mas por meio de fóruns ou
mensagens eletrônicas, o que permite e facilita a comunicação e atendimento a estudantes de
todas as regiões. Quanto ao aspecto tecnológico, diferentes tecnologias são condicionadas aos
estudantes e professores para promover e facilitar a comunicação e o acesso aos conteúdos e
orientações.
O professor em EaD tem a responsabilidade de, além de definir os conteúdos e as
estratégias para trabalhá-los nos diferentes módulos/disciplinas, tem também a de dominar as
técnicas e a tecnologia para melhor atender seus alunos. Entretanto,
Dos docentes de cursos a distância, como no caso dos demais, são exigidos saberes
básicos como: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico, especialmente
no que diz respeito às estratégias e à organização da classe, conhecimento curricular,
conhecimento pedagógico acerca do conteúdo, conhecimento sobre os contextos
educacionais,
conhecimento das finalidades, dos propósitos e dos valores
educativos e de suas raízes históricas e filosóficas. (LITWIN, 2001, p. 103)

Vem a complementar a função do professor tutor, uma especificidade da EaD, que tem
a função de acompanhar e mediar os estudantes no processo e na organização dos seus
estudos.
Segundo Guarezi e Matos (2012, p. 122)
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Nos cursos a distância, cabe ao tutor promover o exercício da interatividade e da
colaboração, incentivando o intercâmbio de experiências entre os alunos,
privilegiando e reforçando a comunicação em grupos, em respeito às diferenças
individuais. A construção do conhecimento deverá ocorrer pela integração dos
conteúdos à prática, com apoio motivacional dos tutores, por meio do estímulo para
o estudo, da autoavaliação e da valorização dos resultados obtidos.

Quanto ao material didático e de apoio utilizados, Gatti (2004) defende que estes
influenciam em grande medida na aprendizagem e motivação dos estudantes. Assim, sua
produção deve ser ―extremamente cuidadosa, envolvendo um delicado trabalho com os
conteúdos, com a didática, com as linguagens das mídias, com a organização visual, com os
processos interativos‖ (GATTI, 2004, p. 2). Precisa ser autoexplicativo, ―com informações
decodificáveis pelos participantes, sem intérpretes, criando oportunidade de extrapolações,
pesquisa, reconstrução de fatos do conhecimento humano, situações-problema, etc.‖ (GATTI,
2004, p. 2).
A EaD também proporciona encontros presenciais, assim como a educação presencial,
legalmente, oferece disciplinas na modalidade a distância. Ao entrar na graduação presencial,
as disciplinas à distância A educação a distância ―rompe paradigmas de ensino e torna-se um
importante instrumento utilizado pelas instituições de ensino superior, introduzindo nos
cursos de graduação já reconhecidos, a modalidade semipresencial‖ (RODRIGUES JUNIOR;
FERNANDES, 2014, p.181).
Referente à visão institucional, Segenreich (2009) defende que a inclusão das
disciplinas a distância, em cursos presenciais, seja uma alternativa econômica. De acordo com
esta autora, o uso da EaD racionaliza economicamente a oferta de disciplinas auxiliando na
incorporação de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para melhorar a
qualidade de ensino e mudar (ou não) a cultura da Instituição; permite a abertura para que a
IES ofereça disciplinas online não apenas para os seus acadêmicos, como também para outros
membros da sociedade.

2.2 Educação a distância: legislação brasileira
Com a promulgação da Lei nº 9.394 de 1996 (Diretrizes e Bases da Educação – LDB),
a EaD no Brasil é regulamentada, conforme estabelecido no Art. 80: ―o Poder Público
incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os
níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada‖ (BRASIL, 1996, p. 43).
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O decreto nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005 regulamenta o Art. 80 da LDB de
1996, e assim define:
Art. 1º (...) caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos
diversos. (BRASIL, 2005, p. 1)

No primeiro dispositivo do Decreto acima mencionado, que trata sobre os cursos de
graduação a distância, tem-se:
§1º A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação
peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos
presenciais para:
I – avaliações de estudantes;
II – estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;
III – defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação
pertinente; e
IV – atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. (BRASIL,
2005, p. 1)

Em relação a todos os níveis e modalidades de ensino de EaD permitidos pela LDB, o
decreto assim especifica:
Art. 2º A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e
modalidades educacionais:
I – educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto:
II – educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei nº. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996;
III – educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes;
IV – educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas:
a) técnicos, de nível médio; e
b) tecnológicos, de nível superior;
V – educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: a) sequenciais;
b) de graduação;
c) de especialização;
d) de mestrado; e
e) de doutorado. (BRASIL, 2005, p. 1-2)

Quanto à duração dos cursos em EaD, define-se que devam ter a mesma duração que
os mesmos na modalidade presencial.

Art. 3º A criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e programas a
distância deverão observar ao estabelecido na legislação e em regulamentações em
vigor, para os respectivos níveis e modalidades da educação nacional.
§1º Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a mesma duração
definida para os respectivos cursos na modalidade presencial.
§2º Os cursos e programas a distância poderão aceitar transferência e aproveitar
estudos realizados pelos estudantes em cursos e programas presenciais, da mesma
forma que as certificações totais ou parciais obtidas nos cursos e programas a
distância poderão ser aceitas em outros cursos e programas a distância e em cursos e
programas presenciais, conforme a legislação em vigor. (BRASIL, 2005, p. 2)
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Considerando a avaliação uma ferramenta que deve ser segura e confiável quanto aos
resultados obtidos pelo estudante, fica assim estabelecido:
Art. 4º A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão
de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo, mediante:
I – cumprimento das atividades programadas; e
II – realização de exames presenciais.
§1º Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição de
ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto
pedagógico do curso ou programa.
§2º Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre os
demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância.
(BRASIL, 2005, p. 3)

Os diplomas expedidos têm a mesma validade dos programas em modalidade
presencial em todo o território brasileiro. Conforme o Art. 5º: Os diplomas e certificados de
cursos e programas a distância, expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma
da lei, terão validade nacional (...) (BRASIL, 2005, p.3). No caso de convênios entre
instituições,
Art. 6º Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta de
cursos ou programas a distância entre instituições de ensino brasileiras, devidamente
credenciadas, e suas similares estrangeiras, deverão ser previamente submetidos à
análise e homologação pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino, para
que os diplomas e certificados emitidos tenham validade nacional. (BRASIL, 2005,
p. 3)

Tratando-se de atos de credenciamento, autorização, reconhecimento e renovações,

Art. 7º Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação entre seus órgãos,
organizar, em regime de colaboração, nos termos dos arts. 8º, 9º, 10 e 11 da Lei nº.
9.394, de 1996, a cooperação e integração entre os sistemas de ensino, objetivando a
padronização de normas e procedimentos para, em atendimento ao disposto no art.
80 daquela Lei:
I – credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta de
educação a distância; e
II – autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento dos cursos ou programas a distância. (...) (BRASIL, 2005, p. 3)

Com a intenção de manter essas informações abertas ao público e evitar suspeitas em
relação à modalidade, fica estabelecido, de acordo com o Decreto,

Art. 8º Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, organizarão e manterão
sistemas de informação abertos ao público com os dados de:
I – credenciamento e renovação de credenciamento institucional; II – autorização e
renovação de autorização de cursos ou programas a distância;
III – reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos ou programas a
distância; e
IV – resultados dos processos de supervisão e de avaliação.
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Parágrafo único. O Ministério da Educação deverá organizar e manter sistema de
informação, aberto ao público, disponibilizando os dados nacionais referentes à
educação a distância. (BRASIL, 2005, p. 8)

Diante do exposto, percebe-se que a LDB confere ao poder público e aos sistemas de
ensino a participação quanto à regulamentação desta modalidade. E que partir de então, em 19
de dezembro de 2005, o Decreto nº. 5.622 propiciou o desenvolvimento de políticas e
diretrizes para o direcionar os sistemas de ensino.
A legislação permite várias interpretações e entendimentos, os mais diversos, positivos
e negativos. De modo geral, ela existe e é necessária para regulamentar, definir normas e
procedimentos e dar credibilidade aos processos em questão. Quanto a EaD, há de se
reconhecer que ela direciona para uma educação mais inclusiva e para uma tentativa de
melhorar quali e quantitativamente a educação oferecida, considerando que esta ainda é uma
modalidade de ensino que sofre preconceitos e não tem tanto destaque ainda.
Conforme os 8 artigos do Decreto nº. 5.622 citados acima, existem momentos dessa
formação que devem ser presenciais, como as avaliações, os estágios, defesa de trabalhos de
conclusão ou atividades em espaços como laboratórios, por exemplo.
A exigência da presença física também vem acompanhada da obrigatoriedade das
IES que atuam na modalidade a distância de equiparem as instalações físicas de suas
sedes ou dos polos de apoio credenciados (de acordo com a Portaria nº. 40, de 13 de
dezembro de 2007) com bibliotecas, laboratórios e espaço para os alunos fazerem as
avaliações. (LESSA, 2011, p.10)

A EaD não opera sozinha nem promete soluções ou milagres. Mas a partir dela, fogese em grande medida do ensino tradicional com o professor presente fisicamente. Prevalece a
tecnologia e informatização, levando tal educação para pessoas distantes ou isoladas de
centros educacionais, para pessoas que não conseguem conciliar trabalho com estudo
presencial e frequentado. Porém, essa parte da obrigatoriedade de momentos presenciais, fazse importante perante a necessidade e a importância da interação com o outro, com
professores e tutores, colegas, além de aumentar a confiabilidade para esse sistema.
Na aprendizagem a distância, o aluno tem que ter autonomia suficiente para gerenciar
seu tempo e ser o personagem principal do seu conhecimento e aprendizado. Atualmente, a
Internet é a ferramenta mais utilizada para flexibilizar esse espaço e tempo destinados aos
estudos e formação. Formação essa que pode ser, conforme a legislação, em educação básica,
de jovens e adultos, especial, profissional e superior. Ou seja, para os mesmos níveis da
educação presencial.
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E nesses mesmos níveis, com o intuito de integrar os sistemas, as instituições podem
receber alunos com transferências de modalidades presenciais com aproveitamento de
disciplinas ou estudos, e vice-versa. Quanto à avaliação do ensino a distância, há a
preocupação legal de que sejam realizadas presencialmente, um fator ―preponderante para a
garantia da qualidade dos cursos ofertados na modalidade de educação a distância, devendo
ser cercadas das precauções de segurança, zelando pela confiabilidade e credibilidade dos
resultados‖ (LESSA, 2011, p.12). E, que esta nota de avaliação prevaleça sobre os demais
instrumentos avaliativos.
A todo instante lembra-se que a legislação sobre EaD sempre estabeleceu
mecanismos para garantir a legitimidade e autenticidade da avaliação, preocupação
constante dos legisladores. Assim é que, objetivando afastar fraudes, a avaliação
presencial deve ser considerada como fundamental para aprovação do aluno.
(LESSA, 2011, p.12)

Na mesma linha de raciocínio, de modo a conferir idoneidade aos sistemas de EaD, os
diplomas só podem ser expedidos por instituições autorizadas, credenciadas e registradas
nesta modalidade pelo Ministério da Educação, para serem validados em âmbito nacional,
como acontece no ensino presencial.
No caso de convênios e acordos de cooperação firmados para fins de oferta de
cursos ou programas a distância entre instituições de ensino no Brasil e exterior,
para que seus diplomas e certificados tenham validade nacional, exige-se a prévia
análise e homologação pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino, da
mesma forma como acontece no ensino presencial. (LESSA, 2011, p.13)

Foi publicado no Diário Oficial da União a Portaria nº 1.428 de dezembro de 2018 que
dispõe sobre a oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na
modalidade a distância em cursos de graduação presencial. Ou seja, os estudantes podem ter a
experiência de formação nas duas modalidades. Segundo a portaria, em seu Art. 2º,
As IES que possuam pelo menos 1 (um) curso de graduação reconhecido poderão
introduzir a oferta de disciplinas na modalidade a distância na organização
pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais regularmente
autorizados, até o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso.
(BRASIL, 2018)

E esse limite definido em 20% pode ser ampliado para até 40% das disciplinas (Art
3º), exceto para cursos na área da saúde e das engenharias. Para tanto, as IES precisam
atender a alguns critérios:

Art 3º [ ]
I - a IES deve estar credenciada em ambas as modalidades, presencial e a distância,
com Conceito Institucional - CI igual ou superior a 4 (quatro);
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II - a IES deve possuir um curso de graduação na modalidade a distância, com
Conceito de Curso - CC igual ou superior a 4 (quatro), que tenha a mesma
denominação e grau de um dos cursos de graduação presencial reconhecidos e
ofertados pela IES;
III - os cursos de graduação presencial que poderão utilizar os limites definidos no
caput devem ser reconhecidos, com Conceito de Curso - CC igual ou superior a 4
(quatro); e
IV - A IES não pode estar submetida a processo de supervisão, nos termos do
Decreto nº 9.235, de 2017, e da Portaria Normativa MEC nº 315, de 4 de abril de
2018. (BRASIL, 2018).

Mesmo que ainda existam instituições e programas, independente da modalidade, que
envergonham e comprometem a qualidade da educação de modo geral, o que se tem feito em
relação a EaD é lutar para que seu espaço seja conquistado com seriedade, e que a falta de
confiança seja aos poucos superada.

3 Resultados e discussão

3.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa

Os sujeitos da pesquisa são 18 acadêmicos dos Cursos de Pedagogia e Educação Física
Licenciatura da Faculdade La Salle Lucas do Rio Verde MT, atualmente matriculados no 3º
semestre.
As primeiras questões do questionário enviado aos sujeitos buscavam algumas
informações a respeito da disciplina a distância já cursada e do uso das Tecnologias da
Informação no dia a dia deles.
Conforme as respostas, o que já era previsto, todos haviam cursado uma disciplina a
distância em sua graduação. Disciplina esta denominada ―Leitura e Produção Textual‖.
Outra questão introdutória foi se costumam utilizar as Tecnologias da Informação em
seu dia a dia e se sim, em quê atividades. Todos os estudantes afirmam utilizar, e em diversas
atividades. O que mais se destacou foi para ―pesquisa, estudos com vídeo aulas, trabalhos da
Faculdade pelo Google Classroon, diversão e entretenimento via celular, leitura de
noticiários‖.
A modalidade de ensino a distância está diretamente atrelada ao uso da Internet e de
ambientes virtuais de aprendizagem. E com essas informações iniciais, é possível assegurar
que os estudantes têm contato com a Internet e algumas ferramentas virtuais. Ter este domínio
ou familiaridade é muito importante pois favorece a busca e o gerenciamento autônomo da
própria aprendizagem.
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3.2 Potencialidades desencadeadas na realização de disciplinas a distância

A primeira questão foi a seguinte: Quais foram as potencialidades ou pontos positivos
percebidos durante a realização da disciplina à distância que você cursou? Em relação aos
estudantes que destacaram essas potencialidades ou pontos positivos, apenas 03 se
manifestaram favoráveis, conforme os turnos de fala que seguem:
―Um dos pontos positivos é a quantidade de trabalhos que foram aplicados, isso
ajudou bastante em relação à prova‖ (E2).
―Tempo pra estudar e responder‖ (E5)
―Os pontos positivos foram a experiência em lidar com essa forma de ensino a
distância em vivenciar esse modo de estudar‖ (E18).
Os demais estudantes, ou não responderam, ou responderam somente ―não houve
pontos positivos‖ (11 estudantes).
Mesmo que os pontos positivos apontados diferem entre si, os resultados denotam que
o fator ―tempo‖ aparece como um dos diferenciais dessa modalidade de ensino, como de fato
é. À distância, os estudantes têm essa flexibilidade de tempo e não ficam determinados a
lugares específicos nem horários conforme a educação presencial requer. E esse dinamismo
acaba rompendo com barreiras geográficas e favorece a expansão do número de pessoas que
queiram estudar no seu ritmo e tempo possíveis destinados aos estudos.
Em contrapartida, a maioria dos estudantes não conseguiu mencionar pontos positivos
observados durante a realização da disciplina EaD. Pensando previamente nessa
possibilidade, acredita-se que por ter sido a primeira disciplina cursada nessa modalidade, os
estudantes não tiveram tempo suficiente para se adequar, se organizar e perceber as
potencialidades e pontos positivos. Uma observação importante a ser ressaltada neste aspecto
é a necessidade de disciplina com relação ao tempo que se destina aos estudos na modalidade
à distância, pois assim como alguns destacam o fator ―tempo‖ que se tem para leitura e
estudos, poucos conseguem de fato converter de maneira positiva este aspecto fazendo o bom
uso e estudando de maneira individual como se espera que aconteça.

3.3 Principais desafios ou dificuldades enfrentados para estudar nesta modalidade de
ensino
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A segunda questão direcionada aos estudantes foi: Quais são os desafios, dificuldades
ou pontos negativos percebidos durante a realização da disciplina a distância que você
cursou? Conforme as respostas, é possível perceber que as manifestações de
descontentamentos se assemelham.
Nesse contexto, destaca-se:
―Além de não ter gostado, não tinha disciplina necessária para essa modalidade
educacional. Não gosto pelo fato da falta de interação entre aluno professor, além de não ter
visto nenhum aprendizado significativo com a disciplina feita pelo EAD‖ (E1).
―Não conseguíamos acessar o site, se tornava bem difícil‖ (E6, E9, E11, E16).
―Falta de internet no dia do envio da tarefa‖ (E7).
―Não gostei de fazer a distância, difícil entender o conteúdo sem uma pessoa te
assessorando a todo momento, sem poder questionar dúvidas diárias‖ (E8, E10, E14).
―Falta de interpretação em alguns conteúdos havia necessidade de um professor‖
(E17).
Essas respostas assinalam para o fato desses alunos terem encontrado dificuldades em
relação ao acesso à Internet ou a própria plataforma da disciplina. E a Internet é um fator
primordial nessa modalidade. Sem acesso, não há êxito! Esse entrave limita a participação
efetiva não apenas em relação às aulas ou devolutivas de trabalhos, mas em muitas outras
atividades como chats, grupos de discussão, bem como troca de e-mails.
Vale ressaltar também que a ausência física de um professor foi outro fator apontado
como ponto negativo para os estudantes. De acordo com Guarezi e Matos (2012, p. 20), ―os
conceitos de EAD mantêm em comum a separação física entre o professor e o aluno, e a
existência de tecnologias para mediar a comunicação e o processo de ensino aprendizagem‖.
A partir dessa manifestação, percebe-se que ainda demandam da interação entre professor e
aluno no mesmo ambiente, ao mesmo tempo que não desenvolveram autonomia suficiente
para se organizar nesse modelo e gerenciar sua aprendizagem.
A terceira questão levantada pretendeu descobrir: O que você deixaria como sugestão
caso houver a realização de outras disciplinas a distância em seu curso?
Diante das respostas, destaca-se, principalmente, sugestões em relação à melhoria do
acesso à plataforma e quanto à interação entre alunos e professores/tutores. Ou seja, as
sugestões vêm ao encontro das respostas de descontentamentos, manifestados na questão
anterior. Nesse contexto, de modo geral, destaca-se:
―Melhorar a plataforma do site‖ (E9, E7)
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―Um portal com uma acessibilidade de maneira mais simples, tutor online e um portal
para os acadêmicos tirarem suas dúvidas online‖ (E6).
―Atenção e mais monitores pra ajudar‖ (E13, E8).
―Professor mais capacitado. A experiência que tive foi muito frustrante por não ter
alguém me assessorando de verdade‖ (E14).
Por fim, a quarta e última questão questionou-os: Você faria uma licenciatura
totalmente a distância? Comente sua resposta. Dos 18 respondentes, um estudante afirmou
que faria, justificando que o ―o mérito é o mesmo, e o profissional que nos tornamos depende
do nosso esforço‖ (E5). Entretanto, de todas as respostas, 17 estão relacionadas à não
realização de um curso totalmente à distância. Muitos foram os comentários em relação a esta
questão, mas todos bem semelhantes aos pontos negativos citados quando responderam a
segunda questão. Nesse mesmo raciocínio, isso também vem ao encontro de quase não terem
mencionado pontos positivos em relação à experiência que tiveram com a disciplina EaD
cursada, na primeira questão respondida.
Os comentários/justificativas mais precisos foram:
―Precisa do contato aluno-professor, como desenvolver uma relação de afeto com uma
disciplina extremamente mecanizada‖ (E1).
Com base na disciplina EaD realizada e suas negligências tenho certo receio em cursar
uma disciplina totalmente virtual. Com a insegurança de não adquirir um conhecimento
necessário para atender minha área de formação como deveria (E4).
―Acho que não conseguiria me encaixar‖ (E6).
―Porque não gosto de matéria a distância e prefiro presencial‖ (E7).
―Como citei nas perguntas anteriores, não me adaptei a disciplina que fiz a distância e
por isso creio que não faria uma licenciatura total a distância‖ (10).
―Como disse, pela falta do manejo com isso. Sinto que tenho muita dificuldade em
relação a essa disciplina‖ (E13).
―Não sou bom em interpretação então preciso de um professor e aulas presenciais‖
(E14).
―Não faria porque a presencial ela é mais efetiva no ensino pelo fato de você ter um
acompanhamento em tempo real e presencial para esclarecer dúvidas e esclarecimentos. E por
suas variedades de aulas práticas e materiais utilizados‖ (E17).
De modo geral, as justificativas para não cursar uma licenciatura a distância se
resumem na limitação apresentada em relação às tecnologias e ferramentas virtuais, apesar de
terem contato para a realização de diversas atividades, e na falta de interação (física) entre os
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sujeitos envolvidos no processo. A presença de um professor e das intervenções pedagógicas
realizadas por ele ainda representam, em grande medida, um dos fatores que direcionam para
a construção do conhecimento desses estudantes e pela escolha de não cursar uma licenciatura
a distância.

4 Considerações finais

A partir dos resultados construídos, foi possível identificar a percepção dos sujeitos da
pesquisa a respeito da inclusão de disciplinas na modalidade a distância em sua formação
docente, foco principal deste trabalho. As respostas evidenciaram as principais
potencialidades desencadeadas durante a realização da disciplina a distância, bem como os
desafios e dificuldades encontradas pelos estudantes.
De modo geral, ressalta-se que existe entre o grupo muita insegurança em estudar e
aprender nesse ambiente virtual de aprendizagem. Em suas respostas, manifestam não estarem
sendo assistidos pelos professores ou tutores em todos os momentos da disciplina, como
gostariam. Fator esse bem evidente e determinante na decisão de não cursarem uma
licenciatura totalmente a distância, caso tivessem oportunidade ou necessidade, considerando
que a modalidade à distância, pela própria estrutura, incita o aluno a desenvolver sua
autonomia, independência e responsabilidade pelo êxito de sua aprendizagem. As
competências mencionadas, entre outras, aumentam o nível de exigência dos alunos
desencadeando um processo que é contínuo de busca pela melhoria tanto da qualidade, quanto
de novas estratégias de aprendizagem.
Interessante ressaltar que eles fazem esse comparativo, pois estão habituados com a
presença física do professor nas demais disciplinas, o que não significa garantia de qualidade
do ensino oferecido, apesar de a interação aluno/professor destacada pelos entrevistados na
modalidade presencial torna-se um aspecto facilitador na aprendizagem da maioria.
Considerando as limitações e carências de estudos e publicações a respeito desse tema,
espera-se poder deixar como contribuição dados que levem a um olhar mais cuidadoso com a
educação a distância ou disciplinas à distância em cursos presenciais, e que resultem em ações
mais concretas que possam diminuir esse desconforto, descontentamento e resistência gerados
para esta modalidade de ensino. Modalidade que se complementa à presencial, e o seu
sucesso depende não apenas das instituições que a oferecem ou da tecnologia, mas, em grande
medida, do interesse e do esforço pessoal dos estudantes.
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DISPLAY-BOX: UMA POSSIBILIDADE PARA O ENSINOAPRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR DA MATEMÁTICA
Gilcimar Bermond Ruezzene (Centro Universitário de Várzea Grande/UNIVAG) –
gilcimar.ruezzene@univag.edu.br
Resumo:
Este artigo apresenta uma síntese do trabalho ―Display-box: uma possibilidade para o ensino-aprendizagem da
unidade curricular de Pré-Cálculo, que foi desenvolvido no Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG,
em uma turma integrada do curso de Engenharias. O objetivo do ensaio foi apresentar uma possibilidade
metodológica, ―o display-box‖, como uma ferramenta para contribuir com o ensino-aprendizagem da unidade
curricular Pré-Cálculo presente nos cursos das engenharias do UNIVAG, em seu primeiro semestre. Para o
desenvolvimento dessa comunicação descrevemos como o display-box foi construído, além de apresentar os
resultados da aplicação de um teste, a partir da resolução de três exercícios propostos e a utilização de três
Display-Box, como auxílio para os alunos que refizeram os exercícios, visto que o tinham resolvido de forma
incorreta na primeira tentativa. Dessa forma, observamos que os vídeos proporcionaram uma opção de
ferramenta complementar para a fixação dos conteúdos discutidos em sala de aula junto à unidade curricular PréCálculo. Ou seja, percebemos que grande parte dos alunos conseguiu realizar de forma correta, após utilizarem o
Display-box pelo menos um exercício da atividade proposta, o que antes tinham errado. Acreditamos que o
Display-box pode se tornar uma possibilidade metodológica complementar com resultados positivos no auxilio
da fixação de conceitos matemáticos. Nesse sentido, acreditamos que essa ferramenta metodológica de ensinoaprendizagem pode ser adaptada e aplicada a qualquer unidade curricular dos cursos oferecido pelo UNIVAG e
ou outras instituições.
Palavras-chave: Pré-Cálculo. Display-box. ensino-aprendizagem.

1 Introdução

A utilização de ferramentas audiovisual, como possiblidades para a socialização e
fixação do conhecimento matemático, é algo discutido por diversos autores há muito tempo.
De forma especial, destacamos Moran (1995), no qual aponta uma diversidade de opções para
o uso do audiovisual em sala de aula. Evidenciamos que o recurso audiovisual, pode ser
utilizado de forma positiva ou negativa, dependendo de como é apresentado ao aluno pelo
professor. Ou seja, podemos utilizá-los como: simulação e conteúdo de ensino, mas também
como tapa-buraco e vídeo-enrolação dentre outras situações.
Hoje, existe uma grande gama de possibilidades de audiovisual disponíveis na internet,
com conteúdo de matemática, para o ensino de diversos conceitos de tal área do
conhecimento. Sendo assim, percebemos que são procurados pelos alunos quando eles
encontram dúvidas a respeito de algum conceito específico matemático que viram em sala de
aula.
Diversos autores que pesquisam a respeito do uso de áudio visual Serafim e Sousa
(2011); Wood e Petocz (1999); Lunn e Jaworski (1994)) apontam para suas potencialidades e
seus limites, em sala de aula. Nesse sentido, destacamos que, mesmo estando esse recurso
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disponível há décadas, seu uso, ainda pode ser limitado e gera equívocos para alguns
professores.
A partir dessa realidade, entendemos que os recursos audiovisuais constituem uma
ferramenta importante, no sentido de dar suporte à fixação de conceitos matemáticos, porém,
sua utilização em sala de aula merece certos cuidados metodológicos. Nessa perspectiva, nos
propomos em apresentar uma metodologia para se criar um audiovisual, o qual estamos
chamando de Display-box, bem como, testar sua eficiência, na fixação de conceitos
matemáticos. Após a criação dos audiovisuais, os testes de utilização foram realizados por
alunos das engenharias: Civil, Elétrica, Ambiental, Alimentos e produção, referente à unidade
curricular de Pré-Cálculo, do Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG. A seguir
apresentaremos o modelo Display-Box, para a criação de áudio visual e os resultados do teste
realizado.

2 Modelo Display-Box

Entendemos o Display-Box como uma possibilidade de objeto de aprendizagem que
pode ser utilizado no processo de ensino aprendizagem da matemática. Segundo Wiley
(2000), um objeto de aprendizagem pode ser entendido como qualquer recurso digital que
possa ser reutilizado no processo para assistir à aprendizagem.
Vale ressaltar que dividimos o Display-Box sob dois aspectos: textual e audiovisual.
Em relação ao aspecto textual, estamos definindo como a etapa onde apresentamos a
definição conceitual de um tema.
Em relação ao aspecto audiovisual, estamos definindo como a etapa onde
apresentamos a resolução gravada de exercícios referentes ao tema escolhido (nossa proposta
é a criação de audiovisuais de até a 5 minutos de duração).
O processo de criação de um Display-Box, pode ser descrito da seguinte forma:
Inicialmente definimos um conteúdo/tema, onde essa escolha deve ser norteada
principalmente por nossas experiências em sala de aula. Sugerimos a escolha daqueles
conceitos críticos no sentido do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, aqueles cujo
aprendizado se comprova mais difícil em relação a um desempenho não satisfatório ao longo
de um processo contínuo avaliativo.
Após a escolha da unidade curricular e do conceito, a ser trabalhado na criação do
Display-Box, descrevemos a parte textual, composta pelos elementos: textual e audiovisual.
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2.1 Textual

Quando no referimos ao aspecto textual do Display-box, entendemos a escrita de um
texto com os seguintes elementos:
Título: onde se deixa claro para o aluno o assunto a ser estudado;
Referencial teórico: que é a fonte de onde retiramos conteúdo;
Objetivo: onde apresentamos o objetivo do exercício específico;
Introdução: onde fazemos a leitura do exercício a ser resolvido;
Apresentação conceitual: onde descrevemos os conceitos que envolvem o exercício a
ser resolvido;
Notação formal: Destacamos que é importante a utilização adequada da notação
formal referente ao conceito estudado.
Observamos também que é muito importante estabelecer um diálogo com o aluno
durante a resolução do exercício, ou seja, o dialogismo se torna uma estratégia de
comunicação, na qual devemos observá-la com atenção. Ou seja, um discurso ao ser
proferido, com certa intenção, pode ter outra interpretação a partir da interação entre o locutor
e o ouvinte (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2006).
Acreditamos que é de grande importância a forma como nos comunicamos com o
ouvinte, assim, uma linguagem dialógica, se torna uma estratégia que pode aproximar o
locutor do ouvinte.

2.2 Audiovisual

Quando nos referimos ao aspecto audiovisual estamos entendendo a gravação do
audiovisual citado. Ou seja, posterior à exploração conceitual teórica do tema escolhido se
realiza a escolha de um exercício para ser gravado.
O objetivo de toda gravação é formar um audiovisual com a resolução do exercício
escolhido, para posterior utilização pelo aluno.
Para o nosso experimento, a gravação foi realizada no estúdio audiovisual do
UNIVAG com a supervisão da equipe técnica do CDEaD. Onde a resolução do exercício foi
realizada sobre uma mesa e gravada com tripé. Durante a resolução do exercício houve uma
alternância entre a escrita (uso de slid do Power Point) e a fala.
Posteriormente realizamos a edição da gravação com a intenção de melhorar/aprimorar
o audiovisual.
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3 Desenvolvimento

Após várias conversas e reuniões entre professores e coordenação do núcleo básico
das engenharias do UNIVAG, foi possível perceber uma grande dificuldade no processo de
ensino-aprendizagem referente à unidade curricular de Pré-Cálculo. Inclusive, por meio da
fala de alguns alunos, observamos níveis significativos de evasão, referente aos cursos de
engenharias, pelo fato de os alunos não compreenderem os conceitos apresentados nas
unidades curriculares iniciais dos cursos. É conveniente registrar que Pé-Cálculo se encontra
no 1º semestre de todos os cursos de engenharias ofertados pelo UNIVAG.
A partir do roteiro indicado anteriormente, para a criação dos Display-Box, foram
produzidos 62 audiovisuais, referente a vários assuntos da ementa da unidade curricular
citada, para serem disponibilizados aos alunos de Pré-Cálculo.
Após a realização das gravações e edições dos display-box, fizemos um teste para
verificação da eficácia dos vídeos.
A avaliação da eficácia foi realizada da seguinte forma: na turma IEAM171NA-N do
componente curricular de Pré-Cálculo, do UNIVAG, na qual conta com a quantidade de 132
alunos regularmente matriculados foi realizado o convite para a utilização dos vídeos. Assim,
conseguimos 26 voluntários espontâneos para participarem do teste.
O teste consistiu na resolução de três exercícios referente ao assunto construção
gráfica de funções do 1º grau. Em seguida foi feita a correção dos exercícios propostos, pelo
professor responsável pala unidade curricular de Pré-Cálculo. Todos os alunos que acertaram
os três exercícios propostos foram dispensados de assistir os Display-Box sugeridos. Aos
demais foram disponibilizados três vídeos Display-Box para assistirem com a intenção de
que, posteriormente, pudessem refazer os exercícios o qual resolveram de forma incorreta.
Vale ressaltar que 7 alunos acertaram todos os exercícios e 19 erraram pelo menos um
exercício, ou seja, foram esses alunos que refizeram os mesmos exercícios após assistirem ao
Display-Box sugeridos.
Após a nova resolução dos exercícios propostos verificamos os seguintes resultados:
Tivemos 10 alunos que erraram 3 exercícios, sendo assim, obtivemos após assistirem
os Disply-Box, os seguintes resultados:
Quadro 1 – Alunos que erraram 3 exercícios
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Acertaram 3 exercícios com o uso do display-box

8

Acertaram 2 exercícios com o uso do display-box

1

Acertou 1 exercício com o uso do display-box

1

Total

10

Tivemos 4 alunos que erraram 2 exercícios, sendo assim, obtivemos após assistirem os
Disply-Box, os seguintes resultados:
Quadro 2 – Alunos que erraram 3 exercícios
Acertaram 2 exercícios com o uso do display-box

3

Acertou 1 exercício com o uso do display-box

1

Total

4

Tivemos 5 alunos que erraram 1 exercício, sendo assim, obtivemos após assistirem os
Disply-Box, o seguinte resultado:
Quadro 3 – Alunos que erraram 3 exercícios
Acertou 1 exercício com o uso do display-box

4

Continuou resolvendo o exercício de forma

1

incorreta
Total

5

Ao observarmos os quadros anteriores percebemos que 18 alunos, dentre os 19,
conseguiram corrigir corretamente parcial ou total, os exercícios propostos após utilizarem o
Display-Box como recurso auxiliar. Também verificamos que apenas 1 aluno não conseguiu
corrigir corretamente o exercício na qual resolveu de forma incorreta.

Considerações finais

A partir do exposto, percebemos que o recurso audiovisual é uma estratégia que pode
ser utilizada como metodologia para a fixação e compreensão de conceitos matemáticos. De
forma especial citamos a metodologia Display-box. Acreditamos que a possibilidade de rever
a resolução de um exercício várias vezes, adequando as variáveis espaço/tempo à necessidade
do aluno, possa favorecer o processo de ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos.
De forma específica citamos a experiência realizada, a partir da correção dos
exercícios utilizando como suporte os Display-Box, onde verificamos que 94,77% dos alunos
que fizeram uso do recurso, conseguiram corrigir seus erros, de forma total ou parcial.
Acreditamos que a experiência realizada merece um aprofundamento em seu formato e
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em sua aplicação, porém, os resultados iniciais são bem positivos e animadores, no sentido de
suporte para fixação de conceitos matemáticos.
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Resumo:
Esta pesquisa trata da educação para o consumo na cibercultura e da necessidade de se construir uma referência
ao que se estabelece de atenção/proteção ao consumidor como processo comunicativo, interacional e interativo.
Partimos do pressuposto de que no mundo digital em que vivemos é essencial entender como as pessoas utilizam
as novas tecnologias para compartilhar informações e produzir conhecimentos, ou seja, para aprender. O foco de
nosso estudo é investigar se e como as novas mídias, em especial as redes sociais digitais, podem ser utilizadas
para promover a educação para o consumo no contexto da cibercultura e da educação online, sendo esta
entendida não como a simples evolução da educação a distância, mas como um fenômeno próprio da
cibercultura, com potencial para promover a aprendizagem, baseada na interatividade e hipertexto. A abordagem
é qualitativa, compreendendo revisão bibliográfica; acompanhamento em etnografia online de casos e proposta
de produção de mídia social que proporcione maior interatividade. Buscamos suporte teórico em estudos da
Educação, Comunicação, Linguagens e Cibercultura. Preliminarmente, a pesquisa tem indicado falta de
conhecimento do consumidor sobre seus direitos, portanto, de educação para o consumo eficiente. Aponta,
também, para a não interatividade, o que nos permite pressupor que o consumidor necessita contar com um
processo de comunicação mais efetivo.
Palavras-chave: Educação. Consumo. Cidadania. Cibercultura. Comunicação online.

1 Introdução

A cibercultura não é mais novidade. No entanto, ainda estamos nos adaptando,
conhecendo e testando as possibilidades da existência humana hiperconectada. Nas últimas
décadas, com a invenção da internet e das tecnologias advindas dessa criação, passamos por
uma verdadeira revolução digital, que transformou nossas vidas. A internet, computadores,
smartphones e redes sociais estão inseridos em nossas atividades mais banais e cotidianas, a
ponto de não podermos mais imaginar nosso dia a dia sem essas tecnologias/interfaces. A
facilidade de acessar dados também modificou substancialmente a forma como
compartilhamos informações e produzimos conhecimento. É pela tela do celular ou do
computador que nos informamos, que lemos notícias, que tiramos dúvidas e buscamos
solução para nossos problemas diários, sejam eles complexos ou não. A internet alterou desde
atividades mais simples como, por exemplo, buscar em uma plataforma de pesquisa uma
receita culinária desejada, ao invés de consultar o tradicional caderno de receitas da família,
até atividades mais complexas, como a(s) forma(s) de ensinar e aprender na atualidade, com
reflexos nos processos formais e informais de educação.
No contexto de facilitação tecnológica da cibercultura, a educação, como aspecto
fundamental da sociedade, precisa ser repensada e atualizada. Silva (2014) lembra que a
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educação do cidadão ocorre para além dos limites da escola. Hoje, por exemplo, aprendemos
com o controle remoto da TV, com o joystick do videogame, com o mouse e com a tela tátil
do celular e do tablet, de maneira interativa e colaborativa. Assim, a ―educação do cidadão
não pode estar alheia a esse contexto socioeconômico-tecnológico, cuja característica geral
não está mais na centralidade da produção fabril ou da mídia de massa, mas na informação e
na comunicação digitalizadas como nova infraestrutura básica, como novo modo de
produção‖ (SILVA, 2014, p. 173). No que se refere especificadamente à educação online,
Santos (2009, p. 5658) defende que esta já não pode mais ser vista apenas como a simples
evolução da educação a distância, mas como um fenômeno próprio da cibercultura, com
potencial para promover a aprendizagem, baseada na interatividade e no hipertexto.
Outro setor importante da vida e que também foi bastante modificado pela internet é o
consumo e as formas de consumir na contemporaneidade. Atualmente, consumimos as coisas
mais variadas, das mais diferentes formas possíveis e ao consumirmos ou não determinados
produtos/serviços, estamos mandando mensagens e criando significados e significações, nos
comunicando e interagindo social e culturalmente. No contexto da cibercultura, emerge
também a possibilidade de se usar as novas tecnologias e as mídias digitais na educação para
o consumo e na promoção da defesa do consumidor, seja para possibilitar a troca de
informações sobre direitos ou quem sabe até fomentar a produção de novos conhecimentos.
É nesse cenário que construímos essa pesquisa, na intenção de entender a(s)
relação(ões) entre educação para o consumo e cibercultura e como se estabelece a
atenção/proteção do consumidor como processo comunicativo, interacional e interativo. A
abordagem é qualitativa, pois se trata de um tema quantificável, visando descrição e análise.
Compreende revisão bibliográfica de concepções importantes na história do tratamento ao
consumidor e relevantes para o enfoque do nosso trabalho, como consumo, educação,
cidadania, comunicação, interação e interatividade, dentre outros, além de acompanhamento
em etnografia online de casos selecionados e proposta de produção de mídia social que possa
proporcionar maior interatividade entre consumidores que buscam a proteção de seus direitos.
O aporte teórico reúne contribuições da Educação, Comunicação, Linguagens e Cibercultura.
Neste artigo, ainda que inicialmente, buscamos refletir sobre algumas das indagações
que motivaram nossa pesquisa, como por exemplo: as redes sociais digitais estão ajudando as
pessoas a solucionarem seus problemas de consumo? Essas tecnologias propiciam a
interação/interatividade entre os consumidores? Se sim, estimulam a troca de informações e,
quem sabe, a produção de conhecimento entre os participantes, podendo, dessa forma, serem
utilizadas para promover a educação para o consumo? Se não, é possível adequá-las para
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melhorar a comunicação e promover a interação/interatividade entre os interlocutores, no
contexto da defesa do consumidor? Esse artigo traz algumas considerações sobre os caminhos
que estamos trilhando na busca por essas respostas, tanto no que se refere à construção de
nosso problema, quanto a questões de metodologia.

2 Consumo, educação e cidadania na cibercultura: algumas considerações

Esta estudo, que integra projeto de doutorado em andamento, teve origem em
indagações que surgiram no dia a dia do meu trabalho, em uma assessoria de imprensa de uma
entidade de defesa do consumidor, localizada em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso.
No desenvolvimento de minhas atividades, ao acompanhar veículos de comunicação e
interfaces digitais usadas por consumidores na busca de informações e orientações sobre seus
direitos, pude perceber que cada vez mais as pessoas estão procurando suporte nas redes
sociais digitais para solucionar problemas de consumo. Ainda que existam situações em que a
busca presencial a um órgão oficial de torne necessária, surgem a cada dia novas páginas e
perfis direcionados à promoção da defesa do consumidor, sejam de caráter governamental ou
por iniciativas individuais ou de um grupo de pessoas e consumidores. E essas interfaces
crescem a cada dia e ganham cada vez mais leitores e seguidores.
Apesar de os conceitos de consumo e suas manifestações e implicações na sociedade
serem diversas e complexas, em nossa pesquisa adotamos o conceito de consumidor conforme
previsto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078/90), que em seu
Artigo 2º estabelece que consumidor ―é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final‖. Escolhemos essa definição por acreditarmos que
é a que mais se adequa aos objetivos de nosso estudo. Estamos cientes, entretanto, que
existem outras formas de consumo, que divergem do que estabelece o Código (como por
exemplo, consumir uma obra de arte ao apreciá-la, um show, um jogo, entre outros) e que a
concepção de consumo irá variar, dependendo da linha teórica da qual nos aproximarmos.
Ao realizarmos a pesquisa bibliográfica, primeira etapa deste estudo, sentimos a
necessidade de aprofundar alguns aspectos referentes à educação e à cibercultura e sua relação
com a cidadania e com a promoção da educação para o consumo na contemporaneidade. De
acordo com Castells (1999), o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a
centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação destes para a geração de
conhecimentos e de dispositivos de processamento e comunicação da informação. As
mudanças, portanto, não podem ser compreendidas apenas em relação ao uso ou não da
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tecnologia, mas na forma como elas interferem no dia a dia dos indivíduos, dando sentido à
sua existência no mundo globalizado. Cabe às pessoas, assim, transformar a informação em
conhecimento, por meio da seleção dos dados que têm a sua disposição.
Importante salientar que, nas últimas décadas, o aumento do consumo em âmbito
mundial desencadeou nas sociedades a preocupação e a necessidade de se proteger, preparar e
educar a população para essa importante prática social. O tema passa a ser pauta de políticas
públicas, visando assegurar não apenas a proteção da saúde e segurança dos consumidores,
mas também garantir que chegassem a eles informações sobre seus direitos e deveres e os
preparassem para consumir de forma consciente e responsável, dentre outros aspectos. Isso
não é diferente no Brasil, onde a educação para o consumo é um dos princípios básicos da
principal legislação que rege as relações consumeristas no País, o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (CDC). No Brasil, explica Santana (2014, p. 58) os ―Estados são
responsáveis pelo planejamento e execução de programas visando à efetivação dos direitos
básicos dos consumidor à informação adequada e à educação para o consumo, sempre
observando as tradições culturais da população‖. Essas ações governamentais visam capacitar
os consumidores, diminuindo as diferenças entre estes e os fornecedores, e propiciar mais
liberdade de escolha na contratação de produtos e serviços, dentre outros objetivos. Nos
últimos anos, muitas foram as iniciativas, não só do setor público, mas também de entidades
privadas, para atender esse propósito. Foram ofertadas muitas capacitações, nas mais diversas
modalidades, contemplando os mais diferentes temas relacionados à defesa do consumidor.
Os cursos da Escola Nacional do Consumidor (ENDC), órgão ligado ao Ministério da Justiça
e Segurança Pública, e os do Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef), são alguns
exemplos de ações nesse sentido.
No que se refere especificamente à educação a distância, no entanto, Santos (2009,
p.5658-5660) lembra que ―com a internet e os ambientes online, muitos programas de EaD
migraram seus desenhos‖, mas mantiveram a ―lógica comunicacional da mídia de massa e da
tradição EaD que separa os sujeitos dos processos de criação dos conteúdos e do próprio
desenho didático‖. Mesmo com ambientes virtuais que poderiam potencializar a
aprendizagem interativa, a educação ainda se centrava na ―lógica da mídia de massa, na autoaprendizagem e nos modelos de tutoria reativa. Enfim, o ‗online‘ era só a tecnologia‖. A
pesquisadora considera, no entanto, que ―a cibercultura vem promovendo novas
possibilidades de socialização e aprendizagem mediadas pelo ciberespaço e, no caso
específico da educação, pelos ambientes virtuais de aprendizagem‖. Para ela, a cibercultura é
a ―cultura contemporânea estruturada pelas tecnologias digitais, que não é mais utopia, e sim
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o presente‖, constituindo-se a educação online um fenômeno da cibercultura, com potenciais
comunicacionais e pedagógicos.
A inserção do computador no contexto doméstico, destaca Vandresen (2011), fez com
que a indústria de softwares educativos se desenvolvesse. Dicionários online, enciclopédias
online e colaborativas, portais educacionais, sites desenvolvidos para a aprendizagem e
ferramentas, como podcasting, webquest, sites de busca (Google, Google Docs, Google Earth)
e Moodle são alguns dos recursos possibilitados pela internet e que têm potencial pedagógico.
Silva (2009, p.63) considera que usar a internet no contexto escolar (e esses recursos)
é uma ―exigência da cibercultura, isto é, do novo ambiente comunicacional-cultural que surge
com a interconexão mundial de computadores‖, constituindo um ―novo espaço de
sociabilidade, de organização, de informação, de conhecimento e de educação‖. Deste modo,
a educação do cidadão não pode estar alheia ao novo contexto socioeconômico-tecnológico,
pois ―se a escola não inclui a internet na educação das novas gerações, ela está na contramão
da história, alheia ao espírito do tempo e, criminosamente, produzindo exclusão social ou
exclusão da cibercultura‖. Entretanto, muitas vezes, as inovações tecnológicas são
confundidas com inovações pedagógicas. Essas, positivas ou negativas, podem contribuir para
o desempenho das funções da educação na contemporaneidade que são, principalmente,
―desenvolver plenamente o educando, preparando-o para o exercício da cidadania e
qualificando-o para o trabalho‖ (MILL, 2013, p. 43). A mesma lógica de inclusão de
tecnologias na Escola, com vistas ao desenvolvimento da cidadania, pode ser estendida à
educação para o consumo e para a promoção da proteção/defesa do consumidor.
Canclini (1997, p. 13-15) nos alerta sobre a estreita ligação entre consumo e cidadania.
O antropólogo considera que esses dois aspectos não podem ser pensados separadamente
porque ―as mudanças na maneira de consumir alteraram as possibilidades e as formas de
exercer cidadania‖, sendo que estas ―sempre estiveram associadas à capacidade de
apropriação dos bens de consumo e à maneira de usá-los‖. Na Modernidade, com a perda de
espaço pelas instituições tradicionais (família, igreja, entre outros), especialmente na esfera
política, a constituição das identidades está cada vez mais ligada às relações de consumo, que
passaram a ser, também, lugar de exercício da cidadania. Em outras palavras, o exercício da
cidadania se desloca da esfera pública e democrática e passa a ser associado ao consumo, à
capacidade de apropriação de bens e a forma de utilizá-los. Abrão (2011, p. 45-46) salienta
que a sociedade contemporânea tem sido chamada de sociedade do consumo. Isso ocorreu
especialmente porque as novas tecnologias e facilidades de acesso ampliaram a quantidade de
produtos e serviços disponíveis à população. No entanto, explica, o consumo esteve presente
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em todas as civilizações, inserido nas práticas sociais e utilizado como forma de diferenciação
entre pessoas e classes, sendo importante estudá-lo pois ―por meio dele ocorre a apropriação
dos produtos sociais. Ou seja, o consumo é social‖ e ―através dele podemos identificar
dinâmicas culturais e sociais‖.
Ao pensarmos um pouco sobre os hábitos de consumo na atualidade e relacionando
aos material pesquisado e coletado para nossa estudo, percebemos que eles foram alterados
nas últimas décadas. Só para citar um exemplo, o número de lojas virtuais cresce a cada dia.
Muitas lojas físicas, inclusive, deixaram de existir, migrando sua estrutura apenas para a
internet. Outras mantém os dois modelos. É cada vez mais comum encontrarmos pessoas que
já não fazem mais questão alguma de ir a lojas físicas para fazer compras, experimentar e
manusear produtos antes de adquiri-los. Isso vale tanto para mercadorias mais sofisticadas, de
gosto pessoal, ou de alto valor, como para ou algo mais simples e barato. Mas não é só para
fazer compras sem sair de casa que usamos as facilidades da internet. Para muitas pessoas, já
é um hábito corriqueiro pesquisar referências em ferramentas de busca (como o Google, por
exemplo) antes de adquirir uma mercadoria/serviço. Buscamos informações sobre como o
produto foi avaliado; quantas estrelas ele tem, se quem comprou recomenda ou não; quais
defeitos que normalmente apresenta, entre outros dados. Também usamos a internet para fazer
elogios e reclamações, seja direto em canais disponibilizados pelas lojas ou fabricantes, seja
em nossas próprias redes sociais. Em outras palavras, é cada vez mais comum usamos a
internet para conhecer a avaliação/opinião de outros consumidores, para manifestarmos a
nossa opinião sobre o que consumimos e para compartilharmos experiências.
Nesse contexto, outras perguntas vêm à tona: como essas novas práticas impactaram a
sociedade e as formas de consumir? As informações trocadas/disponibilizadas nas redes são
úteis

para

os

consumidores?

Ao

dividirem

experiências,

os

usuários

estão

compartilhando/produzindo conhecimentos? Para dar continuidade ao estudo, além da
pesquisa bibliográfica, está sendo necessário realizar pesquisa documental e selecionar
material para análise, que nos permita entender como se estabelece o processo comunicativo
da atenção/proteção ao consumidor. Para tal, estamos acompanhando e coletando materiais
sobre consumo e direitos dos consumidores veiculados em sites de notícias, especialmente os
de Mato Grosso, como reportagens, entrevistas, material institucional, publicidade, entre
outros. Também acompanhamos sites e perfis de redes sociais de entidades que trabalham
com a defesa do consumidor. Além de entender como se estabelece a atenção/proteção ao
consumidor como processo comunicativo, temos a intenção de verificar se estes propiciam a
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interação e a interatividade entre os participantes e, ainda, identificar potencialidades de uso
no âmbito da educação para o consumo.

3 Comunicação, interação, interatividade e educação na cibercultura: novas mídias,
outras possibilidades

No desenvolvimento desse estudo (e no dia a dia de meu trabalho) uma das questões
que mais me preocupa é como conseguir efetividade na proteção ao consumidor. Mesmo que
atualmente tenhamos acesso mais fácil a informações, parece que as pessoas ainda não
conseguem conhecer e exercer seus direitos no mercado de consumo. Ao examinarmos o
material selecionado para nosso estudo, percebemos que os problemas mais reclamados nos
órgãos de defesa do consumidor não variaram muito nos últimos anos. No topo dos rankings
divulgados por essas entidades, os serviços essenciais, como telefonia, energia elétrica e água
e esgoto, lideram em muitos estados e municípios. Em uma rápida busca na internet, no
entanto, é possível encontrar facilmente informações sobre os direitos dos consumidores com
relação à prestação desses serviços, tanto em materiais jornalísticos (como entrevistas,
notícias, reportagens), como em materiais informativos (cartilhas, folderes, entre outros).
Sabemos que os problemas relacionados a essas áreas envolvem diversos fatores, mas ainda
são comuns os casos de infrações às legislações consumeristas, mesmo os consumidores – e
fornecedores – tendo maior facilidade de acessar informações.
Certo é que cada vez mais os consumidores se comunicam e interagem, especialmente
através das redes sociais digitais. Mas como se dá essa interação? Será que essas trocas de
mensagens acontecem de forma interativa? Nosso estudo parece apontar que isso ainda não
acontece. Daí a necessidade de nos debruçarmos sobre outros conceitos importantes, como os
de comunicação, interação e interatividade para entender melhor nosso objeto de pesquisa e em uma etapa posterior – construirmos proposta de mídia social que proporcione maior
interatividade, ou seja, que possa ser utilizada para promover a educação para o consumo.
Parece-nos pertinente retomar aqui o significado da palavra comunicação que, segundo
o Dicionário de Comunicação de Rabaça e Barbosa (2001, p. 155-156), deriva do latim
comunicare, e expressa o sentido de ‗tornar comum‘, ‗partilhar‘, ‗repartir‘, ‗associar‘, ‗trocar
opiniões‘, ‗conferenciar‘. Implica participação, interação troca de mensagens‖. Também o
filósofo e pedagogista americano John Dewey (1974, p. 29) considera que a comunicação está
diretamente relacionada à participação e ao ato de compartilhar. Para ele, a comunicação é a
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―mais notável das realizações humanas‖, pois é por meio dela que os eventos ganham
significado, sendo estes obras de arte e consequências das interações sociais.
Conforme Lévy (1993, p.07), ―novas maneiras de pensar e conviver estão sendo
elaboradas no mundo das telecomunicações e da informática‖, em que a técnica é uma das
dimensões fundamentais para a ―transformação do mundo humano‖. Para o pesquisador
(1999, p.21) as técnicas não são apenas ―imaginadas, fabricadas, reinterpretadas durante seu
uso pelos homens, como também é o próprio uso intensivo de ferramentas que constitui a
humanidade enquanto tal‖, estando as técnicas - especialmente as de armazenamento e
processamento das representações – tornando possíveis ou condicionando algumas das
evoluções culturais. Dias (2012, p. 33-38) pontua que ―novos rituais de circulação, novos
costumes, novas formas de relação e sociabilidade, novas formas de conhecimento, novas
crenças são criados em função de uma concepção de mundo que se modifica‖. Nesse novo
mundo, ―o espaço ciber está se configurando de modo que cada sujeito seja um nó conectado
a todos os outros, a todos os continentes da Terra‖. Somos, portanto, interlocutores
conectados uns aos outros pela rede. E nesse mundo hiperconectado, pensar a distribuição de
informações, a produção de saberes e o compartilhamento de conhecimentos implica em
refletir, também, em como as pessoas utilizam as ferramentas, as novas mídias, as redes
sociais, em seu quotidiano.
O texto eletrônico, explica Chartier (1998), possibilitou uma organização, estruturação
e distribuição diferentes, permitindo ao leitor embaralhar, entrecruzar e reunir textos
diferentes, apropriar-se inventivamente e, inclusive, interferir nele e o modificar. Em
consequência, no contexto da cibercultura, os papeis de emissores e receptores foram
alterados, não podendo mais ser entendidos apenas como aquele que produz e aquele que
codifica uma mensagem, pois qualquer signo pode ser ―recebido, estocado, difundido por
telecomunicação e informática, cujos suportes multimídia e linguagem hipermídia
possibilitam o hipertexto com liberdade de escolha, de nexos‖. Ou seja, o receptor passa a ser
coautor do texto/mensagem; aliás, emissor e receptor passam a ser interlocutores, sujeitos da
interação (condição de inter-agir) e da interatividade (ação de interferir, modificar) na
construção do(s) sentido(s) da mensagem/texto (POSSARI, 2009, p, 51-54).
Nas palavras de Santaella (2004), passamos de leitores contemplativos para leitores
imersivos. A pesquisadora pondera que a possibilidade de feedback imediato torna a
interatividade um dos tópicos centrais na comunicação digital. A interatividade é ―um
processo pelo qual duas ou mais coisas produzem um efeito uma sobre a outra ao trabalharem
juntas‖. Já a interação pode ser entendida como a ―atividade de conversar com outras pessoas
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e entendê-las‖. Assim, ―está explícita a inserção da interatividade em um processo
comunicativo, que, na conversação, no diálogo, encontra a sua forma privilegiada de
manifestação‖. Ou seja, a ―comunicação interativa pressupõe que haja necessariamente
intercâmbio e mútua influência do emissor e receptor na produção das mensagens
transmitidas‖, com emissores e receptores trocando continuamente de papel. (SANTAELLA,
2004, p. 150-163).
Paralelo à pesquisa bibliográfica e documental, buscamos suporte na etnografia online
(ou netnografia), metodologia específica para estudos da internet, para comparar e analisar as
informações coletadas. Conforme Fragoso et al. (2011, p. 168-170), a netnografia pode ser
entendida de forma análoga à etnografia, sendo esta definida como método/produto resultante
de uma pesquisa, um relatório/narrativa. Mesmo tendo origem na Antropologia e sendo usada
em ciências humanas e sociais, a metodologia tem passado por mudanças, especialmente
devido ao ―aumento exponencial do número de ambientes digitais usuários das tecnologias de
comunicação e informação‖ que se constituem ―observáveis para o trabalho etnográfico‖.
Com a netnografia, estamos verificando como se dão os processos comunicativos entre
os consumidores por meio da internet e se eles propiciam a interação e a interatividade entre
os interlocutores. Preliminarmente, nossa pesquisa tem apontado para a pouca ou ainda não
interatividade, o que nos permite pressupor que o consumidor necessita contar com um
processo de comunicação mais efetivo. Com relação aos órgãos que trabalham na promoção
da defesa do consumidor, notamos que muitos tentam informar e orientar os consumidores,
produzindo e disponibilizando notícias (publicações institucionais, notícias informativas,
entrevistas, entre outros), no site da instituição e em outras interfaces digitais. Esse material é
costumeiramente replicado por veículos de notícias e blogs que tratam de direitos do
consumidor. Entretanto, no que se refere a esses e outros materiais produzidos e veiculados
em sites de notícias de Mato Grosso, parece haver pouca colaboração/participação dos
leitores/consumidores, ainda que os veículos permitam a inclusão de comentários. O mesmo
acontece em perfis institucionais disponibilizados em redes sociais digitais, como o Facebook,
por exemplo, onde é comum encontrarmos postagens em que não há nenhum comentário, ou
comentários que fazem referências a outros assuntos que não o do post.
Santos (2009, p. 5661) defende que é no contexto dos sofwares sociais que as pessoas
utilizam as interfaces do ciberespaço para co-criar informações e conhecimentos. A rede,
entendida como todo o fluxo e ―feixe de relações entre seres humanos e interfaces digitais‖, é
a ―marca social do nosso tempo‖, a ―palavra de ordem no ciberespaço‖, que reúne, integra e
redimensiona uma infinidade de mídias. Através delas, os signos podem ser produzidos e
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socializados no e pelo ciberespaço, compondo assim o processo de comunicação em rede
próprio do conceito de ambiente virtual de aprendizagem.
Vale salientar que também encontramos plataformas/perfis em redes sociais criados
especialmente para os consumidores reclamarem. Citamos, a fim de exemplificação, dois
perfis de Mato Grosso que reúnem grupos de consumidores. Um deles, o ‗Aonde ir em
Cuiabá‖, foi criado com o objetivo de as pessoas elogiarem locais onde estiveram, e o outro, o
―Aonde não ir em Cuiabá‖, tem o objetivo de receber reclamações sobre empresas prestadoras
de serviço/produtos. O primeiro grupo tem 51.550 participantes. O segundo tem 102.283
membros22. Nestes dois perfis, as pessoas contam suas experiências e, nos comentários, é
comum o relato de vivências parecidas e agradecimentos por compartilhar a informação.
Encontramos, ainda, orientações e conselhos de como se deveria proceder.
A partir de nossa pesquisa netnográfica está sendo possível verificar como as redes
sociais digitais são utilizadas pelos consumidores. Compreender como se configura essa
apropriação e como a população utiliza as tecnologias digitais irá nos auxiliar a realizar a
próxima etapa de nossa pesquisa, que é a construção de proposta de produção de mídia social
que proporcione maior interatividade entre os interlocutores, na busca de se fomentar a
proteção/defesa do consumidor e de se promover a educação para o consumo.

4 Considerações finais

Nosso estudo está em processo de construção. Será necessário, ainda, aprofundar e
elaborar conceitos para respondermos a algumas das indagações e problemas compartilhados
nesse artigo. Muitas análises serão produzidas e incluídas em nossa tese. Temos muito
caminho a percorrer, no entanto, os resultados preliminares parecem indicar para a ainda não
interatividade, o que nos permite pressupor que o consumidor precisa contar com um processo
de comunicação mais efetivo, que resulte no compartilhamento de informações e construção
de conhecimentos sobre a atenção/defesa do consumidor. Na netnografia - em construção –
podemos observar que falta ao consumidor o conhecimento, portanto, educação para o
consumo, assim como atuar interativamente.
Na busca por encontrar uma alternativa, o uso das redes sociais digitais se mostra
como uma opção. Se as interfaces que tratam da defesa do consumidor já estão sendo usadas
para relatar vivências e problemas de consumo, parece-nos que também podem ser utilizadas
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para, através da interação entre seus usuários, fomentar a troca de informações, o
esclarecimento de dúvidas e, quem sabe, até a construção de novos conhecimentos. Interfaces
e redes sociais digitais - como o próprio e-mail ou o documento compartilhado no drive,
instagram facebook, whatsapp, twitter, entre outros - são exemplos de interfaces com imenso
potencial para a construção do conhecimento na cibercultura e para a educação online.
Entender como se dá o processo comunicativo e a interação/interatividade nesse
mundo de possibilidades passa a ser primordial para promover a cultura da cidadania. Daí a
necessidade de investigar se e como as novas mídias, em especial as redes sociais, podem ser
utilizadas para levar informações aos consumidores e orientá-los sobre seus direitos e deveres
nas relações de consumo. Se as redes sociais digitais podem ser usadas para promover uma
aprendizagem colaborativa, por que não incluí-las também no âmbito da educação para o
consumo e para promover aa atenção/proteção ao consumidor?

Referências
ABRÃO, Maria Amélia Paiva. A comunicação, a recepção e o consumo enquanto práticas
culturais: um novo olhar. In: Comunicação & Educação. Ano: 2011. V.:16. Nº.1. jan. a jun.
2011. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/44864/48496>.
Acesso em: 17 nov. 2018.
BRASIL. ______. Ministério da Justiça. Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Brasília: Secretaria Nacional do Consumidor, 2013.
CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da
globalização. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. Conversações com Jean
Lebrun. Tradução de Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes. São Paulo: Unesp, 1998.
FRAGOSO, S., RECUERO, R., AMARAL, A. Métodos de Pesquisa para a Internet. Porto
Alegre: Sulina, 2011.
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.
____________. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.
MILL, Daniel. Das inovações tecnológicas às inovações pedagógicas: considerações sobre o
uso de tecnologias na Educação a Distância. In: Educação a distância: desafios
contemporâneos. São Carlos: EdUFSCAr, 2013, p. 43-58.

546

POSSARI, Lúcia Helena Vendrúsculo. Produção de material didático para EAD. In:
POSSARI, L. H. V.; NEDER, M. L. C. Material didático para a EaD: processo e
produção. Cuiabá: EdUFMT, 2009, 47-61p.
RABAÇA, Gustavo; BARBOSA, Carlos Alberto. Dicionário de Comunicação. Rio de
Janeiro, Campus, 2001.
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no Ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São
Paulo: Editora Paullus, 2004.
SANTANA, Hector Valverde. Proteção internacional do consumidor: necessidade de
harmonização da legislação. In: Revista de Direito Internacional. Brasília, v. 11, n. 1, 2014.
P. 53-64. Disponível em: < https://core.ac.uk/download/pdf/79125014.pdf> Acesso em:04
jun. 2019.
SANTOS, Edméa. Educação online para além da EAD: um fenômeno da cibercultura. In:
Actas do X Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga:
Universidade do Minho, 2009. Disponível em:
<http://www.educacion.udc.es/grupos/gipdae/documentos/congreso/xcongreso/pdfs/t12/t12c4
27.pdf> Acesso em: 10 set. 2018.
SILVA, Marco. Internet na escola e inclusão. In: Tecnologias na Escola, 2009. Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf Acesso em 20 de agosto de 2017.
____________. Promover a inclusão social na cibercultura e educar em nosso tempo. In:
Educação a distância e tecnologias digitais: reflexões sobre sujeitos, saberes, contextos e
processos. São Carlos: EdUFSCAr, 2014 p. 173-184.
VANDRESEN, Ana Sueli Ribeiro. Ferramentas Didáticas – da Pedra Lascada ao Google.
In: ALMEIDA, Marcus Garcia de; FREITAS, Maria do Carmo Duarte (org). Atores
responsáveis pela educação e seus papéis. Rio de Janeiro: Brasport, 2011, 42-78. (A Escola
no Século XXI; v.1)

547

EDUCAÇÃO FÍSICA MÍDIAS E IDENTIDADE
Nathalia Eduarda Arruda (UNEMAT) – nathaliaeduarda16@hotmail.com
João Marcelo Silva Souza (UNEMAT) – hunterhoutarou@gmail.com
Elaine Cristina Silva (UNEMAT) – ecsacademico@gmail.com

Resumo:
As mídias são diferentes meios de comunicação, por onde são vinculadas informações e conteúdos
diversificados. Por estar cada vez mais presentes na vida das pessoas por meio das redes sociais, acabam
influenciando também na construção da identidade, principalmente dos jovens, que a veem como algo essencial
para o seu dia-a-dia. Sendo a Educação Física uma área explorada pela mídia, elencou-se como objetivo geral
desse estudo: discutir a relação da mídia na Educação Física, especificamente: identificar a opinião dos alunos do
1º Semestre de Licenciatura em Educação Física, da UNEMAT sobre a relação da mídia e a identidade. O estudo
possui abordagem qualitativa, de cunho interpretativo, os sujeitos foram 12 acadêmicos do 1º semestre do
referido curso. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada. Considera-se que
as mídias estão diretamente ligadas à construção da identidade. Também ficou explicito que os ingressantes do
curso de Licenciatura de Educação Física, têm pensamentos diferentes sobre como as mídias afetam suas vidas
na construção da identidade. Contudo, vale destacar que alguns acadêmicos não demonstram um pensamento
reflexivo, crítico e autônomo da realidade, tornando-se passíveis de alienação por parte das mídias. A maioria
dos pesquisados revela assumir a mesma identidade dentro e fora das redes sociais, por fim, reconhecem a
existência de um padrão estipulado pelas mídias.
Palavras-chave: Educação Física. Mídias. Identidade.

1 Introdução

A disciplina de Educação Física e Mídias, presente no currículo de licenciatura em
Educação Física da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus
Diamantino, tem como critério avaliativo a construção de um artigo científico referente à
temática. A partir de leituras e debates realizados em aula, surgiu a ideia de pesquisar sobre a
relação entre a Educação Física e mídias através da corporeidade, identidade e da festividade,
neste trabalho apresentaremos o recorte sobre a ―Educação Física, mídias e identidade‖.
As mídias como o jornal, rádio, televisão, cinema, outdoor, página impressa e
propaganda, são diferentes meios de comunicação, por onde são vinculadas mensagens com
finalidade de transmissão de informações e conteúdos diversificados (FERREIRA, 1999).
A todo momento as pessoas são afetas pelas mídias através de imagens, sons e
escritas, vinculadas ao meio eletrônico principalmente os jovens, que a veem como algo
essencial para o seu dia-a-dia, mas torna-se errôneo dizer que isso se pauta somente para a
juventude, pois com frequência se percebe o uso excessivo do mundo digital em todas as
idades (MOROMIZATO, et al 2017).
Segundo Diniz, Rodrigues e Darido (2012, p. 184) a rapidez e o dinamismo com que
as notícias vêm sendo circuladas acaba tomando um ―[...] espaço considerável na vida dos
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indivíduos, interferindo no modo como compreendem a realidade, uma vez que estão
expostos, e muitas vezes ausentes de olhar crítico sobre o que recebem.
Por essa razão, tornou-se necessária a criação de uma área de conhecimento
denominada de mídia-educação. Para Bévort e Belloni (2009) a mídia-educação é parte
fundamental na socialização de todas as gerações, por onde é produzida, reproduzida e
transmitida a cultura, o que não deve ocorrer sem uma apropriação crítica e criativa da
realidade
Sendo a Educação Física um componente curricular obrigatório na Educação Básica e
uma área utilizada com destaque pelas mídias, seja para promoção da saúde, como para
divulgação de produtos e mega-eventos esportivos, que acabam por influenciar nas formas de
ser e agir individualmente e coletivamente na sociedade, cabe aos profissionais da área
proporem reflexões que possibilitem um olhar crítico sobre o assunto.
Diante o exposto, definiu-se como objetivo geral, discutir a relação da mídia na
Educação Física, assim então criou-se o objetivo específico: identificar a opinião dos alunos
do 1º semestre de licenciatura em Educação Física, da UNEMAT, sobre a relação da mídia e
identidade.
O estudo tem abordagem qualitativa de cunho interpretativo, os sujeitos foram 13
acadêmicos do 1º semestre do referido curso de licenciatura em Educação Física, da
UNEMAT. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada.

2 A mídia e a identidade

O conceito de identidade emerge na filosofia, é utilizado para descrever algo que é
heterogêneo, mas igual a si mesmo, ou seja, a identidade significa que embora os humanos
sejam semelhantes entre si, eles são seres únicos também, com vontades, atitudes, sentimentos
e pensamentos diferentes dos demais (FARIA; SOUZA, 2011).
No âmbito social é possível identificar uma pessoa através de suas características
individuais, andar, sentar, falar e vestir. Algo inato, ou que pode ser apropriado de algum
outro tipo de cultura social, ou midiática. Assim, a identidade facilita o reconhecimento de
uma pessoa em meio à multidão.
Segundo Thompson (1998) há dois tipos de formação de identidade, a ―autoidentidade‖ e a ―identidade coletiva‖, a primeira representa o sentido que cada indivíduo tem
de si mesmo, suas características e potencialidades pessoais. O segundo, expressa o sentido
que cada indivíduo tem de si mesmo, como parte pertencente de um grupo social.
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Thompson (1998, p. 165) ainda teoriza que:
O processo de formação de identidade nunca pode começar do nada; sempre se
constrói sobre um conjunto de material simbólico preexistente que constitui a fonte
da identidade. Mas pode muito bem acontecer que, com o desenvolvimento dos
meios de comunicação, a natureza desse conjunto de material simbólico preexistente
tenha se alterado significativamente, e isso possa ter implicado no processo de
formação de identidade.

Assim, entende-se que a identidade está relacionada com a mídia, pois a mesma, nos
leva a seguir padrões que são estipulados por ela. Isso ocorre principalmente através do
mundo capitalista e das propagandas. Para Bauman (2007, p. 71), atualmente estamos vivendo
em uma ―sociedade de consumidores‖, que promove, encoraja ou reforma a escolha de uma
estratégia existencial consumista e rejeita todas as opções culturais alternativas. Por essa
razão, acabamos por reproduzir certas formas de pensar, ser e agir, tornando-nos parte do
produto midiático.

2.1 Mídia, Identidade e a Educação Física

A Educação Física tem papel importante na vida das pessoas, ainda mais quando o
assunto é o jovem em formação, pois a mesma, através das amplas manifestações corporais,
também obtém parte na construção do indivíduo.
Compreendendo que a construção da identidade perpassa pela prática de determinada
atividade física e/ou consumo de produtos específicos, Pereira e colaboradores (2016, p. 4)
discorrem que:
A Educação Física atua também promovendo a criação de inúmeras identidades. São
muitas as práticas esportivas e recreativas. Tem-se o crossfit, o treinamento
funcional, os esportes coletivos, a dança, o yoga, dentre outros. Sem falar daquelas
que surgem e são descartadas. As pessoas podem participar dessas atividades e
trocá-las a qualquer momento, sempre consumindo e buscando alguma com a qual
se identifique, mesmo que por um curto período de tempo.

Betti (2003) discorre que a importância da mídia na atualidade é explícita e que sua
influência alcança até mesmo a corporeidade, mostrando as várias práticas corporais,
reproduzindo-as, transformando-as e constituindo-as em novos modos de consumo. Assim, as
pessoas precisam ter um olhar crítico e consciente sobre os produtos e práticas corporais que
consomem, para ―filtrar‖ aquelas que melhor atenderão suas necessidades e expectativas, pois
infelizmente é comum, nesse mundo midiático, a vinculação de informações falsas ou ―fake
news‖, prejudiciais não apenas para construção da identidade, mas à saúde.
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O apelo em atender aos modelos estereotipados de comportamento, especialmente
apresentados pela mídia, apontado para os adolescentes, e o consumo exacerbado
não fornecem condições para que o adolescente planeje e articule ações como uma
forma de superação da condição ou situação vivida (MATO GROSSO, 2018, p. 22).

Diante disso, o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso, que aborda
questões para a Educação Básica, publicado em 2018, salienta a importância da incorporação
de competências que instiguem o desenvolvimento de uma leitura crítica da realidade, em
diferentes contextos sociais e etapas da vida (MATO GROSSO, 2018).
Na escola, cabe ao professor de Educação Física encontrar meios de alertar os
educandos sobre as influências da mídia, para que esses, não se tornem indivíduos alienados a
ponto de reformular suas características, interação social e corporeidade, somente para sentirse aceitos socialmente. O que pode ser realizado através de discussões e inclusão das mídias
em sua prática pedagógica.
Nesta perspectiva, é importante compreender o cenário produzido entre a Educação
Física e a mídia, enfatizando o que muda na formação de alunos que estão inseridos
no mundo da notícia, do dinamismo e do virtual, questionando como esta pode ser
uma ferramenta didática para as aulas, bem como sua contribuição para uma leitura
mais crítica da realidade (DINIZ; RODRIGUES; DARIDO, 2012, p. 184)

Para que essas problematizações sejam possíveis na escola, também faz-se necessário
que elas sejam propostas nos cursos de formação inicial e continuada de professores. Sobre
essa questão Diniz, Rodrigues e Darido (2012, p. 187) argumentam que inicialmente trabalhar
com as mídias pode ser uma tarefa difícil, que demandaria uma preparação prévia, assim,
defendem que: ―professores capacitados poderão considerar [...] os conhecimentos gerados a
partir dos meios de comunicação, e ensinar aos alunos como lidar com esta nova linguagem,
como interpretá-la, e fundamentá-la na formação do pensamento crítico‖.
A orientação do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, ―[...] de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais [...]‖, é uma
competência estabelecida na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016, p. 65) para o
Ensino Fundamental na área de Linguagens, onde a Educação Física se insere.

3 Método

O estudo tem abordagem qualitativa, uma vez que não deseja quantificar ou mensurar
um determinado problema, mas apresentar de forma complexa as relações e interações entre
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certas variáveis, conforme apontado por Oliveira (2000). Segundo Lowenberg (1993) quando
a teoria está fundamentada em dados, ela é um tipo de pesquisa interpretativa, situada como
uma variante dentro dos símbolos que são interpretados pelo receptor.
Optamos como universo de pesquisa a UNEMAT, campus de Diamantino,
especificamente o curso de Educação Física. De um total de 40 acadêmicos matriculados no
1º semestre do referido curso, 12 aceitaram participar do estudo. Esses foram identificados
com inicial ―A‖, seguidos de um número aleatório.
O instrumento de coleta de dados foi um questionário online, elaborado na plataforma
digital Google Forms, disponibilizado durante uma semana, entre os dias 16 e 23 de maio de
2019, através de um link compartilhado por meio da Tecnologia da informação e
comunicação (Tic‘s), Gmail e WhatsApp.
A construção do questionário, ocorreu a partir de leituras e debates realizados em aula,
sobre a relação da Educação Física e mídias através da corporeidade, identidade e da
festividade, assim, três grupos elaboraram três perguntas relacionadas a cada tema, que
resultou em nove perguntas discursivas. Para esse trabalho apresentaremos a análise dos
dados da relação da Educação Física, mídias e a identidade.
Foram realizadas as seguintes perguntas:
1) De que forma a mídia influência na construção da sua identidade?
2) Você se considera a mesma pessoa dentro e fora das redes sociais? Justifique.
3) Você acha que existe um padrão de identidade estipulado pela Mídia?
Ao fim da coleta, começamos o processo de análise dos dados usando como base as
respostas dos acadêmicos, bem como alguns artigos que abordam o tema.

Análise e comentário do conteúdo

Com a ferramenta Google Forms se tornou possível verificar as respostas de todos os
alunos que se dispuseram a participar da pesquisa. Após a análise das questões, identificamos
que houve respostas de opiniões bem detalhadas e outras que não detinham tanta informação.
Sobre a influência das mídias na construção da sua identidade 05 pessoas
respondem que nesse sentido, não se sentem influenciadas pelas mídias, foram eles o A1, A4,
A5, A9 e A12.
Ainda que tenham respondido que as mídias não interferem na construção de sua
identidade, é preciso considerar a possibilidade de que isso seja apenas achismo, ou uma
opinião irreflexiva da realidade, visto que as mídias são influências relevantes no tempo atual,
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que muitas vezes limita a capacidade de opinião, autonomia e criticidade. Para Silva e Santos
(2009), o poder de manipulação das mídias é tão forte, que existe a possibilidade de serem
utilizadas como um meio controlar a sociedade, contribuindo para formar cidadãos sem
opinião própria.
Chegam a ser naturais as formas com que as mídias se mostram entrelaçadas com o
cotidiano das pessoas, principalmente por meio de redes sociais, visto que passam boa parte
das 24horas de um dia vinculada a elas mesmo inconscientemente.
Corroborando com Scapini e Colaboradores (2008), 07 pessoas responderam que as
mídias influenciaram de alguma maneira a construção da sua identidade, foram esses: A2, A3,
A6, A7, A8, A10 e A11.
Ao serem perguntados se eles se consideravam as mesmas pessoas dentro e fora das
redes sociais, 8 responderam que sim, vejamos o que responde o acadêmico A9:
Sim, pois acredito que fingir ser alguém que não sou em uma rede social seria algo
muito prejudicial para minha saúde psicológica e auto estima, em termos de
aparência física e personalidade, busco sempre ser eu mesma, e tento não absorver o
que a mídia tanto impõe de forma negativa (sic).

Dessa forma, percebemos que a maior parte dos acadêmicos que responderam ao
questionário, assumem a mesma identidade dentro e fora das redes sociais, seja no modo de
ser ou agir socialmente, acreditando que seu caráter está acima de qualquer ilusão mostradas
nas mídias, diferentemente de pessoas que agem de forma que não condiz com a realidade,
como por exemplo, influenciadores digitais e atletas que não consomem os produtos que
vinculam a sua imagem para comercialização.
Os meios de comunicação implicam em novas formas de ação, interação e relação do
indivíduo com os outros e consigo mesmo. ―Quando os indivíduos usam os meios de
comunicação, eles entram em novas formas de interação que diferem dos tipos de interação
face a face‖. Podendo agir em favor de outros fisicamente ausentes (THOMPSON, 1998, p.
13, 14). Tal apontamento, indica que é possível assumirmos uma identidade que não nos
pertence.
Sobre a possível existência de um padrão de identidade estipulado pela mídia
apenas o acadêmico A3 respondeu que não acredita que exista um padrão que seja estipulado
pelas mídias, o restante dos acadêmicos responderam acreditar na sua existência, porém, não
descreveram quais seriam as características desse padrão de beleza.
Para Soares (1997, p.106) ―O corpo, e o conjunto das representações e práticas sobre
ele, tornou-se objeto de reflexão, de conhecimento e de intervenção‖.
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Uma mulher observa imagens das modelos cujos corpos são diferentes do seu. Essas
modelos usam roupas, joias, sapatos, xampus, celulares e perfumes que ela gostaria
de adquirir. A mulher registra não apenas os objetos do desejo em seu inconsciente,
mas a imagem das modelos também. A imagem das modelos estimula a busca
paranoica pelo padrão inatingível de beleza que expande a ansiedade, que por sua
vez é projetada na necessidade de consumir o objeto. Esse processo gera
consumismo (CURY, 2005, p.53).

Segundo Ramonet (2002) é a partir do conhecimento do ser humano, de seus limites,
desejos, de suas necessidades, de seus automatismos, de seus mecanismos psíquicos, que as
ações da mídia são criadas e endereçadas. As guloseimas ―ofertadas‖ nos trazem a ideia de
identidade, personalidade; elas nos conquistam pela sedução do nosso conveniente desejo, não
pelo prenúncio da punição, mas por nossa própria sede de prazer.

4 Considerações finais

Consideramos através do estudo que a mídia se tornou algo que está diretamente
ligado a construção da identidade das pessoas, se mostrando muitas vezes, ponto de influência
sobre ela, por isso, apresentam uma forte relação. Também ficou explicito que os ingressantes
do curso de Licenciatura de Educação Física, têm pensamentos diferentes sobre como a mídia
afeta suas vidas na construção da identidade. Contudo, vale destacar que alguns acadêmicos
não demonstram um pensamento reflexivo, crítico e autônomo da realidade, tornando-se
passíveis de alienação por parte das mídias.
A maioria dos acadêmicos revela assumir a mesma identidade dentro e fora das redes
sociais, apesar disso quatro deles manifestaram o contrário. Por fim, os acadêmicos
reconhecem a existência de um padrão estipulado pelas mídias.
Este estudo se limitou a uma pesquisa de campo feita na UNEMAT, em DiamantinoMato Grosso, com acadêmicos de Educação física do 1º Semestre. Porém, um tema de
tamanha importância para a Educação Física na era da modernidade e tecnologia, se faz
necessário novos estudos e ideias sobre tal temática aqui apresentada. Para que possam cada
vez mais surgir profissionais capacitados para elaborar novas metodologias em sala de aula
cativando o aluno de diversas maneiras em meio ás mídias.
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EM NÓS DO HIPERTEXTO: POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS DO IMPRESSO AO DIGITAL
Iraci Sartori dos Santos23 (PROFLETRAS/UNEMAT) – ira.sartori2015@gmail.com
Resumo:
Somos usuários de hipertextos, seja no acesso por meio digital ou impresso. Basta um click em um link ou a
escolha de uma leitura através da manchete do jornal, que já usufruímos do hipertexto. Assim, este artigo 24 tem
por objetivos apresentar algumas concepções a respeito do hipertexto e expor possibilidades de práticas
pedagógicas com esse gênero. Para isso, tomamos como base parte de uma proposta de intervenção pedagógica,
envolvendo o hipertexto para criar o gênero hiperlenda. O Livro Lendas de Mato Grosso de Dunga Rodrigues
(1997) e gênero hiperconto de Spalding (2009) foram suportes para essa criação. Esse trabalho foi realizado com
uma turma de 9º ano do ensino fundamental, de uma escola pública, da cidade de Alta Floresta, do estado de
Mato Grosso. O desenvolvimento dessa proposta pedagógica assumiu a abordagem sociointeracionista e
privilegiou o dialogismo. Os autores que embasam as discussões sobre hipertexto neste artigo são Lévy (2004),
Xavier (2013), Braga (2004), Ribeiro; Coscarelli (2017), Marcuschi (2001, 2017) e Coscarelli (2006). Os
resultados demonstraram que é possível inovar o trabalho pedagógico de produção textual promovendo a
interação com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Ademais, o desenvolvimento
dessa proposta possibilitou o ampliação de habilidades de leitura e escrita, de forma que se originou um ―novo
gênero‖; a hiperlenda mato-grossense.
Palavras-chave: Hipertexto. Letramento Digital. TDIC. Produção Textual. Hiperlenda.

1 Palavras iniciais

Não podemos negar que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC) facilitam os afazeres humanos, pois contribuem tanto para as ações pessoais quanto
profissionais. Assim, na completitude do cotidiano digital está o hipertexto, um gênero que
conecta ou que está conectado a outros gêneros, e que é essencial para estabelecermos
comunicação ou realizar inúmeras atividades de acordo com as nossas necessidades.
Mediante toda essa efervescência tecnológica, é importante que na escola se
desenvolvam mais práticas pedagógicas atreladas às TDIC. Entretanto, isso ainda não
acontece tanto quanto deveria, principalmente porque grande parte das escolas públicas ainda
não possuem suporte tecnológico suficiente para essa promoção. Não obstante, nos deparamos
com muitos relatos promissores do uso das TDIC no ensino, mas que só ocorreram porque
houve iniciativa, persistência e parcerias. Desse modo, acreditamos que o trabalho com
hipertexto que será relatado, poderá ser adaptado e desenvolvido, compreendendo diversas
realidades escolares.
23
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Nesse sentido, este artigo tem por objetivos apresentar algumas concepções a respeito
do hipertexto e expor possibilidades de práticas pedagógicas com esse gênero. Para isso,
tomamos como base parte de uma proposta de intervenção pedagógica voltada para o
desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, realizada por meio de uma sequência de
atividades envolvendo o hipertexto, a fim de criar o gênero hiperlenda. O Livro Lendas de
Mato Grosso de Dunga Rodrigues (1997) e o gênero hiperconto de Spalding (2009) foram
suportes para essa criação. Esse trabalho foi realizado com uma turma de 9º ano do ensino
fundamental, de uma escola pública, da cidade de Alta Floresta, do estado de Mato Grosso.
Ao considerarmos a língua um sistema concreto em processo de evolução contínuo e a
linguagem como forma de interação, o desenvolvimento dessa proposta pedagógica trilhou a
abordagem sociointeracionista e buscou privilegiar o dialogismo proposto por Bakhtin.
Ao término do desenvolvimento dessa intervenção pedagógica, os resultados
demonstraram que é possível inovar o trabalho com produção textual ao promover o
letramento digital. Ademais, o desenvolvimento dessa proposta possibilitou a ampliação de
habilidades de leitura e escrita docente e discente, de forma que se originou um ―novo
gênero‖; a hiperlenda mato-grossense.

2 Concepções acerca do hipertexto

As discussões sobre hipertexto contrastam quanto a sua existência em suportes, pois há
autores como Xavier (2013) e Marcuschi (2001) que defendem a ideia de que ele é um gênero
exclusivo do meio digital, e existem autores que defendem que ele é tanto do meio digital
como do impresso, no caso: Lévy (2004), Ribeiro (2005), Koch (2002), Coscarelli (2006),
entre outros. Dessarte, considerando a última ideia; ao pensarmos que na proposição da leitura
do jornal, somos guiados a ler determinada página a partir da chamada ou manchete que
julgamos interessante ou quando em meio a leitura de um artigo, a interrompemos para lermos
a nota de rodapé, de modo que optamos pela direção da leitura, então usufruímos do
hipertexto. Assim, concebendo o hipertexto um caminho para outra leitura, opcional ao leitor,
entendemos que antes de Theodore Nelson (1974), cunhar o termo hipertexto, específico para
o meio digital, já se fazia uso dele também no impresso.
Dessa forma, entre as definições de hipertexto, apresentamos a de Lévy que diz:
―tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser
palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos
complexos que podem eles mesmos ser hipertextos‖ (LEVY, 2004, p.20).
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É possível perceber que nessa definição, Lévy emprega o conceito tanto ao impresso
quanto ao digital, quando cita por exemplo páginas, o que pode nos remeter ao sumário de um
livro impresso ou ebook no ambiente digital, em que conduz o leitor a ler o tópico e
prosseguir na leitura que melhor lhe provir. O mesmo ocorre nos demais ―nós‖, presentes em
ambos suportes.
De acordo com o autor, o hipertexto retoma e transforma antigas interfaces da escrita,
de modo que ―a noção de interface, na verdade, não deve ser limitada às técnicas de
comunicação contemporâneas‖ (LÉVY, 2004, p.20). Pois, de acordo com ele, página de título,
cabeçalhos, numeração regular, sumários e notas representam uma interface padronizada,
extremamente original, uma vez que são dispositivos lógicos que sustentam-se uns aos outros
no interior de uma estrutura sistemática, de modo que ―[...] não há sumários, índice, remissão
a outras partes do texto, e nem referências precisas a outros livros sem que haja páginas
uniformemente numeradas‖ (LÉVY, 2004, p.20).
Já para Xavier, o hipertexto é específico do ambiente digital, de modo que ele expõe:
―[...] considero o hipertexto como um dispositivo ―textual‖ digital semiolinguístico (dotado de
elementos verbais, imagéticos e sonoros) on-line, isto é, indexado à Internet com um domínio
URL ou endereço eletrônico localizável na World Wide Web‖ (XAVIER, 2013, p.153, grifo
do autor).
Autores como Paul Otlet, Vannevar Bush, Engelbart e Theodore Nelson foram
precursores dos estudos de hipertexto e o compararam com o funcionamento da memória
humana. Para essa comparação, Lévy cita o exemplo da palavra maçã: ―Quando ouço uma
palavra, isto ativa imediatamente em minha mente uma rede de outras palavras, de conceitos,
de modelos, mas também de imagens, sons, odores, sensações proprioceptivas, lembranças,
afetos, etc‖ (LÉVY, 2004, p.14). Segundo o autor, diante de todos os conceitos e associação
que se possa ter sobre a maçã, apenas os nós selecionados pelo contexto serão ativados com
força suficiente para emergir em nossa consciência.
Dessa mesma forma, ocorre com o hipertexto no campo impresso ou digital; o leitor
acessa e percorre o hipertexto de acordo com o seu interesse. Um exemplo prático disso, no
ambiente digital, é a rede social facebook; quando acessamos um página, temos à disposição
inúmeros hipertextos, nomeados por: página inicial, sobre, amigos, fotos, criar publicações,
etc. Portanto, em um leque de opções, o usuário acessa somente o que lhe convir.
Muitos autores afirmam que a principal característica do hipertexto seria a não
linearidade. Nesse sentido, George Landow (1994, apud Braga, 2004, p.54) descreve as
principais características dessa não linearidade, sendo elas: topologia; multilinearidade;
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reticularidade e manipulação. Segundo Braga (2004), essas características só podem existir
se funcionarem em um suporte hiperespacial que ofereça acesso e mecanismos de inserção de
dados por parte do leitor/usuário da hipermídia.
De acordo com Braga, ―a topologia de uma hipermídia existe a partir do momento em
que o fato de não acessar um dos conteúdos, que significa ignorar a sua existência e portanto
eliminá-lo do sistema, não altere a compreensão do todo ao término da experiência‖
(BRAGA, 2004, p.55). Nesse contexto, notem o fragmento abaixo:
Imagem 1- Fragmento da página Wikipédia

Fonte:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal> (2019).

Todas as letras em azul constituem-se hipertextos construídos por meio de links que
ficam em sua superfície. O artigo em destaque da página trata da partida do final do
Campeonato Europeu de Futebol de 2004. Podemos iniciar a leitura nesse ponto e prosseguir
sem clicar no destaque: ―final do Campeonato Europeu de Futebol de 2004‖. Dessa forma, a
partir do momento em que decidimos não acessar um dos conteúdos, e dar progressão a
leitura, esse (s) conteúdo(s) não acessado (s) não prejudica (m) o texto em seu sentido global e
nem a compreensão leitora ao término. Nisso, consiste a topologia.
Quanto a multilinearidade, ela “representa uma situação de exploração e navegação da
hipermídia, onde, seguir ou conectar apresentam-se como opções a um usuário de uma
hipermídia‖ (BRAGA, 2004, p.56). Assim, a multilinearidade consiste nas inúmeras opções
que surgem durante o texto por meio dos hipertextos, independente do caminho que o leitor
decida tomar, haverá uma coerência.
Já, ―a reticularidade é uma maneira de analisar o diagrama da hipermídia enxergando
uma estrutura no formato de uma rede. Não existe um início meio e fim‖. (BRAGA, 2004,
p.57-58). Nesse sentido, retomando a imagem da página do Wikipédia, podemos conceber
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que ao acessarmos os hipertextos na seção ―página inicial‖ ou se permanecermos lendo os
hipertexto do ―artigo em destaque‖, independente onde clicarmos, o conteúdo fará sentido,
pois cada hipertexto, ali inserido, carrega significado próprio, portanto, não necessariamente
precisa relacionar-se com os demais que compõem a rede textual.
Finalmente, sobre a manipulação, Braga (2014, p.58) afirma ser uma característica
definidora da existência de não linearidade e hipertexto. ―Só é possível acessar, ou ainda, só é
possível que o usuário insira dados, se ele puder de alguma forma manipular o suporte em que
está sendo visualizado o hipertexto‖. Portanto, a manipulação consiste no processo de
interação entre leitor e hipertexto.

2.1 Uma discussão sobre a linearidade e não linearidade do texto e hipertexto

No início, expomos que a ideia de hipertexto contrasta quanto a sua existência em
suportes, pois há autores que defendem sua existência somente meio digital e existem aqueles
que defendem nos dois suportes. Do mesmo modo, isso ocorre quanto a linearidade e não
linearidade do texto e hipertexto no impresso e digital. Para desencadear essa discussão,
recorremos às concepções de Coscarelli (2006) e Marcuschi (2001, 2017) que a esse respeito,
contrastam entre si.
Para tanto, iniciamos com a seguinte exposição de Coscarelli (2006, p.7): ―sair do
papel e ir para uma página digital vai modificar a forma de navegação naquele texto, mas nem
sempre essa mudança é tão radical assim, por pelo menos dois motivos: um deles é que
nenhum texto é linear e o segundo é que nenhuma leitura é linear.‖ Assim, de acordo com
Coscarelli, não há linearidade no texto porque existem inúmeras marcas que sinalizam a
hierarquia das ideias apresentadas, como títulos e subtítulos, tamanho, cor e/ou formato das
fontes, recursos de topicalização e mecanismos de continuidade. Ademais, ela acrescenta que
a leitura também não é linear, porque envolve operações cognitivas na compreensão de textos
escritos. ―Toda leitura envolve colocar em prática diversas habilidades cognitivas que
refletem o funcionamento de vários domínios de processamento. Ler não é realizar uma ou
outra habilidade, mas um conjunto delas, que juntas resultam na construção de sentido(s)‖
(COSCARELLI, 2006, p.10).
Já Marcuschi (2001, p.83) em concepção diferente, principalmente, quando aborda o
exemplo do livro, diz: ―no caso de um livro impresso, a sequência do texto está prédeterminada pela linearização e paginação. O mais comum, no livro, é os leitores fazerem o
mesmo caminho desde a primeira página até a última.‖ E assim, passados quase duas décadas,
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o pesquisador manteve a sua concepção de linearidade referente ao texto impresso: ―O texto
escrito, impresso no papel e transmitido pelos livros, seria uma versão autorizada e autoritária
do seu autor. Ao leitor não caberiam interferência na produção daquele texto. Até mesmo
quanto à ordem da leitura, tudo estaria ali, posto pelo autor‖ (MARCUSCHI, 2017, p.192).
Ainda, não linearidade de texto e hipertexto no impresso e no digital, Coscarelli (2006,
p.12) expõe: ―Na comparação entre textos impressos e digitais, uma das características
aplicadas ao hipertexto em contraposição ao texto impresso é a falta de linearidade. Dizer que
o hipertexto rompe com a linearidade é acreditar que há uma linearidade no texto impresso‖.
Apresentar essas duas concepções neste artigo é ter a pretensão de conduzir o leitor a
refletir as possibilidades de práticas pedagógicas considerando as variações do hipertexto. De
forma que, respeitando ambas concepções no paralelo do impresso ao digital, questionamos:
Até que ponto o impresso é linear? E o hipertexto para ser hipertexto realmente, é não linear?
E no papel, pode ser criado hipertexto semelhante ao digital?
A proposição, o desenvolvimento e os resultados da prática pedagógica sobre
hipertexto que serão citadas nas próximas seções deverão responder a essas questões. Mas
antes, é interessante expor e refletir alguns anseios de Marcuschi (2001) que abarcam
atualmente, a nossa prática em questão.
Suponhamos que alguém monte uma história na estrutura hipertextual e ao final de
cada seção, o leitor tenha à sua escolha pelo menos umas cinco novas formas de
seguir. Qual será a mais interessante? Seguindo uma qualquer, ele terá logo mais
outras cinco formas e assim indefinidamente. A história se bifurca e transforma-se
num labirinto. Fica interminável ou então circular e constantemente desconstruída
ou reconstruída por caminhos sempre refeitos e sempre novos [...]. (MARCUSCHI,
2001, p.86).

Essa perspectiva exposta por Marcuschi, materializou-se em 1987, na obra Afternoon a
story de Michael Joyce, uma narrativa que ficou conhecida como a primeira obra literária
hipertextual para ser lida especificamente em meio digital e construída de modo não linear. Já
no Brasil, em 2009, Marcelo Spalding criou o hiperconto: Um estudo em vermelho, um conto
totalmente interativo por meio de hipertextos, que segue os moldes da obra de Joyce, onde é o
leitor que define o percurso e final do conto.
De acordo com Mantovani e Fanin (2018, p. 213) ―o surgimento e a característica do
hiperconto têm relação direta com o hipertexto, ambos frutos da evolução e do
desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, próprias da chamada
sociedade do conhecimento e disseminadas pelo ciberespaço‖. Nesse sentido, hoje, já temos
muitos trabalhos pedagógicos que abarcaram as TDIC e trilharam com êxito. Em destaque
mato-grossense, a professora Elenir Fanin, com um trabalho de hipercontos com 9º ano do
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ensino fundamental. E nessa mesma proposição de texto interativo por meio de hipertextos,
desenvolvemos as hiperlendas mato-grossenses, também com uma turma de 9º ano. Parte
desse trabalho, apresentaremos a seguir.

3 A proposta de intervenção pedagógica envolvendo o hipertexto

Como já sabemos, o advento TDIC alterou as formas de comunicação humana, bem
como os textos emergentes em nossa sociedade. Desse modo, as produções textuais cotidianas
em redes sociais, assim como as interações por meio de hipertextos, muitas vezes divergem
das práticas de leitura e produções textuais realizadas na escola.
Diante disso, alguns autores alertam para a urgência da promoção de multiletramentos
na escola, e considerando que nem todos tem acesso às TDIC, surgem Ribeiro e Coscarelli
(2017, p.9) enfatizando a necessidade do letramento digital: ―se uma parcela dos novos alunos
tem acesso a informação antes e fora da escola apresentando tendência a sentirem
desestimulados em sala de aula, uma outra parcela, não teve sequer acesso à máquina e não
sabe operar essa nova possibilidade.‖ Dessarte, ao entendermos essa problemática e cientes
que as TDIC exigem novas habilidades de leitura e escrita, foi que surgiu a proposta de
intervenção nomeada por Multiletramentos: do encanto folclórico ao magnetismo digital em
faces da hiperlenda. A metodologia de sequência expandida com fundamentação na teoria de
Rildo Cosson (2014), foi base para o desenvolvimento desse trabalho e teve como suporte o
livro Lendas de Mato Grosso de Dunga Rodrigues. Entretanto, destacaremos somente as
atividades com hipertexto que é o foco principal deste artigo.
Quadro 1 - Planejamento de atividades com o hipertexto
Identificação
Instituição: Escola Estadual
Disciplina: Língua Portuguesa
Turma: 9º ano do Ensino Fundamental
Tema: Hipertexto, hiperconto e hiperlenda
Carga horária: aproximadamente 16 horas/aulas
1ª Etapa (4 aulas)
Objetivos
 Trabalhar o conceito de hipertexto com os estudantes no suporte digital;
 Promover exercícios de criação de links internos e externos;
 Apresentar o gênero hiperconto;
 Proporcionar a interação com as TDIC;
 Propor a criação de hiperlendas.
Desenvolvimento
Conduzir os estudantes ao laboratório de informática. Realizar o levantamento de conhecimento prévio
a respeito do hipertexto. Apresentar exemplos de hipertextos mediante navegação online. Ensinar a criar links
e propor a criação de links internos no word e links externos no google docs por meio do drive. Após
exercícios, pedir que acessem Um estudo em vermelho de Spalding e posteriormente, hipercontos do 9º ano de
Elenir Fanin. Motivar os estudantes a realizarem a leitura interativa e perguntar o que entenderam sobre o
gênero, assim como, as sensações no ato da leitura. Explicar que a hiperlenda seguirá as mesmas proposições
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do hiperconto e propor retextualizações de algumas lendas mato-grossenses do livro de Dunga Rodrigues.
2ª Etapa (4 aulas)
Objetivos

Trabalhar o conceito de hipertexto com os estudantes no suporte impresso;

Apresentar um exemplo de hiperlenda no papel;

Promover momento de leitura interativa com a hiperlenda;

Organizar duplas para realizarem a produção textual;

Proporcionar momento de escolha da lenda que será retextualizada para hiperlenda;

Mediar as produções ao ouvir os questionamentos realizados pelos estudantes.
Desenvolvimento
Iniciar a aula, retomando o conceito de hipertexto trabalhado anteriormente. Mostrar a eles um
exemplo criado pela professora do que poderia ser a hiperlenda. Realizar a leitura interativa da hiperlenda.
Dizer que como o exemplo, eles poderão criar o texto deles. Pedir para que forme duplas e escolha uma das
lendas lidas do livro de Dunga Rodrigues. Após duplas formadas e textos escolhidos, iniciar o atendimento
por duplas, questionando quais são as suas dúvidas.
3ª Etapa (8 aulas)
Objetivos

Mediar as produções de hiperlendas;

Propiciar o momento da digitação do texto;

Realizar junto com o estudante a revisão e adequação do texto;

Promover a inserção do texto no site e a criação de links para os hipertextos;

Propiciar momento de escolha de design da página do site, cores do links e complementos semióticos.

Divulgar as produções em redes sociais, na comunidade escolar e em eventos educacionais.
Desenvolvimento
Essas aulas poderão ser realizadas em contraturno, compreendendo as condições de suporte tecnológico da
escola, como quantidade de computadores e disponibilidade de internet. Assim, em atendimento as duplas,
utilizando notebooks ou computadores, pedir que digitem as hiperlendas no word, de forma que criem
hipertextos/textos paralelos, colocando-os em tabelas para separar e gerar opções de sequência do texto. Após
isso, realizar a revisão do texto junto com eles, a fim de verificar coerência e coesão e originalidade do texto.
Posteriormente, abrir o site, já criado para as postagens e iniciar o trabalho de inserção dos textos, assim como
a criação de links, subpáginas e ocultamento das mesmas, conforme necessidade. Além de realizarem esse
trabalho junto com a professora, também poderão dar sequência em casa, por meio da inserção de
colaboradores do site, os quais tem acesso a edição. Propiciar momento de escolha de design da página do
site, cores do links e complementos semióticos. As escolhas de imagem e vídeos poderão ser feitas no site
pixabay que os disponibilizam livres de direitos autorais. Após término das produções de hiperlendas, essas
poderão ser divulgadas em redes sociais, na comunidade escolar mediante um ―chá literário‖ e em eventos
educacionais.
Fonte: arquivo da professora pesquisadora (2019).

4 Desenvolvimento do planejamento: reflexões e possibilidades pedagógicas

A primeira etapa do desenvolvimento do planejamento ocorreu mediante aulas
externas à escola, uma parceria realizada com o Centro de Formação de Professores e
Profissionais da Educação (CEFAPRO) de Alta Floresta, e com o apoio da equipe gestora da
escola. Isso incidiu porque a escola não possui laboratório de informática e nem
computadores suficientes para trabalhar com os estudantes.
Nesse evento, percebemos muita empolgação e conversa durante a aula. Para alguns,
talvez não fosse novidade estar frente a um computador e ouvir sobre hipertexto. Esta etapa
poderia ser mais proveitosa se a internet estivesse funcionando bem, porém, não foi o que
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aconteceu e consequente a proposta de criação e interação com hipertextos deixou lacunas na
compreensão, de modo que, nem todos entenderam o conceito ou acessaram o hipertexto.
Porém, verificamos que os estudantes que mais participaram eram justamente, os que menos
desenvolviam atividades em sala de aula. Esses se sentiram protagonistas, pois digitaram,
criaram links, e interagiram com o texto por meio dos acessos: Um estudo em vermelho de
Spalding e posteriormente, hipercontos - 9º ano de Elenir Fanin. Após esse momento, foi
exposto a eles que a hiperlenda que faríamos seguiria os moldes do hiperconto.
A segunda etapa foi prevista para a produção das hiperlendas em sala de aula.
Entretanto, como já dissemos, o conceito de hipertexto não foi bem compreendido. Assim era
preciso apresentar um caminho concreto para essa compreensão. Mas, em sala de aula, não
dispúnhamos de computadores, de forma que não havia outra saída em compreensão, a não
ser no papel. Desse modo, tivemos a ideia de produzir o hipertexto no papel.
Usando uma lenda já conhecida pelos estudantes: Procissão das almas de Dunga
Rodrigues (1997, p.21), que conta sobre mãe e filha que viviam brigando, pois a filha era
muito abíuda, ou seja, fofoqueira. E em uma noite, a moça acordou assustada com rumor de
passos frente a sua janela. Então correu para ver; era a procissão das almas. Então, uma
mulher se aproximou da sua janela e lhe deu uma vela. A moça voltou a dormir, mas antes,
colocou a vela debaixo do seu travesseiro. No dia seguinte, a vela havia se transformado em
um osso humano. Depois disso, a moça enlouqueceu e ―engrossou a procissão das almas‖.
Tomando essa lenda como base, iniciamos um processo de retextualização do texto, ou
seja, modificou-se o vocabulário, trazendo-o para os dias atuais. Manteve-se as personagens
do enredo, bem como o espaço e o teor da história. Entretanto, para a criação do hipertexto,
foram inseridas versões diferentes para a sequência da história; outros textos paralelos, e por
meio de links fictícios colados no papel, o leitor poderia escolher a sequência e término da
lenda. Vejamos:
Imagem 2 - Hiperlenda Procissão das almas: suporte para o trabalho com hipertexto
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Fonte: arquivo da professora pesquisadora (2019).

Os primeiros parágrafos constituem a introdução da história. A quebra da situação
inicial ocorre quando a moça ouve um barulho de passos, em frente à janela que dava para a
rua. É nesse momento que surgem os hipertextos: ―ela levantou e foi ver o que era‖ ou ―ela
ignorou e voltou a dormir‖? A escolha do leitor vai mudar parcialmente, este primeiro
momento da história, de modo que independente do caminho escolhido, o próximo parágrafo
retoma a trama, pois de uma forma ou de outra, a moça vai encontrar um osso. Porém são nos
próximos hipertextos, em que a escolha do leitor poderá decidir drasticamente o desfecho da
história.
É nesse ponto, que retomamos os questionamentos anteriores: Até que ponto o
impresso é linear? E o hipertexto para ser hipertexto realmente, é não linear? E no papel, pode
ser criado hipertexto semelhante ao digital? Dessarte, saindo do texto tradicional,
essencialmente, nesse tipo de texto apresentado, temos a concreta quebra da linearidade. De
forma que respondendo o primeiro questionamento, além do que já expôs Coscarelli, é
possível dizer também, que de acordo com a criatividade, o impresso é não linear. Sendo que
no texto em questão, o leitor para a leitura e passa a decidir o percurso que a personagem vai
seguir. Subsequente, no caminho escolhido pelo leitor, há a retomada da linearidade,
formando uma coerência dentro do hipertexto, o que responde a segunda questão; que nesse
tipo de texto, o hipertexto pode se apresentar também linear.
Nesse mesmo contexto, são respondidas as demais questões; que no papel também
pode ser criado hipertexto e que esse pode se assemelhar ao digital. Portanto, nesse ponto,
concluímos que são muitas as possiblidades de trabalho com o hipertexto. Assim, em sala de
aula pode-se propor a criação desse gênero, tanto no impresso quanto no digital, a partir de
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um trabalho com arquitexto, ou seja, um gênero que recebe outro gênero: em nosso caso a
lenda recebeu o hipertexto e nessa intergenericidade surgiu a hiperlenda.
Enfim, para definir o tipo de hipertexto que empregamos nas hiperlendas, recorremos
a concepção exposta por Michael Joyce (1995, p. 41-42 apud Marcuschi, 2001, p. 88-89) que
apresenta dois tipos de hipertexto: o exploratório e o construtivo. ―O h. exploratório mantém a
autoria original, mas encoraja e permite uma audiência (os navegadores) controlar a
transformação de um corpo de informações para suprir suas necessidades e interesses criando
sequências próprias‖. Enquanto que ―o h. construtivo evapora a autoridade do autor original e
requer a capacidade de agir; recriar, recobrir encontros particulares com o desenvolvimento de
um corpo de conhecimentos.‖ Portanto, nos apropriamos do hipertexto exploratório, que
segundo Marcuschi (2001), preserva uma certa autonomia do autor do texto original, porém
são leitores que fazem as escolhas de sequência, como se estivessem numa ação linear.
Quando a hiperlenda foi apresentada aos estudantes, os hipertextos que direcionariam
os próximos passos da história, geraram bastante curiosidade, ainda que eles já conhecessem a
versão original da lenda. ―Os links geram expectativas diversas a depender de onde se situam.
Eles são instrumentos interpretativos, e não simples instrumentos neutros e ingênuos de
relações constantes e estáticas‖. (MARCUSCHI, 2017, p. 196). Dessa forma, os estudantes
optaram pelo hipertexto: ―ela ignorou e voltou a dormir‖. Do mesmo modo que, nos próximos
hipertextos, optaram por aquele que levavam ao final diferente da versão original. Mas, ao
término da leitura, pediram que retornasse para as outras possibilidades.
Nessa conjectura, retomamos a citação de Marcuschi (2001, p.86), ao supor a criação
de um história com vários finais: ―a história se bifurca e transforma-se num labirinto. Fica
interminável ou então circular e constantemente desconstruída e reconstruída por caminhos
sempre refeitos e sempre novos.‖ Isso, fizemos no suporte impresso, mas no digital esse
labirinto torna-se mais profundo, pois pode estar rodeado por imagens, sons, efeitos, etc.
Compreendendo a aprendizagem da língua, fundamentada em Bakhtin (2006, p. 87)
que ―para o falante nativo, a palavra não se apresenta como um item de dicionário, mas como
parte das mais diversas enunciações dos locutores A, B ou C de sua comunidade e das
múltiplas enunciações de sua própria prática linguística‖, propusemos que a produção da
hiperlenda fosse realizada em dupla. Assim, escolheram uma lenda do livro Lendas de Mato
Grosso, e iniciaram o trabalho retextualização e produção da hiperlenda.

Imagem 3 - Estudantes iniciando a produção de hiperlendas
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Fonte: arquivo da professora pesquisadora (2019).

Os estudantes já possuíam conhecimentos a respeito dos elementos da
narrativa, conceito trabalhado anteriormente, ao hipertexto. Entretanto, nesse processo,
percebemos desafios na criação da narrativa com hipertexto, ou seja, nas possibilidades de
diferentes versões paralelas, dentro de um mesmo texto, no encadeamento e progressão da
história. Portanto, o letramento literário e digital revelam a exigência de diferentes habilidades
de leitura e escrita, ao mesmo tempo que proporciona esse desenvolvimento.
Mediante essa atividade, também percebemos o quanto é essencial a interação entre
professor e estudantes e principalmente, entre os próprios estudantes, de forma que
entendemos que a construção do saber a respeito da língua, assim como o desenvolvimento de
habilidades de leitura se realiza nas interações verbais. Desse modo, concordamos com
Bakhtin (2006, p.116) quando ele expõe que ―a verdadeira substância da língua não é
constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da
interação verbal.‖ Assim, mediante interações, aos poucos foram ganhando forma no papel, as
primeiras hiperlendas.

Imagem 4- As primeiras hiperlendas ganhando forma no papel

Fonte: arquivo da professora pesquisadora (2019).
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Após esta etapa de pré-produção de hiperlendas no papel, entendemos que para
aprimorar as produções e converge-las para o suporte digital, seria necessário o atendimento
individualizado. Portanto, na terceira etapa, foi proposto aos estudantes o atendimento em
dupla, em contraturno. Nem todos puderam comparecer. Entretanto, consideramos satisfatório
o engajamento dos estudantes, pois mais da metade da turma compareceu.
Observamos que a experiência de produção textual no suporte digital é muito diferente
do caderno. Os estudantes consideram mais interessante a produção e adequação textual em
tela. Ademais, ao fazer a transposição do texto do papel para o digital, muita coisa é alterada.
No programa word, automaticamente o corretor ortográfico aponta as inadequações, de modo
que as adequações são mais rápidas. Nesse ponto, verificamos um fator interessante; que para
os estudantes isso é ―novo‖, assim como formatar o texto e digitar no teclado de um notebook.
Foi visível a diferença entre teclado do celular em que a maioria está acostumada e a do
notebook, pois em uma turma de 28 estudantes, somente três possuíam notebook/computador.
Assim, houve uma estranheza, praticamente por parte de todos. Aqui, enfatizamos a
posição de Ribeiro e Coscarelli, citada anteriormente; em que nem todos estudantes têm
acesso a computadores e isso também remete-se ao celular. Portanto, destacamos a
importância do letramento digital.
Outro ponto a ser ressaltado é que nesse atendimento mais restrito e nessa transposição
do impresso para o digital, surgem muitas oportunidades para trabalhar as regras gramaticais
da língua portuguesa, ali dentro do texto, tornando mais significativo o uso das regras. Além
disso, a proximidade entre professor e estudantes permite identificar melhor os desafios de
aprendizagem para que se possa realizar intervenções naquilo que é prioritário.
Após atividades de adequações textuais realizadas no world, fomos para o site criado
anteriormente, e dois alunos foram cadastrados como colaboradores no site. Nele, fizemos
juntos as criações de hipertextos, entretanto o design, assim como imagens, sons e cores dos
botões de links, foram escolhas dos estudantes. Dessa forma, houve a colaboração da
professora, mas sem tirar o protagonismo e autoria do estudante. Portanto, as tessituras das
hiperlendas ocorreram em processos interativos e colaborativos. Assim, hiperlendas
finalizadas

e

em

processo

de

finalização

https://multiletramentosna.wixsite.com/texto>.

6 Considerações finais

encontram-se

disponíveis

em

<
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Durante este artigo, apresentamos algumas concepções a respeito do hipertexto e
expomos possibilidades de práticas pedagógicas com esse gênero. Dessarte, quanto à
discussão se o suporte impresso também comporta hipertextos; a concepção é que sim, pois
demonstramos a possibilidade de criação do hipertexto no papel, diferente das já existentes
nos suportes comunicativos. Ademais, nas discussões de linearidade e não linearidade de
texto e hipertexto, é possível admitir a não linearidade em ambos. Porém, tanto as ideias de
Marcuschi quanto as de Coscarelli são instigantes, o que nos induz a mais estudos neste
―labirinto‖ que é o hipertexto.
Em relação ao desenvolvimento e resultados da proposta pedagógica realizada na
turma do 9º ano, compreendemos que exigiu estudo, dedicação, aperfeiçoamento docente,
parcerias e (re) planejamento, mas que gerou aprendizagens muito significativas, tanto
docente quanto discente. Além disso, os resultados demonstraram que é possível inovar o
trabalho com produção textual e consequentemente, proporcionar o desenvolvimento de
habilidades de leitura e escrita e a interação com as TDIC, mesmo com a precariedade do
suporte tecnológico nas escolas públicas. Enfim, essa proposta possibilitou o despertar de
interesse e criatividade dos estudantes o que resultou na criação de um ―novo gênero‖; a
hiperlenda mato-grossense.
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Resumo:
O ensino híbrido vem sendo objeto de estudo de muitas das pesquisas realizadas no Brasil e,
assim sendo, este trabalho teve por objetivo investigar como esse ensino tem sido entendido
nesses estudos, buscando também identificar as tecnologias que estão dando suporte às suas
práticas pedagógicas. Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, do tipo bibliográfico, em que
se buscou mapear publicações, em bases de dados contendo teses e dissertações, que
tratassem de práticas pedagógicas e ensino híbrido relacionados. A análise dos dados aponta
entendimentos plurais sobre o ensino semipresencial, bem como uma diversidade de recursos
tecnológicos utilizados para subsidiá-lo.
Palavras-chave: Ensino híbrido. Semipresencial. Entendimentos. Tecnologias.
Introdução

As inovações no campo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
provocaram mudanças nos mais diversos setores e serviços da sociedade atual, influenciando
hábitos e maneira de pensar dos indivíduos, demandando transformações institucionais,
principalmente no âmbito educacional. Desse modo, incluir as TIC na educação tem se
tornado uma desafiadora tendência, e os impactos dessa inclusão vem sendo sentidos ao se
definirem novas formas de se relacionar, de ensinar e aprender.
Concordamos com Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) quando enfatizam que essa
Era da Informação, a qual consiste em hiperconectividade e antecipação pelo fácil e livre
acesso às informações, tende a mostrar que ―crianças e jovens estão cada vez mais conectados
às tecnologias digitais, configurando-se como uma geração que estabelece novas relações com
o conhecimento e que, portanto, requer que transformações aconteçam na escola.‖ (BACICH,
TANZI NETO, TREVISANI, 2015, p. 47). Isso implica às instituições educacionais
levar para dentro da sala de aula as mídias e suas mensagens; considerá-las como
fatores de integração escolar e curricular; provocar interação entre disciplinas e
metodologias, entre alunos e professores; estimular a motivação e o interesse dos
alunos; desafiar os professores a se apropriarem dessas novas ferramentas.
(FANTIN; RIVORTELLA, 2012, p. 53)
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Nesse sentido, acredita-se, portanto, que as instituições de ensino poderiam fazer bom
uso dos artefatos tecnológicos comunicacionais atuais para que, ao incluir a realidade da
cultura digital em ambiente escolar, pudesse haver um maior envolvimento dos estudantes na
construção de seus próprios saberes, ao mesmo tempo em que seriam criadas oportunidades
para o desenvolvimento de novas habilidades.
Atendendo, então, a demandas educacionais e a incentivos governamentais (BRASIL,
2019), propostas metodológicas pedagógicas diferenciadas têm sido criadas, cujas finalidades
incluem o equilíbrio das potencialidades dos artefatos tecnológicos, sua praticidade e
mobilidade e, acima de tudo, a derrubada de barreiras referentes à presencialidade física em
espaços educacionais fixos e estabelecidos.
E ao considerar esses fatores, podemos citar duas formas de educação que promovem
a inclusão das TIC em seu contexto e proporcionam certa autonomia aos autores envolvidos
no processo educativo: a educação a distância (EaD), que é caracterizada pelo uso mais
intenso das tecnologias, e o ensino híbrido25, que insere a tecnologia na educação como elo
entre o padrão atual e a estruturação de um novo currículo, privilegiando a aprendizagem
ativa, tanto individualmente, quanto em grupo. (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI,
2015).
No entanto, cremos que é possível que se haja múltiplos entendimentos e dúbias
interpretações a respeito do ensino híbrido e, a caráter investigativo, julgamos importante
realizar este estudo. Importa acrescentar que este está inserido em um contexto maior – um
trabalho de pós-graduação em curso –, mas que aqui tem o objetivo de investigar de que
maneira o ensino híbrido tem sido entendido nas pesquisas e quais tecnologias estão sendo
utilizadas.
A partir da (1) Introdução, este estudo se organiza em cinco seções, sendo (2) uma
para breve reflexão acerca do ensino híbrido; (3) outra para descrever os procedimentos
metodológicos adotados para a realização deste trabalho; (4) uma seção dedicada à análise dos
achados; e, por fim, (5) as considerações finais e (6) todo material bibliográfico necessário a
essa pesquisa.

O ensino híbrido

25

Também conhecido como Semipresencial, Blended Learning ou B-learning, no idioma inglês.
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De acordo com Horn e Staker (2015), o ensino híbrido é um programa de educação
formal, que deve ser ministrado, em parte, por meio do ensino virtual, momento em que o
aluno recebe certo controle sobre o tempo, ritmo e modo de estudo, e em parte, em
combinação com uma sala de aula física, sob a direção de um professor. Ainda segundo os
autores, esse programa proporciona oportunidades para que os alunos aprendam por meio de
atividades que mesclam diferentes modalidades de aprendizagem.
No entanto, variadas interpretações a partir dessa e de outras concepções tornaram
fluidos os entendimentos acerca do ensino híbrido, que vem sendo caracterizado como
metodologia, abordagem, combinação metodológica, modalidade, entre outros. Além disso,
também é possível identificar compreensões, tanto simplistas, quanto tendenciosas a respeito
do termo, reduzindo o Blended learning à combinação entre presencial e virtual, ou
associando a virtualidade à distância de espaços escolares, ou ainda enfatizando a mescla nas
formas de ensino e não na aprendizagem. (RODRIGUES, 2016)
Nesse contexto de multiplicidade, redução e tendenciosidade, torna-se válido pensar
no ensino híbrido para além das questões relacionadas a classificações e a espaços. Cumprenos refletir sobre elementos considerados essenciais na constituição dos entendimentos sobre
esse ensino, tais como infraestrutura, preparação docente, papel do discente, planejamento,
combinação de espaços etc.; mas, acima de tudo, julgamos necessário refletir sobre a escolha
e uso dos artefatos tecnológicos, pois as relações de ensino e aprendizagem podem se alterar
devido a eles.
Portanto, para além da fluidez e pluralidade conceitual e da análise de elementos
considerados constitutivos do que é o ensino híbrido, buscamos aqui compreender os
entendimentos postos em suas relações com as tecnologias, passando às seções que se
seguem.

3 Aspectos metodológicos da pesquisa

Considerando as características do objeto de estudo, a opção metodológica foi pela
pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo bibliográfica e, por meio de levantamento,
ocorrido nos primeiros meses de 2019, mapeamos pesquisas que tratavam do ensino
híbrido/semipresencial. Ressaltamos que o procedimento de levantamento seguiu técnicas de
Revisão Sistemática, pelas quais foi estabelecido um protocolo de pesquisa, sendo então
definidos a base de dados, os termos descritores, o idioma, o interstício e a área de
conhecimento.
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A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) foi escolhida como
base de dados e as buscas foram feitas nos idiomas português e inglês, utilizando os seguintes
descritores: educação híbrida; ensino híbrido; blended learning; b-learning; blended
education; hybrid education26; hybrid learning; hybrid teaching; hibridização; e
semipresencial, bem como suas possíveis formas de escrita, semi-presencial e semi presencial.
É importante salientar que esses termos deveriam constar no título das pesquisas.
Realizamos as buscas no interstício de 2004 a 2018, devendo as publicações estar
inseridas nas áreas de conhecimento Educação ou Ensino, ou, mesmo que em outras áreas,
elas deveriam ter o ensino como seu objeto de estudo. Pontuamos que a justificativa pela
definição do interstício se dá por ter como base, à época, a regulamentação da Portaria MEC
nº. 4.059/0427, que tratava da semipresencialidade.
Em um universo com mais de 50 pesquisas, seguindo os critérios estabelecidos,
reduzimos o número de trabalhos encontrados a trinta e um, todos com disponibilidade para
acesso gratuito e online. Entretanto, com vistas a olhar para as tecnologias, nos detivemos na
leitura dos sumários e considerações finais dessas publicações, a fim de selecionar aquelas
que tratassem de práticas pedagógicas em contexto de ensino híbrido. Como resultado, um
total de vinte trabalhos passou a constituir o corpus do presente artigo. Os dados foram
analisados a partir de quatro agrupamentos: segmento educacional contemplado pela
pesquisa; entendimentos sobre o ensino híbrido; tecnologias recorrentes; e o uso das
tecnologias a partir dos entendimentos.

4 Análise dos dados: entendimentos do ensino híbrido em relação às tecnologias

Levando em consideração as vinte publicações constituintes deste corpus, julgamos
relevante o agrupamento dos dados da maneira que se segue:

4.1 Segmento educacional

Em relação aos níveis educacionais, separamos o número de publicações relativas a
cada segmento na seguinte tabela:

26

Mesmo ciente que determinados termos com b-learning, blended learning e blended education se referem ao
ensino híbrido, optamos pela tradução literal/livre da palavra híbrido.
27
Este Decreto já foi revogado pela Portaria MEC nº. 1.428/18, que agora versa sobre a educação a distância.

575

Tabela - Publicações por segmento

SEGMENTO
QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES
Educação básica
8
Formação inicial
7
Formação continuada
4
Formação tecnológica
1
TOTAL:
20
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Percebemos que os segmentos da formação primária, secundária e formação inicial
têm sido campo experimental recorrente da proposta de ensino híbrido. Notamos um
movimento docente para uma busca de novas formas de ensino, principalmente em turmas de
Ensino Médio na Educação básica, em disciplinas como Física, História e Língua portuguesa.
Em relação ao ensino superior, os cursos que investiram na experimentação estavam inseridos
nas áreas de Engenharia, Saúde, Ciências exatas e Licenciaturas. As publicações voltadas para
a formação continuada trataram do ensino híbrido em contexto de capacitação em
conhecimentos matemáticos e para o uso das tecnologias. Já o ensino tecnológico contemplou
a área de Sistemas.

4.2 Entendimentos sobre o ensino híbrido

Notamos que os entendimentos sobre o ensino híbrido nas pesquisas se fundamentam
em autores recorrentes, tais como Michael B. Horn, Heather Staker, Lilian Bacich, Adolfo
Tanzi Neto, Fernando M. Trevisani, Romero Tori, José M. Moran e Charles R. Graham. De
modo geral, as pesquisas entendem o ensino híbrido/semipresencial como sendo uma
combinação de dois elementos, podendo estes estar relacionados a espaços (virtual e
presencial-físico), modalidades (presencial e a distância) e tecnologias. Entretanto, ao fazer
uma análise mais amiúde das percepções apresentadas, foi possível notar uma pluralidade de
conceitos e maneiras diferenciadas de se classificar o Blended learning.
Percebemos que parte das pesquisas aponta que o ensino híbrido surgiu da EaD, sendo
uma variação que admite que nem todas as atividades devem ser realizadas a distância.
Portanto, ele é entendido como a integração de elementos de dois modelos de ensino: o
tradicional e a distância. (GOMES, 2013) Dessa forma, é concebido como um método, ou
ainda metodologia, que mescla ou alterna ―momentos em que o estudante participa de
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interações a distância, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, com outros
momentos em que o ensino ocorre na forma presencial.‖ (SANTOS, 2015, p.34)
Sob essa mesma ótica, algumas pesquisas consideram também que o ensino
híbrido/semipresencial é uma abordagem educacional complementar das tarefas presenciais,
com o fim de ―incrementar atividades de pesquisa, auxiliar a mobilidade e a colaboração entre
professores e alunos e para facilitar o acesso à informação[...].‖ (OSMUNDO, 2017, p. 22)
De um outro ponto de vista, encontramos pesquisas que entendem o ensino híbrido
como modalidade de educação que consiste na combinação metodológica de atividades
presenciais e atividades virtuais/online, que podem ser realizadas no ambiente escolar ou a
distância. Nessa perspectiva, o Blended learning ―permite que a tecnologia seja uma
ferramenta que dê ao aluno autonomia para controlar parte do tempo e momento em que se
concentra na aprendizagem de um novo tema‖. (RODRIGUES, 2016, p. 24) A partir disso, é
também entendido nas pesquisas como uma metodologia ativa, pois considera ―que os alunos
devem desenvolver autonomia e ter uma postura ativa no processo de estudo, fazendo amplo
uso das TIC para que isso seja atingido.‖ (RODRIGUES, 2016, p. 24)
Embora ligeiramente diferentes entre si, tais entendimentos, conferem ao ensino
híbrido um caráter um tanto quanto personalizador, pois, nos momentos virtuais, por meio das
tecnologias, ao aluno é dado ―algum elemento de controle [...] sobre o tempo, o lugar, o modo
e/ou o ritmo do estudo‖. (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 52) Dessa
maneira, permite-se o desenvolvimento integral dos estudantes de maneira individualizada,
respeitando os interesses, as trajetórias e os pontos fortes e fracos de cada um, dando a eles
condições de progredir na busca por novos conhecimentos, à medida em que forem superando
suas dificuldades. (RODRIGUES, 2016, p. 23)
Notamos que, embora as pesquisas apresentem pensamentos múltiplos acerca do
ensino híbrido, há uma preponderância de entendimentos de acordo com os segmentos
educacionais. À nível de formação inicial, continuada e tecnológica, é da maioria o
entendimento de que o ensino semipresencial é a modalidade/método que converge o
presencial e a distância. No segmento da educação básica, a maioria das pesquisas entende
que o ensino híbrido se classifica como metodologia/abordagem que consiste em mesclar
atividades presenciais e virtuais/online, admitindo que estas sejam feitas em sala de aula.

4.3 Tecnologias utilizadas
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Investigamos as práticas pedagógicas em contexto de ensino híbrido e, de modo geral,
identificamos nas pesquisas as tecnologias recorrentes que subsidiaram essas práticas. Em
todos os segmentos educacionais identificamos a utilização de computador; notebook e
projetor como artefatos tecnológicos para o uso do Pacote Microsoft Office, mais
especificamente Word e PowerPoint, para apresentação/entrega de conteúdo; da internet,
principalmente no acesso

ao

YouTube e ao

Google,

com

vistas

a consultar

informação/conteúdo; da plataforma adaptativa Khan Academy, para acompanhamento do
desenvolvimento dos alunos; e os recursos dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA),
sendo Moodle, Teleduc e LMS (para aprendizagem de línguas) os mais recorrentes.
Apesar da multiplicidade de conceitos presentes nas pesquisas, convém apontar a
harmonia entre os entendimentos de ensino híbrido quanto à mescla de momentos presenciais
e momentos virtuais/online. No entanto, para além do conceitual, faz-se necessário olhar esse
ensino dando atenção especial às relações que se fazem com o uso das tecnologias,
perpassando as dimensões do presencial e do virtual.

4.4 Relação entre entendimentos e as tecnologias utilizadas

Para além da busca conceitual de ensino híbrido/semipresencial, importou-nos analisar
as tecnologias que estão vinculadas às dinâmicas do Blended learning a partir dos
entendimentos descritos nas pesquisas.
Nos trabalhos analisados, notamos que aqueles em que se predomina o entendimento
de ensino híbrido/semipresencial como a convergência de momentos presenciais e momentos
a distância, as relações com os recursos tecnológicos são estabelecidas fora do espaço escolar.
Por conseguinte, os docentes disponibilizaram conteúdos no YouTube, blog ou Dropbox, mas
vimos o AVA como a tecnologia mais utilizada, especialmente no ensino superior, chegando
a ser considerada uma extensão da sala de aula. (COSTA, 2015)
No entanto, percebemos que os AVA vêm sendo utilizados, na maioria das vezes,
apenas como depositórios de conteúdo e, ao se tentar promover o uso do recurso fórum, as
interações entre os alunos se limitavam a ―frases curtas que não se articulavam com as
intervenções dos demais estudantes, sugerindo que sequer tenham sido lidas.‖ (COSTA, 2015,
p.80)
Em relação à dinâmica estabelecida com o uso das TIC, o entendimento de que deve
haver certo distanciamento dos espaços físicos para as atividades virtuais reforça a ideia de se
inverter os momentos ―tradicionais‖ de aquisição e aplicação de conhecimento.
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(MONTEIRO; MOREIRA, 2018) Desse modo, o aluno tem acesso prévio às informações da
aula seguinte e, com antecedência, pode estudar os conceitos teóricos disponibilizados pelo
professor no AVA, em documentos Word, PowerPoint e/ou links de sites da internet. Os
momentos presenciais em sala de aula ficaram, então, dedicados à realização de exercícios e
aplicações práticas para a consolidação e expansão dos conhecimentos.
Essa dinâmica, conhecida como sala de aula invertida, (HORN; STAKER, 2015) e
vista com predominância nas pesquisas da formação inicial, continuada e tecnológica, permite
que o aluno tenha certo controle sobre seu ritmo e modo de estudo, fazendo com que os
momentos virtuais com as TIC sejam mais personalizados. (BACICH; TANZI NETO;
TREVISANI, 2015)
Em relação às pesquisas cujo entendimento de ensino híbrido se volta para a
combinação de momentos presenciais e atividades virtuais, notamos que as relações
tecnológicas podem se dar tanto a distância, quanto no próprio ambiente escolar. Desse modo,
os estudos apontaram que, em contexto de educação básica, predominantemente, houve maior
exploração das possibilidades tecnológicas existentes, pois além dos AVA e seus recursos
(fórum, portfólio, glossário etc.), outros artefatos foram utilizados para subsidiar as práticas
do Blended learning.
Assim, a recorrência tecnológica se deu com o uso de tablet; celular; TV e aparelho
leitor de DVD; YouTube, Wikipédia, blogs e outros sites da internet, para acesso a games e
conteúdo; simuladores computacionais; aplicativos como Padlet e Whatsapp; rede social
Facebook, para fins interacionais a distância; software para realização de testes, tal qual o
Kahoot; e plataformas adaptativas, como a Khan Academy.
Com vistas a utilizar as tecnologias para realização de atividades online, independente
do espeço físico, a dinâmica vinculada a esse entendimento se dá também pelo uso das
tecnologias em contexto coletivo, com duração definida. As pesquisas apontam para aulas
presenciais divididas em várias estações de atividades, sendo que ao menos uma destas é feita
com o uso de TIC, integrando, assim, ambos os espaços, presencial e virtual. No entanto,
como são insuficientes em número os recursos disponíveis no ambiente escolar,
principalmente em instituições de educação básica, os alunos são divididos em pequenos
grupos que se revezam na realização dessas tarefas e no uso das tecnologias. Tal estratégia é
nomeada por Horn e Staker (2015) como rotação por estações.
Ao final das análises, percebemos que há certa pluralidade de entendimentos a respeito
do ensino híbrido nas pesquisas, que ora o caracteriza como modalidade, ora como
metodologia, ou ainda como abordagem e combinação metodológica. Além disso, os
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trabalhos evidenciam diferenciação de entendimentos quanto ao espaço físico para a
realização das tarefas online. Com base nas informações coletadas, preferimos olhar o
Blended learning considerando não somente os entendimentos e as tecnologias recorrentes de
forma independente, mas sim para a relações existentes entre eles. Pressupomos, a partir
disso, que a escolha dos artefatos tecnológicos utilizados para subsidiar as dinâmicas e
práticas pedagógicas está vinculada a cada entendimento sobre ensino híbrido.

5 Considerações finais

Este artigo se caracterizou pela apresentação de dados parciais de um trabalho em
curso, e teve como objetivo investigar os entendimentos das pesquisas acerca do ensino
híbrido/semipresencial, bem como identificar as tecnologias que têm sido usadas para
subsidiar as práticas pedagógicas desse ensino.
Das publicações extraímos um emaranhado conceitual e constatamos a dificuldade de
se estabelecer um conceito único de ensino híbrido. No entanto, olhando para o que se
harmoniza entre os diferentes entendimentos, tem-se certa preponderância de pensamentos
que vinculam o presencial e o online/virtual, estando cada um desses entendimentos também
vinculados a determinadas tecnologias. Considerando os limites deste estudo naquilo que é a
parcialidade dos dados, é possível estabelecer pressupostos de que certos entendimentos têm
reforçado determinadas dinâmicas com o uso das TIC e, para além disso, têm restringido os
momentos virtuais ao uso de determinados artefatos tecnológicos.
Segundo considerável número de publicações referentes aos segmentos de formação
inicial, continuada e tecnológica, tem-se que no ensino semipresencial a virtualidade está
condicionada à distância dos espaços escolares. Em decorrência disso, o AVA torna-se o
principal aliado nas práticas pedagógicas, ainda que sendo usado como depositório de
conteúdos. Sob outra ótica, especialmente em contexto de educação básica, boa parte das
pesquisas entende que a virtualidade se dá pelo uso das TIC em si, não atrelada a nenhum
espaço físico específico. Sendo assim, além dos AVA, tecnologias como sites de internet,
redes sociais e aplicativos também são utilizados.
Apesar dos desafios, nas pesquisas notamos que se acredita no potencial da proposta
do ensino híbrido e, ainda que haja uso limitado de tecnologias como repositório,
principalmente a nível de formação inicial, observamos que há uma tentativa docente de se
(re)significar as TIC de uso comum em cultura digital, com vistas a dar possibilidade de
condições, sobretudo para a aprendizagem.
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Em suma, devido a uma pluralidade e fluidez de conceitos e tecnologias, ousamos
dizer que, nas pesquisas, os entendimentos acerca do ensino híbrido também são híbridos.
Assim sendo, para além de discutir esse ensino considerando apenas seus dois elementos
conceituais marcantes (o presencial e o online/virtual), julgamos relevante olhar os processos
formativos híbridos sob a ótica das relações de ensino e aprendizagem que se estabelecem
com o uso das tecnologias vinculadas aos entendimentos.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES COM FOCO EM
ESTRATÉGIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO
QUÍMICO
Alessandro Felix Pascoin
José Wilson Pires Carvalho
Resumo:
A presente pesquisa tem como objetivo conhecer a percepção de um grupo de professores sobre duas estratégias
de ensino utilizadas para representação dos níveis de conhecimento químico. Nesta perspectiva, adotamos como
metodologia a pesquisa participante, uma vez que se trata de uma pesquisa de caráter qualitativo a realizar-se
com professores de química em uma Escola Estadual, em Araputanga-Mato Grosso. A estruturação de atividades
de ensino com objetos virtuais de aprendizagem aliadas a práticas experimentais fenomenológicas em laboratório
desenvolveu-se no contexto de uma formação continuada. Nesse sentido, os resultados apontaram que os
professores compreenderam que o papel de uma simulação virtual não é o de substituir o experimento prático,
mas sim, de complementar esta prática, configurando uma segunda estratégia de mediação entre o sujeito e o
objeto. Além disso, é pertinente destacar que muito embora a ênfase da proposta pedagógica permeava por duas
diferentes estratégias de ensino, nem sempre o professor está familiarizado com esses ambientes e materiais.
Cabe salientar que as oportunidades oferecidas pelos recursos apresentados, não podem permanecer de modo
isolados do contexto da sala de aula, ou seja, os professores necessitam integrarem as suas práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Ensino de Química. Formação Continuada. Práticas Pedagógicas.

1 Introdução

O ensino de química compreende um dos instrumentos de interpretação e explicação
dos fenômenos e composição da natureza material. Desse modo, os processos de ensino e
aprendizagem da química, têm influenciado as relações sociais, transformado o modo de
aprender e ensinar química dentro e fora dos espaços formais de ensino. Portanto a
transformação do ensino de Química implica na renovação do conteúdo programático
tradicional e não somente em mudanças nas abordagens metodológicas (MATO GROSSO,
2012).
Trata-se, então, de conduzir o aluno para que atue nesta sociedade científica e
tecnológica, em que a Química ocupa um lugar relevante como instrumento para investigação,
produção de bens e desenvolvimento socioeconômico, interferindo significativamente no
cotidiano dos indivíduos. Segundo Pauletti e Catelli (2012) a Química é uma ciência abstrata
e para que fortaleça a construção do conhecimento de seus conceitos é recomendável uma
gama variada de representações. Sendo assim, sugere-se uma grande quantidade de contextos
que podem ser utilizados pelos professores para apoiar a significação dos conhecimentos
químicos. Nessa perspectiva, partimos do pressuposto que diz respeito à compreensão
científica dos processos de construção do conhecimento químico, mais precisamente, em
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relação aos níveis representacionais no ensino de Química no âmbito da sala de aula
(WARTHA; REZENDE, 2011). Neste artigo, tratamos de um aspecto específico de formação
continuada que envolve a participação de professores em atividades de ensino com objetos
virtuais28 de aprendizagem aliadas a práticas experimentais fenomenológicas em laboratório.
Assim, a presente pesquisa tem como objetivo conhecer a percepção desses professores sobre
duas estratégias utilizadas para representação dos níveis do conhecimento químico.
A princípio, faremos uma abordagem teórica relacionada dos níveis representacionais
do conhecimento químico apoiando nas contribuições da comunidade de pesquisa em
formação continuada para o ensino de química. Posteriormente, apresentamos as
contribuições dos estudos sobre a experiência vivenciada pelos professores. Nesta
perspectiva, intimamente relacionada aos aspectos supracitados, adotaremos como
metodologia a pesquisa participante, uma vez que se trata de uma pesquisa de caráter
qualitativo a realizar-se com professores de química em uma Escola Estadual no município de
Araputanga - Mato Grosso.

2 Representação dos níveis do conhecimento Químico no contexto pedagógico

Os conceitos e saberes químicos estão relacionados ao cotidiano dos alunos e ao
contexto em que estão inseridos. Para tanto, tornou-se conveniente rediscutir questões no
ensino

de

Química,

sobretudo,

aquelas

pertinentes

a

dimensões

macroscópicas,

fenomenológica e submicroscópica atômico-molecular (Giordan; Góes, 2005; Pauletti; Rosa e
Catelli, 2012; Wartha; Rezende, 2011). Assim, ―o nível macroscópico, como descrição da
situação empírica, no nível submicroscópico pode explicá-la pelo modelo de partículas e no
nível simbólico, representa-se a transformação química por fórmulas e equações‖ (WARTHA;
REZENDE, 2011, p. 5).
Em relação aos aspectos macroscópicos, estes, são perceptíveis e observáveis por meio
de informações sensoriais. Já a natureza microscópica confirmada pelo paradigma atômico‐
molecular vigente, admite‐se uma outra dimensão da realidade material, fantasticamente
pequena, onde ocorrem fenômenos envolvendo o movimento e a interação de partículas.
Quanto ao nível simbólico, este traduz para o campo teórico as substâncias, partículas e

28

Dentre as mais diversas definições apresentadas na literatura, consideramos Objetos Digitais de Aprendizagem
como sendo, aqueles recursos no formato digital ―disponíveis na web, que utilizam a tecnologia como forma de
construção e implementação, tais como os vídeos, os filmes, as animações, slides, enfim os materiais didáticostecnológicos elaborados e/ou disponíveis aos docentes‖. (MACIEL; BECKES, 2013, p. 178).
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transformações, representadas por meio de símbolos, tratando‐se, portanto, de uma
materialização semiótica da realidade (GIORDAN; GÓES, 2005).
Partimos do pressuposto teórico de que a Química é a ciência que estuda as
substâncias, suas transformações e as unidades atômico-moleculares elementares invisíveis
(CHASSOT, 2016).

Para tanto, o estudo da química se fundamenta na compreensão de

conceitos abstratos, exigindo exibição de modelos da existência de propriedades não
observáveis da matéria (POZO; CRESPO, 2009). Neste contexto, vale ressaltar que em meio
aos processos de ensino e aprendizagem não há um padrão ideal de representação de
fenômenos, espécies químicas ou ambientes para realização de experimentos.
Pauletti e colaboradores (2012), efetuaram um estudo sobre duas estratégias que
permitiram contemplar três níveis de representação num mesmo plano de ensino. As
estratégias envolviam de forma integrada duas aulas experimentais e software computacional.
Os resultados apontaram que além de possibilitar diversas representações dos fenômenos
químicos numa dimensão visível, trouxe contribuições positivas tanto o ensino quanto a
aprendizagem em Química. Quanto as representações Giordan (2013) assegura que elas
devem estar de acordo com os objetivos conceituais preestabelecidos e, para cada situação,
pode haver um experimento prático, uma simulação por meio de tecnologias digitais que se
adeque de maneira mais coerente aos objetivos e contemple ao máximo as expectativas para o
ensino.
Além das tecnologias digitais, outro método que pode e deve ser utilizado no ensino de
química, são as práticas experimentais que permitem diversas situações de ensino. Giordan
(1999, 2013), ao discutir o papel da experimentação no ensino de ciências nos processos de
elaboração do pensamento científico, afirma que o papel da experimentação por simulação
certamente não é o de substituir a experimentação fenomenológica proposta originalmente e
sim sustentar esta prática inserindo um novo plano de mediação entre o sujeito e o objeto.
Dessa forma, há tempos diversas pesquisas apontam para a importância do estudo das
tecnologias digitais como apoio pedagógico (BENITE BENITE e FILHO, 2010; LEITE,
2014; MELO e MELO, 2005) logo este trabalho promoverá essa discussão no espaço da
formação continuada juntamente a professores que ensinam Química, delineando um formato
dinâmico e reconstrutivo do saber científico, avaliando contribuições e influências de planos
educacionais que caminhem neste sentido.
A escolha de uma atividade de ensino, para representar os níveis de conhecimento da
química, seja em ambiente virtual ou prático em laboratório, muitas vezes, permite a
representação química de modelos ou construtos teóricos, alcançando interpretação química
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da natureza. Vale ressaltar que, tendo em vista que são métodos determinantes para o
entendimento conceitual de alunos, antes de sua inserção em práticas pedagógicas eles
requerem dos professores uma análise crítica para sua validade conceitual tanto no aspecto
virtual, como no âmbito do experimento prático.
A figura 01, converge para os aspectos do conhecimento químico consolidados em três
níveis.
Figura 01 – Representações dos aspectos do conhecimento químico

Fonte: Autores

Frente aos indicativos da figura 01, consideramos que diferentes estratégias, seja no
campo dos experimentos virtuais ou/e experimentos práticos podem abrigar naturalmente três
níveis de representação. No entanto, a permanência única da representação simbólica implica
em limitar a construção do conhecimento químico em fórmulas, equações e modelos
exclusivamente teóricos para entendimento da natureza material. Segundo Wartha e Rezende
(2011) o distanciamento das representações macroscópicas e microscópicas pode privar o
aluno da sua capacidade de modelagem. Ainda segundo Wartha e Rezende (2011):
Existe uma tendência dos alunos para explicarem os fenômenos químicos no plano
macroscópico, pois dificilmente possuem competências ou de recursos simbólicos,
no plano mental, para compreensão das transformações químicas num nível que
requer uma maior capacidade de abstração como é o caso do nível submicroscópico.
(WARTHA; REZENDE, 2011, p. 04)

Importante que o ensino de Química perpasse pelos três níveis de representação e
garanta a possibilidade do emprego concomitante de uma multiplicidade de representações,
ou

seja,

quanto

mais

ampla

for

as

formas de representação da Química para estudar um determinado fenômeno, maiores serão
as condições para a sua aprendizagem (PAULETTI, ROSA e CATELLI, 2012). Nesse
contexto, a importância de contribuições formativas envolvendo propostas pedagógicas nos
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processos de ensino e de aprendizagem pode ser justificada quando se considera sua função
pedagógica de auxiliar professores e alunos na contextualização de fenômenos e conceitos
químicos de uma forma mais estrutural e ilustrativa.
Para Leite (2015) as tecnologias digitais no ensino de química têm se confirmado
promissora para o ensino da química. Assim, vale a pena fazermos um esforço para conhecer
as boas práticas pedagógicas, sobretudo aquelas que fazem convergir recursos de tecnologias
digitais a momentos interativos práticos reais por parte do aprendiz em situações de ensino.

3 Aspectos Metodológicos

Esta pesquisa parte de um momento específico desenvolvido no âmbito de um curso
de formação continuada com um grupo de 8 professores que leciona Química em uma Escola
Pública Estadual de Mato Grosso.
O objetivo da pesquisa pautou-se em conhecer a percepção desses professores sobre
duas estratégias utilizadas para representação dos níveis do conhecimento químico. Os
professores interagiram com um recurso digital em escala virtual e em seguida com
experimentos práticos em laboratório, a fim de que pudéssemos conhecer diferentes pontos de
vista em relação as experiências vivenciadas. Para estas ações, foi utilizado aplicativo
computacional ―Solução de sal e açúcar‖ disponível no portal PhET - Interative Simulation,
em uma perspectiva prática, baseando-se em simulações virtuais do fenômeno de preparo de
soluções químicas concomitante ao mesmo experimento, mas no âmbito prático.
Nesta perspectiva, para os encaminhamentos metodológicos relacionada aos aspectos
supracitados, adotaremos a pesquisa participante (OLIVEIRA, 2016), uma vez que se trata de
uma pesquisa de caráter qualitativo. Tanto a metodologia de pesquisa como a da formação
continuada, objetos deste trabalho, foram desenvolvidas seguindo três eixos básicos: reflexão
da experiência vivenciada, dimensões representacionais da Química; contribuições para o
ensino desta ciência. Os dados foram produzidos mediante questionário (QU), rodas de
conversas (RC). Para preservar identidades dos professores, atribuímos para cada participante
mencionado aqui como: P1, P2, ... P8, respectivamente.

Atividades vivenciadas.
Quadro 01 – Atividades Experimentais
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Experimento Virtual - Solução de sal Experimento Prático - Solução de sal e açúcar
acúcar

Imagem 01 – Interface aplicativo

Imagem 02 – Experimento prático

Tópicos
Soluções, substâncias Iônicas e substâncias
Covalente
Descrição
O que acontece quando açúcar e sal são
adicionados à água? Adicione açúcar, acrescente
sal, e evapore água para ver seus efeitos da
concentração sobre a condutividade. Amplie a
imagem para ver como açúcar e sal se dissolvem de
maneiras diferentes. Amplie mais ainda para
explorar o comportamento da água.
Alguns Objetivos de Aprendizagem
Usar imagens e raciocínio de proporção para
explicar mudanças na concentração
Desenhar o que acontece a nível molecular, quando
compostos se dissolvem na água
Identificar se um composto é um sal ou açúcar por
observações macroscópicas ou representações
microscópicas.
Explicar como o uso de combinações de solutos
mudam ou não as características da solução.
Usar observações para explicar de que modo a
concentração de um soluto pode mudar.
Descrever de que modos fórmula, observações
macroscópicas, ou representações microscópicas de
um composto indicam se a ligação é iônica ou
covalente.

Materiais
Recipiente graduado, balança, circuito elétrico com
uma pequena lâmpada de baixa voltagem.
Cloreto de sódio, açúcar, bicarbonato de sódio, glicose.

Estratégias
1. Organizado em grupos, os participantes irão montar
um dispositivo utilizando uma lâmpada que permitam
testar sua condutividade.
2. Os participantes deverão preparar diferentes
soluções de concentração conhecida e testar e
condutividade em cada solução preparada.
3. Deverá ser registrado tudo que observarem.
4. Ao final os envolvidos na atividade experimental,
discutirão as constatações, de modo que possam
esclarecer todas as dúvidas e explicar a questão
relacionadas a concentração, condutividade e
propriedade dos materiais fornecendo as informações e
esclarecimentos necessários.

Fonte: A pesquisa

3 Resultados e Discussões

A visão estratégica dos professores depende da capacidade que dispõe de propor
alternativa para o ensino de conceitos científicos, seja por meio de experimentações diversas,
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seja no âmbito virtual ou manuseável. Assim, no contexto da formação continuada proposta,
sugerimos aos professores que buscassem a partir dos conceitos químicos a serem ensinados,
aqueles modelos e/ou experimentos que exigia materiais que estevam ao alcance e podiam ser
reproduzidos no laboratório.
Há o entendimento por parte de professores sobre a importância do aperfeiçoamento
das suas competências profissional e metodológicas, além das reflexões procedidas nas falas
dos professores. Desse modo, focamos em atividades vivenciadas por diferentes maneiras e
que pudessem resultar na mobilização dos alunos, de forma a potencializar a resolução de
problemas e, consequentemente, favorecer a organização dos processos cognitivos (GABINI e
DINIZ, 2007).
A proposta de ensino com uso de dois diferentes objetos de aprendizagem, parece-nos
ter ampliado as perspectivas do professor P1, ocorrendo uma reorganização na forma como
pensa as atividades e os conceitos de fórmulas.
O ambiente virtual nos ajuda nas questões de acessibilidade material. Eu vejo
assim, a virtual, ele te dá a dimensão infinita e recursos materiais diversos.
Dependendo da atividade prática em laboratório que você for fazer, você será
limitado e na virtual você rompe essas limitações materiais (P1 – RC, 27/03/19).

Cada recurso pedagógico selecionado pelo professor, pode ser mais adequado para um
determinado tipo de exposição conceitual e desaconselhável para outro Leite (2015). As
limitações destacadas pelo professor vão além de puramente material. Além disso, muito
embora algumas escolas possuam laboratórios, materiais que podem ser utilizados para aulas
práticas, nem sempre o professor está familiarizado com esses ambientes e materiais,
preferindo muitas vezes, deter-se na segurança da aula expositiva, com a repetição
descontextualizadas de fórmulas, muitas vezes distante de outras representações dimensionais.
A percepção da professora P2 acerca das atividades desenvolvidas, confirma a
importância do envolvimento ao aspecto conceitual e sua aprendizagem.
Eu tenho dificuldade em aprender somente ouvindo ou assistindo. Eu sou muito
prática! Então assim, quando eu estou fazendo parece que, aprendo mais, eu
consigo me concentrar melhor, quando eu estou produzindo. Eu prefiro interagir
com o material, realizando atividades (P2 – RC, 20/03/19).

Conforme o excerto da professora identificamos pontos importantes de se destacar em
relação a experiência vivenciada, referindo-se à motivação derivada da realização do
experimento, ao qual pode se estender as suas práticas pedagógicas, indo motivar o estudante,
comprometendo-o ainda mais com sua aprendizagem. A esse respeito Pauletti e colaboradores
(2011) consideram que as aulas experimentais despertam a curiosidade do aprendiz, por meio
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de atividades que mantenham o encontro dos conceitos científicos com os fenômenos
corriqueiros.
Ainda sobre os experimentos vivenciados pelos professores, nos excertos do professor
P3 constata que as aulas práticas costumam ser mais atraentes e motivadoras:
Eu vejo que a prática experimental em laboratório proporciona apresentação de
muito detalhes. A pessoa que faz, que “mete a mão na massa” não esquece (P3 –
RC, 20/03/19 – grifo nosso).

Dentre os pontos apresentados pelo professor supracitados, destacamos dois: O
primeiro está relacionado a visualização, como proposto pelo professor P3 ― apresentação de
muitos detalhes‖, um fenômeno químico a olho nu, que segundo Pauletti et al (2012), pode
estimular a aprendizagem e compreensão do fenômeno sob o ponto de vista macroscópico. O
segundo diz respeito ao fazer, ―mete a mão na massa‖, que pode ser assegurado pelo
pressuposto epistemológico construtivista, fundamental aos processos de ensino e
aprendizagem da química. No entanto, nem sempre os experimentos estão ao alcance prático,
a julgar pelos inúmeros equipamentos e reagentes inacessíveis ao professor e aluno.
Sob o ponto de vista dos recursos oferecidos pelas tecnologias digitais, as simulações
digitais se despontam como alternativa para representações de experimentos práticos em
laboratório. Giordan (2013) argumenta que a simulação se apresenta como uma forma
diferente de mediação visto da possibilita de relacionar os fenômenos macroscópicos e
submicroscópicos, formando cenários que possam incentivar a criação de representações
mentais reconhecendo nos modelos simulados uma instância mediadora entre suas
representações internas das externas que se baseia o fenômeno.
Cabe assinalar que a complementação de atividades práticas que visam fortalecer a
representação de aspectos dimensionais da química são considerando nos relatos da
professora P4, tal qual argumenta que as atividades realizadas de maneira conjunta podem se
complementarem.
Elas se complementam, as vezes você visualiza no virtual e ainda pode ser
insuficiente. Mas na prática você consegue. (P4 – RC, 20/03/19).

No estudo da Química os conceitos relacionados são objetos de representações em
nível macroscópico, submicroscópico e simbólico (WARTHA; REZENDE, 2011). Assim,
para sua compreensão, considera-se positivo, a estruturação dos conceitos científicos em
experimento práticos, modelos, simulações computacionais para que os estudantes
internalizem os saberes químicos. Nesse sentido, (Giordan 2013 p. 181) alerta ser ―necessário
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focar a atenção na estruturação de atividades pelas quais as formações discursivas abriguem
elementos representacionais das realidades macroscópicas e submicroscópicas‖.
Recorrer a recursos de tecnologias digitais na prática educativa requer, acima de tudo,
estruturação de atividades aos conceitos mediante planejamento. Assim, como as inúmeras
contribuições que dispõe esses materiais para prática do ensino é importante o planejamento
para que não se configure aulas instrucionistas que não são compatíveis com essa proposta de
ensino. No entanto, com fortalecimento perceptível de estudos em ambientes virtuais, também
se destacam os riscos com as inúmeras distrações distantes apenas um ―click‖ de ambientes
que podem trazer distanciamentos significativos do objetivo previsto em momentos de foco e
reflexão (MEZZARI; CARVALHO, 2014).
Com base na experiência vivenciada na formação continuada, envolvendo tecnologias
e atividades práticas em laboratório, também solicitamos aos professores que apontassem os
pontos positivos. As respostas obtidas mediante questionário estão a seguir:
Com o recurso digital temos a opção de vivenciar várias maneiras de
experimentar, assim como na prática real. (P1 – QU, 20/03/19)
Torna as aulas dinâmicas e diferenciadas e permite a maior interação por
parte do aluno. (P4 – QU, 20/03/19)
[...] novos conhecimentos e as possibilidades de trabalhar com os alunos
em aula e acompanhar os estudos dos alunos em ambiente virtual. (P3 –
QU, 20/03/19)
Como mencionado nas respostas anteriores, as ações formativas e, portanto, a
formação dos professores que contemplam estratégias para representação dos níveis do
conhecimento químicas, foram satisfatórias. As oportunidades oferecidas nesta experiência
vividas, insurgidas pelas percepções dos professores, nos leva a perceber que as ações foram
vivenciadas pelos professores, mas sobretudo, pensadas para que eles podessem estender em
suas práticas pedagógicas.
Do mesmo modo, esperamos que a atenção docente permaneça centrada na
aprendizagem de modo que estruturar uma proposta pedagógica para o ensino de cada
conceito, principalmente, aqueles que, na química, requerem recursos estimuladores para
representações de fenômenos e modelos conceituais científicos.

4 Considerações Finais
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Tomando por referência, a experiência pedagógica vivenciada pelos professores de
química no âmbito de uma formação continuada, promoveu-se um momento para que os
participantes pudessem utilizar um objeto virtual de aprendizagem conjugado a um
experimento prático, propiciando assim, práticas pedagógicas que contemplassem a
representação dos níveis do conhecimento químico (PAULETTI, ROSA e CATELLI, 2012).
Entre as estratégias utilizadas para alcançar o objetivo pretendido, proporcionamos momentos
de discussões que oportunizassem compreender a percepção dos professores a respeito da
experiência. Os resultados puderam confirmar o reconhecimento dos professores como
autores do seu plano didático. Em meio aos processos de ensino e aprendizagem da química
não há um padrão ideal de representação de fenômenos ou modelos prontos para realização
experimentos. Pode haver um experimento prático, uma simulação por meio de tecnologias
digitais que contemple ao máximo as expectativas para o ensino e os objetivos da aula
(LEITE, 2015).
Os resultados levaram-nos a inferir que os professores acreditam que o papel de uma
simulação virtual não é o de substituir o experimento prático, mas sim, de complementar esta
prática configurando uma segunda estratégia de plano de mediação entre o sujeito e o objeto.
Considerando a importância de que o ensino de Química perpasse pelos três níveis de
representação e garanta a possibilidade do emprego concomitante de uma multiplicidade de
representações, os relatos dos professores a esse respeito foram mínimos.

Contudo, é

pertinente destacar que muito embora a ênfase da proposta pedagógica permeava por duas
diferentes estratégias de ensino, nem sempre o professor está familiarizado com esses
ambientes e materiais, preferindo muitas vezes, deter-se na segurança da aula expositiva.
Por fim, cabe destacar que as oportunidades oferecidas nesta experiência de ensino,
não podem permanecer isolada do contexto da sala de aula. Levar propostas pedagógicas
neste sentido em espaços de formação continuada é mais do que atender aperfeiçoamento de
práticas pedagógicas, significa multiplicar as possibilidades da capacidade de compreensão
dos estudantes em função do aprendizado visual.
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Resumo:
O presente artigo traz resultados da pesquisa realizada no Instituto Federal de Estado de Mato Grosso, CampusCáceres, pesquisa está vinculada ao projeto PIBIC-EM (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
para o Ensino Médio) EDITAL Nº 043/2018. É uma pesquisa quanti-qualitativa que tem como objetivo
identificar fatores relacionados a permanência e não permanência dos estudantes do curso Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio. A metodologia utilizada envolve várias etapas, das quais destaca-se a da
mineração de dados, que analisará os dados extraídos do questionário socioeconômico respondido pelos
estudantes na inscrição do processo seletivo por meio do algoritmo RondomTree, que se sustenta em funções
matemáticas. A pesquisa propiciou uma compreensão acerca da relação do perfil com a permanência, e mostrou
que a mineração de dados pode ser um método satisfatório que ajuda compreender dados que aparentemente não
tem uma relação lógica.
Palavras-chave: Permanência. Perfil socioeconômico. Mineração de dados.

1 Introdução

Esse artigo, descreve uma pesquisa realizada no Instituto Federal de Estado de Mato
Grosso, Campus-Cáceres, que está vinculada a um projeto de pesquisa PIBIC-EM(Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio) EDITAL Nº 043/2018,
que tem como objetivo utilizar a mineração de dados para identificar fatores relacionados a
permanência e não permanência dos estudantes do curso Técnico em Informática Integrado ao
Ensino Médio, os dados analisados foram extraídos do questionário socioeconômico
respondido pelos estudantes na inscrição do processo seletivo.
Para alcançar esses objetivos foram adotados procedimentos de pesquisa de natureza
qualitativa e quantitativa, classificando assim a pesquisa como quanti-qualitativa. Os
procedimentos qualitativos têm como finalidade identificar e construir o objeto de pesquisa e
seu contexto de relações: pressupostos teóricos, fatores de permanência ou não permanência.
Em relação aos quantitativos, atribui-se devido à natureza dos métodos de análise que são
algoritmos baseados em funções matemáticas. Inicialmente, apresenta-se a metodologia da
pesquisa que é uma etapa fundamental e importante, pois, dá as orientações necessárias para
alcançar os objetivos, posteriormente são apresentados os contextos teóricos, que traz
resultados de uma balanço de produção acerca do tema, na seção mineração de dados e
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análise dos resultados, demonstra-se quais procedimentos da mineração de dados foram
utilizados e a análise dos resultados, e finaliza-se este artigo com as considerações, onde
almeja-se refletir sobre os resultados acerca dos objetivos dessa pesquisa.
Dessa maneira, esse artigo apresenta resultados que contribuirão para a compreensão
do público que o IFMT/Campus Cáceres atende, podendo proporcionar ações e políticas que
estejam motivando a permanência dos estudantes.

2. Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa, pois, apoia-se em modelos
quantitativos (modelos estatísticos) que dão caráter científico aos algoritmos de aprendizagem
utilizados na mineração de dados, e qualitativa, pois, dentro do contexto da análise almeja-se
não apenas representar os resultados, más, correlacionar-lhes com os sujeitos e contribuir com
sua permanência na instituição.
Segundo Minayo (2002, p. 22), o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, não se
opõem, ao contrário, se complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage,
dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. Dessa maneira, caracteriza-se esta pesquisa
como quanti-qualitativa.
Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram organizados em 3 etapas sendo
elas: pesquisa bibliográfica, que abrangem bibliografias de autores da educação e
computação, modelagem e análise da base de dados (questionários socioeconômicos dos
estudantes usando mineração de dados), e análise dos resultados.
Inicia-se a pesquisa bibliográfica através do balanço de produção, a base de dados
analisada foi a SciELO (The Scientific Electronic Library Online). Tendo como descritor:
Permanência AND Ensino Médio, e filtros: Áreas Temáticas: Ciências Humanas; Wos
Área Temáticas: Educação e Pesquisa Educacional. Como resultado foram encontrados 15
artigos, dos quais se escolheu 3 fazendo o filtro pelo título e resumo.
Para fazer a modelagem, executaram-se os procedimentos descritos na seção 4 desse
artigo seguindo as etapas do KDD (Knowledge Discovery in Databases).
Com os resultados obtidos faz-se a síntese, para tanto, buscou-se compreender os
grupos formados, que possibilitou entender a relação do perfil com sua permanência ou não
permanência, essa compreensão se deu através da correlação com a bibliografia escolhida.

3. Permanência no ensino médio

596

O estudo sobre a permanência no Ensino Médio, não se constitui uma tarefa fácil,
devido à mesma estar correlacionada a diversos fatores que podem variar de caso para caso,
porém, alguns aspectos são comuns e servirão de base para compreender os resultados que
serão apresentados nesse artigo.
Como referência teórica tem-se o balanço de produção descrito na metodologia, que
resultou em três pesquisas, sendo a primeira em escolas da rede regular de ensino do estado de
Minas Gerais e as outras em escolas técnicas.
Os fatores que favorecem a permanência podem ser intrínsecos, que tem uma relação
direta e pessoal com os estudantes, ou extrínsecos, que se referem a fatores externos. Dessa
maneira, buscou-se compreender esses fatores no referencial teórico, os quais, destaca-se nos
seção seguintes.

3.1 Fatores extrínsecos

Para compreender as relações externas (extrínsecas) que corroboram com a
permanência, destacam-se alguns pontos apresentados por Franceschini (2017) e DORE
(2011) que serão relevantes para esse estudo.
Observa-se que existe um afastamento da família quando se compara o aluno do
Ensino Fundamental (EF) e o Ensino Médio (EM). A família pressupõe uma maturidade dos
estudantes do EM, entretanto, essa independência deve decorrer de uma estrutura familiar que
propicie essa emancipação. Franceschini (2017) descreve essa relação em sua pesquisa
destacando que:
Mesmo que o acompanhamento da vida escolar dos alunos pelos pais tenha maior
peso no EF, a percepção tanto dos adolescentes quanto das coordenações é que ele
ainda se faz necessário no EM. Foram mencionados acompanhamentos diários,
através de monitoramentos, cobranças e incentivos, além de participação em
reuniões nas escolas. É importante salientar que esse acompanhamento foi
reconhecido pelos entrevistados como uma das maneiras de se reduzir o fracasso
escolar Franceschini (2017, p.19).

Segundo DORE (2011) a relação da família com a cultura e educação (capital social)
tem uma relação direta também com o favorecimento da permanência e sucesso escolar.

Na perspectiva do indivíduo, o background familiar (nível educacional dos pais,
renda familiar e estrutura da família) é, reconhecidamente, o mais importante fator
isolado para o sucesso ou para o fracasso do estudante em algum ponto de seu
percurso escolar. Outro fator que contribui para a evasão, relacionado à família e que
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tem sido muito enfatizado nas pesquisas, refere-se ao capital social, ou seja, à
qualidade das relações que os pais mantêm com os filhos, com outras famílias e com
a própria escola (DORE, 2011, p. 776).

A escola também tem um papel importante em relação à permanência, pois, deve
propiciar um meio de comunicação e relacionamento entre alunos, professores e pais,
buscando diminuir e minimizar conflitos e proporcionar meios que favoreçam uma educação
atrativa e de qualidade.
Para RESENDE (2005) a escola deve possuir os seguintes aspectos: firmeza,
objetividade e clareza da direção; ambiente favorável ao ensino/aprendizagem; corpo docente
experiente e comprometido com os resultados dos alunos e clima interno favorável.
Outro fator relevante para a permanência é o professor, nesse contexto COLEMAN
(2008) e BIONDI; FELÍCIO (2007) descrevem alguns pontos favoráveis: não rotatividade dos
professores, a qualidade dos professores (formação continuada) e a experiência.
Nesta seção apresentou alguns indicadores que contribuem para a permanência e
sucesso dos estudantes do ensino médio. Destacam-se nas próximo seções fatores intrínsecos
extrínsecos que podem estar correlacionados com a permanência ou não permanência.

3.2 Fatores intrínsecos

Para dialogar sobre os motivos intrínsecos tem-se como referência as pesquisas
realizadas Franceschini (2017), relacionada a escolas regulares, Silva (2013) e DORE (2011)
que se referem a escolas técnicas integradas ao ensino médio.
As escolas técnicas integradas ao ensino médio possuem características que as diferem
das escolas regulares, para ingressar nessas escolas os alunos devem passar por um processo
de seleção, que busca escolher os mais capacitados de acordo com os conteúdos da prova
aplicada, apesar de muitas escolas técnicas federais aderirem ao sistema de cotas, com o
intuído de democratizar o acesso, o sistema de seleção ainda é um meio excludente. Acerca
das escolas regulares traz-se alguns dados descrito na pesquisa da autora Franceschini (2017).
Em suma, os motivos para a infrequência, a reprovação e o abandono escolar
apontados por estudantes e coordenadores(as) da 1ª série do EM em RN são bastante
similares e se reforçam. São eles o trabalho, as questões familiares (falta de
acompanhamento escolar por parte das famílias, necessidade de cuidar de irmãos,
maridos e filhos), não ter dinheiro para o transporte escolar, a violência na escola e
fora dela, a falta de interesse nas aulas, os professores ruins, o uso de drogas, as más
companhias, o bullying e ter tido reprovação anterior Franceschini (2017, p.14).
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Um dos pontos citado pela autora foi a falta de interesse dos alunos, más quais são os
motivos dessa falta de interesse? Autora traz as seguintes observações: cópia excessiva de
conteúdos no quadro, pouca interação aluno e professor, baixos salários dos professores e
carga horária muito alta.
A falta de interesse dos estudantes também está relacionada ao ambiente educacional
que segundo Franceschini (2017, p.19) apresenta os seguintes contextos: falta de
infraestrutura das escolas – salas de informática equipadas e em perfeito funcionamento, com
professores treinados para utilizá-las; bibliotecas que sejam mais que meros depósitos de
livros; laboratórios para experimentos e excursões. Além desses fatores, temos outros
relacionados à aspectos pessoais destacados pela autora.
De modo geral, as percepções dos estudantes e das coordenações a respeito das
motivações para os três tipos de fracasso escolar foram similares. As adolescentes do
sexo feminino são, em grande medida, as responsáveis pelo cuidado de irmãos (em
substituição às mães, que estão trabalhando), maridos (entre as unidas) e filhos (no
caso das que são mães), assumindo o papel de cuidadoras. Em algumas situações de
gravidez, a continuidade dos estudos somente é possível com a ajuda das famílias,
sobretudo das avós. Já os adolescentes do sexo masculino, muitas vezes, são os
responsáveis pelo sustento da família, assumindo o papel de provedores. Ambos os
papéis de gênero, apesar de extremamente tradicionais, têm um impacto negativo no
desempenho escolar, levando a um aumento da infrequência, da repetência e do
abandono Franceschini (2017, p.18).

Os dados apresentados até momento, possibilita ter uma referência de forma geral de
possíveis motivos da permanência ou não permanência no ensino médio regular, faz-se a
partir de agora uma análise das escolas técnicas.
As escolas técnicas são almejadas por muitos estudantes e familiares devido à
possibilidade da profissionalização em uma área específica do conhecimento. Segundo Silva
(2013) a análise dos dados da sua pesquisa mostrou que 71,42% dos estudantes atribui sua ida
àquele colégio e curso à profissionalização esperada. Destaca-se a seguir algumas falas dos
estudantes que corroboram com esse percentual.
Segundo Silva (2013, p. 409):
Eu não sei muito bem o que eu quero. Eu queria fazer veterinária, mas, pela área, eu
acho que vou fazer agronomia. Agora, se eu não passar na faculdade eu vou procurar
um emprego como técnico. (Entrevistado 19 – aluno concluinte do Curso Técnico
em Agropecuária Integrado)
Eu quero fazer vestibular e fazer veterinária. Se eu passar no vestibular e entrar na
faculdade, eu vou adiante. Eu quero ter curso superior. Mas, se não der certo, eu
quero continuar sendo técnica. (Entrevistado 3 – aluno concluinte do Curso Técnico
em Agropecuária Integrado)

599

Dependendo área de formação escolhida o mercado de trabalho exerce uma pressão
que influência a escolha dos estudantes, escolhas essas que no decorrer do curso podem
ocasionar sua permanência ou não.
Mas existem outras motivações além da empregabilidade. Segundo Silva (2013, p.410)
o outro fator diz respeito às possibilidades de prosseguir os estudos, formando-se em nível
superior, talvez se deva ao fato de se estar numa escola integral, bem estruturada, e de se ter
contato com profissionais das áreas da agronomia, da veterinária ou da zootecnia.
Também, se destaca a importância que a escola tem para os estudantes, na pesquisa
apresentada por Silva (2013) demostrou uma grande identificação dos estudantes com a
escola, identificação que vai além do ambiente interno da sala de aula e estende-se ao
convívio com os colegas, conceitos e valores adquiridos.
Segundo Silva (2013, p.411):
Aprendi também que tem coisas que tem regras. Ah, foi uma escola da vida, né,
cara. Nunca mais eu vou esquecer dessa escola (Entrevistado 7 – aluno concluinte
do Colégio Alfa);

A autora, ao apresentar os dados dos cursos relacionados a área de tecnologia, traz um
panorama diferente em relação ao curso da área de agropecuária, os cursos da área de
tecnologia apresentaram uma maior procura e abandono, a autora também relaciona essa
procura a possibilidade de empregabilidade. Apresenta-se a fala de um estudante que
participou de um grupo focal aplicado pela autora.
Segundo Silva (2013, p. 412):
Ah, tá muito bom. Comparado aos outros, acho que é a área mais ampla. Qualquer
empresa que você vai, eles tão procurando alguém. (Grupo focal D)

Em relação ao abandono à autora identificou os seguintes motivos: preferência pelo
ensino médio regular, falta de gosto pelo curso e dificuldade nas disciplinas.
Por exemplo, há alunos que pretendem fazer vestibular e entrar o mais rápido
possível na universidade. Para estes, os quatro anos do curso técnico seriam um
empecilho. De qualquer forma, o que fica claro nos depoimentos dos alunos que
afirmaram ter preferência pelo ensino médio regular - Há casos de jovens que
concluem os cursos e, por razões de diminuição de custos alegadas abertamente
pelas empresas, continuam trabalhando como estagiários e já executando o serviço
de técnicos, a preferência por essa modalidade de ensino que os fez abandonar, mas,
ao contrário, a não preferência pelo ensino técnico, o qual, quando estavam no
ensino fundamental, constituía-se como uma grande expectativa para eles e,
principalmente, para suas famílias Silva (2013, p. 413).
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Observa-se pela citação a falta de conhecimento dos ingressantes, nos cursos da área
de tecnologia, sobre o curso, sistema de ensino, horário e obrigações que diferem do curso
regular, que pode ocasionar o abandono e retorno para a modalidade regular. Também
demostra a falta de conhecimento do mercado de trabalho almejado, em relação à
empregabilidade. Descrevem-se as falas dos estudantes que corrobora com a argumentação da
autora.
Segundo Silva (2013, p. 413):
Foi assim: é que na verdade o curso não era bem o que eu queria, sabe? Foi uma
coisa mais precipitada assim. Entende? Eu não tinha me especializado muito no que
eu queria fazer, num tinha estudado muito sobre o curso, então foi uma coisa que só
aconteceu e quando eu vi, eu já estava fazendo o curso. Então, assim, foi meio que
precipitado e quando eu vi num era realmente o que eu queria fazer. (Aluno que
abandonou o curso de Eletromecânica no 1º ano, em 2010).
Agora que eu to começando a me interessar por essa área. Mas, na verdade, no
começo, na hora que começaram a falar, assim, o que a gente ia fazer, eu já pensei
―Nossa, onde é que eu fui me meter, né, um lugar, tipo, totalmente estranho?‖.
(Grupo focal A)

Segundo Veloso (2002) o desconhecimento do curso e/ou imaturidade na escolha
profissional; desilusão com o curso, desestímulo do mercado que favorece mais alguns cursos
que outros, formação precária no ensino fundamental e fraco desempenho no primeiro ano.
São fatores que motivam o abandono do curso. Relacionado ainda com a evasão DORE
(2011) traz alguns dados sobre uma pesquisa realizada pela Fundação Carlos chagas em 2009:
[..] a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (2009) sobre evasão no ensino médio,
realizada a partir de dados secundários da Pesquisa Nacional de Emprego do IBGE
de 2004 e de 2006. Os resultados dessa pesquisa destacam dois principais motivos
que levam os jovens de até 17 anos a abandonarem a es - cola média: falta de
interesse/motivação (40,29%) e falta de renda familiar (27,09%); outras motivações
respondem por 31,73% das respostas (DORE, 2011, p. 782).

Autora, em sua pesquisa apresenta a figura 01 na qual descreve outros motivos que
estão relacionados a não permanência.
Figura 01: Resultado dos motivos relacionados a evasão, DORE (2011)
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No levantamento realizado na pesquisa a autora identificada 12 causas de evasão
estudantil. Dentre elas, destaca-se, em primeiro lugar, o abandono do curso por motivo de
emprego/trabalho (36,56%), que pode estar relacionada às condições socioeconômicas do
estudante, obrigando-lhe a optar pelo trabalho ao invés do estudo.
Desta maneira, através dos dados apresentados pelas pesquisas pode-se compreender
que a permanência ou não permanência no ensino médio regular possui características
diferentes do ensino técnico, porém, se convergem em pontos que estão correlacionados ao
contexto histórico-social dos estudantes, que independente da modalidade de ensino apresenta
os mesmos problemas.

4. Mineração de dados e análise dos resultados

Antes de discorrer sobre a mineração de dados, faz-se necessário compreender os
conceitos que dão sua sustentação científica. A mineração de dados usa aprendizagem de
máquina, que é uma subárea da inteligência artificial, onde utilizam-se técnicas (algoritmos)
que emprega um princípio, descoberta de novos padrões por indução. A aprendizagem
indutiva pode ser dividida em dois tipos fundamentais: supervisionada e não supervisionada
(RUSSELL; NORVIG, 2002).
Figura 02 Hierarquia do
Aprendizado

Fonte: (MONARD; BARANAUSKAS, 2003).

Nessa pesquisa utilizou-se a classificação para gerar os resultados referente a situação
dos alunos, que permanecerem ou não no curso, desta maneira, faz-se necessário compreender
o conceito e funcionamento da aprendizagem supervisionada.
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A aprendizagem supervisionada fundamenta-se na aprendizagem por modelo, tendo
como objetivo induzir conceitos a partir de exemplos que estão pré-selecionados.
[..] a inserção de um Supervisor no ciclo de aprendizado, responsável por dizer ao
modelo se suas previsões estão corretas ou não. Uma das formas de se implementar
tal decisor se baseia na construção de um conjunto de dados denominados conjunto
de treinamento, no qual, amostras são retiradas do sistema e previamente
classificadas pelo supervisor (SANTANA, 2015, p.18).

Nessa pesquisa utilizou-se este conceito durante o processo de classificação, onde
optou-se por usar toda a base de dados como treinamento, para gerar o modelo que foi
utilizado para classificar as instâncias da base, de acordo com a classe que representava a
situação do aluno.

4.1 Descoberta de conhecimento em banco de dados (KDD)

A mineração de dados compreende apenas uma etapa de um conjunto de processos que
chamamos de KDD (Knowledge Discovery in Databases), este termo foi formalizado por
Fayyad, em 1989 (FAYYAD; PIATETSKYSHAPIRO; SMYTH, 1996) e tem sido uma
referência quando discorre-se sobre a mineração de dados.
As etapas definidas por (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996) para o
processo de descoberta de conhecimento em banco de dados são apresentadas na Figura 03.
Figura 03- Os processos de KDD

Fonte: (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996).
Descreve-se nos tópicos seguintes, os conceitos envolvidos em cada etapa e a
descrição de como os dados dessa pesquisa foram tratados.

4.1.1 Seleção
A seleção dos dados é uma etapa importante pois pode impactar de maneira
significativa no resultado. A base de dados que foi analisada nessa pesquisa, consiste em
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dados socioeconômicos dos alunos que ingressaram no curso técnico em informática
integrado ao ensino médio em 2017 através do Edital 69/2016.
Para ter acesso aos dados, foi necessário fazer uma solicitação a coordenação geral de
ensino, após aprovação da coordenação o documento foi encaminhado para o setor
responsável na sede do Instituto Federal em Cuiabá que autorizou o acesso.
A próxima etapa, foi verificar quais alunos teriam evadido do curso, para conseguir
esses dados foi feita uma solicitação a secretaria da instituição, desta maneira, foi possível
criar um campo chamado situação na base, no qual temos três variáveis, matriculado: aluno
que permanece no curso, reprovado/desistente: alunos que reprovaram no primeiro ano e
posteriormente desistiram do curso; desistente: alunos que não se enquadram na situação
reprovado/desistente mais desistiram no do curso.
A etapa de seleção dos dados finalizou-se com a remoção dos dados pessoais dos
alunos ficando apenas situação e as suas respostas do questionário.

4.1.2 Pré-processamento/seleção

Essa etapa é muito relevante no processo de KDD, visto que, a consistência dos dados
determinará a eficiência dos algoritmos. Para tanto, deverão ser realizadas tarefas que
eliminem dados inválidos, redundantes e inconsistentes.
A base dados original era composta por 23 atributos, tendo como referência os estudos
feitos, e o objetivo da pesquisa, foram escolhidos 12 atributos (ingresso, sexo, idade, raça,
número de pessoas na casa, renda familiar, meio de transporte, escolaridade do pai,
escolaridade da mãe, computador em casa, fator de escolha e procedência) mais o atributo
situação, e 32 instâncias que referem-se aos alunos.
Como a base é pequena não foi necessário fazer muitas adaptações, apenas optou-se
por trabalhar com número, então, construiu-se um dicionário dos dados, descrito na tabela 01.
Tabela 01: Dicionário dos Dados
Atributo

Opção

Descrição

Situação

1a3

1-Aprovado;2-Reprovado/Desistente; 3-Desistente.

Ingresso

1ou 2

1-Cotas; 2 - Ampla concorrência.

Sexo

1 ou 2

1-Masculino; 2- Feminino.

Idade

1a3

1-14; 2-15; 3-16
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Raça

1a4

1-Outro; 2-Branca; 3-Negra; 4- Mestiça

Nº_Pessoas_Familia

1a8

1a8

Renda

1a4

1-Acima 3 salários mínimo; 2 - de 0.5 a 1.5 salários mínimos; 3-de 1.5 a 2.5
salários mínimos; 4- de 2.5 a 3 salários mínimos.

Meio de Transporte

1a6

1- A pé; 2- Bicicleta; 3- Carro próprio; 4- Motocicleta; 5- Ônibus; 6Transporte escolar.

Escolaridade do Pai

1a7

1-Até 4º série; 2- Entre a 5º e a 8º série, 3- Não estudou; 4-Nível Médio
Completo; 5-Nível Superior Completo; 6- Nível Superior Incompleto; 7- PósGraduando.

Escolaridade

da

1a7

Mãe

1-Até 4º série; 2- Entre a 5º e a 8º série, 3- Não estudou; 4-Nível Médio
Completo; 5-Nível Superior Completo; 6- Nível Superior Incompleto; 7- PósGraduando.

Possui computador

1 ou 2

1-Sim; 2-Não.

1a4

1-Pela possibilidade de fazer um curso técnico; 2- Por considerar o IFMT uma

em casa
Fator de Escolha

boa escola; 3- Por influência da família ou dos amigos; 4- Por ser uma escola
gratuita.
Procedência

1 ou 2

1-Rural; 2-Urbana.

Fonte: elaborado pelo autor.

4.1.3 Mineração dos dados

Segundo (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996) mineração de dados é
um componente do KDD, que consiste na exploração e análise de grandes conjuntos de dados,
que busca por padrões e regras através da aplicação de algoritmos.
Para fazer a mineração dos dados, utilizou-se o software WEKA, criado por Ian H.
Witten, cientista da computação na Universidade de Waikato, Nova Zelândia. Vários
algoritmos foram testados buscando encontrar aquele que melhor classificasse a base de
dados. Como resultado, o algoritmo que melhor classificou a base o foi RondomTree, das 32
duas instâncias ele classificou todas 100%. A figura 04 descreve o modelo gerado pelo
algoritmo que será utilizado em nossa análise.
Figura 04: Modelo de classificação gerado pelo algoritmo RondomTree
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Fonte: Elaborado pelo autor, através do uso do software WEKA.
Tendo como referência o modelo gerado far-se-á a análise, mapeando as regras e seus
percentuais, usando a classe situação como referência. A tabela 02 descreve as regras e
percentuais do atributo MATRICULADO que corresponde aos alunos que permanecem no
curso.
Tabela 02: Regras geradas para os alunos matriculados.
Regra

Atributos relacionados a regra

%

01

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte < 4.5; Raça < 1.5; Escolaridade_Pai < 3

14,28

02

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte < 4.5; Raça >=1.5; Fator_Escolha < 2.5;

42,84

Renda_Familiar >=2.5;
03

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte < 4.5; Raça >=1.5; Fator_Escolha < 2.5;

14,28

Renda_Familiar < 2.5; Escolaridade_Pai >=4.5;
04

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte < 4.5; Raça >=1.5; Fator_Escolha < 2.5;

9,52

Renda_Familiar < 2.5; Escolaridade_Pai < 4.5; Comp_Casa < 1.5; N_P_CASA <5
05

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte < 4.5; Raça >=1.5; Fator_Escolha >=2.5;

4,76

Forma_Ingresso <1.5
06

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte >=4.5; Renda_Familiar < 2.5

9,52

07

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte >=4.5; Renda_Familiar >=2.5; Sexo >=1.5;

4,76

Renda_Familiar <3.5
Fonte: elaborado pelo autor.
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As regras 02, 03 e 04 apresenta atributos recorrentes, desta maneira, far-se-á
primeiramente a análise dos atributos similares que são: Fator_Escolha < 3.5;
Meio_Transporte < 4.5; Raça >=1.5; Fator_Escolha < 2.5. Para fazer essa análise vamos
utilizar a tabela 01.
O fator de escolha foi similar em todas as regras, esse atributo mostra que os alunos
que permanecem na instituição almejam estar na instituição, não apenas por ser gratuita, mas
também porque oferece uma formação técnica, por considerar uma boa escola (formação de
qualidade) e pela influência de amigos ou familiar.
Ao analisar o atributo Meio_Transporte < 4.5 o mesmo mostrou que a maioria dos
alunos não marcaram opções relacionadas ao uso do ônibus ou transporte escolar, e que
apesar de aparecer a opção carro próprio ou motocicleta, o seu percentual de ocorrência é
muito pequeno em relação as opões de ir a pé ou de bicicleta. O atributo Raça descreve que
esses alunos estão incluídos nas seguintes opções: branca, negra ou mestiça. Ao utilizar
novamente o Fator_Escolha o algoritmo confirmou que apesar da opção: por influência da
família ou amigos, interferir na escolha, a possibilidade de adquirir um curso técnico e a
qualidade da escola foi mais relevante.
Para concluir essa etapa da análise, explora-se a regra que apresentou o maior
percentual (regra 02). A regra possui todas as características descritas anteriormente mais o
atributo Renda_Familiar >=2.5 que está relacionada aos alunos que tem renda de 1 até 3
salários mínimos, porém, destaca-se que a maioria 5 dos 9 alunos possui uma renda familiar
de 0.5 a 1.5 salários mínimos.
Se considerar a regra 02 como uma possível caracterização do perfil geral dos alunos
que permanecem, analisando todos os seus atributos identificou-se o seguinte perfil dos
alunos que permanecem na instituição: São alunos que ingressaram por ampla concorrência,
na maioria do sexo masculino, idade entre 14 e 15 anos, a maioria se considera Branco, tem
entre 3 a 4 pessoas na casa, desloca-se a pé ou de bicicleta para a escola, a mãe possui uma
escolaridade maior que o pai, porém, ambos possui escolaridade de nível médio ou superior,
possui computador em casa e escolheu o IFMT por ser uma boa escola.
Tabela 03: Regras geradas para os alunos desistente
Regra

Atributos relacionados a regra

%

01

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte < 4.5; Raça < 1.5; Escolaridade_Pai >=3

3

02

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte < 4.5; Raça >=1.5; Fator_Escolha < 2.5;

1

Renda_Familiar < 2.5; Escolaridade_Pai < 4.5; Comp_Casa < 1.5; N_P_CASA >5
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Fonte: elaborado pelo autor.

Os alunos desistentes são aqueles que não reprovaram no primeiro ano, porém,
evadiram da instituição durante o segundo ou terceiro ano. Os atributos Fator_Escolha e
Meio_Transporte já foram analisados então vamos analisar a Raça e Escolaridade do Pai. A
raça descreve que esses alunos marcaram a opção outro, não se considerando então: Branco,
Negro ou Mestiço. A escolaridade do pai demostra que eles têm o ensino médio completo ou
superior incompleto.
Levando em consideração a regra com o maior percentual, analisando todos os
atributos identificou-se o seguinte perfil dos alunos que evadem (desistente do curso) da
instituição: São alunos que ingressaram por ampla concorrência,

na maioria do sexo

masculino, idade entre 14 e 15 anos, a maioria não se consideram Branco, Negro ou Mestiço,
tem entre 3 a 7 pessoas na casa, desloca-se a pé, de carro próprio ou motocicleta para a escola,
mãe e pai possui escolaridade de nível médio ou superior, possui computador em casa e
escolheu o IFMT por ser uma boa escola.
Tabela 04: Regras geradas para os alunos reprovado/desistente
Regra

Atributos relacionados a regra

%

01

Fator_Escolha >=3.5

2

02

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte < 4.5; Raça >=1.5; Fator_Escolha < 2.5;

1

Renda_Familiar < 2.5; Escolaridade_Pai < 4.5; Comp_Casa >=1.5
03

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte < 4.5; Raça >=1.5; Fator_Escolha >=2.5;

1

Forma_Ingresso>=1.5
04

Fator_Escolha < 3.5; Meio_Transporte >=4.5; Renda_Familiar >=2.5; Sexo >1.5;

1

Renda_Familiar >=3.5
Fonte: elaborado pelo autor.

Os alunos reprovado/desistente são alunos que após reprovar no primeiro ano
desistiram do curso. Os dados das regras 02, 03, 04 são similares as análises feitas nas
categorias anteriores a essa, porém, o que difere essa categoria das outras é o fator de escolha.
Esses alunos escolheram ingressar na instituição por ser gratuita, pela escolha pode-se supor
um possível desconhecimento dos alunos em relação à instituição que teria motivado talvez
sua evasão, ou outros fatores correlacionados.

5. Considerações

608

A pesquisa propiciou uma compreensão acerca da relação do perfil como a
permanência, e mostrou que a mineração de dados pode ser um método satisfatório que pode
ajudar a compreender dados em banco de dados que aparentemente não tem uma relação
lógica. Através do algoritmo RondomTree que utilizou o princípio da indução, para a
descoberta dos dados, pode-se gerar resultados que mostraram estar condizentes com as
pesquisas apresentadas no referencial teórico.
Desta maneira, acredita-se ter alcançado o objetivo que consiste na descoberta de
indicadores de permanência, estes descritos na seção mineração de dados. Ao fazer pesquisas
na base de dados da scielo, observou-se que não existem muitos artigos publicados acerca da
mineração de dados fazendo referência ao ensino médio, então, o presente artigo pode
contribuir para disseminação desse método, apresentando suas característica e possibilidade
de aplicação na área da educação e os benefícios que pode trazer.
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LETRAMENTOS DIGITAIS E LEITURA ICÔNICA NA CRIANÇA
COM O USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PELO
PROFESSOR
Mariana Hayashi (PPGE/UFMT) mah_hayashi@hotmail.com
Terezinha Fernandes (PPGE/UFMT) terezinha.ufmt@gmail.com

Resumo:
O relato apresentado é um recorte do projeto de pesquisa em desenvolvimento no Mestrado em Educação no
Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade Federal de Mato Grosso. O objetivo foi apresentar
uma experiência desenvolvida em sala de aula com o uso de tecnologias como o computador ligado a internet,
TV e dispositivo móvel como mobilizadores de letramentos digitais em crianças na fase de leitura icônica. Com
os estudos teóricos realizados e a problematização feita a partir desta prática desenvolvida em sala de aula será
possível a continuidade da pesquisa na relação cibercultura, tecnologias digitais e letramentos digitais
mobilizados nas crianças em práticas de professores que atuam em Sala de Apoio.
Palavras-chave: Letramentos Digitais. Linguagem icônica. Educação Básica.

1 Introdução

A experiência apresentada neste texto está relacionada ao início da carreira
profissional docente da primeira autora do relato, e que posteriormente, foi tomada como
objeto de problematização no projeto de pesquisa em desenvolvimento no Mestrado em
Educação, no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Mato
Grosso.
Era o ano de 2016, e ter passado em um concurso público municipal para professora,
ainda sem ter concluído a graduação, fez com que a entrada no magistério fosse às pressas. A
Chancela de habilitada em Pedagogia se deu por colação de grau especial. A atribuição de
aulas para professores iniciantes em concurso e interinos é feita após a contagem de pontos
dos professores do quadro efetivo de carreira. O resultado foi a Sala de Apoio como a
primeira experiência. Foi ótimo ter começado por lá, pois desenvolver um trabalho de forma
direta e com um número menor de crianças e sem a formalidade e rigidez da rotina da sala de
aula regular abre-se a um leque maior de possibilidades de se trabalhar com jogos e atividades
lúdicas. Para esta experiência foi importante uma formação oferecida pela Secretaria
Municipal de Educação, por meio do projeto Além da Sala de Aula (ASA) aos professores, na
qual eram compartilhados os jogos que estes desenvolviam para trabalhar com as crianças nas
escolas. Foi também um momento de descoberta de que as escolas municipais dispunham de
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um dispositivo digital e midiático chamado ―lousa digital‖, que é um projetor portátil com
sistema operacional e acesso à internet.
O ano que sucedeu esta experiência foi com uma turma de educação infantil II, com
crianças de 5 a 6 anos. Para quem está em início de carreira, a leitura e a formação continuada
são imprescindíveis para dar base às práticas pedagógicas, de ensino e aprendizagem na
escola. Assim, a oportunidade de fazer outro curso proposto pela SME foi importante para
aprimorar aquela primeira experiência. Nesta formação ensinava-se a montar jogos à
elaboração de sequência didática com o uso do Power Point para ser utilizado na lousa digital,
a qual possui uma caneta para que as próprias crianças possam interagir com a projeção. É
nestes momentos de aprendizagem que ocorrem os insight de que é possível fazer diferente
em sala de aula utilizando o computador e outros dispositivos digitais com acesso a internet.
O resultado da formação foi satisfatório e para o último encontro os professores participantes
deveriam apresentar as sequências didáticas realizadas com seus alunos na escola realizando
ao final reflexões e possíveis críticas. Para esta etapa é imprescindível o apoio da equipe
gestora das escolas na avaliação e aprovação das sequências didáticas desenvolvidas pelos
professores para serem socializadas com êxito, o que nem sempre ocorre.
Refletir sobre as práticas de planejamento na educação infantil com o uso de sequência
didática que levem a criança em fase icônica da construção da linguagem é de suma
importância, pois possibilita ao professor desmistificar concepções e argumentações
geralmente feitas por equipes gestoras de que é necessário alfabetizar as crianças na educação
infantil. De modo que, o trabalho com o reconhecimento do alfabeto, consoantes e silabas, foi
desenvolvido a partir de histórias, músicas e temas de interesse das crianças relacionados às
palavras formadas com as sílabas e consoantes.
Outras experiências na educação infantil I sucederam-se a esta primeira. Por se tratar
de crianças pequenas que não possuem a representação de que a fala pode ser registrada pela
escrita convencional, torna-se necessário trabalhar a relação entre os sons (fonema) e a escrita
(grafema) correspondente. E isso foi feito partindo do próprio nome das crianças relacionadoos às consoantes e vogais do alfabeto, e de histórias contadas às crianças, a exemplo da
história de autoria própria sobre as consoantes K, W e Y que vieram de avião dos Estados
Unidos para o Brasil, com o objetivo de trabalhar de forma lúdica com as letras.
Quanto ao uso de dispositivos digitais para potencializar as atividades da sequência
didática de maneira lúdica, com músicas e brincadeiras, foi lançado mão do google imagens,
utilizando computador, internet e a projeção pela televisão para que todos pudessem visualizar
as construções a partir de rótulos de produtos e símbolos da realidade das próprias crianças.
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Para as letras K, W e Y foram utilizadas palavras em inglês, lembrando sempre que no Brasil
usamos essas letras também em nomes de pessoas, citando exemplos algumas crianças da
sala. Para a letra K foi usado o rótulo de KitKat, para a letra W o ícone do aplicativo
Whatsapp e para a letra Y o ícone da mídia social Youtube, o que permitiu melhor
visualização e assimilação pelas crianças. O que mostra que as tecnologias digitais são
indispensáveis em sala de aula, principalmente na Sala de Apoio.
Com o percurso realizado e, tendo em vista que as escolas possuem estes dispositivos
tecnológicos, reafirma-se o interesse em dar continuidade a ideia inicial de ingresso ao
mestrado e investigar as práticas dos professores de Sala de Apoio com o uso de tecnologias
digitais, que a partir dos estudos feitos delimita-se ao âmbito dos letramentos digitais e a
construção da linguagem icônica na criança.

2 Letramentos digitais e a linguagem icônica na criança

De uma forma ampla o conceito de letramento significa a capacidade de ler e escrever
pelo sujeito, aplicando-a em práticas sociais.

Entretanto, contemporaneamente existem

diversas formas de letramentos. Assim, por se tratar de um conceito com sentidos
polissêmicos, utiliza-se no plural. Delimitamos neste relato a utilização dos letramentos
digitais compreendidos como:
práticas sociais amplas que se situam no bojo dos processos de convergência de
mídias, interligadas a sistemas de representação, produção e circulação de
linguagens e mensagens com mediação digital. Um critério de especificidade para os
letramentos digitais é a sua propriedade de hibridizar elementos constitutivos de
quaisquer letramentos: (i) formas de mediação (tais como a imprensa, o vídeo, a
fotografia, o rádio, o cinema, etc.); (ii) sistemas de representação (tais como a escrita
alfanumérica, as diversas linguagens imagéticas, os diversos tipos de cartografia e
infografia, a música); (iii) gêneros oriundos de diferentes esferas de atividade social
e de diferentes tradições culturais que se conectam via TIC; (iv) atitudes ou
disposições frente ao texto (ler para procurar informação, ler para criticar, ler para se
divertir, etc.), compartilhadas em eventos coletivos de LD e (v) letramentos diversos
praticados por um mesmo sujeito que transita entre contextos culturais e de prática
diferentes (Buzzato, 2009 apud SOUZA, 2016, p. 21).

Assim, letramentos digitais são as diferentes práticas desenvolvidas pelos sujeitos
envolvendo mídias digitais, por meio das quais estão presentes modos de interagir, comunicar,
compartilhar e compreender o sistema de mídias como constituintes de seu mundo e de suas
práticas sociais. Entretanto, faz-se necessário para compreensão ampla deste fenômeno, a
realização de estudos que envolvam dimensões, conhecimentos e habilidades relacionadas,
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como: cognitiva, socioambiental, socioeconômico, histórico-cultural, dentre outros,
atualizando as interações com os modos de ser na cibercultura.
Como dito anteriormente, para a compreensão ampla e adequada das diferentes
possibilidades dos letramentos digitais, em especial na educação, é necessário que a criança
inicie suas leituras de mundo e percepções antes mesmo de aprender a ler e a escrever
convencionalmente.
Está cada vez mais comum as crianças e bebês que sequer possuem noção das letras do
alfabetos e dos números, acessarem aplicativos e sites a partir de dispositivos móveis. Essa
realidade é possível por conta da leitura icônica que elas realizam e que faz parte de uma fase
em que a criança se encontra e que antecede a alfabetização convencional.
A exposição das crianças de hoje às tecnologias intelectuais que viabilizam a
cibercultura, segundo Lévy, parecem levá-las a construir hipóteses sobre a atividade
de ler e de escrever. Apesar de ainda não serem alfabetizadas, isto é, não dominarem
o sistema alfabético, elas conseguem encontrar soluções para obter êxito em suas
necessidades comunicação e de diversão por meio do computador, celular ou outro
equipamento digital (BORGES, 2017, p. 4).

Em geral, segundo Moreira (2009), há cinco fases da psicogênese, a construção da
escrita, escrita por Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Dentre elas em ordem cronológica estão
a fase icônica, pré-silábica, silábica, silábica-alfabética e alfabética. A fase icônica se
caracteriza pela criança utilizar desenhos para representar seu desejo a alguém. Para Moreira
(2009), há diferenças entre rabisco e escrita nesta fase, pois depende da intencionalidade da
criança. De acordo com ela, é possível segmentar a fase icônica em três, sendo rudimentar,
sistemática e icônico-gráfica.
Utilizando da percepção das crianças sobre os desenhos, nesta fase icônica é
fundamental utilizar como recurso exploratório os desenhos, rótulos, logotipos, imagens,
fotos.
Anteriormente ao processo escolar da alfabetização, as crianças, muitas vezes, já
realizam tentativas de leitura. Entretanto, estes atos provavelmente não se
concretizam a partir do verbal, e sim do não verbal ou do icônico, isto é, das
imagens, cores, marcas como negrito, sublinhado, sons, movimento. Com o intenso
contato com o mundo digital, as crianças parecem entender alguns processos
próprios das atividades de leitura e de escrita e podem apresentar desenvolvimento
de algumas habilidades fundamentais para a aquisição da leitura e da escrita, para o
letramento (BORGES, 2017, p. 4).

Durante as práticas desenvolvidas em sala, destacamos a mais utilizada durante o
tempo em sala de aula na turma da Educação Infantil II, após ter desenvolvido o trabalho de
introdução às letras no ano anterior, na Educação Infantil I. O planejamento era produzido
quinzenalmente, desta forma, durante este tempo trabalhava uma consoante, seguida desta
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mesma letra juntando com o som de uma vogal, conhecidas tradicionalmente como ―família
silábica‖ e formação de palavras com tais letras, também conhecidas nos processos de
alfabetização tradicional como ―palavras-chave‖. Com uma palavra-tema eram desenvolvidas
atividades para as outras áreas.
Como exemplo a consoante M foi apresentada brevemente na palavra Milho durante a
festa junina, mas voltou no outro semestre como letra principal dentro do tema ―Múmia‖.
Durante a quinzena da Múmia, foi possível trabalhar o Egito antigo, complementando com os
vídeos no Youtube sobre as pirâmides, sobre pinturas corporais com henna, processos de
mumificação, culinária, escrita hieroglífica, entre outros, com o auxílio de um computador
ligado à televisão para que todos pudessem visualizar. Para dar início a estes processos que
envolvem a escrita com crianças na educação infantil a professora é a escriba, escreve no
quadro e cada uma das crianças pode colaborar com suas hipóteses de como é feita a escrita
da palavra ―Múmia‖. Assim, após a escrita um aluno era escolhido para ir ao computador
acessar a plataforma do Youtube para pesquisar sobre a palavra. Após a pesquisa, eram
escolhidos os vídeos a serem assistidos, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão
como perfil da sala, faixa-etária e temáticas para que pudéssemos filtrar ou ampliar o
repertório. Nestas pesquisas encontramos vídeos relevantes, como o do canal Louco por
Viagem, que nos mostrou a pirâmide de Quéops e esfinge de Gizé, no Egito, a pirâmide de
Sakkara, a primeira pirâmide do mundo por dentro, assim como a parede de hieróglifos e o
local onde ficava o sarcófago do Faraó Djoser. Também tivemos acesso ao vídeo ―É assim
que a múmia dança‖, do canal Play Kids, dentre outros desenhos infantis relacionados à
temática. Nesta temática foi possível mostrar para as crianças que antigamente, no Egito
Antigo, eles não utilizavam letras como conhecemos atualmente, e sim hieróglifos.
[…] o contato e a prática frequentes de ações que demandam o uso de diferentes
linguagens para consignar momentos de interação mediada por computador estão
impulsionando as crianças a desenvolver estratégias de natureza linguísticocognitivas que estamos chamando de letramento digital. Sobre essa questão, Lévy
(1999, p. 157) explica que as atividades digitais ―favorecem modos inovadores de
acesso à informação e novos estilos de raciocínio e conhecimento, ainda a
possibilidade compartilhamento entre numerosos indivíduos (BORGES, 2017, p. 4).

Por se tratar de uma turma com diferentes realidades e tempos de assimilação as
atividades desenvolvidas abrangem a uma maioria, tanto aqueles que estão na fase icônica,
quanto aos que estão na fase pré-silábica. E o uso de tecnologias como o computador ligado a
internet, a TV e o dispositivo móvel foi um fator que contribuiu para potencializar o acesso e
mobilizar letramentos digitais nas crianças.
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3 Considerações finais

Ao final, é possível perceber importância e relevância de um trabalho desenvolvido
em sala de aula e que antes não tinha oportunidade de ser compartilhado. As práticas não
necessariamente precisam ser criadas, mas sim, transformar as que já são existentes e
utilizadas em sala, atualizando-as para a realidade cibercultural que vivemos.
Destarte, as práticas em sala de aula utilizando tecnologias digitais em rede é
imprescindível e urgente para a produção de eventos de letramentos não somente digital, mas
de outros letramentos de ampla proporção. A sala de aula é um ambiente que proporciona a
interação de crianças dos mais diferentes aspectos sócio-econômicos e culturais. Em uma
mesma sala podemos encontrar crianças que já viajaram para o exterior, enquanto outras que
não saíram do seu município de origem. Mesmo assim, apesar das diferenças, todas as
crianças interagiram, demonstraram interesse e participaram das atividades de forma
satisfatória. É fundamental que as escolas proporcionem estas práticas regularmente, visto que
o acesso à internet é um direito humano defendido pela Organização das Nações Unidas
(ONU).
Portanto, podemos concluir também que a falta de um domínio da linguagem escrita
não impede as crianças de vivenciarem práticas e eventos de letramentos digitais. A leitura e
escrita e a interação com diversas linguagens mobilizam conhecimentos e habilidades para
além daquelas que as crianças dominam e a ausência destas habilidades não as impede de
realizar ações nos meios digitais.
A intenção, a partir deste relato, é dar continuidade aos estudos com a temática do uso
de tecnologias digitais em rede nas práticas dos professores de Sala de Apoio relacionando-as
aos letramentos digitais mobilizados na criança.
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Resumo:
Este estudo foi realizado em bases de dados brasileiras sendo elas Portal de Teses e Dissertações da Capes,
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e na Scientific Electronic Library Online (SciElo).
O objetivo é mapear a produção acadêmico-científico relacionada aos últimos quatro anos em bases de dados
brasileiras para compreender se tais produções voltadas para a formação inicial de professores discutem os
letramentos digitais em uma perspectiva social e com uma abordagem crítica, relacionados ao modelo ideológico
dos letramentos. A metodologia utilizada foi revisão de literatura em bases de dados brasileiras, em estudos que
se materializam em teses e dissertações, no período de 2015 a 2018, no sentido de elucidar a compreensão sobre
o tema. Como resultado foram analisadas 6 teses e 6 dissertações advindas dos descritores ―letramentos digitais e
formação inicial de professores‖. A grande maioria dos trabalhos discute a formação inicial de professores
relacionada aos letramentos digitais vinculados a habilidades e competências para uso das TIC ou TDIC, outra
parte relaciona os letramentos digitais a um conjunto de práticas sociais em contexto social, histórico, político e
cultural dos sujeitos e que contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico. Com o estudo concluímos
que a perspectiva social e abordagem crítica dos letramentos relacionadas ao modelo ideológico podem
contribuir com uma compreensão mais ampliada sobre estas práticas sociais na formação inicial de professores,
pois abarca as formas culturais de poder que envolvem os modos de uso/consumo, apropriação e produção pelos
sujeitos em interação com as diferentes linguagens nas práticas cotidianas.
Palavras-chave: Revisão Sistemática. Letramentos Digitais. Formação Inicial de Professores. Cibercultura.

1. Considerações iniciais

A Revisão Sistemática (RS) de literatura aqui apresentada sobre letramentos digitais e
formação inicial de professores, situa-se em um estudo mais amplo, o qual faz parte de uma
pesquisa de Mestrado realizada no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação
(PPGE) da Universidade Federal de Mato Grosso, tendo em vista que na sociedade
contemporânea e tecnológica em que vivemos, não se separam o contexto ideológico que
envolve os aspectos culturais, sociais e políticos, que por sua vez, estão relacionados a poder,
conhecimento, comunicação, linguagem etc.
O atual cenário tem nos mostrado que é necessário ter habilidades e domínios
específicos para atuar de forma proficiente no cotidiano social, mas não somente um
conhecimento funcional (técnico e operacional), mas sim, um conhecimento que transcenda
os patamares do fazer acrítico e alienado. Nesse sentido as discussões acerca dos letramentos
digitais, perspectivas e abordagens que envolvem a discussão do conceito são necessárias para
compreender este fenômeno no âmbito da cibercultura.
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Nesta direção o objetivo deste estudo é mapear a produção acadêmico-científico
relacionada aos últimos quatro anos em bases de dados brasileiras para compreender se tais
produções voltadas para a formação inicial de professores discutem os letramentos digitais em
uma perspectiva social e com uma abordagem crítica, relacionados ao modelo ideológico dos
letramentos.
O estudo foi desenvolvido por meio de uma Revisão Sistemática (RS) em bases de
dados brasileiras como o Portal de Teses e Dissertações da Capes, Biblioteca Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD) e SciELO, no período de 2015 a 2018, abarcando teses e
dissertações.
O texto está organizado em quatro partes. Na primeira delas apresentamos breves
discussões teóricas sobre os letramentos digitais com destaque ao termo letramento no
contexto analógico, o avanço da discussão para o letramento no contexto digital, a ampliação
do conceito para o uso no plural e os letramentos no modelo ideológico. A segunda parte
falamos do percurso metodológico, seguido do protocolo de pesquisa. Na terceira parte
apresentamos e analisamos os resultados da pesquisa elucidando as compreensões sobre
letramentos digitais e formação inicial de professores a partir dos dados. E por fim,
apresentamos as considerações finais do estudo.

2. Letramentos digitais

A literatura acadêmica mostra que o termo letramento surgiu na Ciências Linguísticas
em meados dos anos 80, as primeiras precursoras no Brasil foram Mary Kato (1986) e Leda
Verdiani Tfouni (1988) e, desde então, a palavra ganhou campo na Educação. A criação de
novas palavras surge de novos fatos, ideias e de diferentes formas de se compreender certos
fenômenos, assim, o termo letramento emerge do intuito de compreender a presença da escrita
e da leitura, para além da alfabetização, ou seja, as práticas de leitura e escrita no mundo
social (SOARES, 2009).
Adquirir a tecnologia de ler e escrever e envolver-se nas práticas sociais de leitura e
de escrita – tem consequências sobre o indivíduo, e altera seu estado ou condição em
aspectos sociais, psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo
econômico (SOARES, 2009, p. 18).

Assim para Kleiman (1995, p. 19) o letramento é ―um conjunto de práticas sociais que
usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos,
para objetivos específicos‖. Soares (2009, p. 18) conceitua letramento como ―o resultado da
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ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo
social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita‖.
A apropriação da leitura e da escrita incorporada às práticas sociais mostra que ―não
basta apenas saber ler e escrever‖ (SOARES, 2009, p. 20) é necessário fazer uso social dessas
habilidades de forma autônoma e crítica, assumindo-a com originalidade e de acordo com o
desenvolvimento cultural e social dos sujeitos nas sociedades.
As mudanças tecnológicas e o desenvolvimento da internet possibilitaram práticas
sociais de leitura e escrita diversas e os estudos que versavam sobre o letramento (no singular)
passam a perceber as suas características multifacetadas. E com isso passam a usar o termo
adjetivado letramento digital, como é o caso de Soares (2002), esta autora:
Aborda a noção de letramento digital como estado ou condição dos indivíduos que
conseguem se adaptar às novas tecnologias digitais e praticar leitura e escrita em
novos suportes, considerando também os desafios do turbilhão digital do
ciberespaço. O indivíduo precisa desenvolver estratégias para acessar, localizar,
selecionar e avaliar criticamente a informação, além de conhecer as normas que
regem a comunicação mediada por computador. Isso inclui mais que o
conhecimento "técnico": uso de teclados, interfaces gráficas e programas de
computador, mas também a habilidade para construir sentido a partir de textos
multimodais (FADINI, 2016, p.61).

Com a transposição do analógico para o digital o acesso ao conhecimento e as
informações tomaram outras proporções, as quais exigem habilidades específicas para que os
sujeitos possam atuar efetivamente por meio de tecnologias e mídias digitais online. Com isso
percebemos a importância dos letramentos digitais no contexto da formação inicial de
professores, principalmente pelo fato de que futuros formadores atuarão em tal contexto social
e tecnológico.
Para Buzato (2009) a concepção de letramento precisa ser repensada estabelecendo
uma articulação entre linguagem, tecnologias e o processo social e histórico em que são
estabelecidas as relações, por esta razão o autor sugere o termo no plural, letramentos e com o
complemento digital, também no plural, digitais.
Letramentos digitais (LDs) são redes de letramentos (práticas sociais) que se
apoiam, entrelaçam, e apropriam mútua e continuamente por meio de dispositivos
digitais (computadores, celulares, aparelhos de TV digital, entre outros) para
finalidades específicas, tanto em contextos socioculturais limitados fisicamente,
quanto naqueles denominados online, construídos pela interação social mediada
eletronicamente (BUZATO, 2009 apud REZENDE, 2015, p. 39).

Desta forma percebemos que as demandas sociais têm mostrado que com a
disseminação tecnológica surgiram diversas formas de interação e mediação da leitura e da
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escrita em dispositivos digitais. Nesse contexto, a troca de informação e conhecimento
rompem com a tradicional noção de espaço e tempo na comunicação.

Estamos todos

conectados uns com os outros numa ampla rede de conexões sem fio, a internet, assim as
práticas cotidianas, o ser e estar no mundo têm passado por significativas mudanças. Com
esse olhar passamos então a refletir sobre a formação inicial de professores relacionada aos
letramentos digitais.
O letramento do professor, como assegura Kleiman (2001), poderia ser analisada da
perspectiva de práticas contextualmente situadas, ou seja, a partir da perspectiva das
práticas de leitura e de escrita para o trabalho e no contexto do trabalhado, em que
exigências e capacidades de comunicação efetivamente requeridas para ensinar
sejam postas em destaque. Nesse sentido, o professor tem a possibilidade de
desenvolver seu letramento digital, alimentando as três dimensões – a operacional, a
cultura e a crítica. Embora a capacidade individual de uso da tecnologia, com
habilidades e competências para operar cada recurso tecnológico seja necessário, o
professor pode ir além desse uso autônomo e apropriar-se criticamente da tecnologia
para agir em práticas sociais. Esse é um processo identitário, pois o processo de
inserção na cultura da leitura e escrita em suporte digital equivale a um processo de
aculturação. Percebe-se que, assim, os professores, ao se apropriarem efetivamente
das TDIC, estarão construindo uma nova identidade, uma identidade de professor
inserido na era digital (PINTO, 2015, p. 50).

As mudanças significativas que emergem da cultura digital nos mostram que a escola
e as práticas de formação inicial de professores em uma sociedade que passa por
transformações e o acesso às informações podem ser feitos por qualquer pessoa em qualquer
lugar e hora. A este futuro professor é necessário o domínio de conhecimento que envolvam
desde a questão funcional de uso de computadores até as mais elevadas questões relacionadas
a segurança na internet e outros, operando de maneira crítica e rompendo com as barreiras da
desigualdade na inclusão digital.
Com esse entendimento, buscamos compreender os letramentos digitais em uma
perspectiva social e com uma abordagem crítica, relacionadas ao modelo ideológico dos
letramentos em Brian Street (1994) o qual nos dará base para a análise dos dados deste estudo.
A perspectiva social dos letramentos segundo Street (2014) visa associar os usos
sociais, os significados atribuídos a leitura e a escrita em um contexto social e transcultural,
local e específico de determinada sociedade. Isso significa dizer que as experiências de vida
devem ser inseridas no contexto de práticas concretas e sociais do aprendizado da leitura e da
escrita. Assim, para o autor, as práticas letradas são vistas como produtos da cultura, da
história e do discurso, não é só aprender conteúdo ou gramática dentro da pedagogização dos
letramentos, mas sim entender as relações de poder ali estabelecidas.
A abordagem crítica dos letramentos digitais deve ser compreendida como práticas
sociais carregadas de crenças, valores, aspirações, interação, fala, ação, comportamento etc.
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Leitura e escrita no contexto desta abordagem nos remetem ao ser e estar no mundo onde
contextos e práticas nos permitem produzir sentido (Knobel;Lankshear apud SAITO; SOUZA
2011). Deste modo, a abordagem crítica do letramento é o esteio que assegura aos indivíduos
atuarem de forma dinâmica nas práticas sociais de leitura e escrita construindo sentido,
transformando e produzindo saberes nas suas vivencias cotidianas.
Street (2014, p. 155) assevera que ―professores habilidosos podem facilitar
perspectivas críticas em linguagem apropriada e formas comunicativas com a mesma rapidez
com que os tradicionalistas conseguem ensinar gênero, níveis, conteúdos e habilidades dentro
de um conceito conservador de letramento‖. Então essa figura social que é o professor, que
formula currículo e planeja o desenvolvimento necessita ―conhecer não só a teoria
educacional, mas também teoria linguística, teoria do letramento e teoria social‖ (STREET,
2014, p. 149).
Diante da perspectiva social e abordagem crítica o ―modelo ideológico, se aproxima da
visão freireana de alfabetização em sentido mais amplo, na qual se leva em conta os múltiplos
letramentos em uma perspectiva crítica. O desenvolvimento de habilidades em práticas sociais
e eventos, por este ponto de vista, colabora para a transformação, a autonomia, a construção
de identidades e a potencialização de poderes (empoderamento) dos agentes sociais no
contexto da sua cultura. Desta concepção decorre a compreensão de que há diferentes
letramentos (SOUZA, 2016, p. 78).
Nessa direção, com base no modelo ideológico, perspectiva social e abordagem crítica
(Street, 2004), estamos considerando que os letramentos digitais podem contribuir na
formação de professores, pela sua natureza social e ideológica de abarcar as formas culturais
de poder que envolvem os modos de uso/consumo, apropriação e produção pelos sujeitos em
interação com as diferentes linguagens nas práticas cotidianas.

3. Percurso metodológico

Realizamos uma Revisão Sistemática (RS) que são considerados estudos secundários,
os quais buscam nos estudos primários como teses, dissertações e artigos armazenados em
banco de dados e bibliotecas virtuais sua fonte de dados (GALVÃO; PEREIRA, 2014).
Segundo Munzlinger et al. (2012) um protocolo de pesquisa, com etapas definidas
metodologicamente devem ser bem delineados para se obter sucesso na produção. Assim
partimos dos seguintes passos.
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Figura 1: Etapas do processo de Revisão Sistemática

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Castro (2001, p. 02).

Segundo Botelho et al. (2011) a RS é uma das etapas da pesquisa que auxilia para o
surgimento de assuntos específicos com base nas lacunas identificas nesse processo de análise
e discussão nos acervos literários. Desta forma seguindo tais indicações elaboramos o
protocolo de pesquisa apresentado a seguir no intuito de construir conhecimentos científicos.

3. 1 Protocolo de pesquisa

Com a definição do tema iniciamos a elaboração do protocolo de pesquisa que partiu
das seguintes etapas:
1.

Formulação da pergunta principal, perguntas secundárias e objetivo da revisão

sistemática;
2.

Definição dos descritores, do recorte temporal e da base de dados onde as

buscas seriam realizadas;
3.

Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão;

Então a questão principal da RS ficou assim definida: O panorama recente de teses e
dissertações referentes a formação inicial de professores discutem os letramentos digitais sob
que perspectiva e qual abordagem? E como questão secundária elencamos: Quais foram os
referenciais teóricos utilizados?
O objetivo consistiu mapear a produção acadêmico-científico relacionada aos últimos
quatro anos em bases de dados brasileiras para compreender se tais produções voltadas para a
formação inicial de professores discutem os letramentos digitais em uma perspectiva social e
com uma abordagem crítica, relacionados ao modelo ideológico dos letramentos.
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Como descritores de busca para a realização da pesquisa utilizamos: letramentos
digitais e formação inicial de professores. Optamos por um recorte temporal de 2015 a 2018
pelo fato que em 2015 ocorreu a reformulação da Resolução Nº 2, de 1° de julho de 2015, que
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores em nível
superior em Licenciaturas e que trata da questão do uso de tecnologias na educação.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior
Resolução Nº 2 de 1º de julho de 2015, no Art. 5º inciso VI, orienta que se deve levar o(a)
egresso(a) ―ao uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o
aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural dos (das)
professores (as) e estudantes‖. Nesse sentido o contexto de pesquisas no Brasil que se
preocupam em discutir os letramentos digitais relacionado ao uso das tecnologias na formação
inicial de professores pode ganhar destaque a partir deste período.
Realizamos então o levantamento nas bases de dados do Portal de Teses e Dissertações
da Capes, na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e na SciELO. Seguimos
os seguintes critérios de inclusão:
a.

Produções em português;

b.

Que continham os descritores no título, resumo, palavras-chave e/ou sumário;

c.

Pesquisas com o tema central relacionado a educação e ao ensino superior;

Os critérios de exclusão ficaram assim definidos:
a)

Resultados fora do período temporal 2015, 2016, 2017 e 2018;

b)

Pesquisas que apareceram repetidas na base de dados pesquisadas;

c)

Produções que não se referiam aos letramentos digitais e formação inicial de

professores;
Levamos em consideração, na primeira leitura, os títulos, resumos, palavras-chave
e/ou sumários, a partir disso, fizemos a seleção das produções que foram armazenadas e
passaram para a etapa seguinte. Nesta etapa realizamos a leitura completa do material que foi
analisado conforme os critérios de inclusão e exclusão.
Com as produções (teses e dissertações) que atenderam os critérios pré-definidos
seguimos para a análise qualitativa e quantitativa. Realizamos as etapas do estudo no período
de junho e julho de 2019 e os resultados da compilação dos dados são apresentados e
analisados nas seções seguintes.

4. Letramentos digitais e formação inicial de professores: apresentação e análise dos
resultados
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O primeiro banco de dados acessado foi o Portal de Teses e Dissertações da Capes
onde inserimos os descritores letramentos digitais e formação inicial de professores que nos
retornou 1.146.772, devido a esse grande número de produções utilizamos o filtro por período
(2015 a 2018) retornando um total de 332.632, ao refinarmos por área de conhecimento
―Ciências Humanas‖ o retorno foi de 53.998 trabalhos, optamos então por utilizar também a
área de concentração ―Educação‖ em que o retorno final foi de 19.160 e, por fim, optamos
pelo nome do programa Educação, retornando 1.491 produções. Seguimos então para a leitura
dos títulos, resumos, palavras-chave e/ou sumário, aplicando os critérios de inclusão e
exclusão a, b, e c, descritos anteriormente. Após a aplicação destes critérios selecionamos
para a leitura completa, 6 destes trabalhos, pois os demais não atendiam o objetivo do
levantamento.
Tabela 1: Trabalhos selecionados
Título
Autor
Tipo
Formação Inicial de Professores de Inglês
NASCIMENTO,
Tese
e Letramentos Digitais: uma análise por
Ana Karina de
(T1)
meio do Pibid
Oliveira
Letramentos Digitais Docentes: uma
NASCIMENTO,
Tese
proposta para a formação inicial de
Lucy
Mirian
(T2)
professores de ciências e biologia
Campos Tavares
Introdução ao letramento informacional CUSTÓDIO,
Dissertação
digital no estágio supervisionado da Manuela Bisognin
(D1)
licenciatura em letras
Letramento informacional digital na SILVA, Elisângela Dissertação
formação inicial e continuada de Pereira da
(D2)
professores de letras
Letramento digital na formação inicial do SILVA, Maria do Dissertação
docente de letras no interior da Paraíba
Socorro de Lucena
(D3)
―THE e-BOOK IS ON THE TABLET‖: BARRETO,
Dissertação
Novas mídias, velhas práticas no ensino Marcelo Vatam
(D4)
de inglês?
Fonte: Tabela elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa (2019).

Ano
2017

Universidade
Universidade de São
Paulo (UNIFESP)

2018

Universidade Cruzeiro
do Sul (UNICSUL)

2015

Universidade Federal
do
Pampa
(UNIPAMPA)
Universidade Federal
da Grande Dourados –
(UFGD)
Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB)
Universidade Federal
de Santa Catarina
(UFSC)

2016

2016
2016

O segundo banco de dados acessado para a realização da pesquisa foi da SciELO e ao
inserirmos as palavras-chave e realizarmos a busca o retorno foi de 1 trabalho que estava em
inglês, portanto foi excluído pois não atendia os critérios de inclusão e exclusão.
Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) terceiro banco de
dados acessado, buscamos pelos descritores letramentos digitais e formação inicial de
professores e tivemos um resultado de 22 trabalhos, diante da leitura realizada nos títulos,
resumo, palavras-chave e sumário, salvamos 9 trabalhos, destes 3 foram excluídos por
aparecerem repetidos nos trabalhos já selecionados no banco de dados de Teses e Dissertações
da Capes, assim nesta busca ficamos com 6 produções.
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Tabela 2: Trabalhos selecionados
Título
Metanálise qualitativa de investigação
brasileira sobre letramento digital na
formação de professores de línguas
Formação inicial de professores de língua
portuguesa para a era digital
Links e heterogeneidade discursiva:
tecnologias digitais e práticas letradas
acadêmicas de licenciandos em Letras

Autor
PINTO,
Cândida
Martins
REZENDE,
Mariana V. de
ARROYO,
Raquel
Wohnrath

Tipo
Tese
(T3)

Ano
2015

Universidade
Universidade Católica de
Pelotas (UCPel, RS)

Tese
(T4)
Tese
(T5)

2015

Universidade Estadual de
Londrina (UEL)
Universidade
Estadual
Paulista ―Júlio de Mesquita
Filho‖, Campus de São
José do Rio Preto (Unesp)
Pontifícia
Universidade
Católica de São Paulo
(PUC)
Universidade Estadual de
Londrina (UEL)

2016

Tecnologias digitais da informação e ARAÚJO,
Tese
2017
comunicação para fins educacionais na Marcus
de
(T6)
formação inicial de professores de inglês. Souza
As NTIC na Licenciatura em Letras: SANTOS,
Dissertação 2015
trilhando caminhos para o letramento Daiane Eloisa
(D5)
digital
dos
Formação inicial de professores de inglês FADINI,
Dissertação 2016
do e para o século XXI: os papéis da Karina Antonia
(D6)
língua inglesa e da tecnologia digital
Fonte: Tabela elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa (2019).

Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes)

Diante da busca realizada nas bases de dados acima citadas ficamos então com 12
produções para análise. Estas produções são 6 teses (T1, T2, T3, T4, T5, T6) e 6 dissertações
(D1, D2, D3, D4, D5, D6). Em relação aos anos de publicação podemos dizer que:
Gráfico 1: Quantidade de publicações de acordo com o ano
5
4
Teses e Dissertações

3
Teses e Dissertações

2

Teses e Dissertações

1

Teses e Dissertações

0
2015

2016

2017

2018

Fonte: Tabela elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa (2019).

O gráfico nos mostra que o ápice de publicação dos trabalhos selecionados na pesquisa
foi o ano de 2016 com 5 trabalhos, mas isso não significa que houve um declínio de
publicações ou dos estudos com esse tema, foram aos dados que os descritores e o processo de
inclusão e exclusão das pesquisas selecionadas nos retornaram.
Quanto aos referenciais teóricos utilizados para embasar e conceituar os letramentos
digitais os autores das produções selecionados pautaram-se nos autores abaixo descritos:
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Tabela 3: Referenciais teóricos utilizados nas produções selecionadas
Trabalhos
Selecionados

Letramentos, Letramentos Digitais e Novos Letramentos

T1

Lankshear e Knobel (2011a, 2011b, 2011c, 2003, 2017), Curran (2013), Monte Mór (2013a, 2015),
Luke (2004), Street (2013), Cervetti, Damico e Pearson (2006), Jones e Hafner (2012), Thorne
(2013), Buzato (2012).
T2
Buzato (2003, 2009), Silva e Jambeiro et al. (2005), Xavier (2002), Freitas (2010), Warschauer
(2006), Ribeiro (2013), Milione (2003), Soares (2004), Lima E. (2015).
T3
Fischer (2007), Street (1984, 1995, 2003, 2006, 2014), Dionísio (2006), Buzato (2006, 2009),
Kleiman (2005, 2010), Bartlett (2007), Bunzen (2014), Cassany e Castellà (2010), Monte Mór
(2007, 2014), Lankshear, Gee e Knobel (2002), Heath (1983), Barton e Hamilton (2000),
Lankshear e Knobel (2005), Durrant e Green (2001).
T4
Soares (2002, 2006), Kleiman (1995, 2007), Buzato (2006a, 2007, 2009, 2010a), Lakshear (1987),
Street (1984), Silva (2012), Lankshear e Knobel (2007, 2011), Buckingham (2010), Rojo (2009,
2012), Coiro et al. (2008).
T5
Buzato (2007), Jewitt (2008), Lankshear e Knobel (2011), Komesu (2011), Street (1984, 2006),
Gee (2011), Corrêa (2011).
T6
Soares (1998, 2001, 2017), Street (1984, 1995, 2014), Rojo (2009), Kalantziz e Cope (2012),
Kleiman (1995, 2005), Barton e Lee (2015), Gilster (1997), Pereira (2005), Ribeiro (2009, 2012),
Warschauer (2006), Coll e Illera (2010), Costa (2011), Candlin e Hadfield (2016), Savage e Barnet
(2015), Martín (2014), Mota e Scott (2014), Lemke (2010), Dudeney, Hockly e Pegrum (2016),
Buckingham (2006), Knobel e Lankshear (2006), Braga e Ricarte (2005), Buzato (2009), Araújo e
Pinheiro (2014).
D1
Braga (2007), Snyder (1996), Buzato (2001, 2006), Saito e Souza (2011), Lanham (1995),
Lankshear e Knobel (2006), Jenkins (2010).
D2
Rojo (2013), Lankshear e Knobel (2007), Soares (2002), Signorini (2012), Braga (2012).
D3
Moreira (2012), Saito e Souza (2011), Buzato (2003, 2006), Souza (2007), Gilster (1997), Freitas
(2010).
D4
Bevilaqua (2013), Lanhan (1995), Gilster (1997), Lankshear (2006), Covello (2010), Soares (2002),
Coscarelli e Ribeiro (2011), Rosa (2013), Tornero (2004), Unesco (2013), Calvani, Fini e Ranieri
(2009), Saito e Souza (2013), Lankshear e Knobel (2008), Barton (1998).
D5
Xavier (2007), Coscarelli (2010), Ribeiro (2009), Lankshear e Knobel (2008), Buzato (2010), Rojo
(2012), Street (2010).
D6
Buzato (2003), Soares (2002), Lankshear e Knobel (2003), Kleiman (1995), Street (2003).
Fonte: Tabela elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa (2019).

Com o resultado da análise mostramos a seguir os autores internacionais mais citados
nas 12 pesquisas selecionadas, bem como os autores brasileiros e a recorrência de citações:
Figura 2: Demais autores internacionais mais citados nas pesquisas selecionadas:
10 pesquisas citaram
Lankshear e Knobel
(2003, 2005, 2006, 2007,
2008, 2011, 2011a,
2011b, 2011c, 2017)
7 pesquisas citaram
Brian Street ( 1984,
1995, 2003, 2006,
2010, 2013, 2014)

02 pesquisas
citaram
Warschauer
(2006)

02 pesquisas
citaram
Buckingham (2006,
2010)

02 pesquisas
citaram
Gilster (1997)
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Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa (2019).

Figura 3: Demais autores nacionais mais citados nas pesquisas selecionadas:

10 pesquisas
citaram
Buzato (2001,
2003, 2006,
2006a, 2007,
2009, 2010,
2010a, 2012)

6 pesquisas
citaram
Soares
(1998, 2001,
2002, 2004,
2006, 2017)

4 pesquisas
citaram

3 pesquisas
citaram

Rojo (2009,
2012, 2013)

Ribeiro
(2009,
2012, 2013)

4 pesquisas
citaram

3 pesquisas
citaram

Kleiman
(1995, 2005,
2007, 2010)

Saito e
Souza (2011,
2013)

2 pesquisas
citaram
Braga (2007,
2012)

2 pesquisas
citaram
Monte Mór
(2007,
2013a, 2014,
2015)

2 pesquisas
citaram

2
pesquisas
citaram

Xavier (2002,
2007)

Freitas
(2010)

Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa (2019).

Com o panorama da recorrência de autores nacionais e internacionais nos trabalhos
analisados respondemos à questão secundária de pesquisa sobre quais são os referenciais
teóricos utilizados nas pesquisas sobre letramentos digitais na formação inicial de professores,
os quais serão de grande relevância para subsidiar a continuidade dos estudos teóricos sobre o
tema.
Quanto a questão principal a qual perspectiva e qual abordagem as pesquisas discutem
os letramentos digitais na formação inicial de professores D1 fala da formação de professores
na atualidade levando em consideração o contexto tecnológico e digital e a preocupação de
desenvolver habilidades nessa formação inicial que vá ao encontro dos desafios de ser um
educador capaz de pensar sua prática, reformulá-la e teoriza-la, interagindo, influenciando e
sendo influenciado pelos meios tecnológicos.
D2 traz a importância de provocar reflexões na formação inicial sobre o ambiente de
ensino/aprendizagem para que os futuros professores possam entender e dominar recursos
tecnológicos/midiáticos desafiando-o ao novo.
Em D3 a formação inicial de professores e entendida sob dimensões cooperativas, que
busca a reflexividade a partir do dialogismo.
A D4 vê a formação docente como um dos grandes desafios posto à educação,
considerando as atuais exigências sociais, e as futuras demandas formativas dos alunos. A
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construção da identidade do professor requer saberes específicos formativos no qual ele
considera o letramento digital como central nessa base de conhecimentos.
Podemos dizer que D5 apresenta os muitos problemas enfrentados pelas licenciaturas
que formam professores e foca a discussão no curso de letras falando sobre o currículo e a
formação inicial docente para o uso das ferramentas digitais, pois o novo papel requerido do
educador não é o de apenas um repassador de informações, os novos tempos necessitam de
um líder de múltiplos processos tendo em vista a sociedade da informação.
D6 entende a formação inicial de professores na perspectiva de que crenças e valores
são moldados no percurso educacional e não apenas durante o curso de formação de
professores, essa reflexão torna essencial para não termos entraves entre teoria e prática.
A formação de professores defendida em T1 é uma formação com uma abordagem
crítica que possa promover a consciência, a autorreflexão nas relações pedagógicas do
letramento crítico entendendo que as relações de poder estão postas, e só uma formação com
base em procedimentos interpretativos advinda de frutos da vivência dos aprendizes é que
poderá gerar transformação social.
T2 traz uma reflexão bastante pertinente em torno do TPACK (conhecimento
tecnológico e pedagógico do conteúdo) na formação inicial de professores que é pouco
explorado no Brasil, segundo a autora ele pode colaborar de forma bastante efetiva para o
desenvolvimento de um educador competente em TIC.
A T3 discorre sobre a formação docente no que tange a identidade profissional do
professor, e que identidade deve ser assumida diante de tantas mudanças tecnológicas e
considerando essa nova ordem comunicativa.
O contexto de formação de professores defendida em T4 é que deve ser explorada a
capacidade cooperativa e interativa das TDIC favorecendo assim a ampliação dos
letramentos, desta forma o papel de agentes sociais que deve ser assumido pelos futuros
professores poderá aproximar as discussões teóricas das práticas.
T5 apresenta a formação inicial com um olhar sobre as práticas letradas acadêmicas e
a relação que os sujeitos estabelecem com os recursos digitais, essas práticas letradas digitais
são vistas na perspectiva dialógica de linguagem.
T6 fala que a formação inicial de professores deve dar voz a eles pois não pode
transformar o que não se conhece, não é aprender um ofício e sim os fundamentos de uma
profissão que os levem a conhecer melhor os desafios do contexto escolar, onde o
conhecimento e o conhecimento especializado são a base da sua formação que não terminam
com a graduação, mas que seja contínua fomentando as práticas reflexivas.
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Diante do exposto nas teses e dissertações destacamos que a grande maioria vincula os
letramentos digitais as TIC ou TDIC na sociedade contemporânea em que a educação está
inserida. Os letramentos digitais são discutidos de maneira ampla na formação inicial de
professores e com uma visão voltada para o uso das tecnologias; desenvolvimento de
habilidades; uso de AVA; exploração dos recursos tecnológicos; uso de ferramentas digitais;
competências em TIC; e cooperação e colaboração com o uso de TIC.
A outra parte dos trabalhos, em especial algumas teses, relacionam os letramentos
digitais com práticas letradas dialógicas; reflexividade; saberes e conhecimentos da formação
inicial; construção de identidades; e interação. Ou seja, destacam um conjunto de práticas
sociais como produtos gerados no cotidiano social, histórico, político e cultural em que os
sujeitos estão imersos, relacionando tais práticas com o desenvolvimento do pensamento
crítico.
Do ponto de vista da perspectiva social e abordagem crítica dos letramentos digitais
tais aspectos são de extrema importância pois ―os sentidos são construídos na interação
língua, cultura e sociedade no momento de leitura do texto, configurando-se como uma
prática ideológica que se baseia em certos procedimentos interpretativos, fruto das vivências
contextuais dos aprendizes‖ (NASCIMENTO, 2017, p. 53). Neste sentido, ainda que em parte
menor localizada nas teses o referencial teórico baseia-se no modelo ideológico dos
letramentos.

Considerações finais

As reflexões que foram sendo tecidas em cada leitura e análise que compõe esta RS
nos possibilitaram compreender como é vasto o campo da pesquisa em ciências sociais e não
se esgota e nem tampouco explica tudo. São diversas as compreensões acerca da formação
inicial de professores e o contexto da cibercultura. Contexto este que exige domínios e ações
que ampliam os letramentos digitais dos estudantes que serão futuros professores.
Diante deste contexto cultural, social e tecnológico de transformações esta revisão
sistemática teve como preocupação conhecer as perspectivas e abordagens aos letramentos
digitais na formação de professores, bem como identificar os principais autores citados em
trabalhos realizados por autores brasileiros.
Em tal direção tivemos como objetivo mapear a produção acadêmico-científico
relacionada aos últimos quatro anos em bases de dados brasileiras para compreender se tais
produções voltadas para a formação inicial de professores discutem os letramentos digitais em
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uma perspectiva social e com uma abordagem crítica, relacionados ao modelo ideológico dos
letramentos a partir de Brian Street e, de modo geral, o panorama apontou resultado profícuo
de autores que se coadunam com esse modelo, tanto em no contexto internacional quanto
nacional.
Parte das pesquisas analisadas discutiu os letramentos digitais vinculados às
habilidades e competências para uso das TIC ou TDIC, a outra parte relacionou os
letramentos digitais a um conjunto de práticas sociais geradas num contexto social, histórico,
político e cultural dos sujeitos e que contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico.
No modelo ideológico os letramentos digitais em uma perspectiva social e abordagem
crítica a formação inicial de professor leva em conta as relações de poder estabelecidas nas
práticas sociais rompendo com a visão de práticas que veem os letramentos como um mero
conjunto de capacidades cognitivas ou habilidades técnicas. Alarga-se a compreensão de que
se pode levar os sujeitos a apoderar-se de práticas letradas da cibercultura como fenômeno da
sociedade contemporânea.
Por este viés de compreensão os letramentos digitais abarcam as diversidades, as lutas
de classe, o cotidiano social, político, econômico e cultural dos indivíduos, ou seja, nos leva a
entender que as formas de interação e mediação dos sujeitos no uso de tecnologias digitais
para acessar informações e conhecimentos tem mudado constantemente, assim como tem
contribuído para mudanças na nossa forma de consumir tais produtos e produzir saberes. E
tais processos também formam identidades e modos de ser na profissão docente envolvendo
questões ideológicas, culturais, relações de poder, valores e conhecimentos.
Enfim, dessa maneira podemos dizer que pesquisas em torno dos letramentos digitais
na formação inicial de professores devem ser incentivas e ampliadas na educação, no intuito
de dar voz às narrativas e lugar às práticas dos sujeitos em formação com tecnologias digitais.
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LITERATURA EM MOVIMENTO: DO POEMA AO VÍDEO-POEMA
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Resumo:
O avanço tecnológico modificou as formas de comunicação, bem como os textos que circulam nos suportes
comunicativos. Não diferente, a literatura também passou por transformações e ganhou novos contornos, de
forma que as produções literárias ultrapassaram o impresso e se materializaram no digital. Desse modo, têm se
originado novos gêneros literários, assim, no ciberespaço, podemos encontrar do poema ao vídeo-poema, entre
outros gêneros que também passaram a ter proeminência nesse ambiente dando forma a literatura digital.
Entretanto, ao nos remetermos às práticas pedagógicas literárias, destacamos o poema como um gênero
facilitador para desenvolver o prazer da leitura e da produção literária. Nesse sentido, os objetivos deste trabalho
são refletir sobre o ensino literário na escola, a influência tecnológica na literatura e expor possibilidades de
práticas pedagógicas com o gênero poema. Para isso, tomamos como apoio uma sequência básica elaborada nas
proposições de Cosson (2014) e desenvolvida com uma turma de 9º ano de ensino fundamental de uma escola
pública, da cidade de Alta Floresta/Mato Grosso. As concepções que fundamentam este trabalho são as de
Cosson (2014), Todorov (2009), Kirchof (2011, 2013, 2016), Spalding (2012), Candido (2012) Lévy (1999),
Sorrenti (2009), Lima (2017) e Cereja; Magalhães (2005). Os resultados demonstraram que a literatura pode
desenvolver o prazer da leitura e o protagonismo literário, sendo que o professor possui papel preponderante para
desencadear tais situações.
Palavras-chave: Literatura. Tecnologia. Literatura digital. Práticas pedagógicas. Vídeo-poema.

1 Introdução

Com o advento e a evolução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC), as diversas formas de manifestação literária, já não se limitam ao impresso, ao
cinematográfico e televisivo, mas se expandem no digital, o que intensifica a criação literária
e a torna em contínuo movimento.
A literatura defendida por Cândido (2012) é aquela que humaniza e satisfaz a
necessidade universal de ficção e de fantasia. Só em acolher essa concepção, já seria
suficiente a razão do ensino literário na escola. Mas, além disso, podemos associá-lo ao
incentivo e prazer da leitura e ao desenvolvimento da escrita criativa, que podem transformar
estudantes espectadores de textos em protagonistas literários. Ademais, a literatura em suas
manifestações digitais possibilita práticas pedagógicas diferenciadas no ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, os objetivos deste trabalho são refletir sobre o ensino literário na escola,
a influência tecnológica na literatura e expor possibilidades de atividades com o gênero
29
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poema. Para fundamentar a prática pedagógica literária, tomamos como apoio uma sequência
básica desenvolvida com uma turma de 9º ano de ensino fundamental de uma escola pública,
da cidade de Alta Floresta/Mato Grosso.
Além desta introdução, este artigo é composto por seis seções. Na primeira, buscamos
significar o ensino literário na escola e expomos alguns fatores que contribuem para a não
efetivação desse ensino, para isso recorremos às concepções de Cosson (2014), Todorov
(2009), Sorrenti (2009), Cândido (2012) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
(1998). Na segunda seção, discutimos a influência tecnológica na literatura e destacamos a
literatura digital, suas características e manifestações, nessa perspectiva, embasamos nos
conhecimentos de Kirchof (2011, 2013), Spalding (2012) e Lévy (1999). Na terceira seção,
damos ênfase ao poema e a convergência ao vídeo-poema, abarcando maiores possibilidades
no trabalho com o gênero, para tanto, são expostas as concepções de Cereja; Magalhães
(2005), Sorrenti (2009), Kirchof (2016) e Lima (2017). Na quarta seção, apresentamos a
teoria de sequência básica, proposta por Cosson e subsequente, expomos um planejamento
para o trabalho com poema, nos moldes dessa sequência. Já na quinta seção, expomos o
desenvolvimento desse planejamento e discutimos os resultados. Por fim, tecemos
considerações finais com a defesa de que a literatura pode desenvolver o prazer da leitura e o
protagonismo literário e que o professor possui papel preponderante para desencadear tais
situações.

2 Estudar literatura para quê?

Na trajetória do professor de língua portuguesa, em um determinado momento, em
sala de aula ou não, talvez tenha ouvido isto: estudar literatura para quê? Ou além disso;
presenciar o planejamento de ensino literário ser substituído por ensino gramatical, pois
conforme destaca Sorrenti (2009, p. 17): ―há professores que afirmam se sentirem mais
tranquilos ocupando o tempo com gramática, porque o assunto não lhes solicita a chamada
―emoção‖, tão necessária ao trabalho com o texto poético‖ (grifo da autora).
Diante dessas situações, há de se pensar na postura que o professor de língua
portuguesa tem tomado em defesa do ensino da literatura na escola, já que, atualmente:
[...] vivemos na escola uma situação difícil com os alunos, os professores de outras
disciplinas, os dirigentes educacionais e a sociedade, quando a matéria é literatura.
Alguns acreditam que se trata de um saber desnecessário. Para esses, a literatura é
apenas um verniz burguês de um tempo passado, que já deveria ter sido abolido das
escolas. Eles não sabem, mas pensam que não precisam aprender literatura, porque
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já conhecem e dominam tudo o que lhe interessa. Essa postura arrogante com
relação ao saber literário leva a literatura a ser tratada como apêndice da disciplina
de Língua Portuguesa, quer pela sobreposição à simples leitura no ensino
fundamental, quer pela redução da literatura à história literária no ensino médio.
(COSSON, 2014, p.10).

Ademais, Cosson (2014) ressalta que no ensino fundamental predominam as
interpretações de textos trazidas pelo livro didático e que a literatura não tem sido ensinada
para garantir a função essencial que em sua visão é a de construir e reconstruir a palavra que
nos humaniza, além de evidenciar que ―a literatura serve tanto para ensinar a ler e escrever
quanto para formar culturalmente o indivíduo‖ (COSSON, 2014, p.20). Nesse contexto, os
Parâmetros Curriculares Nacionais orientam que:
[...] o tratamento do texto literário oral ou escrito envolve o exercício de
reconhecimento de singularidades e propriedades que matizam um tipo particular de
uso da linguagem. É possível afastar uma série de equívocos que costumam estar
presentes na escola em relação aos textos literários, ou seja, tomá-los como pretexto
para o tratamento de questões outras (valores morais, tópicos gramaticais) que não
aquelas que contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer as
sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das
construções literárias. (BRASIL, 1998, p. 27).

Nesse sentido, é possível constatar que essa série de equívocos relacionadas aos textos
literários ainda ocorre na escola. Para tanto, o ensino literário da forma que os PCN orientam,
até então, não ocorre por diversas razões: em primeiro, o uso exclusivo do livro didático,
como já citado por Cosson; em segundo, por seguir um roteiro de conteúdos didáticos ou uma
grade curricular escolar que geralmente, não contempla ensino literário no ensino
fundamental e por último; falta formação para o professor, de modo que utilizar o livro
didático é sempre mais ―seguro‖ e viável. Nessa visão, voltada a poesia em sala de aula,
destaca Sorrenti que:
[...] o professor precisa estar muito seguro em relação à sua prática pedagógica e
saber quando endossar as atividades propostas pelo livro didático ou quando deverá
propor outros caminhos. Vale lembrar que a poesia incluída nos livros didáticos não
deverá nunca servir de instrumento utilitarista para se fixar conteúdo programático e
muito menos para se resolver questões objetivas do tipo ―grifar os substantivos
concretos, a oração principal‖, por exemplo. (SORRENTI, 2009, p. 18, grifo da
autora).

Dessarte, pensar em textos literários sem ser instrumento utilitarista exclusivo para se
fixar conteúdo gramatical é oportunizar a descortinação de conceitos que permeiam a vida do
estudante e do professor. Segundo Cosson (2014, p. 16) ―é no exercício da leitura e da escrita
dos textos literários que se desvela a arbitrariedade das regras impostas pelos discursos
padronizados da sociedade letrada e se constrói um modo próprio de se fazer dono da
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linguagem‖. Assim, é possível refletir que: se não se ensina literatura na escola, também não
se tem motivado o estudante a perceber e agir sobre as injustiças sociais, bem como, a
enxergar outras realidades além das suas.
Consoante ao exposto, a produção literária, em suas diversas formas de manifestação,
revela o ―pensamento e conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. A
realidade que a literatura aspira compreender é, simplesmente [...], a experiência humana‖.
(TODOROV, 2009, p. 77). Dessa forma, a literatura comporta-se como um instrumento
revelador do que medeia o ser humano, seu mundo interior e exterior. Ademais, ―[...] ela não
corrompe nem edifica, portanto; mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o
que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver‖. (CANDIDO, 2012,
p.85). Logo, pelas virtudes que a literatura sustenta, acreditamos que uma das funções da
escola é a de promover a reflexão e efetivo ensino dela, pois caracteriza-se como forma de
vivenciar as experiências humanas e, assim, perceber e refletir sobre si e o outro.

3 A literatura em movimento

Com o advento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC),
muitas produções literárias convergiram do impresso para o digital. Mas, além da
transposição, a partir de obras já existentes, outras formas de criação literária emergiram no
ciberespaço. Assim, são muitos os gêneros que têm contribuído para propagação e inovação
da literatura no ambiente digital, tais como: curta- metragem, book- trailer, cartoon, stop
motion, pixton, post, hiperconto, ciberpoema, vídeo-poema, entre outros. Portanto, as diversas
formas de manifestação literária ultrapassam o impresso e expandem-se no digital, o que
intensifica a criação literária e a torna em contínuo movimento.
Nesse contexto, surge a literatura digital, cuja existência não deve ser confundida ou
definida a partir de obras digitalizadas disponíveis no ciberespaço, mas identificada por meio
de criações ou recriações de obras literárias que em seu conjunto só são possíveis no suporte
digital. Segundo Spalding (2012) a literatura digital ou eletrônica é aquela nascida no meio
digital, criada pelo uso de um computador e lida em uma tela eletrônica. ―Ela também é
movida pelos motores da cultura contemporânea, especialmente jogos de computador, filmes,
animações, artes digitais, desenho gráfico e cultura visual eletrônica. Nesse sentido, a
literatura eletrônica é um ―monstro esperançoso‖ (HAYLES, 2009, p.21 apud SPALDING,
2012, p. 139).
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Hayles cita diversas criações originadas pela cultura contemporânea que ajudam a
mover esta nova literatura, nessa perspectiva, destacamos os jogos eletrônicos, que trazem em
seus contextos narrativas ficcionais interativas por meio de hipertextos, é o caso de Criminal
Case, Dead City, Zoe, Spotlight:Room Escape, Mentiras do Ensino Médio, entre outros. Em
alguns desses jogos, o usuário pode escolher as características dos personagens como: cor de
cabelo, cor da pele, acessórios, sexo, etc. Ao jogar, são lhes apresentadas alternativas que
possibilitam o surgimento de conflitos durante o jogo, e o jogador passa a decidir os caminhos
que os personagens irão percorrer e até o tipo de ambiente que poderá compor a trama. Além
disso, em alguns, o jogador passa a ser personagem principal e geralmente, dialoga com
outros personagens que compõem o jogo. São falas prontas que lhe aparecem, mas que as
escolhas tem o poder de gerar ou solucionar conflitos. Enfim, são as ações do jogador personagem que vão dar forma ao enredo do jogo.
Nas décadas de 80 e 90, surgiu nos Estados Unidos o movimento da literatura
hipertextual, tendo como principal representante George Landow. Já em 1987, Michael Joyce
criou a narrativa Afternoon a story que ficou conhecida como a primeira obra literária
hipertextual para ser lida especificamente em meio digital e construída de modo não linear.
―A hipertextualidade da obra configura-se pelos links à disposição do leitor, que, ao seguir
certos caminhos em detrimento de outros, cria um percurso de leitura específico e acaba,
simultaneamente, gerando um enredo próprio‖ (KIRCHOF, 2013, p.133).
No Brasil, em 2009, Marcelo Spalding, cria o hiperconto Um estudo em vermelho,
uma narrativa digital que segue as proposições Afternoon a story, no que se refere a
hipertextualidade. Spalding também é um dos precursores do movimento da literatura digital.
No site literatura digital criado para difundir a literatura nessa vertente, há descrição do
movimento, manifesto literário, relação de seguidores e conteúdos literários digitais. Na
descrição, os autores afirmam que se trata de um movimento permanente em defesa da leitura
e da literatura na era digital. Além disso, expõem que:
Defendemos que a literatura está para além do livro e que ela pode ter um papel
fundamental para a educação e a sociedade através das mídias digitais, como
computador, tablet, smartphone, televisão. O que não diminui em nada a
importância do livro impresso, que irá conviver com as novas formas de se publicar
literatura. Se algo ameaça o futuro do livro não é a tecnologia, e sim o descaso pela
leitura que verificamos nos dias de hoje [...]. (MELLO; SPALDING; KAINA,
2012).

Nesse contexto, concordamos com os autores de que a literatura digital só tem a
acrescentar e que não se trata de substituição, e sim complementação e avanços significativos
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nas diversas formas de linguagens. Dessa forma, ―assim como o cinema não substituiu o
teatro, mas constituiu um gênero original com sua tradição e seus códigos originais, os
gêneros emergentes da cibercultura como a música tecno ou os mundos virtuais não
substituirão os antigos‖ (LÉVY, 1999, p. 146).
O autor destaca que para cada modalidade de signo, a cibercultura faz emergir uma
nova forma e maneira de agir. No caso do texto, ―[...] dobra-se, redobra-se, divide-se e volta a
colar-se pelas pontas e fragmentos: transmuta-se em hipertexto, e os hipertextos conectam-se
para formar o plano hipertextual indefinidamente aberto e móvel da Web‖ (LÉVY, 1999,
p.149). Nesse sentido, as ferramentas tecnológicas possibilitam novas formas de produção
textual, de modo que aliadas a literatura, podem gerar novos gêneros literários ou promover
intergenericidade. Assim, nesse contínuo movimento, Kirchof, com base na tese de Walter A.
Koch expõe:
[...] no processo evolutivo, a literatura tende a se apropriar, num movimento
contínuo, de formas mais simples para compor formas mais complexas. No caso da
apropriação de códigos típicos do ambiente digital, essa tendência desenvolve o seu
mais elevado potencial quando a obra é construída para ser lida dentro do próprio
ciberespaço – ou seja, quando se torna literatura propriamente digital – e não mais a
partir do suporte impresso. (KIRCHOF, 2011, p. 38-39).

Desse modo, passa a ser essencial que se promova na escola práticas pedagógicas que
possibilitem tanto o letramento literário quanto o digital, de forma a propiciar que estudantes
acompanhem esse processo evolutivo da literatura, usufruam dele e colabore para a sua
ampliação.

4 Poema e vídeo-poema

Dentre as capacidades do ser humano, uma que lhe é intrínseca é a linguagem. Ao
utilizá-la verbalmente, são produzidos os já conceituados gêneros textuais, ou ainda pode
haver o surgimento de outros para que se possa atender as necessidades de interação e ação do
homem sobre o meio social. Entretanto, é na escola que os gêneros tornam-se objetos de
estudo, a fim de que os estudantes possam aprimorar o uso da língua e utilizá-la de forma
competente em sociedade, assim, efetivam-se letrados.
Os textos denotativos com função referencial coexistem com os gêneros literários; mas
é através da literatura, por meio de textos construídos pela linguagem conotativa e
plurissignificativa que o ser humano é capaz de expor e significar sua subjetividade e
individualidade. Dessa forma, expressa suas emoções e reflexões a partir dele, sobre si e sobre
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o mundo diverso e desigual no qual vive. Os textos literários em prosa ou verso com
determinadas motivações e objetivos manifestam a função literária que ―cumpre o papel de
proporcionar prazer e aliviar as tensões da alma humana‖ (CEREJA; MAGALHÃES, 2006, p.
29).
Ao destacar o texto em verso, faz-se necessária a diferenciação entre o poema composição poética em verso, que se refere a forma estrutural; e poesia - que para Maia (apud
SORRENTI, 2009, p. 59) ―[...] é a qualidade de tudo o que toca o espírito provocando emoção
e prazer estético‖, e diferencia: ―enquanto a poesia é um elemento abstrato, o poema (a
combinação de palavras, versos, sons e ritmos…) é um elemento concreto.‖ Assim, conforme
ressalta a autora (2009), há textos escritos em versos nos quais não há poesia, e há textos
escritos em versos ou prosa em que se faz poesia.
O poema, que pode abranger em sua estrutura e composição: verso, estrofe, metro e
métrica, ritmo, rima e disposição gráfica, precisa estar presente na realidade das escolas. No
entanto, esse gênero, muitas vezes, está vinculado à atividades que não permitem a
experiência literária da poesia e que reprimem a imaginação inventiva dos estudantes, como já
citamos na primeira seção.
De acordo com Kirchof (2016), nos Estados Unidos e em países europeus tem-se dado
preferência a produção de ficção digital, semelhante aos jogos eletrônicos que discutimos
anteriormente. Enquanto que no Brasil, existe uma produção intensa de poemas digitais;
herança originada do movimento concreto, na década de 50. Em 1997, Augusto de Campos
utilizou o programa Flash, para convergir o seu poema Bomba, publicado na década de 80,
para a versão digital. Nessa versão as letras movimentam-se e vão aumentando o tamanho até
gerar uma explosão. (KIRCHOF, 2016, p. 209-210).
O autor (2016, p. 210-211) destaca que já existe uma vasta produção de obras literárias
digitais produzidas por poetas e artistas brasileiros, as quais não compartilham da estética
concretista, [...] ―diferindo de várias outras produções digitais, muitas das quais pressupõem
alguma interação do leitor com a própria materialidade da obra‖. Essas obras alocadas no
ciberespaço possibilitam que em sala de aula, no trabalho com poemas, o professor possa
conduzir os estudantes à experiências que extrapolam o suporte impresso, de forma que as
produções docentes e discentes também possam se constituírem literatura digital, nesse
contexto, sugerimos o trabalho com vídeo-poema.
O vídeo-poema é um gênero multimodal que geralmente, tem como base para a sua
origem o poema impresso. Para tanto, é preciso realizar um processo de retextualização em
que são somados ao texto escrito, som, imagem e efeitos característicos do mundo digital.
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Portanto, trata-se de um gênero que só pode ser materializado no ambiente digital e que por
isso, integra-se a literatura digital. Nesse aspecto, Lima apresenta o vídeo-poema nas
seguintes proposições:
Como toda produção veiculada pela internet, os vídeo-poemas não são produzidos,
necessariamente, por poetas sofisticados e intelectuais. A internet, não se pode
esquecer, é o lugar do cidadão comum, mediano. Assim, os video-poemas, além de
possuírem características técnicas diferentes, também abrangem desde a arte abstrata
até a expressão singela e ingênua com palavras, sons e imagens das pessoas comuns
(teoricamente não-poetas). O vídeo-poema possui muito da ludicidade do poema
tradicional com as palavras e do movimento icônico do videoclip musical. (LIMA,
2017, p.38)

Desse modo, o gênero vídeo-poema não se restringe a formas fixas, podendo sua
produção ser totalmente imagética, sem declamação ou fundo sonoro; ainda pode haver um
declamante oculto que comanda por meio da declamação o tempo de visualização das
palavras, imagens, efeitos e fundo sonoro; ou então, pode ser um vídeo-poema em que o
declamador aparece e é a sua expressão acompanhada por fundo sonoro/imagens/efeitos ou
não, que vão dar forma a essa produção. Assim, trata-se de um gênero que é definido a partir
da criatividade do seu autor e que portanto, para sua composição não há regras a serem
seguidas.
O poema manuscrito ou impresso, não perde o seu valor, ao contrário, transformandose em vídeo-poema, ramifica-se no digital e se estabelece no ciberespaço, onde gera novas
formas de fascínio literário, tanto para quem produz quanto para quem assiste. Ademais,
promover a produção de vídeo-poema é possibilitar o prazer literário e o desenvolvimento de
novas habilidades de leitura e escrita. E ainda, é estar em consonância com a evolução
tecnológica que exige aperfeiçoamento humano, e ambos coloca a literatura em constante
movimento.

5 A sequência básica nas proposições de Rildo Cosson
Em seu livro Letramento Literário – teoria e prática, Rildo Cosson (2014) apresenta a
sequência básica como uma proposta significativa à prática literária, a qual segue a seguintes
etapas: motivação, introdução, leitura e interpretação.
Ao denominar motivação, o autor expõe que esse é o momento de preparar o estudante
para o contato com texto, que pode ocorrer por meio de atividade de leitura, escrita e
oralidade. A introdução é o momento de apresentar o autor e a obra para o estudante sem que
seja de forma extensa. A leitura é o contato do estudante com a obra; o professor deve
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estipular o tempo de leitura sem que haja a cobrança enfadonha pela mesma. No período de
leitura, deve ser criado intervalos que são trabalhados conteúdos relacionados com a proposta.
Por último, a interpretação; etapa que o estudante demonstrará o que entendeu sobre obra. O
conhecimento poderá ser exposto por meio de depoimento, entrevista, teatro, seminário ou
outra atividade que escolherem.

Quadro 1- Planejamento da sequência básica com fundamentação em Cosson (2014)
Identificação
Escola Estadual do Estado de Mato Grosso
Disciplina- Língua Portuguesa
Turma- 9ª ano B
Carga horária- 8 horas
Gênero textual – vídeo-poema
Poemas de Cecília Meireles, Manoel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Vinícius de
Moraes e Braúlio Bessa.
Motivação (1 hora/aula)
✔
✔
✔
✔

Objetivos
Motivar os estudantes a participarem de toda a proposta da sequência básica;
Promover momento de prazer através de declamação de poema;
Incentivar a leitura de poemas;
Proporcionar ao contato com vídeos-poema.

Desenvolvimento
Iniciar a aula com a performance do poema: Recomece de Bráulio Bessa. A cada estrofe acrescentar no
cenário: vaso, flores, taça, livro, luz, sombrinha colorida e carrinho de brinquedo. Os objetos têm o propósito
tornar o cenário bonito, alegre e poético. Em sequência, apresentar vídeos poemas para o primeiro contato
com o gênero:
✔
✔
✔
✔
✔

O teu riso- Pablo Neruda;
A chuva- Halei Rembrandt;
Canção - Cecília Meireles;
O tempo- Mário Quintana;
Trem de ferro- Manuel Bandeira.

Expor a proposta da sequência, esclarecer as dúvidas e motivar a participação de todos.
Introdução (1 hora/aula)
✔

Objetivo
Realizar breve apresentação sobre alguns dos principais poetas brasileiros.

Desenvolvimento
Apresentar em slides uma breve biografia contendo nome, origem, data de nascimento/ morte e um poema
dos autores:
✔
Cecília Meireles;
✔
Carlos Drummond de Andrade;
✔
Mario Quintana;
✔
Manoel Bandeira;
✔
Vinícius de Moraes.
Leitura (Extraclasse)
Objetivo
✔
Propiciar a leitura e escolha de poemas para elaboração de vídeo-poema.
Desenvolvimento
Organizar os estudantes em grupos para que escolham poemas dos autores trabalhados em aula anterior. Após
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escolha, o grupo deverá realizar a leitura e produzir vídeo-poema.

1º Intervalo (2 horas/aula)
✔
✔
✔
✔

Objetivos
Promover momento de prazer através de leitura dramatizada de poema;
Incentivar a leitura de poemas;
Propor reflexões em torno do poema E agora José?
Incentivar a produção de poemas.

Desenvolvimento
Iniciar a aula com a performance do poema E agora José de Carlos Drummond de Andrade. Em sequência,
discutir a respeito do personagem José; a escolha do seu nome, a sua situação atual expressa pelo eu lírico a
suas perspectivas e as possíveis relações com questões de vida no campo pessoal, profissional e social. Após
discussão, aprofundar a interpretação do poema por meio de atividades. Sugestão de atividade:
http://portuguesirado.com.br/2012/05/09/texto-para-interpretacao-28-e-agora-jose-nivel-medio/.
Promover momento de leitura de poemas e trabalhar oralmente as questões de:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Memorização;
Postura cênica;
Interpretação;
Impostação de voz;
Identificação do poema;
Agradecimento.

Sugestão de embasamento para as questões acima: <https://www.recantodasletras.com.br/poesias/3022326>
As orientações servirão de base para produção de vídeo-poemas.
2º Intervalo (2 horas/aulas em contraturno)
✔

Objetivo
Promover aprendizagem sobre edição de vídeo.

Desenvolvimento
Reunir os estudantes em grupo e orientá-los sobre as ferramentas de edição de vídeo:
✔
Importar arquivos de mídia;
✔
Inserir arquivos de mídia na área de edição;
✔
Cortar ou ampliar arquivos de mídia;
✔
Aumentar ou diminuir volume;
✔
Inserir faixas de áudio;
✔
Inserir legenda e créditos;
✔
Inserir efeitos;
✔
Salvar e exportar arquivo final.
Interpretação (2 horas/aulas)
✔
✔
✔

Objetivos
Promover momento de protagonismo estudantil;
Perceber apropriação do conhecimento do aluno;
Propiciar reflexões sobre o poder da literatura.

Desenvolvimento
Esse é o momento de perceber o contato do aluno com a obra, sua interpretação através da produção de
vídeo-poema.
Iniciar a aula com as apresentações dos estudantes e realizar inferências. Instigar os alunos sobre a
experiência em participar das atividades, suas dificuldades e aprendizagens. Após exposições, exibir o vídeo
A poesia que transforma de Bráulio Bessa. Em sequência realizar discussões a respeito da mensagem contida
no vídeo.
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Para finalizar a sequência as produções serão postadas em site e apresentadas no chá cultural da escola.

Fonte: planejamento das autoras (2018).

6 Desenvolvimento da sequência básica e exposição de resultados

A sequência básica, proposta acima, foi desenvolvida em uma turma de 9º ano do
ensino fundamental de uma escola pública de Alta Floresta/Mato Grosso. A turma é
constituída por cerca de 18 estudantes. Mas, durante a aplicação da sequência houve
infrequência, devido a fortes chuvas. Os estudantes são oriundos da zona urbana e a classe
social varia entre média e baixa.
Como proposto na sequência básica, realizamos as aulas com muita poesia. Na
primeira aula, como motivação, organizamos um ambiente colorido, alegre e bonito, de forma
que refletisse a noção de poesia. Essa ação foi realizada por meio de uma performance com a
poesia Recomece de Bráulio Bessa: em posse de uma bolsa recheada de objetos, a cada
estrofe, a mesa da sala de aula ia sendo ornamentada com vaso, flores, uma taça, livro
colorido, carrinho de brinquedo, uma lanterna e ao redor uma sombrinha estampada de flores.
Durante a apresentação todos demonstraram interesse, concentração e alguns sorrisos. Ao
término da performance, expusemos o significado dos objetos trazidos para o ambiente e a
constituição da poesia em diversas expressões artísticas.
Em sequência, ainda na fase motivacional, foi o momento de apresentar alguns vídeospoemas; o primeiro contato dos estudantes com o gênero em sala de aula. Entre os vídeos
apresentados, havia dois elaborados por nós, professoras-pesquisadoras. Tivemos essa
iniciativa, pois acreditamos que a cada proposta de produção, o professor deve mostrar-se
protagonista, ou seja, ele também precisa produzir, a fim de expor ao estudante que é possível
realizar determinada proposição. Além disso, no momento em que o professor produz,
percebe as dificuldades e também desenvolve habilidades referentes ao gênero/atividade que
propõe. Semelhante a atividade anterior, os estudantes também demonstraram apreciação
durante as exposições de vídeos-poemas. Assim, finalizamos esse momento como convite
para que os eles também produzissem. A maioria demonstrou disposição para desenvolver a
proposta.
A etapa de introdução foi o momento de apresentarmos alguns poetas do Modernismo
da I e II fase no Brasil, sendo: Manuel Bandeira, Mário Quintana, Cecília Meirelles, Vinícius
de Moraes e Carlos Drummond de Andrade. Sem nos limitarmos ao contexto histórico e
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características do movimento, apenas expusemos por meio de slides, a imagem de cada poeta,
sua origem, data de nascimento, morte e um poema pequeno. Mesmo cientes que geralmente,
esses poetas são estudados mais no ensino médio, verificamos que a maioria dos estudantes
não conhecia tais poetas e nem as respectivas obras, apesar dos poemas serem bastante
populares. Esse fato confirma as exposições anteriores de que raramente, é trabalhado
literatura no ensino fundamental.
Para a etapa de leitura, organizamos os estudantes em cinco grupos, compostos entre
dois e três alunos, para cada grupo distribuímos vários poemas referentes aos autores
trabalhados em aula anterior. Expomos que teriam de escolher um dos poemas entre os
recebidos e realizarem a leitura em grupo, individual e depois compartilhada. Por fim, a partir
do poema escolhido propomos a criação do vídeo-poema.
No período do intervalo, foi trabalhado o poema E agora José de Carlos Drummond
de Andrade, realizamos uma performance dramatizada para transmitirmos a situação do
personagem José, narrado pelo eu-lírico. Discutimos questões a respeito do personagem;
sociedade, família, lazer, solidão, tristeza, desemprego, abandono, pobreza, depressão, morte,
preconceito e esperança. Tais questões foram relacionadas com situações enfrentadas na
sociedade atual e no cotidiano, inclusive pelos estudantes, professores e familiares. Houve
participação satisfatória da turma nas discussões. Após, desenvolvermos atividades para
aprofundar a interpretação do poema discutido e incluímos nessa proposição o poema Duas
dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz de Otávio Roth, para leitura e produção.
Parte das atividades foram desenvolvidas extraclasse. Nesse intervalo, também oportunizamos
a leitura do poema que escolheram na aula anterior. Após leitura foram trabalhadas questões
como: memorização, postura cênica, interpretação, impostação de voz, identificação do
poema e agradecimento.
O segundo intervalo ocorreu no período de contraturno das aulas dos estudantes;
oferecemos esse intervalo para realizar orientações a respeito do vídeo-poema. O atendimento
foi agendado para dez estudantes, mas apenas cinco compareceram, talvez a chuva tenha
atrapalhado a vinda dos demais. Como a escola não dispõe de computadores para uso,
orientamos os estudantes a trazerem celular ou notebook. Dessa forma, trabalhamos com
programas de edição de vídeo tanto para celular quanto para computador. Consideramos a
aprendizagem gerada bastante significativa, pois para esses estudantes, editar vídeo foi
novidade. Eles demonstraram interesse e desenvoltura para realizarem a tarefa.
Na última aula realizamos a interpretação, momento em que foram apresentados os
vídeo-poemas e também a leitura de poemas autorais. Os estudantes apresentaram três vídeo-
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poemas, sendo um autoral. Sobre a justificativa de terem faltado em aulas anteriores, alguns
não produziram. Ao término das apresentações tecemos comentários valorizando os trabalhos
produzidos. A turma também foi instigada a expor o que aprendeu e a avaliar as aulas
trabalhadas. De forma geral, demonstraram satisfação e afirmaram aprendizagem
significativa. Para finalizarmos, exibimos o vídeo A poesia que transforma de Bráulio Bessa e
realizamos comentários sobre a importância e o poder da literatura.
Ao término da aplicação da sequência, organizamos a exposição dos vídeo-poemas
para o Chá literário; um evento da escola, criado para exposição artística e literária que ocorre
sempre ao final do ano letivo com a participação de toda a comunidade escolar. Com o
evento, mais três alunas se interessaram em realizar declamações de poemas, sendo dois
autorais e outro de Carlos Drummond de Andrade, autor cujas obras foram as preferidas dos
alunos. Para as apresentações, que seriam declamadas, criaram slide-poemas, muito
semelhante aos vídeo-poemas; contendo o poema, fundo musical, imagens em movimento
(gifs) nas telas e efeitos visuais. Todos os trabalhos produzidos durante esta sequência podem
ser visualizados no site Multiletramentos: entre textos e contextos.

7 Considerações finais

A realização deste trabalho possibilitou o ensino-aprendizagem efetivo da literatura,
em específico, os gêneros poema e vídeo-poema presentes no ciberespaço. Nesse sentido,
compreendemos necessária a efetiva inserção da literatura na grade curricular escolar,
principalmente no ensino fundamental, e a mudança na forma de trabalhá-la com os
estudantes. Pois, a influência tecnológica possibilitou a associação entre a literatura
manuscrita/impressa e a digital que mostraram-se contundentes, porque promoveram o
contato com o tradicional e oportunizaram novas práticas de leitura e escrita em ambiente
digital pela presença da multimodalidade e interatividade.
Dessarte, pudemos evidenciar que a proposta interventiva possibilitou o letramento
literário e digital por meio do poema e vídeo poema, uma vez que desenvolvemos atividades
que visaram o saber e fazer dos estudantes. Assim, concluímos que as práticas pedagógicas
literárias são mais benéficas quando realizadas prioritariamente para a essência literária e não
só para fins gramaticais. De forma que, entendemos que o ensino da literatura oportuniza a
leitura e a escrita prazerosa dos estudantes e pode torná-los protagonistas literários.

Referências

645

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: 3º e 4º ciclo do ensino fundamental.
Brasília: MEC, 1998.
CANDIDO, Antonio et al. A literatura e a formação do homem. Remate de males, 2012.
CEREJA, Willian Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Literatura brasileira: em
diálogo com outras literaturas e outras linguagens. 3. ed. São Paulo: Atual, 2005.
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Editora Contexto, 2014.
KIRCHOF, Edgar Roberto. A evolução da literatura infanto-juvenil na cibercultura: reflexões
a partir da Semiótica Evolutiva da Cultura. outra travessia, v. 1, n. 2, p. 29-41, 2011.
Disponível
em:
<
https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/21768552.2011nesp1p29> Acesso em: 11 de jul. de 2019.
______. Desafios para o ensino da literatura digital. Revista da Anpoll nº 35, p. 127-142,
Florianópolis,
Jul./Dez.
2013.
Disponível
em:
<https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/647>. Acesso em 16 de jul.
2019.
______. Como ler os textos literários na era da cultura digital? Estudos de literatura
brasileira contemporânea, n. 47, p. 203-228, jan./jun. 2016. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S23160182016000100203&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 10 de dez. de 2018.
LÉVY, Pierre. Cyberculture. Tradução de Carlos Irineu da Costa. Projeto gráfico e
editoração eletrônica: Bracher & Malta 1ª — São Paulo: Ed. 34, 1999.
LIMA, Luciano Rodrigues. O VIDEOPOEMA COMO performance: movimento e
corporeidade virtual da palavra. Revista Légua & Meia, v. 6, n. 1, p. 33-42, 2017. Disponível
em: http://periodicos.uefs.br/ojs/index.php/leguaEmeia/article/view/2039/1407. Acesso em:
12 de jul. 2019.
MELLO, Ana et al. Literatura Digital: O que é o movimento. Disponível em
<http://www.literaturadigital.com.br/?pg=25009> Acesso em: 10 de dez. de 2018.
SPALDING, Marcelo. Literatura na tela do computador: a coletânea de Literatura Eletrônica
de Katherine Hayles e algumas experiências no Brasil. Revista Traj. Mult.–Ed. Esp. XVI
Fórum Internacional de Educação, v. 3, p. 138-155, 2012. Disponível em
<http://facos.edu.br/publicacoes/revistas/trajetoria_multicursos/agosto_2012/pdf/literatura_na
_tela_do_computador__a_coletanea_de_literatura_eletronica_de_katherine_hayles_e_algumas_experiencias_no_bra
sil.pdf> Acesso em: 15 de Dez. de 2018.
SORRENTI, Neusa. A poesia vai à escola: reflexões, comentários e dicas de atividades. 2.
ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

646

MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A SALA DE RECURSO
MULIFUNCIONAL: PRISMA TÁTIL E JOGO DA MEMÓRIA
BILINGUE
Rosimeri Maria dos santos Almeida 31 (UFMT) – rosimerimari@hotmail.com
Sebastiana Almeida Souza 32(UFMT) – tianaalmeida@gmail.com

Resumo
Este artigo tem a finalidade de apresentar materiais pedagógicos que tem como mote auxiliar no processo de
ensino e aprendizagem para pessoas com surdocegueira, surdo e com deficiência física, numa perspectiva
bilíngue (Libras e Língua Portuguesa), no atendimento na Sala de Recursos Multifuncionais no ambiente escolar.
O interesse por esse estudo (ou pesquisa) é fruto da apresentação em Seminário na disciplina Aplicação da
Língua Brasileira de Sinais na Sala Multifuncional,ministrada no curso de letras Libras, turma 2015.Foi a partir
dessa experiência que começamos a ter uma visão das possibilidades no processo de aprendizagem dos alunos
com deficiência na Sala de Recursos Multifuncionais. Assim, relataremos essa experiência que ocorreu na sala
de aula na UFMT em que desenvolvemos a prática pedagógica. Desse modo, mostraremos os materiais
pedagógicos produzidos, bem como sua funcionalidade para a efetivação do aprendizado do aluno com
deficiência. A fundamentação teórica será norteada pela legislação que ampara a inclusão e o atendimento a
esses alunos na Sala de Recursos Multifuncionais, bem como os teóricos: Capovilla,Freire, Perrenoud
eVygotsky,os quais contribuirão para a compreensão dos níveis de habilidades de cada aluno, pois sabemos que
cada um aluno pode apresentar o mesmo diagnóstico da deficiência, mas cada um apresenta sua singularidade,
suas especificidades no modo de aprendizagem, o que faz com que todos se tornem completamente
diferentes.Por serem tão heterogêneos, se torna m grande desafio para os profissionais que trabalham como
mediadores de conhecimento, uma vez que para cada aluno os materiais e os recursos têm que ser adaptados
conforme as suas necessidades e potencialidades.
Palavras-chave: Educação Especial. Material Pedagógico. Sala de Recursos Multifuncionais.

1 Introdução

Durante muitos anos, a educação de pessoas com deficiênciafoi voltada para a cura, e
posteriormente para o assistencialismo. Os primeiros relatos referentes as pessoas com
deficiência datam de 384-322 a.C.em queAristóteles afirmava que se a pessoa não
falasse,logo, não tinha pensamento e nem linguagem,ele acreditava que ensinar surdo-mudo
era um absurdo, pois,os mesmos eramdesprovidos de inteligência. Na idade média,
dependendo do local, as pessoas com deficiência eram queimadas em fogueira, não recebiam
comunhão por serem considerados incapazes de razão e não podiam confessar seus pecados.
Muitos eram mortos assim que nasciam,dependendo do local e momento histórico. Sabemos
que essas pessoas por muito tempo foram destituídas de direitos, foram oprimidas, excluídas,
viveram a margem da sociedade.
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Entendemos por meio de relatos históricos que essa luta continua, muitos foram os
avanços conquistados, mas ainda falta muito para que de fato as pessoas com deficiência
sejam inclusas na sociedade como cidadãos atuantes e reflexivos capazes de mudarem a sua
realidade.
Assim, este artigo tem como objetivo apresentar materiais pedagógicos que auxiliam
no processo de ensino e aprendizagem de Libras - Língua Brasileira de Sinais e Língua
Portuguesa para alunos surdocegos,surdos e com deficiência física, na Sala de Recursos
Multifuncionais, doravante SRM, no ambiente escolar.
Destaca-se que, as produções dos materiais pedagógicos foram desenvolvidas por duas
estudantes de licenciatura do curso Letras Libras da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) na disciplina de Aplicação da Língua Brasileira de Sinais na Sala Multifuncional.A
disciplina tinha como objetivo geral conhecer o funcionamento da Sala de Recursos
Multifuncionais, bem como se dá o atendimento educacional especializado a cada estudante
com deficiência no processo de aprendizagem, visando o desenvolvimento de suas
potencialidades no ensino regular.
No decorrer das aulas e após visitas técnicas in loco em algumas Salas de Recursos
Multifuncionais, palestras e outras atividades, a professora propôs a produção de materiais
pedagógicos considerando os diversos tipos de deficiência, baseado na Tecnologia
Assistiva.Os materiais produzidos e experimentados foram: um jogo da memória bilíngue,
que contempla o ensino da Língua Portuguesa e da Libras para alunos surdos e com
deficiência física e um Prisma Tátil, que visa o ensino da dispersão da luz sob o ponto de vista
da óptica para alunos cegos e surdocegos. Convém ressaltar que, os materiais foram
apresentados em sala de aula, em que demonstramos aos colegas o seu funcionamento e sua
aplicação.

2 Educação especial

A educação especial é uma modalidade de ensino por meio de um conjunto de
recursos e serviços educacionais especiais para que haja a garantia de uma educação formal
dos educandos que apresentam algum tipo de deficiência. Seu objetivo é o mesmo da
educação escolar em geral, ou seja, preparar o educando para o exercício da cidadania e
qualificá-lo para o trabalho, por meio de um processo de socialização em que o indivíduo
adquire e assimila vários tipos de conhecimentos.
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O Capítulo V da Lei 9.394/2006 – Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional
– LDB trata da Educação Especial, definindo-a por modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino para pessoas com deficiência, estendendo-se a
todos os níveis de ensino desde a educação infantil até o ensino superior. Esta lei destina-se a
garantir condições para acesso, permanência, participação e aprendizagem dos estudantes com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento a altas habilidades/superdotação.
Os direitos da pessoa com deficiência estão previstos, também, na seção I do capítulo
III da Constituição Federal de 1988 e o não cumprimento dos dispositivos constitucionais é
passível de punição, conforme o que prevê o artigo 8º, da lei nº. 7.853/89:
―Constitui crime, punido com reclusão, recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou
fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino, de qualquer
curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta”.
Para cumprir os dispositivos legais, o MEC (Ministério da Educação e Cultura) tem
como política de governo viabilizar a inclusão escolar de todos os alunos.
O capítulo IV da Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (LBI): aborda o direito à educação, com base na Convenção sobre os direitos das
pessoas com deficiência, que deve ser inclusiva e de qualidade em todos os níveis de ensino,
bem como, garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio
da oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras. A educação
inclusiva traz a ideia de que a criança estuda e aprende melhor quando estão com crianças
com e sem deficiência na mesma sala de aula, porém a educação inclusiva ainda é um grande
desafio a ser superado nas escolas do nosso país, apesar de ser necessária, pois ela
proporciona para os alunos a riqueza da humanidade que é a diversidade e prepara o aluno
para o mundo fora da sala de aula. Os espaços de escolarização podem construir saberes,
normas e posturas, possibilitando novas formas de ser, pensar, viver e conviver para além das
normalidades estabelecidas como padrão.

3 Sala de Recursos Multifuncionais

A sala de Recursos Multifuncionais foi criada para dar suporte ao Atendimento
Educacional Especializado – AEE. Esse ambiente dá suporte aos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, por meio de
equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos que auxiliam o acesso, a
participação e a aprendizagem desses alunos no ensino regular.
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O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CEB nº 4/2009,
estabelece as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na
Educação Básica, definindo que:
Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos multifuncionais da
própria escola ou em outra de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não
sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, em centro de
atendimento educacional especializado de instituição especializada da rede pública
ou de instituição especializada comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas 5 com a secretaria de educação ou órgão equivalente dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios. (BRASIL, 2009)

Segundo a resolução CNE/CEB nº 4/2009, o PPP (Projeto Político Pedagógico) deve
institucionalizar a oferta do AEE na escola, por meio:
I - Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliários, materiais didáticos,
recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos; II - Matrícula
no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra
escola; III - Cronograma de atendimento aos alunos; IV - Plano do AEE:
identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos
recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; V - Professores para o
exercício do AEE; VI - Outros profissionais da educação: tradutor intérprete de
Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio,
principalmente ás atividades de alimentação, higiene e locomoção; VII - Redes de
apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da
pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que
maximizem o AEE. (BRASIL, 2009)

Entendemos que, para queocorra o atendimento especializado depende de vários
fatores que vão desde a estrutura física, financeira e pessoal das instituições comprometidas,
dado aisso faz-se necessário compreendermos que cada estudante atendido pela escola
apresenta suas especificidades no que se refere a deficiência,transtorno ou alta habilidades
.Isto quer dizer que cada sujeito apresenta necessidade diferenciada para a aprendizagem e o
professor que atua na Sala de Recursos Multifuncionais tem que

ter conhecimento e

capacidade para desenvolver metodologias e estratégias considerando a diversidade dos
alunos atendidos. Portanto, para atuar na SRM não basta ter apenas suporte técnico, precisa
gostar do que faz e produzir materiais que atendam de fato as necessidades educacionais de
cada aluno.

4 Jogo da Memória Bilíngue

O jogo desenvolvido pode ser usado de forma individual ou no coletivo. Entendemos
que os jogos estimulam o raciocínio lógico, coordenação motora, também simulam situações
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competitivas e/ou cooperativas, colocando em prática todas as habilidades e promovendo
outras.
O material elaborado foi denominado ―Jogo da memória bilíngue‖. O desafio foi
elaborar um material que pudesse atender as especificidades de alunos com deficiência física
na Sala de Recurso Multifuncional na educação básica.Conforme Vygotsky (2002),
―[...] o aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento
vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de
acontecer‖ (VYGOTSKY, 2002, p.118).

Para a elaboração do material do aluno com deficiência física, pesquisamos acerca dos
tipos e características da deficiência física mais frequentes em alunos atendidos nas Salas de
Recursos Multifuncionais.A partir desses dados, iniciamos a produção de um material que
atendesse pessoas com deficiência de qualquer faixa etária, surdas e ouvintes que
apresentassem atrofia ou ausência dos membros superiores e inferiores.O conteúdo a ser
ministrado por meio do material foi ―Animais em Libras e Língua portuguesa‖.
Referente à produção do material foram usados cano de PVC, conexões, barbante, cola
quente, papel e tesoura. O material continha imagens de vários animais e seus respectivos
sinais em Libras, bem como os nomes em Língua portuguesa para cada figura de animal
tinham também mais uma figura do sinal em Libras e uma figura com a escrita do nome do
animal. Evidencia-se que, faz parte do material duas ponteiras feitas de espeto de madeira e
EVA, estas foram produzidas para serem usadas no punho, mão e testa, ou seja, conforme a
necessidade dos alunos.
Quanto ao desenvolvimento, o jogo foi testado por três acadêmicas do curso de Letras
Libras que foram duas alunas ouvintes e uma surda. Cada aluna tinha que memorizar as
figuras ao serem viradas para posteriormente encontrar as outras figuras correspondentes, o
desenho do animal com o sinal em Libras e o nome escrito em português. Enfatiza-se que, a
aluna surda teve braços e pernas presas para representar um aluno sem esses membros, por
isso,o recurso utilizado por ela foi uma ponteira na testa para virar as figuras do jogo.
Uma das alunas ouvintes que representava uma pessoa sem os membros superiores
utilizou os pés para encontrar as imagens correspondentes, a outra ouvinte representava uma
pessoa com mãos atrofiadas, utilizou a ponteira no punho, conforme as imagens abaixo.
Imagem 01– Materiais Pedagógicos desenvolvido na prática
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Jogo da memória Bilíngue

Aluna supostamente surda sem
braços

Aluna surda e supostamente sem
braços e pernas

Produção da autora

5 Prisma Tátil

O material foi confeccionado para ser utilizado por alunos cegos e/ou surdocegos que
estão cursando a disciplina de física do ensino médio, foi pensado em uma forma de não
infantilizar os mesmos, como geralmente acontece. Acreditamos que é preciso respeitar a
idade cronológica das pessoas com deficiência, principalmente no ambiente escolar.Segundo
FREIRE, (2001, p. 22) ―É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode
melhorar a próxima prática‖ e para PERRENOUD, (2002) ―Refletir deveria ser sem dúvida,
um dos atos mais indicados e usados pelo homem, seja antes ou depois de uma ação‖.Ao
produzir esse material, refletimos a atual prática de ensino para as pessoas com deficiência e
pensamos em fazer algo diferente.
O material produzido foi denominado Prisma Tátil, pois o conteúdo da aula seria o
funcionamento do prisma dispersivo segundo a óptica.
Para a confecção do prisma foram usados os seguintes materiais: E V A grosso, EVA
fino, cola quente, cadarço largo verde claro, cadarço fino marrom, corda fina amarela, fio
revestido com tecido verde escuro, fita de cetim vermelho, barbante azul escuro, fio azul
claro, tinta guache e palitos de dentes. Todos esses materiais tinham texturas diferentes, cada
textura representava uma cor. O material foi identificado com legenda em Braille escrito
Prisma dispersivo.
Referente ao desenvolvimento do material foi explorado por uma acadêmica vidente
do curso de letras Libras, sendo da seguinte forma:seus olhos foram vendados para que ela
pudesse sentir as diferentes texturas apresentadas no material. Em seguida, foi oferecido a ela
uma réplica pequena do prisma feito de EVA e vários palitos de dentes pintados com as cores
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do prisma e separados em compartimentos com os nomes em Braille,identificando as cores
dos palitos para que ela pudesse reproduzir o prisma dispersivo.
A escolha da referida acadêmica para experienciar o produto se deu devido ao fato de
ela conhecer o Sistema Braille, mesmo assim, antes do teste foi feito uma demonstração da
escrita e da leitura em Braille para que ela conseguisse ler as identificações das cores e do
próprio produto.
Imagem 2 – Imagem do Prisma e dos materiais utilizados na atividade desenvolvida pelos
alunos

Prisma tátil

Palitos coloridos

Réplica do prisma

Produção da autora

O material foi usado para a explicação do conteúdo para todos os alunos e não só para
a aluna que estava de olhos vendados. Capovilla e Raphael (2001, p. 1.479 e 1.480) defendem
que ―O valor fundamental da linguagem reside na comunicação social, nas quais as pessoas
fazem-se entender umas pelas outras, compartilham experiências emocionais e intelectuais, e
planejam a condução de suas vidas e de sua comunidade‖. Assim, durante o desenvolvimento
do material, percebeu-se que a turma toda teve o mesmo aproveitamento, e todos fizeram a
mesma atividade aplicada a aluna ―cega‖, ou seja, houve a inclusão, pois com este material é
possível trabalhar com cegos, surdocegos e videntes.

6 O confrontando a teoria e a prática

Durante alguns anos de nossa vida acadêmica aprendemos muitas teorias, no entanto
ao confrontarmos teoria e prática nos surpreendemos e nos deparamos com uma realidade que
vai além do que aprendemos nos livros. A proposta de produzir materiais pedagógicos
sugerida pela professora regente, nos fez sair da nossa zona de conforto.
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Hoje em dia não uma tarefa fácil mediar conhecimento para alunos que não
apresentam deficiências, isto se deve a vários fatores entre outros, modelos educacionais
arcaicos que não acompanham a era tecnológica em que os alunos estão inseridos.
Preparar aula para um aluno com deficiência requer muito mais trabalho e
planejamento, visto que cada aluno é único e que apesar de alguns terem o mesmo
diagnóstico, são completamente diferentes na aquisição de conhecimento e habilidades,
portanto uma mesma metodologia não serve de parâmetro para os todos os alunos
diagnosticados com a mesma deficiência. Por isso o professor deve conhecer bem cada aluno
para posteriormente planejar a sua intervenção utilizando materiais e métodos que seja de fato
eficiente para que atinja o objetivo de promover a aprendizagem.
A prática desenvolvida por nós foi muito enriquecedora, pois entendemos que é no
espaço acadêmico que somos estimulados a pesquisa relacionada ao ensino e que no futuro
devemos pensar em novas práticas pedagógicas que possam contribuir para ensino de todos os
alunos independentemente de sua condição física ou cognitiva.

7 Considerações Finais

Acreditamos que uma das formas de superar os desafios da inclusão dos alunos com
deficiência, dentre outras,é a construção ou adaptação de materiais conforme a necessidade do
aluno, esse recurso é de suma importância para que os alunos possam compreender os
conteúdos que são pensados e elaborados para o público sem nenhuma deficiência ou
limitação.
Portanto, os materiais confeccionados pela professora da sala de Recursos
Multifuncional auxiliarão, não só o aluno com deficiência, mas também os professores que
ministram as disciplinas para esses alunos no ensino regular, bem como, promovem a
interação desses alunos com seus colegas em sala de aula. Por isso, ao confeccionar ou
adaptar um material é importante pensar em produções que possam ser utilizadas por todos os
alunos da sala, pois quando o material é feito somente para o aluno com deficiência, corre-se
o risco de excluí-lo ainda mais, afastando-o dos demais alunos.
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MATERIAL DIDÁTICO DE ENSINO À DISTÂNCIA NO CURSO DE
PEDAGOGIA: OS ÍCONES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
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Resumo:
De que forma os cursos de ensino a distância (EaD) utilizam os ícones em seus materiais didáticos? O objetivo
desta pesquisa é fazer uma análise acerca dos ícones presentes nos materiais didáticos impresso do curso de
Pedagogia em EaD, com intuito de identificar os tipos de ícones, como aparecem nos materiais, as possibilidades
de interatividade que eles possibilitam entre autor e leitor. Para tanto, a metodologia utilizada é qualitativa
mediante o uso da ferramenta de revisão bibliográfica e análise documental que subsidiará as reflexões. Foram
analisados materiais de 5 instituições diferentes, descrevendo como cada uma delas utiliza os ícones. Diante dos
dados foi possível perceber que cada instituição tem sua maneira particular de utilizar os ícones nos materiais
didáticos, variando desde a quantidade até a qualidade de significados que os ícones podem compartilhar. Com
relação ao aspecto da interatividade os ícones que mais possibilitam isso são os referentes aos resumos e
atividades.
Palavras-chave: Material didático. Ícones. Interatividade.

1. Introdução

A educação à distância assume, atualmente, um papel de destaque no processo
educacional em vários níveis de ensino, em especial, nível superior e pós-graduação. Nesse
sentido um elemento muito importante para garantir os processos de aprendizagem são os
materiais didático-pedagógicos utilizados para a mediação entre o professor, o aluno, e o
conhecimento. Portanto, este trabalho configura-se enquanto oportunidade de compreender a
relevância que os ícones têm no potencial de aprendizagem de um material didático impresso
direcionado para curso Ea, no sentido de assegurar uma interatividade e/ou a dialogicidade
entre autor, leitor e o professor. Assim, buscamos refletir sobre de que modo os cursos EAD
utilizam os ícones em seus materiais didáticos.
A reflexão será proporcionada pela análise descritiva de 5 materiais didáticos,
disponibilizados na internet por diferentes instituições. A abordagem metodológica é a
qualitativa, uma vez que, trata-se de uma exploração dos elementos/ícones utilizados nos
materiais didáticos e como eles dialogam com os processos de aprendizagem.
A escolha da temática e consequentemente a escolha dos materiais se deu, devido à
dois fatores, o primeiro se liga com a formação acadêmica e atuação profissional da maior
parte dos autores deste trabalho, sendo formados em Pedagogia e atuando na área da educação
e, em especial com formação docente; o segundo fator se liga à compreensão da importância

656

da atuação do profissional em Designer Instrucional na produção desses materiais, no sentido
de garantir a integralidade, a didática e um designer gráfico que possa despertar o interesse e
envolver o aluno no processo de aprendizagem.
Assim, o presente artigo está dividido em 3 seções. A primeira situa o leitor acerca do
tema estudado. A segunda seção expõe o diálogo da teoria que sustenta a pesquisa. A terceira
descreve a metodologia, os dados e resultados. Por fim, as considerações finais resumem os
principais achados.

2. Ícones e interatividade, relação dialógica?

A produção de material didático tem um papel muito importante nas formações em
EaD, pois, representa, de fato, a democratização do acesso ao conhecimento, convergindo
sempre ao encontro do desenvolvimento da sociedade, com destaque à tecnologia que lhe
agregou mais recursos de pesquisa e de interação entre professor e aluno. Como afirma
Heinsfeld e Pena (2017, p. 784) esse material não tem ―somente a função instrumental, mas
ideológicas, culturais e políticas, relacionadas também à formação do indivíduo como
cidadão‖.
O material didático impresso deve atender à alguns requisitos para que seja
considerado de qualidade e mediador de aprendizagens. PRETI (2010) menciona que:
[...] do ponto de vista do texto, dois aspectos precisam ser considerados: a linguagem
clara e precisa, de modo a estabelecer um diálogo com o aprendiz, e utilização de
recursos visuais, como quadros, tabelas, sumários, facilitando a compreensão e
permitindo a reflexão e o interesse do aluno. (PRETI, 2010; p. 787).

Na perspectiva da qualidade cuja principal motivação é o processo de aprendizagem
que deve ser assegurado, cabe-nos, então, questionar quais significados e sentidos são
atribuídos aos recursos visuais, em especial os ícones nas produções de material didática para
EaD? Ou seja, de que modo os materiais têm utilizado os ícones? Da maneira como estão
sendo utilizados possibilita a interatividade entre autor-leitor-conhecimento?
Todos os questionamentos acima nos levam à compreensão dos ícones enquanto
elementos cujo significado deve ser partilhado por todos os sujeitos que fazem parte da
interação, o que facilita a compreensão da intenção pedagógica do autor ao inserí-lo no texto.
Os ícones são delineados, na teoria de Peirce, como uma, das três categorias de signo ícone, índice e símbolo - denominada de Tricotomia peirciana. O signo é um "elemento por
meio do qual a mente de um interprete pode conhecer, modificar ou ampliar o entendimento"
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(MUCELIN, BELLINI, 2013, p. 62). Pensamento presente nos estudos da semiótica que se
configura enquanto processo de construção de sentidos e significados.
Desse modo, a dialogicidade está presente no material didático impresso na medida em
que os ícones possibilitam aos interlocutores a construção de conhecimento por meio do
compartilhamento de significados. Contudo, ―qualquer pela visual desenvolvida tem que se
preocupar com inúmeros fatores para que ela atinja os resultados esperados, ou seja, a
interpretação‖ (OLIARI, 2018, p. 9).
Os ícones fazem parte de uma dimensão do material didático impresso que é o projeto
gráfico, resultado de uma série de escolhas sobre o que informar/formar e de que modo fazêlo. Todo processo de produção e, principalmente, de diagramação deve considerar o que se
espera conduzir no processo de ensino e aprendizagem e as concepções que o fundamentam
para que o discurso presente no material seja coerente.
O material didático impresso traz alguns elementos ou características que o tornam
mais acessível e eficaz na modalidade de educação à distância como afirma Baglia (2010):

Estimula o aprendizado auto-dirigido;

Expõe o conteúdo de forma linear e algumas vezes não-linear;

Apresenta os conteúdos complementares separados do conteúdo principal;

Apresenta paginação lógica e divisão de assuntos;

Sequencia a linha de pensamento;

Estimula a leitura e o aprofundamento de pesquisa ao aluno;

É um gerenciador/armazenador de informação;

Estimula o conhecimento;

Torna a leitura e concentração como base para o estudo;

O aluno (em alguns casos) pode estudar da forma como bem entender
(exemplo: hipertexto);

Apresenta a possibilidade de os estudantes percorrerem trajetórias diferentes
de estudos e pesquisas. (BAGLIA, 2010, p. 83).

Vários elementos citados convergem para necessidade de que o material didático
impresso, em meio, à uma relação professor-aluno-conhecimento diferenciada possa assegurar
a presença da dialogicidade e da interatividade no processo de ensino e aprendizagem.

3. PERCURSOS E CONCEPÇÕES

No processo de elaboração do material didático impresso, na modalidade EaD, um dos
elementos que mu0ito contribui para a compreensão do objeto do conhecimento desenvolvido
no referido material é a biblioteca de ícones. Eles são responsáveis por informar, motivar e
aproximar o autor do leitor ou aprendiz. Mas para possibilitar essa aproximação necessita
apresentar características dialógicas e de interação no material. A proposta de ensino, na
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perspectiva desenvolvida, deverá se sustentar em princípios baseados da teoria psicológica
cognitivista elaborada pelo pesquisador Jean Piaget (1896-1980) nomeada como interacionista
ou construtivista.
Segundo Becker (1994), nessa perspectiva interacionista o conhecimento é concebido
quando o sujeito age e interage com o meio. Dessa forma os ícones selecionados para a
estrutura do material didático precisam também mediar a conversa entre o autor e o leitor para
que o aprendiz dialogue com o texto e garanta as aprendizagens.
Nesse sentido, o aprendiz é elemento central do processo sendo necessário considerar
a diversidade e perfis de aprendizagem. A teoria dos perfis de aprendizagem possibilita uma
organização de ensino em um contexto mais tecnológico, mas compreendendo que o material
didático impresso se projeta em ambientes virtuais e físicos, tal conceito tem fundamento para
pensarmos na diversidade de estudantes que compõem um grupo.
Segundo Amaral e Barros (2013), os estilos de aprendizagem referem-se a
preferências e tendências altamente individualizadas de uma pessoa, que influenciam em sua
maneira de aprender um conteúdo. Para Alonso e Gallego (apud AMARAL E BARROS,
2002), são os seguintes os estilos de aprendizagem: o ativo, o reflexivo, o teórico e o
pragmático. Dessa forma quanto maior for a diversidade de ícones maior a possibilidade de
interação e aprendizagem proporcionada.
Outro ponto a considerar quando tratamos de organização de material didático
impresso na perspectiva dialógica e interacionista, tendo como foco a construção da biblioteca
de ícones, é o entendimento do que seja o ensino voltado para o adulto. O ensino voltado para
esse público requer uma organização específica. Sendo assim, nos reportamos a Andragogia
configurada como:
A Andragogia é a ciência que se preocupa com o aprendizado do adulto, buscando
pensar estratégias que o auxiliem a alcançar esse saber emancipatório de que se tem
tratado com mais ênfase nos últimos anos. Neste sentido, a Didática precisa ser
diferenciada e contemplar os aspectos do indivíduo maduro. Knowles aponta cinco
premissas, que mudaram a perspectiva de ensino voltado às crianças para o foco em
adultos. (APOSTÓLICO, 2012, p. 123).

Dessa forma, para o processo de ensino e aprendizagem há de considerar-se o
seguinte: o centro da aprendizagem é o aprendiz que possui autonomia diante desse processo;
sua motivação vem do próprio processo de aprendizagem, o que lhe causa satisfação; tem
certo grau de informalidade; a relação é baseada no respeito e cooperação; o norte para a
construção do conhecimento é a experiência de vida de cada sujeito.
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Outro ponto a considerar na organização didática em ambientes virtuais de
aprendizagem e a construção dos ícones, tendo em vista a interação e a progressão nos
estudos, é a perspectiva colaborativa no processo de ensino aprendizagem. Um conceito que
pode ser definido como sendo uma situação de aprendizagem que ocorre entre os pares e/ou
conjuntos. Para Torres e Irala (2014):
O aprender "em conjunto" pode ser interpretado de diversas maneiras, como
situações de aprendizagem presenciais ou virtuais, síncronas ou assíncronas, esforço
totalmente em conjunto ou com divisão de tarefas. Assim sendo, a prática de
aprendizagem colaborativa pode assumir múltiplas caracterizações, podendo haver
dinâmicas e resultados de aprendizagem diferentes para cada contexto específico.‖
(TORRES e IRALA, 2014, p.65).

Esse tipo de organização, que prima pelo compartilhamento de ideias, inibi ações
passivas, exercita a responsabilidade, promove o diálogo e a diversidade de opiniões bem
como a tolerância as ideias contrárias.
É um aspecto condizente com o contexto educativo atual contemporâneo em que
emerge discussões a respeito das metodologias ativas, cujo propósito é de permitir a
participação efetiva dos estudantes na construção do conhecimento partindo de situações
problematizadoras e desafiadoras.
Para Torres e Irala (2014) o processo de ensino aprendizagem baseado na colaboração,
com a composição de grupos, se instala uma rede que conecta as mentes de todos os sujeitos
parte do processo. Sintonia e divergências de ideias se convergem em habilidades propícias a
construção do conhecimento.
Os recursos visuais, materializados, principalmente nos ícones possibilita um ambiente
colaborativo na medida em que promove a interação e dialogicidade entre autor e autores,
leitor e conhecimento, em que as diferentes subjetividades se constroem e se complementam
através da atribuição de significados.

4. Metodologia, Dados e Resultados

Nesta parte do trabalho abordaremos os aspectos referentes à análise dos materiais,
demonstrando, por meio de dados e resultados e, depois uma breve discussão as reflexões
realizadas à luz da teoria que embasa a construção de materiais didáticos impresso para a
educação à distância, levando em consideração os processos de aprendizagem. A princípio
falaremos da opção metodológica e posteriormente discorreremos sobre a análise realizada e
os resultados obtidos.
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4.1. Metodologia

A metodologia utilizada para realização desta pesquisa compreende uma abordagem
qualitativa em que será estabelecida uma relação entre os elementos analisados no intuito de
compreendê-los. Para tanto, nos utilizaremos do método descritivo tendo como referência 5
materiais de instituições diferentes.
A pesquisa pode ser classificada quanto aos objetivos e também quanto à técnica
utilizada, desse modo, podemos classificá-la quanto ao objetivo enquanto pesquisa
exploratória, tendo em vista que, possui um aspecto flexível permitindo o estabelecimento de
diversas relações entre os objetos estudados ―proporcionando mais familiaridade com o
problema com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses‖ (GIL, 2002, p. 42).
Quanto à técnica de pesquisa utilizada Gil (2002) caracteriza como documental considerando
que o objeto de pesquisa está presente em um documento, no caso específico desta pesquisa
documento pedagógico, ou seja, material didático impresso abertura concedida pelo caráter da
pesquisa que, como afirma Gil (2002, p. 46) ―na pesquisa documental, as fontes são muito
mais variadas e dispersas‖.
Os materiais utilizados na pesquisa foram de 5 instituições de ensino superior que
oferecem cursos a distância disponibilizados na internet para download, sendo
especificamente da área de Pedagogia. A escolha foi aleatória a partir de site de buscas.
Os materiais são: 1 - Fundamentos Metodológicos e Prática de Alfabetização do
Instituto Superior de Teologia Aplicada/INTA; 2 - Políticas Públicas da Educação da
Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC; 3 - Metodologia do Ensino da História da
Universidade Federal de Uberlândia/UFU; 4 - Caderno de Formação Didática dos conteúdos
da Universidade Estadual Paulista/UNESP; 5 - Metodologia e Prática do Ensino da
Matemática e Ciências da Universidade Paulista/UNIP. A escolha do material se deu de
função de alguns critérios sendo eles: representatividade de instituições públicas e privadas,
dentre as públicas estaduais e federais e material didático considerando diferentes disciplinas
do curso de Pedagogia.

4.2. Dados e discussão dos resultados
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Os dados utilizados na pesquisa foram retirados de 5 materiais de instituições de
ensino superior, que oferecem cursos a distância disponibilizados na internet para download,
sendo especificamente do Curso de Pedagogia, conforme apontado acima.
Foram analisados especificamente os ícones e a forma como eles aparecem no texto no
sentido de garantir ou não a interatividade entre autor e leitor numa perspectiva de reflexão e
complementação ao que está sendo estudado.
No material do Instituto Superior de Teologia Aplicada/INTA os ícones aparecem na
abertura de cada seção e não ao longo do texto. Não tem uma página específica para sua
apresentação, eles exercem a função de capítulo no texto. Quando aparecem, trazem consigo
uma explicação do que se referem e como devem ser utilizados para melhor aproveitamento
dos estudos. Estão distribuídos ao longo do material e também previstos no sumário com
número de página. Abaixo, é possível averiguar o conjunto de ícones utilizados no citado
material.
Imagem 01 - Conjunto de ícones utilizado no material/INTA.
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Ícone
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01

01

01

01

01

01

01

01

Fonte: Quadro criado pelas autoras com imagem retirada do material.

O material da Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC contém uma quantidade
grande de ícones que aparecem no decorrer das 4 unidades, sem uma apresentação dos
mesmos no início do caderno e nem explicação sobre o que cada um representa.
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Em algumas situações, ícones diferentes exercem a mesma função junto ao leitor
podendo causar-lhe indecisão. Somente o ícone ―filme recomendado‖ representa uma
sugestão de recursos audiovisuais, os demais ícones já representam a própria informação ao
aluno facilitando sua leitura, mas ao mesmo tempo não desperta a perspectiva de autonomia e
interesse no material.
Imagem 02 - Conjunto de ícones utilizados no material/UESC.
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Fonte: Quadro criado pelas autoras com imagem retirada do material.

O material da Universidade de Uberlândia/UFU apresenta os ícones na página de
―informações‖, logo no início do caderno, mas não informa seus significados. O ícone que
mais aparece é o ―Pare e Pense‖ (15 vezes), sempre ao final de cada seção do texto como
forma de atividade reflexiva ou de sistematização da temática trabalhada. Outros dois ícones
aparecem distribuídos em diferentes módulos: ―Leituras Indicadas‖ (1 vez), ―Vídeo‖ (2
vezes). Desse modo, apesar de ter uma quantidade significativa de ícones, há predominância
de apenas 1.
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Imagem 03 - Conjunto de ícones utilizados no material/UFU.

Fonte: Imagem retirada do material da UFU.

O material da Universidade Estadual Paulista/Unesp não possui ícones no decorrer dos
textos, ao final dos capítulos apresenta uma agenda com atividades de estudo contemplando
todos textos do caderno discriminando por data, texto a ser lido e atividade a realizar. A
leitura do material se torna um tanto cansativa considerando que não há nenhum elemento
motivador ou que estimula a curiosidade ou pesquisa. Não há uma preocupação com a
interatividade com o leitor, adquirindo uma perspectiva mais conteudista. Contudo, todos os
ícones aparecem ao final do caderno.
Imagem 04 - Conjunto de ícones utilizados no material/unesp.

Agenda

Aula presencial

Aula Virtual

Fonte: Imagem retirada do material da unesp.

O material da Universidade Paulista/UNIP apresenta poucos ícones. Alguns desse
ícones aparecem no decorrer dos textos e os ícones ―resumo‖ e ―exercícios‖ aparecem
somente no final do caderno.
Os ícones ―observação‖ e ―lembrete‖ não tem uma função bem definida e muitas vezes
os dois trazem o mesmo tipo de informação, ora fixação de algum conceito importante, ora
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sugestão materiais, atividades e recursos. O ícone ―saiba mais‖ indica vários tipos de
curiosidades e indicações.

Imagem 05 - Conjunto de ícones utilizados no material/UNIP

08

13

06

01

01
Fonte: Imagem retirada do material da UNIP.

A análise dos dados aponta para a compreensão de que cada instituição apresenta sua
peculiaridade na utilização dos ícones nos materiais didáticos de interesse. Alguns elementos
são comuns a 4 deles (INTA, UESC, UFU e UNIP), em específico o ícone que representa a
inserção de um conhecimento ―a mais‖ ou ―uma curiosidade‖ ao aluno, no sentido de
complementação ao que está sendo estudado; outro elemento é a presença de um ícone para
atividade. No ícone que representa uma complementação ao texto, aparecem informações de
diferentes naturezas sendo, trechos de outros materiais escritos, sugestão de sites e livros para
pesquisa, filmes ou vídeos.
Foi percebido também que em 4 dos materiais (INTA, UESC, UFU e UNIP) não há
uma função clara de cada ícone, ou seja, vários ícones diferentes trazem o mesmo tipo de
informação podendo causar dúvidas ao estudante quanto a real contribuição que o conteúdo
daquele ícone pode trazer, bem como aponta a desnecessidade de inserção de alguns ícones
que se sombreiam.
Quanto à quantidade de ícones a serem utilizados, não há uma unanimidade, uma vez
que, os materiais apresentaram quantidades variadas. Apenas o material 1 traz uma definição
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do que representa cada ícone, apesar deles não serem utilizados no decorrer do material e sim
como abertura de cada capítulo.
O material da Universidade Estadual Paulista/Unesp trouxe apenas 3 ícones que não se
referem, necessariamente, ao processo de construção do conhecimento, mas sim à aspectos da
organização da vida acadêmica do estudante na modalidade EaD. Diante disso, podemos
considerar que esse material deixou a desejar quanto a utilização de recursos visuais que
exercem um papel significativo na manutenção do interesse do aluno pela leitura.

5. Considerações Finais

Refletir sobre a produção de materiais didáticos impressos é uma das atribuições do
profissional em Design Instrucional, no sentido de garantir os potenciais de aprendizagem que
um material dessa natureza pode e deve oferecer em seu contexto de ensino. O material
didático impresso segue várias recomendações para que se possa dizer que ele tem qualidade.
Um dos elementos a ser considerado é a utilização de recursos visuais e, no caso deste texto,
especificamente os ícones.
Os ícones são um dos elementos dos signos que estão presentes na comunicação e
adquirem um papel de representatividade do objeto, ou seja, configura-se enquanto aspecto
dialógico entre autor e leitor por permitir a interação entre eles e para, além disso, o
compartilhamento de significados.
Aqui neste texto, buscamos refletir sobre a forma como 5 instituições de educação
superior tem utilizado os ícones em seus materiais didáticos. Não somente a discussão sobre a
utilização dos ícones, mas também sobre as possibilidades de interação e diálogo que esses
ícones poderiam estabelecer entre autor e leitor/aluno.
Enfim, a partir das descrições dos materiais percebemos que alguns deles possuem
ícones facilitadores da interação entre autor e leitor sendo principalmente os: a) ícones que
representam sínteses ou resumos dos conceitos; b) ícones que remetem à atividades e
reflexões. Esses têm maior potencial de interatividade. Além disso, não há uma uniformidade
ou padrão na forma de utilização dos ícones, nos materiais, pelas instituições e nas diferentes
disciplinas.
Com relação ao aspecto da interatividade e/ou dialogicidade entre autor e leitor/aluno
é possível pensar que ele é estimulado por meio de ícones que possibilitam ao aluno
compreender os caminhos construídos pelo autor (resumos, lembretes, etc.), através das
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atividades e reflexões, ou seja, ícones em que o autor induz o aluno a se fixar em partes e
conteúdos do texto que considera mais relevantes.
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Resumo:
A Pedagogia Waldorf apresenta como principal objetivo o desenvolvimento humano. Assim, este trabalho expõe
os princípios dessa Pedagogia, seus fundamentos e implementação na educação infantil. De modo que, o estudo
realizado apresenta rejeição ao uso dos meios de comunicação na educação infantil das escolas Waldorf.
Entende-se o uso desses meios como processo contrário ao desenvolvimento cognitivo da criança durante a
infância. Diante dessa questão, tem-se por objetivo analisar a influência que a mídia exerce na formação infantil.
Assim, a abordagem utilizada para a realização desta pesquisa foi a qualitativa, a partir do procedimento da
pesquisa bibliográfica. Enquanto resultado foi possível compreender que os conteúdos midiáticos têm inibido o
processo de fantasia e imitação das crianças nos momentos de brincadeira, pois os mesmos têm sido prejudiciais
no desenvolvimento das atividades anímicas das crianças.
Palavras-chave: Antroposofia. Educação Infantil. Meios de Comunicação. Pedagogia Waldorf.

1 Introdução

Este texto objetiva apresentar as aproximações e os distanciamentos da caracterização
recente da área da educação infantil e da Pedagogia Waldorf. Elaborada inicialmente por
Rudolf Steiner, essa pedagogia prima pelo desenvolvimento pleno das crianças, assegurando
que elas vivenciem experiências que permitam a apropriação cultural, tal como previsto pela
legislação educacional brasileira.
Essa pedagogia faz uma severa crítica à exposição exacerbada das crianças aos meios
de tecnológicos de comunicação e informação. Considerando as transformações ocorridas a
partir dos avanços tecnológicos nos últimos anos, houve uma possível mudança de
comportamento pela influência destes no desenvolvimento das pessoas. No que concerne à
experiência da infância, por exemplo, houve uma modernização dos livros, contos, histórias e
programas televisivos destinados às crianças. No caso da televisão, é possível que com um
único equipamento, as crianças possam assistir desenhos, acessar a internet ou até mesmo
brincar com jogos eletrônicos.
De acordo com Pacheco (2009), essas transformações trouxeram uma nova identidade
para a infância, sendo que as crianças possuem quase que na sua totalidade, brinquedos
digitais, que se movem sozinhos e até conversam com elas. Com advento das tecnologias, os
brinquedos foram substituídos, de modo que se tornou comum brinquedos como carrinhos de
controle remoto e pelas bonecas que fazem xixi e chamam ―mamãe‖.
Preocupada com o desenvolvimento cognitivo dessas crianças a pedagogia steineriana
aponta a rejeição ao uso dessas tecnologias durante o processo de desenvolvimento. Nesse
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caso, a Pedagogia Waldorf tem trabalhado de modo a evitar uso de tecnologias durante a
infância. Assim, o artigo tem por finalidade descrever os fundamentos da Pedagogia Waldorf
e apresentar suas contribuições na educação infantil.
No decorrer deste trabalho, são expostos os fatos que contribuem para a rejeição do
uso dos meios de comunicação pela Pedagogia Waldorf no período de desenvolvimento da
criança. De acordo com Setzer (2001), a rejeição quanto ao uso desses meios, parte da ideia
de que as crianças não aprendem apenas com o que lhes é dito que devem fazer, mas
principalmente o que veem ser feito por outras pessoas.
Ao pesquisar sobre educação infantil no âmbito das escolas Waldorf, utilizamos
enquanto abordagem, a pesquisa qualitativa. Quanto aos procedimentos, a pesquisa
bibliográfica. Compreende-se que a questão metodológica é de fundamental importância para
os resultados da pesquisa. De acordo com Gil (2007), existem pesquisas científicas que se
baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, como é o caso do estudo realizado no presente
artigo, que busca interpretar o que os autores têm discutido em relação ao uso dos meios de
comunicação na educação infantil das escolas Waldorf.

2 Pedagogia Waldorf

Findada a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Alemanha vivia consequências
deste cenário que exigia modificações no setor cultural, econômico e político. Nesse período
Emil Molt, diretor da fábrica de cigarros Waldorf-Astoria, dirigiu-se a Rudolf Steiner
solicitando que fundasse uma escola para os filhos dos funcionários da fábrica. Assim, surge
em 1919, a primeira escola Waldorf, sob a direção de Steiner.
De acordo com Lanz (2016), Steiner aceitou a solicitação de Molt, mas pediu que a
escola fosse aberta a crianças de qualquer procedência. Após várias conversas com as
autoridades, Steiner pôde por em prática os princípios da Pedagogia: uma escola livre na
escolha de professores, de matérias e do currículo.
Santos (2015) afirma que a primeira escola Waldorf foi considerada na época uma de
muitas escolas reformadoras. Segundo a autora, no período em que surgiu essa proposta
pedagógica, surgiram diversas outras propostas que não respeitavam as necessidades
evolutivas de desenvolvimento das crianças. A autora aponta que a inauguração dessa
primeira escola foi precedida por um curso pedagógico ministrado por Steiner durante três
semanas, para os primeiros professores e os que desejavam atuar no sentido da pedagogia
Waldorf.
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Carlgren e Klingborg (2006, p. 22) afirmam que naquela época Steiner ―treinava os
professores para verem em cada criança uma pergunta, um enigma divino, que o educador
deveria resolver através da arte da educação exercida com amor, até o jovem encontrar-se a si
mesmo‖. Esse curso teve três etapas e pode ser considerado o primeiro curso de formação
para professores nos princípios da pedagogia steineriana.
Atualmente, as instituições Waldorf formam um sistema de ensino cresceste em vários
países. Embora tenha sido criada na Alemanha, a Pedagogia busca incentivar e adaptar a
cultura e os costumes do país em que se encontra. No Brasil, a primeira escola Waldorf foi
fundada em 1956, em São Paulo. Depois disso, o movimento antroposófico se expandiu com
novas escolas em Salvador, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Florianópolis,
Fortaleza, Curitiba, Cuiabá, Botucatu, Brasília, Belo Horizonte, Aracajú, entre outros
municípios.
É importante ressaltar que a Pedagogia Waldorf busca o desenvolvimento integral da
criança. Santos (2015) afirma que a proposta pedagógica destas instituições busca um
desenvolvimento harmônico e sadio do ponto de vista físico, anímico e espiritual. Para a
autora, a principal característica da pedagogia steineriana é o seu embasamento na concepção
do desenvolvimento do ser humano, introduzida por Steiner, orientada a partir de elementos
antropológicos, pedagógicos, curriculares e administrativos fundamentados na Antroposofia.
Lanz (2016) afirma que a Antroposofia busca respostas às necessidades do ser humano
com base científica, cultural, artística e religiosa para se viver na prática. A mesma pode ser
caracterizada como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo,
que amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional e que pode ser
aplicado a praticamente todas as áreas da vida humana. De acordo com Romanelli (2015), a
Antroposofia surgiu como uma forma de observar e entender o mundo e o homem.
Compreende-se que a Antroposofia procura responder às perguntas mais profundas do
homem por meio da razão, porém sem negar os anseios espirituais. Por outro lado, essa
cosmovisão possibilita novas perspectivas ao ser humano na ampliação de suas faculdades
mentais, elevando sua percepção e seu pensar.
Conforme aponta Bottene (2011), a dimensão física do ser humano leva 21 anos para
alcançar a maturidade. Abreu e Sâmara (1999, p. 23) descrevem que na ―Antroposofia o
desenvolvimento humano é setenial, ou seja, cada fase possui características próprias que se
modificam, metamorfoseiam, aproximadamente a cada sete anos, quando o homem passa a ter
uma percepção nova de si e do mundo‖.
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Desse modo, a pedagogia Walforf faz uma distinção bem clara entre os primeiros três
setênios. Como lembra Bottene (2011), o primeiro é vinculado com o querer e dura até a troca
dos dentes, período entre zero e sete anos. O segundo é vinculado com sentir e dura até
puberdade, período entre sete e os catorze anos. O terceiro é vinculado com o pensar e dura
até a maturidade sexual, período entre os catorze até os vinte e um anos. Todavia, não se pode
compreender o querer, o sentir e o pensar de modo separado, pois tais comportamentos estão
sempre juntos. No entanto, em cada faixa etária existe a ênfase de desenvolvimento de um
sobre o outro.

3 Concepções de infância e criança

Ao discutir as concepções de infância e de criança, buscando compreender esses
termos a partir da visão de Sarmento (2004) e Ariès (1981). Com base nesses autores,
podemos afirmar que dentro da dimensão biológica as crianças sempre existiram, mas até o
século XIII eram vistas como ―adultos em miniatura‖ que não vivenciavam uma infância, ou
seja, se diferenciavam dos adultos apenas nos aspectos fisiológicos.
Sarmento (2004) afirma que a infância deve ser compreendida como uma categoria
social, na qual a criança é considerada um sujeito concreto, que integra uma determinada
classe social, um grupo cultural e vive em um determinado tempo histórico. O autor vê a
infância como uma forma específica de se pensar sobre as crianças e de possibilitar as suas
experiências de vida. A partir disso, compreende-se que crianças sempre existiram, mas a
infância nem sempre existiu.
Nesse sentido, Sarmento (2004, p. 11) afirma que ―a infância é uma construção
histórica, resultado de um processo complexo de produção, de representações sobre as
crianças, de estruturação dos seus cotidianos e mundos de vida e, especialmente, de
constituição de organizações sociais para as crianças‖. Dessa forma, o autor torna esse
conceito mais explícito e nos ajuda a compreendê-lo como algo produzido na sociedade.
Percebe-se a infância como um período, em que o ser humano se desenvolve
psicologicamente, envolvendo mudanças no comportamento e na aquisição das bases de sua
personalidade. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma pessoa é considerada
criança do nascimento até os 12 (doze) anos incompletos. Nesse tempo, os pais são os
principais modelos, com quem elas aprendem principalmente por imitação.
Já as DCNEI (2009, p. 12) afirmam que a criança é considerada um ser histórico e de
direitos, ―que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
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identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura‖.
Dessa forma, a criança participa da construção histórica de sua identidade social.
Conforme ressalta Munarim (2007), somente depois do século XIII que houve um
entendimento da importância do brincar. A autora afirma que nesse momento surgiram os
primeiros traços da visão romântica da criança, como um ser natural, puro e inocente. Mas foi
com a expansão da indústria capitalista que as definições de infância se consolidaram, o que
fica evidente com a emancipação dos brinquedos, processo em que estes se tornaram objetos
voltados às crianças. Em consequência disto surgiu a profissão do vendedor de brinquedos.
Nesse sentido, a autora afirma que a caracterização da infância se dá a partir da
produção de dois tipos de discursos. Os discursos produzidos por adultos para eles mesmos e
os produzidos por adultos para as próprias crianças, materializados na forma de literatura,
programas infantis e outras mídias. Para a autora, tais discursos muitas vezes não passam de
meras representações, até mesmo contraditórias sobre o que é infância, deixando à parte a
realidade de vida desses pequeninos.
Quanto a isso, Munarim (2007) afirma que buscamos definir o que é ser criança de
acordo com nossas próprias vivências, o que causa uma distância do modo de vida atual que
elas possuem, pois agimos como se não soubéssemos o que é ser criança. Desse modo, as
lembranças de um tempo passado já não se parecem com a sociedade de hoje. Há uma nova
perspectiva de ver e pensar a infância, principalmente o brincar, as brincadeiras e, até mesmo,
os brinquedos, que compõem o imaginário dessas crianças. E é em busca da compreensão
desse brincar que pesquisamos a forma como ele se constitui na Pedagogia Waldorf.
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), as
creches e as pré-escolas devem garantir às crianças acesso aos processos de apropriação das
práticas culturais, articulação de aprendizagens, assim como o direito à proteção, liberdade,
confiança, brincadeira, desenvolvimento pleno, à convivência e à interação com outras
crianças. A educação infantil em sua integralidade deve entender o processo educativo
vinculado ao cuidado com as crianças.
De acordo com as DCNEI (2009, p. 25), as práticas pedagógicas da educação infantil
devem ter como base as interações e as brincadeiras e garantir experiências que promovam o
conhecimento de si e do mundo ―por meio da ampliação de experiências sensoriais,
expressivas, corporais que possibilitem ampla movimentação, expressão, respeito e ritmo‖.
A Pedagogia Waldorf, quando aplicada à educação infantil, vai ao encontro dos
parâmetros legais, pois proporciona experiências de acordo com as necessidades dessa faixa
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etária possibilitando expressão, ampla movimentação, trabalhos sensoriais, expressivos e
respeitando a educação permeada de cuidados.
Na concepção da Pedagogia Waldorf, o jardim de infância é como uma solução de
emergência nos dias de hoje. De acordo com Lanz (2016), o ideal para as crianças, do
primeiro setênio, seria que elas estivessem em casa, num ambiente familiar, brincando e
convivendo com a natureza e as tarefas de casa. Nos dias de hoje esta realidade é muito rara e
o jardim de infância Waldorf coloca-se como uma solução. Desse modo, o autor afirma que é
importante que seja um ambiente calmo, bem protegido, onde a criança sinta-se segura e
motivada a novos desafios. Cada sala tem os seus brinquedos e no jardim, pequenos
obstáculos, morros, árvores e gangorras.
Até a troca dos dentes as crianças passam por diversas mudanças em seu corpo físico,
na sua mente e no seu comportamento. Os primeiros sete anos têm transformações corporais
tão revolucionárias quanto às da puberdade. O desenvolvimento corporal da criança se realiza
em grandes ritmos, além do desenvolvimento da vida emocional, que pode ser bem observado
na atividade lúdica da criança.
A criança age, brinca, se movimenta e imita as pessoas a sua volta. O professor deve
ser um exemplo digno de ser imitado. O educador, desde o jardim de infância, deve perceber
os dons das crianças, enxergar o que elas têm de bom, e procurar harmonizar, compensar as
unilateralidades deste indivíduo, oportunizando que outras habilidades sejam também
desenvolvidas. Assim, o professor deve ajudar o aluno a construir sua personalidade.
Segundo Marinis (2015), as crianças precisam de tempo para a infância. O autor
afirma que diminuímos a importância da infância por não entendermos que a mesma é o início
para uma vida harmoniosa. Nesse sentido, a educação infantil é vista como de extrema
importância para o bom desenvolvimento do indivíduo, que um dia será adulto. Neste
momento, as práticas de cuidado e de educação devem ser compartilhadas entre as famílias
das crianças e a instituição de educação infantil. Ao citar o Relatório de Monitoramento
Global de Educação para Todos, Marinis (2015, p. 33) afirma que ―a educação e os cuidados
que a criança recebe em seus primeiros anos afetam seu desenvolvimento por toda a vida‖.
Nos jardins de infância Waldorf, as crianças têm idades mistas, pois a proposta é criar
um ambiente de formação. O ideal é que as crianças não sejam separadas por idades, pois os
mais novos aprendem com os mais velhos, assim como irmãos, em casa. Além disso, os mais
velhos também possuem maiores responsabilidades e algumas tarefas no jardim de infância,
tais como regar as plantas, ajudar a arrumar a mesa do lanche, guardar os brinquedos, ajudar a
arrumar a sala, tudo sem constrangimento.
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4 Relação entre os meios de comunicação e os primeiros setênios

A Pedagogia Waldorf é uma corrente pedagógica que respeita as etapas do
desenvolvimento da criança, sem forçá-los a adotar atitudes físicas, sentimentais e mentais de
adultos. Ela educa para as habilidades e conhecimentos sociais, artísticos e científicos,
procurando produzir adultos equilibrados e livres. Nesse sentido, a Pedagogia Waldorf propõe
a formação de seres humanos harmônicos com intenção de desenvolver tanto o intelecto como
a vida sentimental e a vontade do indivíduo. Pois, deseja formar seres humanos sintonizados
com o mundo, preparado para suas responsabilidades sociais.
No contexto de formação do indivíduo, Lanz (2016) considera os meios de
comunicações como ameaça à educação. Para o autor, de todos os nossos sentidos a visão é a
mais nobre, ela permite ao homem penetrar no mundo. Pode-se afirmar que as experiências
visuais plasmam o indivíduo. Na vida das crianças, por exemplo, os meios de comunicação
têm sido prejudiciais, pois a criança é um ser que imita. Até os sete, oito a imitação possui
lugar central no desenvolvimento de meninos e meninas.
Nesse sentido, Strasburger, Wilson e Jordan (2011, p. 24) afirmam que atualmente as
crianças vivem em um ―mundo multiaparelhos, multiplataformas, multicanais‖. Em idade
muito precoce elas estão aprendendo sobre tecnologias e meios de comunicação. No livro os
Meios Eletrônicos e Educação, Setzer (2001) afirma que nos primeiros anos de vida das
crianças, elas aprendem com uma intensidade que nunca mais vai se repetir, começando pelo
andar, depois o falar e o pensar.
O autor aponta que durante o primeiro setênio, o faz de conta também ocupa lugar
central no desenvolvimento das crianças. Um dos problemas enfrentados atualmente, é que a
educação tem desestimulando as crianças a pensarem e fantasiar a realidade dando a elas
imagens e conteúdos prontos, na perspectiva desta pedagogia, aporte teórico principal da
pesquisa que se relata aqui. Pode-se dizer que o adulto que sabe fantasiar, é aquele que
preservou essa capacidade desde sua infância.
Por outro lado, Lanz (2016) afirma que o processo de fantasia e o aprendizado por
imitação correspondem a uma fase em que a criança está formando conceitos intuitivos do
mundo, isto é, está aprendendo a associar, por meio de um pensar intuitivo, semiconsciente, a
percepção ao conceito relacionado com o objeto percebido. No que diz respeito ao brinquedo,
quanto mais rudimentar, melhor, pois assim a criança poderá exercer a sua fantasia.
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No segundo setênio, a criança tem a sua base física essencial formada e pode dedicar
as suas forças ao aprendizado dos conteúdos de alfabetização em língua e matemática. Porém
este não deve ser abstrato, e sim sempre relacionado à realidade do mundo. Como neste
período se desenvolve primordialmente o sentimento, tudo deve ser apresentado de forma
estética, artística. No terceiro setênio, desenvolve o pensamento, de forma que se possa
compreender as coisas com o intelecto.
Nesse sentido, Setzer (2001) estabelece uma relação entre a televisão com os jogos
eletrônicos e o computador no desenvolver dos primeiros três setênios. Segundo o autor, é
interessante comparar os três veículos da seguinte forma: a televisão dá uma ilusão de
sentimento, mas é um sentimento irreal. O jogo eletrônico dá uma ilusão de ação (exercício da
vontade), mas é uma ação de máquina. O computador dá a ilusão de atividade do pensamento,
mas trata-se de um pensamento que pode ser introduzido numa máquina por meio de
comandos, é uma caricatura daquilo que o pensamento humano teria de ser.
Assim, os três meios de comunicações apontados por Setzer (2001) vão contra as
atividades que Steiner chamou de ―anímicas‖ (querer, sentir e pensar), reduzindo-as a um
patamar que vai contra ao desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Desse modo, o autor
aponta que no caso da televisão o ser humano é reduzido a uma condição de animal
semiconsciente. No caso do computador, ocorre uma redução do pensamento por parte do ser
humano, sendo que este é introduzido por uma máquina de pensar. No caso do jogo
eletrônico, reduz-se o ser humano a um indivíduo que age sem pensar, de maneira mecânica.
Nota-se que a rejeição e a aproximação das crianças às novas tecnologias são
explicitadas na pedagogia Waldorf, que considera os meios de comunicações como
prejudiciais ao desenvolvimento cognitivo das crianças. A proposta é de que elas tenham
acesso aos conteúdos midiáticos somente entre os 13 e 15 anos de idade, etapa em que é
completado o desenvolvimento da vontade e dos sentimentos. Baseado na experiência com
alunos do ensino médio, Setzer (2001), vai além e afirma que em razão dos tipos de
pensamento e de linguagem formais impostos pelos meios de comunicações exigem do
indivíduo uma autodisciplina, o autor acredita que a idade ideal para um jovem começar a
usar um computador, por exemplo, é a partir dos 16 anos de idade.
O autor chama atenção para o fato dos meios de comunicação estarem acelerando de
modo inadequado o desenvolvimento das crianças, fazendo com que elas tenham experiências
e ideias de adultos e se comportem como tais. Nesse sentido, percebe-se que as mesmas não
têm autocontrole suficiente para dominar-se, direcionando e restringindo o uso pessoal dos
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meios de comunicação. Assim, o autor aponta o processo de aceleração da maturidade das
crianças como prejudicial, pois na educação não se pode pular etapas.
Ainda pode-se citar Buddemeier (2007) que afirma que ocorrem consequências físicas,
emocionais e mentais do consumo televisivo e similares, que atingem vários níveis nessas
faixas de desenvolvimento. Além disso, jogos eletrônicos e a chamada realidade virtual
usados como substitutos de atividades físicas, de vínculos afetivos e de assimilações culturais
que deveriam ser parte integrante do desenvolvimento humano, acabam potencializando estes
efeitos.
Cairoli (2010, p. 344) ressalta que a todo momento surgem novas formas de
interatividade, nesse caso os jogos eletrônicos:
Nota-se que uma criança jogando videogame possui pouco espaço para criar, já que
os games já vêm com um roteiro pré-determinado, embora alguns mais do que
outros. Mesmo que seja possível optar entre tarefas paralelas ou secundárias a
missão de um jogo, estas já estão definidas previamente. Além disso, é possível
permanecer horas frente à tela sem a presença do outro.

Os jogos eletrônicos não possuem a mesma dimensão simbólica das brincadeiras e
brinquedos tradicionais. A autora afirma que jogar videogame, bem como outras brincadeiras
que envolvem brinquedos eletrônicos podem empobrecer a experiência. Na internet também é
comum que sejam jogados diferentes tipos de jogos. Cairoli (2010, p. 345) salienta que:
O cotidiano das crianças contemporâneas tornou-se diferente das crianças de alguns
anos atrás que ainda não conviviam com a web. O ciberespaço é uma rede sem
fronteiras determinadas, um espaço novo constituído pela interconexão de
computadores do mundo inteiro. As crianças estão fazendo pesquisas escolares na
internet, conversando com amigos através do Messenger, [...] escrevendo em blogs,
participando de salas de bate papo, jogando games e até realizando compras pela
web, entre outras atividades.

De acordo com a autora, as brincadeiras tradicionais como casinha e boneca estão
sendo substituídas por versões on-line. Ao citar a pesquisa realizada em 2007 pelo
Ibope/NetRatings, ela afirma que existem sites de bonecas virtuais, que estão entre os dez
mais acessados pelas crianças de nosso país. Cairoli (2010, p. 345) assevera que:
Nessas páginas da web, as meninas podem ―brincar‖ com bonecas, escolhendo
roupas e acessórios disponibilizados on-line. [...] Os meninos deixaram os
conhecidos tabuleiros de War para brincarem de guerra na tela do computador.
Muitos preferem os jogos de futebol virtuais em detrimento dos jogos nos
campinhos de futebol.

Diante disso, é possível compreender que cada vez mais as crianças têm acesso às
tecnologias e às mídias eletrônicas. Buckingham (2007) ressalta que precisa entender as
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limitações que as crianças têm em participar do mundo adulto. Ele observa que, apesar de as
crianças optarem por brinquedos que geralmente estão no topo da lista dos mais vendidos,
principalmente quando ligados à mídia, isso simboliza que elas estão atentas ao processo
midiático, podendo estar sendo manipuladas ou dominadas pela indústria da mídia.

5 A perspectiva da Pedagogia Waldorf em relação ao uso dos meios eletrônicos

A Pedagogia Waldorf é uma corrente pedagógica que respeita as etapas do
desenvolvimento da criança e do adolescente sem estimulá-los a adotar atitudes físicas,
sentimentais e mentais de um adulto. Ela os educa para as habilidades e conhecimentos
sociais, artísticos e científicos, procurando produzir adultos equilibrados e livres. Nesse
sentido, a Pedagogia propõe a formação de seres humanos harmoniosos, pretendendo
desenvolver tanto o intelecto, como a vida sentimental e a vontade do indivíduo. Além disso,
deseja formar um ser humano bem entrosado no mundo, preparado para suas
responsabilidades sociais.
No contexto da formação do indivíduo, Lanz (2016) aponta que os meios eletrônicos
já foram mencionados como ameaça à educação. Para o autor, de todos os nossos sentidos, a
visão é a mais nobre, ela permite ao ser humano penetrar no mundo. Pode-se afirmar que as
experiências visuais plasmam o indivíduo. Na vida das crianças, por exemplo, esses meios
têm sido prejudiciais, pois a criança é o ser que imita e, conforme dito, até os sete anos, ela
reproduz, de modo automático e inconsciente, aquilo que vê ao seu redor. No entanto, os
malefícios dos meios eletrônicos vão além das possibilidades imitativas.
Durante o primeiro setênio, Setzer (2001) aponta que as crianças vivem no mundo da
fantasia. E um dos problemas enfrentados atualmente é que a educação tem desestimulado as
crianças a pensar e a fantasiar a realidade, dando a elas imagens e conteúdos prontos. Para o
autor, pode-se dizer que o adulto que sabe fantasiar é aquele que preservou essa capacidade
desde sua infância. Infelizmente, quando não se trabalha com a fantasia na idade infantil,
dificilmente conseguirá ter um adulto imaginativo e criativo.
Por outro lado, o processo de fantasia e o aprendizado por imitação correspondem a
uma fase em que a criança está formando conceitos intuitivos do mundo, isto é, está
aprendendo a associar, por meio de um pensar intuitivo, semiconsciente, a percepção ao
conceito relacionado com o objeto percebido. Nesse caso, no que diz respeito ao brinquedo,
quanto mais rudimentar, melhor, pois assim a criança poderá exercer a sua fantasia e imaginar
algo real por detrás dele.
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A rejeição e a aproximação das crianças às novas tecnologias são explicitadas na
Pedagogia

Waldorf,

que

considera

os

meios

eletrônicos

como

prejudiciais

ao

desenvolvimento cognitivo e integral das crianças. De acordo com Setzer (2001), essa
rejeição parte da ideia de que as crianças não aprendem apenas com o que lhes é dito que
devem fazer, mas principalmente o que veem ser feito por outras pessoas. Desse modo, as
imagens encontradas, a partir da televisão, da internet e dos jogos eletrônicos são absorvidas
pelo inconsciente, de maneira que passam a compor o imaginário das crianças.
Rowan (2013) acredita que o aumento de distúrbios físicos, psicológicos e
comportamentais estão relacionados ao uso excessivo das tecnologias, afetando no
desenvolvimento dos sistemas sensoriais, ou seja, diagnósticos de ansiedade, autismo, atrasos
no desenvolvimento, depressão, dificuldades de aprendizagem, distúrbios de coordenação,
distúrbios do sono, fala ininteligível, transtorno do processamento sensorial e Transtorno do
Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), estão associados ao contato com os meios
eletrônicos e estão aumentando nos últimos anos.
Strasburger, Wilson e Jordan (2011), também, apresentam um estudo sobre a
influência das mídias nas crianças e adolescentes na sociedade americana. Seus estudos
apontam que as crianças trazem menos conhecimentos e experiências do mundo real para o
ambiente de mídia, pois elas estão descobrindo como são as pessoas, como as plantas
crescem, o que os animais comem. À medida que vão crescendo, vão explorando conceitos e
ideias cada vez mais abstratas, uma observação feita pelos autores é que as crianças podem
não conseguir entender a mensagem da mídia se não tiverem um conhecimento anterior
necessário para compreender a informação, ou seja, a falta de conhecimento do mundo real
pode deixar as crianças mais predispostas à acreditar nas informações que recebem da mídia.
Assim, Rowan (2013) explica que desde pequenas as crianças são expostas à violência
através da televisão e dos jogos eletrônicos. O que causa nessas crianças um estado elevado
de adrenalina e estresse, pois o corpo não sabe que o que está assistindo não é real. E as
crianças que abusam da tecnologia relatam sensações corporais persistentes de ―tremores‖
gerais, aumento da respiração e dos batimentos cardíacos e um estado geral de ―desconforto‖.

6 Considerações

A pedagogia steineriana trouxe uma discussão sobre o ser humano, a fim de
proporcionar uma formação integral para toda a vida, tendo como objetivo atingir
positivamente, corpo, alma e espírito. Na educação infantil o brincar, o ―ser criança‖ é
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vivenciado diariamente, proporcionando todas as experiências necessárias a esta idade.
Preparando para que a criança quando completar sete anos, seja alfabetizada, cheia de fantasia
e de criatividade. Para um professor trabalhar com a perspectiva da Pedagogia Waldorf, é
necessária uma profunda reflexão, atrelada a uma atitude de autoeducação e consciência de
sua tarefa pedagógica.
Ao estudar a relação da pedagógica com os meios de comunicação, percebe-se o modo
como os conteúdos midiáticos têm sido prejudiciais no desenvolvimento das atividades
anímicas das crianças durantes os primeiros setênios. Nesse caso observa-se que os meios de
comunicação têm inibido características do pensar, ou seja, o processo de imitação e fantasia
da criança nos momentos de brincadeira.
Nesse sentido, compreende-se o uso dos meios de comunicação enquanto prejudiciais,
no desenvolvimento dos sentidos vitais e das atividades anímicas das crianças durantes os
primeiros setênios, pois têm inibido, principalmente, características do pensar, ou seja, o
processo de imitação e fantasia da criança nos momentos de brincadeira. Além de exigir uma
certa maturidade do indivíduo. A partir destas reflexões, é possível que surjam outras
pesquisas, verificando as práticas desenvolvidas no ambiente escolar em relação a rejeição do
uso dos meios de comunicação o impacto desta proposta em relação a aprendizagem das
crianças. Bem como se, pode favorecer o desenvolvimento de novas práticas educativas na
educação pública.
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UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA REGISTRO DA LÍNGUA
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Resumo:
O presente artigo apresenta o uso de softwares educacionais em libras na área educacional, tendo como objetivo
principal a utilização desses softwares educacionais para registro da Língua Brasileira de Sinais, tendo como a
problemática como esses softwares educacionais contribuem para todos os usuários da Língua Brasileira de
Sinais? Para que respondesse essa questão, escolheu-se a metodologia de questionário para os Tradutores
Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, que estão trabalhando na educação básica e educação superior no
Município de Cuiabá, localizado no Estado de Mato Grosso. A revisão de literatura tem aporte teórico de
diversos autores, destaca-se De Quadros (2013) e também utiliza legislações para dar um aprofundamento no
tema. Os resultados trouxeram a necessidade dos profissionais da área educacional em conhecer um número
maior de softwares educacionais para aplicar em sua lide diariamente. Esses resultados mostraram o pouco
conhecimento dos Tradutores Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais de alguns softwares já mencionados por
teóricos. Concluiu que a prática não teve sintonia com a teoria apresentada pelos pesquisadores da área, como
também findou que os Tradutores Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais necessitam utilizar com maior
frequência os softwares educacionais em Língua Brasileira de Sinais, para que se obtenha uma melhor qualidade
significativa e êxito na sua atividade laboral.
Palavras-chave: Softwares Educacionais. Uso. Registro.

1. Introdução

O uso da tecnologia está cada vez mais presente no nosso cotidiano, cada vez mais
estamos inseridos em um mundo tecnológico. No que cerne à questão educacional essa é uma
tendência crescente, estudar a distância em diferentes contextos hoje é uma realidade
encontrada no mundo, não devemos esquecer que estudar a distância também se modernizou.
Na atualidade faz o uso tecnológico para agilidade do processo ensino-aprendizagem,
antes era por correspondência, hoje já podemos estudar em qualquer lugar com apenas acesso
à internet, equipamentos e softwares adequados. Nesse contexto se faz presente a importância
da tecnologia utilizando softwares educacionais para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
O tema justifica-se por discutir a contribuição da tecnologia para toda a comunidade
surda, utilizando softwares como umas das formas de registro da língua brasileira de sinais. A
relevância desse tema traz a reflexão da importância do uso adequado da tecnologia, sendo
possível utilizar o máximo todas as funcionalidades dos softwares existentes no mercado, para
assim, divulgar, propagar e registrar a Língua Brasileira de Sinais. Desse modo, ao realizar
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esse estudo verificou a consequente problemática. Como a tecnologia contribui para todos os
usuários da língua brasileira de sinais?
O objetivo geral desse estudo é verificar a importância para toda a comunidade surda
do uso de softwares educacionais para registro da língua brasileira de sinais. Para que se atinja
esse objetivo geral, foram propostas metas para atingir o objetivo principal. Dentre os
objetivos específicos foram identificar as dificuldades encontradas na utilização dos softwares
educacionais; verificar de qual forma ocorre a aprendizagem para a utilização do uso
tecnológico; e analisar na perspectiva da comunidade surda quais os benefícios trazidos
através da tecnologia para a divulgação, propagação e registro da língua brasileira de sinais.
O artigo apresenta-se em cinco capítulos, o primeiro e o segundo capítulo traz o
embasamento teórico científico e as legislações pertinentes sobre a temática, o terceiro e o
quarto capítulo apresenta a realização da pesquisa, como o campo realizado, e a análise e
interpretação dos dados da pesquisa, e o quinto capítulo as considerações finais da pesquisa.

2. O tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais

O Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (TILS) como profissão
regulamentada existe desde o ano de 2010. O profissional passa a ser reconhecido a partir da
Lei n° 12.319 de 1º de setembro de 2010. A partir desta data a referida Lei entrou em vigor e
regulamentou a profissão. Nesse contexto anteriormente a Lei 12.319, foi promulgada a Lei
10.436 de 24 de abril de 2002. Essa Lei trouxe o reconhecimento da Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) na comunicação e utilização nas comunidades surdas no Brasil. Sendo assim
a partir desta data foi reconhecida como língua no nosso país.
De Quadros (2004) coloca que no Brasil, a presença de intérpretes de língua de sinais
em trabalhos religiosos começa por volta dos anos de 1980, perpassa por inúmeros encontros
nacionais de intérprete de língua de sinais nos anos 1980 e 1990. Diante desse fato, podemos
concluir que a Língua Brasileira de Sinais e a profissão de Tradutores e Intérpretes de Língua
Brasileira de Sinais vêm muito antes do seu reconhecimento legal.

3. A importância de softwares educacionais para a comunidade surda

A importância de softwares educacionais para a comunidade surda é proporcionar o
máximo potencial de todos os usuários da Libras. Nesse contexto existe inúmeros softwares
que pode proporcionar diversos usuários. Os softwares podem ser voltados para um público
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específico ou para o público em geral. No entanto, mesmo os softwares que são voltados para
um público específico acabam beneficiando a todos em sua volta.
Citaremos alguns softwares que proporciona benefícios para a comunidade surda.
Silva (2002) mostra a importância do software Karytu, esse software foi desenvolvido para
atender as crianças surdas em processo de letramento, na perspectiva do bilinguismo. Foi
pensada no público alvo de crianças de 6 a 9 anos, entretanto, pode ser utilizado por crianças
mais novas e mais velhas.
Silva (2002) coloca a que o Karytu foi pensado em três eixos: criação, montagem e
jogos.
Schneider & Nedel (2006) coloca que fazer animações que se baseiam em gestos
humanos é uma tarefa complexa, nesse contexto as autoras colocam que a ferramenta Human
Libras é a ferramenta que permite através da animação de sinais em Libras, auxiliar os
usuários da comunidade surda no aprendizado da língua. Schneider & Nedel (2006) menciona
que o Human Libras é de fácil utilização. Basta apenas na ferramenta o usuário selecionar a
palavra que deseja ver animada em Libras, clicar em animation para que o programa mostre o
sinal escolhido.
Secco & Silva (2009) apresentam uma proposta de um ambiente para a aprendizagem
da Libras sinalizada e escrita para toda a comunidade surda de inúmeras faixas etárias.
Branco Neto & Lorenzini (2009) mostram a importância dos softwares educacionais,
mencionam que o objetivo principal dos softwares educacionais é ajudar o aluno a construção
do seu próprio conhecimento. Branco Neto & Lorenzini (2009) coloca que existe diversas
técnicas que podem ser utilizadas nos softwares, dentre elas, pode ser utilizada a Inteligência
Artificial (IA). Dentro da IA estão os Sistemas Tutores Inteligentes (STI). Branco Neto &
Lorenzini (2009) apresentam um Sistema Tutor Inteligente para alfabetização de crianças
surda, esse sistema foi desenvolvido em um contexto bilíngue.
Rodrigues et al. (2010) mostram o software educacional Sistema de Apoio ao Estudo
Pessoal do Surdo (SAEPS), esse software possui quatro módulos: dicionário, aula, jogo e
professor. O objetivo desse software é o aprendizado da língua portuguesa aos surdos.
Da Cruz et al. (2017) apresentam um software educacional específico na área da
Libras, esse software é uma ferramenta que visa auxiliar o ensino da tecnologia da informação
para os surdos. Da Cruz et al. (2017) colocam que esse software educacional pode ajudar toda
a comunidade surda ao obter contato direto com o conteúdo específico de Libras da área da
computação.
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Coradine et al. (2004) Apresentam um software de tradução de português para Libras.
Mostram o Falibras que cujo o seu objetivo principal é a interação dos ouvintes com os surdos
e vice-versa.
De Quadros (2013) ressalta a importância da tecnologia para Libras. A autora coloca
que a tecnologia é uma aliada da Libras, sendo possível analisar vídeos em Libras por
ferramentas online. De Quadros (2013) cita o Sistema de Anotação, ELAN (EUDICO
Linguistic Annotator). A autora menciona que esse software os pesquisadores já utilizam em
suas pesquisas.
O uso do Sistema de Anotação, ELAN. De Quadros (2013) mostra que está sendo
produzido novos softwares para ser utilizado nas futuras pesquisas de libras, tais como um
programa online que acessaria e armazenaria dados e metadados em libras.
Existe inúmeros outros softwares, como Hand Talk, ProDeaf, que vem sendo utilizado
para tradução da Língua Portuguesa e da Língua Brasileira de Sinais. Essa imersão de
softwares surge para suprir uma demanda que necessita do uso tecnológico para a sua
comunicação diária.

4. Pesquisa de campo

Utilizou-se como base para este estudo uma pesquisa de campo, a metodologia
utilizada foi através de questionários, tendo por base uma abordagem qualitativa na análise
dos questionários. Nessa perspectiva utilizamos Gil (2002) para elaborar os questionários, Gil
(2002) coloca que as perguntas devem ser objetivas ao tema, que forneça apenas uma ideia,
como também devem ser feitos perguntas mais simples no início e aumente seu grau de
dificuldade, culminando com as perguntas mais complexas no seu desfecho.
Essa pesquisa de campo ocorreu no Estado de Mato Grosso, na Capital do Estado, no
Município de Cuiabá, no ano de 2018. Os pesquisados foram Tradutores e Intérpretes da
Língua Brasileira de Sinais (TILS) que trabalham na área educacional. Os participantes foram
quatro TILS, sendo dois que trabalham na educação básica e os outros dois na educação
superior. Sendo 50% trabalhando na educação básica e 50% na educação superior. O total de
pesquisados apresentou também 50% do gênero feminino e 50% do gênero masculino.

5. Análise e interpretação dos resultados
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Analisaremos e interpretaremos as respostas do questionário formulado, devemos
salientar que os pesquisados foram de idades variadas, eles foram todos acima de 20 anos e
abaixo de 50 anos. Todos trabalham em instituição de ensino público, não houve pesquisados
na rede particular de ensino. O tempo de profissão apresentou entre seis meses até 7 anos de
atividade laboral.
As perguntas de 1 a 5 foram de dados pessoais. Na pergunta 1. Qual é o seu nome? Na
pergunta 2. Qual é a sua idade? Na pergunta 3. Qual é o seu local de trabalho? Na pergunta 4.
Qual é o nome da Instituição que trabalha? Na pergunta 5. Quanto tempo que está na
profissão?
Na pergunta chave do questionário. Na pergunta 6. Quais softwares educacionais que
você conhece em libras? Utilizam algum? De que forma? Caso não trabalhe com nenhum
software educacional, não responda as questões abaixo. Houve apenas um participante que
afirmou não conhecer e não fazer uso de software. Em sua resposta dessa questão o
(pesquisado 1) respondeu: ―Não faço uso de nenhum software e nem conheço. Gostaria de
conhecer‖. A pesquisa obteve 25% de total de respostas de pesquisados que não utiliza e não
conhece nenhum software. Enquanto 75% apresentou conhecimento ou utilização de algum
software na sua profissão.
Na pergunta 7. Você utiliza softwares educacionais no seu trabalho de tradução?
Quais? Apresentou apenas 25% do total de respostas de pesquisados que faz uso de softwares
educacionais no seu trabalho de tradução. Enquanto 75% afirmaram não utilizar nenhum
software no seu trabalho de tradução.
Na pergunta 8. Você acredita que tem importância o uso da tecnologia no seu trabalho
de interpretação? Por quê? Apresentou 75% do total de respostas de pesquisados que
afirmaram que é importante o uso da tecnologia no seu trabalho de interpretação. Enquanto
25% afirmaram não ser importante o uso da tecnologia no seu trabalho de interpretação. Em
sua resposta dessa questão o (pesquisado 4) respondeu: ―Sim. Pois, as tecnologias nos
auxiliam em quase tudo hoje em dia‖.
Na pergunta 9. Qual é a importância dos softwares educacionais em libras na sua
prática de trabalho? Apresentou 25% do total de resposta de pesquisados que consideraram
importante os softwares educacionais na sua prática de trabalho. Enquanto 75% não
consideram importante.
Na pergunta 10. Você acredita que os softwares educacionais ajuda a libras no
contexto geral? Explique. Apresentou 75% do total de resposta de pesquisados que acreditam
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que os softwares educacionais ajuda a libras no contexto geral. Enquanto 25% não acreditam
que isso ocorra.
Na pergunta 11. Você acha importante softwares educacionais de tradução na libras?
Por quê? Apresentou 75% do total de resposta de pesquisados que consideraram importantes
os softwares educacionais de tradução na libras. Enquanto 25% não considerou importante o
uso de softwares educacionais de tradução na libras.
A partir da pergunta 11 podemos constatar quais os softwares educacionais que os
pesquisados tinham conhecimento. A partir de suas respostas podemos perceber o
conhecimento de cada pesquisado em relação aos softwares educacionais.
Em sua resposta dessa questão o (pesquisado 2) respondeu: ―Sim! É um subsídio para
o estudo do intérprete, dos surdos e dos professores que estão preocupados em aprender a
língua e estabelecer uma comunicação básica direta com o aluno em questão‖.
Em sua resposta dessa questão o (pesquisado 3) respondeu: ―Sim. Para consultar‖.
Em sua resposta dessa questão o (pesquisado 4) respondeu: ―Sim. Pois auxilia nas
pesquisas‖.
Na pergunta 12. Quais os softwares educacionais que você achou intuitivo desde o seu
primeiro uso? Apresentou 75% do total de respostas de pesquisados que citou um software
que considerou intuitivo desde o seu primeiro uso. Enquanto 25% não citou nenhum software
que considerou intuitivo desde o seu primeiro uso.
Em sua resposta dessa questão o (pesquisado 2) respondeu: ―Hand Talk‖.
Em sua resposta dessa questão o (pesquisado 3) respondeu: ―Hand Talk‖.
Em sua resposta dessa questão o (pesquisado 4) respondeu: ―ELAN‖.
Essas repostas foram de encontro dadas pelos pesquisados na pergunta 11, onde os
mesmos direcionaram os softwares de seu conhecimento.
Na pergunta 13. Como você conhece os softwares educacionais em libras? Qual o
meio utilizado? Apresentou 75% do total de respostas de pesquisados que citaram a internet
como o meio utilizado para o conhecimento de softwares educacionais. Enquanto 25% não
conhece nenhum software educacional e não utiliza nenhum meio.
Na pergunta 14. Você é favorável ao uso tecnológico na sua profissão? Explique.
Apresentou 75% favorável ao uso tecnológico na profissão. Enquanto 25% não é favorável ao
uso tecnológico na sua profissão.
Em sua resposta dessa questão o (pesquisado 4) respondeu: ―Sim, na verdade em
qualquer profissão‖.
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Na pergunta 15. Você acredita que a quantidade de softwares educacionais em libras é
suficiente? Explique. Apresentou 75% que consideram insuficiente a quantidade de softwares
educacionais. Enquanto 25% consideram suficiente a quantidade de softwares educacionais.
Na pergunta 16. Você acredita que os softwares educacionais são importantes para
toda a comunidade surda? Apresentou 50% que consideram importante os softwares
educacionais para toda a comunidade surda. Enquanto 50% não consideram os softwares
educacionais importante para toda a comunidade surda.
Na pergunta 17. Você utiliza o software Sistema de Anotação ELAN? Se não utiliza,
pretende utilizar futuramente? Apresentou 75% que não utiliza o software ELAN e nem
pretende utilizar futuramente. Enquanto 25% utiliza o software ELAN e pretende utilizar
futuramente.
Na pergunta 18. Quais são as dificuldades encontradas ao utilizar softwares
educacionais em libras? Exemplifique. Apresentou 75% que encontraram dificuldades ao
utilizar softwares educacionais em Libras. Enquanto 25% não encontraram nenhuma
dificuldade ao utilizar softwares educacionais em libras.
Em sua resposta dessa questão o (pesquisado 3) respondeu: ―Falta de recursos nos
softwares.
Em sua resposta dessa questão o (pesquisado 4) respondeu: ―A falta de
conhecimento‖.
Na pergunta 19. Você acredita que os softwares educacionais sejam capazes de
registrar a libras? Apresentou 50% que acreditam que softwares educacionais sejam capazes
de registrar a Libras. Enquanto 50% não acreditam que softwares educacionais sejam capazes
de registrar a libras.
Na pergunta 20. Faça uma análise dos softwares educacionais em libras nos quais você
conhece em relação a divulgação, propagação e registro da libras. Você considera que esses
softwares desempenham essas funções de maneira satisfatória? Explique. Apresentou 75%
que consideram que os softwares educacionais em libras não desempenham satisfatoriamente
as funções como a divulgação, a propagação e o registro da Libras. Enquanto 25% que
consideram que os softwares educacionais em libras desempenham satisfatoriamente as
funções como a divulgação, a propagação e o registro da Libras.
Podemos analisar que os pesquisados conhecem muito pouco os softwares
educacionais em Libras. Não utilizam muitos softwares pela falta de conhecimento, foram
citados apenas três softwares na pesquisa. Sendo dois softwares aplicativos de tradução da
Língua Portuguesa e da Língua Brasileira de Sinais. Os softwares citados foram Hand Talk e
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ProDeaf. Um software de Sistema de Anotação. O software citado foi o ELAN. A pesquisa
mostrou também que os pesquisados citaram apenas dois softwares educacionais que
consideraram intuitivo desde o primeiro uso. Os softwares citados foram Hand Talk e ELAN.
Nesse contexto, a informação gerada a partir da coleta de dados da pesquisa traz vários
aspectos que podemos destacar.
O primeiro ponto que pode ser destacado é o desconhecimento total por parte de 25%
dos pesquisados da existência de software educacional em libras, ocasionando o não uso pela
falta de conhecimento. O segundo ponto que merece destaque é que os que conhecem os
softwares, conhecem um número bem limitado de softwares educacionais em Libras.
O terceiro ponto a ser destacado é a dificuldade dos softwares, essa dificuldade pode
ser considerada de dois sentidos diferentes. O primeiro sentido é a dificuldade em si dos
softwares educacionais na manipulação e usabilidade do mesmo. O segundo sentido é a
dificuldade em encontra-los para utilizarmos, não se tem uma divulgação adequada dos
softwares educacionais.
O Quarto e último ponto que merece destaque é o não uso ou o não conhecimento do
software ELAN, a pesquisa apresentou apenas 25% dos pesquisados que faz uso ou conhece o
software. Esse ponto da pesquisa vai em direção oposta ao referencial utilizado, onde De
Quadros (2013) coloca que o Sistema de Anotação ELAN já é utilizado por pesquisadores em
sua pesquisa. Sabemos que os Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais não são
linguistas, entretanto, os mesmos são profissionais, devendo ser fluente nos dois idiomas para
que seja um profissional qualificado.
O desconhecimento do software educacional em libras ELAN pelo profissional
Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, acarreta uma perda significativa no seu
tempo de serviço, o não uso de softwares educacionais para o auxílio de sua profissão no ato
tradutório torna o seu trabalho árduo, faz que a sua profissão não aproveite o ganho de
qualidade que proporciona os softwares educacionais existentes que são disponíveis para
todos os usuários, sendo um software livre e de código aberto. Todos os softwares citados
pelos pesquisados podem ser baixados em seus sites de forma gratuita, e o seu uso
proporciona um enriquecimento qualitativo em sua profissão.
Santos (2013) coloca que a interpretação enquanto área de pesquisa cresce
rapidamente e se torna cada vez mais visível no meio acadêmico. Santos (2013) traz uma série
de dissertações sobre a temática, a autora conduz uma sequência temporal de trabalhos
científicos sobre a interpretação.
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Santos (2013) menciona a importância das primeiras dissertações na área que visa a
interpretação de língua de sinais, sendo a maioria dessas dissertações voltadas para a
educação.
De Arantes Leite (2013) coloca que as línguas de sinais só foram consideradas como
línguas naturais a partir dos trabalhos de William Stokoe, que possibilitou a constatação dos
mesmos elementos das línguas orais. De Arantes Leite (2013) coloca a importância das novas
tecnologias para as línguas de sinais. Nesse contexto o autor afirma que com o avanço das
tecnologias de registro e manipulação de filmes em vídeos viabilizou os estudos de aspectos
linguísticos visuais.
De Arantes Leite (2013) mostra que é crucial o uso das novas tecnologias para registro
da língua de sinais, esse registro oferece uma realidade próxima do real da língua de sinais ao
seu uso natural. De Arantes Leite (2013) utiliza que as novas tecnologias como celulares,
webcams e ipads, permitiram registrar a língua de sinais em um contexto informal da língua.
Nesse aspecto em relação aos vídeos, De Arantes Leite (2013) coloca que os vídeos
possuem inúmeros elementos capazes de análise da língua de sinais. Também coloca que a
partir da explosão de softwares de vídeos permite ao pesquisador a coleta, a observação, a
manipulação, a análise, a edição e apresentação de dados.
Massuti e Santos (2008) coloca que os intérpretes necessitam de uma preparação
extremamente rápida, entretanto, a realidade é ilusória, não existindo formulários e cursos de
capacitação que possam inserir no contexto da realidade cultural do seu público.
Correia et al (2018) coloca que a ascensão das Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação (NTIC‘s) possibilitaram novas formas de ensino e aprendizagem, sendo
ampliado o acesso ao conhecimento. Nesse ponto Correia et al (2018) traz a Realidade
Aumentada (RA) como uma nova ferramenta para o ensino e aprendizado de Libras.
Nesse aspecto Correia et al (2018) coloca que o uso da RA tem como objetivo traduzir
objetos, letras e palavras para a Libras, exibidos em modelos tridimensionais na tela do
celular do usuário. Sendo também como uma ferramenta de Tecnologia Assistiva (TA).
Correia et al (2018) coloca que a RA se torna mais frequente no mundo em diversas
áreas, incluindo como objeto de estudo. No estudo Correia et al (2018) visualiza um potencial
da RA, como facilitadora na aprendizagem proporcionando a liberdade do indivíduo, sendo o
mesmo, o produtor do seu próprio conhecimento.
Os autores da área mostraram a importância da utilização de softwares educacionais
no contexto de ensino e aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais. Sendo essencial a sua
utilização para toda a comunidade surda.
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6. Considerações finais

Após a pesquisa finalizada, relacionando a teoria e a prática, constatou-se que a prática
não apresentou conforme os referenciais teóricos mencionados na pesquisa, nesse contexto
houve uma discrepância na relação entre teoria e prática. Conforme podemos perceber ao
longo do artigo.
Os resultados obtidos em relação aos softwares educacionais para registro de Libras
por usuários do campo educacional mostraram que no Estado de Mato Grosso, na Capital do
Estado, no Município de Cuiabá, no ano de 2018, isso não ocorre de maneira satisfatória. Os
pesquisados mostraram desconhecimento de softwares educacionais em Libras ou pouco
conhecimento nos mesmos.
Essa questão denota que o Estado de Mato Grosso, assim como, o Município de
Cuiabá, no ano de 2018, não apresenta profissionais na profissão de Tradutores Intérpretes da
Língua Brasileira de Sinais conhecedores das ferramentas tecnológicas disponibilizadas
gratuitamente para auxiliar o seu labor. Torna-se o seu serviço mais penoso do que o normal,
ao não utilizar softwares educacionais para facilitar o seu trabalho.
Esse artigo traz como um tema a ser debatido de suma importância na área
educacional em libras que é, a importância de utilizar a tecnologia ao nosso favor, usar todas
as ferramentas que se encontram disponível como os softwares educacionais é essencial para
o ganho de qualidade profissional. É naturalmente aceito e inserido em todas as profissões o
uso de softwares para agilidade no processo profissional.
Podemos destacar softwares que facilitam a declaração de imposto de renda, na área
contábil, softwares que facilitam a gestão da empresa, na área administrativa, softwares que
organizam imagens e melhoria da qualidade de imagem, na área fotográfica, softwares que
fazem diagramação de livros, na área editorial, entre outros. Existe uma infinidade de outros
softwares em cada área.
Utilizar os softwares educacionais, especificamente em libras, é abrir um horizonte
para que se alcance o objetivo principal do artigo que é, o registro da Libras através do uso de
softwares educacionais. Para que isso não seja utópico, deve-se fazer primeiramente a
divulgação e propagação da Língua Brasileira de Sinais, muita falada em programas
televisivos e no meio acadêmico, todavia, pouco conhecida e falada em geral pela população
brasileira. Uma maneira eficiente e eficaz é fazer o uso dos softwares educacionais.
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Esse artigo trouxe a importância da discussão de um tema relevante para a sociedade
que é, o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais através de softwares educacionais,
sendo possível utilizar os softwares educacionais para o registro da Língua Brasileira de
Sinais, uma língua de caráter visual e espacial, sendo crucial para a padronização e o
aprendizado correto do próprio idioma.
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Resumo
O presente trabalho é resultado de estudos e análises diante de uma experiência realizada por docentes dos anos
iniciais do ensino fundamental ao utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como recursos
no trabalho de apoio pedagógico com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, identificando os
resultados alcançados diante das ações realizadas. Sendo assim, o objetivo desse texto é apresentar as
possibilidades pedagógicas das Tecnologias da Informação e Comunicação como recurso pedagógico para
contribuir no desenvolvimento de alunos com dificuldades de aprendizagem. As ações apresentadas foram
realizadas na Escola Municipal Valsir André Ferrarini, escola do campo, localizada no município de Porto dos
Gaúchos – MT. Para o diálogo teórico, utilizou-se Smith e Strick (2012), Straub (2009), Weiss (2011) e demais
autores que nos permitiram refletir sobre os desafios que permeiam sobre esse tema e de que forma a tecnologia
pode abrir caminhos e contribuir com o professor. Foi utilizada uma pesquisa bibliográfica juntamente com um
estudo de caso das ações desenvolvidas na referida escola. A partir das ações realizadas, acreditamos que as
reflexões apresentadas, nos proporcionaram um conhecimento em relação as possibilidades pedagógicas a partir
da utilização das tecnologias para auxiliar os docentes a superar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes
do ensino fundamental. Os resultados foram satisfatórios, pois houve a participação de todos os professores da
escola, sendo que os mesmos compreendem que, em uma escola do campo, onde as turmas são multisseriadas, a
tecnologia tem muito a contribuir para diminuir essas dificuldades.
Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem. Tecnologias da Informação e Comunicação. Apoio
pedagógico.

1 Introdução

O presente trabalho é resultado de estudos e discussões sobre como o professor pode
usar a tecnologia para auxiliar os alunos com dificuldades, com ênfase na leitura e na escrita.
Diante do contexto de transformação, as mudanças presentes não dizem respeito só à adoção
de métodos diversificados, mas sim, a atitude diante do conhecimento e da aprendizagem,
bem como a uma nova concepção de pessoa, de sociedade e de mundo.
Isso significa que o professor tem papéis diferentes a desempenhar, o que torna
necessário novos modos de formação e informação que possam prepará-los para o uso
pedagógico das tecnologias, assim como para refletir sobre sua aprendizagem e de seu papel
de agente transformador de si e de seus alunos.
Sendo assim, o objetivo desse texto é apresentar as possibilidades pedagógicas das
Tecnologias da Informação e Comunicação como recurso pedagógico para contribuir no
desenvolvimento de alunos com dificuldades de aprendizagem e apresentar práticas realizadas

694

em uma escola do campo para superar as dificuldades apresentadas pelos estudantes em uma
classe multisseriada.
As ações apresentadas foram realizadas na Escola Municipal Valsir André Ferrarini,
localizada no interior do Estado de Mato Grosso, município de Porto dos Gaúchos – MT,
sendo que esta escola está localizada na área rural do município, e por conter poucos alunos,
as salas são multisseriadas, compostas por três turmas em cada classe, o que torna o trabalho
do professor muito mais desafiador.
As discussões sobre o tema: dificuldades de aprendizagem vêm ocorrendo durante
algum tempo, pois o que se percebe é que está aumentando a quantidade de crianças com esse
diagnóstico, o que pode ocorrer por vários motivos,
[...] muitos aspectos diferentes podem prejudicar o funcionamento cerebral, e os
problemas psicológicos dessas crianças frequentemente são complicados, até certo
ponto, por seus ambientes doméstico e escolar, além de por fatores como
temperamento e estilo de aprendizagem (SMITH e STRICK, 2012, p. 15).

E esses autores ainda nos falam sobre outro fator que podem causar a dificuldade de
aprendizagem
Embora supostamente as dificuldades de aprendizagem tenham uma base biológica,
com frequência é o ambiente da criança que determina a gravidade do impacto da
dificuldade [...] os fatores biológicos que contribuem para as dificuldades de
aprendizagem podem ser divididos em quatro categorias gerais: lesão cerebral, erros
no desenvolvimento cerebral, desequilíbrios neuroquímicos e hereditariedade
(SMITH e STRICK, 2012, p. 20).

Porém, as questões que os professores levantam sempre é como trabalhar com esses
alunos com dificuldades e encontrar métodos para fazer com que ele supere os desafios
encontrados em seu processo de construção de conhecimento. Então, viu-se no laboratório de
informática uma opção para auxiliar esses alunos, pois a tecnologia está presente a nossa volta
e na vida dos estudantes, sendo assim, devemos usar isso em função de ajudar a melhorar as
práticas do professor em sala de aula.
Os estudos sobre o uso da informática no processo educacional demonstram não só a
importância e a necessidade de pesquisas que evidenciem as atividades
desenvolvidas nos laboratórios de informática, mas também os diferentes modos de
ensinar e aprender no espaço-tempo escolar que envolve, principalmente, o
professor e o aluno que se encontram inseridos neste processo. Enfim, aspectos que
determinam a qualidade do processo de ensino – aprendizagem do professor com o
aluno mediado pelo uso do computador e da internet no ambiente escolar (STRAUB,
2009, p. 19).

Diante disso, o docente precisa estar aberto a novos desafios, que tenha um olhar para
a diversidade de seus alunos e que a partir da sua realidade contribua para a educação
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pensando em aulas diferenciadas, interdisciplinar, que auxilie o estudante na sua formação
social, profissional e crítica.
Podemos pensar ainda que a própria tecnologia pode ser um meio de concretizar o
discurso que propõe que a escola deve fazer o aluno a aprender a aprender, a criar, a
inventar soluções próprias diante dos desafios, enfim, formar-se com e para a
autonomia, não para repetir, copiar, imitar (POCHO, 2003, p. 15).

Neste sentido, a discussão apresentada neste texto, mobiliza reflexões das práticas dos
professores no auxílio dos alunos com dificuldades de aprendizagem, visando à utilização do
laboratório de informática como instrumento de auxílio nesse processo.
Para realizar esse trabalho foram feitas leituras, reflexões e discussões de vários
autores que falam sobre o tema a partir de uma pesquisa bibliográfica. Esse tipo de estudo é
necessário, porque adiciona mais conhecimentos sobre o assunto e para a fundamentação
teórica para o trabalho, pois qualquer trabalho científico começa com uma pesquisa
bibliográfica. De acordo com Gil (1999), existem pesquisas científicas que se baseiam
unicamente na pesquisa bibliográfica, sendo assim, o estudo realizado será embasado desta
forma. Além disso, apresentamos um relato sobre as experiências realizadas na escola
Municipal Valsir André Ferrarini.
O texto será organizado em duas partes, sendo que na primeira será feita uma reflexão
sobre as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos do ensino fundamental I,
abordando o que é e as principais causas desse fator. No segundo momento, será apresentada
uma abordagem sobre o uso do laboratório de informática no auxílio dessas crianças com
dificuldades de aprendizagem, mostrando que esse suporte pode ser de suma importância para
esses alunos. Por fim, as considerações finais e as referências bibliográficas utilizadas para
auxiliar nesse estudo.

2 Refletindo sobre a dificuldade de aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental I

Dificuldade de aprendizagem, por algumas vezes apresentada como desordem de
aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, é um tipo de alteração pela qual um indivíduo
apresenta dificuldades em aprender efetivamente. A desordem afeta a capacidade do cérebro
em receber e processar informação e pode tornar problemático para um indivíduo o
aprendizado tão rápido quanto o de outro, que não é afetado por ela.
O processo de leitura e escrita não se trata apenas de um produto final do processo
escolar, mas sim, uma importante conquista para o desenvolvimento de uma sociedade. O
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aluno ao aprender ler e escrever começa a desenvolver melhor a linguagem tornando-se mais
comunicativo e independente. Isso também pode impulsionar o interesse da criança por novos
conhecimentos. Porém, um detalhe que não pode passar despercebido é a heterogeneidade do
processo de aprendizagem. Se por um lado, podemos presenciar quem aprenda de maneira
rápida, por outro, temos alunos que demoram um pouco mais a assimilar as ideias.
Visando uma escola do campo, com turmas multisseriadas, o processo de
aprendizagem se torna mais complexo, tanto por parte dos alunos que estão inseridos nesta
escola, como por parte dos professores que precisam se aperfeiçoar para lidar com essa
realidade. Isso não significa que o aluno irá ser, de alguma forma, prejudicado, mas o
professor precisa buscar alternativas e meios para lidar com esse fator. Porém, o aluno que
apresenta alguma dificuldade, devido a essa condição, enfrentará um ambiente de maior
complexidade para o desenvolvimento de suas habilidades.
Os primeiros anos do ensino fundamental I constitui um momento de muita
importância para a criança, é através dela que o aluno inicia o seu processo de construção de
saberes formais, lhe possibilitando produzir, ler e interpretar textos de forma crítica.
Principalmente neste momento, o professor deve estar atento a sua forma de aplicação dos
conteúdos, e se esta está sendo satisfatória.
Por se tratar de uma escola do campo, onde todos os alunos moram em propriedades
rurais, um dos fatores agravantes para a dificuldade de aprendizagem é a rotatividade desses
alunos, em consequência de serem menores de idade e terem que acompanhar seus pais ou
responsáveis, quando estes mudam de endereço, devido a nova fonte e/ou local de trabalho.
Com a internet, as pessoas ficaram mais conectadas, havendo poucos lugares onde
essa tecnologia ainda não chegou, mas têm muitos alunos que, por mais que tenham esse
equipamento em sua casa, estes não possuem computador. Sendo assim, o uso desse
instrumento se torna atrativo, principalmente para esses alunos que apresentam essas
dificuldades, o que acaba gerando um interesse ainda maior na realização das atividades que
são feitas neste aparelho.
Diante de todos esses fatores, vem se desenvolvendo este trabalho com os estudantes,
onde estes acessam o computador para trabalhar produções textuais, além de jogos online de
quebra-cabeça utilizando palavras, onde o educando forma frases e pequenos textos; jogo de
dominó silábico, que, na sequência do jogo, formam-se palavras, entre outros. Apesar do
projeto ainda estar em fase inicial, os docentes já estão colhendo bons resultados em sala de
aula, o que reforça que usar as TICs como ferramenta para melhorar a aprendizagem desses
alunos foi e está sendo de grande relevância para estes educandos e para os docentes.
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3 O uso do laboratório de informática no auxílio de crianças com dificuldades de
aprendizagem

No contexto social em que nossas escolas estão inseridas é difícil pensarmos nossa
prática pedagógica sem a utilização de recursos tecnológicos. De maneira direta ou indireta,
no trabalho com os alunos e professores, estamos sempre utilizando essas ferramentas.
Possibilitar ao professor a elaboração de um planejamento que contemple seu uso de maneira
crítica, com vistas ao desenvolvimento efetivo da aprendizagem faz parte de nossa realidade
atual.
As tecnologias inseridas na fase inicial de alfabetização, auxiliam as crianças,
principalmente com dificuldades de aprendizagem, no desenvolvimento da leitura, escrita e
desenvolvem habilidades cognitivas utilizadas no aprendizado, na interpretação de
informações e também na interação com as disciplinas.
A linguagem digital é a forma como nossas crianças e jovens veem e estão no mundo.
Então, torna-se necessário entender as possibilidades e os limites desse suporte. O uso da
informática tem se revelado como um precioso instrumento no auxílio das dificuldades de
aprendizagem escolar.
O uso do computador pode ser colocado como um auxílio na reformulação de sua
aprendizagem, diferenciando do brincar com jogos palpáveis. Outro ponto importante é o uso
da informática como um instrumento auxiliar no desenvolvimento do processo cognitivo da
criança
É inegável o efeito de um trabalho bem conduzido de informática sobre a
concentração de atenção, memória, desenvolvimento do pensamento lógico, rapidez
de raciocínio, percepção gestáltica do problema, a captação de detalhes [...] (WEISS
e WEISS, 2011, p. 133).

O trabalho com a informática é um forte auxiliar na formação de hábitos e atitudes
intelectual, disciplinando o aluno com dificuldade de aprendizagem, de forma agradável e
gradativa.
Alguns alunos ficam frustrados quando erram em suas atividades, e por isso, acabam
deixando de fazer os deveres, o que acaba levando-os a desmotivação. Pelo fato do
computador apresentar maneiras diferentes de lidar com o erro, ele é eficiente colaborador e
motivador para esses estudantes. O uso do computador permite chegar ao término de uma
proposta errando, buscando novos caminhos, sem voltar ao ponto zero, sem apagar tudo.
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Permite em alguns casos, rever o processo e localizar o ponto nevrálgico. O
interessante é observar que, mesmo sem chegar ao final da tarefa, há sempre
resultados parciais, o que permite, muitas vezes, descobrir outras possibilidades
(WEISS e WEISS, 2011, p. 144).

Apontar o uso do computador no auxílio de alunos com dificuldades não significa a
resolução de todas as questões sobre o assunto, mas é fato que o laboratório de informática
será um suporte com grande contribuição para isto.
Usar o laboratório de informática para auxiliar os alunos, está desenvolvendo não só
os alunos que estão aprimorando seus conhecimentos, como também os docentes, que estão
tornado suas aulas mais dinâmicas, produtivas e eficientes.

4 Considerações finais

Ao se pesquisar o uso do laboratório de informática no auxílio de alunos com
dificuldades de aprendizagem é notável que esta ferramenta pode contribuir e muito no apoio
à essas crianças. Com esse estudo foi possível compreender as principais causas das
dificuldades de aprendizagem e como isso pode comprometer esses alunos no decorrer de
seus estudos.
Ao pensarmos em educação no campo, pode acontecer de cair no senso comum, que
essa escola é o lugar do atraso, que possui pouco ou nenhum recurso. Porém, a citada escola,
em hipótese alguma, faz jus a descrição acima, pois contém laboratório de informática e
internet, o que permite ao aluno, mesmo estudando longe da cidade, ficar conectado com o
que está acontecendo em tempo real. Portanto, essa instituição possui mesmas condições de
qualidade de ensino que as demais escolas.
Com esse estudo, entendeu-se também que, nesta instituição, mesmo sendo uma
escola do campo, os alunos têm acesso a todas as tecnologias que uma escola da cidade
possui, e que o computador é uma importante tecnologia, e os seus benefícios para a
aprendizagem dos alunos é indiscutível.
Diante de toda discussão e reflexão acerca da vantagem do uso do laboratório de
informática no auxílio desses alunos, outros assuntos poderão surgir sobre a importância do
uso das tecnologias nas escolas. Portanto, para próximos estudos, outros pareceres surgirão,
principalmente para a melhoria das escolas do campo, hoje vista com outros olhos diante do
cenário educacional brasileiro.
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O USO DE TIC NO ENSINO DE GEOGRAFIA: TRABALHANDO
CARTAS SINÓTICAS POR MEIO DE APLICATIVO
Edson Luis Ismael do Carmo (POSGEO/UFMT) – edsomael@gmail.com

Resumo:
O presente trabalho traz o relato de uma atividade desenvolvida para a disciplina de ―Ensino de Geografia e suas
perspectivas‖ do Programa de Pós-graduação em Geografia (POSGEO-UFMT). O enfoque especificado para
este artigo é apresentar um material pedagógico para o ensino de Geografia que constitui na criação de um
aplicativo, bem como a realização de oficinas com o intuito de apresentar as informações de cartas sinóticas e
assim, conseguir também compreender sobre a climatologia. Foram realizados levantamento e estudo
bibliográfico sobre alfabetização cartográfica, TIC, clima e carta sinótica e logo após o desenvolvimento do
aplicativo para aparelhos celulares ―Espia clima‖. Com o aplicativo desenvolvido foi realizada a oficina para que
os alunos compreendessem as possibilidades de conhecimento pela cartografia, climatologia e tecnologia.
Palavras-chave: TIC; Cartografia; Ensino de geografia; Climatologia.

1 Introdução

A alfabetização cartográfica possibilita ao aluno ter conhecimentos úteis ao seu
cotidiano podendo elaborar desenho, croqui ou mapa quando necessitar informar uma rota a
partir de sua percepção mental, por exemplo, de um trajeto da casa onde mora até a escola, e
posteriormente também fazer a leitura de mapas mais complexos. Romano (2005, p. 157)
salienta que ―o professor deve considerar que representar um lugar por meio de desenho exige
uma organização mental adequada. Esta será exercitada com a construção gráfica que dará a
alfabetização cartográfica‖.
Para o ensino de Geografia são utilizados, também, instrumentos das áreas de
geoprocessamento quanto do sensoriamento remoto. Na educação básica essa utilização é
algo novo, desenvolvendo papel inovador e eficiente quando bem empregado pelo professor,
neste caso, para o estudo da climatologia. São diversas as possibilidades de trabalho com
imagens de satélite em sala de aula e fora dela, pois permite a partir do contato do aluno com
esse instrumento, aliado à supervisão do professor, uma melhor compreensão do espaço.
Este trabalho se propõe a apresentar a relação entre a cartografia escolar com as
possíveis metodologias que facilitem o ensino-aprendizagem da Geografia, a serem
desenvolvidas em escolas de educação básica. Há a intenção de oferecer informações que
possam gerar conhecimento geográfico e ampliar o conhecimento pessoal dos docentes e
discentes.
O tema alfabetização cartográfica sobre cartas sinóticas surgiu diante das dificuldades
enfrentadas ao realizar a interpretação das mesmas, uma vez que o tema em questão é
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novidade e quase nunca apresentada aos professores de Geografia da educação básica. Outra
questão a ser aqui apresentada é que, para a compreensão de uma carta sinótica exige-se do
pesquisador/professor muita atenção e habilidade, pois elas apresentam uma série de
informações codificadas por linhas, símbolos e cores que vão para além da legenda dos mapas
conhecidas pelos professores de Geografia.
Objetivou-se também realizar uma mediação cognitiva entre o aluno e a noção de
localização para a compreensão das dinâmicas atmosféricas, exaltando a leitura e
compreensão de mapas, cartas sinóticas e suas características.
Para o desenvolvimento da percepção sobre cartas sinóticas, seus principais
componentes e desenvolvimento da aplicabilidade das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) em sala de aula, construímos o aplicativo ―Espia Clima‖.
Para o desenvolvimento da pesquisa alguns procedimentos foram realizados. No
primeiro momento fez-se um levantamento e estudo bibliográfico com os principais autores
sobre os temas alfabetização cartográfica, TIC, clima e carta sinótica. Isto para trilhar um
caminho bibliográfico para apoio ao ensino de cartografia e climatologia que contempla em
grande parte o domínio dos conteúdos específicos da disciplina de Geografia. Porém, com
foco na coordenação sequencial do ensino sobre clima pelas representações gráficas,
amplamente disponíveis e necessárias à condução das aulas. De maneira mais específica, esse
estudo foi elaborado considerando-se diferentes referências dos estudos geográficos – da
climatologia e da cartografia.
Procurou-se consonância com autores como Anastasiou (2006) e Masseto (2003), que
apresentam a importância das estratégias para auxiliar na didática e melhorar percepção dos
alunos. Dessa maneira, é necessário considerar que professores de Geografia, não devem ser
omissos quanto ao ensino da cartografia de forma atualizada, com o intuito de acompanhar as
dinâmicas da informação e contextualizações da geotecnologia. Anastasiou (2006, p. 69)
elenca que a utilização de estratégias ―é a arte de aplicar ou explorar os meios e condições
favoráveis e disponíveis, com vista à consecução de objetivos específicos‖.
Após estudo bibliográfico, o próximo passo foi a criação do aplicativo em si, bem
como a realização de oficinas de cartografia com o intuito de apresentar as informações de
cartas sinóticas e assim, conseguir, também, compreender sobre a climatologia.
Como resultado dessa pesquisa se avaliou a utilização do aplicativo em sala de aula a
partir da participação e o interesse dos alunos, bem como sua interpretação a respeito das
cartas sinóticas.
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2. O ensino de cartografia e as geotecnologias em sala de aula

Para darmos consistência a este subtema iremos conceituar cartografia e
geotecnologia. A primeira é a ciência que trata das formas de como as pessoas leem o mundo,
sendo também conhecida como arte, uma vez que, ela apresenta os lugares existentes na
superfície terrestre com auxílio de símbolos, cores, e desenhos. A segunda trata das
geotecnologias, ou seja, dos sistemas e softwares que se constituem em ferramentas de
compreensão dos mapas e seus símbolos.
No que diz respeito ao ensino de cartografia, para que este seja eficiente e assim
atribuir habilidades, é necessário que os alunos sejam alfabetizados com a linguagem
cartográfica, ou seja, com símbolos, legendas e entendendo o processo matemático de redução
(escala) através da qual é possível a ―leitura de mapas‖. Assim, a cartografia tem sua
importância à medida que representa o espaço geográfico das mais variadas maneiras.
Segundo Joly (1990, p.07), a cartografia ―é a arte de conceber, levantar, redigir e
divulgar os mapas.‖ Desta forma, os alunos têm a escola como facilitadora da linguagem
cartográfica, fazendo dela um meio particular de aprendizado utilizando a interação social,
quer seja pela leitura de uma simples rota de seu cotidiano, indicar o endereço para alguém,
identificar uma rua ou localizar-se dentro de um shopping.
Com relação ao ensino de Geografia é importante dizer que, por meio deste, o aluno
deverá conhecer e compreender as complexidades do espaço composto pela relação sociedade
e natureza. Sendo assim, temos que apresentar através da geografia, possibilidades de ler o
mundo por meio da cartografia, com isso, mediando um ensino cartográfico mais
compreensível. Esse nosso pensamento corrobora com o que Santos (2019, p. 6-7) menciona a
respeito do ensino de Geografia:
[...] a utilização de imagens de satélite, permite identificar e relacionar elementos
naturais e socioeconômicos presentes na paisagem tais como serras, planícies, rios,
bacias hidrográficas, matas, áreas agricultáveis, industriais, cidades, bem como
acompanhar resultados da dinâmica do seu uso, servindo portanto, como um
importante subsídio à compreensão das relações entre os homens e de suas
consequências no uso e ocupação dos espaços e nas implicações com a natureza.

Assim, como didática para trabalhar a cartografia, o Parâmetro Curricular Nacional de
Geografia (PCN, 1998) e Simielli (2001) apresentam propostas semelhantes, que resultam em
dois eixos, a saber: o primeiro é o processo de uma leitura crítica dos mapas, o segundo trata
do aluno que participa do processo como o mapear consciente.
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Sobre as geotecnologias, a sua utilização é facilidade pelo acesso ao computador,
celular, ipad, iphone dentre outros. Essa desenvolve um papel importante, pois liga o mundo
de maneira rápida, eficiente ao desenvolvimento de etapas do conhecimento e informação.
Nesse contexto, Melo & Oliveira (2009, apud Brasil e Rocha, 2019, p. 23) afirmam:
Que as geotecnologias: São ferramentas de suma importância para o ensino da
cartografia escolar, e conforme os autores ‗facilitam o acesso a todos os mapas
imagináveis, políticos, físicos, econômicos, demográficos, com possibilidades
ilimitadas de mudança de escala e de passagem a textos explicativos ou a
animações‘.

A princípio, na cartografia essas tecnologias têm uma vasta aplicação. Entretanto, o
potencial delas nos estudos cartográficos não tem sido suficientemente explorado. Isto ocorre
em grande parte devido à deficiência na formação inicial do professor e à falta de formação
continuada essencial para acompanhar os crescentes avanços tecnológicos, bem como as
necessidades da escola.
As motivações basilares do ensino de Geografia motivaram a criação dessa proposta,
ou seja, pensar no ensino da ciência geográfica elencando fortemente a cartografia e a
geotecnologia (BRASIL & ROCHA, 2019). Assim, levando o conhecimento cartográfico e
digital à escola contemporânea. Não podemos deixar de elencar que, em tempos de
globalização a proposta apresentada se torna importantíssima para o ensino de Geografia, isto
por causa da crescente inovação das práticas referente à cartografia nas escolas. Para Callai
(2005, p. 245) é de importância compreender que:
Aprender a observar, descrever, comparar, estabelecer relações e correlações, tirar
conclusões, fazer sínteses são habilidades necessárias para a vida cotidiana. Por
intermédio da geografia, que encaminhe a estudar, conhecer e representar os espaços
vividos, essas habilidades poderão ser desencadeadas. Mas sempre como caminhos,
como instrumentos para dar conta de algo maior.

Dessa maneira, levando em conta o contexto apresentado por Callai, podemos elencar
alguns elementos importantes como, por exemplo: o professor geógrafo deve levar os alunos a
espaços diferenciados como o pátio, a quadra de esportes ou qualquer outro lugar para as
experiências em locais diferenciados.

3. O ensino de climatologia em sala de aula

No ensino de Geografia da educação básica, eventualmente, os alunos já trabalham
com a alfabetização cartográfica, assim poderão desenvolver atividades relacionadas à
análise, localização e correlação (SIMIELLI, 2001). Além de identificação e leitura da
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paisagem, a localização pode ser trabalhada com mapas, neste caso apresentaremos as cartas
sinóticas. Sobre as cartas, o aluno realizará a leitura e interpretará, assim, passará a ter maior
liberdade para fazer suas considerações sobre a meteorologia sinótica.
Meteorologia sinótica, segundo Ferreira (2006. p. 137):
É a observação de fenômenos e forma de interpretar as várias características da
atmosfera, para determinar as áreas do Planeta que podem sofrer os reflexos, em
termos de tempo, causados por eles. O meteorologista que estuda as posições das
correntes de jato, o movimento das massas de ar, o deslocamento dos sistemas
frontais e os vértices ciclônicos costuma descrever e predizer as condições
meteorológicas em larga escala da atmosfera, durante um determinado período de
tempo.

É fato que o estudo das frentes frias é muito importante, pois elas são decisivas e
atuam diretamente no cotidiano das pessoas, ou seja, os fenômenos não determinam, mas
apresentam algumas particularidades que definem estratégias e modos de como devemos
conduzir algumas situações no espaço geográfico. É interessante apresentar ainda que, essa
observação climatológica é bem particular, pois suas características são atribuídas por estudos
e resultados matemáticos quase não apresentados na climatologia geográfica. Na climatologia
geográfica há uma percepção mais ampla da superfície com relação às condições
atmosféricas. Sendo assim, seria interessante mediar e correlacionar as atribuições
meteorológicas para o ensino da geografia, cartografia e climatologia.

3.1. O uso de TIC no ensino Geografia

As escolas contemporâneas procuram novas ferramentas metodológicas que facilitem
a aprendizagem dos alunos. No caso da Geografia, as geotecnologias surgem com grande
potencial na formação discente, conduzindo novas possibilidades na aprendizagem. Masseto
(2003, p. 86) evidencia a estratégia como facilitadora da aprendizagem dos alunos, sendo
assim é interessante apresentar que:
[...] ―estratégia‖ para indicar os meios que o professor utiliza em aula para facilitar a
aprendizagem dos alunos. Procurando conceituar de maneira mais, formal, podemos
dizer que as estratégias para a aprendizagem constituem-se numa arte de decidir
sobre um conjunto de disposições, que favoreçam o alcance dos objetivos
educacionais pelo aprendiz, desde a organização do espaço sala de aula com suas
carteiras até a preparação do material a ser usado, por exemplo, recursos
audiovisuais, visitas técnicas, internet etc., ou uso de dinâmicas de grupo, ou outras
atividades individuais.

Quase sempre, presenciamos o conflito entre professores e alunos com relação ao uso
do aparelho celular em sala de aula, podemos dizer que isso é uma guerra perdida, pois o
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celular agrega uma infinidade de possibilidades de se conhecer e aprender em uma escala de
tempo incalculável. Sabendo disso, pergunta - se: Porque não trabalhar cartografia, utilizando
o celular em sala de aula? É preciso pensar nessa situação com o intuito de ampliar as
possibilidades de se ensinar um conteúdo classificado como difícil pelo professor, e assim
levar a Geografia para a sala de aula através de uma ferramenta moderna e muito utilizada
pelos jovens, o aplicativo.

4. O aplicativo em oficina
Com o desenvolvimento da oficina esperava – se que os alunos compreendessem parte
das possibilidades e conhecimento geográfico que a cartografia e a climatologia podem nos
favorecer. É importante destacar que ao analisar alguns livros didáticos do período de 2017 a
2019, não foram constatados conteúdos relacionados ao tema tratado neste artigo. Dessa
maneira, tornando o tema de difícil desenvolvimento no ambiente escolar, o que exige mais
atenção sobre a aplicação e desenvolvimento do material, neste caso o aplicativo.
Neste sentido, a aplicação da oficina e a criação do aplicativo possibilitou a
contribuição para aproximação dos alunos ao ensino de cartografia e climatologia de forma a
conduzir a prática e interpretação de cartas sinóticas e outros.
É de suma importância adotar estratégias de ensino que contribuam na arte de ensinar
e que de certa forma possa aproximar teoria e prática.
O uso da TIC no ensino permite uma participação mais ativa dos alunos, estimulando
sua curiosidade que resulta num processo educativo mais eficaz, já que possibilita a
ampliação do conhecimento de forma mais crítica, criando novas formas de comunicação e
aprendizagem. (MACEDO, 2012, p. 292).
Assim, criamos o aplicativo ―Espia clima‖ (figura 1), ele traz em seu tema algo que
transmite a característica do lugar. Neste caso, é evidente a marca da linguagem regional
―espia‖ o que se transformou em uma forma de aproximação do aluno, e junto com essa
aproximação trouxe a apresentação de informações de fenômenos climáticos que ainda são
bem ausentes e de difícil aprendizagem nas aulas de Geografia da educação básica.
Figura 1 - Tela de apresentação do aplicativo “Espia clima”
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Fonte: CARMO, 2019.

A atividade relacionada ao aplicativo foi realizada no Laboratório de Informática da
Escola Estadual Liceu Cuiabano, dividida em três etapas: seminário explicativo, realização da
atividade e avaliação.
Na primeira etapa, o seminário explicativo, foram elencados o contexto de dimensões
horizontais e tempos de duração de fenômenos atmosféricos, como, por exemplo, os ciclones
e anticiclones extratropicais, cavados e cristas no escoamento baroclínico de oeste, zonas
frontais e jatos. Apresentamos ainda como localizamos estes nas cartas sinóticas. Utilizamos
diversas cartas sinóticas apresentados em Datashow e logo em seguida no aplicativo. Neste
momento os alunos identificaram alguns fatores que os ajudassem a entender o que vem a ser
a localização dentre outros.
Na segunda parte, com o auxílio do aplicativo foram expostas ilustrações em forma de
animações, informações existentes nas cartas sinóticas para facilitar o entendimento dos
alunos. Os alunos deveriam localizar alguns pontos indicados pelo professor e os símbolos
apresentados nas cartas sinóticas, como por exemplo, zonas de alta e baixa pressão, estações

707

estacionárias, oclusa, frentes frias e quentes, ciclones e anticiclones, cavados e crista, zonas
frontais e jatos.
Como atividade avaliativa, na terceira etapa, explicou-se, brevemente, o que cada
aluno deveria apresentar para toda a turma, suas dificuldades e contribuições. No final de cada
apresentação todas as dúvidas foram sanadas. Fez-se uma auto avaliação dos alunos e também
a avaliação com relação ao trabalho coletivo.

5. Considerações finais

Este trabalho teve o intuito de apresentar possibilidades metodológicas, com o auxílio
de Geotecnologias, para o ensino de Geografia com características diferentes e eficazes, a
utilização de um aplicativo.
Como professor de Geografia, no entendimento do sistema técnico-científicoinformacional, não poderia deixar de utilizar os recursos tecnológicos, pois estes auxiliam na
resolução de problemas simples do cotidiano. Por exemplo, servir como fonte de pesquisa,
ajudar a encontrar um lugar que estamos procurando, nos colocar em contato direto com
pessoas ou com serviços que mais utilizamos. São infinitas as possibilidades.
Assim, inserir de forma, direta ou indireta, tecnologias ao ensino de Geografia com o
objetivo de facilitar e apoiar o trabalho sobre a inclusão de suas subáreas importantes, neste
caso, a cartografia, pensamos que o exposto nos faça acreditar que é viável o trabalho com
auxílio de tecnologias acessíveis para os alunos.
Portanto, o desenvolvimento deste trabalho, a partir das informações obtidas, trouxe
um modo especial de ensino, que possa facilitar a dinâmica das aulas de Geografia, bem como
a aprendizagem dos discentes e promover formação continuada dos docentes.
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Resumo:
Neste artigo apresenta-se uma prática realizada com o uso de um Objeto Digital de Aprendizagem no ensino de
geometria espacial. Objetos Digitais de Aprendizagem são recursos instrumentais que apoiam a prática
pedagógica cujo objetivo é contribuir com o professor na aplicação de conteúdos, auxiliando-o no planejamento
das atividades educativas de modo mais criativo e interativo, com o intuito de melhorar a compreensão dos
estudantes. A prática pedagógica foi desenvolvida com 24 estudantes do 5º ano do ensino fundamental, na faixa
etária de 10 a 11 anos, de uma Escola Estadual de Tangará da Serra - MT. Foi utilizado como estratégia de
ensino o uso pedagógico de vídeo (Objeto Digital de Aprendizagem - ODA) sobre a geometria espacial. Como
objetivo, buscamos compreender de que forma o ODA pode favorecer a percepção na produção do conhecimento
da geometria espacial e analisar as influências do mesmo na aprendizagem dos estudantes, oferecendo mais uma
alternativa aos estudantes de aprenderem utilizando as tecnologias digitais. A aula foi desenvolvida de maneira
interativa entre professores, estudantes, vídeo, atividades de observação e escrita, com diálogo e predições,
buscando problematizar os processos de ensino e de aprendizagem e, assim, criar possibilidades para a
compreensão do conteúdo estudado. Nessa dinâmica, percebemos como principais resultados o entusiasmo, a
percepção e a participação ativa dos estudantes no processo educativo, no qual constatamos que estavam
compreendendo o assunto estudado.
Palavras-chave: Ensino. Tecnologia. Objetos Digitais de Aprendizagem. Geometria.

1 Introdução

Vivemos num mundo tridimensional onde a geometria espacial e os sólidos
geométricos estão presentes no nosso cotidiano e, por este motivo, o professor precisa estar
atento e buscar meios para que os estudantes percebam e compreendam os conceitos e
propriedades de Geometria Espacial. Nesse sentido, um ODA, disponível nos espaços
virtuais, pode ser um elemento diferenciado para os processos de ensino e de aprendizagem.
Dessa maneira, compreendendo o ODA como um recurso que pode potencializar o
ensino da Matemática nos anos iniciais, produzimos um vídeo sobre geometria espacial no
software Active Presenter34 e desenvolvemos uma prática de ensino em quatro aulas, de
duração de uma hora cada, para 24 estudantes do Ensino Fundamental, na faixa etária de 10 a
11 anos, do 5º ano de uma escola Estadual no município de Tangará da Serra-MT.
Para a produção deste relato, optamos pela pesquisa de abordagem qualitativa com
procedimentos da pesquisa-ação. Segundo Serrano (1998, p. 172), a pesquisa-ação ―persegue
34

Software Active Presenter é um recurso para fazer captura e gravações de tela, além de produzir vídeo (AVI,
WMV, MPEG-4/MP4, FLV, HTML) usando imagens diversas salvas no computador.
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o estudo dos problemas práticos, a união da teoria com a prática. Pretende dar prioridade ao
prático como principal agente do processo tendo em vista melhorar uma situação da realidade
concreta, seja social, cultural, política ou educativa (tradução nossa) ‖. Os dados para análise
foram produzidos por meio das dinâmicas das aulas, entre eles o diálogo informal e formal
sobre o conteúdo (geometria espacial), que foram registrados pelo gravado de voz do
notebook; valemo-nos também de atividades interativa e audiovisual, e escrita após a exibição
do ODA produzido por nós.
Para análises dos dados, optamos pela análise textual discursiva, sob a concepção de
Moraes e Galiazzi (2006), os quais defendem que esse tipo de análise visa descobrir novas
compreensões de um contexto e que essa metodologia de análise é favorecida pela prática do
diálogo. Percebemos como principal resultado deste estudo o entusiasmo, a percepção e a
participação ativa dos estudantes no processo educativo, pois constatamos que estavam
compreendendo o assunto estudado.

2 Objetos digitais de Aprendizagem no ensino da Matemática para a aprendizagem da
geometria nos anos iniciais

Wiley (2002, p. 372), um dos estudiosos mais relevantes sobre ODA, assim o define:
―[…] qualquer recurso digital que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem‖. A definição
do autor está de acordo com a exigência do Comitê de Padrão de Tecnologia da
Aprendizagem (Learning Technology Standard Committee – LTSC), ao defender que o ODA
é um elemento apoiador da aprendizagem, afirmando que para fins educacionais é preciso ter
intencionalidade e objetivos claros ao optar pela sua utilização.
O autor supracitado defende que é necessário considerar três partes: 1ª) Objetivos, os
quais devem ser claros em relação ao uso pedagógico do objeto, considerando os
conhecimentos prévios dos estudantes que são pontos de partida para a produção de
conhecimento; 2ª) Conteúdo instrucional, que consiste na disponibilização dos recursos
didáticos precisos para que o estudante consiga atingir os objetivos de aprendizagens; 3ª)
Prática e feedback, que é o meio pelo qual o estudante utilizará o material, e se apropriará das
contribuições oferecidas pelo ODA na produção dos seus conhecimentos.
A disponibilidade do ODA pode auxiliar professor e alunos na relação do ensino e
aprendizagem da Matemática. Esta, por se tratar de uma ciência exata e abstrata, o seu ensino
requer recursos que propiciem ao aluno compreender seus conceitos, e tal situação pode ser
pensada no ensino da geometria nos anos iniciais, a qual deve ser ensinada para ―possibilitar
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os alunos a construírem noções de localização e movimentação no espaço físico para a
orientação espacial em diferentes situações do cotidiano e de reconhecer figuras geométricas‖
(BRASIL, 2014, p.10). Nesse sentido, o ODA pode contribuir com o trabalho do professor
para o desenvolvimento do pensamento geométrico dos estudantes que envolvem outros
processos cognitivos, como por exemplo, ―a capacidade para trabalhar com imagens mentais,
abstrações, generalizações, discriminações e classificações de figuras geométricas, entre
outros‖ (BRASIL, 2014, p. 10).
Levando em conta as muitas habilidades a serem desenvolvidas nos estudantes, é
preciso pensar em estratégias de ensino fazendo uso de outros recursos que não sejam
somente aqueles que costumeiramente se tem usado, pois a aprendizagem da geometria vai
muito além do que somente definir formas, ou seja, ela tem muitas representações, por isso
exige maior dedicação nas ações do ensino, e recorrer ao uso dos objetos digitais de
aprendizagem pode ser uma opção que dará bons resultados.

3 Resultados e discussões

As atividades desenvolvidas na prática que resultaram na produção deste trabalho
foram orais, escrita, observação e roda de conversas. Anteriormente à exibição do vídeo,
primamos por conhecer quais eram os conhecimentos prévios dos estudantes sobre geometria
espacial. Para tanto, iniciamos com roda de conversa informal, seguido de diálogo formal,
questionando-os se gostavam de Matemática, para se manifestaram, como podemos observar
nas falas dos alunos:
Professora, eu gosto de Matemática, mas não gosto de ciências (Aluno 1).
Eu gosto de fazer continhas e números (Aluno2)
Eu gosto de Matemática porque eu tenho que saber o valor das coisas que quero
comprar e se tem troco (Aluno3).

Observa-se que os alunos têm pré-disposição a tomarem gosto para a aprendizagem
matemática, um deles até justifica o porquê de gostar da disciplina. Continuando a aula,
indagamos se eles conheciam figuras geométricas, e fomos explorando os conhecimentos que
tinham sobre os conteúdos que abordaríamos, a fim de contextualizar, despertar a curiosidade
e aguçar a observação dos estudantes.
Iniciamos a exibição do vídeo intitulado ―Sólidos geométricos‖, conforme mostra a
figura 1.
Figura 1 – vídeo Sólidos Geométricos
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Fonte: Os autores, 2019.
O vídeo retrata as formas geométricas espaciais, descreve as formas geométricas
considerando suas características, fazendo analogias com as formas dos objetos encontrados
nos espaços vivenciados pelos estudantes.
Após a exibição do vídeo, retomamos o vídeo novamente, fazendo análises das
imagens buscando as semelhanças das figuras geométricas com os objetos e o meio ambiente;
desenvolvemos atividades de observação, comparação e escrita, as quais eram sugeridas no
vídeo. Então, executamos duas pausas, sendo uma para analisar as imagens e outra para
realizar as atividades escritas, assim como sugeria o vídeo.
Percebemos que na parte da observação e comparação das figuras com objetos ainda
havia hesitação e alguns estudantes pediram para retomar. Sendo assim, retomamos o vídeo
novamente, já que era de apenas cinco minutos de duração. Constatamos que ao ficarem em
dúvida, os estudantes usaram o vídeo como suporte para sua aprendizagem.
Nesse sentido, os recursos áudio-visuais se revelaram potencializadores no
desenvolvimento de atividades nos processos de ensino e de aprendizagem. Em seguida,
pedimos que eles fizessem comparações de figuras com objetos, e vários estudantes se
manifestaram da seguinte maneira:
A tela do notebook professora, lembra um paralelepípedo (Aluno 4)
Minha borracha tem forma de cubo (Aluna 5).
Professora a calçada da praça do centro é feita com as formas de um
paralelepípedo (Aluna 6).
Prof. Tem calçada em forma de prisma também, (Aluno 7)

Percebe-se nas comparações que os alunos conseguiram relacionar as formas com as
figuras estudadas. A aluna 6 e o aluno 7 fizeram relação com a forma das calçadas da praça e
da rua da cidade. Observa-se, aqui, que eles conseguiram relacionar não só com os objetos
que estavam próximos como com os demais alunos, mas também conseguiram fazer relações
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com o meio ambiente que não estava próximo, indo para além do espaço em que se
encontravam.
Ao serem questionados se eles já tinham estudado sobre as formas geométricas
apresentadas no vídeo, em suas respostas, percebe-se o desconhecimento da nomenclatura
científica correta dos sólidos geométricos, conforme indicam as falas a seguir:
Prof, eu sabia que era quadrado e não cubo (Aluno 8)
O triângulo é uma pirâmide. (Aluno 9).

A fala do aluno 8 dá indícios que ele reconhece um quadrado, mas não sabe defini-lo.
Percebemos que eles reconheciam as figuras na sua forma plana como o triângulo e o
quadrado, porém, quanto ao cubo, eles reconheciam a imagem representada, mas não sabiam
a sua nomenclatura. Percebemos, então, que o vídeo contribuiu para a formação conceitual,
assim como podemos verificar nas falas:
E o círculo é uma esfera (aluno 10).
Olha Prô! Meu lápis tem formato de cilindro. (Aluno11).

No ensino da Geometria, as tecnologias podem trazer uma importante contribuição
pelo fato de permitir o desenvolvimento de atividades que se tornam difíceis de serem
realizadas sem o seu uso, sendo que, com elas, podemos criar ambientes de aprendizagem
inovadores nos quais os alunos poderão experimentar hipóteses e reconstruí-las, desafiando a
criatividade no desenvolvimento do raciocínio, o que possibilitará despertar o interesse pela
Matemática (MORAES, 1997).
Consideramos que os estudantes, com base no seu conhecimento prévio e também no
ODA, passaram a aguçar o seu olhar no sentido de perceber as semelhanças e diferenças das
figuras geométricas espaciais presentes no espaço. Levando em consideração a dificuldade de
entender as abstrações, o vídeo ajudou os alunos a perceberem as formas presentes em todo o
espaço, pois eles ainda precisam de materiais concretos e ou metodologias que contemplem
essa abstração, a fim de ajudar os estudantes a fazerem relações e estabelecem conceitos sobre
determinados conteúdos.
Na sequência, realizamos uma atividade escrita na qual os estudantes deveriam
escrever o nome dos objetos que lembrassem as figuras apresentadas no vídeo, conforme
observado na Figura 2.

Figura 2: Atividades desenvolvidas pelos estudantes do 5º ano sugerida ao final do filme.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Constatamos que os alunos fizeram distinção entre as figuras e os objetos que tem a
mesma forma, observamos também que houve algumas hesitações em algumas comparações
entre as formas e as figuras geométricas espaciais, porém, na maioria das vezes, houve
acertos.
Assim, evidencia-se a necessidade de se desenvolver práticas pedagógicas
diversificadas, de forma a incentivar a curiosidade, o interesse pela experimentação e a
participação crítica do aluno, criando estratégias para auxiliar o professor no trabalho frente às
dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos na sala de aula.
Observamos que mesmo um estudante que apresentou dificuldade na leitura, esse
demonstrou disposição para aprender, motivado pelo ODA exibido. Percebemos que, apesar
de ele não ter domínio de escrita e leitura, compreendeu os conceitos fazendo comparações
pertinentes entre as formas e os objetos que se assemelham à geometria espacial no caso:
O quadro é um paralelepípedo né prof. (Aluno12).

No entusiasmo para desenvolver as atividades, o estudante solicitou ajuda da
professora pesquisadora para auxiliá-lo na leitura. Além de ler, a professora retomou o vídeo
apresentando a ele, e novamente mostrou as formas geométricas espaciais, fazendo análise de
cada uma delas. Após proceder da maneira descrita, com facilidade, o aluno desenvolveu a
atividade de forma exitosa. Mesmo não tendo o domínio da leitura e da escrita, o ODA o
ajudou a compreender o conceito da geometria espacial.
Desta forma, percebemos a importância de trazermos para a nossa sala de aula a
tecnologia e recursos que busquem desafiar nossos alunos e fortalecer o interesse dos mesmos
pela aprendizagem. Esse trabalho mostra que a aprendizagem é possível quando criamos um
ambiente propício para isso.

715

Na figura 3, sugerida pelo vídeo, realizamos uma atividade em que os estudantes
tinham que localizar, nos desenhos, as figuras geométricas espaciais estudadas.

Figura 3 - Atividades para relacionar as figuras com objetos que tem formas semelhantes.

Fonte: Os autores, 2019.

Este exercício permite ao aluno pensar geometricamente a partir dos lugares que
frequenta e, assim, produzir seus conhecimentos, pois, de acordo com o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2014, p. 7), a geometria tem papel importante para a
leitura do mundo, em especial, para a compreensão dos espaços que nos circunda.

4 Considerações finais

Consideramos que os objetos digitais de aprendizagem podem ser fortes aliados do
professor no ensino da geometria espacial no campo de experiência da produção do
conhecimento. A sua utilização fortalece vínculo entre os envolvidos como alternativa de
superação das dificuldades de aprendizagem. Nas práticas pedagógicas desenvolvidas,
percebemos o entusiasmo e a participação ativa dos estudantes, durante as atividades
propostas.
Ressaltamos que o vídeo que desenvolvemos é apenas um dos recursos que pode ser
utilizado como atrativo no desenvolvimento das atividades pedagógicas nas salas de aulas.
Existem outras possibilidades de uso pedagógicos da TD, para isso, exigem mudanças de
postura do professor frente as suas estratégias e métodos de ensino, a fim de promover o
desejo do estudante em se envolver nas práticas de ensino e aprendizagem.
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PROFESSOR(A) E INFLUÊNCIA DIGITAL: DESAFIOS NA
FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA CONSTRUIR CONHECIMENTO
Joilson Francisco da Conceição (PPGECCO/UFMT) – joilson.francon@gmail.com
Resumo:
O presente texto aborda o tema influência digital sob estudos empíricos preliminares, revisão bibliográfica de um
novo momento instigante no saber acadêmico e que interpelam o tema educação, ensino, tecnologia e
cibercultura. A relação dos alunos conectados à Internet por meio de dispositivos móveis (celulares) e
professores influenciadores pelas novas dinâmicas contemporâneas com as mídias digitais na escola (sala de
aula). Estas anotações, reflexões expandem e não esgotam os pensamentos ao que os termos se referem e
incidem na Escola Estadual Governador José Garcia Neto, Várzea Grande-MT. Entende-se que nessa cultura
participativa (cocriativa), as práticas de interação, interatividade possam evidenciar outras relações humanas e
tecnológicas de mediações para além da finalidade de usos tradicionais nos/dos limites da escola, para construir
conhecimentos e formação de alunos do ensino fundamental, em tempos de Internet.
Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Influência Digital. Cibercultura.

1 Introdução

Ano 2018. Escola Estadual Governador José Garcia Neto (Várzea Grande-MT), ensino
fundamental 1 e 2, períodos matutino e vespertino, localizada na Rodovia Mario Andreaza,
s/n, bairro residencial Julio Domingos de Campos, Várzea Grande- MT, CEP 78.110-002,
com estudantes oriundos de famílias de baixa renda, comunidade popular, sem o mínimo de
equipamentos que elevem o lazer, entretenimento, sociabilidades e socialidades de formas
comunitárias e públicas para além das calçadas e ruas. Funcionando em um galpão alugado,
adaptado, essa escola é o local de observações e fonte primária de dados para as reflexões
neste texto que versam sobre as tecnologias digitais na escola e os usos das mesmas nas
dinâmicas escolares de ensino e aprendizagem. O foco são os discentes e docentes do ensino
fundamental (1º ao 9º ano) conectada pelo uso de celular na escola com acesso à Internet
como possibilidade de buscas, trocas, imersão, relacionamentos, encontros, fugas, criações,
aprendizagens e ensino em rede. Entre o ato de manusear um dispositivo móvel (celular) em
sala de aula com outros fins que não o de construir conhecimento acadêmico em contexto de
conteúdo disciplinar planejado para o momento de aula, alunos e professores, os resultados se
apresentam diversos e muitas vezes em conflitos, sejam pelos interesses de resolver um
desejo, um problema, uma lacuna ou mesmo uma deficiência do não saber pelas partes
envolvidas nessa relação acadêmica, social e tecnológica. A presença de dispositivos
tecnológicos digitais na escola, precisa ser entendida usufruída de modo a construir relações
humanas, sociais e tecnológicas saudáveis, já que o objetivo comum de construir saberes
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cocriados, qualificando e quantificando encontros ultrapassam os tempos e os espaços,
pensando a escola como uma referência para o início da construção de redes de trocas, de
saberes, subjetivação, desburocratizando e democratizando o desenvolvimento da sala de aula
para além dos limites da escola física e tradicional.

2 O influenciador digital e a cibercultura na Escola Estadual Governador José Garcia
Neto

Na Escola Estadual Governador José Garcia Neto, fazem parte da estrutura
física/equipamentos/recursos humanos: 12 salas de aulas, sala de professores, sala de
secretaria/diretora compartilhada, biblioteca, cozinha equipada para sua funcionalidade e
finalidade, despensa, pátio coberto (corredor), banheiro para professores e funcionários,
banheiros masculino e feminino, 6 computadores para uso dos professores, 7 computadores
administrativos, 1 TV, 1 DVD, 2 copiadoras/impressoras, 1 projetor multimídia (datashow),
48 funcionários e aproximadamente 600 alunos.
As mudanças ocorrem e alteram os pensamentos e comportamentos em sala de aula,
como foi o caso da publicação da Lei nº 10.232, de 29 de dezembro de 2014 - D.O. 29.12.14,
onde se lê:
Art. 1º Torna defeso, para uso não pedagógico, o uso de aparelhos/equipamentos
eletrônicos em sala de aula do ensino fundamental e médio do Estado de Mato
Grosso. Parágrafo único Compreende, para efeitos desta lei, como
aparelhos/equipamentos eletrônicos, entre outros: - celulares; - MP3; - MP4; IPOD; - notebooks; - smartfones; - câmeras digitais; - tablets; - outros. Art. 2º A
utilização desses equipamentos será permitida desde que seja para fins pedagógicos,
sob a supervisão e orientação do profissional de ensino. Art. 3º Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.

Devido a falta de infraestrutura na escola como dispositivos de pesquisa conectados à
Internet e poucos incentivos por parte dos professores atualizados e disponíveis para as novas
tecnologias digitais, os alunos em sua maioria dispõe de um aparelho celular conectado à
Internet e produzem comunicações pelos aplicativos, gerando conteúdos nem sempre
acadêmicos.
A tecnologia eletrônica conduz os usuários ao acesso democrático e subjetivo à
informação,

ampliando a busca em

bases

de dados

geograficamente distantes,

operacionalizando o alcance da qualidade na informação recuperada com planejamento de
estratégias de buscas específicas para cada base de dados (LOPES, 2002). Para tanto, o
envolvimento entre professor e aluno para o trabalho de pesquisa é o melhor começo a ser
utilizado para não sofrer com dados não confiáveis e em nada acadêmicos. Ter a garantia de
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confiabilidade das fontes utilizadas na construção de conhecimento é um trabalho de
encontrar as fontes da fonte segura. Entende-se que fontes de informação confiáveis são
encontradas em níveis de fontes como livros, jornais, sites https, mensagens de aplicativos,
programas de TV e rádios, entre outros.
Na perspectiva de nortear os domínios do conhecimento como espaços conceituais, o
desafio central da educação não é a tecnologia, mas sim os alunos. Considerando que a
maioria dos alunos possuem um aparelho celular com acesso a internet e recorrem a ele,
ritualmente, para verificar sua rede social durante a aula, mas não acessa conteúdos
acadêmicos com a mesma frequência, o professor influenciador deve se dar conta da mudança
fundamental do esquema clássico da comunicação em sala de aula para planos que envolvam
atividades que levem os alunos à pesquisa por meio do uso das mídias digitais em sala de
aula, colaborando para a fruição de conteúdos e saberes.
Nas relações entre professores e alunos quem têm voz em tempos de cibercultura? As
mediações multimidiáticas possibilitam novas formas de produzir, replicar e interagir com
conteúdos diversos e, no âmbito escolar/acadêmico, deve ser encarado como todos têm voz
numa rede de construção de conhecimentos e saberes. Os professores influenciam os alunos e
os alunos influenciam os professores para novos pensamentos, práticas humanas e sociais. O
influenciador digital e a mediação interativa em rede (via Internet), na participação de
construções de relações via redes sociais, numa "cultura participativa" (JENKINS, 2014)
possibilita produtor/consumidor interagindo e compartilhando conteúdos que são referências
para o engajamento da audiência e afirmação do influenciador digital.
No cotidiano (AGAMBEN, 2009) vivenciamos um momento da comunicação em
rede, utilizando novas tecnologias e sob perspectivas de construções de realidades em
sistemas de significações (linguagens), com a presença dos influenciadores digitais nas
múltiplas formas de conexão, exercendo um efeito sobre as pessoas com interesses diversos,
por vezes, opiniões semelhantes e focadas. Um influenciador digital é um gerador de
conteúdo com expertise para ser referência e atrair ou levar seguidores a comportamentos que
favorecem à interatividade, o que os torna mais influentes entre seu público. O termo
influenciador digital (e antes dele, sua versão em língua inglesa; digital influencer) passou a
ser usado mais comumente, no Brasil, a partir de 2015 (KARHAWI, 2017).
Percebendo com as revisões bibliográficas em ciências humanas e sociais que ao longo
da história da humanidade em sociedade, somos seres influenciadores e influenciados sob
experiências cotidianas. Logo, professor(a) e aluno(a) tem sua capacidade de influenciar na
medida em que um admira o outro, um grupo de pessoas admira, reconheça, atribui, confere,
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referencia, destaca, prestigia, algum tipo de distinção em meio ao grupo que se conecta pela
Internet e estabelece relações de trocas e interesses online diversos e por vezes convergentes.
Vivemos, assim, uma cultura, a cibercultura. Concebemos como cibercultura a relação entre
tecnologia e vida social, que disponibiliza nas redes conceitos, ideias, modelos, influências.
Nessas dinâmicas sociais Dewey (1953) colabora que a linguagem é em primeiro lugar
um modo de ação utilizado com o objetivo de influenciar a conduta de outras pessoas em
conexão com o que fala. A linguagem funciona como um liame na atividade humana
organizada, como uma parte do comportamento humano. Assim, o conhecimento surge da
experiência para ordená-lo. "A experiência é o resultado, o sinal e a recompensa desta
interação do organismo e o ambiente, que quando se realiza plenamente transforma a
interação em participação e comunicação" (DEWEY, 1953, p. 22). Pierre Lévy (1998), numa
postura visionária, entendia que a internet, ou melhor, o ciberespaço seria o lugar do
conhecimento sem limites, onde qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo poderia ter
acesso aos bens culturais e à educação de qualidade. Os alunos viveriam as suas ânsias de
novas descobertas na busca incessante.

4 Algumas considerações

É proibido a entrada de celulares na escola. Se o mesmo entrar, será confiscado e
entregue somente aos pais/responsáveis com a devida advertência — é proibido! O desafio
está no falar-ditar dos professores que é acompanhado cada vez mais por pesquisas no Google
e pela capacidade de buscas de informações, em tempo de coautorias, cocriações e fake news.
A mudança de paradigma eleva os protagonistas ao mesmo nível de papéis de emissores e
ainda coloca os professores enquanto mediador para promover a utilização das tecnologias e
interfaces da Internet, atualizando, refinando e conjugando os conteúdos. A presença e a
proibição de uso, manuseio de aparelhos celulares em sala de aula, ou mesmo, a não
utilização dos dispositivos nas atividades em sala de aula ou fora dela com fins acadêmicos
gera conflitos na dinâmica de formação dos alunos. Há caminhos a percorrer!
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Resumo:
O uso da tecnologia na sala de aula, em especial os jogos digitais, são considerados elementos com grande
potencial pedagógico. Os jogos digitais em contextos educacionais são vistos como uma atividade motivadora e
desafiadora, capaz de desenvolver nos alunos o aumento do raciocínio lógico, criatividade, atenção e capacidade
de compreender e resolver os desafios propostos. Nesse trabalho é proposto o desenvolvimento de um software
com a interface na forma de mosaico que poderá ser ajustado pelo professor para funcionar com jogos que se
encaixem nesse tipo de estrutura e que tenham caráter didático e pedagógico associados aos conceitos que o
professor pretende transmitir. A metodologia utilizada nesta pesquisa será um estudo de caso de caráter
qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994) com ênfase nas potencialidades educativas que a aplicação de jogos
digitais pode oferecer no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Tecnologia na educação. Jogos Digitais. Recurso didático.

1 Introdução

A escola contemporânea vem passando por um processo de transformação e adaptação
para oferecer um ensino mais significativo e atraente aos alunos. A tecnologia, como recurso
de ensino e aprendizagem, faz parte dessa transformação.
Ao inserir o uso da tecnologia na escola é possível ampliar a visão dos alunos sobre as
tecnologias, não limitando apenas ao prazer ou divertimento. E para auxiliar e estimular o
processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos propostos no currículo de maneira lúdica,
prazerosa e desafiadora, destaca-se os jogos digitais, caraterizado como atividades lúdicas
estruturadas que envolvem uma série de tomadas de decisões, ações limitadas por regras,
sistemas de desafios e metas, a narrativa do jogo, a representação gráfica e feedbacks
(SCHUYTEMA, 2011).
Tendo em vista que as crianças têm contato cada vez mais precoce com este novo
mundo conquistado pelas tecnologias, faz-se importante que os professores considerem a
importância desses tipos de jogos para o processo de ensino e aprendizagem.
Os jogos digitais podem ter diferentes classificações e formatos, podendo ser
acessados de diferentes interfaces de modo on-line ou off-line, individualmente ou em grupo
(RAMOS; SEGUNDO, 2018). Neste contexto, destaca-se os jogos digitais de caráter
educativo cuja finalidade é contribuir para o aumento do raciocínio lógico, criatividade,
atenção e capacidade de compreender e resolver os desafios propostos.
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Nesse trabalho propõe-se desenvolver um software, para rodar em computador e em
dispositivos móveis, com a interface na forma de mosaico que poderá ser ajustado pelo
professor para funcionar como jogo da memória, jogo da cobrinha ou outros jogos que se
encaixem nesse tipo de estrutura e que tenham caráter didático e pedagógico associados aos
conceitos que o professor pretende transmitir.

2 A Tecnologia na educação

A sociedade contemporânea está cada vez mais tecnológica, imersa nas tecnologias da
informação e comunicação, as quais constantemente se inovam com o surgimento de novos
aparatos tecnológicos como tablet, smartphone, computadores, dentre outros. Hoje, crianças,
jovens e adultos estão cercados por estas tecnologias e grande parte já estão acostumados a
conviver com elas (NUNES, 2010).
A importância da utilização da tecnologia computacional na área educacional é
indiscutível e necessária, seja no sentido pedagógico, seja no sentido social. Não cabe mais à
escola preparar o aluno apenas nas habilidades de linguística e lógico-matemática, apresentar
o conhecimento dividido em partes, fazer do professor o grande detentor de todo o
conhecimento e valorizar apenas a memorização. Hoje, com o novo conceito de inteligência,
em que podemos desenvolver as pessoas em suas diversas habilidades, o computador aparece
num momento bastante oportuno, inclusive para facilitar o desenvolvimento dessas
habilidades – lógico-matemática, linguística, interpessoal, intrapessoal, espacial, musical,
corpo-cinestésica, naturista e pictórica (TAJRA, 2000).
Nesse cenário, o jogo ganha um espaço como ferramenta ideal da aprendizagem, na
medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno e também na construção de novas
descobertas, desenvolve e enriquece a personalidade e simboliza um instrumento pedagógico
que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem.
(MORATORI, 2003).

3 Metodologia

A pesquisa será desenvolvida em uma escola pública do Estado de Mato Grosso,
localizada no bairro Tijucal na cidade de Cuiabá, devido à proximidade da pesquisadora com
a escola. Os sujeitos da pesquisa serão estudantes matriculados no segundo ciclo da educação
básica.
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O projeto consistirá na construção de um software educativo em forma de um mosaico
que disponibilizará jogos interativos e lúdicos, como o jogo da memória e o jogo da cobrinha,
para serem utilizados como recurso didático no processo de ensino e aprendizagem.
Para o desenvolvimento do programa será utilizado a linguagem de programação Java
desenvolvido no ambiente Visual Studio. Esse projeto será uma continuidade do trabalho
desenvolvido pela proponente (MASCARENHAS, 2011).
Os jogos serão ajustáveis, dando ao professor a flexibilidade de utilizá-los em vários
momentos de suas aulas. Nele, o professor poderá, de forma simples e rápida, montar o jogo
de acordo com as suas necessidades, dependendo exclusivamente da sua criatividade.
Para a efetivação do processo investigativo da pesquisa, a abordagem metodológica
será embasada em estudo de caso qualitativo que, segundo Bogdan e Biklen (Apud LÜDKE e
ANDRÉ, 2003, p. 13), ―envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa
em retratar a perspectiva dos participantes‖.
Nos resultados desse trabalho será analisado as potencialidades educativas que a
aplicação de jogos digitais pode oferecer no processo de ensino e aprendizagem.

4 Considerações finais e/ou conclusões

A tecnologias na educação deve ter a função de construir de uma prática inovadora,
colaborativa e centrada na construção do conhecimento. Para Moratori (2003), o jogo é uma
ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que proporciona estímulo ao interesse do
aluno.
Na escola o conteúdo de cada disciplina tem características próprias que exigem
soluções específicas (MACHADO E CLÓVIS, 2013). Isso torna esse trabalho interessante na
medida em que apresenta um instrumento pedagógico na forma de mosaico com jogos
ajustáveis e que pode ser utilizado em todos níveis de escolaridade.
O acesso aos jogos utilizados por meio de um aplicativo mobilizará os alunos a
utilizarem os computadores, tablets ou outros dispositivos móveis não apenas para o
entretenimento, mas para atender a objetivos definidos para as atividades desenvolvidas.
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Resumo:
A Libras ainda é desconhecida por muitos e encarada equivocadamente, apenas como um conjunto de gestos
naturais ou ‗mímica' utilizados pela comunidade surda. A graduação em Letras – Libras na Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), possibilitou pela primeira vez o acesso de alunos surdos e ouvintes a um mesmo
contexto dialógico em um curso de graduação. Diante da falta da acessibilidade, muitos surdos encontram
algumas barreiras para serem autônomos nestes espaços, assim, este trabalho pretende discutir a possibilidade de
promover essa acessibilidade para a inclusão de surdos e ouvintes, por meio das sinalizações em Libras nos
espaços da UFMT campus Cuiabá. Assim, usaremos o QR Code para o acesso direto as informações em Libras,
cujo o objetivo deste projeto é promover a acessibilidade e inclusão de surdos e ouvintes por meio da sinalização
dos espaços no âmbito da UFMT campus Cuiabá, possibilitando aos aprendizes ouvintes a prática e
disseminação no âmbito institucional e ao aluno surdo maior facilidade na obtenção de informações, quanto ao
acesso aos prédios e instancias administrativas no âmbito da UFMT, contribuindo muito com a sua autonomia.
Palavras-chave: Surdos. Tecnologia acessível. Inclusão.

1 Introdução

Por meio da comunicação, é possível a interação entre os indivíduos de uma
sociedade, que no contato com outro ser humano aprendem a se relacionar desde a era
primitiva até hoje.

A comunicação pode ser reproduzida de diferentes formas, com a

utilização de sinais, ruídos, imagens, escrita, mímica, sons, pinturas, fala entre outras formas.
Quando nos referimos as línguas, temos que levar em consideração as duas
modalidades linguísticas que nos cercam, a visual-espacial (línguas de sinais) e oral (línguas
orais). Com a necessidade do olhar sobre a educação para as diversidades e o reconhecimento
da língua dos sujeitos surdos, é necessário o conhecimento, o atendimento e o respeito da
população sobre os seus direitos e suas especificidades.
Hoje se reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras, como língua oficial da
comunidade surda do Brasil. De acordo com a legislação vigente Nº 10.436 de 24 de abril de
2002, além do reconhecimento da língua a mesma resguarda outras providências:
―Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua
Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a forma de
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora,
com estrutura gramatical própria, constitui um linguístico de transmissão de ideias e
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.‖ (BRASIL 2002).
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Mesmo com a lei existente, poucos são os espaços que fornecem acessibilidade ao
surdo, com o uso da Libras de forma a garantir o acesso destes sujeitos em diferentes espaços
como é previsto:
Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e
difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva
e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. (BRASIL, 2002).

De acordo com Gesser (2009), a Libras tem sua origem na Língua de Sinais Francesa LSF, no qual permite a comunicação entre os sujeitos surdos e ouvintes. É importante
salientar que, a Língua de Sinais não é universal, assim como cada país tem sua língua
oralizada o mesmo ocorre com as línguas sinalizadas. A Libras tem sua estrutura gramatical
própria nos níveis fonológico, morfológico, sintático e semântico, como quaisquer outras
línguas.
Embora a Libras tenha sido reconhecida como segunda língua oficial do Brasil, ainda
não é muito utilizada entre os ouvintes (pessoas que escutam), isso revela que na prática esta
comunicação entre surdos e ouvintes, acabam sendo ainda um empecilho na interação social,
além da dificuldade em que a pessoa com surdez sente em ser incluída em diferentes espaços,
já que se não existe o conhecimento da sua Língua Natural – LN. Diante disso, ainda existe
muitas barreiras para a inclusão destes sujeitos.
A falta de acessibilidade ao surdo, os distanciam cada vez mais como integrantes e
participantes da sociedade, como consequência muitos acabam se isolando, sem acesso as
informações do que acontece na cidade em que vive, aos lugares que estão próximos a eles e
ao mesmo tempo longe pela acessibilidade entre outras informações que só os ouvintes tem
acesso.
O Congresso Nacional decretou em 06 de julho de 2015, a Lei Nº 13.146, que institui
a inclusão da pessoa com deficiência, conforme algumas disposições gerais:
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais [...], visando à sua
inclusão social e cidadania. [...] (BRASIL 2015).

É importantíssimo que a sociedade compreenda que para fornecer acessibilidade as
pessoas que têm alguma deficiência, é preciso ter um olhar em diferentes aspectos, como
propõe o terceiro artigo da lei referenciada acima:
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: I - acessibilidade:
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
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espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
[...] IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite
ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício
de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança,
entre outros, [...].(BRASIL 2015)

De acordo com a reportagem realizada por LORENZONI e JACINTO (2006), o
primeiro curso de Letras Libras Licenciatura iniciou em setembro do ano de 2006, na
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em parceria com o Instituto Nacional de
Educação de Surdos (INES), Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiânia,
universidades de Brasília (UnB) e São Paulo (USP) e as universidades federais do Amazonas
(UFAM), Ceará (UFCE), Bahia (UFBA), Rio Grande do Sul (UFRGS), Santa Maria (UFSM).
A Libras muitas vezes é encarada, equivocadamente, apenas como um conjunto de
gestos naturais ou ‗mímica' utilizados pela comunidade surda. E ainda hoje, depois de leis e
outros meios e mesmo com o reconhecimento e o avanço nas conquistas de direitos da
comunidade surda, ainda é necessário a implementação e discussão acerca da Libras nas
diferentes esferas sociais.
A graduação em Letras – Libras na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT,
iniciou em 2014 e possibilitou o acesso de alunos surdos e ouvintes a um mesmo contexto
dialógico e com o interesse de aprimorar os conhecimentos em Libras com um olhar voltado
para a licenciatura. Diante disso, o curso vem caminhando em um percurso inclusivo, em uma
luta diária para a acessibilidade dos sujeitos surdos.
Nesse cenário, surgiu o projeto ―Acessibilidade em Libras: Sinalizando a UFMT‖
coordenado pelos professores mestres Josué Buracof Shimabuko Junior e Tatianne Fernanda
Lopes Hardoim, ambos lotados no curso de graduação em Letras - Libras, além de alguns
acadêmicos surdos e ouvintes do curso, no qual são autores do trabalho.
As pesquisas realizadas no seguinte projeto estão em desenvolvimento no Instituto de
Linguagens, a fim de promover o acesso autônomo do aluno surdo nos espaços da UFMT,
cujo objetivo é promover a acessibilidade para a inclusão de surdos e ouvintes por meio da
sinalização dos espaços no âmbito da UFMT campus Cuiabá, possibilitando aos aprendizes da
Libras a prática e disseminação no âmbito institucional.
O uso do QR Code, foi pensado como estratégia da promoção da acessibilidade por
meio dos recursos tecnológicos de baixo custo, levando em consideração as barreiras na
comunicação e a falta de acessibilidade para a identificação dos lugares em Libras, tendo em
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vista que o acadêmico surdo se comunica por essa língua e nem todas as pessoas estão aptas a
fornecer informações utilizando a mesma.

2 Desenvolvimento
Antes do curso de graduação em Letras – Libras não existia acadêmicos surdos na
instituição, em 2014 quando estes ingressaram, se depararam com a dificuldade de se
localizarem nos espaços acadêmicos. Muitas vezes, foram os intérpretes, professores do curso,
os alunos ouvintes que sabiam um pouco ou eram fluentes na língua, que acabavam
acompanhando estes acadêmicos em diferentes lugares da instituição.
A acessibilidade para surdos ainda é um desafio, e essa parcela da população ainda
enfrenta dificuldades para conseguir realizar atividades cotidianas e dentro da universidade
não é diferente, se deparam com diversas barreiras para serem autônomos, como a maioria
dos estudantes da instituição. Outro fator que sempre existiu foi a falta de sinais dos locais
existentes no campus, onde o surdo fica preso a datilologia (soletração manual), um
empréstimo linguístico da Língua Portuguesa.
Com a necessidade da criação de sinais em Libras dos espaços físicos da
universidade, respeitando o uso de características próprias da cultura surda, na interação entre
surdos e ouvintes, o projeto está neste momento reconhecendo os locais existentes, os
analisando em diferentes aspectos e fazendo pesquisas que forneça subsídios para a criação
dos sinais correspondentes a estes espaços em Libras.
De acordo com OKADA e SOUZA (2011), o surgimento do código de barras, em
1970, facilitou os processos de identificação de produtos e pagamento de faturas no mundo
todo. Entretanto, atualmente um novo paradigma que veio revolucionar o acesso à
informação, em diferentes aspectos como o educacional, traz uma nova visão para o mundo
tecnológico, a evolução do código de barras, o qual é denominado como QR Code (Quick
Response – Resposta Rápida).
De acordo com estes autores, o código de barras convencional armazena de 20 a 30
dígitos, enquanto o novo conceito, de acordo com a imagem 1 (anexo), possui capacidade de
armazenar 7.089 dígitos e não somente números, mas também, links, texto, número de
celulares e diversas informações.
Os autores, ainda trazem que esta tecnologia foi desenvolvida pela empresa japonesa
Denso-Wave, em 1994, que por meio da utilização de um aplicativo no celular ou em um
computador, via câmera de vídeo, onde este pode interpretar uma imagem (código), possui

730

como principal objetivo a praticidade em transmitir informações codificadas em alta
velocidade, mesmo com imagens de baixa resolução.
Hoje em dia são vários os ambientes que já fazem o uso deste recurso, possibilitando a
conhecimento gratuito em diferentes contextos. De acordo com OKADA e SOUZA (2011), a
implantação de QR Code como possibilidade para expandir as informações históricas, para a
sociedade, das peças expostas em museus já é possível, pois estes destacam que: ―O QR Code
tem um amplo aspecto de utilização [..] como em [..] link direto para sites, livros ou redes
sociais, além disso, pode ser utilizado para mostrar informações sobre museus de artes,
monumentos históricos [..].‖
Diante disso, o grupo propõe o uso de QR Code, conforme imagem 2 (anexo), para
linkar o acesso a vídeos em Libras com os sinais do local e a explicação do que é aquele
espaço. Para isso, a ideia é fixar o código nas placas já existentes no campus, porém que traz
os nomes dos locais em português.
Assim a metodologia utilizada é de cunho qualitativa e uma pesquisa ação. De acordo
com Tripp (2005), a pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o
desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas
pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos.
A proposta para a criação do QR Code, tem diferentes etapas a serem investigadas.
Assim o grupo de pesquisa realizou investigações bibliográficas sobre como criar, o que é, e a
utilização deste recurso. Nessa proposta, realizamos uma reunião com as discussões sobre:


A falta de sinalizações nas universidades;



A falta de acessibilidade para os surdos se integrarem nos diferentes espaços da

instituição;


A divisão do campus para visitação, conforme imagem 3 (anexo), e o uso do

QR Code.
A pesquisa acontece por meio da interação entre professores e alunos, surdos e
ouvintes em diferentes etapas:


Pesquisas bibliográficas de sinais em libras deste contexto, além de textos e

teorias que venham corroborar com os temas envolvidos;


Visita in loco para desenvolver a sua prática;



Sugestão dos sinais desenvolvido em cada local;



Registros por fotografia e filmagem dos sinais;



Discussão sobre os sinais sugeridos.

731

De acordo com BROWN e DOWLING (2001), a pesquisa-ação é um termo que se
aplica a projetos em que os práticos buscam efetuar transformações em suas próprias práticas.
No prezado momento os participantes do projeto se encontram no processo de
visitação in loco, aos ambientes e espaços divididos, para a criação de sinais em Libras, e
fixação dos QR Code.
A proposta do grupo com o uso desta tecnologia do QR Code, é que seja gratuito e de
fácil acesso, onde será utilizado o site do YouTube, para a visualização do vídeo sinalizado
em Libras, possibilitando a acessibilidade do surdo e ouvintes com a utilização de um
aparelho que permita a leitura.
De acordo com Garcêz (2008), os benefícios trazidos pela web para a comunidade
surda, possibilita a expressões de suas potencialidades, resoluções de conflitos, propagação e
construção de seus próprios discursos nas esferas públicas e privadas.
A intenção do vídeo em Libras é mostrar o sinal do local criado na interação de surdos
e ouvintes no espaço investigado, juntamente com as informações sobre o que é realizado
nestes ambientes.
Para Freire (2003), O acesso dos surdos a informação digital é possível desde que
dominem, mesmo que parcialmente, o português escrito. Diante disso, a professora
HARDOIM T., salienta que é preciso ter o uso da língua portuguesa como L2 (segunda
língua) e a Libras como L1 (primeira língua), para que o surdo e o ouvinte possam fazer parte
de um mesmo contexto, em prol da inclusão.
O contato com o uso das tecnologias ainda não é algo compreensível para todos, assim
é preciso utilizar de recursos que facilite o acesso. De acordo com Corradi (2007) A
incidência de surdos que dominam a informação digital é reduzida, e as interfaces de software
não contribuem para o uso da autonomia, independente e produtivo desses sistemas.
Os surdos sofrem com algumas barreiras, sendo que a falta de tecnologia em Libras,
dificulta e impede a autonomia nos lugares que visitam e sempre ficam dependentes de
intérpretes, isso quando tem. Com o QR Code, pode se usar algum aparelho que faça a leitura,
que além de dar apoio aos surdos da universidade, facilitará o seu acesso e aos que vierem de
outros estados e países, para eventos científicos ou apenas visitações.
Ainda há muitos estudos que precisam ser feitos para a inclusão do surdo na
sociedade, sendo usuário da Libras, têm muitas dificuldades com a Língua Portuguesa, por ser
uma segunda língua, com características gramaticais diferenciadas e os ouvintes não têm
muito contato com a língua de sinais, dificultando o contato entre ambos.
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Embora hoje os surdos que são acadêmicos da UFMT sejam cidadãos brasileiros, se
sente como se fossem estrangeiros em seu próprio país. A falta de acessibilidade na
comunicação no campus, atualmente é um dos inúmeros paradigmas a serem rompidos.
Diante do exposto, o aluno surdo não tem facilidade na obtenção de informações que
os cercam na universidade, dificultando o seu acesso aos prédios. Assim a pesquisa vem
analisando as estruturas arquitetônicas, e todo o conhecimento necessário para a contribuição
na criação dos sinais, promoção da autonomia surda, contribuindo como sujeito, e na sua
formação acadêmica, com as pesquisas e produções realizadas neste processo.

3 Considerações Finais

Como a pesquisa ainda está em construção, ainda não possuímos um resultado
concreto até o momento. Todavia, no curso de graduação já percebemos a importância da
tecnologia na promoção da acessibilidade, e o uso da Libras nestas ferramentas tecnológicas,
possibilitam registros em vídeos com qualidade e clareza, desta forma, os usuários não ficam
com dúvidas na execução correta dos sinais, uma vez que, em papel impresso os movimentos
utilizados na sinalização, um dos parâmetros que regem a língua, podem não ficar claro e
gerar duplicidade de sentido ou incompreensão.
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Anexos

Imagem 1 – Modelo de códigos

Código de Barras – 1D

QR Code – 2D

Fonte: Imagem google – Código de barra 1D e QR Code 2D
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Imagem 2 – Forma de utilização do QR Code

Fonte: Imagens google, adaptado pelo Coordenador do projeto Josué B. Shimabuko Junior – Proposta de uso do
QR Code para promoção da acessibilidade aos espaços da UFMT.

Imagem 3 – Mapa do campus Cuiabá UFMT

Fonte: Imagem google adaptado pelo Coordenador do projeto Josué B. Shimabuko Junior – divisões para
visitação dos pesquisadores.
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Resumo:
Nos dias atuais, o contexto educacional está fortemente influenciado pelos conteúdos oriundos das redes sociais
digitais, sendo que, é relevante explorar esta influência na formação de opinião de alunos do ensino médio.
Nesse cenário, pode-se considerar que a forte expansão da internet, com redes sociais digitais, otimizaram a
comunicação entre as pessoas aproximando-as, estabelecendo, assim, uma forma abrangente de interação social
mediada pelo computador. Em observância a essa temática, faremos uma pesquisa qualitativa, quanta a natureza
caracteriza-se por ser um estudo descritivo e exploratório, tendo como procedimento uma pesquisa-ação. Para
coleta de dados será utilizada a técnica do grupo focal, pois permite que as mensagens e informações sejam
capturadas de maneira mais profunda. Por fim, espera-se que este estudo do projeto ―Redes Sociais Digitais: um
estudo sobre a influência na formação de opinião de alunos do ensino médio‖ possa auxiliar a escola e os
profissionais da educação, inseridos nesse contexto de sociabilidade digital, a compreender este fenômeno e
buscar alternativas eficazes e profícuas com o objetivo de ter uma relação saudável com o universo cibernético.
Palavras-chave: redes sociais digitais, alunos, alfabetização midiática informacional.

1. Introdução

Com a crescente evolução das tecnologias que possibilitam maior celeridade nos
meios de comunicação mediados pelo computador, como as redes sociais digitais, torna-se
relevante buscar aportes de estudos que possibilitem compreender a influência que estas
estruturas cibernéticas exercem na formação de opinião dos usuários sobre aspectos sociais
mais importantes. Considerando que os jovens são ávidos por conhecimentos e descobertas,
estes são facilmente seduzidos pelo formato atrativo das redes sociais digitais que são
"janelas" abertas acessíveis para oferecer diversas informações que interferem diretamente no
modo de pensar e agir socialmente.
Assim, torna-se oportuno que os atores presentes neste cenário possam ter acesso a
pressupostos do que a Unesco chama de Alfabetização Midiática Informacional (AMI) — as
literacias — que possibilitem condições para compreender e analisar, de forma crítica, essa
gama de informações que orbitam no mundo cibernético.
Todavia, é evidente que a forte expansão da internet, com redes sociais digitais
otimizaram a comunicação entre as pessoas aproximando-as, no entanto, compreender as
interferências na formação de opinião dos jovens poderá evidenciar os principais aspectos que
tal influência impacta nas relações em sociedade. Nesta abordagem, temos um problema
relevante para ser explorado no ambiente escolar. Diante do exposto, temos como objetivo
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geral: investigar a influência das redes sociais digitais na formação de opinião dos leitores do
ensino médio e seus impactos sociais potencialmente relevantes. E os seguintes objetivos
específicos: identificar quais redes sociais digitais utilizadas para busca de informações pelos
jovens discentes do ensino médio; identificar os temas que mais sofrem influências na opinião
dos jovens discentes do ensino médio; compreender como as redes sociais digitais interferem
na formação de opinião dos alunos.

2. Redes Sociais Digitais

Para melhor compreender essa temática temos que considerar que o contexto escolar
enfrenta, cotidianamente, interferências da tecnologia, tendo em vista que os alunos, nascidos
após o advento da internet têm mais intimidade com seus recursos. Segundo Passarelli;
Junqueira e Angelucci (2014) os nativos digitais concentram a geração de estudantes nascidos
entre os anos 80 e 90, que estão imersos na cultura de novas mídias.
Nesse sentido, percebe-se que as tecnologias digitais exercem uma função relevante no
cotidiano das pessoas e, consequentemente, acarretam mudanças em diversos aspectos da vida
social. Investigar a sociabilidade mediada pelo computador, sobretudo, as redes sociais
digitais pode trazer à tona uma compreensão profunda sobre essa forma de interação
contemporânea.
Diante desse cenário, segundo Recuero (2009) torna-se necessário estudar não
somente a existência das conexões feitas entre os indivíduos nas redes sociais digitais
mediadas pelo computador, como também o conteúdo das interações, dos diálogos, postagens
e mensagens. Além disso, Recuero (2009) afirma que as trocas de conteúdos carregam
elementos importantes denominado de capital social, que é estabelecido em negociação entre
os indivíduos que permite estabelecer laços por meio de grupos e comunidades.
Para melhor situar esse estudo, destacamos o significado de rede e redes sociais
digitais. De acordo com Recuero (2009) redes são metáforas estruturais, ou seja, constituídas
por agrupamentos sociais a partir dessa estrutura. A autora compreende que as redes sociais
digitais são sistemas que tem como finalidade publicar e publicizar as redes sociais das
pessoas como por exemplo: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, entre outros. São
configurados por perfis, onde há lugar específico para carregar conteúdos e estabelecer
interação. Entende-se rede social como um conjunto de pessoas ou indivíduos que interagem
entre si estabelecendo relação social, conforme afirma Recuero (2009).
Outro aspecto a considerar que na atualidade, temos um novo tipo de leitor, o leitor
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imersivo, virtual, que está inserido no ―era digital‖ do século XXI. Santaella (2004) afirma
que graças à digitalização e a compreensão dos dados, todo tipo de signo pode ser recebido,
guardado e pulverizado via computador. Dessa forma, devido a expansão da telecomunicação
e a informática, as informações atravessam todo mundo, conectando uma rede gigantesca de
indivíduos. Para Santaella (2004) esses dados estão disponíveis ao mais leve toque, na tela do
computador, tablet ou celular. Esse tipo de leitor, ainda novo, tem características peculiares e
merecem ser exploradas e compreendidas.
Não obstante, faz-se necessário somar a esse fato a afirmação de Passarelli; Junqueira
e Angelucci (2014) sobre novas semânticas e novas literacias que são um conjunto de
habilidades ou competências construídas com o uso de diferentes tecnologias. Os jovens estão
dentro desse contexto onde utilizam hipertexto, multimídias, interatividade, redes sociais,
estabelecendo assim, uma relação de produtor e consumidor de conteúdos e informações.

3. Metodologia

A proposta metodológica deste estudo será qualitativa, pois trabalha com o universo
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um
espaço mais profundo das relações e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
quantificação.
Quanta a natureza caracteriza-se por ser um estudo descritivo e exploratório, pois temse o intuito de descrever os fatos ou fenômenos de uma realidade, conforme afirmam Gerhardt
e Silveira (2009) e estudo exploratório, segundo Gil (2009) tem o objetivo de proporcionar
maior familiaridade com o problema em questão, com a intenção de torná-la mais clara ou
construir uma hipótese. Como procedimento utilizará uma pesquisa-ação, com o objetivo de
apontar, por meio de oficina, estratégias para o desenvolvimento de competências que
possibilitem aos alunos e docentes da escola eleita a utilizarem mecanismos para leitura
crítica e reflexiva dos conteúdos acessados nas redes sociais digitais. O estudo será realizado
na Escola Estadual Pascoal Moreira Cabral, situada Avenida Rui Barbosa, Bairro Recanto dos
Pássaros, em Cuiabá/MT, por ofertar à comunidade aulas regulares para o ensino médio, foco
desse estudo, durante, aproximadamente quatro meses, a considerar o ano letivo.

4. Considerações Finais

Sabemos que no contexto escolar é necessário estabelecer mecanismos apropriados e
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eficazes que permitam que professores e alunos, inseridos em uma sociedade digital, possam
utilizar os recursos disponíveis para aprimorar o processo de aprendizagem. Assim, não
obstante,

torna-se

importante

que

a

Alfabetização

Midiática

Informacional

seja

implementadas no universo educacional com objetivo de preparar os envolvidos no mundo
cibernético.
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Resumo:
Este artigo apresenta reflexões sobre a interface Educação e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
no cenário atual. Diante de uma nova geração fixada na apropriação das tecnologias os processos de
transformações sociais se configuram em uma sociedade em rede baseada no coletivo, em novos
comportamentos e novas formas de se relacionar. Pensando nesses jovens, este texto apresenta a experiência do
projeto Reforço Digital realizado com alunos do ensino fundamental. O projeto está configurado na utilização do
Google Formulários, por meio do uso do celular, para o processo avaliativo das aulas de Língua Portuguesa, no
contexto de uma escola localizada na periferia de Barra do Garças, cidade do interior de Mato Grosso. A
incorporação desse aparato tecnológico permitiu que a docente observasse a dinâmica entre conteúdo,
engajamento e prática docente através do processo avaliativo, e os alunos passaram colaborar mais no processo
de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação. Cultura digital. Celular. Avaliação.

1 Introdução

O crescimento da utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na
área da educação como possibilidade para o processo de práticas pedagógicas tem inovado a
forma pela qual os professores criam os seus planos de aula.
Alinhado ao cenário contemporâneo, o uso das TIC permite que o docente faça
avaliações com os alunos, construa habilidades, apresente desafios e desenvolva novas formas
de ensinar e aprender. Pensando neste cenário, uma professora de língua portuguesa do Centro
Municipal Helena Esteves, localizada na cidade de Barra do Garças, distante 510 km de
Cuiabá, capital de Mato Grosso, criou o projeto Reforço Digital e passou a inserir o celular
dentro do processo avaliativo. Através do Google Formulários criou atividades que
permitiram estimular o aprendizado, criar novas etapas desafiadoras e observar, através de
gráficos gerados pelo software, o desempenho dos alunos. A experiência com o projeto e os
obstáculos enfrentados na utilização da tecnologia móvel será abordada mais adiante neste
artigo.
Na primeira sessão, far-se-á reflexão sobre a cultura digital a qual estão inseridos os
alunos pertencentes a uma nova geração, em que tecnologias como o celular passam a ser
extensões do corpo, memória externa de suas vivências. Dentro deste escopo pensar a imersão
como característica do espaço fluido e digital. Neste sentido, é importante que o docente,
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alinhado à utilização das novas tecnologias, faça o seu uso de forma eficaz e coerente ao
desenvolvimento do conteúdo que oferta.
A ubiquidade será tema de outra sessão, na qual abordaremos como todos os leitores
deste tempo presenteísta, hedonista, vivem em uma teia complexa, conectados em rede, em
que fazer parte do real e virtual acontecem simultaneamente. Adiante abordaremos a
experiência do projeto Reforço Digital, criado pela necessidade metodológica de uma prática
pedagógica que acolhesse o maior número de estudantes possível, e que fosse prático,
econômico, sustentável, atraente e eficiente na condução da disciplina de língua portuguesa.
Por fim, na tentativa de concluir o tema abordado, deixamos algumas reflexões dessa
experiência que atinge mais de 200 alunos, em sua maioria das classes C e D, pertencentes a
um bairro periférico da cidade de Barra do Garças. O projeto que trouxe inovação para a
escola chega a seu terceiro ano com muitas questões a serem superadas, mas com muitos
pontos positivos traçados no percurso.

2 Cultura Digital e a nova Geração Z

A expansão das TIC na sociedade fez com que as relações pessoais, comportamentos,
o trabalho, a educação, a saúde, o transporte, e diversas áreas do domínio humano se
transformassem para uma nova escala.
A geração que nasce a partir da propagação da internet, em 1995, e vai até o ano de
2010, denominada de ―Geração Z‖ é considerada com muitas habilidades tecnológicas. Um
público cada vez mais antenado, nascido no contexto de grandes mudanças nas formas de
comunicar, produzir, armazenar, memorizar, informar, buscar, disseminar, próprias da cultura
digital no qual a lógica binária atravessa os modos de viver.
Essa nova geração de jovens, já nascem usando múltiplos recursos tecnológicos,
utilizam o celular com facilidade, está com o controle remoto da TV assim como o mouse do
computador sempre em mãos, se comunicam muito bem, pesquisam na internet, são
habilidosas em lidar com informações e é uma ―geração ancorada na fantasia da estética35 do
eu sei‖ (VIEIRA; BERKENBROCK-ROSITO, 2017). E acreditam que a escola é um ponto
interessante, mas não é a atividade principal. Para elas, o que fazem em meio-turno, sua rede
de amigos presencial e virtual e os finais de semana lhes oferecem muito mais empolgação do
que o espaço escolar. Autores como Veen e Vrakking (2009) chamam essa nova geração de
35

A palavra estética vem Grego aisthesis, e quer dizer: sentir.
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homo zappiens ―por atuarem em uma cultura cibernética global com base na multimídia‖
(Ibid. pag. 30). A maneira pela qual a escola atua deve ser alinhada com essas transformações
sociais e comportamentais, isso porque as crianças são digitais e muitas escolas ainda
permanecem no mundo analógico.
Pesquisa recente intitulada The Next Generation of Learners36, encomendada pela
empresa americana Pearson, apontou que 47% dos estudantes pesquisados indicaram a
utilização de aplicativos e games via tecnologia móvel como método preferido para a
aprendizagem. Embora o apelo à tecnologia, a figura do professor foi apontado por 78% como
o principal método para a aprendizagem. Isso reforça o entendimento de que mesmo com a
inovação proporcionada pela tecnologia a interação professor-aluno ainda fica em primeiro
lugar quando se quer conhecimento.
Sobre relacionamentos a pesquisa apontou que 75% dos jovens dessa geração estão
mais abertos a amigos com diferentes origens, raça e crenças, em comparação aos 63% da
geração anterior denominada de ―Geração Millenium‖. Outra característica da nova geração é
que buscam aprender investindo mais tempo em vídeos (66%) que a geração anterior (55%).
Um ponto crucial é a imersão realizada através da tecnologia, a geração da cultura digital,
diferente de outras anteriores, não sabe o que é viver sem estar em rede, a internet para eles
não se constitui como um fenômeno transformador, porque estar em rede através dos nós faz
parte integral de suas vidas. A imersão é um princípio que precisa ser pensado na prática
pedagógica, pois é uma maneira de estar alinhada ao que os alunos ―Geração Z‖ ou homo
zappiens costumam realizar como parte normal em seu dia:
A imersão é o que elas experimentam nos jogos de computador. Elas entram em
mundos virtuais e se tornam parte deles. A imersão é muito importante para os
alunos e não é tão difícil de se chegar a ela. Em vez de dar aos alunos aulas passo a
passo em linguagem estranha a eles, deixem que eles penetrem em uma ambiente de
aprendizagem, tal como o dos recursos de multimídia, e deixe que trabalhem nesse
ambiente durante horas e por muitos dias. (VEEN, VRAKKING, 2009. p. 111).

Os desafios para uma nova abordagem em como ensinar estão postos, as interações
que as crianças e jovens estabelecem em seu dia a dia são muito mais dinâmicos, e a
tecnologia influencia em seu modo de pensar e nos seus comportamentos: ―O homo zappiens
quer estar no controle daquilo com que se envolve e não tem paciência para ouvir um
professor explicar o mundo de acordo com suas próprias convicções‖ (Ibid. pag. 12).
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Disponível em: https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/news/newsannoucements/2018/The-Next-Generation-of-Learners_final.pdf Acessado em: 12 de maio de 2019.
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A tecnologia atual imprime como uma de suas características a lógica de redes
(CASTELLS, 1999), na qual a inovação e flexibilidade para lidar com as TIC reprogramam e
reorganizam as atividades institucionais e sociais. Ao pensar que os jovens estão dentro dessa
lógica, os professores precisam estar atentos a quem são e como eles fazem a leitura de
mundo.

3 O ubíquo nosso de cada dia

A ubiquidade está presente na sociedade como forma de estar lá e cá ao mesmo tempo.
Por meio das tecnologias mais avançadas, o leitor experimenta uma nova estética do cotidiano
e passou a incorporar o adjetivo ubíquo, principalmente a partir dos anos 2000 com o boom
dos computadores domésticos, no caso do Brasil. De acordo com Santaella (2013), as
características do leitor ubíquo é a sua prontidão cognitiva ―que se orienta e reorienta em nós
e nexos multimídias, e mesmo diante de tamanha informação não perde o controle da sua
presença onde está fixado‖ (Ibid p. 20).
As raízes do leitor ubíquo se encontram no seu contexto histórico prefigurado em
leitores: contemplativos, moventes e imersivos. O contemplativo é aquele que se demora em
refletir a informação, é fruto do renascimento, do livro impresso; o movente tem estreita
ligação com o crescimento acelerado das grandes cidades, é o leitor de mundo em movimento,
um ser dinâmico filho da revolução industrial; o leitor imersivo ―brotou nos novos espaços
das redes computadorizadas de informação e comunicação‖ (SANTAELLA, 2013. p. 20), é
o tipo de leitor que vai dar um salto de desenvolvimento no que tange a compreensão de
aprender com novas linguagens, navegar pelas telas, imerso em signos. Se o movente
inaugura formas não lineares de observar o mundo, o imersivo estabelece maneiras
multilineares de olhar o mundo. Diante disso, o sistema cognitivo dos leitores sociais se
amplia com a chegada das novas tecnologias.
Para a autora, ―as ações reflexas do sistema nervoso central ligam eletricamente o
corpo ao ambiente tanto físico quanto ciber em igualdade de condições. Com isso, dissolvemse quaisquer fronteiras entre o físico e o virtual‖ (SANTAELLA, 2013, p. 21).
E a preferência está na utilização do celular, um aparato tecnológico em que o leitor
pode realizar multitarefas, jogar, tirar fotos, fazer vídeos, entre muitas outras possibilidades.
Neste cenário os desafios para a educação são grandes. Santaella (2013) vai chamar de
―aprendizagem ubíqua as novas formas de aprendizagem mediadas pelos dispositivos móveis.
É característico dessa aprendizagem os processos mais abertos, espontâneos, assistemáticos,
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livres e contínuos já que podem ser acessados a qualquer hora do dia. É originado da web 2.0,
uma internet mais colaborativa em que os saberes e problemas são compartilhados.
A consequência disso são aprendizagens situadas na cultura digital, bem distinta da
educação tradicional. A aprendizagem ubíqua requer flexibilidade, instantaneidade e novas
expectativas de liberdade.
A nova estética está vinculada a pluripresença (SANTAELLA, 2008), a ubiquidade
nossa de cada dia, quando nos deslocamos para outro lugar, sem que para isso precisemos nos
deslocar corporalmente. O sujeito está em rede, imerso, num sistema colaborativo,
experimentando a estética da convivência a partir do espaço ciber, e quando se instala essa
forma de viver a visão-túnel e linear do pensamento não tem espaço.
A nova ecologia midiática impõe novos ajustes para a educação, e embora novos
modelos devam ser instalados isso não quer dizer que se devam apagar formas e modelos
anteriores. A cultura digital instala práticas de autoformação, porém a ubiquidade traz consigo
alguns aspectos, como sendo: espontâneo, contingente, caótico e fragmentário. Por isso, a
crítica é que o leitor ubíquo encontra no espaço ciber condições instáveis entre a grande
difusão da informação e a construção pessoal do conhecimento. O papel do professor está
justamente em inserir neste processo em que pode existir aprendizagem sem ensino, um
direcionamento para novas descobertas, pautado pela conexão de informações verdadeiras e
que leve o pensamento ao acerto.

4 Entre experiências e o cenário: o projeto Reforço Digital

A educação tradicional está fixada na ideia de que o docente está no centro do
processo de ensinar; por outro lado, alunos e professores observam a chegada das mudanças
pelas TIC e todos os desafios a serem superados.
O discurso do uso das TIC na educação segue dois pontos importantes de
convergência: o primeiro está alicerçado na apropriação das tecnologias ao processo de
transformações sociais que se configura a sociedade em rede e, em segunda instância, essa
fundamentação se baseia na ideia de construção coletiva (PEIXOTO, 2009. pag. 90).
Pensando em uma pedagogia inovadora surge o projeto Reforço Digital, fruto da
necessidade metodológica que atingisse o maior número de estudantes possível, que fosse
prático, econômico, sustentável, atraente e eficiente. Partindo do princípio que um estudante
passa apenas 4 (quatro) horas do seu dia na escola, sendo elas horas fracionadas em aulas
geminadas ou individualizadas, e muitas vezes o estudante não consegue compreender o
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conteúdo em sala. Este aspecto da escola tradicional já não encontra consonância com os
alunos que chegam à sala de aula. Ensinar tornou-se desafiador porque as crianças mudaram a
forma com que aprendem e o comportamento social também leva a rupturas das antigas
tradições.
O projeto é mecanismo para motivação e interesse dos estudantes por meio do Google
Formulários, a fim de reforçar o conteúdo e consequentemente a aprendizagem. Ao utilizar o
Google Formulários, elaboramos um questionário do conteúdo estudado e disponibilizamos
aos estudantes um link de acesso, por meio do aplicativo de celular WhatsApp, que pode ser
respondido a qualquer hora e lugar, bastando apenas ter acesso à internet.
O projeto Reforço Escolar funciona no Centro Municipal de Educação Básica ―Helena
Esteves‖, fundado em 16 de fevereiro de 1959 por Helena Sudário Esteves. Durante 14 anos a
escola se manteve na região rural de Barra do Garças, e quem esteve à frente de forma
voluntária foi a própria professora Helena que assumiu os desafios de educar crianças da
região. Em 1973, passou a ser escola da Prefeitura Municipal de Barra do Garças,
funcionando como extensão da Escola Municipal de 1º grau Euclides da Cunha, localizada no
povoado de Voadeira.
Atualmente, a escola se localiza no bairro Jardim Nova Barra, que fica na parte
sudeste da cidade. Funciona no período matutino e vespertino. Recentemente a Lei Municipal
de nº 3.625 de 13 maio de 2015, sob Projeto de Lei de nº 024/2015 de autoria do Poder
Executivo Municipal, atualiza a denominação das Unidades Educacionais que compõem o
Sistema Municipal de Ensino, tornando assim, Centro Municipal de Educação Básica.
O CMEB Helena Esteves oferece a Educação Básica nas seguintes modalidades:
Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano nos turnos matutino e vespertino. No momento, conta
com o total de quase 900 (novecentos) alunos matriculados e frequentes.
O nível de escolaridade da maioria dos pais dos alunos que frequentam a escola é
baixo, mostrando que possuem apenas o Ensino Fundamental completo e uma minoria o
Ensino Médio ou Ensino Superior. Muitos deles fazem o uso dos programas sociais, como
Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Bolsa Família, pois são na maioria assalariados, operários
e alguns trabalhadores informais ou diaristas. Quanto às origens, a maioria se declara de cor
branca, seguidos pela cor parda e uma minoria negra.
A unidade escolar possui um laboratório de informática desativado. A sala dos
professores conta com apenas 2 (dois) computadores para atender os 35 (trinta e cinco)
professores lotados na unidade. A internet banda larga de 2 (dois) megas para atender a
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secretaria, a coordenação e a sala dos professores. Os estudantes não possuem acesso a Wifi
na escola.
Existem muitas barreiras para se trabalhar um projeto envolvendo tecnologia na
escola: a infraestrutura, a resistência de alguns profissionais e alguns pais, são algumas delas.
Assim que iniciamos o projeto o formulário ―teste‖ foi enviado no grupo de whatsapp
da escola para que pudéssemos verificar se deu certo, se seria realmente fácil acessar o
formulário, inserir as respostas e conferir o gabarito, porém nenhum colega foi capaz de
responder, alguns visualizaram, outros nem isso. Para verificarmos se havia dado certo
tivemos de enviar o mesmo formulário para o grupo de whatsapp da família, pudemos
comprovar que daria certo, tivemos os ‗feedbacks‘ e na manhã seguinte iniciei com os
estudantes. O projeto foi escrito conforme as normas estabelecidas pela escola, no entanto,
ainda não consta no PPP - Projeto Político Pedagógico. Dentre os professores da escola
apenas 1 (um) demonstrou interesse e utiliza a ferramenta com os alunos.
A resistência também foi presente por parte de alguns pais que alegaram o vício
tecnológico e a perda do domínio do filho. Algumas mães proíbem que os filhos acessem seus
aparelhos, mesmo podendo ser feito sob a supervisão do responsável. Recebemos um padrasto
preocupadíssimo com a utilização do celular para realização de atividades, após explicar o
projeto ele entendeu que seria de maior eficácia que o enteado copiasse aquela atividade para
o caderno. Os estudantes demonstraram muito interesse pelo projeto, alguns se deslocavam a
casa de tios e parentes para acessar a internet e responder seu questionário, outros utilizavam
os celulares dos pais, avós, tios, padrastos. Na unidade escolar é proibido o uso do aparelho
celular, contudo, algumas vezes tive que ignorar as regras para explicar aos alunos como
utilizar o aparelho e a ferramenta. O sucesso foi tanto que eles pediram que fossem enviadas
atividades aos sábados. A atividade era enviada e menos de meia hora depois já havia 15
(quinze) respostas.
Muitos estudantes dos anos finais do ensino fundamental do Centro Municipal de
Educação Básica Helena Esteves e seus responsáveis aderiram ao novo instrumento de
avaliação do conhecimento devido à praticidade e dinamismo da atividade. Iniciado em 2017
o projeto conta hoje com participação de quase 200 (duzentos) estudantes, de 7º a 9º ano do
ensino fundamental II, entre 12 e 15 anos.
A inovação despertou o interesse, pudemos perceber que aqueles alunos que mal
abriam o caderno em sala eram os primeiros a responderem os questionários e me contestarem
se algo não estava correto ou como havia explicado em sala. Recebemos ‗prints‘ com a
quantidade de acertos e a atividade diária passou a ser um desafio diário. As notas das
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avaliações bimestrais melhoraram, o interesse durante a explicação do conteúdo. Se
demorávamos a enviar o formulário já recebia a cobrança deles. Ao andar pelos corredores da
escola outros alunos questionavam quando iriam ter aula comigo para realizarem os
questionários, logo surgiu a ideia de expandir o projeto publicando o link das planilhas no
facebook do CMEB Helena Esteves.
A maior participação desses estudantes dá-se pelo desafio de atingirem melhores
níveis de pontuação em relação às suas atividades anteriores e às dos colegas. O desafio
desperta a atenção e a concentração. A geração que vive a cultura digital busca desafios que
estimulem seus talentos, que sejam problemas que os façam pensar na relevância para o
mundo que o cerca e que os professores lhe deem a confiança necessária para errar e buscar
ajuda. Para Veen e Vrakking (2009) os desafios são encarados como ―problemas
verdadeiramente complexos para cada indivíduo‖.
Os resultados podem ser vistos como motivação para a aprendizagem dos
conhecimentos escolares, uma vez que essas atividades, em alguns momentos, são realizadas
sob a supervisão dos responsáveis (por vezes em seus aparelhos celulares), o que caracteriza
uma forma de interação escola-família.

4.1 A ferramenta Google Formulários e sua aplicação na prática pedagógica

O Google Forms, em português Google Formulários, é um dos aplicativos que faz
parte do Google Drive. Um criador de perguntas subjetivas e objetivas, com a possibilidade
de tornar as perguntas obrigatórias, de modo que o questionário só poderá ser enviado se
todas as questões obrigatórias estiverem respondidas. O formulário construído pode ser
disponibilizado através de um endereço eletrônico e, quando preenchido pelos respondentes,
as respostas aparecem imediatamente na página do Google Formulários do usuário que os
criou. Essa é uma das principais vantagens no seu uso à visualização dos dados coletados. As
respostas aparecem organizadas em uma tabela, na qual cada coluna corresponde às
resoluções de uma questão e cada linha corresponde a um respondente. Essa planilha pode ser
exportada em diversos formatos, inclusive como uma planilha Excel.
Com isso, é possível realizar um diagnóstico, por mapeamento, dos conhecimentos
apreendidos, dos avanços e necessidades de cada estudante para intervir no processo de
aprendizagem. Diante desses resultados, planejo e replanejo minhas aulas para garantir a
qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
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A análise do processo requer que o professor esteja atento a maneira pela qual aborda
o conteúdo dentro de sala de aula e repensar questões que precisam ser entendidas do
conteúdo. A ferramenta permite também verificar individualmente o resultado de cada
estudante, o que contribui para um diálogo mais próximo com os alunos que precisam de mais
atenção. Como eles não obtiveram o resultado esperado replanejo a aula e monto outro
questionário para que eles possam verificar seus conhecimentos.
A avaliação torna-se um ponto da colocação em prática do conhecimento no
desenvolvimento docente em seu exercício profissional. Em cada atividade de avaliação, é o
saber posto em jogo como conhecimento (formação científica básica) e o saber fazer como
projeção prática (formação didática) para tomar decisões justas e agir de forma inteligente a
favor de quem aprende (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2000, p.185).
Nesta perspectiva, avaliar é conhecer, é contrastar, é dialogar, é indagar, é argumentar,
é deliberar, é raciocinar, é aprender. Avaliar é construir o conhecimento por vias heurísticas
de descobrimento. A avaliação é entendida como autoavaliação do docente para que ele
interprete a situação e faça reflexão do que precisa ser melhorado; coavaliação porque ao
expor as questões aos alunos, abrindo os resultados gerados pelo instrumento, podemos
pensar, juntos, estratégias que avancem no processo de aprendizagem, e assim constituir o
motor de todo processo de construção de conhecimento. Constantemente, tanto os que
ensinam quanto os que aprendem têm de obter dados e valorizar a coerência das ideias
expostas e dos procedimentos que se aplicam e, em função dessa informação, devem tomar
decisões sobre a introdução de possíveis mudanças.
Em uma das aulas aplicamos como atividade para a turma o conteúdo Concordância
Verbal através do Google Formulários. Por meio das respostas dos alunos no gráfico abaixo,
percebe-se que nem todos compreenderam o conteúdo. Dos 21 alunos que responderam
questões sobre o conteúdo, a média é de 6 acertos para 16 questões. O erro é um indicador dos
obstáculos com os quais se defronta o pensamento do aluno ao resolver as questões
acadêmicas. Nosso desafio é compreender suas causas, porque somente ajudando-os a
reconhecê-las será possível corrigi-los. Einstein dizia que boa parte de seu trabalho consistia
em detectar erros na resolução dos problemas e superá-los um a um.
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Gráfico 1: Respostas do questionário sobre Concordância Verbal

Fonte: Imagem elaborada pelas pesquisadoras.

Após perceber que não tinha alcançado o objetivo proposto com a aula e o conteúdo e
observar nos alunos que haviam ficado chateados por não conseguirem obter o êxito na
atividade, fizemos um círculo em sala e a partir dos conceitos anotados na aula anterior
construímos um mapa mental do conteúdo e refizemos na lousa todas as questões do
questionário. Eles puderam então reconstruir a autoestima e o mapa ajudou na estratégia para
construção da aprendizagem.
Aprendi com eles que uma boa estratégia após cada atividade e conteúdo trabalhado é
a roda para debate e a construção de forma coletiva, mas individualizada, de mapa mental dos
conceitos que ainda não foram incorporados como conhecimento. Incluímos aquele aluno que
não copia da lousa e não tem conteúdo no caderno, mas que pode, com o auxílio dos
questionários, realizar atividades e verificar seu aprendizado.
Uma vez que as dificuldades dos alunos são detectadas, é preciso repensar o processo
de ensino-aprendizagem, e um caminho possível é refazer o teste. Sua principal função é a de
regular e melhorar as aprendizagens dos alunos; é a de conseguir com que os alunos
desenvolvam as suas competências de domínio cognitivo e metacognitivo.
Neste sentido, os professores são agentes fundamentais no processo ensinoaprendizagem e devem posicionar-se diante da avaliação formativa, organizando o processo
de ensino de maneira ativa e planejada. Por isso, devem ser propostas atividades
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diversificadas e adequadas ao nível de desenvolvimento do aluno, pois este precisa receber
um feedback permanente, que o ajude a perceber os movimentos necessários para alcançar as
aprendizagens, além de ser um instrumento efetivo na comunicação entre os autores do
processo.
No gráfico 2, logo abaixo, percebe-se a evolução no resultado do conteúdo trabalhado
anteriormente, dos 25 alunos que responderam às 16 questões propostas sobre Concordância
Verbal passaram de 0 a 6 acertos para 4 a 12 acertos. Eles perceberam o erro e
compreenderam as regras de concordância assim como seu uso.

Gráfico 2: Respostas do questionário sobre Concordância Verbal

Fonte: Imagem elaborada pelas pesquisadoras.

Esteban (2003) reafirma a idéia sobre a avaliação como uma orientação das propostas
pedagógicas, quando aborda a função da avaliação formativa, afirmando que neste tipo de
avaliação, o professor deve ter como objetivo, analisar os resultados obtidos, para orientar o
planejamento de suas ações. Essa postura de utilizar os resultados da avaliação para planejar
as aulas, contribui para a construção da identidade do professor, como um profissional que
reflete, a partir de suas práticas e, assim, constrói conhecimentos durante sua prática. Portanto
a avaliação formativa possui, também, como função, a característica de ser fonte para a
construção do conhecimento do professor na prática (GARCÍA, 2002).
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Em 2017 e 2018 utilizamos o método para preparar os alunos candidatos a ingressarem
no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). Foram criados formulários com o conteúdo da
avaliação e em alguns refizemos provas de anos anteriores, o resultado foi muito satisfatório,
em 2017 tivemos 10 (dez) estudantes aprovados e em 2018 foram 11(onze).
Para a comunicação entre estudantes e professor foi preciso montar um grupo em uma
rede social. Estabelecer contato com a turma através do whatsapp não foi nada fácil, ao
compartilhar seu contato o docente permite aos alunos e pais a liberdade que vai além de sala
de aula, o professor está ali, naquele espaço virtual, em tempo integral, uma dedicação mais
que exclusiva, em que o trabalho vai para casa, para a rua e para todos os lugares. É colocado
a eles a condição de que o número será apenas para envio de atividades, o grupo é bloqueado
para não haver conversas desnecessárias, mas um ou outro vê a oportunidade de ter acesso ao
professor como um amigo mais íntimo.
Com os grupos de atividades a figura do professor vai muito além de mediar o
conhecimento, é algo além de desenvolver habilidades e competências. Quando se torna
disponível ao estudante, abre-se a ele uma infinidade de possibilidades e a figura do professor
passa a ser visto como alguém que pode mediar e abrir o caminho para o conhecimento e
assim o estudante, empaticamente, deseja realizar todos os projetos propostos. O Reforço
digital abriu as portas do Fotorrelatório Água, todo feito e enviado via whatsapp, das
Memórias Literárias das Olimpíadas de Língua Portuguesa (OBMEP) e de alguns textos que
publicamos no portal Recanto das Letras.

5 Para tentar concluir

O que está posto no cenário em que vivemos é: como a Educação irá se adequar aos
instrumentos e todos os artefatos culturais utilizados por alunos? Pelo que se compreende,
através da cultura digital, é que estamos diante de um aluno imersivo, com novas relações
cognitivas, com novas interações cotidianas e que consomem com muita intensidade as
informações que se apresentavam através das TIC.
Percebe-se que a figura do professor mediador deve compreender as nuances deste
novo panorama, seja ele de uma escola particular ou de uma escola de periferia, porque as
interações estão lá e cá ao mesmo tempo. É preciso entender que o aluno também é um agente
ativo no processo educacional, portanto, possui algumas responsabilidades, que devem ser
observadas, para que as aprendizagens ocorram de maneira satisfatória. Eles precisam,
também, utilizar o feedback oferecido pelo professor e regular suas aprendizagens por
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intermédio da análise de seus processos cognitivos e metacognitivos. Os alunos precisam,
ainda, conduzir processos de autoavaliação e serem autores de sua própria aprendizagem,
demonstrando iniciativa e autonomia. Mas para isso é preciso que o professor saia da sua
condição de mestre tradicional em que o saber é ―transmitido‖ porque já não faz mais jus ao
nosso tempo. O docente promove desafios, revela talentos, possibilita confiança entre seu
aluno e seu trabalho como mediador, trás do mundo real as referências que o aluno precisa ter
para compreender o mundo que o cerca; o professor ainda pode, com todo o aparato
tecnológico que existe, despertar paixões em seu aluno que o levará a buscar mais
conhecimento.
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SMARTPHONE COMO FERRAMENTA FACILITADORA DO
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Resumo:
Este artigo traz os apontamentos de dissertação que fez a junção entre a tradição (filosofia) e a novidade, através
do smartphone. Esta pesquisa encontrou espaço pelo fato da filosofia ser ensinada em sala aula para alunos
conhecidos como ―nativos digitais‖ conforme consta em Prenski (2001) e que, de acordo com Serres (2010), o
docente não é mais o detentor do saber, visto que os estudantes sabem por outros meios, aquilo que
pretendermos ensinar-lhes. Assim, o objetivo deste trabalho foi encontrar meios de utilizar como ferramenta para
ensino de filosofia o aparelho mais abundante, móvel, conectado e acessível que os estudantes têm em mãos: o
smartphone. Por tratar-se de um Mestrado Profissional, foi elaborado um guia para utilização do smartphone em
sala de aula, possibilitando também, ao longo deste processo, uma reflexão sobre a prática. Pensar em uma
proposta metodológica que contribuísse para entender melhor o que já era feito em sala de aula e apresentar
caminhos para o uso de smartphones para o ensino de filosofia. Para isso, sugere-se no guia utilizar esta
tecnologia para o acesso e distribuição do conteúdo digitalizado, exercícios e uso do aplicativo WhatsApp, por
exemplo. A proposta, além de buscar uma aproximação com o universo do aluno através do smartphone, é
ensinar filosofia com o pouco tempo que se tem para trabalhar esta disciplina. Desta forma, a tecnologia e seus
recursos contribuem para o acesso e exposição do conteúdo e otimização do trabalho docente.
Palavras-chave: Ensino. Smartphone. Filosofia.

1 Introdução

Pensar a educação e consequentemente o ensino, aliado a inovações tecnológicas tem
sido um imperativo nos tempos hodiernos. O docente envolvido no processo de ensino ao
refletir sobre deve, se lembrar da tradição, como quem olha para trás, e sempre que possível
introduzir inovações no seu modo de ensinar, de olho no futuro.
Este trabalho traz uma reflexão sobre a prática que na primeira parte leva em conta
autores da tradição filosófica que pensaram a educação não apenas como solução para sua
época, mas como algo imprescindível para humanidade. Aliás, Platão, Rousseau e Kant
entendem que a boa educação é de tal forma importante que, sem ela permaneceríamos
guiados pelo instinto sem adentrar no processo civilizatório.
Em seguida, apresenta uma reflexão sobre a influência da tecnologia e demonstra
como ela faz parte da vida humana de forma que sua evolução representa em última instância
a evolução do próprio homem, visto que as tecnologias não aparecem como algo que vem de
fora, mas são engendrados pelos homens e para os homens. Esta reflexão será conduzida no
sentido de fazer a junção entre filosofia, educação e tecnologia.
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Não se pode desprezar a importância da educação e não há como negar o aporte de
tecnologia em todos os níveis da sociedade, então é pertinente usar aparatos tecnológicos
disponíveis para o ensino e para dar mais fluidez para a educação dos homens.
Desta forma, após trilhar este caminho, tendo como ponto de partida a disciplina de
filosofia no ensino médio, esta pesquisa explorou como é possível usar a tecnologia móvel
para potencializar o ensino ao aproveitar de um dos dispositivos mais populares e
disseminados entre os jovens em idade escolar: o smartphone. É possível usá-lo como um
instrumento facilitador para o ensino de filosofia?
Buscando suprir o pouco tempo destinado a esta disciplina, entre outras questões
relacionadas a filosofia, foi elaborado e aplicado um guia para utilização do smartphone em
sala de aula. De acordo com a experiência, é possível utilizar os smartphones dos estudantes
para acesso e disseminação do conteúdo, realização de exercícios, por exemplo.

2 Platão, Rousseau e Kant

Platão não diferencia filosofia e educação como campos distintos de conhecimentos,
subentendem-se de suas obras que se educava filosofando e filosofava-se educando. Isso está
bem explicito na obra ―A República‖ onde ele pretende fundar uma cidade que seja perfeita,
ainda que essa cidade não exista, nunca existiu e muito provavelmente nunca existirá. Mas ao
pensar como seria constituída essa cidade Platão dá a educação dos homens e mulheres que
irão habitá-la ênfase considerável com destaque para a Alegoria da caverna no livro VII.
A alegoria descreve homens que sempre viveram em uma caverna dentro da qual eram
projetadas sombras que se moviam e era possível ouvir vozes, na verdade sons indistintos, e
esses homens, habitantes de caverna, tomavam essas imagens e sons indistintos como a única
realidade existente e possível. Os habitantes dessa caverna vivem na mais completa
ignorância acerca da realidade existente no mundo exterior e se o deixarem permanecerão lá,
pois estão satisfeitos com a situação. Mas pode ocorrer ―que se separe um desses prisioneiros,
que o forcem37 a levantar-se imediatamente, a volver o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos
a luz‖ (PLATÃO, 1965, 515 a–d). Dá a entender que é necessário fazer violência ao homem
que está sendo educado. Ele é forçado. Mesmo que se diga em outra parte que ―as lições que
se introduzem á força na alma não permanece nela, de forma alguma‖ (536 b- 537 a) seguido
de uma recomendação de ludicidade ―não use de violência na educação dos filhos, mas

37

Grifo do autor.
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procede de modo que se instruam brincando‖ (537 a-d) com o habitante da caverna parece que
necessita de uma abordagem mais direta e abrupta dispensando as sutilezas das propostas da
educação convencional.
Depreende-se daí que o homem forçado a levantar, ficar ereto, erguer os olhos para a
luz só pode fazer tudo isso se for educado para tal tarefa, do contrário não encontraria
motivação e permaneceria como os outros na mais doce ignorância. Iniciado o processo de
educação o homem educado deve cumprir seu dever decorrente do privilegio que lhe é
concedido. Aquele que viu a luz quer e tem o dever de voltar e comunicar aos seus que há
outra dimensão. O iluminado sofre de novo. Sofreu quando foi forçado a subir e a luz ofuscou
seus olhos e sofre agora com o retorno á penumbra.
A educação é na concepção de Platão o principal fator para diminuir as injustiças visto
que ―a educação e a instrução honesta e preservada de toda a alteração criam boas índoles (...)
e índoles honestas, tendo recebido semelhante educação, tornam-se melhores do que aqueles
que o precederam‖ (PLATÃO, 423 d - 424b). Encontramos aqui o ideal de Educação de
Platão para sua cidade pensada para ser perfeita, que em um esforço contínuo os homens se
tornem cada vez melhores através da educação.
Rousseau (1995) fala sobre Platão, pelo menos da obra ―A República‖, em termos
elogiosos quando recomenda aos seus possíveis leitores ―Quereis ter uma ideia da educação
pública, lede a República de Platão. Não se trata de uma obra de política, como pensam os
que julgam os livros pelos títulos: é o mais belo tratado de educação que jamais se escreveu‖
(ROUSSEAU, 1995, p. 14).
Rousseau viveu em tempos diferentes, e abordou a questão da educação a partir de um
foco diferente, pois se preocupa não em constituir uma cidade perfeita através da educação,
mas cuida de um aluno apenas e se esforça para que a sua educação fosse a tal ponto
esmerado que nada deixasse a desejar. Mas, assim como a cidade de Platão era imaginária e
consequentemente ideal, o Emilio de Rousseau também é imaginário e não menos idealizado.
O Emilio podia ser pensado sem contradição e era um aluno possível, mas em potência, não
existia em ato.
O genebrino entendia que para ter uma boa educação não bastava ter bons alunos, urge
que se tenha antes, bons educadores, pois em sua fala afirma categoricamente que ―Como
pode ocorrer que uma criança seja bem educada por quem não o foi ele próprio?‖ (1995, p.
26).
E em seu tratado não se esquece de ensinar a modéstia tanto para um provável mestre
quanto para o aluno ao afirmar que ―ninguém se perde pelo que não sabe e sim pelo que pensa
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saber‖, (1995, p. 174) evidenciando que toda educação é dialógica e não se pode prescindir de
um mediador e tal mediador mais que um homem de discurso deve ser alguém de ação, pois
―é preciso falar tanto quanto possível pelas ações e só dizer o que não se pode fazer‖ (1995, p.
196).
Certamente Rousseau entendia a educação como um modo de vida que deveria ser
levado rigorosamente a sério, pois está sendo boa pode significar a diferença entre uma vida
que vale a pena ou não, em todo caso ele afirma peremptoriamente ―Que examinem bem a
constituição do homem, que acompanhem os primeiros desenvolvimentos do coração em tais
ou quais circunstâncias, a fim de ver quanto um indivíduo pode diferenciar-se de outro pela
força da educação‖ (ROUSSEAU, 1995, p. 290).
―O homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação entende-se o
cuidado de sua infância (a conservação e o trato), a disciplina e a instrução com a formação.‖
(KANT, 1996, p. 11). Essa criatura frágil necessita de cuidados, de outra forma ela se tornará
forte, quando infante não se pode ser forte senão destrói a si próprio. É um imperativo da
natureza das coisas, visando sua própria conservação que em seus primeiros dias de vida, o
homem seja fraco e incapaz e tendo necessidade de ser tratado e protegido.
Além do cuidado essa criatura que deve se tornar humano precisa de disciplina senão
ela permanece em sua animalidade. Daí a afirmação que: ―Quem não tem cultura de nenhuma
espécie é um bruto: quem não tem disciplina ou educação é um selvagem. A falta de
disciplina é um mal pior que a falta de cultura, pois esta pode ser remediada mais tarde, ao
passo que não se pode abolir o estado selvagem e corrigir um defeito de disciplina‖ (KANT,
1996, p. 16).
Kant entende a educação como fator preponderante para a constituição da humanidade
a ponto de afirmar que ―o homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela
educação‖ (KANT, 1996, p. 15). O homem deve ser educado para agir moralmente visando
com isso diminuir a maldade que lhe é típica, maldade esta que deve ser contida como um rio,
não devendo levar em conta apenas a supressão da negatividade latente e inerente ao homem,
mas, também reforçando aspectos positivos da vida que é a possibilidade do homem ser feliz.
(id IBID p. 17).
A educação pensada para uma cidade, para apenas uma pessoa ou para a humanidade.
Platão pensava em homens justos, Rousseau os queria íntegros e Kant buscava a autonomia
para os homens tendo a educação como base.

3 Reflexão sobre tecnologia e ensino
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O homem não pode ser pensado dissociado das técnicas porque a história do homem
se confunde com a história das máquinas, um não é sem o outro. O homem sem as máquinas
não conheceria o progresso, não dominaria alguns aspectos da natureza a seu favor, ao passo
que as máquinas não existiriam sem o homem enquanto seu criador. Em suma como afirma
Álvaro Vieira Pinto ―os fundamentos maquínicos se confundem com a história do homem,
mas ela não é algo ‗dado‘ ela é feita‖ (2005, p. 73). E se o ser humano evoluiu isso está
expresso de forma indelével nas máquinas que ele inventou, portanto, ―a evolução do
maquinismo é na verdade a evolução do homem enquanto ser que constrói‖ (2005, p. 74).
O homem domina a técnica e evolui através da técnica, com a técnica. No entanto, a
técnica em si, de acordo com Lévy (1999) ―não é nem boa, nem má, nem tampouco neutra‖ e
é fato que as técnicas desenvolvidas introduziram de forma irreversível mudanças no
cotidiano do homem, no entanto, é certo também que ―nem a salvação nem a perdição
residem na técnica‖ (1996, p. 16) podem trazer benefícios ou ruína, dependendo do uso que os
homens fazem dela. Porque de acordo com Lévy ―a informática não intervém apenas na
ecologia cognitiva, mas também nos processos de subjetivação individuais e coletivos‖ (1996,
p. 34).
A tecnologia molda os seres humanos em todas as esferas da sociedade dando fluidez
aos negócios e como a escola está inserida no tecido social como parte importante da
formação dos homens cabe ressaltar a influência que a tecnologia exerce no ensino.
Lá pelos idos dos anos 1980, Paulo Freire já salientava que a televisão poderia se
tornar um importante instrumento que poderia ser utilizado para letramento. O aluno que
eventualmente, assiste a algum programa de televisão, viria para escola com alguma bagagem.
Esse conhecimento que o aluno já traz consigo de forma alguma pode ser controlado pelo
professor (VOLTOLINI, 2016). Esse saber adquirido fora da sala de aula foi chamado de
―escola paralela‖.
Quando se trata de uso de tecnologia como ferramenta facilitadora dos processos
educacionais na contemporaneidade, nos encontramos na terceira fase deste processo.
Voltolini (2016) citando Sharples informa que há três eras de aprendizados mediados por
recurso da comunicação.
Na primeira, a era da alfabetização em massa, o livro foi o meio de instrução, e o
objetivo principal do sistema de educação era a transmissão de informação. Na
segunda, a era do computador, a educação é reconceituada em torno da construção
do conhecimento através da modelagem de informações, processamento e interação.
A terceira é a era da tecnologia móvel, onde a educação é concebida como uma
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conversa em contexto, habilitada pela interação contínua através da tecnologia
pessoal e móvel (VOLTOLINI, 2016. p. 18).

Para este momento da pesquisa o foco é a terceira fase do aprendizado mediado por
aparatos tecnológicos de última geração, doravante denominado aparelhos móveis, sendo
mais específico: Smartphone, palavra que em inglês significa telefones inteligentes

3.1 Smartphones

De início será colocado em destaque algumas objeções que comumente se faz,
principalmente por docentes, em relação ao uso de celular em sala de aula; em seguida foi
feita uma demonstração com base em trabalhos já publicados como é possível usar, com
relativa vantagem para o ensino, celulares em sala de aula.
O uso de celular em sala de aula, ainda mais quando se trata de um smartphone, um
aparelho multimídia, além de fazer ligações telefônicas, traz acoplado em sua memória uma
infinidade de aplicativos que com o auxílio da internet, disponibiliza para o proprietário
acesso ilimitado a músicas, vídeos, fotos, e possibilidade de relacionar com quem ele quiser
em qualquer lugar do mundo, desde que, é claro, tenha acesso a internet.
Exatamente por isso, o smartphone se torna um empecilho para o ensino na visão de
muitos educadores, por ser aparelho portátil, pessoal e cheio de recursos, ele acaba por desviar
o foco do estudante, nesse aspecto os educadores reclamam, e não sem razão, de que o
aplicativo móvel é um poderosíssimo elemento de distração e argumentam também que o
celular está mais ligado a diversão que ao ensino propriamente dito, e como os smatphones
são aparelhos pessoais, o docente não pode ter o controle do que é acessado pelos estudantes
mesmo quando ele é usado para fins pedagógicos.
No entanto, é possível elencar vários bons motivos para adoção do smartphone como
uma ferramenta útil para ser usada no ensino, pois de acordo com Cônsolo (2008) suas
características mais marcantes são: acessibilidade, portabilidade, mobilidade e conectividade.
O smartphone é um aparelho acessível porque pode ser visto nas mãos da maioria dos
alunos que frequentam escola pública, independente de sua cor ou estrato social do qual é
oriundo. Os aparelhos podem até diferir no preço, mas invariavelmente, não se distanciam
muito no que se referem a recursos multimídias, fotos, vídeos, músicas, chamadas telefônicas,
redes sociais possibilitadas pelo acesso à internet entre outros, compactados em um pequeno
aparelho.
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Devido ao seu tamanho reduzido pode ser facilmente transportado no bolso e nesse
aspecto leva grande vantagem sobre o computador pessoal que precisa de um ponto fixo para
ser instalado por conta do seu tamanho e da necessidade de estar constantemente ligado a uma
tomada de energia. É mais versátil também que os notebooks que, embora facilmente
transportável, suas dimensões não permitem que sejam no bolso e sua mobilidade lhes
restringe a conectividade. Isso justifica sua portabilidade.
A mobilidade não lhe é atribuída apenas porque pode ser transportado de um lado para
o outro, mas pelo fato de não perder suas características utilitárias enquanto passeia no bolso
de alguém, os notebooks podem ser facilmente levado de um lado para outro, mas nesse meio
tempo, ele não pode ser utilizado. Ao passo que os aparelhos móveis, no caso aqui o
smartphone, enquanto você se move suas atividades continuam.
Quando se trata do smartphone sua acessibilidade não diz respeito apenas ao quesito
de adquirir o aparelho, mas também pelo acesso à internet, ou seja, é um produto que tem
acesso constante e permanente a redes sociais, que justifica que um dos seus atributos mais
notáveis seja a sua conectividade. Com os aparelhos deixa de existir a ideia de entrar ou sair
da internet, pois a maioria das pessoas estão constantemente ligadas à internet, 24 horas por
dia, 7 dias por semana (CÔNSOLO, 2008. p. 44).
Por conta dessas características os aparelhos criam um espaço híbrido e cultura
nômade, ou seja, um evento em que as pessoas estão ao mesmo tempo em um espaço físico
real, mas conectado com o mundo virtual, essa ação ressignifica o conceito que ubíquo que
antes se entendia por algo que está em toda parte, mas não tinha nada a ver com a onipresença
da divindade, agora de acordo com Higuchi (2011) ubiquidade é a possibilidade de estar ao
mesmo tempo conectado e em movimento e presente tanto no espaço virtual como no físico.
O smartphone possibilita essas situações de acessibilidade por ter um preço
relativamente baixo na compra e também na manutenção, fácil de carregar no bolso, móbil e
com excelente conectividade. Por isso é sucesso absoluto entre os adolescentes. Não só entre
adolescentes, mas em todos os segmentos sociais desde o setor especulativo como os bancos,
meios de produção, educação entre outros.
Tão importante quanto encontrar meios para utilização de um aparelho multimídia,
vale atentar para algumas variáveis. Para utilização do smartphone no ensino temos que
lembrar que ele é apenas um dos itens envolvidos nesse processo, de acordo com Higuchi
(2011, p. 42) citando Valentin, há pelo menos mais seis itens a serem considerados: tempo,
espaço, ambiente de aprendizagem, método, conteúdo e a capacidade mental do aluno, tudo
isso aliado a tecnologia disponíveis no smartphone é possível facilitar o processo de ensino.

759

Higuchi (2011) levanta seis recomendações quanto ao uso de smartphone como uma
ferramenta para auxiliar o ensino

1)
Os aparelhos não devem ser vistos como um substituto para as atuais técnicas
de aprendizagem, mas como um complemento.
2)
A aprendizagem móvel deve ser utilizada para facilitar as diferentes
dimensões da aprendizagem, pois oferece uma experiência personalizada, autentica e
situada.
3)
Os dispositivos móveis proporcionam um ambiente favorável a colaboração,
tendo em vista seus inúmeros aplicativos, (....) que facilitam a comunicação e a troca
de informação.
4)
A aprendizagem móvel deve envolver todos os participantes de um mesmo
grupo, evitando-se a exclusão ou o constrangimento de membros que não possuem o
dispositivo móvel.
5)
Desenvolver políticas para adoção da aprendizagem móvel evitando-se o
abuso na sua utilização, como o acesso a conteúdos inapropriados, cyberbullying,
perda ou roubo do aparelho.
6)
A adoção da aprendizagem móvel deve ser acompanhada de uma
preparação/formação dos componentes principais que envolvem este processo, ou
seja, os estudantes, os educadores, pessoal de apoio, os pais (HIGUCHI, 2011, p. 4647).

O smartphone por se tratar de um aparelho pessoal deve servir apenas de complemento
para auxiliar no ensino e cabe ao professor se reinventar quanto à sua prática docente.
Voltolini (2016) salienta que:
A metodologia estimula a tomada de decisão e a autonomia, colocando o aluno no
controle do próprio saber. Assim sendo, os dispositivos móveis podem ter papel
fundamental no Ensino Personalizado, por tratar-se de uma tecnologia individual e
pessoal. Nesse processo, cabe ao professor a função de orientar e tirar dúvidas. Em
suma, a palavra de ordem é ―personalizar‖, o aluno segue seu ritmo, gestor do
processo de ensino-aprendizagem (2016, p. 46).

Mesmo não sendo uma necessidade imperativa usar tecnologias como se isso se
constituísse a salvação da educação, sempre vale à pena ressaltar que quando se trata de
ensinar, urge que se utilizem novos métodos, porque os estudantes fazem parte de uma nova
ecologia de saberes. Ainda conforme Serres (2015):
Essas crianças, então, habitam o virtual. As ciências cognitivas demonstram que o
uso da internet, a leitura ou a escrita de mensagens com o polegar, a consulta á
Wikipédia ou ao Facebook não ativam os mesmos neurônios nem as mesmas zonas
corticais que o uso do livro, do quadro negro ou do caderno. Essas crianças podem
manipular várias informações ao mesmo tempo. Não conhecem, não integralizam,
nem sintetizam da mesma forma que nós, seus antepassados (SERRES, 2015, p. 19).

4.1 Guia para utilização do smartphone para o ensino de filosofia
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Como essa prática não é regulamentada como método da escola e funciona de forma
aleatória com este ou aquele professor, e a lei 10.232 de 29 de dezembro de 2014 de autoria
do deputado Mauro Savi preconiza que
Art. 1º Torna defeso, para uso não pedagógico o uso de aparelhos/equipamentos
eletrônicos em sala de aula de ensino fundamental e médio do Estado de Mato
Grosso.
Parágrafo único. Compreende para efeitos dessa lei como aparelhos/ equipamentos
eletrônicos,
Celulares; Mp3; mp4; iPod; notebooks; smartphones; câmeras digitais; tablets;
outros.
Art. 2º a utilização desses equipamentos será permitido desde que seja para fins
pedagógicos sob a supervisão e a orientação do profissional de ensino.

Por conta dessa lei, o docente que quiser fazer uso do celular para o ensino deve
propor mediante projeto pedagógico, em parceria com a gestão da escola e se algum estudante
se recusar a aderir, nada há quem possa obrigá-lo, mas como ele tem direito de acesso ao
conteúdo, é sempre possível fazer uma cópia impressa para o dissidente.
Sempre pode surgir no decorrer da implementação desse modo de ensinar, algo que
não se pode prever e que venha de alguma forma se tornar um empecilho para levar a cabo o
planejamento, isso seria de se esperar, visto que é uma ideia que, embora tenha aparência de
simplicidade requer planejamento e uma elaboração minuciosa tanto no formato que se dará
ao conteúdo trabalhado quanto na sua disponibilização.
Deve-se tomar o cuidado de não disponibilizar o conteúdo todo de uma vez, senão
alguns estudantes mais esforçados completam o programa e ficam sem atividades para fazer
em sala de aula, ao passo que os que andam mais devagar ficam tentados a deixar de lado o
conteúdo estudado por conta do descompasso.
Não há dúvida que um projeto com essa magnitude que inclui a abolição de passar
exercício no quadro e carregar livros para sala de aula, visto que o conteúdo do livro que se
seguirá, para levar adiante o programa proposto será escaneado. Durante sua execução
carecerá de muitos ajustes e quem se envolver com esse método deve estar pronto para
abandonar alguns requisitos e inserir outros para dar continuidade na execução. Estar cientes e
dispostos a melhorar as ideias após tentativas e erros faz parte do programa.
Uma vez escolhido um determinado titulo de livro, ele será trabalhado na unidade
escolar por três anos. No caso da unidade escolar esta pesquisa está sendo desenvolvida a
opção foi pelo livro ―Experiência do pensamento‖ de Silvio Gallo. O autor trabalha o ensino
de filosofia a partir de temas e agrega como elemento enriquecedor do debate proposto alguns
aportes de outras formas de linguagens como a musica a literatura bem como sugestões de
filmes.
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Depois da introdução que consiste quase sempre na contextualização do assunto
escolhido e serve também como artifício para remeter o tema em questão para o cotidiano dos
estudantes, a abordagem é feita através da cronologia, demonstrando a principio o que dizia
os antigos sobre o assunto, a explanação passa pelos autores da tradição filosófica do período
Medieval e chega aos contemporâneos, geralmente mencionando filósofos ainda vivos e
ativos na produção do conhecimento filosófico.

Sugestão de aula 02

O capítulo que estamos trabalhando conta com 18 páginas da qual se deve fazer uma
aula expositiva apresentando um panorama geral do capitulo demonstrando a estrutura interna
da argumentação do autor.
Lançado o tema o autor do livro didático estrutura sua argumentação para dar conta do
assunto da seguinte forma:
a) recorre á história da filosofia de maneira cronológica, citando autores da tradição
filosófica conhecida como filosofia Antiga, geralmente Platão e Aristóteles. Depois traz
argumentos de autores da fase conhecida Idade Média, para em seguida citar autores
contemporâneo que corroboram ou discordam com as demais teses apresentadas sobre o
assunto.
b) o tema é enriquecido pelo autor trazendo para dialogar com os autores da tradição
filosófica, outras formas de linguagens como músicas, filmes, obras de artes de reconhecido
valor histórico e literatura, seja na forma de conto, prosa, poesia ou crônicas.
c) propõe atividades de perguntas resposta baseadas na explanação feita sobre o tema e
traz excertos de textos filosóficos para leitura e interpretação também com atividades para
responder.
Se aproveitar bem o tempo é possível demonstrar esse panorama geral em uma aula.

Sugestão para aula 3 e 4

Dentro do corpo do texto, como era de se esperar, o autor faz menção de vários
conceitos, é imperativo explicitá-los, mesmo correndo risco de ser considerado um professor
explicador. Entendo que sem se apropriar dos conceitos para ter a experiência do pensamento,
o estudante fica sem ferramentas para exercer sua dimensão criativa.
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No capítulo que escolhi para esta reflexão os conceitos presentes no texto são: corpo,
alma, natureza humana, condição humana, dualismo psicofísico, essência, existência, vida
ativa, trabalho alienado.
Elucidar esses conceitos é de extrema importância para a compreensão não só do
capitulo, mas para se ter uma noção do que somos e refletir filosoficamente sobre nosso corpo
e as implicações a ele inerente. O ensino de filosofia se dá através dessa compreensão de que
ao abordar um tema através dos conceitos estamos lidando com a especificidade da filosofia.

Sugestão para aulas 5 e 6

Uma vez introduzido os autores e feito o panorama geral e já elucidado os conceitos é
interessante usar os subtítulos para atividades de leitura e escrita propondo resumos. Deve se
indicar quais partes devem ser resumidas e e quanto se deve escrever para evitar que faça a
cópia daquilo que deveria resumir ou que alguém o faça sucintamente em duas linhas. Existe
uma quantidade razoável que se pose escrever dependendo do tamanho do subtítulo. Neste
capítulo temos os seguintes subtítulos:
A filosofia na história. Corpo e alma. p. 66 20 linhas.
Natureza humana versus condição humana. p. 69-72 30 linhas.
É importante nesse resumo atentar para a ideia central que perpassa todo o capitulo e
que se sustenta em cada subtítulo. Essa proposta de trabalho pode ser realizada também como
dever de casa. O docente deve se assegurar de que os estudantes sabem fazer resumos e em
caso de dificuldades auxiliá-los antes de iniciarem a tarefa.
As questões propostas podem ser apresentadas neste modelo, já de antemão
exercitando o estudante para o ENEM.
1) Baseado no texto julgue os itens abaixo e responda.
(I) Quando se trata de política é correto afirmar que o termo tem um único sentido que
significa ganhar as eleições.
(II) A política está presente em todas as instituições, por isso podemos falar em
política da empresa, política da escola ou igreja.
(III) Para entender o que é política é preciso seguir por múltiplos caminhos
estabelecendo relações e distinções entre força e autoridade; entre Estado e governo.
(IV) podemos falar em política porque ela foi sempre foi igual em todos os tempos e
em qualquer lugar.
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(V) A política é a arte de governar, de gerir o destino da cidade e muda de acordo com
aspectos do tempo e do espaço.
(a) Todas as alternativa estão corretas.
(b) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
(c) Somente as alternativas I, III e IV estão incorretas.
(d) Somente as alternativas II, III e V estão corretas.
(e) Somente as alternativas I, II e V estão incorretas.

5 Considerações finais

Os profissionais do ensino de filosofia já não justificam mais a presença dessa
disciplina no ensino pelos seus aspectos soteriológicos, ou seja, a filosofia como a salvação
daqueles que se dedicam a ela, pois a partir daí terão o pensamento e se tornarão cidadãos
conscientes, é claro que a filosofia se presta a isso, mas não apenas a para tal. O que se espera
é que o estudo da filosofia conduza o estudante á experiência do pensamento e que ela forneça
fundamentos mais sólidos para tomadas de decisões no âmbito da moral.
Espera-se que diante de tantos aparatos tecnológicos que mudou completamente as
relações interpessoais os seres humanos ainda cultivem e pratiquem ações que os torne
humanos mantendo a afetividade e o respeito pelo próximo. Novos tempos requerem novos
gestos, mas o agir ético sempre será necessário.
Com sociedade inundada por aparatos tecnológicos em todos os seus segmentos, não
se pode esperar menos das escolas, que é local os membros da comunidade tem seus
primeiros contatos fora da família. Usar aparelhos que são abundantes, baratos, acessíveis e
conectados para falar uma linguagem mais próxima do jovem e dar fluidez e dinamismo ao
ensino não é pedir demais, e seguir a tendência.
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Resumo:
Este artigo trata de um relato de experiência sobre um trabalho desenvolvido na disciplina de Prática
Experimental, com estudantes do 2º ano do Ensino Médio de uma Escola em tempo integral na cidade de
Sorriso, no estado de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi relatar uma das experiências realizadas, a
construção de uma pirâmide holográfica e o uso de um smartphone, bem como contextualizar a
interdisciplinaridade e os conceitos matemáticos e físicos trabalhados com os estudantes, reiterando que práticas
interdisciplinares, inovadoras e com o uso das tecnologias digitais tornam o ensino mais atraente e a
aprendizagem mais eficiente. A metodologia de pesquisa é qualitativa, com a finalidade de observar o
desempenho dos estudantes perante o ensino e a aprendizagem nas aulas práticas. O recurso didático utilizado
para a experiência foi o smartphone, um objeto que faz parte do cotidiano do estudante, que causou grande
interesse pela atividade e proporcionou uma aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Escola Plena. Prática Experimental. Smartphone. Pirâmide Holográfica.

1 O projeto Escola Plena

A implantação do atual modelo da escola em tempo integral no estado de Mato Grosso
está disposta na Portaria de número 035/2016/GS/SEDUC/MT e é denominado como Escola
Plena. Consta no Art. 16. da citada portaria que ―A implantação da Educação Integral em
Tempo Integral tem por objetivo incentivar as escolas a criarem iniciativas inovadoras para o
Ensino Médio, a pensar soluções que diversifiquem os currículos com atividades integradoras
a partir dos eixos de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, para melhorar a qualidade da
educação nessa fase de ensino e torná-la mais atraente‖ (MATO GROSSO, 2016).
A Escola Plena fundamenta-se em três eixos: ―Formação Acadêmica de excelência,
Formação para a vida e Formação de competências para o século XXI‖ (ICE, 2016a), neste
sentido, reiteramos que cada eixo conduz a caminhos de formação integral que levam o
estudante a pensar, construir e executar seu projeto de vida, pois o eixo Formação Acadêmica
se processa por meio de práticas eficazes de ensino e processos de verificação de
aprendizagem; o eixo Formação para a vida, refere-se aos valores e princípios que o estudante
constitui ao longo da vida; o eixo Formação de competências para o século XXI relaciona-se
ao conjunto de habilidades essenciais para os domínios da emoção e de natureza social (ICE,
2016). Desta maneira, podemos observar que a escola em tempo integral não assegura apenas
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o desenvolvimento de habilidades cognitivas, mas sim uma formação que possibilita o
desenvolvimento de competências que agregam valores nas dimensões pessoais, sociais e
produtivas.
Para o desenvolvimento dos três eixos de formação, os estudantes permanecem na
escola dois períodos, matutino e vespertino (das 7h às 16h), com aulas e atividades
diversificadas. Além dos componentes curriculares da Base Nacional Curricular Comum
(BNCC), como matemática, biologia, química, física, filosofia, sociologia, história, geografia,
língua portuguesa, artes, educação física e língua estrangeira, a matriz curricular conta com
componentes diversificados que compreende as disciplinas de estudo orientado, avaliação
semanal, eletivas, projeto de vida e práticas experimentais, disciplinas estas, que contribuem
para o desenvolvimento de competências inerentes ao desenvolvimento global dos estudantes.
Com o intuito de atender a demanda do modelo da Escola Plena, além do quadro de
profissionais que compõe a equipe escolar que se constitui em professores qualificados,
técnicos-administrativo, um coordenador pedagógico e um gestor, a escola ainda conta com
três orientadores pedagógicos, um para cada área de conhecimento, Linguagem, Ciências
Humanas e Sociais e Ciências da Natureza e Matemática, o que proporciona melhor
acompanhamento aos professores por profissionais específicos das áreas.
Diante ao quadro de profissionais e ao currículo que traz uma gama de novas
perspectivas para os estudantes, na intenção de garantir uma educação de qualidade para
todos, uma das disciplinas diversificadas cria espaços de aprendizagem especificamente na
área de Ciências da Natureza e Matemática, a disciplina de Prática Experimental, que é
realizada pelos professores da área (matemática, física, biologia e química), e orientada e
acompanhada pelo orientador pedagógico. Neste sentido, as práticas pedagógicas são
planejadas conjuntamente, de modo que venham contribuir na promoção da aprendizagem,
bem como na construção de processos inclusivos que atendam a demanda educativa do século
XXI.
Neste contexto, o objetivo do trabalho é relatar uma das experiências realizadas na
disciplina de Prática Experimental, a construção de uma pirâmide holográfica e o uso de um
smartphone, bem como contextualizar a interdisciplinaridade e os conceitos matemáticos e
físicos trabalhados com os estudantes, reiterando que práticas inovadoras e com o uso das
tecnologias digitais tornam o ensino mais atraente e a aprendizagem mais eficiente.
Sob o ponto de vista metodológico, este trabalho é uma pesquisa qualitativa e teve
como fonte de dados a observação participante. Assim, apresentamos ao longo desse artigo, o
relato de uma atividade sobre pirâmide holográfica, desenvolvida com alunos do segundo ano
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do Ensino Médio de uma Escola Plena da cidade de Sorriso-MT, na aula de prática
experimental, tendo como base as disciplinas de matemática e física.

2 A disciplina de Prática Experimental na Escola Plena e o uso de tecnologias digitais

A disciplina de Prática Experimental compreende em aulas práticas, onde o estudante
pesquisa, explora, manipula, examina, manuseia, avalia, investiga, descobre, enfim, vivencia a
prática, amplia sua visão sobre o mundo científico e adquire aprendizagem de forma
significativa e interdisciplinar, pois abrange as disciplinas da área da Ciências da Natureza,
(química, física e biologia) e Matemática.
Para Silva e Zanon (2000, p. 134) as atividades práticas:
(...) podem assumir uma importância fundamental na promoção de aprendizagens
significativas em ciências e, por isso, consideramos importante valorizar propostas
alternativas de ensino que demonstrem essa potencialidade da experimentação: a de
ajudar os alunos a aprender através do estabelecimento de inter-relações entre os
saberes teóricos e práticos inerentes aos processos do conhecimento escolar em
ciências.

Porém, para uma melhor aquisição do conhecimento, a execução de práticas
experimentais em sala de aula requer uma reflexão constante dos docentes, pois é essencial
um planejamento da atividade, com embasamento teórico e objetivos condizente a realidade
dos estudantes.
As aulas experimentais, desenvolvidas na disciplina de prática experimental das
escolas Plenas, além de estimular o aprendizado significativo, a interação entre os pares
possibilita o desenvolvimento em aspectos de investigação e motivacionais. Diante disso,
oportuniza aos alunos o aumento da capacidade colaborativa, desenvolvendo o espírito de
coletividade, participação e construção conjunta dos conhecimentos científicos, como pode
ser identificado em Ramos e Rosa (2008):
(...) as aulas experimentais podem ser usadas como uma ferramenta importante para
estimular não só o aprendizado, mas também a convivência em grupo, propiciando
trocas entre sujeitos, necessariamente mediadas pela Cultura na qual estes indivíduos
estão inseridos, que comumente não são alcançadas em uma aula meramente
expositiva. (RAMOS E ROSA, 2008, p. 303)

Diante do exposto, compreendemos que as atividades experimentais devem priorizar
pela valorização de todo o processo da atividade e não apenas pelo produto gerado por meio
do experimento.
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Tendo a Educação Matemática o objetivo de transformar o ensino em um saber lógico,
por meio do exercício do raciocínio e, o da Educação em Ciências, despertar a inquietação
diante do desconhecido e buscar explicações lógicas e razoáveis, Ribeiro e Paz (2012, p.14)
enfatizam que é preciso oferecer aos estudantes ―uma aprendizagem centrada nas evoluções
tecnológicas e na interdisciplinaridade, formando seres capazes e preparados para viver e agir
nesse mundo cada vez mais complexo, onde as coisas evoluem e modificam rapidamente‖.
O ensino de matemática e física deve ser estabelecido através do uso de estratégias
didáticas em que o ensino seja contextualizado e interdisciplinar, que se volte ao
desenvolvimento de competências que permitam ao estudante lidar com informações e
experimentações, compreendê-las, refutá-las e elaborá-las, quando necessário, para assim,
compreenderem e agirem sobre o mundo com autonomia.
Neste contexto surge a possibilidade do uso das tecnologias no processo educativo,
pois proporciona novos ambientes de ensinar e aprender e as reais contribuições das
tecnologias para a educação surgem à medida que estas são utilizadas como mediadoras no
processo ensino-aprendizagem (ALMEIDA, 2007), o que cabe ao docente a função de decidir
de que maneira o conhecimento pretendido em matemática e física chegará aos discente.
Em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) quanto a ideia de
que ―a tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a
construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte de
alunos e professores‖ (BRASIL. 1998. p. 140), os recursos tecnológicos podem servir como
instrumento facilitador nas aulas de prática experimental da área de Ciências da Natureza e
Matemática.
O uso de tecnologias móveis como celulares, tablets ou laptops têm se popularizado na
sociedade e tem sua implicação na sala de aula, o uso da ―internet em sala de aula a partir de
seus telefones celulares para acessar plataformas como o Google‖ e o uso de ―câmeras
fotográficas ou de vídeos para registrar momentos das aulas‖, tem ―criado novas dinâmicas, e
transformam a inteligência coletiva, as relações de poder (Matemática) e as normas a serem
seguidas nessa mesma sala de aula‖ (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2015, p. 77).
Atualmente, essas tecnologias digitais, acabam tendo a mesma função que um
computador em sala de aula proporcionando, por meio de aplicativos, a criação de objetos
gráficos e resolução de cálculos.
Além dos benefícios de aprendizagem com a prática experimental em conexão com a
teoria nas disciplinas química, física, biologia e matemática, o estudante também enriquece
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seus conhecimentos tecnológicos, pois através das tecnologias, principalmente as móveis, que
tem consolidado um novo paradigma de produção de conteúdos.
Durante o planejamento de uma aula de prática experimental que traz como base o uso
de tecnologia e a interdisciplinaridade, o docente passa a ―se preocupar, não só com o aluno
em sala de aula, mas em organizar as pesquisas na internet, no acompanhamento das práticas
no laboratório, dos projetos que serão ou estão sendo realizados e das experiências que ligam
o aluno à realidade‖ (MORAN, 2004, p. 15). Dessa forma, o ensino e a aprendizagem
revelam-se na prática da sala de aula e na maneira como estudantes e professores utilizam dos
recursos tecnológicos disponíveis.

3 Prática Experimental: um relato de experiência

Este relato de experiência consiste numa aula de prática experimental que teve como
tema a pirâmide holográfica e o uso do smartphone, com base nos conceitos trabalhados nas
aulas de matemática e de física, planejadas com antecedência pelas professoras regentes e
desenvolvido com quatro turmas de segundo ano do Ensino Médio de uma escola Plena da
cidade de Sorriso-MT. Porém, este trabalho pode ser realizado em outras disciplinas e séries,
com base no planejamento específico para cada turma e conceitos a serem trabalhados.
O planejamento desta aula de prática experimental, teve como base os conceitos sobre
Geometria Plana e Geometria Espacial, trabalhado nas aulas de matemática, bem como
conceitos sobre Princípios da Óptica Geométrica e Óptica Física trabalhado nas aulas de
física.
Ao pensar em trabalhar os conceitos de forma atrativa e principalmente envolvendo o
uso de tecnologias presentes na vida do aluno, optamos pela pirâmide ―holográfica‖ por ver
nela uma ligação entre a ficção e ferramenta educacional, bem como a possibilidade de aulas
mais dinâmicas e participativas.
Segundo Schivani, Souza e Pereira (2018, p.5), a pirâmide ―holográfica‖ ―consiste em
uma superfície ou película transparente que precisa estar inclinada e iluminada de tal forma a
refletir a imagem do objeto que está oculto para um observador externo‖, a imagem original
―é exibida por um display (TV, smartphone, tablet ou monitor, por exemplo) ou projetor que,
por sua vez, é refletida pelas faces da pirâmide‖.
Para a construção da pirâmide ―holográfica‖, foi necessário materiais, como: régua,
plástico duro e transparente, papel, tesoura, fita adesiva e um smartphone. Os materiais foram
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solicitados com antecedência pelos professores das disciplinas Matemática e Física e, trazidos
pelos grupos de estudantes.
O primeiro momento da aula de prática experimental, teve como objetivo a construção
do tronco de uma pirâmide de base quadrada, conduzido pela professora de matemática.
Trabalho realizado individualmente ou em grupo, para a construção do molde para a
construção da pirâmide ―holográfica‖, foi possível a revisão de conceitos de Geometria Plana.
Com os materiais necessários, foi solicitado aos alunos a construção de um trapézio, na folha
de papel, com as seguintes dimensões: base maior 6 cm, base menor 1 cm e altura 4 cm,
conforme figura 1.
Figura 1: Molde do trapézio para construção da pirâmide holográfica

Fonte: elaborado pelos autores
Após a elaboração do molde, este foi passado para o plástico transparente e, assim
confeccionado os quatro trapézios, conforme a figura 2 e, posteriormente, a construção do
tronco da pirâmide de base quadrada, conforme figura 3.
Figura 2: Quatro Trapézios
quadrada

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 3: Tronco da pirâmide de base

Fonte: elaborado pelos autores

Neste primeiro momento, foi possível rever conceitos de Geometria Plana e Geometria
Espacial, tais como, planificação, vértices, faces e arestas, conceito de pirâmide, tronco de
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pirâmide, dimensões (altura, base maior, base menor, área, perímetro, volume), unidades de
medidas de comprimento e área, conforme o Sistema Internacional de medidas (SI).
No segundo momento, após a construção o tronco da pirâmide, foi solicitado aos
alunos a seleção de vídeos no site do YouTube, com o uso do smartphone, para serem
projetados. Nesse há uma infinidade de vídeos que podem ser trabalhados nas diferentes
disciplinas da base curricular. A seleção de vídeos seguiu o interesse de cada grupo.
Como exemplo, trazemos o vídeo que sobre Sólidos de Platão e Quádricas, disponível
no link <https://www.youtube.com/watch?v=0_6wk2tIA20>, conforme figuras 4 e 5 que
apresentam imagens produzidas no vídeo.
Os vídeos disponíveis para a projeção das imagens a serem observadas na pirâmide
holográfica são imagens que possuem quatro segmentos formando um ―X‖ e, a imagem de
cada segmento é então refletida pela respectiva face do tronco da pirâmide ao qual está
alinhada.
Figura 4: Hexaedro e sua planificação

Fonte: Batista; Mariano (2019)

Figura 5: Parabolóide Elíptico

Fonte: Batista; Mariano (2019)

Para que as imagens sejam projetadas, o tronco da pirâmide deve ser posicionado de
forma que a base menor de aresta de 1 cm fique ao centro do display, conforme figura 6.
Figura 6: Smartphone e o tronco da pirâmide
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Fonte: elaborado pelos autores

Para melhor visualização da imagem projetada é recomendado que o ambiente esteja
escuro, para melhor visualização do efeito causado pela reflexão e refração do raio de luz que
incide sobre as faces do tronco da pirâmide. O ângulo de incidência, as dimensões e o tipo de
material empregado para a construção do tronco da pirâmide, amplia consideravelmente a
ilusão de tridimensionalidade, como pode ser observado na figura 7 e 8. Neste momento os
conceitos de Princípios da Óptica Geométrica e Óptica Física puderam ser aprofundados.
Figura 7: Hexaedro

Figura 8: Planificação do hexaedro

Fonte: elaborado pelos autores

Fonte: elaborado pelos autores

Com a projeção das imagens foi dado continuidade ao estudo dos conceitos
matemáticos sobre sólidos geométricos, sendo conduzida a aula prática pelos estudantes,
conforme seleção dos vídeos feitos pelos grupos.
Depois do trabalho realizado com o uso do smartphone, os estudantes despertaram a
curiosidade em produzir a pirâmide holográfica em escala maior, conforme figura 9. Para esta
etapa, a turma se dividiu em grupos de trabalho, em que cada grupo ficou responsável por um
tópico, sendo eles: a construção do tronco da pirâmide; construção do suporte para a televisão;
empréstimo da televisão e do notebook e escolhas de vídeos.
Figura 9: Pirâmide Holográfica
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Fonte: elaborado pelos autores

Na figura 9 é possível ver o resultado final da construção do suporte e tronco de
pirâmide de base quadrada. Foi utilizado uma televisão de 20 polegadas, um notebook, um
suporte de ferro construído pelos alunos para apoiar a televisão, e um tronco de pirâmide com
maiores dimensões proporcionando uma visão espacial, como se fosse real devido os ângulos
projetados (base maior 30 cm, base menor 5 cm e altura 20 cm). Neste momento, poderia ter
sido utilizado uma Smart TV, o que dispensaria o uso de notebook.
Na figura 10 é possível ver o resultado do projeto elaborado pelos alunos em
dimensões maiores, imagens estas retiradas de vídeos produzidos durante a aula de prática
experimental.
Figura 10: Imagens em maiores dimensões

Fonte: elaborado pelos autores

Dessa forma, acreditamos que, além de terem a oportunidade melhor fixar e ampliar os
conceitos matemáticos e físicos, a prática experimental possibilitou aos estudantes uma
participação significativa em uma aula diferente e dinâmica.

8 Considerações finais e/ou conclusões

A prática experimental apresentada neste trabalho, teve como objetivo trabalhar de
forma interdisciplinar as disciplinas matemática e física e, foi realizada com quatro turmas de
segundo ano do Ensino Médio de uma Escola Plena da cidade de Sorriso.
Como observado, a prática experimental sobre pirâmide ―holográfica, possibilitou ao
estudante o uso de tecnologias digitais presente em seu dia a dia, como o smartphone e,
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proporcionou a prática protagonista, tornando-o um sujeito ativo, investigador e explorador de
conceitos orientados pelas professoras. De forma muito clara, observamos que as tecnologias
digitais articuladas com as práticas experimentais tornam a aprendizagem mais significativa e
possibilitou ao estudante exercer sua autonomia e solidariedade durante as descobertas acerca
dos conhecimentos nas áreas, onde o estudante pode refletir, resolver, questionar e investigar,
o que pode possibilitar a eles o alcance dos objetivos propostos em cada momento da prática
experimental.
O smartphone que foi o principal objeto de estudo na experiência relatada, e por estar
presente no cotidiano dos jovens estudantes, tornou-se um recurso didático inspirador,
influenciando e proporcionando o desenvolvimento de habilidades no processo de ensino e
aprendizagem dos componentes curriculares de matemática e física.
Consideramos que o grande interesse dos estudantes pela experiência, se deu pelos
recursos didáticos utilizados, as tecnologias digitais, e que a relação teoria e prática
ampliaram os caminhos para a construção do conhecimento, pois possibilitaram aos
estudantes, maior interação entre seus pares, desenvolvendo sua autoconfiança, a organização,
concentração de maneira lúdica e motivadora despertando o interesse pelas aulas de Física e
Matemática.
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TECNOLOGIAS E O ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
Lindalva Francisca de Oliveira Silva (PPGECM/UNEMATUFMT) – linoliveira134@gmail.com

Resumo
Neste trabalho temos o intuito de buscar material que possa referenciar discussões, reflexões e ainda o
redimensionamento teórico e prático de projetos políticos e pedagógicos relacionados à Educação de Jovens e
Adultos e as novas tecnologias, especificamente, na área de ensino da matemática. Para tanto, será adotado a
Revisão Crítica da Literatura, considerada a síntese de um determinado tema com a análise e resumo das
evidências sobre o conteúdo sem seguir uma metodologia pré-estabelecida. Buscando dessa maneira, responder à
questão que estimulo este trabalho: ―O que tem sido produzido e publicado sobre as novas tecnologias no ensino
da matemática direcionada para a modalidade de jovens e adultos?‖ E finalmente, tecemos nossas percepções
que por diversos fatores há certo esquecimento em relação as pesquisas desenvolvidas nesta modalidade de
ensino, principalmente quando se trata das novas tecnologias como auxiliar no processo de ensino e
aprendizagem da/na EJA.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Novas tecnologias. Ensino da matemática.

1 Introdução

A Constituição Federal de 1988 garante legalmente a educação com qualidade nas
escolas. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9394/96 - (LDB) reconhece
como um direito do cidadão o ensino formal por meio da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), atentando as especificidades e disponibilidade deste público, por ser uma modalidade
que oportuniza o jovem, o adulto e o idoso a concluírem a educação básica e ainda contribui
para formação do aluno como cidadão.
Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2000) e as
Orientações Curriculares para primeiro e segundo segmento, em particular para o ensino de
Matemática (BRASIL, 2002a, 2002b), contribuíram para as discussões da área quanto para as
reflexões sobre o ensino destes educandos. Os documentos ressaltam que essa modalidade de
ensino necessita para o processo educacional de um modelo pedagógico específico, que possa
contribuir no processo de aprendizagem de jovens, adultos e idosos. E ainda, destacam a
necessidade de reconfigurações de currículos, desenvolvimento de materiais didáticos
específicos e oferecimento de formação adequada aos profissionais que atuam na EJA,
especificamente na formação inicial e continuada de professores, às suas concepções e
crenças relativas ao ensino de matemática e a influência de tudo isso sobre as práticas
pedagógicas na sala de aula da EJA.
Com inúmeros desafios pedagógicos, reconhecendo as especificidades e complexidade
que envolve a EJA, nos questionamos como: a aplicação de Novas Tecnologias nesta
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modalidade de ensino pode auxiliar no processo de ensino da matemática? Acreditamos que
as contribuições para sanar estes anseios venham no decorrer deste trabalho.

2 Trajetória: Educação de Jovens e Adultos e da tecnologia

2.1 Aspectos históricos da tecnologia

É perceptível no mundo atual o avanço da tecnologia em nossa sociedade e o ser
humano tem demonstrado suas habilidades de evolução socialmente e caminha para um
progresso no domínio de certas ferramentas de trabalho, pois tem desenvolvido novas técnicas
para resolver seus problemas, mediante a proliferação da tecnologia na atualidade.
Corroborando, Almeida (2000, p.71), comenta que estar inserido na sociedade da informação
não quer dizer apenas ter acesso à tecnologia da informação e comunicação, mas é necessário,
sobretudo saber utilizar esta tecnologia. E, segundo a história a utilização da tecnologia na
educação teve início no final da década de 80, por meio do curso denominado ―TV na Escola
e os Desafios de Hoje‖ oferecido a professores nacionais, pela Secretaria de Educação à
distância, embasada em:
Sabemos que as tecnologias estão presentes em nosso cotidiano não apenas em
forma de suportes, mas de cultura. De fato, as tecnologias ampliam nossa visão de
mundo, modificam as linguagens e propõem novos padrões éticos e nova maneira de
apresentar a realidade. Consequentemente, a escola – seus dirigentes e professores –
devem discutir e compreender seu papel nos processos de ensino e aprendizagem.
(MEC, 2003, p.9)

Entretanto, na década de 80, as atividades no computador eram ofertadas no período
diferente do qual o aluno cursava na escola, sendo esse período destinado à execução de
atividades disciplinares e muitas outras eram extracurriculares. No entanto, em ambas as
situações era possível observar, que as práticas se apresentava como apoio na abordagem
instrucionista, considerando que o computador poderia ser empregado na educação tanto
como máquina de ensinar quanto como máquina para ser ensinado. Desse modo, possuía uma
concepção sobre a utilização do computador como máquina de instruir consiste na
informatização dos procedimentos de ensino tradicional, uma vez que seria o programa no
computador uma série de informação para ser transmitidas aos alunos na forma de tutorial e
exercício prático.
Em outra vertente, à corrente construcionista na medida em que o aluno constrói seu
próprio conhecimento a partir de situações de ensino e aprendizagem como uma obra de arte,
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amparado por recursos e programas contidos num sistema de computador e de outras mídias,
ou seja, metodologicamente, nesta corrente acontece a formação do conhecimento por meio
de um produto palpável, como um artigo, um projeto, um objetivo de interesse pessoal de
quem produz. Assim sendo, compete à escola por meio de seus dirigentes e professores
discutirem e adotar uma cultura tecnológica que venha satisfazer as necessidades dos
discentes e docentes na construção do conhecimento considerando o uso dos meios
tecnológicos como: o computador, notebook, o tablet, o vídeo e as mídias sofisticadas
associadas às tecnologias mais tradicionais (livros, papel, etc), no sentido de inovar o fazer
pedagógico amparado nas abordagens educacionais adequadas ao projeto de estudo desejado.
As invenções tecnológicas tem surgido constantemente, considerando que na maior
parte das vezes com intuito de ajudar as pessoas nos seus trabalhos, assim como permitir o
deslocamento humano com mais agilidade ao outro lado do mundo. Contudo, não se pode
perder a noção do que venha ser tecnologia e qual sua real finalidade de existir, para Pestana
(2000), a tecnologia é qualquer artefatos, método ou técnica desenvolvida pelo homem para
tornar o trabalho mais rápido e leve, e ainda, facilitar a locomoção e a comunicação tornando
a vida mais agradável e divertida. Portanto, a tecnologia é uma ferramenta que serve para
facilitar a vida do ser humano, seja na educação, no trabalho, na rua, em todas as dimensões
sociais e culturais.
Neste contexto, é importante o emprego das novas tecnologias na escola, a exemplo da
internet, do computador, do vídeo e da TV, podendo servir como meios de apoio às práticas
pedagógicas em sala de aula, ou na perspectiva de contribuir na formação dos discentes na
preparação de uma sociedade informatizada, além de fortalecer o desenvolvimento dos
processos cognitivos, sociais e afetivo dos sujeitos no meio educacional. Entende-se, porém
que o computador assim como as mídias, por si só, não transformam o processo educacional,
mas com certeza a partir da ação do planejar e refletir dos educadores quanto às possibilidades
pedagógicas das novas tecnológicas em sala de aula poderão servir de meio de comunicação e
interação individual e coletiva, comportando consultas, pesquisas, utilização de multimídias,
de jogos educacionais, de simuladores, de editores de texto, editais gráficos, das linguagens,
de autorias, entre outros recursos na construção do saber e na interatividade entre os seres
humanos.
Neste panorama somos sabedores que as tecnologias abrangem todas as pessoas,
porque é algo que é necessário, e por meio desses recursos nos mantemos informados de
acontecimentos em tempo real. Conforme Moram (2000, p.63):
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Somos todos educados pelas mídias, embora não somente por elas. Na escola
podemos compreender e incorporar mais e melhor as novas linguagens,
desvendando seus códigos, suas possibilidades expressivas e possíveis na
manipulação. A partir de seus estudos podemos desenvolver habilidades e atitudes
para compreender seus processos, resistir a eles quando for o caso e utilizá-los
colaborativamente. Assim, mexemos no essencial em vez de dar apenas um verniz
de modernidades ao novo trabalho.

Atualmente a mídia é um tanto quanto essencial na vida das pessoas e na escola os
alunos convivem com esse novo meio de ensinar e aprender, de obter diversas informações. A
relação entre a educação e a tecnologia nos tempos de hoje, é algo de extrema importância
para a formação do indivíduo, salvo que na sociedade atual o mundo tecnológico é sinônimo
de rapidez, em alta informação, em aprender, em conhecer, e a cada dia nasce algo de novo no
meio tecnológico. De acordo com Pestana (2011), a tecnologia pode ser compreendida como
uma das maneiras de comunicação e informação que o homem utiliza na construção social
para transformar as relações socioeconômicas e culturais, além do próprio acúmulo e
transmissão do conhecimento, significando as características de uma civilização.
Diante do exposto, pode-se admitir que no mundo atual as tecnologias a exemplo das
mídias possuem uma grande importância na sociedade em que vive, logo, temos a necessidade
de promover a inserção da mesma na educação, embora tenhamos também dificuldades de
encontrar uma definição correta do que é mídia em nosso meio educacional. Sendo assim, os
aspectos discutidos na conferência ―educando para as mídias e para era digital‖ realizada pela
UNESCO, na qual podemos destacar:
A mídia-educação visa a suscitar e incrementar o espírito crítico dos indivíduos
(crianças, jovens e adultos) face às mídias, visando a responder às questões: como as
mídias trabalham; como são organizadas; como produzem sentido; como são
percebidos pelos públicos; como ajudar estes públicos a bem utilizá-las em
diferentes contextos socioculturais? (BELLONI; BÉVORT, 2009, p.1090)

Assim, a mídia-educação tem suas finalidades centradas na construção do espírito
crítico e a criatividade dos sujeitos no contexto escolar em aspectos de análises e na produção
midiáticas num sistema de fazer com que os indivíduos se tornem mais ativos e críticos na
sociedade do conhecimento e da informação. Logo, dada à importância da tecnologia em
aspectos conceituais e históricos percebe-se que as modificações e avanços tecnológicos
estabelecem elementos não apenas como meras questões de suporte técnico das novas mídias
e suas repercussões socioculturais, cognitivas, linguísticas e estéticas, mas que comportam
reflexões e desenvolvimento dos sujeitos em formação continuada a partir da realidade da
escola e da sociedade de modo que os espaços midiáticos sejam planejados e assumidos com
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responsabilidade e competências pelos que usam as novas tecnológicas no fazer pedagógico e
sociocultural.

2.2 EJA e as novas tecnologias

A educação de jovens e adultos no Brasil tem sido institucionalizada desde a chegada
dos jesuítas por meio da catequização dos indígenas, da alfabetização e da transmissão da
língua portuguesa. A partir da chegada da família real no Brasil teve a necessidade de
implantar o processo de escolarização de adultos, com o intuito de qualificar os serviçais da
corte e os que iriam desempenhar as tarefas estabelecidas pelo Estado. Assim em 1854,
passou a existir a primeira escola noturna no Brasil e em 1874, já existiam 117 escolas, as
quais possuíam fins específicos que conforme Paiva (1973), a escola no Pará tinha a função
de alfabetizar os indígenas enquanto a escola no Maranhão tinha a função de esclarecer
colonos de seus direitos e deveres.
Na década de 40 foi marcada por grandes transformações e iniciativas que
possibilitaram expressivos avanços na educação e por consequência na EJA. A criação do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), vem corroborar com a intenção da
sociedade capitalista e dos grupos econômicos dominantes: sem educação profissional não
haveria desenvolvimento industrial para o país. Vincula-se neste momento a educação de
adultos à educação profissional (GADOTTI; ROMÃO, 2006).
Nesse momento histórico, a educação era considerada como fator de segurança
nacional tendo em vista o alto índice de analfabetismo: aproximadamente 50% da população
em 1945. Neste período a estagnação econômica, foi relacionada à falta de educação escolar
do seu povo. Também na década de 40 foi regulamentado o Fundo Nacional de Ensino
Primário (FNEP), criado pelo professor Anísio Teixeira. Esse fundo teve por finalidade
garantir recursos permanentes para o ensino primário, Anísio Teixeira se preocupava com a
desigualdade econômica e cultural reinante entre os municípios, o que ocasionava a formação
desigual dos alunos. Para que essa desigualdade fosse abrandada propôs a criação de um
―custo padrão‖, com o objetivo de remanejar entre municípios de um estado da federação os
recursos já existentes para a educação fundamental, a partir da prefixação de um gasto médio
anual, nacional, do aluno financiado pelos três poderes públicos: União, Estados e Municípios
(AMARAL, 2001).
Portanto, um dos grandes marcos da década de 40 foi a criação do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), organismo responsável pelo
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incentivo e realização de estudos na área da educação. Outro marco desta trajetória foi a
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), na qual começou a pensar o
material didático para a educação de adultos. Este foi seguido por outros fatores da
estruturação da EJA tais como: a realização do 1º Congresso Nacional de Educação de
Adultos em 1947 e do Seminário Interamericano de Educação de Adultos, em 1949.
Diante desta realidade, apresentam os desafios da escola nas últimas décadas,
principalmente, na área da tecnologia, como a modernização e difusão dos computadores e a
criação de novos aparelhos audiovisuais. Estas novas mídias têm adentrado nas escolas como
instrumentos pedagógicos. Os professores fazem uso de computadores, da internet, de
datashow e de games como forma de promover o aprendizado e de estimular o aluno a
estudar, uma vez que esses recursos já fazem parte do cotidiano dos estudantes,
principalmente nos momentos de lazer.
Entretanto, o uso do computador em ambiente educacional configura como um
recurso fundamental para o tratamento da diversidade constitutiva da realidade em que
vivemos e para o trabalho com vários letramentos de forma crítica e ativa. Nesse contexto,
estudar se torna mais fácil e prazeroso, porém, essa reação difere dos alunos da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) que, inicialmente, veem a utilização desses recursos como algo
amedrontador.
No Brasil a uma disparidade em relação à desigualdade social, é muito extensa, o que
força muitos jovens abandonarem seus estudos para ingressar no mercado de trabalho e assim
colaborar nas despesas familiar. Entretanto, a exigência de trabalhadores com estudo, com
cursos que aperfeiçoem suas atividades se faz presente nas empresas, precisando assim cada
vez mais de pessoas qualificadas. Essas mudanças afetam os indivíduos e os levam apoderar
sobre uma educação planetária, mundial e globalizante. Desse modo, a produção do saber nas
áreas do conhecimento levam, o professor e o aluno a buscarem processos de investigação e
pesquisa. O aluno precisa ser menos passivo e se tornar criativo, crítico, pesquisador e atuante
e o professor precisa agir com critério e com visão transformadora.
Durante a década de 80, equipamentos tecnológicos de informação foram sendo
inseridos no meio educacional, adotando novas proporções e dando novos rumos para a
educação. Nesse cenário de constante e acelerado processo tecnológico é provável que os
alunos sejam novamente excluídos do mundo digital, isso os manteria à margem do mercado
de trabalho e com raríssimas condições de subsistência. Por outro lado, a proposta da EJA é a
inserção desses indivíduos, anteriormente excluídos, em um universo de novas perspectivas,
no qual deve ser facilitado o acesso às mídias tecnológicas.
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3 Percursos da pesquisa

Neste trabalho pesquisamos as produções da área da educação, em particular o ensino
da matemática e as novas tecnologias na Educação de Jovens e Adultos. Destacando o período
de 2009 a 2018 e os periódicos que fazem parte da Listagem Qualis (CAPES/MEC), na área
de ensino da Matemática expressa na forma de artigos, desenvolvidas em programas de pósgraduação brasileiros. Ressaltamos que essas produções foram validadas por especialistas que
compõem o quadro de avaliadores desses periódicos, sendo esses representantes de uma
extensa fonte de dados em relação aos andamentos e as conclusões de pesquisas nacional e
internacional.
O intuito desta proposta é construir material que possa referenciar discussões sobre o
tema, reflexões e ainda o redimensionamento teórico e prático de projetos políticos e
pedagógicos relacionados à Educação de Jovens e Adultos, especificamente, à área de
matemática.
E para desenvolvermos este trabalho, adotamos a metodologia da Revisão Crítica da
Literatura, considerada a síntese de um determinado tema com a análise e resumo das
evidências sobre o conteúdo sem seguir uma metodologia pré-estabelecida (MANCINI;
SAMPAIO, 2006). Crossetti (2012), enfatiza que a Revisão Crítica da Literatura é
basicamente à síntese de pesquisas dentro de um período temporal e assunto de interesses
relevantes que direciona para novos elementos relacionados ao contexto.
Partindo destas definições optamos pelo uso da terminologia revisão crítica de
literatura, abordada pelos autores citados anteriormente. E para responder à questão que nos
inquieta: o que tem sido produzido e publicado sobre as novas tecnologias no ensino da
matemática direcionada para a modalidade de jovens adultos? Foram coletados dados entre os
dias 15 e 16 de maio de 2019, de artigos científicos nacionais publicados no Portal de
Periódicos Científicos da Capes.
Para iniciar a coleta empregamos o descritor ―novas tecnologias‖, encontramos 28.296
artigos científicos publicados e destes 9.920 tinham revisados pelos pares. Com resultados um
tanto expressivo refinamos a busca acrescentando ―and ensino da matemática‖ e os resultados
foram 510 trabalhos publicados destes 312 revisados. Dando continuidade ao refinamento
acrescentamos um novo descritor ―and educação de jovens e adultos‖ cujo os resultados
foram 70 trabalhos científicos destes 41 revisados pelos pares e por fim acrescentamos o
descritor ―and praticas pedagógicas‖ e obtivemos 38 resultados, sendo 21 revisado pelos
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pares. Dentre os recortes desta pesquisa usamos o refinamento por período temporal que
compreende entre 2009 a 2018, encontrando assim, 20 trabalhos publicados. Porém ao
analisar os trabalhos científicos percebe-se que somente um trabalho discorre sobre os
descritores aqui discutidos.
A coleta de dados foi dividida em duas fases sendo: a primeira relativa à seleção dos
artigos seguindo critérios de inclusão e exclusão, dessa maneira, foram inclusos os trabalhos
para analise que possuíssem ao menos uma palavra chave direcionada para o foco da
pesquisa, e a segunda fase, relativa à seleção dos artigos diretamente ligados aos descritores
propostos a analisar.
Após o levantamento encontramos 01 (Um) artigo que contemplasse o objetivo deste
trabalho cujo título é ―Educação de Jovens e Adultos e as novas tecnologias da informação:
uma abordagem educacional‖, tendo este o objetivo de: Compreender como os professores da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) se posicionavam frente ao desafio da utilização das
novas tecnologias da informação e da comunicação na prática educacional, após a proposta de
programa denominada ―Nova EJA‖, implementada pela Secretaria de Estado de Educação do
Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC). Dos autores C.B. Silva; C.H.M. Souza e G.T. Carmo
(2016).
Neste artigo buscamos compreender como os professores da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) se posicionavam frente ao desafio da utilização das novas tecnologias da
informação e da comunicação na prática educacional, após a proposta de programa
denominada ―Nova EJA‖, implementada pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de
Janeiro (SEEDUC). Para isso, aplicaram questionários para uma posterior análise e reflexão
baseada nos estudos do novo papel do professor de Lévy (1993, 2005) e das competências e
habilidades necessárias à prática docente de Tardif (1991, 2000, 2014). Neste caso, os
resultados apontaram para além da infraestrutura necessária ao uso das tecnologias na escola,
os docentes assinalaram a necessidade de construção de conhecimentos nos cursos de
formação profissional inicial, sendo entendido como uma das formas de viabilizar uma
atuação pedagógica que relacione positivamente a educação e as novas tecnologias.

4 Considerações finais

Atualmente não podemos refletir sobre a Educação de Jovens e Adultos sem relacionála com a maneira que a sociedade está estruturada, pois os cursos de alfabetização de adultos
permanecem a existir, e pela falta de oportunidade educacional para garantir que às crianças
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tenham acesso à escola, bem como à sua permanência, haja vista os altos índices de evasão e
repetência evidenciados nas estatísticas sociais. A modalidade de jovens e adultos tem um
público específico que apresenta diversas experiências frustradas ao longo da vida, o adulto
chega à EJA carregando uma imensa bagagem cultural com inúmeras habilidades,
conhecimentos acumulados e reflexões sobre o seu mundo. Em diversos momentos
encontram-se humilhados pela condição de excluídos da escola por diferentes motivos, pela
necessidade de trabalho, reprovações sucessivas, por não terem adaptado às normas da escola,
por não terem conseguido aprender o que necessitam com urgência ou aprender o necessário
para sobreviver neste mundo científico e tecnológico em que vivem, portanto, tendo esses e
outros motivos que elevam ao alto índice de evasão observada nos programas da EJA na
atualidade.
Para os alunos da EJA acreditamos que deve ser oferecido acesso e oportunidade na
sociedade para o desenvolvimento de suas habilidades voltada para a busca de uma cidadania
plena. Entretanto, como se verificou nesta pesquisa, ainda a poucos ou quase nenhum trabalho
que busque a inserção da tecnologia na modalidade de jovens e adultos, em outras palavras, é
indispensável que o discurso pela defesa da cidadania do estudante da EJA esteja sempre
acompanhado da defesa de que a ele não pode ser oferecida uma educação menor, resumida
ou aligeirada. Por outro lado, pode - se entender que essa educação não deva ser do tipo
enciclopédico ou distante da cultura na qual esteja inserido o aluno, já que ele traz consigo
vivências envolvendo a utilização de conhecimentos dessa área, mas, muitas vezes, também a
enxerga como inacessível.
Infelizmente, ao apresentarmos os resultados desta pesquisa na modalidade de jovens e
adultos, não conseguimos responder nossos questionamentos inicial integralmente, mas a
partir desta pesquisa podemos observar que, antes de pensarmos exclusivamente na EJA,
ainda há uma necessidade de inserir as novas tecnologias na formação inicial docente.
Acreditamos ainda, que os poucos estudos realizados sobre a matemática na EJA talvez seja
fruto do reconhecimento tardio da própria EJA como modalidade de ensino, ou, então, por
considerar ainda jovem a área da educação matemática, motivo pela qual, muitas das suas
pesquisas são voltadas para as séries apresentadas como ―regulares‖. Por fim, o conjunto de
todos esses e de outros possíveis fatores não elencados têm resultado em certo esquecimento
dessa grande parcela de estudantes que retornam às escolas, dos professores que atuam nesta
modalidade e do processo de ensino e aprendizagem que neste contexto se realiza.
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Resumo:
O objetivo deste trabalho foi identificar as pesquisas em ensino de Matemática com tecnologias digitais,
desenvolvidas nos últimos anos, que se fundamentam na teoria da atividade. Para alcançá-lo, metodologicamente
realizamos uma revisão da literatura, tendo como fonte de dados, o Banco de Teses e Dissertações da Capes. O
procedimento de buscas foi realizado com a expressão: "teoria da atividade" AND "tecnologias digitais" AND
"matemática". Foram adotados como critérios de exclusão as pesquisas que não pertenciam a área da Matemática
e que não tiveram a teoria da atividade como arcabouço teórico. Assim, selecionamos e analisamos 06 produções
científicas. Como resultado, identificamos diferentes usos dessas tecnologias em duas categorias: (i) tecnologias
digitais na educação presencial, e (ii) tecnologias na educação online. Esperamos que o presente estudo possa
contribuir para que educadores e pesquisadores possam refletir sobre novas possibilidades de uso das tecnologias
digitais nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Teoria da atividade. Ensino de Matemática. Tecnologias Digitais.

1 Introdução

As tecnologias digitais já fazem parte do cotidiano da maioria dos brasileiros, se
fazendo presente desde os primeiros momentos do dia-a-dia, como na utilização de relógios
digitais até ações complexas que envolvem rede sociais de comunicação a exames médicos
sofisticados com tecnologia avançada. Entretanto, a inserção dessas tecnologias nos espaços
escolares para uso pedagógico, ainda acontece lentamente.
A incorporação das tecnologias digitais no processo educativo, representa novas e
diferenciadas possibilidades para que as pessoas possam se relacionar com o conhecimento e
aprender. A esse respeito, Kenski (2012) defende que:
Já não se trata apenas de um novo recurso a ser incorporado à sala de aula, mas de
uma verdadeira transformação até mesmo nos espaços físicos em que ocorre a
educação. A dinâmica e a infinita capacidade de estruturação das redes colocam
todos os participantes de um momento educacional em conexão, aprendendo juntos,
discutindo em igualdade de condições, e isso é revolucionário (KENSKI, 2012, p.
47).

Conforme Kenski (2012), as tecnologias digitais podem provocar transformações na
educação, que perpassam pela dialogicidade do mundo real interligado/conectado em redes de
comunicação que permite aprendizagem cooperativa, aproximando pessoas, suas realidades e
anseios possibilitando educação inclusiva como prática de liberdade.
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Diante do potencial e das exigências educativas da sociedade contemporânea e de
outros aspectos políticos e econômicos, o Ministério da Educação (MEC) incluiu na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), como uma das competências gerais da educação
básica, a competência 5, que enfatiza a necessidade de compreender, utilizar e criar
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reﬂexiva e
ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares (BRASIL, 2018).
Em relação à área de Matemática, que é o foco deste artigo, a BNNC sugere ―utilizar
processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar
e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando
estratégias e resultados‖ (BRASIL, 2018, p. 267).
Diante da relevância da inserção dessas tecnologias nos espaços educativos, o objetivo
desta pesquisa foi identificar as pesquisas em ensino de Matemática com tecnologias digitais,
desenvolvidas nos últimos anos, que se fundamentam na teoria da atividade. Para alcançá-lo,
metodologicamente realizamos uma revisão da literatura, tendo como fonte de dados, o Banco
de Teses e Dissertações da Capes.
Nas seções que seguem, abordamos inicialmente sobre as tecnologias digitais no
ensino de Matemática. Na sequência, apresentamos a epistemologia da teoria da atividade.
Em seguida, descrevemos os aspectos metodológicos e a síntese das pesquisas analisadas. Ao
final, tecemos as nossas considerações finais.

2 Tecnologias digitais no ensino de matemática

As tecnologias digitais ampliam as possibilidades e propiciam transformações no
processo educativo. Entretanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas
pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da
própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, realmente, faça a diferença nos
processos de ensino e de aprendizagem.
Para utilizá-las como estratégias de ensino, o professor deve dispor de tempo e
dedicação para preparar atividades, planejar o atendimento aos alunos, participar de cursos de
formação continuada para além de cursos pontuais de aperfeiçoamento e/ou atualização, além
de conhecer bem a ferramenta tecnológica que utiliza (BORBA; MALHEIROS; AMARAL,
2014).
Para Borba, Silva e Gadanidis (2015), o uso das tecnologias digitais no ensino permite
a exploração e o surgimento de cenários alternativos para a educação e, em especial, para o
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ensino e aprendizagem de Matemática. Esses autores organizaram a evolução das tecnologias
em educação matemática em quatro fases.
A primeira fase, ocorrida na década de 1980, foi marcada pelo uso de calculadoras
simples, científicas e de computadores e também pelo uso do software LOGO. A segunda
fase, com início na metade dos anos 1990, foi marcada pela popularização dos computadores
pessoais e também de diversos softwares educacionais. Na terceira fase, com início por volta
de 1.999, a Internet começa a ser utilizada como fonte de informações e como meio de
comunicação ente professores e estudantes e para a realização de cursos a distância.
Finalmente, a quarta fase, teve o seu início em meados de 2004, com o advento da internet
rápida, possibilitando a comunicação online. Nesta fase, se tornou comum o uso do termo
―tecnologias digitais‖.
As tecnologias da quarta fase, especialmente a internet rápida, facilita o acesso a troca
de informações entre os envolvidos no processo educativo. A esse respeito, Borba, Malheiros
e Amaral (2014), defendem que quando o foco é a aprendizagem matemática, a interação é
uma condição necessária no seu processo. Trocar ideias, compartilhar soluções encontradas
para um problema proposto, expor o raciocínio, são ações que constituem o ―fazer‖
Matemática.
Atualmente, a interação em processos de aprendizagem da Matemática, tem sido
investigada sob a lente da teoria da atividade em diversas pesquisas. Isso porque, essa teoria
concebe que conhecimento é produzido de maneira coletiva, como veremos a seguir.

3 Epistemologia da teoria da atividade

A teoria da atividade tem como precursor Lev Semionovich Vygotsky, nascido em
1896 na Bielorrússia, considerado um dos maiores psicólogos do século XX. De acordo com
Ivic (2010), a produção de Vygotsky é de aproximadamente duzentas obras, sendo as
principais publicadas em russo, entre 1982 a 1984.
Vygotsky que era licenciado em Psicologia e Pedagogia, centralizou as suas
investigações na compreensão dos processos mentais superiores, entendida como ações
conscientemente controladas, bem como, da cultura, da linguagem e dos processos orgânicos
cerebrais.
De acordo com Martins e Moser (2012), as investigações com esse foco,
possibilitaram a construção de uma teoria sócio-histórico-cultural, com fundamentos no
marxismo.
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Uma das principais contribuições de Vygotsky para o desenvolvimento da teoria da
atividade, foi a noção de mediação, que pode ser entendida como ―um processo de
intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta
e passa a ser mediada por esse elemento‖ (OLIVEIRA, 2002, p. 26).
Ao introduzir o conceito de mediação, Vygotsky supera as compreensões behavioristas
e psicanalistas sobre a aprendizagem, vigentes na época. Assim, o aprendizado deixa de ser
admitido como um simples resultado de estímulos ou habilidades cognitivas inatas, passa a
ser compreendido como resultado das nossas interações com outros, mediadas por
ferramentas da cultura, incluindo a linguagem (RUSSEL, 2002). A figura 1 ilustra uma
representação gráfica desse conceito.
Figura 1 – Modelo mediacional de Vygotsky

Fonte: Adaptado de Russel (2002).

Como pode ser observado na Figura 1, o modelo mediacional é composto pelo sujeito,
o objeto e as ferramentas da cultura. Russel (2002) explica que, quando as pessoas encontram
algum objeto no ambiente, elas interpretam e agem não diretamente, mas através da mediação
de ferramentas usadas por outros. O autor cita como exemplo:
―uma criança se prepara para usar uma bola como parte da atividade conjunta observando os outros usando a bola em um jogo, ouvindo as palavras (outra
ferramenta) e, talvez, envolvendo-se no jogo, a atividade conjunta‖ (RUSSELL,
2002, p. 65).

A noção de atividade mediatizada recebeu um aprofundamento teórico de Leontiev
(1978), que fez uma distinção entre atividades, ações e operações. Para Leontiev (2004) a
convivência humana em sociedade, resultou numa divisão de trabalho, de modo que as
necessidades passaram a serem satisfeitas por meio várias ações individuais, realizadas por
diferentes participantes de uma atividade coletiva.
Assim, a atividade é concebida como uma estrutura complexa, composta por várias
ações conectadas umas às outras, relacionadas entre si (LEONTIEV, 2004). Nessa estrutura, a
atividade é impulsionada pelo motivo, as ações são orientadas pelas metas individuais e as
operações representam as diferentes maneiras de realizar uma ação.
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Os fundamentes de Leontiev (1978) serviram de base para que Engeström (1987)
expandisse o triângulo mediacional de Vygotsky, que passou a conceber a atividade como
uma estrutura sistêmica, formada por: artefatos, sujeitos, regras, comunidade, divisão do
trabalho e objeto.
Além disso, Engeström (2001) apoiado nesses e diversos outros teóricos (e.g.
Engeström et al. 1995; Russell, 1997), introduziu a ideia de que múltiplos sistemas de
atividade podem interagir, constituindo assim, uma rede de sistemas de atividades, como pode
ser visto na Figura 2.
Figura 2 – Sistema de atividade interagindo

Fonte: Engeström (2001).

A Figura 2 ilustra uma situação em que dois sistemas de atividade, ao compartilharem
os seus objetos, pode levar a construção coletiva de um terceiro objeto.
Além de conceber a atividade como uma estrutura sistêmica em rede, Engeström
(2001) ainda apresenta de maneira resumida, os cinco princípios da teoria da atividade que ele
formulou: (i) Atividade como unidade mínima de análise; (ii) Multivocalidade - um sistema
de atividade é sempre uma comunidade de múltiplos pontos de vista, tradições e interesses;
(iii) Historicidade – sistemas de atividade se constituem e se transformam ao longo do tempo;
(iv) Contradições internas – são o ponte de partida para o desenvolvimento e avanço do
sistema; (v) Transformações expansivas -

os sistemas de atividade passam por ciclos

relativamente longos de transformações qualitativas.
A respeito das transformações expansivas, Engeström (2001) explica que elas se
tornam um processo dialógico que permeia a construção do conhecimento a partir de analises
sucessivas de construção e solução das contradições humanas, que se manifestam por meio da
transformação e/ou mudanças no objeto da atividade coletivas.
Nesse contexto, a aprendizagem expansiva resulta da interação entre o sujeito e a
comunidade coletiva, constituídas a partir do objeto que gera uma nova atividade, em que a
sua consolidação ocorre sistematicamente ligada à sua criação, sendo interdependentes. O
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que se configura na compreensão de que toda atividade provem de uma natureza instável e
propensa a mudanças (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010).

4 Aspectos metodológicos

Com base em Randolph (2009), organizamos a presente revisão da literatura em cinco
etapas: (i) formulação do problema, (ii) produção dos dados, (iii) avaliação dos dados, (iv)
análise e interpretação e (v) síntese dos dados.
Na primeira etapa, definimos como questão norteadora: ―Quais tecnologias digitais
estão sendo utilizadas nas pesquisas em ensino de Matemática?‖.
Impulsionados por este questionamento, na segunda etapa realizamos a produção dos
dados no Banco de Teses e Dissertação da Capes, utilizando como recorte temporal, o período
de 2009 a 2019. A busca foi realizada com a expressão: "teoria da atividade" AND
"tecnologias digitais" AND "matemática". Como resultado, obtivemos 12 produções, sendo:
05 teses de Doutorado e 07 Dissertações Mestrado.
A terceira etapa consistiu em avaliar as produções obtidas na etapa anterior. Para tanto,
utilizamos como critério de exclusão: (i) trabalhos que não são da área de Matemática e (ii)
pesquisas que não se fundamentaram na teoria da atividade. Ao final dessa etapa, restaram
apenas 06 produções, que foram selecionadas para compor o conjunto de trabalhos a serem
analisados que foram selecionadas para compor o conjunto de trabalhos a serem analisados,
conforme descritas no Quadro 01.
Quadro 01 – Trabalhos selecionados para análise
Autor/ano

Título do Trabalho

Carvalho (2013)

Contribuições da teoria da atividade no ensino de Funções com
o uso do laptop educacional.
Avaliação do uso de tecnologias digitais no apoio ao processo
de modelagem matemática.
Atividades docentes de uma professora de matemática:
artefatos mediadores na EAD
Aprendizagem da matemática com cartoons: qual o
papel das tecnologias digitais?
Geogebra como instrumento de mediação no ensino de
geometria: o processo de transformação dos alunos que
atuaram na OBMEP.
Blended learning e multimodalidade na formação continuada
de professores para o ensino de matemática
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Furtado (2014)
Costa (2016)
Costa (2017)
Santos (2018)

Cunha (2018)

Tipo de
Produção
Dissertação
Tese
Tese
Dissertação
Dissertação

Dissertação

Dando continuidade ao processo de revisão, na quarta etapa, analisamos e
interpretamos os estudos selecionados. Nesse processo, buscamos compreender o modo como
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as tecnologias digitais foram utilizadas nas pesquisas. Assim, as produções selecionadas
foram organizadas em duas categorias: (i) tecnologias digitais na educação presencial e (ii)
tecnologias digitais na educação online.
Ao final, na quinta etapa, produzimos a síntese apresentada na seção seguinte.

5. Síntese das pesquisas em ensino de matemática com tecnologias digitais

A síntese das produções analisadas foi organizada de acordo com as categorias
descritas na seção anterior, as quais passaremos a apresentá-las nas subseções a seguir.

5.1 Tecnologias digitais na educação presencial
Nesta subseção, apresentamos os 04 estudos classificados na categoria ―tecnologias
digitais na educação presencial‖. O primeiro deles, realizado por Carvalho (2013), foi uma
pesquisa colaborativa com um professor de Matemática do 1º ano do Ensino Médio de uma
escola do Município de Quixadá - CE. A investigação foi norteada pela seguinte questão:
―Quais as contribuições da teoria da atividade para a organização do ensino que favoreça a
apropriação do conceito de função com o uso do laptop educacional?‖.
Carvalho (2013) organizou o seu estudo em três etapas. Na primeira etapa - cosituação, realizou a aproximação com o participante por meio de visitas mensais e observação
da sua prática docente. A segunda etapa - co-operação, foi o momento em que o pesquisador e
o participante refletiram acerca das aulas. Finalmente, na terceira etapa - co-produção, houve
a produção de conhecimento acerca da realidade do ensino de função, a partir das percepções
do pesquisador e do professor, nas práticas reflexivas.
Na pesquisa de Carvalho (2013), tecnologias digitais como: computador conectado à
internet; software Geogebra e o Objeto de Aprendizagem Grande Prêmio Funcional, foram
utilizadas para mediar o ensino de funções.
Durante o processo de análise de dados, Carvalho (2013) focou em compreender o
modo como as ações do participante eram transformadas em operações conscientes. Assim, de
acordo com o pesquisador, os dados indicaram que a atividade de ensino deve abordar
elementos culturais, ao longo da história. Em outras palavras, essa atividade deve ser
planejada de modo a incluir conceitos já trabalhados como operações conscientes para
facilitar da aprendizagem de novos conceitos.
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O pesquisador sugere ainda que, o que qualifica uma ação ou uma operação é o nível
de consciência presente na relação do sujeito com o objeto. Assim, segundo Carvalho (2013),
isso explica o motivo pelo qual, em um momento, interpretar o gráfico de uma função afim é
uma ação e, em outro, uma operação. Além disso, os dados da pesquisa indicaram que
apropriação de conhecimento matemático se dá numa unidade dialética entre a teoria e a
prática.
O segundo estudo desta categoria foi realizado por Furtado (2014), que propôs uma
metodologia para avaliação da aprendizagem de modelagem matemática com tecnologias
digitais. De acordo com autor, no decorrer da investigação, os participantes utilizaram
diversas tecnologias digitais para apoiar a resolução de problemas de modelagem Matemática,
dentre elas: Notebooks; netbooks, pacotes de software como MS-Office (aplicativos Word e
Excel), GraphEquation e a construção e uso de uma Sala virtual no ambiente Moodle.
Baseado em outros autores, Furtado (2014) elaborou e analisou os seguintes
condicionantes sobre a eficácia do emprego da tecnologia na educação: envolvimento dos
professores em todas as etapas de aquisição da tecnologia, apropriação, implantação, domínio
(decorrente de treinamento), existência de suporte, disponibilidade de infraestrutura e análise
prévia da forma adequada de como será utilizada pedagogicamente. Assim, com base nos
dados da pesquisa, o autor sugere que as tecnologias digitais potencializam a aprendizagem,
quando os referidos condicionantes são respeitados.
Dando continuidade aos trabalhos desta categoria, Costa (2017) realizou uma
pesquisa-ação com alunos do ensino médio de uma escola pública estadual do munícipio de
Juara-MT, com objetivo de compreender o papel das tecnologias digitais utilizadas durante o
processo de produção de cartoons (animações digitais, vídeos, etc.) de Matemática.
Durante a pesquisa, foram realizados seminários e oficinas com foco na produção de
cartoons matemáticos com uso de tecnologias digitais como: computador; Celular; Internet;
Softwares: Paint, Movie Maker; Camtasia, Muan e Power Point.
A análise dos dados foi realizada com o método de indução analítica modificada com
suporte teórico do sistema de atividade Seres Humanos-Com-Mídias, que segundo Costa
(2017), possui suas raízes teóricas, na teoria da atividade e no construto Seres-HumanosCom-Mídias.
De acordo com Costa (2017), os dados indicaram que as tecnologias digitais utilizadas
durante a produção de cartoons, provocaram tensões e ocuparam diferentes papeis nos
sistemas analisados.

Essas tensões provocaram transformações que resultaram numa
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reorganização do pensamento matemático dos alunos, os quais passaram a ter uma nova
imagem da Matemática.
Finalmente, o estudo de caso de Santos (2018), realizado com estudantes de ensino
básico da rede federal de educação, com o objetivo de analisar os impactos na aprendizagem
de geometria com o software GeoGebra.
Durante a pesquisa, foram construídas sequências didáticas por meio da seleção de
questões de geometria da Obpmep. Além disso, Santos (2018) aplicou um pré-teste para
verificar o nível de interpretação dos estudantes e intervenções pedagógicas com uso
Geogebra na resolução de problemas. Ao final, foi aplicado um pós-teste e um questionário.
De acordo com Santos (2018), os dados indicaram que o uso do Geogebra na
mediação da aprendizagem de funções, impactou positivamente a aprendizagem dos
estudantes, em especial, quanto à interpretação de questões da Obmep.

5.2 Tecnologias digitais na educação online.

O primeiro trabalho desta categoria, foi na modalidade Educação a Distância (EaD),
realizado por Costa (2016), que investigou a atividade docente de uma professora um curso de
licenciatura em Matemática a distância, de uma Universidade Federal vinculada ao sistema
UAB.
Costa (2016) estabeleceu como questão norteadora: ―De que maneira uma professora
de conteúdo matemático, de um curso de Matemática a distância, se utiliza e se apropria de
artefatos mediadores da EaD?‖.
Durante a investigação, a disciplina Álgebra vetorial, foi analisada como uma
atividade na perspectiva da teoria da atividade, tendo como foco as ações da docente e de dois
tutores responsáveis pela disciplina, que utilizaram diversas tecnologias digitais para
preparação de Material didático; produção de vídeo aulas e criação de salas virtuais, dentre
delas, o pesquisador destacou: Moodle, PowerPoint, Geogebra, Blueberry Flashback, software
quadro-branco; mesa digitalizadora, computador, headset.
De acordo com Costa (2016), os dados indicaram que a docente foi gradativamente se
adaptando às novas tecnologias e se apropriando de novos artefatos, como videoconferências,
webconferências, videoaulas, ferramenta Mensagem do Moodle e fóruns de discussão.
Ainda de acordo com o pesquisador, os dados apontaram que a atividade docente
exercida pela investigada se relacionou com outras atividades, surgindo tensões que fizeram
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com que a professora questionasse sua prática e a motivaram a buscar novos artefatos e a
reestruturar suas ações.
Dando continuidade, o segundo trabalho desta categoria foi desenvolvido na
modalidade híbrida. Nele Cunha (2018) investigou a influência das tecnologias digitais no
desenvolvimento de um curso de formação continuada de professores, no modelo blended
learning.
A pesquisa de abordagem qualitativa teve dois ambientes: presencial e online. O
presencial foi uma escola estadual e o online foi um curso de formação continuada
desenvolvido na plataforma Google for education.
Durante o curso, os participantes utilizaram computador, internet e os softwares Libre
Office Draw e KdenLive para produzir cartoons matemáticos e também a plataforma Google
for education para criação de uma sala de aula virtual.
De acordo com Cunha (2018), os dados indicaram que as tecnologias digitais
utilizadas durante o curso, provocaram contradições nos sistemas de atividades, que
resultaram em movimentos que contribuíram para romper com a encapsulação da formação
continuada. Assim, os momentos de formação deixaram de ser percebidos como ―cansativos e
estressantes‖, passando a ser ―divertidos e prazerosos‖.

6. Afinal, qual é o retrato das tecnologias digitais utilizadas nas pesquisas?
Nesta seção, apresentamos um ―retrato‖ das tecnologias digitais utilizadas nas
pesquisas analisadas, que foi ilustrado no esboço a seguir (Figura 3).
Figura 3 – Tecnologias digitais utilizadas nas pesquisas.
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Como pode ser observado na Figura 3, as regiões tracejadas destacam as tecnologias
digitais utilizadas em ambas modalidades: presencial e online. Nelas, a parte superior
compreende aos recursos: computador, celular e Internet, que foram utilizados como meio de
acesso à diversos softwares e serviços online. Já a parte inferior, coloca em destaque o
Geogebra e o PowerPoint, bem como o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle.
Em relação ao Geogebra, percebemos que ele foi utilizado na educação presencial
como um artefato para mediação da aprendizagem de funções (CARVALHO, 2013) e do
ensino de geometria (SANTOS, 2018). Além disso, na educação online, esse software foi
utilizado na produção de material didático (COSTA, 2016).
O AVA Moodle, apoiou a resolução de problemas de modelagem Matemática na
educação presencial (FURTADO, 2014) e utilizado como sala de aula virtual, na educação
online (COSTA, 2016).
O PowerPoint, juntamente com outros programas, foi utilizado na produção de
cartoons matemáticos (COSTA, 2017); na construção de material didático e de videoaulas
(COSTA, 2016).
Em relação às tecnologias digitais exclusivamente da categoria educação presencial,
destacamos os seguintes modos de uso: (i) Word, Excel, GraphEquation - resolução de
problemas de modelagem matemática (FURTADO, 2014); (ii) Objeto de Aprendizagem
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Grande Prêmio Funcional – mediação da aprendizagem de funções (CARVALHO, 2013); (iii)
Paint, Camtasia, Muam e MovieMaker) produção de cartoons matemáticos (COSTA, 2017).
Finalmente, os modos de uso das tecnologias pertencentes somente à categoria
educação online: (i) Blueberry Flashback, software quadro-branco; mesa digitalizadora,
headset – preparação de material didático, produção de vídeo aulas e criação de salas virtuais
(COSTA, 2016); (ii) Libre Office Draw, KdenLive – produção de cartoons; (iii) Google for
education – criação de sala de aula virtual (CUNHA, 2018).

7 Considerações Finais

A realização da presente revisão da literatura possibilitou identificar as pesquisas
recentes que tratam do ensino de Matemática com tecnologias digitais e que tiveram a teoria
da atividade como arcabouço teórico.
Embora a fonte de dados limitou-se ao Banco de Teses e Dissertações da Capes,
entendemos que a análise das 06 produções (04 Dissertações de Mestrado e 02 Teses de
Doutorado) nos permitiu esboçar um ―retrato‖ das diferentes tecnologias digitais utilizadas
nas pesquisas da temática investigada. A esse respeito, destacamos dentre outros, o Geogebra,
Moodle e PowerPoint, que identificamos distintos usos na educação presencial e online,
respectivamente na mediação da aprendizagem de conteúdos matemática; na criação de salas
virtuais e na produção de cartoons matemáticos.
Por fim, acreditamos que o presente estudo possa contribuir para que educadores e
pesquisadores possam refletir sobre novas possibilidades de uso das tecnologias digitais nos
processos de ensino e aprendizagem da Matemática.

Referências
BORBA, M. C.; MALHEIROS, A. P. S; AMARAL, R. B. Educação a Distância online.
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.
BORBA, M. C.; SILVA, R. S. R.; GADANIDIS, G. Fases das tecnologias digitais em
Educação Matemática: Sala de aula e internet em movimento. Belo Horizonte: Autêntica,
2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base.
2018. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.
Acesso em: 04 abr. 2019.

798

CARVALHO, R. L. Contribuições da teoria da atividade no ensino de Funções com o uso
do laptop educacional. 156 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Ceará,
Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Fortaleza, 2013.
COSTA, J. L. Atividades docentes de uma professora de matemática: artefatos
mediadores na EAD. 213 f. Tese - (Doutorado) - Universidade Federal de Minas Gerais,
Faculdade de Educação, Belo Horizonte, 2016.
COSTA, R. F. Aprendizagem da Matemática com cartoons: Qual o papel das tecnologias
digitais? 175 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Faculdade de
Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. Barra
do Bugres, 2017.
CUNHA, J. F. T. C. Blended learning e multimodalidade na formação continuada de
professores para o ensino de matemática. 106 f. Dissertação (mestrado) - Universidade do
Estado de Mato Grosso - UNEMAT. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de
Ciências e Matemática - PPGECM. Barra do Bugres-MT, 2018.
ENGESTRÖM, Y. Learning by Expanding: an activity-theoretical approach to
developmental research. versão online ed. Hesinki: Orienta-Konsultit, 1987.
Disponível em: <http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/Engestrom/Learning-byExpanding.pdf>.
Acesso em: 08 maio 2019.
ENGESTRÖM, Y.; Expansive learning at work: toward an activity theoretical
reconceptualization. Journal of Education and Work, Vol. 14, N1, 2001.
ENGESTRÖM, Y.; SANNINO, A. Studies of expansive learning: Foundations, findings and
future challenges. Educational Research Review (2010), doi:10.1016/j.edurev.2009.12.002.
Acesso em 12 maio 2019.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro. Paz e terra, 42 ed. 2005.
FURTADO, A. B. Avaliação do uso de tecnologias digitais no apoio ao processo de
modelagem matemática. 186 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Pará, Instituto
de Educação Matemática e Científica, Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências
e Matemáticas, Belém, 2014.
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. ISBN 978-85-240-4445-8.
2018. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101543.pdf>.
Acesso em 28 abr. 2019.
IVIK, I. Lev Semionovich Vygotsky, Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora
Massangana, 2010.
KENSKI, V. M. Tecnologias e Educação: O novo ritmo da informação. 8. ed. Campinas:
Papirus, 2012.
LEONTEV, Alexei Activity, Consciousness, and Personality. (1978) Disponível em
<http://www.marxists.org/archive/leontev/works/1978/ch3.htm>. Acesso em 25
abr. 2019.

799

LEONTIEV, A. O desenvolvimento do psiquismo. 2. ed. São Paulo: Centauro Editora, 2004.
MARTINS, O. B.; MOSER, A. Conceito de mediação em Vygotsky, Leontiev e Wertsch.
Revista Intersaberes, vol. 7 n.13, p. 8 – 28, jan. – jun. 2012, ISSN 1809-7286.
OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sóciohistórico. 4. ed. São Paulo: Scipione, 2002.
RANDOLPH, J. J. A Guide to Writing the Dissertation Literature Review. Practical
Assessment, Research & Evaluation, v. 14, n. 13, 2009.
RUSSEL, D. Looking Beyond the Interface: Activity Theory and Distributed Learning. In:
LEA, M.; NICOLL, K. Distributed Learning Social and Cultural Approaches to Pratice.
Londres, Falmer Press, 2002. p 64-82.
RUSSELL, D. R. Rethinking genre in school and society: an activity theory analysis.
Written Communication, 14, pp. 504–554, 1997.
SANTOS, R. C. R. Geogebra como instrumento de mediação no ensino de geometria: o
processo de transformação dos alunos que atuaram na OBMEP. 180 f. Dissertação
(Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT) Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI, Floriano - PI, 2018.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
VYGOTSKY, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.
HarvardnUniversity Press. London, 1978;

800

UM GAME: DESAFIO PARA UMA LEITURA CRÍTICA DO ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA
Lissandra Esnarriaga de Freitas (PPGEN/UNIC-IFMT) – lissandrafreitas31@gmail.com
Jhonatan Thiago Beniquio Perotto (PPGEN/UNIC-IFMT) – jhonatanperotto@gmail.com
Lucy Azevedo Ferreira (PPGEN/UNIC-IFMT) – lucyfazevedo@gmail.com
Resumo
As Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – na educação têm se tornado importantes quando aliadas
aos professores enquanto estratégias aplicáveis ao processo de ensino-aprendizagem. Pensa-se que os alunos
atuais não apresentariam um bom desenvolvimento em leitura nas aulas tradicionais. Assim, o professor
analógico precisa aprender novas ferramentas para desenvolver aulas mais motivadoras . Nesse aspecto, a
gamificação tem se expandido na educação, como também incorporada aos currículos diante da ampla gama de
possibilidades que oferece. Diante disso, propõe-se discutir um game, o quiz, com o auxílio do aplicativo
Kahoot!, a fim de apresentar aos professores da disciplina Língua Portuguesa uma atividade de leitura, cujo tema
é direitos humanos em abordagem qualitativa . Para tanto, incorporam-se nas bases teóricas, as orientações da
Base Nacional Comum Curricular - BNCC - sobre habilidades e competências em leitura. Contribuem também
autores das áreas de linguagens tecnológicas, da Linguística e autores dos Estudos Culturais: Koch (2002),
Kleiman (2011), Geertz (1989), entre outros. Diante da reflexão ambicionada, espera-se a motivação do aluno
frente aos games, bem como uma contribuição para professor da escola fundamental.
Palavras-chave: TIC. Kahoot/quiz. Leitura. Ensino.

1. Introdução
As Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – na educação têm cada vez
mais se tornado importantes, aliadas dos professores enquanto estratégias aplicáveis ao
processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, torna-se indispensável que os educadores
estejam preparados para lidar com essas inovações em suas práticas docentes.
Uma dessas ferramentas tecnológicas, a gamificação, tem ganhado muito espaço
atualmente na educação, pois agrega em si uma gama de possibilidades, aliando
interatividade, imersão e interconectividade; e, além do divertimento, desenvolve diversas
competências nos estudantes, tais como a capacidade de superação, e habilidades como
atenção, concentração e determinação, diante desse potencial que os envolve. É mister, então,
que o educador alie, para a aplicação de TICs, as orientações da Base Nacional Comum
Curricular - BNCC/leitura no eixo Linguagens e seus Códigos.
Nesse contexto, o objetivo do estudo é discutir o uso de um game, o quiz, com o
auxílio do aplicativo Kahoot! em uma aula de leitura, com o conteúdo do ECA38 para a escola
fundamental, em abordagem qualitativa, juntamente com autores da Linguística, Linguagens
38

O ECA – Estatuto da Criança e Adolescente – promulgado pela Lei 8.069/90, de 13 de julho de 1990 é a
regulamentação do art. 227 da Constituição Federal, reconhecendo e garantindo os direitos das crianças e dos
adolescentes.
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tecnológicas e Estudos Culturais: Koch (2002), Kleiman (2011), Geertz (1989), entre outros
que orientarão as reflexões: a BNCC e a leitura com o game; o game e o ECA.

2. A BNCC e a leitura com game

A BNCC foi promulgada pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil em 20 de
dezembro de 2017 para o ensino fundamental. E, depois de acirradas discussões, Professores
contribuíram nos temas basilares do ensino de línguas, em Linguagem e seus códigos, sobre
criticidade, estimular a autoria, a formação cidadã, ou seja, sugerir caminhos para o ensino de
língua materna ou francas.
Clareando pontos teóricos, na BNCC, leitura é um processo além da decodificação de
símbolos, segundo Koch (2002). Está também alinhada como em Kleiman (2011), ou seja, a
compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimentos
prévios, ou seja, é mediante a interação com diversos níveis de conhecimento que o leitor
consegue construir o sentido do texto.
A leitura representa um dos ―eixos organizadores‖ na área da Língua Portuguesa no
Ensino Fundamental como alicerce de outros componentes curriculares, para o
desenvolvimento de habilidades de compreensão e interpretação da leitura, interpretação de
textos verbais e ainda identificação de gêneros textuais que são compreendidas como
competências específicas da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. Os gêneros textuais
são como elementos comunicativos do usuário da língua que traz/vivencia seu entorno
cultural. A cultura é entendida por Geertz (1989) como um conceito essencialmente
semiótico. Como ―[...contexto, algo dentro do qual eles (os homens) podem ser descritos de
forma inteligível, isto é, descritos com densidade. ‖ ( p.24). Essa Cultura baseará a realização
do game.

2.1. Organização e categorias do eixo leitura na BNCC para o game proposto

A BNCC, no eixo leitura para os anos finais do Ensino Fundamental, descreve
competências e habilidades que nortearam a elaboração das questões para o objetivo do game
proposto (20 questões que constituirão o Quiz). No entanto, diante da limitação para a
inscrição deste trabalho, exemplificar-se-á com apenas uma questão de uma única habilidade,
sem documentar, com os textos verbais e não verbais, as demais 19 perguntas, além da
omissão dos demais suportes teóricos pelo mesmo motivo.
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A primeira questão foi elaborada com base na habilidade EF69LP02, que trata de
―Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e
propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a
articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a
adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à
construção composicional e estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas
possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros.‖
(BRASIL, 2017, p. 141). Questão 01 do quiz: A campanha abaixo retrata um tema do
Estatuto de grande relevância no Brasil. Identifique-o. Respostas: a) Trabalho infantil b)
Exploração sexual de crianças (Resposta Correta) c) Gravidez na adolescência d) Castigo
físico e moral.
Imagem 1: Campanha publicitária do Estado de Alagoas

Fonte: http://verdadealagoas.com.br/2019/05/12/campanha-alerta-contra-abuso-e-exploracao-sexual-decriancas-e-adolescentes-em-alagoas/. Acesso em 24 jun. 2019.

3. A estrutura do game em síntese:
Kahoot! consiste em um aplicativo de ensino e aprendizagem online e gratuito – cujo
acesso se dá pelo endereço: http://www.kahoot.com , via computador, notebook, smartphones
ou tablets. A proposta da atividade é de dividir a turma em grupos com a aplicação de 20
questões que tratam dos direitos e deveres elencados no texto do Estatuto da Criança e
Adolescente. A seguir o professor irá explicar aos seus alunos como se procederá a atividade
do quiz, momento em que irá elucidar eventuais dúvidas que porventura surgirem. Ao final, é
gerado um número de PIN que deverá ser fornecido ao aluno para acessar o game, por
intermédio de seu smartphone.

4. Considerações finais
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O formato tradicional de aula em que o professor se situa no papel de protagonista e o
aluno na função de simples ouvinte já não é capaz de produzir os resultados esperados no
processo ensino-aprendizagem. É premente que as instituições e professores estejam atentos
às possibilidades de atrair a atenção e promover a motivação dos alunos e diversificar o
processo pedagógico.
Assim, observou-se que a expansão tecnológica poderá proporcionar profundas
transformações, notadamente no campo da educação e na forma como se aprende e como se
ensina.
Interessante é também a ponderação sobre como o aluno construiu seus processos
cognitivos frente aos desafios, principalmente no momento da avaliação, no qual ele explica
essa construção intelectual junto a sua história de vida. Não é, portanto, um game que
pretende apenas o resultado de compreensão de texto, mas exige do aluno interpretação que,
no entendimento deste trabalho, envolve um acervo cultural que ele deverá demonstrar. Por
isso, torna-se imperioso que a escola se reinvente e lance mão das mais diversas ferramentas
de TICs de forma a aproveitar todas as vantagens e benefícios que elas podem proporcionar
no trabalho pedagógico.
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Resumo:
O artigo trata da importância das mídias na Educação do Campo, como ferramenta para potencialização da
leitura, escrita e interpretação, superando os pressupostos e/ou paradimas tradicionais que norteiam o processo
educativo e negam o uso da tecnologia digital no ensino. A pesquisa desenvolvida é do tipo aplicada
participante, a intervenção é com alunos do 5º ano ―A‖ do ensino fundamental I, em uma escola Estadual do
Campo Marechal Cândido Rondon, localizada no municipio de Campo Novo do Parecis – MT. Tendo como
objetivo de refletir sobre a propsta da Educação para o Campo, que apesar de estar ainda distante do avanço
tecnológico, focaliza em uma intervenção pedagogica em que os docentes utiliza-se do Móbile como
procedimento metodológico, com ituito de propcipar uma aula mais atrativa, na tentativa de contribuir
para o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a aprendizagem da leitura e da
produção escrita. Diante disso, essa intervenção pedagógica com os discentes foi extremamente significativa,
pois as atividades dessa natureza exigem o uso exploratório da oralidade, leitura e escrita. Dessa forma,
acreditamos que o desafio da Educação, é oferecer sentido para as práticas sociais de uso da linguagem no
contexto de aprendizagem escolar rompendo assim, a normatização linear e hierarquizada no processo de ensino
aprendizagem.
Palavras-chave: Educação do Campo. Tecnologia digital. Letramento. Mobile. Linguagem.

1 Introdução

A Escola Marechal Cândido Rondon está situada a 45 (quarenta e cinco) quilômetros
da sede do Município, a margem direita da Rodovia BR 364, no Distrito Marechal Rondon
(Posto Norte) em Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso. Teve início de suas
atividades no ano de 1989 através da lei Municipal nº 015/89 de 06 de abril, hoje atende o
Ensino Fundamental e Ensino Médio, nos períodos, matutino e vespertino. Por ser uma Escola
do Campo, atende estudantes advindos da ―comunidade‖ do Distrito Marechal Rondon, das
fazendas e das aldeias que circundam a escola. Alunos oriundos de fazendas e aldeias
possuem transporte escolar gratuito. Entre os educandos temos desde filhos(as) de
funcionários de fazendas, comércio, prestadores de serviços, funcionários públicos e povos
indígenas.
O ensino da Língua Portuguesa normatizada, tem se tornado um grande desafio para
os professores, principalmente quando se trata das competências relacionadas à leitura,
compreensão e produção textual a situação é ainda mais preocupante. O que se pode perceber
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é que os discentes se sentem inconfortável quando precisam escrever textos escolares. É
preciso dizer que estruturar um texto, integrando os vários níveis de sentidos, não é
incumbência fácil, uma vez que é necessário possuir competência de algumas habilidades e
estratégias de produção para que se produza com proficiência. Mas o que acontece, na maioria
das vezes, os estudantes são direcionados por seus professores a produzirem textos que não
estão em concordância com o contexto real de vida em que eles vivem, e essa é uma das
principais causas da falta de interesse que os discentes têm pela produção textual.
Por um lado, existe quase um consenso entre professores e alunos quanto à
necessidade de mudar o sistema de ensino e aprendizagem, pois, no Brasil, as desigualdades
econômicas, socioculturais e regionais são enormes e apresentam uma educação escolar
distante de ser efetivamente um direito de todos. Ainda nos deparamos com carências básicas.
Crianças de muitas regiões do Brasil frequentam escolas públicas que não possuem condições
mínimas favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem. As escolas nos dias atuais
sobrevivem, segundo Moran, porque são espaços obrigatórios e legitimados pelo Estado, haja
vista que, alguns estudantes frequentam as aulas porque são obrigados, não por escolha
própria, por interesse, por motivação ou por aproveitamento. Por outro, a escola está atrasada
por não acompanhar os avanços das ciências, ensina o que já está aceito, cristalizado e encara
com desconfiança a adoção das novas tecnologias. Neste sentido nos reportaremos a
Moran(2007) quando nos diz que:
Precisamos tornar a escola um espaço vivo, agradável, estimulante, com professores
mais bem remunerados e preparados; com currículos mais ligados à vida dos alunos;
com metodologias mais participativas, que tornem os alunos pesquisadores, ativos;
com aulas mais centradas em projetos do que em conteúdos prontos; com atividades
em outros espaços que não a sala de aula, mais semipresenciais e on-line,
principalmente no ensino superior. (MORAN, p.10).

Para tanto a intervenção pedagógica vem sinalizando à importância da utilização de
diferentes recursos, ambientes escolares, linguagens verbal, corporal, artística, e dentre outras,
em contextos de aprendizagem. Essa asserção nos leva a refletir qual o real objetivo da
escola? Como a instituição escolar pode promover um ensino transformador e atrativo ao
educando? Sabemos que a escola tem como função ensinar, esse é o seu compromisso. Deste
modo, explicitamos a importância de criar na escola uma prática voltada para o uso de
diferentes linguagens e a incorporação de TIC para a potencialização do ensino. Assim os
educandos no processo de ensino e aprendizagem possam adquirir e construir conhecimentos,
a partir da busca e consulta de diferentes tecnologias.
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Pretto (2014) destaca a importância do uso das tecnologias digitais no contexto de
aprendizagem escolar, mas chama a atenção para a reprodução de práticas pedagógicas
tradicionais, utilizando como suporte os recursos digitais. Concordamos com o autor, e
pontuamos a TIC, enquanto uma possibilidade que o professor tem para potencializar /
contextualizar os conteúdos curriculares com a realidade dos alunos, fazendo-os aprender de
forma crítica e reflexiva.
Segundo Mousquer (2014) diversos estudos acadêmicos têm apontado para o potencial
pedagógico da tecnologia digital ao contexto educacional, por proporcionar a utilização de
diversas ferramentas a favor da aprendizagem do sujeito. Acrescenta-se que, a presença das
tecnologias digitais, especificamente os dispositivos móveis (celulares, tablets, smartfones,
Ipads) tem se popularizado entre os jovens, isto tem repercutido no cotidiano escolar.
Diante do exposto acima, esse texto traz um relato da experiência educativa, da
proposição pedagógica, intitulada: ―O uso do mobile à potencialização da leitura e escrita‖,
esse trabalho está vinculado ao Projeto de Formação da/na Escola, proposta SEDUCSecretaria de Estado de Educação –MT. Desta maneira, o objetivo é socializar a experiência
realizada na Escola Estadual Marechal Cândido Rondon, com o uso do mobile à
potencialização da leitura, escrita e produção textual.

2 Desenvolvimento: A experiência da aula de campo utilizando uso do mobile

A proposta de intervenção pedagógica desenvolvida em espaços formais e não formais
de educação, visou explorar as potencialidades do mobile ao entendimento do lugar, que
objetiva oferecer ensino orientado para alunos do 5 º ano do Ensino Fundamental anos
iniciais. O ensino orientado foi realizado pela coordenadora pedagógica da escola, nele
participavam alunos que estavam com alguma dificuldade na leitura, escrita e produção
textual. Um grupo de 10 alunos participou dos encontros, sendo que os mesmos aconteceram
na própria unidade escolar no contra turno, com um cronograma de dia e horários
determinado para o estudo orientado.
Diante dessa demanda a coordenadora pedagógica sinalizou o interesse em elaborar e
oferecer um plano de intervenção a esses alunos com outros instrumentos que pudesse
contribuir no aprendizado da leitura e escrita. Assim, com as vozes dos atores sociais,
partícipe direto desse processo iniciou a proposta de intervenção com o celular.
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A perspectiva didático-pedagógica dos encontros foi trabalhar com a oralidade, leitura
e escrita, sendo o tripé da construção da consciência fonológica da criança, e responsável pela
construção da base alfabética.
Desse modo, nos encontros com os alunos as atividades foram alicerçadas na
perspectiva do Parâmetro Curricular Nacional-PCN de ensino da Língua Portuguesa
(BRASIL, 1997 p.40), que prevê: o trabalho com linguagem oral deve acontecer no interior de
atividades significativas: seminários, dramatização de textos teatrais, simulação de programas
de rádio e televisão, de discursos políticos e de outros usos públicos da língua oral. Língua
escrita: usos e formas escritas são práticas complementares, fortemente relacionadas, que se
modificam mutuamente no processo de letramento — a escrita transforma a fala (a
constituição da ― fala letrada) e a fala influencia a escrita (o aparecimento de ― traços da
oralidade nos textos escritos).
São práticas que permitem ao aluno construir seu conhecimento sobre os diferentes
gêneros, sobre os procedimentos mais adequados para lê-los e escrevê-los e sobre as
circunstâncias de uso da escrita. A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho
ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento
sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua: características do gênero, do
portador, do sistema de escrita, etc.
Com base nas orientações didático-pedagógicas do PCN de Língua Portuguesa, e a
necessidade do lócus de pesquisa, foi realizado algumas reuniões entre a coordenadora
pedagógica, professora do ensino orientado, para em conjunto traçarmos os objetivos e a
atividades a serem realizadas pelos alunos, com o celular/tablet. Assim a temática – o lugar
em que vivemos, foi pensada por oferecer um leque de possibilidade com intuito de
corroborar em uma educação de qualidade e/ou transformação, através de diferentes
linguagens, relatos da comunidade/distrito, das diferentes paisagens, manifestações culturais e
artísticos com o uso dispositivo mobile, na construção e/ou descoberta da escrita/linguagem
do educando.
Nesta concepção, procurando levar o educando a construir e se reconstruir por meio de
novos conhecimentos e olhares em torno do seu espaço social.
As ações na Escola Estadual Marechal Cândido Rondon, foram realizadas no 1º
semestre de 2019, com um grupo de 10 alunos do 5º ano do ensino fundamental I. Ocorreram
5 encontros durante a semana, com duração de 2 h. cada. Dessa forma a imersão no contexto
da pesquisa, foi extremamente necessária e significativa para conhecer a dinâmica.
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A categoria lugar é a base norteadora da proposta de intervenção das ações da
pesquisa, a relação da proposta de trabalho com a categoria está na temática que foi
trabalhada, que neste caso é o distrito Marechal em que eles vivem. No primeiro momento foi
trabalhado com aplicativo de jogos (caça-palavras, jogo da forca) para trabalhar a formação
de palavras, ensinando como baixar e utilizar o mesmo. Foram desafiados a manusear o
teclado digital, a lidar com a linguagem da tecnologia digital e leitura dialogada. Os alunos
faziam a leitura em voz alta para a turma. O contato inicial dos alunos com o mobile
(celular/tablet), foi de grande empolgação, alunos de outras turmas chegaram até a questionar
sobre a possibilidade em ter esse trabalho realizado com eles também nas salas em que
estudavam.
No segundo encontro, o celular/tablet com acesso à internet foi utilizado para
pesquisar o significado do que é um distrito, assim conhecer a estrutura e organização,
identificando e descrevendo características do distrito onde moram, para por meio dessas
informações fazerem a construção de cartazes, expondo seus desenhos onde retratassem o
lugar onde eles vivem, envolvendo pesquisa de campo, escrita, leitura.
Em todos os encontros as atividades executadas pelos alunos tinham como base o
tripé: oralidade, escrita e leitura, perpassando pelo tema o lugar em que vivemos. A dinâmica
dos encontros da proposta de intervenção constituiu-se em: Rodas de conversas e produção de
texto sobre a vida no campo e correção dos mesmos (pontuação, parágrafo, concordância
verbal etc.).
As estratégias de utilização do mobile nos encontros, foram significativas, posto que
conseguimos alcançar os objetivos que foram, expor os alunos em situações reais de uso de
diferentes linguagens. Avaliamos positivamente a potencialidade do uso do celular/tablet no
contexto da sala de aula, por ter sido um experiência enriquecedora que proporcionou aos
educandos descobertas lúdicas, reais e construtoras nesse processo de construção da
linguagem e (re)descoberta do seu espaço/lugar social.

3 Considerações finais

Esse plano de intervenção pedagógica assumiu a possibilidade de explorar diferentes
contextos de aprendizagem, através do uso do mobile, enquanto uma tecnologia que enriquece
a prática pedagógica e os contextos de aprendizagem.
A escola deve se deslocar da reprodução para a construção, posto que a aprendizagem
é o resultado das experiências vivenciadas. Essas experiências que vão corroborar na
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construção de espaços formativos de aprendizagem que propiciaram e/ou contemplaram a
construção de sujeitos críticos, ativos, criativos, autônomos e construtores em nossa
sociedade.
Foi em busca dessa educação de qualidade que por meio da temática, explorando o
lugar que vivemos, fez se referência as dinâmicas que estão imersas na vida do campo, através
de diferentes linguagens, relatos do distrito onde a escola está inserida, das diferentes
paisagens, manifestações culturais e artísticos com dispositivo mobile. O uso do celular/tablet
aparece como um fortificador na construção da escrita/linguagem do educando. Desta forma,
essa proposta de intervenção pedagógica, por meio do uso de aplicativos de jogos e sites de
pesquisa com acesso à internet, voltado para a leitura e escrita, fundamenta-se na capacidade
de alavancar o processo de ensino aprendizagem com atividades práticas e uso das TICs, as
quais favorecem a construção de conhecimentos do espaço social e cultural do educando.
Portanto, a intervenção pedagógica por meio do uso do mobile surgiu como uma
alternativa atrativa e prazerosa no processo de formação da leitura, escrita e produção.
Concluindo que essa proposição didático pedagógica veio com intuito de
descortinar/revelar as TICs como possibilidade para construção de um ensino tecnológico e
transformador no âmbito educacional, promovendo a oportunidade de utilizar o a tecnologia
em diferentes ambientes da escola (pátio, biblioteca) como fortificador desse processo em
construção e (re)construção da linguagem escrita e registrando as produções dos educandos
em outros espaços educativos.

Referências
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua
portuguesa /Secretaria de Educação Fundamental. Brasília. 1997.
MORAN, J.M. A Educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. Campinas,
SP: 2007.
MOUSQUER, Tatiana. A utilização de dispositivos móveis como ferramenta pedagógica
colaborativa na educação infantil. Disponível em: <www.santoangelo.uri.br/ stin/Stin/
trabalhos/11.pdf>. Acesso em: 20 de jul. 2019.
PRETTO, Nelson De Luca. A geração alt+tab vai pras ruas. Disponível em:.
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25327/1/Educa%C3%A7%C3%B5es%2C
Culturas%20e%20Hackers-Nelson%20De%20Luca%20Pretto.pdf>Acesso em: 28 de jul. de
2019.

810

GT 3 - EDUCAÇÃO E
DIVERSIDADES CULTURAIS

811

A CONTRIBUIÇÃO DA MULHER QUILOMBOLA NA MANUTENÇÃO
DA TRADIÇÃO, POR MEIO DO SABER POPULAR COM CHÁS DE
PLANTAS MEDICINAIS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE
MATA CAVALO
Lucilene Pinho (PPGE/UFMT) – lulu2658@hotmail.com
Júnia Auxiliadora Santana (PPGE/UFMT) – mulherguerreira.auxiliadora@gmail.com
Elimara Joana do Nascimento (PPGE/UFMT) – profelimara@hotmail.com

Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo é dar relevo a contribuição da mulher quilombola na manutenção da
tradição e conhecimento a partir do fazer e da prática, do costume, do uso e do consumo dos chás elaborados
com plantas medicinais. As referidas plantas são oriundas da comunidade do Quilombo Mata Cavalo, situada no
Município de Nossa Senhora do Livramento, a 50 km da cidade de Cuiabá, próximo da rodovia MT060, no km
24. A metodologia utilizada foi a etnopesquisa, e os principais instrumentos utilizados para a coleta de dados
foram a observação participante, entrevista semi-estruturada e a roda de conversa. Para tanto, as mulheres
quilombolas são personagens fundamentais para a manutenção de tal prática, mas que, por uma série de fatores
adversos, não recebem a devida importância pela sua contribuição.
Palavras-chave: Mulher Quilombola. Produção artesanal de chás. Plantas medicinais.

1 Introdução

A tradição da utilização de ervas para fins diversos, deixada pelos nossos
antepassados, sobrevive até o presente. Esses saberes são aproveitados pela sociedade de
inúmeras formas, dentre as quais destacamos: alimentação, aquecimento, aromatização, cura e
fins medicinais.
Os relatos históricos, revelam que a utilização de ervas medicinais ocorre desde a
antiga civilização, fazendo com que o uso das plantas como medicamento seja tão antigo
quanto o homem. Outro fator importante a ser destacado sobre a temática é que a preocupação
com a cura de doenças sempre se fez presente ao longo da história da humanidade, fazendo
com que o homem passasse a utilizar ervas para fins medicinais. Com isso, na procura de
espécies vegetais mais apropriadas para sua alimentação ou para cura de seus males, nossos
antepassados foram descobrindo aquelas mais propícios para se medicar.
De acordo com GASPAR (2009, s/d):

Um tratado médico datado de 3.700 a C., escrito pelo imperador chinês Shen Wung,
é um dos mais antigos documentos conhecidos sobre as propriedades medicinais das
plantas. Os egípcios, 1.500 a. C. já utilizavam ervas aromáticas na medicina, na
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culinária e, principalmente, em suas técnicas para embalsamar os mortos. Os
sumérios da Mesopotâmia possuíam receitas valiosas, que só eram conhecidas por
sábios e feiticeiros. Na Índia, aproximadamente no ano 1.000 a. C., o uso de ervas
era bastante difundido. Durante a Idade Média, o cultivo das ervas utilizadas como
alimentos, bebidas e remédios, ficou a cargo dos monges, que as plantavam ao redor
dos mosteiros e igrejas. Na Europa, principalmente na Inglaterra, a medicina
alternativa tem cada vez mais adeptos e nos Estados Unidos há uma grande
quantidade de farmácias naturais. No Brasil, o conhecimento das propriedades de
plantas medicinais é uma das maiores riquezas da cultura indígena, uma sabedoria
tradicional que passa de geração em geração. O índio tem um conhecimento
profundo da flora medicinal, retirando dela os mais diversos remédios, usados de
diferentes formas. Suas práticas curativas e preventivas estão relacionadas com o
modo como ele percebe a doença e suas causas, sendo realizadas pelo pajé em rituais
cheios de elementos mágicos e místicos.

Nessa perspectiva, é que buscamos destacar a atuação das mulheres negras
quilombolas que protagonizam, na nossa comunidade, ao longo dos séculos, a manutenção e
sobrevivência de tradições e costumes, em especial com o cultivo, produção e comércio de
chás medicinais. Suas trajetórias com as plantas somente resistem apoiadas por registros orais
e pela transmissão desses saberes de geração para geração. As práticas dessas mulheres
guerreiras estiveram e estão atreladas e somando às lutas e resistências do Quilombo.
Conforme nos aponta Santana (2019, p. 76), ―Em Mata Cavalo a presença das
mulheres nas lutas é bastante perceptível, seja nos enfrentamentos com os fazendeiros, na
roça, nos cuidados com os filhos e idosos, assim como nos contextos educacionais.‖.
Nomes como Dandara e Tereza de Benguela, mulheres de origens africanas que foram
escravizadas e se engajaram na luta pela liberdade, fazendo parte de dois quilombos do
período colonial, nos séculos XVII e XVIII, respectivamente, servem de encorajamento e
referência para as mulheres do Quilombo Mata Cavalo. Todavia, percebe-se que a educação
tradicional não dissemina a importância das mulheres negras como referências.
Neste estudo queremos dar relevância da luta das mulheres na manutenção da cultura
quilombola. E evitar que as mulheres lideranças de Mata Cavalo sofram com a invisibilidade
sempre imposta às heroínas negras. Dentre as guerreiras de Mata Cavalo destacamos Tereza
Arruda (Figura 1), Rosa Domingas (Figura 2) e D. Maria do Chá (Figura 3), buscamos nesta
pesquisa retratar a mulher do Quilombo Mata Cavalo e sua história, em especial, o trabalho da
Dona Maria do Chá, desenvolvido a partir do cultivo e produção dos chás oriundos de plantas
medicinais. Nessa perspectiva, nosso entendimento coaduna com o pensamento da
pesquisadora Suely Castilho (2008, p. 148), ao dizer que:
Outra evidência do papel de liderança da mulher é dentro da casa, nos grupos
familiares (...). São elas que respondem pela representação da família ante o mundo
exterior, que permitem ou ordenam o relacionamento intrafamiliar e extrafamiliar,
que lideram as tomadas de decisões, que movimentam a finança da casa (...).
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Assim, antes de nos aprofundarmos na representatividade significativa da Dona Maria
do Chá para a comunidade quilombola, cumpre-nos apresentar algumas figuras femininas
também importantes no contexto do Quilombo Mata Cavalo. A primeira delas, a Profa.
Tereza Conceição Arruda, que além da luta constante por melhores condições e educação ao
povo quilombola, ao se aposentar, continuou a se dedicar à comunidade, seja para à
regularização fundiária do território, como na busca por políticas públicas para melhoria de
vida dos matacavalenses (SANTANA, 2019).
Figura 1 – Tereza Conceição Arruda – Mulher Negra Quilombola

Fonte: Lucilene Pinho. Arquivo pessoal (s/d).

Outra mulher negra de destaque na comunidade quilombola de Mata Cavalo é Rosa
Domingas de Jesus, que lutou em busca de condições adequadas para o seu povo, e que
conforme nos aponta Santana (2019, p. 17) em sua pesquisa:
[...] deixou um grande legado para Mutuca, comunidade que compõe o complexo de
Mata Cavalo, foi a primeira mulher a enfrentar uma luta em defesa de suas terras,
enquanto muitas famílias foram embora. Ela resistiu e nunca desanimou e, por meio
do seu enfrentamento, oportunizou que outras famílias pudessem retornar ao
quilombo.
Figura 2 - Rosa Domingas de Jesus - Mulher Negra Quilombola
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Fonte: Lucilene Pinho. Arquivo pessoal (s/d).
Figura 3 - Dona Maria do Chá – Mulher Negra Quilombola

Fonte: Júnia Santana. Arquivo pessoal, 2019.

Não obstante a importância dessas e de outras figuras femininas da comunidade de
Mata Cavalo, este relato busca, sobretudo, representar por meio das ações da Dona Maria do
Chá (Figura 3), as mulheres negras quilombolas, que ainda que pertencentes aos territórios
das carências, colocadas em posição social subalterna, pela sociedade envolvente, são
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guerreiras, empoderadas e representantes significativas dentro e fora da nossa comunidade.
Por isso, queremos o reconhecimento dessas protagonistas na construção e manutenção de
saberes e tradições, a partir do empoderamento dessas personagens históricas e com a
produção de biografias relevantes, entre outros. Além de contar as histórias dessas mulheres, é
importante adotar técnicas para apresentá-las não somente por meio de registro oral, mas com
registros escritos de suas existências. Fazendo com que tais registros contribuam para que a
pertença e a identidade quilombola sejam consolidadas cada vez mais dentro e fora do
quilombo.
De acordo com a pesquisadora Santana (2019, p. 61), ―a luta pela visibilidade dessas
guerreiras continua (...), de modo que a inclusão seja realmente consolidada, além da
participação no combate à discriminação e ao racismo.‖.

Tal pensamento corrobora o

entendimento de Carneiro (2002, p. 182) ao dizer que:
[...] a luta das mulheres em geral depende não somente da nossa capacidade de
superar as dificuldades geradas pela histórica hegemonia do sexo masculino, mas
também impõe o combate a outras ideologias, como o racismo, que constroem a
inferioridade social dos segmentos não brancos da sociedade, em especial das
mulheres negras, e operam como elementos divisionista da luta das mulheres, em
função dos privilégios que instituem para as mulheres do grupo étnico dominante.

A história das guerreiras quilombolas, marcadas pela iniciativa nas decisões, estando
sempre à frente dos conflitos é, de acordo com Perrot (1988), e apontamentos de Santana
(2019), que registram que o papel da mulher negra quilombola não é nem de passividade, nem
de submissão, ―elas se afirmam por outras palavras, outros gestos.‖ (PERROT, 1988, p. 212).

2 Objetivos e metodologias utilizadas

Os principais objetivos desse estudo foram dar maior visibilidade aos saberes e fazeres
da Dona Maria do Chá, mulher negra quilombola, que sofreu com o racismo, descriminação,
exploração e resistiu na história da comunidade do Quilombo Mata Cavalo, mostrando suas
contribuições por meio de saberes obtidos do seu ancestrais, bem como oportunizar registros
escritos sobre as histórias que permeiam a comunidade Quilombola Mata Cavalo, em especial
daquelas oriundas das mulheres guerreiras da comunidade, ampliando, dessa forma, o debate
acerca da importância da luta, resistência e representatividade da mulher quilombola.
Nesse contexto, a metodologia da pesquisa está centrada nos conceitos da
etnopesquisa, uma vez que se fundamenta, no contexto, como sua fonte direta de dados. Para
tanto, foram utilizadas diversas ferramentas para coleta de informações, quais sejam: rodas de
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conversas, um importante recurso didático-metodológico de grande relevância para a
construção do conhecimento, uma vez que favorece o uso de abordagem sociocultural para a
compreensão crítica e reflexiva da realidade; entrevistas semiestruturadas, recurso muito
significativo para captar a percepção dos envolvidos no universo da pesquisa, e a observação
participante, em que o conhecimento é produzido a partir da prática participativa que a
interação possibilita, uma vez que:
Trata-se de um processo mutuamente educativo, na medida em que o saber do senso
comum e o saber científico se articulam na busca da pertinência científica e da
relevância social do conhecimento produzido. Assim a OP (Observação
Participante) torna-se um instrumento significativo para se realizar a transformação
do modelo de submissão da ciência aos diversos domínios iníquos, aos quais há
muito vem servindo. (MACEDO, 2006, p. 97).

Brandão (2007), a respeito da pesquisa participante, ao discorrer sobre essa
metodologia, ainda diz que:
A pesquisa participante deve ser praticada como um ato de compromisso de
presença e de participação claro e assumido. E é a possibilidade de transformação de
saberes, de sensibilidades e de motivações populares em nome da transformação da
sociedade desigual, excludente e regida por princípios e valores do mercado de bens
e de capitais, em nome da humanização da vida social, que os conhecimentos de
uma pesquisa participante devem ser produzidos, lidos e integrados como uma
forma alternativa emancipadora de saber popular. (p. 55).

Figura 4 – Reunião de Mulheres e comunidade Quilombola

Fonte: Lucilene Pinho. Arquivo pessoal (s/d).

Por meio da entrevista e da roda de conversa foram levantados a trajetória de vida e da
produção, comércio e consumo do chá da D. Maria. A partir desse estudo, realizado por meio
da pesquisa de campo, se tornou possível ampliar o nosso processo de ensino e aprendizagem
enquanto docente, bem como o leque de contribuições para a disseminação da história
quilombola.
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Isso porque, se considerarmos o processo histórico de configuração dos quilombos no
Brasil e a realidade vivida hoje pelas comunidades remanescentes de quilombos, podemos
afirmar que a história dessas comunidades é formada por estratégias de luta e resistência
especialmente de mulheres, seja contra o racismo, pelo território ou pelo respeito à
diversidade sociocultural, dentre outros, fazendo com que, nas palavras de Santana (2019): ―a
participação na qual me incluo soma-se ao fato de ser mulher, negra e professora quilombola,
pois a pesquisa participante, como aporte metodológico neste trabalho (...) não se finda
somente por eu fazer parte do Quilombo Mata Cavalo. A partir dessa perspectiva, Brandão
(2007, p. 55) também afirma que:
A pesquisa participante é um momento de trabalhos de educação popular realizado
junto com e a serviço de comunidades, grupos e movimentos sociais, em geral,
populares. É do constante diálogo não doutrinário de parte a parte que um consenso
sempre dinâmico e modificável deve ir sendo também construído. Uma verdadeira
pesquisa participante cria solidariamente, mas nunca impõe partidariamente
conhecimentos e valores.

4 Materiais e Recursos utilizados

A pesquisa foi realizada no Quilombo Mata Cavalo, localizado no município de Nossa
Senhora do Livramento-MT, a cinquenta quilômetros da capital Cuiabá, na rodovia MT 060,
que liga Cuiabá a Poconé. Com base no cadastro do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), viviam em 1996, na comunidade, aproximadamente 420 famílias
(SANTANA, 2019). Atualmente, de acordo com Santana (2019) existem mais de 500 famílias
vivendo nesse território.
Nesse contexto, nos utilizamos do registro de campo escrito, das biografias e suas
construções, por meio de roda de conversas e observação participante. Para tanto,
encontramos fundamento no método etnográfico, a partir de uma abordagem qualitativa
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986), que nos permitiu compreender como as mulheres integrantes do
Quilombo Mata Cavalo constroem e reconstroem seus saberes e fazeres ao levar em conta os
aspectos de luta e resistência em seu cotidiano.
Além da observação direta in loco, utilizamos também da pesquisa bibliográfica para a
fundamentação teórica, e uma ação colaborativa a partir de rodas de conversas como forma de
contribuir com reflexões de temáticas como identidade quilombola, saberes tradicionais,
dentre outras. Isso porque, a roda de conversa, por exemplo, possui como característica
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permissiva a possibilidade de que os integrantes expressem suas impressões, opiniões e
entendimentos acerca do tema discutido, possibilitando uma maior reflexão sobre o assunto.
A partir dessa perspectiva percebeu-se que a prática da Dona Maria do Chá é pautada
em saberes adquiridos dos seus ancestrais, de um profundo amor pelo que faz e pelo desejo de
ver sua comunidade prosperar, ao mesmo tempo em que mantém viva a cultura ancestral
adquirida e repassada aos mais jovens do Quilombo.

5 A produção de Chá como símbolo de resistência e empoderamento da mulher negra
quilombola

De acordo como Sato e Passos (2003) é a partir do reconhecimento do território,
identidade e pertencimento que o indivíduo se entende e se identifica enquanto pertencente à
uma comunidade e consequentemente torna possível a partir de tal percepção a história da luta
de um povo e a conservação de sua cultura e vida. Ainda de acordo com os autores, a:
[...] dimensão política da Educação Ambiental, que diz respeito ao entendimento da
identidade social e cultural de uma comunidade e a luta por seu território, onde tem
suas raízes, seus significados simbólicos, através do manejo de suas práticas com a
natureza sendo impossível manter suas tradições sem o local em que vivem. (SATO;
PASSOS, 2003, p. 25).

Assim, a partir da nossa pesquisa foi possível observar que as mulheres que ocupam
posição representativa na comunidade quilombola de Mata Cavalo, bem como a maioria das
mulheres que ali vivem, desempenham funções variadas visando propiciar o bem-estar da
comunidade. Nesse sentido, destaca-se a atividade desenvolvida pela Dona Maria, por meio
do uso e manipulação de plantas medicinais para produção de chás. Ela considera esse recurso
natural muito eficaz para a prevenção e/ou tratamento da saúde das pessoas da comunidade, e
orgulha-se não só de produzir o chá, como de disseminar que tais conhecimentos sobre o uso
e manipulação de plantas foram adquiridos ao longo dos anos vendo suas ancestrais (avó, mãe
e tia) fazerem a mesma manipulação.
Nessa perspectiva, conforme bem apontado na Dissertação de Mestrado da
pesquisadora Júnia Santana (2019), intitulada Aprendizagens da Terra nas Narrativas das
Mulheres Guerreiras do Quilombo Mata Cavalo, ao trazermos as narrativas das mulheres que
estiveram e estão à frente das lutas da comunidade quilombola, ―nós dialogamos sobre as
vivências dentro do quilombo, já que Mata Cavalo tem um histórico de representatividade
feminina nas suas trajetórias de lutas‖ (p. 59). Assim, histórias como a da Dona Maria do Chá

819

nos fazem crer, ainda mais, de que na comunidade quilombola Mata Cavalo, a terra vai além
de uma mera propriedade para se morar, ela tem um sentido de bem coletivo e que deve ser
tratada como um bem familiar, onde existem as diferenças, mas que sempre precisa ser
conservada e passada para as futuras gerações agregada de valores e sentimento de
pertencimento e identidade quilombola.
Em entrevista informal concedida pela D. Maria do Chá na Casa da Cultura do
Quilombo Mata Cavalo, ao ser questionada sobre o preparo dos seus chás, além de explicar
que todo o preparo é feito com muito amor e por isso ele cresce e se dissemina, ela conta que
o segredo do sucesso de seus chás está na preparação. Na lavagem de todas as ervas,
individualmente, folha a folha, raiz por raiz, na assepsia dos utensílios utilizados e na
disponibilidade de ter sempre a mão seu material limpo e preparado, pois faz questão de
sempre que vai as reuniões da comunidade levar chá para o grupo, conforme ela nos relata:
―Eu tenho comigo que a minha garrafinha do chá é o meu documento. E é verdade, porque
quando eu chego para as reuniões, de cara já me perguntam: E o chá? E o chá?” (D. MARIA
DO CHÁ).1

6 Considerações finais

É necessário entender que existem papéis diferentes no processo educativo, e cada
participante tem a sua função, e é nesse momento que a gestão democrática consegue acionar
a comunidade, e envolve-la na escola, tornando-a responsável pelos acontecimentos no
ambiente escolar. Assim, ao levarmos os conhecimentos dos mais antigos, a partir de suas
práticas e saberes, possibilitamos que os educandos e os mais novos atuem colaborativamente
no repasse dos conhecimentos e tradições, possibilitando que a cultura seja repassada entre as
gerações e os exemplos de luta sirvam de incentivo e forma de resistência e reconhecimento
das práticas quilombolas.
Assim, os dados coletados mostram que a comunidade quilombola Mata Cavalo, por
meio de mulheres guerreiras como a Dona Maria do Chá, que conhece e depende
estreitamente dos recursos vegetais para suas práticas medicinais tradicionais, mantém as
questões culturais e tradicionais ativas no seio da comunidade, repercutindo, inclusive na
necessidade de maior estudo e atuação de um programa de desenvolvimento de conservação
da comunidade.
1

Clique no link: https://youtu.be/Ao-FvyR28_c e assista ao trecho da entrevista na íntegra.
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Essa pesquisa, buscou acima de tudo, demonstrar a importância de que os
conhecimentos tradicionais e práticas de cura dos quilombolas, sejam registrados, valorizados
e considerados quando da prática das políticas públicas dirigidas a nossa comunidade, bem
como para o registro de mais um exemplo, dentre tantos outros já evidenciados em estudos
acadêmicos, sobre a atuação da mulher negra quilombola no meio em que vive.
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Resumo:
A escola é um ambiente caraterizado pela pluralidade em que frequentam diferentes grupos socioculturais, não
sendo mais admitido trabalhar de forma homogênea. Ao professor, além de trabalhar com o conhecimento
institucionalizado, cabe o desafio de trabalhar de forma a combater e evitar qualquer tipo de intolerância,
constrangimento, discriminação, preconceito ou desrespeito entre as pessoas que a ele foram confiadas. Sendo
assim, há a necessidade de mudanças nos currículos do Ensino Superior para atender a diversidade e preparar os
professores para tal. Diante disso, a presente pesquisa surgiu a partir da inquietação em responder a seguinte
questão: a diversidade cultural está sendo trabalhada nas aulas do Curso de Educação Física da Faculdade La
Salle Lucas do Rio Verde? Assim, pretendeu-se, de modo geral, verificar se a diversidade cultural está sendo
trabalhada nas aulas do referido curso. De natureza qualitativa, a pesquisa trata-se de um estudo de caso que
contou com a participação de 09 professores e 56 acadêmicos do Curso de Educação Física, estes, matriculados
no 1º, 3º e 5º semestres. A análise dos dados assinala que aspectos da diversidade cultural estão sendo abordados
no curso. Que a seu modo e organização, cada professor em suas disciplinas, orientados pela Instituição e pelo
PPC, estão conduzindo suas práticas pedagógicas no sentido de fortalecer o processo de valorização e
reconhecimento das diversas culturas, e enviar para as escolas profissionais capazes de reconhecer que cada um
com suas diferenças e singularidades enriquece o processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Diversidade Cultural. Organização Curricular. Formação de Professores. Prática Pedagógica.

1 Introdução
Os cursos de formação de professores têm grande responsabilidade em prepará-los
para assumir uma sala de aula e os inúmeros desafios que se apresentam no contexto escolar.
Diante da globalização, das mudanças de paradigmas e dos processos migratórios cada vez
mais intensos, há a necessidade inclusive, de mudanças nos currículos do Ensino Superior
para atender a diversidade e preparar os professores para tal. Saber apenas o conteúdo da sua
matéria não é mais suficiente. Tornou-se urgente discutir sobre diversidade, diferenças,
multiculturalismo, igualdade e justiça, direitos humanos, entre outros, e os cursos de formação
docente são espaços privilegiados de discussão e reflexão de tais questões, quando se almeja
uma educação cidadã, voltada para os direitos humanos, e de qualidade.
Nesse sentido, pensar na formação de professores na perspectiva da diversidade
cultural requer mudanças de atitudes, de postura, de visão sobre a diversidade não somente
por parte dos alunos em formação, mas também por parte dos professores formadores. Isso é
um grande desafio! Mas não tem mais como fugir ou evitar trabalhar a educação nessa
perspectiva. É importante e necessário trabalhar a formação de professores também para a
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diversidade cultural, e não mais apenas o conhecimento científico, conteúdos e programas
como única finalidade.
Em relação ao tema apresentado, o presente estudo surgiu a partir da inquietação em
responder a seguinte questão: a diversidade cultural está sendo trabalhada nas aulas do Curso
de Educação Física da Faculdade La Salle Lucas do Rio Verde?
Diante disso, pretendeu-se, de modo geral, verificar se a diversidade cultural está
sendo trabalhada nas aulas do referido Curso. Partindo deste, os objetivos específicos foram:
descobrir de que forma os professores do Curso estão trabalhando o tema em suas aulas;
verificar como os estudantes percebem a diversidade cultural sendo trabalhada nas diferentes
disciplinas; verificar a importância atribuída por professores e estudantes à abordagem da
diversidade cultural na formação docente.
De natureza qualitativa, a pesquisa trata-se de um estudo de caso que contou com a
participação de 09 professores e 56 acadêmicos do Curso de Educação Física, estes,
matriculados no 1º, 3º e 5º semestres/2018, que responderam a um questionário enviado por email. Em posse dos dados, os mesmos foram organizados de acordo com cada questão em
quadros de modo a padronizar a apresentação, considerando os objetivos específicos. Para
preservar a identidade dos professores, os mesmos foram codificados em P1 para o primeiro
professor respondente, P2 para o segundo, etc. Para os acadêmicos, cujas respostas se
assemelharam, utilizou-se da codificação 5 A, por exemplo, quando foram 5 acadêmicos, e
assim sucessivamente.

2.1 Diversidade cultural no contexto escolar
Cultura, história e razão possibilitaram ao homem distinguir-se dos animais e tornar-se
cada vez mais humano. ―A nossa diversidade não se concretiza na biologia humana, mas sim,
na cultura. Somos biologicamente iguais e culturalmente diversos‖ (CUNHA, 2014, p. 14).
Afinal, o que é cultura? ―A cultura é, pois, um todo onde se incluem os
conhecimentos, as crenças, a arte, o direito, a moral, os costumes e outras aptidões que o
Homem adquire como membro de uma sociedade‖ (ZANIN; KACZMAREK, 2015, p.5). E as
escolas estão recebendo cada vez mais alunos de diferentes origens e territorialidades,
portanto, de diferentes culturas. Nesse contexto, deve abrir as portas a todos de modo a
integrar essa diversidade, não mais em favor do comum e do homogêneo, mas abrindo espaço
e oferecendo condições para o entrelaçamento dessas culturas.
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Conforme Moreira e Candau, (2008, p. 161), ―a escola sempre teve dificuldade em
lidar com a pluralidade e as diferenças. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais
confortável com a homogeneização e a padronização‖. No entanto, isso tem que ser superado,
pois cada aluno pensa, sente e age de forma diferente conforme sua cultura. E ele é o centro
de toda obra educativa na escola. ―Esses sujeitos precisam ser considerados enquanto seres
sociais, culturais e políticos e enquanto tal são eles que trazem ao currículo a diversidade‖
(ZANIN; KACZMAREK, 2015, p.7).
No Brasil, a temática foi efetivada através dos Parâmetros Curriculares Nacionais ao
introduzir aos temas transversais a pluralidade cultural. ―O desafio da escola é reconhecer a
diversidade como parte inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a riqueza
representada por essa diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural
brasileiro, investindo na superação de qualquer tipo de discriminação‖ (BRASIL, 1998,
p.117).
De acordo com o documento,
Na escola, muitas vezes, há manifestações de racismo, discriminação social e étnica,
por parte de professores, de alunos, da equipe escolar, ainda que de maneira
involuntária ou inconsciente. Essas atitudes representam violação dos direitos dos
alunos, professores e funcionários discriminados, trazendo consigo obstáculos ao
processo educacional pelo sofrimento e constrangimento a que essas pessoas se
veem expostas (BRASIL, 1997, p.122).

O convívio entre os diferentes de cor, de costumes, de valores, de culturas deve ser
algo que enriqueça e venha a somar na aprendizagem dos estudantes e na identidade da escola
com ética, respeito e reconhecimento. ―O reconhecimento da diferença é ponto de partida para
que se estabeleça uma convivência igualitária e justa entre os sujeitos‖ (ZANIN;
KACZMAREK, 2015, p.9). As diferenças constituem o ser humano ao longo de sua história.
―A diferença é constitutiva da ação educativa. Está no ‗chão‘, na base dos processos
educativos, mas necessita ser identificada, revelada, valorizada. Trata-se de dilatar nossa
capacidade de assumi-la e trabalhá-la‖ (CANDAU, 2008, p. 25).
Articular as diferenças é uma sugestão para os professores promover o diálogo e
deixar que seus estudantes falem, onde ―grupos distintos entram em contato, estabelecem
relações cooperativas, trocam experiências e se enriquecem mutuamente, na formulação e/ou
na luta em torno de um projeto comum‖ (MOREIRA; CÂMARA, 2008, p. 55).
2.2 Formação de professores para a diversidade
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Historicamente, a escola tem trabalhado os saberes como universais e de uma única
cultura, restringindo muitas vezes as demais culturas cada vez mais presentes. Assim, formar
professores na perspectiva da diversidade cultural tem sido uma necessidade, a qual não se
pode mais evitar/desviar, no sentido de mudar essa realidade e fazer dessa diversidade um
aspecto para enriquecer e fortalecer o contexto escolar. Os professores são os grandes
responsáveis por ―favorecer experiências de produção cultural e de ampliação do horizonte
cultural dos alunos e alunas, aproveitando os recursos disponíveis na comunidade escolar e na
sociedade‖ (CANDAU, 2008, p. 34).
Importante ressaltar que para pensar em uma educação para a diversidade, há
de se pensar na formação dos professores na mesma temática. De acordo com os
questionamentos de Moreira (2001, p. 43): ―Que professores estão sendo formados, por meio
dos currículos atuais, tanto na formação inicial como na formação continuada? Que
professores deveriam ser formados?‖

Os cursos de formação de professores, além de

oferecer um preparo de domínio de conteúdos, estão reestruturando seus currículos ao
introduzir questões sobre a diversidade cultural em suas diferentes disciplinas. ―A necessidade
de se formar professores preparados para lidar com a diversidade cultural em sala de aula,
mas acima de tudo, preparados para criticar o currículo e suas práticas é essencial‖ (ZANIN;
KACZMAREK, 2015, p.12).
Quando se pensa na qualidade da educação e na superação das desigualdades e
injustiças, a Resolução CNE/CP nº 01, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação de professores da educação básica em nível
superior, licenciatura, determina em seu Art. 2º que: ―A organização curricular de cada
instituição observará, além do disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, outras formas de orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as
quais o preparo para: II – o acolhimento e o trato da diversidade‖ (BRASIL, 2002).
Trabalhar a diversidade cultural na formação de professores contribui para que
estes reconheçam o compromisso ético que lhes cabe ao colaborar com algumas mudanças
importantes quando se almeja uma sociedade mais justa e igualitária. ―A escola possui um
desafio de criar outras formas de relação social e interpessoal, posicionando-se crítica e
responsavelmente diante delas‖ (BRASIL, 1997).
Conforme a legislação, os cursos de formação de professores precisam levar
em consideração a diversidade e integrá-la ao processo formativo. Não apenas para cumprir
obrigações burocráticas ao incluir nos documentos e planejamentos, mas de forma realmente
efetiva e perceptível. A Lei 10.639/03 tornou obrigatória a inclusão do ensino da História e
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da Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos da educação básica, pública e privada, o
que beneficia e caminha no sentido de uma maior valorização e preservação de grupos e
culturas como quilombolas, afrodescendentes, indígenas. Também existe a luta na defesa para
com as mulheres, idosos, homossexuais, portadores de deficiência, sendo o Decreto
Presidencial nº 5.626/05 o que tornou a Língua Brasileira de Sinais (Libras) obrigatória como
disciplina nas licenciaturas.
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei 9.394/96, possui um
capítulo específico para tratar da educação especial, e artigos direcionados à educação
indígena e do estabelecimento do dia 20 de novembro como dia da Consciência Negra, o que
torna visível a inquietação com a diversidade cultural. O que faz as instituições formadoras
repensar a organização do currículo e definir/adotar novas metodologias. ―Na construção de
um currículo, os objetivos visam normalmente os conhecimentos e valores da cultura em que
esse currículo escolar está implementado‖ (ZANIN; KACZMAREK, 2015, p.12).

3 Apresentação e análise dos dados

3.1 A forma com que os professores do Curso estão trabalhando o tema em suas aulas

Este item refere-se ao primeiro objetivo específico da pesquisa, o de descobrir de que
forma os professores do Curso estão trabalhando o tema ―diversidade cultural‖ em suas aulas.
Na tentativa de respondê-lo, foram feitas algumas perguntas, apresentadas nos três próximos
quadros, juntamente com suas respectivas respostas:
QUADRO 1 – Diversidade cultural nas reuniões pedagógicas e de formação

Questão: Aspectos sobre a diversidade cultural são incorporados nas discussões de
reuniões pedagógicas e de formação na Instituição?
100%
Sim
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Todos os professores afirmam e reconhecem que a instituição trabalha/aborda aspectos
da diversidade cultural nas reuniões pedagógicas e de formação. É importante reforçar que a
LDB, em seu artigo 43, apresenta as finalidades da educação superior. Estas, segundo o
documento, se resumem em estímulo à criação cultural e desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo; incentivo permanente ao trabalho de pesquisa e
investigação científica; divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos;
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estímulo ao conhecimento do mundo presente; promoção da extensão objetivando a
propagação das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e das pesquisas
científica e tecnológica geradas na instituição, entre outras (BRASIL, 1996). Para tanto, é
preciso também preparar os professores formadores.
Com isso, percebe-se que a instituição em que os professores sujeitos da pesquisa
atuam, se preocupa, de fato, em trabalhar no sentido de ampliar possibilidades, traçar
estratégias e caminhar na busca por possíveis e melhores soluções quando se trata da
diversidade cultural. No complexo contexto educacional atual, vai se esforçando, se
reorientando, de modo a preparar seus professores para assumir com competência,
compromisso e responsabilidade seu trabalho. Este, que irá formar novos professores.
Compreende-se, dessa forma, que se todos os professores estão recebendo essa formação,
espera-se também que possam trabalhar coletivamente e em função de um objetivo comum,
considerando que o ensino oferecido a seus alunos depende, em grande medida, da qualidade
do trabalho coletivo dos professores, de coerência e de dedicação.
QUADRO 2 – Diversidade cultural contemplada nas aulas

Questão: Você costuma contemplar aspectos sobre a diversidade cultural nas suas aulas?
89% Sim
11% Não
Se sim, quais?
P1
Leis, relações de inclusão.
P2
Como trabalho com a linguagem, sempre abordo a questão da diversidade linguística
e do preconceito linguístico em sala de aula.
P3
Multiculturalismo e a Ética e a Moral na diversidade cultural dos povos.
P4
Questões étnicas, raciais, diferentes culturas, hábitos alimentares, costumes.
P5
Identidade, Diferenças, Regionalidade, Respeito, Conhecimento e Tolerância.
P6
Questões étnicas, culturais, de gênero.
P7
Plano do curso tem disciplinas que trabalham o tema.
P8
Antropologia científica e das diversas culturas. Quanto ao tema religião se estuda
todas as religiões atuais.
P9
A Libras em si já contempla a diversidade em relação as pessoas com deficiência, a
cultura surda diferente da cultura dos ouvintes.
Como esses aspectos são trabalhados?
P1
Testemunhos, reportagens, filmes, exemplos cotidianos.
P2
Por meio de textos, discussões, produções, vídeos e utilizando as próprias falas dos
acadêmicos, pois a diversidade cultural está em todos os espaços.
P3
Aula expositiva, vídeos, textos.
P4
Seminários, estudo e discussão de textos, artigos, com pesquisa.
P5
Através de Debates, Reflexões e Dados da Realidade.
P6
Principalmente no relacionamento entre professor-aluno-professor e aluno-aluno.
P7
Não trabalho.
P8
Integrada à disciplina, e diversificada com esclarecimentos sobre a diversidade nos
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P9

elementos antropológicos e nas religiões em sua dimensão específica.
Apresentando aspectos da cultura surda, primeiro em relação a língua de sinais após
com a forma de se portar e ou se relacionar com o mundo ao seu redor.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Os aspectos acima mencionados, segundo os professores, são trabalhados de diversas
maneiras. Em suas respostas, relatam que, integrado ao planejamento da disciplina, levam à
sala de aula textos, vídeos, reportagens e artigos; promovem reflexões, debates, seminários,
pesquisas e estudos sobre o tema, dados da realidade, além de trabalhar ―principalmente no
relacionamento entre professor-aluno-professor e aluno-aluno‖ (P6).
Nesse contexto, sendo a escola um espaço caracterizado e privilegiado pelas diferentes
culturas, ―pensar o multiculturalismo no currículo de um curso de formação de professores
tem se tornado uma necessidade premente, considerando a educação voltada para os direitos
humanos‖ (ESPÍNDOLA et al, 2017, p. 8). Trabalhar aspectos da diversidade cultural na
formação inicial de professores é de extrema relevância no atual momento marcado pelas
diferenças, discriminação, intolerância e preconceitos. Nessa perspectiva, ―a inserção do
multiculturalismo nos currículos tanto da Educação Básica quanto Superior surge da
necessidade de um olhar mais atencioso para a igualdade de direitos e para a diversidade que
existe no espaço escolar‖ (ESPÍNDOLA et al, 2017, p. 8).
Preparar os futuros professores para trabalhar na diversidade irá ajudá-los também a
trabalhar nesse sentido com seus alunos nas escolas. Não basta apenas ele estar preparado, é
preciso também que prepare seus alunos para que consigam respeitar e reconhecer o outro
que, com suas diferenças, apenas enriquece e fortalece os relacionamentos e a convivência,
seja no espaço escolar ou na sua vida cotidiana. Pelas respostas dos professores, evidencia-se
que reconhecem a importância de abordar a diversidade cultural em suas aulas e, cada um, a
seu modo, demonstra isso na prática.
QUADRO 3 – Dificuldades/necessidades para trabalhar a diversidade cultural

Questão: Quais suas principais dificuldades ou necessidades para melhor trabalhar a
diversidade cultural na(s) sua(s) disciplina(as)?
P1 A aceitação de alguns alunos.
P2 A compreensão dos outros professores sobre a temática da diversidade cultural e a
consciência que é pela diversidade que aprendemos e não pela mesmice.
P3 Tempo dentro do calendário acadêmico.
P4 Falta de material didático; pouco preparo e conhecimento para determinados assuntos.
P5 Sinto a necessidade de maior e efetiva participação dos acadêmicos.
P6 Não vejo dificuldades, mas sentia a falta de uma disciplina específica sobre o tema,
implantada agora na nova matriz curricular.
P7 Devido ao conteúdo.
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P8 Não vejo dificuldades, pois o tema é intrínseco ao tema da Disciplina - Antropologia e
Religião. Como necessidade, veja significativo o tema para a compreensão dos
acadêmicos, pois em sua atuação pedagógica vão encontrar alunos de diferentes etnias
e religiões.
P9 Não respondeu.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Conforme as respostas apresentadas no quadro, apenas dois professores reconhecem
que não encontram dificuldades em trabalhar o tema em suas aulas. Diante disso, defende-se
inicialmente que ―a forma como professores olham para suas próprias práticas pedagógicas é
um aspecto a ser considerado. É importante que certezas históricas sejam descontruídas e que
conhecimentos e conteúdos tidos como absolutos sejam questionados‖ (ESPÍNDOLA et al,
2017, p. 9).
O fator tempo na vida dos professores é um dos limites mais determinantes a ser
vencido. Muitas vezes possuem jornada dupla ou tripla de trabalho e não conseguem se
dedicar como desejam ou como exige a profissão, mesmo que em alguns momentos a
instituição promova oportunidades de encontros para formação e planejamentos.
Com relação à pouca participação e interesse dos acadêmicos ou dos próprios
professores, manifestada nas respostas, pode ser um indício de que estes ainda não possuam o
entendimento necessário/suficiente da relevância dessas questões em um curso de formação
docente. O fato de alguns profissionais se sentirem receosos ou até mesmo despreparados para
trabalhar a diversidade cultural acaba, muitas vezes, por comprometer o ensino-aprendizagem.
Mas isso é, em grande medida, fruto do seu próprio processo de formação que negligenciou
essas discussões e refletiu também na sua aprendizagem. Reconhecer essas limitações é o
grande passo dado em busca de maiores esclarecimentos, preparo e formação a respeito do
tema.

3.2 A percepção dos estudantes sobre a diversidade cultural trabalhada nas diferentes
disciplinas
Neste item, apresenta-se os dois quadros com as questões e respectivas respostas dos
estudantes em relação ao terceiro objetivo específico da pesquisa, o de verificar como eles
percebem a diversidade cultural sendo trabalhada nas diferentes disciplinas.
QUADRO 4 – Percepção sobre a diversidade cultural nas aulas

Questão: Você percebe se nas diferentes disciplinas do curso, aspectos sobre a diversidade
cultural estão sendo trabalhadas?
51 A Sim
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5 A Não
Se sim, de que forma?
20 A Expositiva, mostrando as diversas culturas, grupos específicos, diferentes regiões e
costumes do país,
20 A Por meio de atividades propostas, trabalhos em classe e extraclasse, pesquisa,
textos.
1 A Com o "levantar de bandeira" de culturas "menos favorecidas" em detrimento a
culturas tidas como estabelecidas.
1 A Temas transversais
14 A Na disciplina Dança e Expressão Corporal
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Existem muitas formas de trabalhar a diversidade cultural no ambiente escolar,
independente do nível. Não existem receitas prontas, mas, ―ainda que sem garantias,
esperamos que todas as discussões travadas desenvolvam sensibilidade e forneçam
informações suficientes para que o/a aluno/a venha a se posicionar, em seu cotidiano, contra
preconceitos e discriminações‖ (MOREIRA; CÂMARA, 2008, p. 52). Dessa forma, poderão
intervir e pensar em alternativas na direção de uma sociedade mais justa e menos excludente.
É evidente que a diversidade cultural está sendo trabalhada no curso pesquisado. As
respostas dos estudantes confirmam essa realidade. A forma como os professores estão
trabalhando, assim como com qualquer outro tema, nem sempre ―agrada‖ a todos, sujeitos de
opiniões formadas, de visões e perspectivas diferentes. Além disso, existem disciplinas mais
próximas ao tema e que facilitam esse trabalho. Mesmo assim, com certeza os professores
estão dando o melhor de si, uns mais e outros menos, mas trabalhando na perspectiva dos
acertos e com atitudes éticas frente ao trabalho planejado e desenvolvido. Articular conceitos
da diversidade cultural com os conteúdos a serem desenvolvidos é algo novo para os
professores formadores. Deles também requer mudança de atitude, de olhar, de percepção e
de postura frente à diversidade, além de muito estudo. Por isso a responsabilidade e a
importância do seu papel na formação docente. E o diálogo se apresenta como o melhor
instrumento para que professores e alunos se entendam e reflitam, para que todos sejam
ouvidos, para que opiniões e pontos de vista sejam considerados e discutidos.
QUADRO 5: Formas de trabalhar a diversidade cultural nas aulas

Questão: Considera que tais aspectos poderiam ser trabalhados de forma diferente ou com
maior ênfase?
94,6% Sim
5,4% Não
Se sim, de que forma?
7 A Com maior aprofundamento das diferentes culturas.
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13 A
20 A

Como matéria única e conteúdos específicos.
Na forma de trabalhos e debates, integração, atração, estímulo, incentivo, visitas,
dinâmico, brincadeiras, rodas de conversa.
A ênfase não deveria ser em "erguer" uma cultura em detrimento da outra já que,
partindo do princípio de igualdade tanto abordado na sociedade atual, o correto
seria melhorar a capacidade cognitiva e socialização dos indivíduos para que estes
possam escolher o que lhe agradar como sua cultura e respeitar a escolha dos
demais, sendo possível a convivência e existência de "tudo" entre "todos".
Resumindo, "levantar bandeiras" separa ainda mais, tornando a diversidade
dispersa.
Em alguns casos não está sendo tratado como deveria, estão colocando o
vitimismo na frente. Mas no contexto geral creio que deva ser mais trabalhado.
Através de eventos e palestras.
Sem partidarismo. Se é uma temática que é obrigatória segundo a grade do curso,
deveria estar mais presente nos conteúdos trabalhados regularmente, ao invés de
um tema separado e isolado como muitas vezes tem sido.

1A

1A
13 A
1A

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

De acordo com as respostas, a maioria dos estudantes deseja que a diversidade cultural
seja trabalhada de forma diferente ou com maior ênfase. As formas manifestadas são diversas.
Uma pequena minoria entende que deveria ter conteúdos e disciplina específica para o tema,
enquanto outra expressou a necessidade de que as diferentes culturas fossem trabalhadas com
maior aprofundamento.

Sugeriram ainda que houvesse eventos e palestras para melhor

trabalhar essas questões, enquanto outros preferem a forma lúdica, mais atrativa, dinâmica.
Houve a manifestação de três estudantes de que a melhor forma devesse ser a sem
partidarismo ou como tema isolado, sem vitimismo e sem levantar bandeiras das culturas
menos favorecidas. Este último, sugeriu que ―o correto seria melhorar a capacidade cognitiva
e socialização dos indivíduos para que estes possam escolher o que lhe agradar como sua
cultura e respeitar a escolha dos demais‖, conforme já apresentado no quadro.
As diferentes formas sugeridas para trabalhar a diversidade cultural manifestadas nas
respostas, principalmente às descontentes, remete ao fato de que cada um tem seu modo de
agir, sentir e reagir diante dessas questões. Como seres humanos de uma esfera cultural
diversa, compreende-se que docentes e futuros docentes devem estar abertos à tolerância e à
compreensão, ao respeito, à solidariedade e ao diálogo, já mencionado na discussão do quadro
anterior.

3.3 Importância atribuída por professores e estudantes à abordagem da diversidade
cultural na formação docente
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Verificar a importância atribuída por professores e estudantes à abordagem da
diversidade cultural na formação docente foi o terceiro e último objetivo específico desta
pesquisa, o que não significa ter esgotado a possibilidade de continuidade em outro momento.
Para tanto, foram feitas as mesmas questões tanto para professores, quanto para os
acadêmicos, conforme os quadros abaixo:

QUADRO 6 – Importância atribuída pelos professores

Questão: Você considera importante que a diversidade cultural seja trabalhada em um curso
de formação de professores?
100% Sim
Conforme sua resposta na questão anterior, que importância e significados (positivos ou
negativos) você atribui a suas aulas pensando na preparação dos alunos para assumir uma
sala de aula?
P1
Respeito, observar a relação dos alunos na escola, relação com a família e os
colegas.
P2
Quando explico um conteúdo, estou transmitindo o conteúdo propriamente dito,
mas também estou mostrando minha forma de transmiti-lo e ela mesma pode ser
positiva ou negativa. Particularmente, sempre tento evidenciar processos e práticas
sobre ser professor e discuti-las com os acadêmicos.
P3
Conscientizar os alunos ao dever de compreensão e valorização da diversidade
cultura, hoje tão acirrada com a globalização.
P4
A sala de aula apresenta diversas culturas, desse modo, preparar o futuro professor
para saber trabalhar com elas e superar as diferenças irá contribuir para combater as
desigualdades e oferecer uma educação digna para todos.
P5
Os acadêmicos que atuarão na função docente devem ter clareza de que irão
trabalhar com pessoas. Isto significa desenvolver sua prática profissional com
indivíduos que carregam consigo suas histórias, suas identidades, suas culturas e
seus valores.
P6
A boa formação, neste caso, principalmente humana, faz toda a diferença nas ações
dos futuros professores. Professores, conscientes e bem preparados ajudarão na
diminuição das diferenças e na aceitação do outro.
P7
Aumentar a discussão sobre o tema, melhorar o entendimento sobre o assunto,
levantar pontos sobre a diversidade na sala de aula é importante principalmente
para a formação de docentes capacitados para exercerem sua função.
P8
O conteúdo da Disciplina Antropologia e Religião já inclui este tema, somente
necessita dar-lhe significado.
P9
O futuro professor deve estar preparado para encontrar em sala de aula uma
diversidade de alunos com os quais terá que trabalhar e pensando na qualidade de
seu trabalho os conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas da graduação
deverão servir a este para que faça um link com as necessidades que encontrar em
sala de aula.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Conforme as respostas, todos os professores consideram importante trabalhar a
diversidade cultural em uma licenciatura. E apontam a possibilidade de muitos pontos

832

positivos, conforme suas disciplinas. Ressaltam o respeito para com o outro, a superação das
diferenças e o combate às desigualdades, a oportunidade de aumentar a discussão sobre o
tema e formar professores conscientes e bem preparados para assumir a sala de aula.
Questões culturais não devem ser desprezadas no currículo de um curso de formação
de professores e este, ―necessita trabalhar com a formação de profissionais sensíveis às
diferenças, que saibam reavaliar impressões, comprometidos com o combate às diversas
formas de discriminação, preconceitos e exclusão‖ (ESPÍNDOLA et al, 2017, p. 12).
Inserir aspectos da diversidade cultural no currículo de uma licenciatura é um caminho
a ser percorrido para uma educação culturalmente responsável. Além disso, assumir essa
perspectiva contribui grandemente para que o processo de ensino-aprendizagem seja
desenvolvido de forma mais sensível às particularidades de cada um. Defende-se, juntamente
com as respostas dos professores, que a formação nesse sentido possui um papel significativo,
pois prepara os futuros professores para refletir e trabalhar para transformar a escola em um
espaço de respeito e de valorização do outro. Num espaço onde as diferenças sejam
reconhecidas e não negadas, onde desigualdades e injustiças possam ser denunciadas, dando
oportunidade para todas as culturas com suas formas de se expressar e de ser.
QUADRO 7 - Importância atribuída pelos estudantes

Questão: Você considera importante que a diversidade cultural seja trabalhada em um
curso de formação de professores?
100%
Sim
Conforme sua resposta na questão anterior, que importância e significados (positivos ou
negativos) você atribui às aulas pensando na sua preparação para assumir uma sala de
aula?
15 A
Importância de reconhecer e respeitar as diferenças.
14 A
Superação de paradigmas e preconceitos.
25 A
Importante na formação integral, na ampliação do conhecimento, maior preparo
(teórico) dos professores e ter noções mais reais do que encontrar no mercado
de trabalho.
1A
A ética e a moral sendo trabalhada.
1A
Creio ser importante, mas não como atualmente é trabalhada. Como conteúdo
"forçado" e que estabelece uma preferência aos "menos favorecidos" os futuros
professores repetirão os erros apontados pelos críticos das elites atuais, ou seja,
se hoje lado A prevalece, amanhã o lado B prevalecerá, e isso não é diversidade
cultural. A formação de professor se faz importante a partir do momento que
"lados são deixados de lado" e o futuro professor tenha a capacidade de ver e
conquistar sempre o todo, presumindo que este professor trabalhará por todos e
não por aqueles que fazem das culturas "estabelecidas" ou das culturas "em
ascensão"
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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Do mesmo modo que os professores entrevistados, também os acadêmicos
reconhecem que trabalhar aspectos da diversidade cultural em um curso de formação de
professores é importante. Apontam como pontos positivos prepará-los para reconhecer e
superar as diferenças, superar paradigmas e preconceitos, por envolver questões éticas e
morais, importante para melhor preparar os professores para assumirem a realidade da prática.
Um dos acadêmicos respondeu que concorda que seja importante, mas não como está sendo
trabalhada com preferência aos ―menos favorecidos‖ e sugere que ―lados sejam deixados de
lado‖ ao trabalhar o tema, para não fortalecer uma cultura em relação a outra.
Defende-se que são muitos os pontos positivos. Reconhecer a escola como espaço
multicultural é o ponto de partida. Para Candau (2011), favorece a retomada das discussões
sobre conteúdos escolares, oferece elementos para trabalhar questões como violência e
disciplina, preconceito e discriminação, desvela questões étnicas e de gênero, ajuda a ver e
lidar com diferenças em sala e aula, inclusive sobre as diferentes linguagens presentes no
cotidiano escolar.
―Multiculturalismo em educação envolve, um posicionamento claro a favor da luta
contra a opressão e a discriminação a que certos grupos minoritários têm, historicamente, sido
submetidos por grupos mais poderosos e privilegiados‖ (MOREIRA; CANDAU, 2008, p.7).
Importante destacar que trabalhar a diversidade cultural nas escolas ou no próprio curso de
formação de professores se deve justamente ao fato de haver grupos e culturas discriminadas
e oprimidas. Entende-se que talvez seja essa a discussão e reflexão que alguns professores
estão tentando promover com seus alunos, e que talvez tenha ficado mal compreendida,
conforme manifestação em uma das respostas.

4 Considerações Finais

Conforme a problemática que direcionou esta pesquisa, juntamente com os objetivos,
pode-se considerar que a seu modo e organização, cada professor em suas disciplinas,
orientados pela Instituição e pelo PPC do curso, estão conduzindo suas práticas pedagógicas
no sentido de fortalecer o processo de valorização e reconhecimento das diversas culturas. A
Instituição também está trabalhando o tema nas reuniões e formações com os professores,
estes, reconhecem que isso é importante para a formação de futuros professores.
Conforme as respostas, a maioria dos professores apresenta alguma limitação nesse
sentido. Entende-se que por este ser um tema novo incorporado nos currículos, é natural que
venham a apresentar alguma dificuldade ou necessidade. Por outro lado, ao trabalhar o tema,
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não estará somente preparando futuros professores para assumir uma sala de aula
caracterizada pela diversidade. Ele próprio está trabalhando em meio a essa diversidade no
ensino superior com seus alunos. E isso atribui sentido, dinamiza e enriquece a profissão
docente!
Quanto a percepção dos estudantes, houve coerência com o que os professores
responderam, mesmo que uma minoria não tenha percebido nada e outros tenham reclamado
por maior ênfase ou aprofundamento para com o tema. Ao retomar o último objetivo
específico da pesquisa, o de verificar a importância atribuída por professores e estudantes à
abordagem da diversidade cultural na formação docente, pode-se afirmar que, de modo geral,
todos a reconhecem. De tal modo que muitos foram os pontos positivos apontados, mesmo
com algumas críticas ou manifestações de descontentamentos por parte de acadêmicos,
assinalando para o fato de que algo está sendo feito, o que é mais importante.
Diante do atual cenário educacional, onde a escola recebe estudantes de diferentes
regiões e culturas, defende-se que este tema seja trabalhado nos cursos de formação de
professores, de modo que consigam chegar até as escolas preparados, em grande medida,
para, além de trabalharem com o conhecimento institucionalizado, saibam lidar com a
diversidade que caracteriza a sala de aula no sentido de acolher e atender a todos, reconhecer
as diferenças, superar as desigualdades e combater formas de preconceito e discriminação.
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A PERCEPÇÃO DOS JOVENS QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE
SÃO BENEDITO EM POCONÉ-MT SOBRE O MEIO AMBIENTE
Soenil Clarinda de Sales (IFMT/UNIC(PPGEN)) – soehsales@gmail.com
Orientador: Dr. Ronaldo Eustáquio Feitosa Senra (IFMT): bolinhasenra@yahoo.com.br

Resumo:
Este estudo integra a pesquisa de mestrado em andamento no Programa de Pós Graduação em Ensino do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT em parceria com a Universidade de
Cuiabá – UNIC. Busca-se com a investigação, evidenciar a percepção dos jovens quilombolas da Comunidade
São Benedito em Poconé - MT sobre o meio ambiente. A Comunidade São Benedito localiza-se na região
situada a cerca de aproximadamente 80 km distantes do município de Poconé, região conhecida como
"pantaneira" em Mato Grosso/Brasil. Em conformidade com o pensamento de Mannheim (1982, p. 91-100), para
o qual a juventude é tida como força potencialmente transformadora da sociedade, na Comunidade São Benedito,
uma comunidade tradicional, o poder e o prestígio são depositados nos mais velhos, e conta com a cooperação da
juventude para acompanhar a mudança necessária em relação à filosofia social ou política. A Comunidade de
São Benedito luta para se manter em suas terras das quais retiram seu sustento, daí a importância da preservação
do espaço e do ambiente. Essa comunidade constitui um singular modelo de sociedade e de relação social na
qual a juventude quilombola atua nos rumos educacionais das novas gerações, mantêm sua cultura, identidade e
tradições, lutam por efetivação de políticas públicas educacionais e de preservação ambiental, cujo processo de
organização desde os aspectos sociais, culturais, educativos e econômicos é perpassada pelo protagonismo
juvenil em perfeita harmonia com as gerações antigas. Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa,
desenvolvida por meio da pesquisa bibliográfica, documental via estudo de caso, em que os dados foram coletas
por meio de entrevistas, cujos resultados apontam a preocupação da parcela mais jovem da comunidade no que
refere à preservação ambiental, condição para a continuidade da história e memória do quilombo,
consequentemente de suas histórias e tradições que vem sendo passadas de geração em geração.
Palavras Chave: Juventude Quilombola. Percepção. Comunidade São Benedito.

Introdução

Embora a academia tenha consciência das questões que perpassam as tramas que
envolvem a vida das pessoas afrodescendentes, o estudo relativo à temática escravidão no
Brasil é recente. Podemos inferir que o fato de não trazer à tona esta parte da história é
intencional. É perceptível o esforço de ocultar as muitas contribuições desses povos para a
formação da população e da cultura brasileira.
Mary Del Priori (2001) menciona que esse silêncio compromete o entendimento
relativo a alguns pontos essenciais da história do Brasil, no sentido de compreendermos
nossas origens e parte significativa de nossa cultura.
Pelo silêncio que o sufocou, pela violência extrema e pelas sombras que lançou
sobre os valores de várias sociedades, a escravidão já foi comparada, no plano
histórico, à matéria invisível que ocupa, segundo os astrofísicos, a maior parte do
universo, e cuja imperceptível presença explica o movimento de todos os corpos
celestes. (DEL PRIORE, 2001, p.19)

É comum, ao tratarmos do espaço onde vivem os remanescentes de escravos,
denominá-lo de quilombo. Munanga (1996) menciona que no século XVII, quilombo tratava-
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se de um ritual de iniciação, que atribuía aos homens jovens forças e qualidades para se
tornarem guerreiros. Depois, afirma o autor, que o quilombo foi adotado pelo exército de
Kinguli se tornando uma sociedade guerreira, ganhando um novo significado: associação de
homens de diferentes linhagens e culturas, adquirindo um caráter transcultural.
Na atualidade, o autor, com base na organização política, social, econômica e religiosa
da instituição kilombo do continente africano, estabelece uma analogia com o quilombo
brasileiro originada no período colonial, convencido de que, o quilombo criado em terras
brasileiras pelos escravizados é uma imitação da estrutura existente na África.
Partindo do pressuposto de que, a trajetória das sociedades escravizadas foi marcada
por intensos movimentos de lutas pelo direito à liberdade, à criação e permanência em seus
territórios e manutenção de suas tradições e costumes, as comunidades negras
contemporâneas também passaram por sucessíveis enfrentamentos pelo reconhecimento
identitário, garantia à propriedade e direito à cidadania.
A Fundação Cultural Palmares, entende como ―Quilombolas‖ os descendentes de
africanos escravizados que mantêm tradições culturais, de subsistência e religiosas ao longo
dos séculos, assim assegura a Fundação Cultural Palmares. Na perspectiva visualizada por
Munanga, corroboramos com a ideia de que as comunidades quilombolas no Brasil,
guardaram e ou reelaboraram muitos elementos específicos que podem ser reflexos do
encontro das diversas culturas dos diferentes povos que para cá foram trazidos.
Os traços relativos às pessoas afrodescendentes e sua cultura, supõe que estas
carregam consigo algumas carqacterísticas a saber: a escolha dos pontos geograficamente
estratégico que lhes permitiam uma maior proteção; acolhida de indivíduos de outros grupos
sociais, além daqueles que se encontravam na mesma condição, tais como os índios, negros
livres e branco pobres. Na prática, a vida diária é permeada pela manutenção de pequenas
plantações como modo de sobrevivência; criação de animais domésticos e a prática da caça e
a pesca, a formação familiar a partir do sistema de parentesco matrilinear em relação à
descendência, estrato social, sucessão e herança, os costumes; a religiosidade; e outros.
O presente artigo busca evidenciar o olhar da juventude quilombola da Comunidade
São Benedito à cerca do meio ambiente, no que tange ao espaço onde vivem, tendo em vista
o contexto histórico que perpassa a história de vida destes e de seus familiares.
Compreendendo o fenômeno
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Conhecidas como comunidades remanescentes de quilombos, estas passaram a ser
reconhecidas pelo Estado na sua condição de grupo populacional específico a partir da
Constituição Federal de 1988, na qual, como resultado das lutas emcampadas pelo movimento
negro, foram reconhecidas como bem cultural nacional a ser protegido pela sociedade
brasileira (artigos 215 e 216) e foi incluído o direito à propriedade de suas terras. Esse direito
ficou expresso no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que
menciona textualmente: ―Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes
títulos respectivos‖.
É importante destacar que a concretização das demarcações dos territórios
quilombolas e obtenção do título definitivo de suas terras representa para os quilombolas mais
que a conquista de um direito coletivo, mas a essência de um sentimento de pertencimento, de
respeito pela luta de seus ancestrais que fazem daquele lugar, um espaço de memória.
A materialização do direito social e jurídico político relativos à demarcação das terras
e sua legalização se deu no dia 20 de novembro de 2003, quando foi instituído o Decreto
presidencial 4.887, que revogou o decreto 3912 de 2001 e restituiu a eficácia ao artigo 68
(ADCT/CF-88).
O texto relativo ao Decreto 4.887, assim define as comunidades remanescentes dos
quilombos, em conformidade com seu art. 2º:
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste
Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica
sofrida.

Diante do exposto, o texto indica que o termo quilombo pode ser aplicado a toda
comunidade negra, seja ela proveniente de remanescentes ou não, devendo, necessariamente,
demonstrar vestígios de uma herança deixada pelos antepassados negros, associada a um
processo de perseguição histórica, e que continua marcando até os dias atuais, a vida daqueles
que vivem nesses territórios.
Entre as muitas adversidades pelas quais as comunidades quilombolas vem
enfrentando, é possível que no Brasil, muitas famílias de remanescentes de escravos ainda não
tiveram sua identidade reconhecida e muito menos, a garantia de direito de posse de suas
terras. Neste sentido,

a Pesquisa de Avaliação da Situação de Segurança Alimentar e

Nutricional em Comunidades Quilombolas Tituladas no Brasil (2003), vem colaborar na
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compreensão a partir do levantamento de alguns aspectos da realidade social dessas
comunidades.
Assim, nossa percepção é a de que os descendentes das comunidades quilombolas
apresentam fortes laços culturais, e trazem consigo uma relação própria de trabalho com a
terra, conservam suas tradições e costumes com bse nos conhecimentos deixados pelos seus
antepassados e procuram manter as devoções religiosas por meio das rezas e festas de santos.
Tais contextos também parecem ocorrer em outras comunidades quilombolas de Mato
Grosso.

Quilombos em Mato Grosso

No que tange à realidadede Mato Grosso, no período de 2005 a 2017 foram
reconhecidas 73 comunidades negras rurais e urbanas como Comunidades remanescente de
quilombos pela Fundação Cultural Palmares. Essas comunidades estão especificamente
situadas nos municípios de: Acorizal, Barra do Bugres, Cuiabá, Cáceres, Chapada dos
Guimarães, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Vila Bela da Santíssima Trindade,
Várzea Grande, Porto Estrela, conforme pode-se observar:
Quadro 1 - Mato Grosso: comunidades remanescentes de quilombos
Municípios de Mato Grosso Comunidades Remanescentes de Quilombos
Acorizal
Barra do Bugres

Aldeia, Baús
Baixio, Vermelhinho, Vaca Morta, Morro Redondo, Água
doce, Vãozinho
Monjolo, Santana, Ponta do Morro, Exú, Chapadinha, São
Cáceres
Gonçalo, Pita Canudos.
Lagoinha de Baixo, Itambé, Lagoinha de Cima, Arica-Açú,
Chapada dos Guimarães
Cachoeira do Bom Jardim, Cansanção, Barro Preto Serra do
Cambambi
Abolição, São Gerônimo, Coxipó Açú, Aguassú
Cuiabá
Nossa Senhora do Livramento Jacaré de Cima, Cabeceira do Santana, Estrada do Bananal,
Barreiro, Campina Verde, Ribeirão da Mutuca, Mata Cavalo
Família Vieira Amorim
Novo Santo Antônio
Retiro, Curralinho, São Benedito, Canto do Agostinho,
Chumbo, Varal, Laranjal, Campina de Pedra, Passagem de
Carro, Imbé, Pedra Viva, Cágado, Pantanalzinho, Morro
Poconé
cortado, Aranha, Chafariz Urubama, Rodeio, Céu Azul,
Minadouro 2, Sete Porcos, Morrinhos, Tanque do Padre,
Capão Verde, campina II, Jejum, Coitinho, São Gonçalo II,
Sesmaria Fazenda Grande (Barreirão, Capão de Ouro,
Carandá, Lagoa Grande, Manga e Passagem Velha),
Carretão
Bocaina
Porto Estrela
Sesmaria Bigorna/Estiva
Santo Antônio do Leverger
Capão do Negro Cristo rei
Várzea Grande
Vila Bela da Santíssima Trindade Bela Cor, Manga, Boqueirão, Vale do Rio Alegre, Vale do
Rio Guaporé, Capão do Negro, Vale do Alegre
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Fonte: Fundação Cultural Palmares 2004-2017. Disponível em <http://www.palmares.gov.br>.

Em comparação com outras regiões brasileiras, Mato Grosso apresenta-se com um
número considerável de Comunidades quilombolas reconhecidos, porém, os dados estatísticos
apontam para um número menor de escravos trazidos para esta região.

Pode-se

afirmar

que, essa quantidade de quilombos deve-se a três fatores a saber:
A) Mato Grosso era um lugar propício para a formação desses quilombos, devido a
sua localização geográfica;
B) Havia uma deficiência na vigilância; ou
C) Havia uma população negra muito maior que a branca.
Tomando por base a primeira fase do levantamento preliminar das comunidades
quilombolas existentes no Estado de Mato Grosso, fica evidente uma realidade
socioeconômica, jurídico-fundiária de comunidades abarrotadas de problemas. Os dados
revelaram também que, a maioria das famílias das comunidades quilombolas de Mato Grosso
vivem em extrema pobreza. Parte considerável das casas onde habitam é coberta com palhas,
chão batido, paredes de barro, palha ou madeira; não desfruta de água potável, serviço de
saneamento e iluminação elétrica; aguardam o atendimento pelo programa do governo federal
Luz Para Todos.
Parte significativa das comunidades não possuem escola, e onde têm, o atendimento se
dá somente até as séries finais do ensino fundamental. Para ter acesso aos estudos as crianças
e adolescentes devem se deslocar de sua comunidade perfazendo uma distância bastante
árdua; as comunidades situam-se em lugares de difícil acesso e as estradas estão em mal
estado de conservação; em caso de doença é preciso andar muito longe para obter assistência
médica, que é prestada de forma precária. Muitas famílias ainda são cerceadas do direito de
fazer roças e do direito fundamental de ir e vir, vivendo constantemente em conflitos com
fazendeiros e posseiros e assentados.
Diante desse cenário, o governo federal e estadual tem se mobilizado ainda de forma
muito lenta, para suprir essa defasagem, propondo algumas ações afirmativas para o
atendimento dessa população no que se refere a educação, dentre elas,pode-se destacar:
2003
2007
2010
2012
2016
2017

A promulgação da lei 10.639.
Realização do I Encontro de professores Quilombolas sediado no município de Poconé
A criação de um documento de Orientações Curricular para a Educação Quilombola
O estabelecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola
Implantação de reservas de vagas para estudantes quilombolas na Pós-Graduação
Instituição de Programa de Inclusão de estudantes quilombolas nos cursos de graduação da
UFMT.
Fonte: MAGALHÃES, 2019.
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Importante se faz destacar que durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva no
período de 2003 a 2011 e de Dilma Roussef no período de 2011 a 2016, as conquistas por
direitos eram mais nítidas. No atual governo, elas praticamente inexistem, e o que é pior,
correm o risco de se perder o que já havia como conquista.
Se faz importante lembrar que as comunidades quilombola não podem ser seduzidas
apenas ao contexto de valorização de sua cultura, tendo em vista que elas podem cair na
armadilha da folclorização e da admiração pelo exótico, condição que pode contribuir no
fortalecimento do imaginário social que reduz a essência do negro, enquanto sujeito histórico,
social, cultural e político, e, certamente comprometer também articulações frente as lutas pela
efetivação de políticas públicas de combate às desigualdades, mazelas que tanto assola as
comunidades quilombolas, segmentos estes, esquecidos pela nossa sociedade e pelos
governantes.

Os quilombos na Perspectiva do Meio Ambiente - Espaços de vivências, sociabilidades e
relações familiares.

Partindo da ideia de que a realidade é dinâmica, a vida no tempo atual consiste em
uma mistura em que o novo e o tradicional se intercruzam em uma relação nem sempre
harmoniosa, em que o tempo Kairós - tempo em relação aos valores, à qualidade, o tempo
vivido, da batida do coração e o tempo Chronus - tempo mensurável, referente ao relógio e
calendário.
Originadas das diferentes relações entre sujeitos desiguais atinge a natureza que não
fica imune a ação humana e ao processo de comercialização, que na visão de Darcy Ribeiro
(1995) refere-se ao ―[...] encontro fatal que ali se dera‖ (p.03). Ou seja, temos como cenário o
desencontro da pessoa índia assinalado por ciclos de violências e destruição da natureza,
decorrentes do projeto de sociedade, cuja intenção é a expropriação, pautada no
desenvolvimento economicista sob a lógica capitalista de produção e da exploração do
homem pelo homem.
Diante do exposto, as comunidades quilombolas, na perspectiva de um grupo de
menor renda recebem as maiores cargas dos danos ambientais do desenvolvimento, uma vez
que, são os que menos têm acesso ao ar puro, água potável, saneamento básico, segurança
fundiária e emprego (ACSERALD; HERCULANO; PÁDUA, 2004).
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Na comunidade São benedito, lócus desta investigação, as muitas formas de injustiças
se dão em função da prática do garimpo que contamina a água e o solo, além
[…] da introdução das monoculturas que altera a paisagem natural, a utilização de
agrotóxicos que contaminam o solo e rios impossibilitando o acesso à água potável,
das disputas por terra, do desemprego, da insegurança alimentar, das áreas para
cultivos para a subsistência e comercialização, saneamento básico, entre outros.
(BERTONCELLO, 2018, p.58).

Partindo da ideia de que ―ser jovem corresponde também a uma auto-representação
que tende a uma grande elasticidade em termos etários, proporcional às dificuldades
crescentes de ingresso no mercado de trabalho e a sua informalização excessiva no Brasil‖
(CARNEIRO, 1998, p. 98), importante conhecer a percepção do jovem quilombola sobre os
aspectos que envolvem o meio ambiente na comunidade.
Na perspectiva de moradores de uma comunidade tradicional, a percepção ambiental
dos jovensnpressupõe a existência de uma simbiose entre o homem e a natureza, que se
manifesta tanto no campo das atividades de fazer, do conhecer e das técnicas patrimoniais
quanto no campo simbólico. Tal simbiose é evidente nas sociedades quilombolas, em que o
tempo Kairós concorre com o tempo chonus na ação de pescar, caçar e plantar.

Aspectos Metodológicos.
A fim de atender aos objetivos previstos para este artigo, adotamos a investigação de
natureza qualitativa, bibliográfica documental, via estudo de caso. A pesquisa qualitativa
desenvolve um trabalho junto a um universo muito particular de aspirações, crenças, valores e
atitudes, aprofunda-se no mundo das significações, das ações humanas, de forma a responder
a questões particulares das relações sociais estabelecidas em sociedade que não pode ser
quantificada (MINAYO, 2009).
A pesquisa documental refere-se à uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências
sociais e humanas, sendo indispensável porque a maior parte das fontes escritas ou não, são
quase sempre a base do trabalho de investigação.

Para Lüdke (1986: 38),

[...] a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de
dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas,
seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema."

A pesquisa bibliográfica por sua vez se configura como sendo o exame de materiais de
natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser
reexaminado, criando novas ou interpretações complementares, atividade localização de
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fontes, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de determinado tema. É um
componente obrigatório para qualquer pesquisa. Na visão de Lakatos,
A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução de um
problema pode ser obtida através dela, por outro lado, tanto a pesquisa de
laboratório quanto a de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o
levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa
bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda
pesquisa científica. (1992, p. 44).

A característica principal da pesquisa bibliográfica, é a de possibilitar ao pesquisador
uma bagagem teórica variada, contribuindo para ampliar o conhecimento, de forma a fazer da
pesquisa um material rico sobre o assunto, fundamentando do ponto de vista teórico o
material a ser analisado.
O estudo de caso por sua vez consiste em reunir informações detalhadas e sistemáticas
sobre um fenômeno (PATTON, 2002). Trata-se de um procedimento metodológico que
enfatiza entendimentos contextuais, sem esquecer-se da representatividade, centrando-se na
compreensão da dinâmica do contexto real de forma a envolver um estudo profundo e
exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado
conhecimento (GIL, 2007).

Resultados e Discussão
A Comunidade Remanescente de Quilombo São Benedito lócus desta investigação,
localiza-se a aproximadamente 80 km do município de Poconé que situa-se a 100 Km da
cidade de Cuiabá, é a porta de acesso ao Pantanal mato-grossense, seguindo pela Rodovia
Transpantaneira, por isso é conhecida como região pantaneira. capital do Estado de Mato
Grosso.
Mantém limítrofe dentro do estado com os municípios de Nossa Senhora do
Livramento, Cáceres e Barão de Melgaço, fronteira com o Estado de Mato Grosso do Sul, e
também, fronteira com o país vizinho, a Bolívia. Integra a mesorregião 130, da microrregião
535- Alto Pantanal, Centro-sul de Mato Grosso. Ocupa uma área territorial de17.271,014
km², e uma população de 31.779 habitantes, sendo 72,60% concentram-se na zona urbana e
27,40 % vivem na zona rural. Administrativamente, compõe 14 bairros, 05 vilas, 02 distritos
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(Distrito de Cangas e Distrito de N. Senhora Aparecida do Chumbo), 72 comunidades (Zona
Rural) e 11 Assentamentos2.
Na comunidade São Benedito residem 35 (trinta e cinco) famílias queretiram o
sustento e sua renda do trabalho desenvolvido na fábrica de farinha que fica na própria
comunidade, as famílias se organizam semanalmente, sendo que a cada semana uma família
vai para fábrica fazer a farinha de mandioca (durante essa semana todos da família trabalham
nesse objetivo) nesses dias nenhum filho dessa família vai para a escola estudar.
A distribuição dessa farinha é vendida em Cuiabá e na baixada cuiabana. Nesse
labutar diário estão os jovens que ainda residem ali na comunidade. Mediante visitas
realizadas pela pesquisadora na comunidade e em entrevistas com os jovens da comunidade
em tela, foram levantadas algumas informações importantes para comprender a percepçâo
destes sobre o meio em vievm.
Os jovens, quando questionados se se identificavam como negros e negras, muitos
negaram a cor da melanina e se denominaram ―moreno escuro ou moreno claro‖ e disseram
que nunca se apresentaram como jovens quilombolas, pelo contrário, às vezes se calam ou
dizem que moram na comunidade São Benedito, sem especificar que são remanescentes.
―É uma realidade muito difícil e discriminatória morar em zona rural e ainda dizer
que somos quilombolas, é muito triste o que as pessoas da cidade pensam de nós,
acham que somos bobos.‖ (trecho da entrevista de um jovem da Comunidade São
Benedito).

Na fala desta jovem quilombola percebe-se o que Hall (1992) denomina uma ―crise de
identidade e sujeito‖, em que consiste numa complexidade advindas de um processo de
ausência de ―pertencimento‖, devido a invisibilidade da cultura, da religião, da linguística,
constituída historicamente.
Dos jovens que vivem na Comunidade apenas três estão finalizando o ensino médio,
os outros casaram ou foram embora da Comunidade. A realidade para esses jovens
frequentarem a escola é difícil. A escola da comunidade oferta até o 9º ano do Ensino
Fundamental, isso significa que para estudarem o Segundo grau tem que se deslocarem para
outro espaço, a escola mais próxima, da comunidade e que oferta o ensino médio é a Escola
Estadual Antônio Garcia, conhecida como escola do Posto 120.
A ausência das escolas para quilombolas agrava-se com a precariedade das poucas
escolas situadas em comunidades quilombolas, realidade da maioria localizada no campo, que
2

Informações
disponíveis
no
site
da
Prefeitura
Municipal
de
http://www.pmpocone.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=10

Poconé.
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carece de materiais específicos, como é o caso dos quilombolas. Embora a resolução nº. 08,
de 20 de novembro de 2012, instituam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
escolar Quilombola, determinando salas de informática, biblioteca e água potável para a
referida população, dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2015) revelam
que, das 2.235 escolas situadas em quilombos, somente 783 usam matérias específicos para
quilombolas e apenas 22, 6% do número de estabelecimentos de ensino dispõem de
laboratório de informativa.
Essa dura realidade e a ausência das políticas públicas para o atendimento a população
quilombola tem trazido a evasão e desistência de muitos desses alunos. Nas entrevistas os
jovens relataram que vão para escola de ônibus (em péssimo estado), a escola fica distante da
comunidade aproximadamente uns 30 km. Esse labutar diário decorre muito cedo, embora
estudem no período vespertino, esses jovens seguem para esperar o ônibus às nove da manhã
e, muitos destes levam a ―matula‖ em uma vasilha para comerem mais tarde.
Diariamente, percorrem quase todas as comunidades vizinhas, no trajeto do ônibus,
baldeando outros alunos de comunidades vizinhas, para depois chegarem ao local destinado,
aproximadamente meio dia. E no retorno para casa, nunca chegam antes das dezenove horas.
Nas entrevistas os jovens ainda relataram sobre as dificuldades que a comunidade
sofre na época de chuva e, ainda relataram que ficam sem freqüentarem as aulas devido às
péssimas condições das estradas, ―muitas vezes os ônibus quebram nas estradas, e assim,
ficamos semanas sem frequentar a escola.‖ acrescenta um dos entrevistados. Em outra
situação a comunidade fica intransitável, os moradores não saem da comunidade, a não ser de
carro de boi ou charrete.
Ainda nos relatos feitos pelos jovens reclamaram que a vida que eles têm no quilombo
está muito distante das coisas que estudam na escola‖.
―Só carregamos peso nessa mochila, não aprendemos nada na escola, vovó e vovô
nos ensinam muito mais‖. (Trecho do relato de um jovem quilombola).

Na fala desse jovem fica visivelmente expressado o distanciamento que há entre
conteúdo escolar, o currículo e a vida cotidiana da juventude quilombola, o relato desse jovem
nos traz situações escolares que Suelly Castilho (2016) afirma que mediar o saber escolar com
os saberes locais é uma necessidade de valorização cultural e afirmação da identidade. Assim
o currículo deve garantir os conhecimentos e saberes quilombolas, tratando sua própria
história, formas de luta e resistência como de afirmação da identidade quilombola e nacional.
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A autora supracitada dialoga com Paulo Freire (1997), quando afirma que a
necessidade do conhecimento da história, os saberes locais e a valorização de uma cultura
são identidades que precisam estar presentes nos planejamentos dos professores, é preciso
dialogar os conhecimentos locais com os escolares, para que aconteça o que Paulo Freire
chama de troca de saberes e transformações da realidade.
Nos relatos os jovens demonstraram o amor que tem pelo lugar onde vivem,
reconhecem que gostariam de trabalhar e estudar na própria comunidade, mas se veem
obrigados a deixarem a própria terra e família para buscarem outros espaços.
Quando questionamentos sobre as mudanças climáticas, relataram que desconhecem o
assunto, mas sabem das mudanças ocorridas e o impacto que essas transformações trazem ao
meio ambiente e prejuízo para a comunidade.‖
―Antigamente o meu avô olhava para lua e já sabia o dia que ia plantar e quando
plantar, hoje até as mudanças da lua já não é mais a mesma‖. (Trecho do relato de
entrevista de uma jovem quilombola).

Na entrevista o depoimento desta jovem correlata com o que Diegues (2000),
menciona em relação às mudanças climáticas que a agudeza dessas transformações estão
presentes nos povos de comunidades tradicionais primitivas e tradicionais, a existência de
uma relação entre o homem e a natureza, que se manifesta tanto no campo das atividades de
fazer, do conhecer e das técnicas patrimoniais quanto no campo simbólico. Essa relação é
muito mais evidente nas sociedades indígenas e quilombolas, por exemplo, em que o tempo
para pescar, caçar e plantar é marcado por mitos ancestrais, pelo surgimento de constelações
estelares no céu, por proibições e interdições.
Os jovens percebem e relatam que estão presentes na natureza e fazem dessa natureza
um meio de vida. O alimento vem da natureza destacam que as comunidades rurais e até
mesmo as urbanas estão sofrendo com as consequências advindas dos garimpos e também,
com a chegada da soja em terras quilombolas e pantaneiras.
―Esse povo (garimpo e soja) está nos engolindo e destruindo-nos, a nossa relação
com a natureza é de amor, ela nos dá o que precisamos e nós cuidamos dela‖.
(Trecho da fala de um jovem entrevistado).

No relato acima, percebemos o quanto a comunidade valoriza essa relação do homem
com o meio ambiente e que a comunidade possui conhecimento de que estão sendo
contaminados por resíduos de garimpos e veneno das lavouras e, que estão percebendo que
em um futuro bem próximo tudo isso poderá ser destruído se nada for feito.
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Considerações Finais
Ao concluir a investigação proposta para responder ao objetivo deste artigo, que
consiste em evidenciar a percepção dos jovens residentes na Comunidade São Benedito
localizada em Poconé - MT, em relação ao meio ambiente, foi possível contatar que os
mesmos possuem clareza quanto a condição e que vivem. Todos os entrevistados
compreendem perfeitamente que vivem no contexto ambiental do Cerrado, na zona rural do
município de Poconé e que a comunidade possui uma vegetação, fauna e clima específicos.
A compreensão quanto a percepção dos jovens moradores da Comunidade de São
Benedito em relação à percepção ambiental se constitui como de grande relevância para uma
melhor compreensão das relações entre o homem e o ambiente, envolvendo toda uma gama de
expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, bem como julgamentos e condutas, visto que
cada ser humano percebe, reage e responde de forma diferente ao ambiente em que vive.
Todos os jovens entrevistados possuem consciência que o meio ambiente vem
passando por um processo contínuo de degradação, sobretudo em função do plantio de soja e
da prática do garimpo na região, o que requer ações urgentes e profícuas para a preservação
ambiental, assim como de sua história e da memória de seus ancestrais.
Fica evidente a percepção dos jovens quanto a necessidade de políticas públicas que
atendem aos direitos mínimos, contudo visualizam a importância da preservação. Ou seja, o
preço a ser pago pelo desenvolvimento não pode ser, na visão dos jovens da comunidade o da
extinção de uma história de lutas e pequenas conquistas ao longo do tempo.
Nossa percepção como pesquisadora é a de que, na condição de docente e moradora da
região, filha da terra, se faz urgente buscar parcerias com a academia e demais instituições de
ensino para desenvolver ações voltadas para debates sobre Desenvolvimento Sustentável,
tendo em vista a percepção dos atores sociais, jovens entrevistados e moradores da
Comunidade São Benedito, no que tange ao sentimento de pertencimento, sua razão de ser e
estar na comunidade de forma a preservá-la e transformá-la em um lugar de realização de
projetos de vida, de continuidade de histórias e memórias com foco no local às onde
localidades onde vivem, bem como às atividades e funções que cada um desempenha dentro
da comunidade, sempre ligadas ao ambiente local.
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AFRICA: UM OLHAR PEDAGOGICO PARA O ENSINO DA CULTURA
AFRICANA NA SALA DE AULA
CARLOS, Rosana Samara de Souza Santos (PPGE/UFMT) - rsamarass@hotmail.com
CARLOS, Adriano Pereira (UNIVAG) - Adripc68@gmail.com
Resumo:
Este trabalho tem como objetivo o estudo teórico e prático sobre o ensino da cultura e história africana em sala
de aula. A cultura africana é uma das culturas mais influentes na formação do povo brasileiro e, através da Lei
10.639/03, é obrigatório o seu ensino nas salas de aula, com necessidade aprofundado sobre o assunto para que o
ensino aprendizagem ocorra de forma satisfatória. No entanto, a falta de conhecimento e noção para sua
aplicação didática tem atrapalhado o alcance dos objetivos propostos pela lei, como tem parado a progressão do
ensino da cultura africana no âmbito educacional.
Palavras-chave: Aluno; África; Ensino; Professor.

Relato de Experiência
Tenho simplesmente um ano de experiência em sala de aula no ensino regular, mas
durante este curto período de tempo, fiz um projeto para umas das escolas onde trabalhei no
ano anterior, projeto interdisciplinar; porém, não tive o apoio da escola e dos colegas, apenas
dois dos professores se prontificaram para dar o apoio; no entanto, não desanimei, continuei
com todo o vapor neste projeto, queria fazer a diferença na vida dos meus aluno do oitavo
ano.
O projeto era, ―Conhecendo a África‖, onde nos preparamos durante quase dois meses
para apresentação deste grandioso trabalho, reservei a sala de laboratório de informática pra
ele fazerem as pesquisas na escola também, foi muito produtivo. Separei a turma em vários
grupos, cada um, em busca de uma particularidade do Continente Africano, desde conflitos,
climas, culturas, gastronomia, músicas e suas diversidades, que no livro didático do oitavo
ano apresenta um conteúdo sobre este assunto muito limitado.
No começo foi bem difícil, mas, fui trabalhando junto com os alunos, e a parceria foi
muito boa, no dia da apresentação foi fantástico, os alunos entraram na dinâmica, se vestiram
como o país, as maquiagens e penteados também da cultura africana, a gastronomia, entre
outros; o resultado foi compensador e importante no âmbito educacional e pessoal.
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CONTRIBUIÇÕES DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS PARA A
PESQUISA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS
Gibran Dias Paes de Freitas (PPGE/UFMT) – gibran.efisica@gmail.com
José Tarcísio Grunennvaldt (PPGE/UFMT) – jotagrum@hotmail.com
Resumo
Este trabalho de cunho teórico, objetiva apresentar os princípios do Paradigma Emergente, de Boaventura de
Sousa Santos, e suas implicações e contribuições na formação de professores indígenas, compreendendo a
necessidade de se construir uma formação docente não mais a partir do Paradigma Dominante. De modo que o
sujeito dessa formação irá atuar em uma comunidade com suas subjetividades e saberes locais, sendo agente de
emancipação dos indivíduos que a compõem ante ao mundo moderno e sua dinâmica, para tanto, é preciso de
uma formação que respeite seus modos de vida, de produção do conhecimento, sociocultural e linguística,
saberes locais, e ao mesmo tempo possibilite-lhes acesso aos saberes universais.
Palavras-Chave: Formação de Professores Indígenas; Educação Indígena; Paradigma Emergente.

1 Introdução

O presente artigo busca analisar as categorias apresentadas por Boaventura de Sousa
Santos em seu livro Um discurso Sobre as Ciências e suas possíveis contribuições para a
formação de professores indígenas, colocando aqui como ponto de partida: Como os
conhecimentos científicos e os conhecimentos da tradição se encontram compondo o saber
docente desses professores? Que espaço devem ocupar os saberes locais e os saberes
universais? Refletir diante dessas questões e de como o paradigma dominante tem penetrado à
educação e sobretudo a formação de professores indígenas, e como, se faz necessário repensar
uma mudança desse paradigma a fim de (re)construir uma formação de professores que atenda
aos anseios de comunidades indígenas a partir dos saberes locais e universais, respeitando e
conservando sua cultura e ao mesmo tempo dando-lhes possibilidades de se emancipar ante
ao mundo contemporâneo é uma ação emergente e necessária, ação que deve se dar através de
uma relação horizontal entre os saberes.
Pensar o contexto educacional a partir das práticas pedagógicas realizadas nas mais
variadas instituições de ensino, especialmente na Educação Escolar Indígena (EEI), exige dos
responsáveis pela organização destas ações, um olhar compreensivo sobre os diversos fatores
que se relacionam neste contexto, incluindo os aspectos socioculturais, econômicos, crenças
religiosas e também as questões geográficas, nos quais se insere a instituição de ensino, sendo
todos estes componentes o que se denomina de currículo.
Desta forma, Moreira (1995, p.10) quando associa o currículo à política cultural, na
qual o autor afirma que compreender ―[...] o currículo como forma de política cultural
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demanda alçar categorias sociais, culturais, políticas e econômicas à condição de categorias
primárias para compreensão da escolarização contemporânea e de suas possibilidades
emancipatórias‖. No entanto, envolver a questão cultural no currículo escolar significa incluir
as classes socialmente desfavorecidas através das diferentes etnias com seus hábitus, o que
nos leva a discutir sobre uma educação intercultural.
Assim, buscando relacionar os aspectos ligados ao currículo e às diferentes
concepções sobre as práticas pedagógicas, mais especificamente na EEI, evidencia-se nas
últimas décadas, em razão do estabelecimento e também de condições pautadas em leis, a
necessidade de práticas pedagógicas mais efetivas. Neste sentido, é esperado que estas ações
possam envolver os conteúdos científicos e culturais através do respeito às diversidades
socioculturais destas populações, o que de certa forma contribuirá para o fortalecimento da
identidade destes povos. Desta maneira, o currículo escolar a ser organizado para o processo
de ensino e aprendizagem, é um importante fator de contribuição ao sistema educacional, pois
através das estratégias utilizadas a partir das diretrizes estabelecidas pela organização
curricular é colocada a possibilidade de contemplar o processo educacional, de acordo com as
necessidades particulares, as características socioeconômicas e também culturais da
população nas quais se insere a instituição escolar.
No campo da educação várias bibliografias e a legislação surgiram com o intuito de
ofertar especificamente organização e estrutura das escolas indígenas, exemplos disso são a
Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN), que veio garantir a oferta de
uma educação escolar intercultural e bilíngue, e a Resolução n.º 3/ 99, do Conselho Nacional
de Educação, fixando diretrizes para o funcionamento dessas escolas. Objetivando
proporcionar subsídios para elaboração e implementação de programas educacionais o
Governo Federal publicou o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas,
RCNEI, apresentando a necessidade de que sejam respeitadas as particularidades, a
originalidade de linguagens, valores, símbolos e os diferentes estilos de comportamento que
foram (re) construídos em seu contexto histórico e social particular.
A constituição de uma educação escolar indígena específica, intercultural e de
qualidade, prima pela construção de programas de educação escolar que vislumbrem a
educação a serviço das comunidades. Tendo na escola um espaço de transposição que,
segundo Tassinari (1992), se compreende como um lugar de mudança, articulando
conhecimentos, assim como espaço de divergências e de reconstrução da identidade dos
grupos envolvidos nesse processo, como no caso dos povos indígenas.
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A Educação Escolar Indígena no Estado de Mato Grosso é amparada pela Resolução
201/04 do Conselho Estadual de Educação, que fixa as normas estaduais para a estrutura,
funcionamento e organização das Escolas Indígenas no Sistema Estadual de Ensino.
Segundo a resolução a educação escolar indígena deve estar localizada em território
indígena e com professores, técnicos e apoio exclusivamente indígenas, com acesso através de
concurso público específico e diferenciado, devendo o estado garantir a gestão própria,
organização de atividades escolares e calendário próprio, independência do ano civil,
respeitando o fluxo das atividades econômicas, sociais, culturais e religiosas da comunidade.
Deve o Estado ainda garantir aos professores indígenas a formação inicial e continuada, de
qualidade, contemplando todas as áreas do conhecimento socialmente relevantes para sua
formação e financiamento público das instituições.
A formação de professores indígenas no mundo contemporâneo se depara com um
grande obstáculo, repensar métodos formadores que integrem saberes, pensares e fazeres;
métodos que possam (re) construir uma formação dialética, que abarque local e universal; que
tenha como partida um processo histórico que envolve construções locais regionais e
universais, que, busquem a definição de novos percursos na superação de uma visão única de
conhecimento, a do paradigma dominante, sobretudo no campo da formação de professores
indígenas, buscando soluções para uma formação docente de qualidade.
Esses novos caminhos se apóiam na concepção de conhecimento, saberes e fazeres
adotada nos cursos de formação; a partir de Boaventura de Souza Santos busca-se a
compreensão que essa concepção é mutável de uma posição conformada a uma posição
contraditória à dominante. No entanto, rever as categorias do sociólogo português nos
propicia perceber que a construção do conhecimento tange uma busca constante, já que, essa
construção em nenhuma hipótese se finda, é práxis que demanda do sujeito experiência
dialogando com o objeto e o conhecimento sobre ele, tecida nas relações vividas, na dialética,
construída pelos homens.
Penetra aqui na formação de professores uma grande ponderação epistemológica que
perpassa diferentes caminhos, onde saberes determinantes coadunam para a construção da e
para a diversidade, almejando uma prática científica e formativa aberta, em um movimento de
natureza multicultural e intercultural, (re) configurando diferentes maneiras de conhecer,
diversificando a construção coletiva para intervir no real a partir de saberes locais e
universais, emancipando-os.
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2 Boaventura de Sousa Santos e a crise do Paradigma Dominante e o Paradigma
Emergente

Em sua obra o sociólogo nos apresenta três categorias, o paradigma dominante da
ciência moderna, a crise do paradigma dominante e transição para um paradigma
emergente. A partir destas categorias, buscando a compreensão da crise de identidade das
ciências, por meio da análise dos contextos históricos das ciências, naturais e sociais, até o
atual momento científico e as expectativas para o futuro.
O ―paradigma dominante‖ para Santos configura se ao longo dos séculos XVI e XIX
no campo das ciências naturais. No século XIX, estende-se às ―ciências sociais emergentes‖.
Sua característica fundamental é negar a racionalidade de outras formas de conhecimento,
como o conhecimento do senso comum e das humanidades. Além disso, o paradigma se opõe
a todas as formas de dogmatismo e autoridade; afirma os dualismos ―ciência/senso comum‖ e
―homem/natureza‖; assume a matemática como basilar, o que implica idéias de que conhecer
é quantificar (exclusão de aspectos qualitativos), dividir e classificar (uso do método
científico para reduzir complexidades); busca leis que expliquem o ―como‖ do funcionamento
das coisas (em detrimento do ―quem‖ e do ―para que‖); ao basear-se na formulação de leis,
adota como ―pressuposto meta-teórico‖ o ―determinismo mecanicista‖, a ideia de um mundo
estável, ordenado e fora da história.
Este ―determinismo mecanicista‖ é colocado como aspecto ideológico do paradigma
dominante, como visão de mundo que funcionou como um dos pilares da ideia de progresso e
como ―horizonte cognitivo mais adequado aos interesses da burguesia‖. Nas ciências sociais,
deu-se através dos precursores na busca pelas leis da sociedade – Francis Bacon, Giambattista
Vico e Montesquieu – e de marcos teóricos como o estado positivo de Comte, a sociedade
industrial de Spencer e a solidariedade orgânica de Durkheim.
As ciências sociais adotam o ―modelo mecanicista‖ em duas linhas: (i) reprodução do
modelo teórico das ciências naturais às sociais; e (ii) e a construção de um modelo próprio,
diferente das ciências naturais. A primeira linha toma as ciências naturais como modelo
universal, abraça como ideia central o atraso das ciências sociais em relação às ciências
naturais e acredita nas diferenças entre fenômenos naturais e sociais, que agem contra as
últimas, pois fazem do método mais difícil e o conhecimento a que se chega menos rigoroso.
A segunda linha parte do ponto de que a ação do homem é extremamente subjetiva não
podendo, por isso, ser descrita a partir de características exógenas, objetiváveis, praticando
nas ciências sociais, como ciências subjetivas, métodos qualitativos. Ambas as linhas são
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pertencentes ao paradigma da ciência moderna e suas configurações, como a separação entre
homem e natureza e a determinância cognitiva das ciências naturais.
Santos acredita que o paradigma da ciência moderna esteja em crise. Afirmando que
ao aprofundar no conhecimento proporcionado pela ciência ―permitiu ver a fragilidade dos
pilares em que se funda‖. Os pesquisadores chegaram ―aos finais do século XX possuídos
pelo desejo quase desesperado de complementarmos o conhecimento das coisas com […] o
conhecimento de nós próprios‖.
A partir disso Boaventura nos trás quatro categorias teóricas da crise do paradigma
moderno:
I.

Relatividade da simultaneidade de Einstein: inexistindo ―simultaneidade

universal, o tempo e o espaço absolutos de Newton deixam de existir‖.
II.

Mecânica quântica: colocando a consciência no ato do conhecimento e em

xeque o rigor da medição e a distinção entre sujeito e objeto.
III.

Teoremas de Gödel: colocam em dúvida o rigor da medição ao protestar o

rigor da matemática ao mostrar que é possível elaborar ―proposições que não se podem
demonstrar nem refutar, sendo que uma dessas proposições é precisamente a que postula o
carácter não contraditório do sistema‖.
Santos resume as mudanças teóricas as quais apresenta nos seguintes termos: ―Em vez
da eternidade, a história; em vez do determinismo, a imprevisibilidade; em vez do
mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e a auto-organização; em vez da
reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; em vez da ordem, a desordem; em vez da
necessidade, a criatividade e o acidente.‖
Mencionando ao lado das condições teóricas um movimento científico convergente,
transdisciplinar, denominado de ―paradigma da auto-organização‖, surgido

através das

seguintes revoluções: a teoria de Prigogine, a sinergética de Haken, o conceito de hiperciclo e
teoria da origem da vida de Eigen, o conceito de autopoiesis do Maturana e Varela, a teoria
das catástrofes de Thom, a teoria da evolução de Jantsch, a teoria da ―ordem implicada‖ de
David Bohm e finalmente, a teoria da matriz-S de Geoffrey Chew e a filosofia do ―bootstrap‖.
Santos traz relações entre a crise e os limites qualitativos do conhecimento científico –
limites insuperáveis por ―maiores quantidades de investigação ou maior precisão dos
instrumentos‖ –, assim existem limites quanto à sua exatidão quantitativa.
Dentre as categorias sociais da crise, realça que o que a ciência ganhou em rigor,
perdeu em competência de autorregulação perante a industrialização da ciência, fidelidade
com os centros de poder político, social e econômico, onde implicações, na dimensão da
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aplicação, são as ameaças de uma catástrofe ecológica e de um holocausto nuclear; e, na
dimensão da organização do trabalho científico, a estratificação e proletarização da
comunidade científica e o aumento da desigualdade entre os países centrais e periféricos em
conseqüência da investigação capital-intensiva. Dentre as diversas faces sociológicas da crise,
cita reflexões de cientistas, nunca antes tão preocupados em problematizar suas práticas,
questões a respeito das condições sociais de produção da ciência, que até então foram tratadas
por sociólogos.
A crise se baseia nas críticas às leis da natureza, ao conceito de causalidade e à relação
sujeito-objeto. Santos apresenta teses que acomodariam o ―paradigma emergente‖ ou, como
denominado por ele, ―paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente‖. Ao
assim proceder, assumidamente adota uma ―via especulativa‖ que, segundo ele, é a única
possível para abordar a ―configuração do paradigma que se anuncia no horizonte‖. Em suas
palavras, o paradigma emergente que identifica decorre de uma especulação ―fundada nos
sinais que a crise do paradigma atual emite‖ e é também ―produto de uma síntese pessoal
impregnada na imaginação sociológica‖.

O paradigma emergente gira em torno de quatro categorias:
1- ―Todo conhecimento científico-natural é científico-social.‖ No paradigma emergente, a
distinção dicotômica entre ciências naturais e ciências sociais passa a ser superada. Os
avanços da física e da biologia põem em causa às distinções orgânico / inorgânico, seres vivos
/ matéria inerte e humano / não humano, e diferentes teorias teriam introduzido na matéria ―os
conceitos de historicidade e de processo, de liberdade, de autodeterminação e até de
consciência‖ nas ciências naturais. Neste processo, as ciências sociais e as humanidades
assumem protagonismo. Segundo ele, há uma ―emergente inteligibilidade da natureza‖
presidida ―por conceitos, teorias, metáforas e analogias das ciências sociais‖, e é notável a
facilidade com que as teorias físico-naturais, uma vez formuladas no seu domínio específico,
se aplicam ou aspiram a aplicar-se no domínio social. Além disso, a ciência pós-moderna
abraça a concepção humanística das ciências sociais, segundo a qual a ação humana é
radicalmente subjetiva, necessitando, assim, de um método próprio (qualitativo); e o faz por
essa concepção exibir maior resistência à separação sujeito / objeto, preferir a compreensão
do mundo à sua transformação, e colocar a pessoa como centro do conhecimento (e, no
paradigma emergente, também a natureza no centro da pessoa). A ciência pós-moderna, a
partir das humanidades, se constituirá a partir de analogias humanísticas como ―categorias de
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inteligibilidade universais‖, em que cada uma ―desvela uma ponta do mundo‖; e terá como
―categorias matriciais‖ a analogia textual (filológica), a analogia lúdica, a analogia dramática
e a analogia biográfica. Feita a transição, o mundo será natural e social ao mesmo tempo e
será visto como um texto, como um jogo, como um palco ou ainda como uma autobiografia.
2- ―Todo conhecimento é local e total.‖ A ciência moderna é um conhecimento parcial, i.e.,
que avança por especialização e é mais rigoroso quanto mais restrito é o objeto e quanto mais
arbitrariamente espartilha o real; e também disciplinar, que ―segrega uma organização do
saber orientada para policiar as fronteiras entre as disciplinas e reprimir os que as quiserem
transpor‖. Do caráter parcial e disciplinar decorrem males de todos os tipos, impassíveis de
solução no âmbito do paradigma da ciência moderna. A ciência pós-moderna, ao revés, será
local, e se constituirá a partir de temas importantes para os grupos sociais e seus projetos de
vida; e será total, elegendo como horizonte ―a totalidade universal de que fala Wigner ou a
totalidade indivisa de que fala Bohm‖. Sendo total, será também local, pois assume-se como
analógica e como tradutora, incentivando o uso de conceitos e teorias fora do seu contexto de
origem. A ciência pós-moderna contará com conhecimento ―relativamente imetódico‖,
―pluralidade metodológica‖, ―fusão de estilos‖, ―interpenetrações entre cânones de escrita‖,
―uso de vários estilos segundo o critério e a imaginação pessoal‖ e ―constelação de métodos‖
para ―captar o silêncio que persiste entre cada língua que pergunta‖.
3- ―Todo conhecimento é autoconhecimento.‖ Para Santos, a distinção entre sujeito e objeto
nunca foi pacífica nas ciências sociais, tendo sido questionada também nas ciências naturais.
Nestas, em suma, o sujeito teria regressado ―na veste do objeto‖. Sinais disso são: a mecânica
quântica, ao mostrar que o ato do conhecimento e o produto do mesmo são inseparáveis; os
avanços da microfísica, da astrofísica e da biologia; a verificação de que a tecnologia nos
separou da natureza ao invés de nos integrar a ela, e que a exploração da natureza, tendo sido
veículo da exploração do homem, consolidou uma ―nova dignidade da natureza‖.
4- ―Todo conhecimento científico visa a se constituir em senso comum‖. A ciência moderna
faz do cientista um ignorante especializado e do cidadão comum um ignorante generalizado.
O paradigma emergente, ao contrário, entende que nenhum conhecimento é desprezível, e
estimula a interação entre os mesmos. Destarte, não desconsidera o senso comum, já que o
entende, apesar de, sozinho, ser conservador, sua interação com o conhecimento científico é
extremamente enriquecedora, e cria uma nova racionalidade, a qual é feita de racionalidades,
assim fazendo combinar causa e intenção; sob uma visão do mundo assente na ação e no
princípio da criatividade e da responsabilidade individuais. O senso comum é prático e
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pragmático; reproduz-se junto às trajetórias e às experiências de vida de um dado grupo social
e nessa correspondência se afirma confiável e seu, é indisciplinar e imetódico; não resulta de
uma prática especificamente orientada para o produzir; reproduz-se espontaneamente no
suceder quotidiano da vida, aceitando o que existe como é; privilegia a ação que não produza
rupturas significativas no real. Por último, o senso comum é retórico e metafórico; não ensina,
persuade. Partindo do que foi dito sobre o paradigma emergente, estas características do senso
comum têm uma virtude anterior. Deixado a si mesmo, o senso comum é conservador e pode
legitimar prepotências, mas interpenetrado do conhecimento científico pode estar na origem
de uma nova racionalidade. Uma racionalidade feita de racionalidades. Para que isso ocorra se
faz imprescindível romper com o paradigma epistemológico da ciência moderna.
Simbolizando, na ciência moderna a ruptura epistemológica como um salto qualitativo do
conhecimento do senso comum para o conhecimento científico; já na ciência pós-moderna o
salto mais importante é o que é dado do conhecimento científico para o conhecimento do
senso comum. O conhecimento científico pós-moderno só se realiza enquanto tal na medida
em que se converte em senso comum.
Segundo o autor, a validade da ciência decorre de um juízo de valor e, sendo assim,
não há nenhuma razão científica para considerar a ciência melhor do que explicações
alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, da arte ou da poesia. A ciência, natural
ou social, é necessariamente subjetiva e autobiográfica: ―o objeto é a continuação do sujeito
por outros meios‖, e a subjetividade do cientista (seus pressupostos metafísicos, sistemas de
crenças, juízos de valor) é parte integrante de sua explicação da natureza ou da sociedade. ―A
ciência não descobre, cria‖. Diferentemente da ciência moderna, a ciência pós-moderna
assume-se como autobiográfica e autorreferenciável. Ademais, preocupa-se menos com
sobreviver, e mais com ―saber viver‖; busca ser ―uma outra forma de conhecimento, um
conhecimento compreensivo e íntimo‖ que nos une pessoalmente ao que estudamos; vê a
incerteza como ―chave do entendimento‖; entende que, mais do que controla, o mundo deve
ser contemplado; avalia o conhecimento menos pelo que ele controla e mais pela satisfação
pessoal que ele gera em quem lhe acede e partilha; aproxima-se das criações artísticas, porque
subordina a transformação do real à contemplação do resultado.
Santos considera que o paradigma emergente é ao mesmo tempo científico
(conhecimento prudente) e social (vida decente), e que isso resulta do fato de que a revolução
científica que daria azo ao novo paradigma seria uma revolução numa sociedade já
transformada pela revolução científica do século XVI.

860

3 Considerações Finais

A consolidação da formação de professores indígenas orientada pela lógica do
Paradigma Dominante cria cada vez mais um distanciamento entre as ―teorias professadas‖ e
as ―teorias praticadas‖. Esse distanciamento converge para o ceticismo dos professores a
formação, a sua carreira e sua importância enquanto profissional.
Vale registrar a necessidade da mudança paradigmática, renovando as concepções no
tocante ao processo de ensino e aprendizagem, a formação do professor, a visão do aluno
como um sujeito co-participe do seu processo de emancipação intelectual e de sua formação
cidadã.
Para acontecer uma reforma paradigmática significativa em relação à formação de
professores indígenas, ou seja, para compreendê-la como potencialidade inerente e formativa
do sujeito para intervir em sua comunidade, necessita-se de oportunizar ao professorado
vivências de atividades a partir de uma nova lógica, e não somente, no nível prático, mas
teórico também. Entretanto, caso não se inicie pelo professor enquanto co-gestor da formação
do aluno em sua vida escolar, possivelmente, as inovações pedagógicas não acontecerão com
tanta clareza, relevância e significância. Pensar a emancipação como capacidade humana que
necessita ser estimulada, experimentada e refletida, implica necessariamente, pensar na
formação do professor como ponto de partida, no intuito de instrumentalizá-lo para que assim
possa planejar e executar atividades pedagógicas sob a perspectiva do paradigma emergente.
É no conjunto da formação, entendendo aqui como lugar formativo, desde a formação
inicial até a continuada, portanto, de natureza permanente, que os professores constroem suas
crenças educativas, isto é, seleciona conceitos, imagens do que significa o ato de ensinar, o
ato de aprender, o papel dos professores e dos alunos, o papel da escola, enfim, o papel da
educação na composição de um sujeito histórico.
O conjunto das crenças educativas nos processos formativos poderão ser reafirmadas
em consonância com as experiências educativas enquanto aluno na educação básica e na
própria formação profissional, ou poderão ser desmistificadas, caso, o professor tenha a
condição de refletir e ressignificar suas crenças por meio de estudos aprofundados e
fundamentados na práxis.
O papel da formação docente consiste em oportunizar ao professor adquirir certas
habilidades de ensinar, conhecer o contexto e as estruturas fundantes dos processos de ensinoaprendizagem sob as várias áreas de conhecimentos (psicológicos, pedagógicos, históricofilosóficos, antropológicos, sociológicos, dentre outras áreas de conhecimentos) bem como
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reconhecer as metodologias que permitem a aquisição de conteúdos pelos alunos, o papel
destes em tais processos. Todo este processo deverá ser trabalhado sob enfoques teóricos e
muito bem discutidos e refletidos.
Assim ao olhar para o sujeito da formação (professores indígenas) deve se considerar
―todo seu conhecimento científico-natural e científico-social, todo seu conhecimento local e
total, todo seu autoconhecimento e garantir que todo conhecimento científico retorne ao senso
comum, olhar para o professor indígena e sua formação considerando os seus conhecimentos
e saberes locais sem perder de vista que também se faz necessário o acesso ao conhecimento
universal e científico na intenção de emancipar o sujeito para intervir na sua comunidade e no
mundo, ser professor índio em uma escola indígena pressupõe ter sensibilidade para esses
problemas, entre os quais se insere a inclusão do próprio índio em um universo cultural quase
perdido, em uma época tão pródiga em atrações diversas. Significa mergulhar de cabeça no
problema maior que é a busca da identidade do indígena.
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CUIABÁ 300 ANOS: VENHA CONHECER ESSA HISTÓRIA!
Keila Souza de Oliveira (Seduc/MT) – keilaoliveirahistoriadora@gmail.com
Camila Leite de Souza (Seduc/MT) – k.mila.almeida@hotmail.com
Ricardo Batista de Souza (Seduc/MT) – richardcba@yahoo.com.br
Resumo:
Esse projeto foi desenvolvido visando à interdisciplinaridade entre três áreas distintas sendo: Ciencias Humanas,
Exatas e Linguagens, utilizando procedimentos teórico-metodológicos que favorecem a experimentação através
de atividades dinâmicas, contextualizadas e significativas nos diversos campos pedagógicos, proporcionando o
papel de articuladores entre o mundo acadêmico, as práticas sociais e a realização dos Projetos de Vida dos
estudantes em sua prática cotidiana, planejada e apoiada pelos professores responsáveis por essa disciplina
pretendemos conduzir os estudantes ao exercício das competências fundamentais e assim conhecer a história
regional.
Palavras-chave: Cuiabá. Mato Grosso. Protagonismo Juvenil.

1 Introdução
Do ponto de vista metodológico, essa proposta leva em consideração a necessidade de
participação dos alunos como sujeitos capazes de atuar e produzir conhecimento. Assim, na
expectativa de tomar os conteúdos culturais e as competências para o século XXI como
referência no processo de ensino e aprendizagem e com o objetivo de contextualizar as tarefas
de aprendizagem dentro da cultura da comunidade em que a escola está inserida,
possibilitando ao educando o protagonismo de maneira autêntica e eficiente. Essa proposta
surge da necessidade de se compartilhar as experiências e exemplos que serão gerados através
do descobrimento da história dessa cidade. Partimos da premissa que a sociedade é construída
pelos próprios seres que forma, em uma relação dialética em que o indivíduo é ao mesmo
tempo formado e formador. A disciplina Eletiva é uma das Metodologias de Êxito e objetiva
diversificar, aprofundar e/ou enriquecer os conteúdos e temas trabalhados nas disciplinas da
Base Nacional Comum do currículo.
2 Objetivos
 Objetivo Geral:
 Traduzir o conhecimento em consciências críticas e criativas, principalmente
no que concerne ao protagonismo do estudante enquanto agente histórico;


Objetivos Específicos:
 Discutir a importância de se conhecer a história da cidade em que você estuda;
 Elaborar um olhar crítico sobre a capital do estado de Mato Grosso;
 Desenvolver as relações interpessoais (amizade, valores, vivências);
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 Sensibilizar os educandos acerca da necessidade da participação ativa dos
cidadãos no meio em que estão inseridos;
 Relacionar os tipos de comidas e bebidas típicas da cidade;
 Compreender as atividades físicas desenvolvidas através de brincadeiras e
jogos tradicionais de Cuiabá.

3 Metodologia

O projeto de eletiva: Cuiabá 300 anos: Venha conhecer essa História!, busca dialogar
com o processo de ensino de História, Matemática e Prática Esportiva no que se refere à
formação do estudante e sua atuação futura, enquanto cidadão,

necessitando que na

construção do projeto fossem levados em consideração a capacidade cognitiva dos alunos, o
meio em que estão inseridos, e o ano/série da qual fazem parte.
Cabe ressaltar que este projeto seja capaz de propiciar uma intervenção no contexto
escolar, considerando os diferentes grupos sociais, intervindo na realidade e cotidiano do
aluno. Produzindo a reflexão e a transposição de conhecimentos assimilados nas disciplinas
tanto de história, matemática e nas práticas esportivas. Em conjunto de uma ação que dialoga
com o saber científico e o coloca em prática o fazer pedagógico.
Segundo Paulo Freire, o ser humano está sempre em busca de saber mais. Assim são
os alunos. Motivados pelo professor, devem procurar entender a história de vários ângulos,
não se contentando apenas com o que dizem os livros didáticos. Considera-se a prática
docente como reflexão para reconstrução ou transformação social. A principal meta desse
enfoque é contribuir para a mudança da sociedade.
No entendimento de Freire (1996, apud ROMANOWSKI, 2007), é importante que o
professor tenha consciência do que faz, porque faz e como faz; que o docente estabeleça o
confronto de como era a situação, como está sendo desenvolvida e como reconstruir para
fazer coisas diferentes das que sempre faz. Esse é um processo coletivo, pois, as mudanças
sociais e culturais não ocorrem isoladamente. Nesse caso, todos os profissionais da educação
juntam-se ao processo de desenvolvimento para refletirem em grupo. Esse ato requer
participação, envolvimento e clima de aprendizagem profissional, tendo por base a
compreensão da prática na aula e orientado para facilitar a compreensão e transformação da
própria prática.
Os desenvolvimentos das atividades se darão com atividades autodidáticas e didáticocooperativas nos horários das disciplinas eletivas, bem como aplicação de atividades
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complementares como aulas de campo, onde estão previstas visitas ao Asilo dos idosos, ao
prédio do Sesc Arsenal, Casa do Artesão e Orla do Porto, bem como recebimento de
convidados para palestras e entrevistas.

4 Habilidades e Competências

Baseia-se nas Orientações curriculares da área de Ciências Humanas e Sociais e
pretende-se que se desenvolva as seguintes habilidades e competências:


Desenvolver a cooperação e o trabalho em equipe em detrimento da competição e do
trabalho individual;



Favorecer o manuseio de dados e informações contraditórias, ao permitir a vivencia
com a complexidade de diferentes situações problemas;



Possibilitar o envolvimento em atividades direcionadas a soluções de problemas reais,
atuando com iniciativa, liberdade e compromisso;



Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico e os aspectos
sociopolítico-culturais.



Compreender e utilizar conceitos a partir de uma visão macroscópica;



Reconhecer do desenvolvimento da humanidade com o conhecimento da natureza, a
ciência relaciona-se com o bem estar humano;



Valorizar e despertar as próprias habilidades,



Caracterizar a origem, a evolução dos sistemas vivos, conhecendo também as
particularidades culturais,



Exemplificar e compreender como as necessidades humanas, de caráter social, prático
ou cultural contribuem para formação do conhecimento científico;



Interpretar e utilizar diferentes representações dos números naturais, racionais e
inteiros indicadas por diferentes notações, vinculados ao contexto matemático e não
matemático.



Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas, bem como as relações
proporcionais.



Reconhecer ou propor a investigação de problemas, selecionando os procedimentos
pertinentes.

5 Critérios de Avaliação
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Assiduidade, pontualidade.
Manutenção da limpeza e organização da sala.
Planejamento e seleção de materiais.
Envolvimento e interação com a atividade e com os colegas.
Organização e participação nas atividades.
Linguagem apropriada ao ambiente escolar.

6 Proposta de Resultado da Disciplina
Por meio de procedimentos teórico-metodológicos que favorecem a experimentação
através de atividades dinâmicas, contextualizadas e significativas nos diversos campos
pedagógicos, proporcionando o papel de articuladores entre o mundo acadêmico, as práticas
sociais e a realização dos Projetos de Vida dos estudantes em sua prática cotidiana, planejada
e apoiada pelos professores responsáveis por essa disciplina eletiva pretendemos conduzir os
estudantes ao exercício das competências fundamentais para a construção dos seus Projetos de
Vida. Como resultado do trabalho desenvolvido ao longo do semestre, pretendemos
apresentar as atividades realizadas pelos estudantes em forma de exposição fotográfica,
relatos de experiências, organização e demonstração de brincadeiras de rua, exposição da
culinária regional.
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CULTURA, PODER E EDUCAÇÃO DE SURDOS: REVISITANDO O
TEXTO
Fernanda Emanuele Souza de Azevedo3– femanuelle@hotmail.com
Resumo:
Este artigo tem como objetivo revistar o texto, Cultura, poder e educação de Surdos da autora Nídia Sá, no qual
confronta a representação da Surdez e dos Surdos, questionando a partir dos períodos da modernidade e pósmodernidade com base nos estudos culturais e como uma nova perspectiva sobre os surdos apresentando então
um olhar pós-colonial, se opondo a situação de opressão e exclusão, que esta comunidade passou ao longo dos
tempos. Neste processo de dominação contra este grupo, nos revelam a prática colonialista que a autora
denomina de ―Ouvintismo‖. Para tanto esta obra apresenta uma contra proposta ao não reconhecimento político
da Surdez, vendo-a como uma diferença , também vai contra o não reconhecimento da cultura que essa
comunidade apresenta, opondo-se a constante tentativa de normalização do Surdo que tem por base uma visão
puramente médica da Surdez. Propondo alternativas embasadas em novas políticas de significação e no
multiculturalismo, desconstruindo assim conceitos antigos e excludentes sobre a Surdez e o sujeito surdo
trazendo uma visão sócia antropológica.
Palavra-chave: Cultura. Poder. Educação de Surdos. Identidade Surda. Surdez

1 Introdução
A luta pela superação das desigualdades e consecutivamente inclusão social no Brasil,
no qual as pessoas com deficiência pode afirma seu lugar através de igualdade, espaços,
políticas públicas ou ações afirmativas, não são reivindicações novas. Podemos dentro de uma
organização sócio-histórica apresentar registros dessa luta e resistência dos Surdos no Brasil
desde o processo de compreensão da educação inclusiva e formação da educação de surdos.
Assim uma memória e identidade cultural podem contribuir para a organização do processo
de compreender melhor uma história muitas vezes não contada sobre está temática. Dessa
forma, segundo Hall (2014), podemos entender que a identidade de um grupo pode ser
elaborada através de eventos históricos, dos símbolos, de datas, das tradições, das imagens e
rituais, ou seja, um conjunto de elementos que representam experiências partilhadas pelo
grupo. Então com as relações de inclusão não é diferente, pois são formados historicamente
mediante a construção de imagens e também de representações sociais. Então se esses
eventos e fatos históricos não são bem contados e apresentados pode de alguma maneira
influenciar na forma de como essa identidade pode ser construída e vemos que isso aconteceu
em relação ao a inclusão no Brasil.
É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do
discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais
3

Mestranda em Educação do PPGE/ UFMT, orientando do Professor Dr. Darci Secchi e membro da na linha de
pesquisa Movimentos Sociais, Política e Educação Popular.
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históricos e institucionais específicos, no interior de formações e iniciativas
específicas. Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades
específicas de poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e
da exclusão do que o digno de uma unidade idêntica, naturalmente
constituídas, de uma ―identidade‖ em seu significado tradicional- isto é, uma
mesmidade que tudo inclui, uma identidade sem costuras, inteiriça, sem
diferenciação interna (HALL, 2000, p.109).

Assim, se faz necessário conhecer produções, fatos e itens históricos que contribuíram
para a construção dessa identidade surda e a como se dá as relações de poder e educação dos
surdos em nosso País. Para tanto, este artigo trará contribuições importante de autores que
historicamente apresentam elementos constituintes da construção de educação de Surdos.
Neste artigo vamos fazer uma reflexão mais profunda na obra ―Cultura, poder e
educação de surdos‖ de 2006, com trezentos e sessenta e sete paginas, no qual traz esse
importante debate sobre discursos e até de práticas socioculturais a respeito da alteridade e
sobre diferença. Como propõe o titulo podemos perceber uma análise do processo educacional
com um olhar sobre uma cultura, repleta de significados ajustada por relações de poder e
saber, entre surdos e os que não são surdos, no qual chamamos de Ouvintes, maioria e
minorias.

2. Percurso Histórico da Educação dos Surdos
Com todos os entraves que os surdos encontraram na sociedade durante o seu percurso
histórico podemos dizer que estar em uma sala de aula já é uma grande realização para os
surdos, pois se voltarmos um pouco na linha do tempo da educação dos alunos surdos,
percebe-se que ao longo dos séculos a história dos surdos foi marcada por humilhação e
discriminação. Conforme relata Honora: ―A história dos surdos foi marcada durante muito
tempo por discriminação e humilhação, eram ignorados pelos ouvintes na sociedade, na
escola e no trabalho.‖ (HONORA, 2014, p. 16)
Honora (2014) também relata em seus escritos que, desde a época dos grandes
filósofos no século XII já havia essa discriminação com os surdos. Aristóteles um conceituado
filosofo acreditava que a audição era o sentido mais importante para a escolarização, diante
dessa afirmação os surdos era impedidos de receberem instruções educacionais. (Honora,
2014). Esta mesma autora afirma ainda que na Idade Média três séculos depois, os surdos não
eram bem aceitos por suas famílias e nem pela igreja católica.
Na Idade Média, a Igreja Católica exercia uma grande influência e tinha um papel
fundamental na discriminação das pessoas com deficiência, seguindo os preceitos de
que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus; portanto, os que não se
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encaixavam neste padrão não eram considerados humanos. (HONORA, 2014, p.50)

Mas, foi ainda na Idade Média que temos o registro do primeiro professor de surdos,
Pedro Ponce de Leon, que de acordo com Honora, foi ele que criou o primeiro alfabeto
manual da história. ―O monge beneditino Pedro Ponce de León, espanhol que criou,
juntamente com dois Surdos espanhóis que foram morar no mosteiro, o primeiro alfabeto
manual que temos na história‖. (HONORA, 2014 p.51) Este monge tinha a tarefa de ensinar
os filhos dos senhores feudais a expressar-se oralmente.
Entretanto, também há registros de que no século XVIII, surgiu na França outro
professor de surdo, o abade Charles Michel de l´ Epée, responsável também, pela criação da
primeira instituição publica para surdos, como explica Honora (2014).
A primeira instituição publica para surdos foi criada pelo abade francês CharlesMichel de L‘Epée, considerado o ‗Pai dos Surdos‖, defensor da Língua de Sinais.
Foi o Instituto Nacional para Surdos-Mudos, em 1760, que atualmente recebe o
nome de Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris. A escola foi criada com
recursos próprios do abade,[...] (HONORA, 2014, p.53, grifos do autor)

Portanto só no inicio do século XIX os surdos passaram a ter o direito de
alfabetização. E a partir da iniciativa de L‘Epée foram surgindo em outros países a criação de
escolas para alfabetizar surdos inclusive para o Brasil .(HONORA, 2014)
Segundo Honora (2014) a educação de surdo no Brasil se deu com a chegada da
família real portuguesa no país, pois a princesa Izabel tinha um filho surdo. Então seu pai
Dom Pedro II em 1857, convidou o professor francês Hernest Huet que fazia uso da Língua
de Sinais francesa para fundar o Instituto de Surdos Mudos no Rio de Janeiro. E esse mesmo
professor em contato com os surdos brasileiros, iniciou-se a Língua brasileira de sinais. Sendo
hoje esse Instituto um centro de referência para os assuntos relacionados à surdez. Desde
então os surdos foram adquirindo autonomia e conquistando os seus direitos.
E com passar dos anos foram surgindo reivindicações para garantia de seus direitos,
podemos citar então a conferência mundial da educação para todos em 1990, onde a inclusão
passou a ser pauta primordial. E mais tarde em 1994 temos a Declaração de Salamanca que
legalizou a inclusão dos alunos surdos em salas do ensino regular conforme relata Bertoni
(2012);
O documento de Salamanca, ao mesmo tempo em que advoga uma escola para
todos, menciona a importância de se educar algumas crianças em escolas especiais
e/ou salas especiais em escolas regulares, este documento merece destaque por ter
sido um marco referencial para as novas tendências educacionais e principalmente
para a educação especial. (BERTONI, 2012, p. 107).

E em 1996 com a promulgação da Lei de Diretrizes e bases para a Educação, esse
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direito foi mais uma vez reforçado no seu capitulo 58. ―[...] Para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais.‖ (BRASIL, 1996, p.142)
Portanto, em abril de 2002, os surdos tiveram a Língua Brasileira de Sinais
reconhecida legalmente como língua materna. E em 2010, regulamentou-se a profissão do
tradutor e Interprete da Língua Brasileira de Sinais, pois o interprete é o profissional
responsável em facilitar o processo de ensino e aprendizagem na formação dos alunos surdos
desde a educação infantil até o ensino superior. E de acordo com Dorziat, Araújo, Soares
(2014):
Toda a proposta de inclusão de surdos é respaldada na presença de um profissional
em sala de aula – o interprete- proficiente em língua de sinais que, por saber ambas
as línguas, a Libras e a portuguesa, serve de mediador entre o professor e os surdos.
(DORZIAT, ARAÚJO, SOARES, 2014, p. 22)

Sendo assim, o processo de alfabetização do aluno surdo só acontecerá se ele tiver
uma língua estruturada que lhe de base para que a aprendizagem aconteça de fato, nesse caso
a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

2.1 Conceitos de Surdez: Visão Clínica E Visão Social
A surdez nos antepassados era vista como algo relacionado ao erro, como se os país de
filhos surdos tivessem cometido algum pecado. Porém como o passar dos anos através de
lutas e conquistas dos direitos a surdez passou a ser reconhecida como deficiência, e então a
pessoa surda começou adquirir os direitos pertencentes a ela.
Através destas conquistas surgiram na sociedade dois modelos opostos de conceito
para a surdez, que ainda nos dias atuais determinam a vida da pessoa surda, são eles os
conceitos clínicos e os conceitos antropológicos sociais. Apropriando-se das ideias de
Slomski (2012) entendemos que esses dois conceitos são os que subsidiam as principais
tendências filosóficas-politicas de educação para os surdos na área da surdez.
No entanto é interessante compreender os conceitos de surdez, que embasam os
modelos de atendimento, nos currículos e métodos escolhidos na educação dos alunos surdos.
Dialogando com Skliar (1998), entendemos que na concepção médica a surdez é vista como
uma deficiência em relação à comunidade ouvinte, ficando assim as pessoas surdas em
desvantagem em relação à maioria da população.
Para Slomski (2012) esse conceito de surdez baseia-se numa visão patológica um
déficit biológico que precisa ser curado por profissionais da saúde, pois se entende que a
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língua oral deve ser adquirida como primeira língua, por ser a via de comunicação da
comunidade ouvinte. E esta mesma autora ainda ressalta que ―este modelo defende o
aprendizado apenas da língua portuguesa, na modalidade oral e escrita, por entender que esta
é a única possibilidade de integrar o surdo a sociedade ouvinte.‖ (SLOMSKI, 2012, p.32).
Nessa perspectiva clinica, a surdez é classificada em termos, com denominação de
perdas leve, moderada ou profunda, nesse sentido, usar o termo deficiente auditivo ou
deficiência auditiva, são termos preconceituosos que indica a não aceitação da surdez. E estes
preconceitos estão ancorados numa proposta oralista, com uma concepção ligada à patologia,
que pensa o currículo escolar com um único objetivo, dar ao sujeito surdo o que lhe falta: a
audição e a oralidade.
De acordo com Slomski (2012) pode se dizer que essa concepção de fala não tem
permitido que a língua de sinais se constitua em objeto de ensino na escola, ocupando
centralidade máxima na educação da criança surda somente o ensino da língua oral,
convertendo assim em meio e fim o processo educacional dos surdos.
Porém nestes últimos anos tem-se procurado deslocar a surdez e os surdos de uma
visão normativa e patológica para uma perspectiva sociolinguística e cultural. Onde a surdez é
percebida como uma característica natural, isto é o déficit visto a partir de seus aspectos
sociais, linguísticos e culturas, implicando diferenças culturais e identidade. Sob estes pontos
são destacados ―os aspectos positivos da surdez experimentados pelo próprio surdo como
língua, cultura e comunidade‖ (SLOMSKI, 2012, p. 39)
Neste novo conceito a surdez não é vista como algo negativo, uma doença que deveria
ser curada ou removida. Ela é entendida como uma diferença, que dá a pessoa surda o direito
de ter uma cultura e identificação com outros sujeitos surdos. Slomski destaca que ―desse
modo o termo surdo possui um referencial sociohistórico que determina a necessidade da
existência de uma comunidade com características e anseios comuns‖ (SLOMSKI, 2012,
p.39).
Essa visão respeita a diferença, e enfatiza os aspectos positivos do individuo.
Permitindo ao surdo expressar-se através de sua própria língua que é a língua de sinais. Assim
a concepção social de surdez se constitui num modelo que entende a diversidade, que busca
no Bilinguismo uma aceitação social do surdo.

3 Dialogando com a obra
Logo no inicio da obra a autora aponta e discute a conceituação da Surdez e os Surdos,
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sob olhares pós-modernistas, embasando teoricamente nas perspectivas dos estudos culturais,
depois Sá (2006) no segundo momento, embasa o discurso com foco nas questões da cultura
Surda, o poder que esta cultura na dimensão da Surdez, das identidades surdas que compões
esse processo, fala ainda sobre a educação de surdos e sua língua natural trazendo uma
provocação final deste capítulo com um dialogo critico sobre os estudos surdos. A sociedade
sempre tem formas de abordar e definir identidades consideradas ―normais‖ e as ―anormais‖,
oprimindo um grupo em benefício de outro, ou usando arbitrariamente poderes e saberes que
ela possui. Destaca aqui então a situação que os Surdos principalmente no Brasil, se
encontram, sendo um grupo que tem se definido socialmente, mesmo que a sociedade tem
outras concepções sobre este grupo, vendo-os como deficientes, menores, inferiores, desviado
da norma.
Ao decorrer da fala da autora ela apresenta os passos na elaboração da pesquisa, a
autora discute a ideia de ser ou não científico um trabalho como ela realizou, trazendo
algumas reflexões sobre seus pressupostos. SÀ (2006) ainda procura entender tanto as práticas
discursivas que atravessam o cotidiano quanto os repertórios interpretativos utilizados nas
produções discursivas sobre surdez e sobre surdos. Procurando entender a dinâmica das
transformações históricas, construindo um modo de observar os fenômenos sociais sobre a
surdez e sobre os surdos, visando contribuir para que ocorram transformações qualitativas da
ordem social. Com a pesquisa a autora tenta entender como os objetos são construídos nos
discursos sobre a surdez e os surdos. Assim este trabalho não se restringe somente ao
pensamento teórico, mas leva-se em conta também o pensamento das pessoas sobre a
realidade.
Então o próximo ponto para Sá (2006) é levantar e apresentar os dados de sua
pesquisa, onde colheu com os professores de surdos por entender que os repertórios dos
educadores desempenham um papel importante na difusão e na classificação de significados e
de práticas sociais. Buscando interpretações sobre temas fundamentais que envolvem a
questão da educação, da identidade, da cultura e do poder, no que diz respeito à surdez e aos
surdos. Ela realizou um quadro da seguinte forma, na primeira coluna tinha o enunciado
incitador sobre essas questões, na segunda coluna, enunciados dos professores, na terceira
coluna as representações e na quarta coluna a análise dos enunciados. Então neste capitulo os
professores falam sobre a surdez e sobre os surdos, trazendo a questão do poder, da identidade
dos surdos, da cultura surda e da educação de surdos.
No quinto elemento da obra, temos os tratamentos e análise dos dados colhidos,
organizando a produção de significados sobre a surdez e os surdos, fazendo a análise de cada
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questão sobre essa temática apresentada. Finaliza Sá (2006) com apresentação do que ela
considera como resultados e conclusões sobre as questões mencionadas anteriormente citadas.
De acordo com a autora todas as relações sociais são regidas por significados e interpretações
e esses significados são justamente o que dá forma e sentido a vida em sociedade. Por outro
ponto de vista todas as relações sociais são também movidas por relações de poder.
Considerando então um olhar quase que certo sobre a alteridade, sobre ideias e os fenômenos.
Expor sobre a relação cultura e identidade foram fundamentais neste trabalho, pois os grupos
surdos têm sido excluídos e estigmatizados em seu universo cultural, suas estratégias de
sobrevivências, seus valores e as características de seu comportamento tem sido
desvalorizados. Olhar para suas formas de agir, de pensar, de comunicar, de sentir, de dizer
tem sido negadas ao longo da historia. Impondo aos surdos um modelo que jamais poderiam
alcançar seguindo um padrão de ter que ser o que não são.
Dentro das relações entre identidade e poder na perspectiva da surdez é de extrema
importância entender que pelo exercício do poder sobre as alteridades, os ouvintes
historicamente tem negado aos surdos a oportunidade de vivenciar, em plenitude, sua língua e
sua cultura. Então ao desvelar esses posicionamentos dominantes para que seja possível
reconhecer o direito que os surdos têm de serem pelo menos educados na língua deles.
A relação entre o poder e educação na dimensão da surdez também precisa ser
discutido, pois ao longo dos anos educadores ouvintes definiram e determinaram como a
educação dos surdos deferia acontecer. Sendo pensada e efetiva em escolas especiais, por
terem a interpretação da surdez como uma deficiência. Lutar para reconhecer os múltiplos
recortes de identidades, cultura, comunidade, etnia etc. Com isso, questionar integração e
inclusão parecer insensato, porque a opinião corrente é a de que segunda a autora, uma
estratégia politicamente correta, mas tal questionamento é necessário para que seja pensada e
viabilizada uma escola pautada em uma política da diferença ou até mesmo para essa
diferença, para que sejam concretizados processos de aprendizagem significativos e eficaz
para os surdos.
É por fim, considerar a educação de surdos enquanto um projeto político, demandando
projetos que subvertam a ordem de dominação e subjugação. Tratando de se ressaltar o direito
que os surdos têm a projetos amplos e sua potencialidade para participar desta construção. É e
para tanto se faz necessário abandonar a ideia da surdez como na visão clinica terapêutica e
aproximar de novos paradigmas socioculturais também problematizar sobre a diferença, e ser
for o caso a criação de escolar específica. De acordo com a autora, a escola é um espaço
privilegiado de política cultural, os surdos tem o direito de se desenvolver em uma
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comunidade de pares, constituindo estratégias de identificação em um processo sócio
histórico autêntico, livre.
Para alcançar esses itens acima mencionados pela autora, ela indica ainda que se deve
visibilizar um ambiente linguístico adequado, de forma bilíngue. Dessa forma o cultivo de
relações culturais com a comunidade surda e fundamental, por exemplo, a presença de
professores surdos nos projetos é imprescindível e o currículo pensado a partir da cultura
educando para a vida na sociedade do conhecimento.

4 Identidade Surda e Cultura Surda

Para falar de identidade surda é valido lembrar-se do conceito de identidade, Hall
(2006, p.10) afirma que o conceito de identidade varia de acordo com a história assim
subentende se que ―a) sujeito do iluminismo, tendência para perfeição do ser humano, b)
sujeito sociológico, onde as identidades se moldam nas representações sociais, c) sujeito pósmoderno, onde as identidades apresentam fragmentadas,‖ ou seja a identidade em questão está
em construção, o que significa estar em constante movimento e por isso ―move sujeitos em
diferentes situações, pois nenhuma identidade associa se a todas as identidades como uma
mestra,‖ mas sim a identidade cultural é formada por meio do pertencimento a uma cultura no
caso a cultura surda deve ser respeitada pela cultura ouvinte, pois segundo Perlin (1998 p.56)
―os surdos tem diferenças e não deficiências‖ e a diferença cultural surda é vista pela cultura
ouvinte como incômodo, portanto eis a necessidade de tomar conta da comunidade surda, ou
seja uma tentativa de impor uma língua única para todos, sufocando a identidade e cultura
surda, até porque, Fernandes (2015) afirma que o surdo nascido aqui no Brasil precisa
aprender a língua materna chamada L1 e ainda a língua portuguesa como segunda língua L2
pois vivemos num país falante dessa língua, o que torna mais fácil para a cultura ouvintista
manter controle sobre a cultura surda, não permitindo lhes o devido direito e respeito à cultura
e identidade surda.
Para, Perlin (1998, p. 56) ―a cultura surda como diferença se constitui numa atividade
criadora em que ser surdo é pertencer a um mundo de experiência visual‖, ou seja, não poderá
se equiparar a cultura ouvinte, e mais quando se diz atividade criadora pode se observar o
mundo visual e que sinais de comunicação dos surdos, são criados a todo instante, o que
difere da cultura ouvinte. Assim destaca em seu currículo sobre as identidades, Perlin (1998,
p.50):
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Perlin, mulher surda, militante pela causa surda, classifica as identidades surdas
como: Identidade Flutuante: o surdo se espelha na representação da soberania do
ouvinte, vivendo o manifesto do mundo ouvinte. O surdo não se vê como surdo e
sim como ouvinte. Identidade Inconformada: em que o surdo não consegue captar a
representação da identidade ouvinte, e se sente de identidade inferior, pois não
consegue acatar a imposição ou soberania do ouvinte, [...] não aceita a represália da
condição ouvinte e também não consegue empoderar se da cultura surda não se vê
politicamente surdo. Identidade de transição: conflito cultural, o contato do surdo
com a comunidade surda acontece na faze adulta e ao passar da comunicação visualoral para visual sinalizada faz com que ocorra esse choque cultural. Identidade
Híbrida: reconhece os surdos que nasceram ouvintes e se ensurdeceram, por tal
situação terão as duas línguas, porém numa dependência de sinais e também do
pensamento na língua oral. Identidade Surda; em que ser surdo é estar no mundo
visual e poder desenvolver sua experiência na língua de sinais, assumem a
identidade surda e se vêm capazes como sujeitos culturais, numa formação de
identidade que só ocorre nos espaços culturais surdos. Quando se fala em identidade
surda se diz em identidade política, empoderamento do surdo ao se assumir como
tal.

Mediante as afirmações acima citadas pode se perceber as diferenças existentes na
cultura surda, o que fica explicito em algumas situações a hegemonia ouvinte sobre a cultura
surda, mas também observa se que, à medida que os surdos compreendem se como Surdo e
assimilam a linguagem de sinais, passam a interessar pela identidade surda porque entendem a
relação política, de poder, o que leva os surdos a lutarem pela causa independente da
dominância do ouvinte ou seja eles entendem que devem lutar pelos direitos de serem Surdos
e para tanto temos as leis de acessibilidade e direitos para assegurar a integridade desses
sujeitos, onde quer que estejam. Ou seja, os surdos com identidade própria não podem ser
considerados deficientes auditivos e, sim sujeitos formadores ou membros de uma
comunidade linguística minoritária.
O termo ―cultura surda‖ segundo (STROBEL, 2018) tem haver ou faz parte do
bilinguismo. Pois para entendermos da cultura surda faz se necessário observar o que tem de
relevante como acontece em todas as demais culturas ou seja o que difere na cultura surda é
justamente a língua de sinais por ser visual- gestual e espacial, o que nas outras culturas
predomina o oralismo, é preciso levar em consideração dentro da cultura surda, a luta deles
pelo reconhecimento de sua língua seus usos e costumes, ou seja pelo direito de serem
Surdos, e terem sua identidade política reconhecida, a busca pelos direitos de terem interprete
em repartições públicas, a luta pela educação dos filhos surdos e ou D. A.
Perlin (2003). Afirma que em meios a movimentos e constante reivindicações,
acontece a busca pelos direitos de serem reconhecidos, não apenas como sujeito surdo, mas
com direitos a escola, a acessibilidade para uma vida melhor, é importante olhar a surdez não
como deficiência, mas como diferença cultural. Deixar para traz os pejorativos sobre a cultura
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surda, que foram construídos pelos ouvintes ao longo da vida.
Para Lopes (2011) romper com as concepções de surdez arraigadas à deficiência e
construir uma narrativa sobre os Surdos com bases antropológicas, culturais e linguísticas, é
construir uma narrativa como sujeitos culturais que vivem territorialmente na cultura ouvinte
e que precisam de aproximação para que haja respeito e interação entre surdos e ouvintes num
processo de articulação que acontece nas escolas, nas associações de surdos e também nas
igrejas.
Ainda segundo Lopes (2011, p.17) conforme damos significado as coisas, os ouvintes
afirmam que ―a palavra surdez remete a um sentido clinico e terapêutico, é porque
produzimos dessa forma, o que nos permite virar as costas para outras formas de significação
e entendemos que, sentido clinico é uma invenção cultural.‖ Faz se necessário a compreensão
da surdez num sentido cultural e antropológico, assim sendo poderemos pensar as articulações
e representações, das comunidades bem como as subjetividades surdas, ou seja, ―se narrarmos
a surdez dentro de circuitos não clínicos e medicalizantes, poderemos inventa la de outras
formas.‖ Pois assim passaremos a falar de forma diferente, num olhar e num cotidiano
diferente em relação aos termos pejorativos que criamos culturalmente em relação a surdez, a
cultura Surda e também entender a diferença nas identidades Surdas.
Conforme definição do MEC, Brasil (2004 p.10) ―entende se cultura Surda como a
identidade cultural de um grupo de surdos que se define enquanto grupo diferente de outros
grupos,‖, ou seja, uma cultura com diferentes características e que precisa ser compreendida e
respeitada.
Cultura surda de acordo com Sá é como um jogo de poder, e nesta perspectiva teórica,
coloca-se em foco toda produção de significados. Partindo das estruturas sociais de poder e o
contexto histórico, enquanto fatores essenciais para a compreensão dos fenômenos culturais.
Sob essa visão de cultura como conflitiva e toda diferença é vista como produto de luta por
poderes e significados. Com base nos estudos culturais, a cultura dos surdos é vista como uma
das formas globais de vida ou como uma das formas globais de luta, e é abordada através de
uma reconstrução da posição social dos seus usuários. Na caracterização dos estudos
culturais, podemos destacar a cultura surda como uma subcultura podendo também pesquisar
as práticas de resistências que se dão através desta subcultura específica, entendendo que a
cultura surda é um campo de luta entre diferentes grupos sociais, em torno da significação do
que sejam a surdez e surdos no contexto social global.
Os surdos são pessoas que, pela impossibilidade de acesso natural a língua da
comunidade majoritária, formam uma minoria diferente, com características linguísticas,
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cognitivas, culturais e comunitárias específicas. A autora ainda aponta que essa minoria tem
como principal fator de integração o uso da língua de sinais, além das interações sociais que
acontecem em espaços definidos. No Brasil os surdos usam a Língua de sinais brasileira –
LIBRAS. A língua de sinais faz parte da experiência vivida da comunidade surda, é ainda um
artefato cultural e por isso é submetida à significação social.

5 Outros conceitos importantes para nossa discussão:
Os Estudos Surdos constituem enquanto um programa de pesquisa em educação, onde
as identidades, as línguas, os projetos em educacionais, a história, a arte, as comunidades e as
culturas surdas são focalizadas e entendidas a partir da diferença, a partir de seu
reconhecimento político (SKLIAR, 1998, p 5).
Para Sá (2006) os estudos surdos lançam-se na luta contra a interpretação da surdez
como deficiência, contra a visão da pessoa surda como indivíduo deficiente, doente e
sofredor, e contra a definição da surdez como experiência de uma falta. Ora, os surdos,
enquanto grupo organizado comunitário/culturalmente, não se definem como ―deficientes
auditivos‖, ou seja, para eles o mais importante não é frisar a atenção sobre a falta/ deficiência
da audição; os surdos se definem de forma cultural e linguística.
Nesta perspectiva, Skliar (1998) aponta que os chamados estudos surdos
problematizam justamente aquilo que em geral não é problematizado, nem na educação
especial nem em outras abordagens dessa temática. O problema, consequentemente, não é a
surdez, não são os surdos, não é a língua de sinais, mas sim as representações dominantes,
hegemônicas e “ouvintistas” sobre as identidades surdas, a língua de sinais, a surdez e os
surdos.
Os estudos surdos também incluem os temas multiculturais, então consecutivamente
incluem debate sobre a democratização das relações de poder nas sociedades em um modo
geral. Assim as lutas políticas que esses conceitos demandam contribuem para as tentativas de
negação dos preconceitos que se tem a respeito à comunidade surda, porém esta luta e os
novos conceitos que o livro expõe ainda não conseguiriam quebrar todas as resistências que se
tem sobre a surdez e os surdos. É também frequente o sistema educacional, por exemplo,
achar que é conhecedor das melhores formas de se educar esse público, mas os surdos mesmo
quase nunca são chamados ou estão presentes para esse debate, não conseguem ao menos
expressar suas opiniões sobre os projetos que são realizados para eles, e muito menos sobre as
políticas voltadas a atender esse mesmo grupo.
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Ouvintismo para Skliar (1998) é um conjunto de representações dos ouvintes, a partir
do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é
nesse olhar-se e nesse narrar-se que acontecem as percepções do ser ―diferente‖, do ―não-ser
ouvinte‖; percepções que legitimam as práticas terapêuticas habituais.
Este termo baseia-se na ideia de colonialismo, o qual se refere a uma relação de poder
desigual entre dois ou mais grupos na qual um não só controla e domina o outro, mas também
tenta impor sua ordem cultural ao(s) grupo(s) dominados(s) (MERY,1991.p72).
Surdo para Sá (2006) é aquele que não ouve, e ainda a forma com ele se referem a si
mesmo e seus pares. Uma pessoa surda é alguém que vivencia um déficit de audição que o
impede de adquirir, de maneira natural, a língua oral/auditiva usada pela comunidade
majoritária e que constrói sua identidade calcada principalmente nesta diferença, utilizando-se
de estratégias cognitivas e de manifestações comportamentais e culturais diferentes da maioria
das pessoas que ouvem.
Segundo Sá (2006) a surdez não se utiliza a expressão ―deficiente auditivo‖ com o
objetivo de re-situar o conceito de surdez, visto que esta expressão é a utilizada, com
preferência, no contexto médico-clínico; utilizo o termo ―surdo‖, pois está mais afeito ao
marco sociocultural da surdez. Assim, enfatizo a diferença, e não a deficiência, porque
―cremos que é nela que se baseia a essência psicossocial as surdez: ele (o surdo) não é
diferente unicamente porque não ouve, mas porque desenvolve potencialidades psicoculturais
diferentes das dos ouvintes‖ (SÀ, 2006, p 67).
Caminhando nessa direção, entendo que os surdos formam uma minoria cultural nem
melhor nem pior que outras minorias, apenas diferente. As minorias culturais que costumam
ser oprimidas e dominadas pelas culturas que exercem maior poder; no entanto, é importante
que se destaque que uma minoria cultural nem sempre é uma minoria quantitativa, pois
existem minorias quantitativas que exercem maior poder sobre os sentidos e os significados,
seja este poder econômico, de decisão, de enunciação entre outros.
Sabemos que a área de maior concentração é a educação, pois têm poder constitutivo
de subjetividades, por essa razão os estudos surdos esta disposto a compreender que
a educação esta envolvida em um contexto de luta entre os grupos culturalmente
dominantes e os culturalmente dominados. No entanto, nos grupos culturalmente
dominados em geral buscam modificar, por meio de suas ações, posicionamentos e
discursos, a lógica pela qual a sociedade produz sentidos e significado sobe si
mesma e sobre grupos que a constituem, desta forma, pode se desprender o valor de
se estudar os grupos culturalmente dominados e as propostas educacionais a eles
dirigidas (SÁ, 2006. P, 96).

A constante luta por um sentimento multiculturalista em educação não significa
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desejar a universalização das minorias culturais ou sua diluição em todo o sistema de ensino
oficial, e tampouco a inserção das crianças e jovens integrantes das minorias culturais nas
escolas oficiais, como seria o caso dos surdos ou dos indígenas, por exemplo.
Para a autora, na constituição de nossa identidade estamos sempre em meio a
exercícios de poder, e a educação institucionalizada é uma forma de exercitar poderes. Assim,
não se trata aqui de tentar interpretar o discurso veiculado sobre a educação de surdos e sobre
o mundo como falseado pela ideologia, mas trata-se de estudar a educação e o currículo como
campos de conflitos. Então para SÁ (2006), não se pode pensar na educação para as minorias
sem entender como se compõem estes grupos humanos distintos, entre os quais estão os
surdos, os mesmo não são grupos monolíticos, que não pensam todos iguais, que tem marcas
diferentes, marcas culturais constituídas.

Considerações finais
Este artigo assim como o livro debatido não tem a intenção de colocar a cultura surda
de uma lado e a cultura ouvinte de outro, como se estivesse tratando de oposições binárias,
mas trata-se da tentativa de proclamar os surdos enquanto grupo social que também por esta
característica se organiza.
Os surdos constituem grupos que têm interesses, objetivos, lutas e direitos em comum,
mas sendo um grupo social, como outro qualquer, dentro de sua própria configuração,
acontecem tensões semelhantemente verificadas em outros grupos.
E ao analisar as práticas discursivas, podemos perceber as incompreensões, as
irregularidades conceituais, as incoerências que se transpassam nela e que também se
efetivam através dela.
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Resumo
Muitos indivíduos, não raro, por conta de uma cultura hegemonicamente branca, perpassam pelo
desenvolvimento escolar sem ter conhecimento significativo de questões referentes ao processo do
branqueamento social e seus reflexos. Embora haja a lei 10.639 de 10 de janeiro de 2003 que orienta o trabalho
de ensino da cultura afro-brasileira e africana na Educação Básica, percebe-se, muitas vezes, que muitos alunos
teriam dificuldade de falar com propriedade sobre autores negros ou literaturas com temática negra. Isso se deve,
certamente, ao modo insatisfatório de abordagem destes durante o ensino básico, além da pouca compreensão
acerca do processo de branqueamento social ocorrido no Brasil a partir do final do século XIX, o que acarreta
problemas de auto identificação e de representatividade na construção cultural de pessoas negras. Para refletir
sobre isso, este projeto tem por objetivo discutir de que forma o branqueamento social foi representado em
alguns poemas, contos e crônicas da literatura brasileira, desde o Romantismo ao Modernismo, e como isso
influenciou, dentro do ambiente escolar, a hegemonia cultural da literatura escrita, em sua maioria, por pessoas
brancas. Será desenvolvido com abordagem qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental
e pesquisa-ação, cujos instrumentos a se utilizarem para coleta de dados serão análise documental e
questionários semiabertos. Além disso, serão realizadas intervenções por meio de oficinas. Para mensurar os
dados coletados, será utilizada a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977). Os teóricos basilares serão
Gerhardt e Silveira (2009), Thiollent (2011), Cândido (1997), Munanga (2005) e nas reflexões desenvolvidas,
possivelmente poderão ser verificados, por meio de análises de livros didáticos e obras literárias, os efeitos
causados por essa abordagem privilegiadamente branca na literatura.
Palavras-chave: Ensino. Representação. Literatura brasileira. Branqueamento. Racismo.

1. Introdução

Não raro, nas escolas brasileiras, depara-se com uma peculiar cena ao se tratar de
assuntos étnico-raciais: a de muitos alunos negros não se considerarem negros, mas sim
mulatos ou morenos. Isso é explicado ao se considerar que a elite brasileira se auto identifica
como branca e assume as características do branco-europeu como representativas de uma
superioridade étnica. Por outro lado, o negro é considerado inferior em aspectos étnicos e
culturais. Logo, encontrar-se entre uma cor que não seja tão retinta, torna-se mais fácil para a
própria aceitação e para a alheia, uma vez que as características mais próximas do tipo branco
são geralmente mais valorizadas e as mais próximas do tipo negro, discriminadas.
Com isso, achamos muito oportuno discutir neste trabalho e com os sujeitos desta
pesquisa sobre literatura escrita por pessoas negras e que tratassem de enredos em que
personagens negros fossem retratados de forma progressista. Pensando nisso, esta pesquisa
pretende analisar como o branqueamento social ocorrido no final do XIX vem causando
reflexos culturais por meio da literatura brasileira. Os períodos de produção literária a serem

882

usados para este estudo serão alguns textos compreendidos entre os movimentos Romantismo
e Modernismo.
Atualmente, percebe-se uma predileção por autores canônicos brancos, que escreviam
sobre protagonistas brancos que assumem lugar de ascensão, fato que certamente atrasou a
queda da discriminação e contribuiu para a naturalização do racismo estrutural na sociedade
brasileira, o qual se desenvolve dentro do ambiente escolar, ideia defendida por Munanga
(2005). Além disso, deve-se ressaltar que Cândido (1995) considera a literatura uma garantia
do equilíbrio social. Ela organiza a vida dos seres humanos e também da sociedade que a
utiliza como um instrumento de instrução e educação e, por isso, entra nos currículos
escolares como equipamento intelectual e afetivo, a fim de servir de lazer e de sensibilização
sobre questões a respeito dos indivíduos e seus comportamentos e das questões políticas e
sociais.
O tipo de abordagem metodológica a ser aplicada ao estudo é qualitativa, de natureza
aplicada e de objetivo explicativo. O objetivo desse estudo é o de observar de que forma o
branqueamento social, ocorrido no Brasil desde o final do século XIX, e seus reflexos foram
representados na literatura brasileira, e como isso influenciou o modo de trabalhá-la em sala
de aula. Serão usados como instrumentos para coleta de dados análise documental e
questionários semiabertos. Além disso, serão realizadas intervenções por meio de oficinas.
Para mensurar os dados coletados, será utilizada a Análise de Conteúdo proposta por Bardin
(1977).
A instituição em que se desenvolverá a pesquisa é a Escola Estadual Dione Augusta
Silva Souza, no bairro CPA IV, Cuiabá – MT, a qual foi escolhida porque é situada em uma
região periférica da cidade, onde os alunos são majoritariamente negros. A pesquisa terá por
público-alvo os alunos da 3ª série do ensino médio, com idades entre 16 e 24 anos. A
participação dos alunos na pesquisa levará em consideração a vontade de participar e a
permissão dos responsáveis. A avaliação da pesquisa feita com os alunos será realizada por
meio da observação durante as oficinas.

2. Metodologia
A abordagem qualitativa, segundo Gerhardt e Silveira (2009, p.31), ―não se preocupa
com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um
grupo social, de uma organização, [...]‖. A escolha por esse processo foi feita devido ao
campo a ser estudado ter como principal característica a ênfase na análise do cenário por
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inteiro, numa visão holística da vida social, cultural e histórica do grupo a ser investigado. A
pesquisa qualitativa confia na força da observação humana e não apenas em instrumentos,
como papéis, canetas e testes.
Quanto ao procedimento de pesquisa, escolhemos a pesquisa-ação, porque
acreditamos que as intervenções e a produção do conhecimento se inter-relacionam. Nesse
sentido, Thiollent (2011) aponta que a pesquisa-ação é um tipo de investigação social com
base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Os
instrumentos para coleta de dados a serem utilizados serão análise documental e questionários
semiabertos.
A pesquisa será dividida em duas etapas: a primeira consistirá em um levantamento
bibliográfico, a fim de compreender não só o processo do embranquecimento social no Brasil,
mas também a forma como a Literatura abordou o tema; e a segunda subsidiar-se-á do campo
de ação do estudo, a fim de verificar como se dá a percepção dos alunos frente aos reflexos do
embranquecimento social, como discriminações raciais e racismo estrutural, na abordagem de
literatura brasileira no ensino básico. Para isso, serão realizados sete encontros, em que, no
primeiro, aplicar-se-á o questionário semiaberto e, nos outros seis, desenvolver-se-ão oficinas
com alunos. A participação destes levará em consideração a vontade de participar e a
permissão dos responsáveis.
As oficinas serão desenvolvidas em seis encontros a serem realizados no mesmo
período em que eles estudam. Nelas, atividades de leitura serão direcionadas em grupo, as
quais deverão ser ora coletivas ora individuais. Cada oficina terá de 1h30min a 3h de duração.
Durante a leitura, poderá haver intervenções, as quais possibilitarão a observação dos
apontamentos feitos. Nesses encontros, a proposta é a de sensibilizá-los sobre as formas de
discriminação racial e sobre o racismo estrutural presentes na literatura, bem como na
sociedade, a fim de que isso estimule a tomada de consciência.

3. Resultados esperados

Pretendemos com este estudo contribuir para um maior entendimento de alunos e
professores da rede pública do ensino básico acerca de como uma literatura hegemonicamente
branca vem contribuindo ou não para a naturalização de discriminações raciais e do racismo
estrutural no Brasil e talvez influenciando na forma como a sociedade age diante de situações
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discriminatórias. Além disso, espera-se que o estudo provoque mudanças no âmbito escolar
em relação ao modo como a literatura é direcionada aos alunos do ensino básico e colabore ao
alertar sobre a necessidade de melhorar a forma da abordagem de temas que cerceiam a
negritude brasileira. Isso contribuirá para que todas as formas de exclusão por questões raciais
possam ser minimizadas, cada vez mais, na sociedade brasileira.

4. Considerações finais

A fim de descreverem as coisas ocorridas durante o branqueamento social, muitos
autores contemplaram um cenário dividido entre personagens brancas, geralmente em
ascensão, e negras. No decorrer dessa época, a naturalização do racismo deu lugar ao racismo
estrutural, o qual está enraizado na cultura do brasileiro e se encontra presente desde anos
finais do século XIX. Nesse sentido, a literatura e a forma com que é passada aos alunos
contemporâneos podem influenciar a permanência de um comportamento que deve ser
rompido dos costumes brasileiros a fim de que se evitem efeitos negativos na construção de
identidade de estudantes negros e na forma de interação entre pessoas brancas e negras.
O formato tradicional de aula em que o professor situa a literatura como esse lugar de
privilégio já não é capaz de produzir os resultados atualmente esperados no processo ensinoaprendizagem. É premente que as instituições e professores estejam atentos às possibilidades de
discutir o lugar do negro na literatura e promover a motivação dos alunos e diversificar o processo
pedagógico. No entendimento deste trabalho, é preciso envolver um acervo cultural que deverá
demonstrar mais representatividade para que que a escola se adeque de forma a aproveitar todas as
vantagens e benefícios que ela podem proporcionar ao trabalho pedagógico e à vida dos indivíduos.
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Resumo:
O presente trabalho foi realizado na Comunidade Barra do Bom Jardim, no Município de Chapada dos
Guimarães no Estado do Mato Grosso, com o objetivo de descrever a agricultura praticada, quanto aos tipos de
cultivos e formas de manejos. A coleta de dados ocorreu entre janeiro à abril de 2019, através de entrevistas
semiestruturada e aberta, abordando perguntas relacionadas às questões dos saberes e manejos tradicionais sobre
os cultivares de subsistência. Os cultivares estão presentes nas unidades de paisagem denominadas roças, hortas
e quintais, nas categorias alimentar e medicinal.
Palavras-chave: Sistemas agrícolas de pequenas escalas. Cultivo. Manejo.

1 Introdução

O sistema agrícola tradicional apresenta grande importância no Brasil na conservação
da agrobiodiversidade e produção de alimentos.
Nesse contexto, buscamos reconhecer e valorizar os sistemas tradicionais de cultivo
agrícola, nos quais se prioriza a diversidade, os conhecimentos acumulados ao longo de
gerações e a interdependência dos recursos naturais, que fazem desses sistemas os principais
responsáveis pela geração, manejo e manutenção da agrobiodiversidade (MARTINS;
OLIVEIRA, 2009).
A economia destas comunidades tradicionais baseia-se nos produtos cultivados para
subsistência familiar, principalmente, troca ou venda dos excedentes (AMOROZO, 2013). Os
povos tradicionais tendem a utilizar uma grande diversidade de plantas oriundas de diversos
espaços ecológicos naturais ou manejados pelo homem, tais como áreas de vegetação nativa,
zonas antropogênicas, quintais e roças (ALBUQUERQUE e ANDRADE, 2002).
Comunidades tradicionais do Brasil ainda mantêm considerável diversidade agrícola,
inclusive de mandioca (PERONI; HANAZAKI, 2002). Para compreender melhor a questão da
alimentação, destacam-se os hábitos alimentares locais, constituído desde a infância, ligados a
uma série de fatores: valores culturais, afetivos até de ordem econômica (SANTOS, 2008).
Entretanto, a agricultura familiar atualmente não perdeu suas raízes, consiste em
empreendimentos da economia na qual a família organiza as suas estruturas para sua
subsistência.
O objetivo desse estudo é investigar e descrever o cultivo, manejo e a conservação da
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agricultura familiar de pequena escala relacionada à segurança alimentar, presentes nas roças
e quintais da comunidade Barra do Bom Jardim no município de Chapada do Guimarães-MT.

2 Metodologia

A pesquisa foi realizada com agricultores tradicionais residentes na comunidade
denominada Barra do Bom Jardim, distante 58 km da sede do Município de Chapada dos
Guimarães, Mato Grosso, Brasil. A região é banhada pelo Lago do Manso. O Município de
Chapada dos Guimarães está a aproximadamente 70 km ao sul da capital do Estado, Cuiabá
(15° 10´653´´S e 55°44´870´´W) a 798m de altitude.
O período de execução da pesquisa ocorreu entre janeiro e abril de 2019, com
frequência semanal em lócus. O procedimento metodológico abordou os tratamentos.
qualitativo, envolvendo as seguintes técnicas: pré-teste, observação direta, história oral
(MEIHY, 1996) e entrevistas dos tipos semiestruturada e aberta (MINAYO, 2007).

3 Resultados

A comunidade está composta por 20 residências e um total de 60 moradores locais. As
casas de arquitetura colonial, alvenaria e outras de barro e palha (casas), materiais obtidos na
própria região.
Participaram da pesquisa 20 famílias ambas de gêneros masculino e feminino. A
comunidade Barra do Bom Jardim tem como atividade a agricultura de subsistência,
considerada atividade fundamental, sendo diversificada na maioria das unidades de produção
familiar.
A prática agroecologica local inclui o policultivo no formato de consórcios, presentes
espécies como mandioca, banana, mamão, cana-de-açúcar e árvores frutíferas.
As produções são para consumo próprio e também ocorre a troca de excedentes com
vizinhos e parentes.
Nas roças Manihot esculenta, Zea mays, Saccharum officinarum e Musa sp., são os
principais cultivos. A mandioca caracteriza-se como uma exploração tipicamente regional,
cultivada com finalidade para o consumo familiar e como excedente, na permuta entre
parentes e vizinhos locais.
Os quintais estão constituídos por diversas espécies de árvores frutíferas com
finalidades de consumo para as categorias alimentares, medicinais e ornamentais. Voeks
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(2007); Pasa (2011) e Amorozo (2013) encontram resultados semelhantes em comunidades
tradicionais rurais que exercem sistemas agrícolas de pequena escala, também denominada de
agricultura familiar ou agricultura de subsistência.

4 Considerações finais

O levantamento etnobotânico dos cultivares permitiu registrar as etnovariedades de
espécies vegetais do policultivo na comunidade Barra Bom Jardim – MT, bem como o
potencial tradicional dos conhecimentos e manejos culturais, como alternativas para a
segurança alimentar e a saúde da população local.
A mão-de-obra nas propriedades familiares pesquisadas é formada predominantemente
pelos membros da família, composta em sua maioria pelo agricultor, esposa e filhos. Da
mesma forma, a gestão da propriedade também é feita pelo próprio dono da propriedade,
sendo que a maior parte dois pais não são alfabetizados ou possuem apenas as séries
primárias, o que influência na gestão e controle dos negócios. Mesmo assim, todo o
gerenciamento é realizado pela própria família.
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Resumo:
O presente trabalho é o resultado de uma prática de resistência, frente à negação da arte não eletizada no espaço
educacional. No qual a experiência, a discussão e a intervenção urbana artística, a partir do circo, possibilitou
uma educação extraescola/ extramuros, que despertou na disciplina diversificada de Eletiva que faz parte da
grade curricular da escola de tempo integral, de forma interdisciplinar com as discplinas de Arte, Educação
Física e um projeto de pesquisa que visa discutir as manifestações artisticas marginalizadas nas instituições de
ensino, que tem como enfase conciliar a arte marginalizada e o campo educacional, bem como compreender a
importância de contemplar a diversidade no que tange a arte na perspectiva educacional, não simples e
meramente ilustrativa, mas vivenciar e provocar possiveis transformações que vão além de uma perspectiva
capitalista e mercantilista.
Palavras-chave: Eletiva. Circo. Arte marginalizada.

1 Introdução

A presente proposta em aventarmos em uma narrativa em forma de relato de
experiência se enquadra na possibilidade de fazer uma reflexão a partir de uma ação que
englobasse a educação extra e intramuros e assim sensibilizar os nossos olhares por meio da
experiência para o compartilhamento, para o novo e para a reflexão. Sendo assim, propor uma
quebra de estereótipos, da imagem marginalizada, do ideário hegemônico em relação ao que
venha a ser a arte circense, mas não apenas no local (físico e social) do circo, mas naquilo que
o constitui, a sua cultura, a sua história, a sua ancestralidade, tradições e resistências.
Transgredir os estereótipos de quem e para quem é essa arte, sem subdivisões, entre o
circo popular, voltada para o povo e o circo surreal, que tem como modelo o Cirque du Suleil.
O circo como uma arte nos força a romper com a visão estereotipada e preconceituosa e nos
possibilita enxergar além, a contribuição para a existência e a sua possibilidade de
representação, de alcançar realidades esquecidas, ignoradas. Além de abarcar o circo para o
âmbito escolar, produzindo diversidades, ressignificando o seu sentido, a sua existência e com
essa possibilidade de transição de espaços, entre a rua e a instituição. Embora nos deparemos
com a não inclusão da arte circense nas instituições de ensino, há uma brecha, um
rompimento. E isso emerge da arte circense ―popular‖, em ser compreendida como espaço
vazio, acultural, pela história, pela origem, pois, não foi uma forma europeia (épica). E
tendemos a negar tudo aquilo que foge aos padrões eurocêntricos, considerando arte aquilo
que está ligado ao clássico.
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O circo existe, mas está velado por outras existências, outros segmentos, pois ela
parece nas novelas, series, filmes. A sociedade tende a negar tudo aquilo não estabelece um
padrão de vida aceitável, já que viver à margem, na rua, em semáforos, em processo de
migração e ocupação de espaços, transgredi a norma, é visto como poluição visual, índios,
negros, pessoas condicionadas ao esquecimento, são pessoas invisibilizadas. E repensar quem
são essas pessoas que estão ―ocupando‖ esses espaços invisíveis, abjetos da sociedade e de
que forma isso dialoga com a escola e com a base dela: os estudantes, que necessitam desse
leque artístico cultural, para a formação humana, de vida e o respeito por valores culturais.
Afinal, falar dos estudantes é contemplar a vida marginalizada, aliás, trata-se de uma
escola pública, de predominância de uma classe baixa, de bairros considerados periféricos, de
uma imensa diversidade de vida, de manifestações e experiências, que são anuladas e
amarradas a um currículo que não abrange nem de forma supérflua, tais urgências, à vida,
criando assim um ambiente competitivo, maçante e de repressão. E corroborando com tudo
isso, a arte circense aparece para nos retirar dessa zona de conforto, de inércia e do
comodismo em ir buscar além do que está ao alcance, e só a arte considera a vida em todas as
suas especificidades.

2 A manifestação do circo como sobrevivência e subversão

Ressaltar, essa experiência um tanto quanto mágica, pois, para nós essa é a definição
da palavra circo, a magia. Só em descrever essas meras linhas é possível imaginar a tenda
velha, balançando com o vento, os seus tons coloridos, o cheiro da pipoca, os balões, as
arquibancadas, a ansiedade, as luzes, o show, o espetáculo, o riso. E essa magia, por meio da
experiência da arte circense em abranger a escola e uma arte não elitizada e à margem, produz
magia, sendo redundantes, a magia na expectativa do que é o circo no contexto escolar diante
os olhos curiosos e surpresos dos estudantes, a magia durante a confecção das bolinhas de
malabares, nas primeiras tentativas de ficar em cima do rola rola e cair, mas persistir e depois
tornar isso algo natural, na magia em fazer o público rir, os colegas, em se maquiar e se
transformar, na magia e na delicadeza em usar o tecido, no encanto em compartilhar emoções,
aprendizados e sensações entre voluntários, imigrantes e estudantes e na desconstrução em
entender que a arte é um aprendizado e aceitar o diferente nos tornam ricos em conhecimento.
É mais do que simplesmente aprender técnicas, mas aprender a respeitar a diversidade e a
quebrar estereótipos sobre a arte circense no que tange a sua essência, a arte de rua, do
improviso, da resistência.
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Ao invés de lançarmos indiscriminadamente nossas pedras sobre os produtos
artísticos dos quais as classes opressoras econômica, política e culturalmente se
assenhoreiam, não seria mais revolucionário fazer incidir um dos focos de luta
contra os valores estéticos que as classes dominantes defendem como eternos e
imutáveis e através dos quais sua impostação de superioridade se perpetua?
(SANTAELLA, 1982, p. 15).

Tendo em vista que, ao pensarmos na ideia de circo, o nosso ideário limitado,
preconceituoso e segregacionista nos direciona ao imaginário de circo como o de Cirque du
Soleil, já que distinguimos mesmo que de forma inconsciente que a arte só é válida se recebe
um status de poder, seja político, capitalista ou hegemônico e a nossa mesma visão escassa
nos leva a rejeitar as demais manifestações culturais, já que estão relacionadas ao povo, aos
pobres, aos periféricos, aos imigrantes, desqualificando-as do status de arte e nomeando-as
como badernas.

3 Uma narrativa de ressignificação: a quebra de estereótipos

Tendo em vista que a instituição educacional promove uma forte influência sobre
ideologias e comportamentos, servindo muitas vezes, ou em sua grande maioria como base
para um futuro promissor, partindo do pressuposto que esse é um ideário fortemente
enraizado em nossa sociedade, o de vir a ser, e esse vir a ser está relacionado a profissões
renomadas, a um bom salário, o reconhecimento, e raramente está condizente com as nossas
vontades, sonhos, desejos, que sempre são motivados pela arte, isso é anulado. A arte
funciona como se fosse o oposto da realização profissional e humana, já que tende a ter
olhares estereotipados, preconceitos, segregativos e excludentes, fazendo com que a sociedade,
não enxergue a arte marginalizada, entre elas, a circense como o alcance de determinado
status, pois estamos imersos em um contexto imediatista e capitalista, que ofusca sonhos e
determina quais papeis são relevantes e quem irá ocupá-los e aqueles que não se encaixam,
por não se sentirem representados, ainda mais no âmbito escolar, que é um forte reforçador
identitário, de pertencimento de um grupo, de um projeto de vida, acabam segregados,
excluidos por não contemplar minimante a diversidade.
A possibilidade de tornar tangível, palpável, aquilo que parecia surreal, tendo em vista
que papeis e espaços já são pré-definidos por nossa condição social, raça e gênero. Dessa
forma, consideramos relevante apresentar em palavras um breve relato vivido por uma das
estudantes que participaram da Eletiva e a descreveu dessa forma:
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Abordar um tema pouco discutido em sociedade nas escolas ajudam no
desenvolvimento social e pessoal das pessoas envolvidas. Um adolescente que tem
acesso a arte de todos os tipos na sua juventude, pode ser um adulto de influência
positiva para a outra geração de jovens. As Eletivas das escolas plenas precisam
absorver temas que possam fazer o Projeto de Vida dos alunos caminharem em
direção ao sucesso. Com a disciplina abordando o tema circo, a marginalização e o
preconceito que se desenvolvem fora das escolas podem ser superados pela próxima
geração de adultos, porque ao subir em um palco para uma apresentação pode mudar
conceitos para quem está apresentando e para quem está apenas observando.
Eletivas voltadas para a arte podem fazer com que uma escola toda veja o mundo
com outros olhos. Quando se sobe ao palco para realizar uma arte, tecido, dança,
acrobacia ou qualquer outra existente, seus olhos brilham quando sente as luzes
tocarem sua pele. E no final, os aplausos abraçam toda a angústia e o medo que
existem no seu coração (MIRANDA4, 2019).

E reforçamos, de forma unificada a defesa aos imigrantes, aos excluídos, os artistas de
rua, tão invisibilizidos, que enfrentam de sol a sol, entre um vermelho e verde do semáforo,
que lutam por mais que uns trocados, mais que um ganha pão, buscam pela arte e a sua
contínua luta em existir e resistir em espaços tão hostis, tão esvaziados, tão sem humanidade,
sem vida, porque a arte é isso, trazer vida e ressignificar espaços.

4 Escola um lugar de construção: relatos de resistência e transformação.
―O homem rico é ao mesmo tempo aquele que tem necessidade de uma totalidade de
manifestações humanas de vida; o homem para quem sua própria realização existe
como uma necessidade interior, como uma carência‖ - K. MARX

Neste relato, que partiu da proposta em trabalhar o circo na disciplina Eletiva, na qual
as aulas aconteciam no período escolar como parte da disciplina diversificada. Contudo,
inspirando alcançar as demais disciplinas e ir além dos muros escolares, a fim de proporcionar
elementos da cultural corporal, o conhecimento e respeito a diversidade, como a reivindicação
à toda manifestação artística, principalmente aquelas marginalizadas.
Nessa perspectiva, para propiciar um espaço de experiências e transformações,
pensou-se em desenvolver para o primeiro semestre na disciplina Eletiva, a arte circense, na
tentativa de possibilitar aos participantes conhecimentos relativos à configuração dos circos e
das construções históricas por trás da variada especialidade artística que os compõem. Além
de contribuir para a solidificação de novos conhecimentos e saberes, deixando de utilizar (pré)
conceitos impostos pelas mídias e sociedades que nos levam a potencializar a ideia de que o

4

MIRANDA, Melissa Santos. Melissa Miranda Santos: relato de experiência [julho. 2019]. Entrevistadora:
Andressa Oliveira Portela. Rondonópolis-MT: ESCOLA ADOLFO AUGUSTO DE MORAES, 2019. Entrevista
realizada e transcrita via WhatsApp.

893

circo e as pessoas que o compõem, fazem parte de um grupo considerado como marginais ou
marginalizados que atendem uma pequena porção da população.
Com intuito de somar com os estudantes e enriquecer a proposta ao qual foi referida
anteriormente, foram realizadas parcerias extraescolares, com pessoas que são apaixonadas
por esta arte, dentre estas parcerias estão uma professora de tecido acrobático e um professor
especialista em acrobacias de solo, equilibrista e técnicas de palhaço. Esperou-se que os
participantes pudessem construir experiências, de certa forma únicas, a partir de vivências em
oficinas e outras atividades lúdicas, em que pese a finalidade central envolta à potencialização
dos conhecimentos desta ginástica que é pouco vista nos espaços escolares.
Para tanto, durante o semestre foram desenvolvidas variadas atividades nos encontros
semanais da Eletiva, intitulada: ―Hoje tem espetáculo? O circo resiste! ‖, dentre estas ações,
se fazem presentes nos primeiros encontros a leitura e o debate sobre a história do circo e as
transformações ao decorrer da história, por meio de alguns materiais impressos e a discussão
em grupo, não desprezando os conhecimentos prévios dos estudantes e valorizando as
experiências compartilhadas a fim de potencializar o que compreende-se a respeito deste
assunto, enriquecendo os saberes com o levantamento de referenciais teóricos eficazes.
[...] o circo, colocado de forma global, não restrito apenas à aprendizagem de
simples técnicas, incide diretamente na tão ensejada educação integral dos alunos,
visto que, as diferentes situações motrizes que se apresentam supõem um
desenvolvimento individual para o aluno em todos os âmbitos (afetivo, social, motor
e cognitivo). (INVERNÓ, 2001, p.23).

Em sequência iniciamos as vivências de algumas oficinas, que sempre foram inseridas
posteriori a preparação do corpo, por meio de alongamentos para cabeça, pescoço, tronco,
membros superiores e inferiores e com um aquecimento que se deu por meio de brincadeiras a
fim de alcançar a ludicidade e propiciar espaços para que cada estudante presente pudesse
sentir-se a vontade e acolhido no processo; a primeira oficina foi a de ginástica acrobática,
iniciada por meio de roda de conversa, seguida por algumas propostas de vivências no que
refere-se a alguns elementos desta ginástica, compreendo as funções e as características das
três posições: base, intermédio e volante, pirâmides em duplas, trios, quartetos e outros,
rolamentos, piruetas, elementos de equilíbrio, dinâmicos e combinados; a oficina de
acrobacias de solo foi uma extensão da oficina de ginástica acrobática, porém, com a
utilização de mais elementos dinâmicos.
Dessa forma, os estudantes puderam compreender e experimentar um pouco mais
desta modalidade com ênfase na arte circense, envolvendo maior magia e leveza nos
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movimentos, utilizando do acompanhamento musical e a sincronia entre os participantes. No
decorrer, foi propiciado a oficina de construção de bolinhas para o malabarismo, com a
presença dos parceiros extraescolares e extramuros, onde cada estudante produziu 3 (três)
bolinhas de malabarismo utilizando bexigas coloridas, arroz, garrafa pet e copo descartável;
em sequência e extensão a oficinal anterior, contando com a presença do professor foi
possibilitado a vivências de malabarismos, onde os estudantes aprenderam as técnicas de
como executar os movimentos, utilizando as bolinhas confeccionadas durante as aulas.
Em um outro momento, foi possível compreender um pouco mais sobre técnicas de
palhaços e dramatizações com o professor parceiro, perpassando pelos vários tipos de
palhaços, suas especialidades e concretizando por meio da montagem de uma breve
apresentação em duplas. A oficina de tecido acrobático, possível por meio da parceria com a
professora de tecido, onde iniciou com a explicação das técnicas de como segurar, subir no
tecido, permanecer nele e descer, em seguida os estudantes foram convidados a tentarem subir
e evoluindo conforme suas habilidades. Esta oficina se fez presente por toda a eletiva e o grau
de evolução foi conforme o treinamento dos/das alunos/as envolvidos/as.
Outras possibilidades de vivências circenses, foram de arco ―bambolê‖ e swings,
sentidos de forma mais tímida, apenas em um encontro, onde os estudantes conseguiram
compreender o que de fato seriam esses acessórios e como manuseá-los de forma a dar cara
em espetáculos circenses. As rodas de conversas estiveram presentes em todos os encontros
da eletiva, cuja a finalidade foi possibilitar uma boa comunicação entre todos, professora,
estudantes, parceiros e gestão e feedbacks a fim de propiciar um espaço ao qual os envolvidos
pudessem expor suas ideias, bem como, utilizar a ferramenta de auto avaliação no que referese ao andamento da eletiva. As divisões de grupos por afinidades foram propostas para que os
estudantes pudessem escolher dentre as especificidades vivenciadas, o que tenha tido maior
afinidade para conseguir uma progressão no que desrespeito as suas práticas.
E como culminância, os estudantes foram desafiados a montarem o espetáculo final,
reunindo as oficinas vivenciadas durante o semestre, onde os envolvidos escolheram e
aperfeiçoaram-se naquela ao qual tenha se identificado melhor e dedicado ao treinamento
durante os encontros, permitindo assim a concretização da apresentação de um grande
espetáculo, envolvendo cerca de 25 pessoas. Este espetáculo foi apresentado a toda
comunidade da Escola Adolfo Augusto de Moraes, no dia 28 de junho de 2019 em parceria
com o Sesc de Rondonópolis, que abriu os espaços da unidade e nos deixou utilizar o seu
anfiteatro, disponibilizando o som, a iluminação, o palco e os camarins e possibilitando uma
experiência única para todos que estavam implicados nesse processo. Promovendo a
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diversidade, a transformação e a quebra de estereótipos sobre uma arte menor ou
marginalizada, usando da escola um espaço para o processo reverso ao da invisibilização e
segregação de artes e diversidades que são apagadas e massacradas diariamente.

5 Considerações finais e/ou conclusões

Por mais que existam inúmeros desafios no que tange a instituição de ensino e arte
marginalizada, vale romper com esses estereótipos a partir de um desejo que não seja apenas
da gestão, dos educadores ou parceiros, mas, um desejo que emerja dos estudantes, da
sociedade, como algo emergente a ser debatido, confrontado e resignificado. Que a escola seja,
resistência e que continue a promover espaços de pluralidade cultural, não deixando de lado a
arte clássica, mas enfatizando as outras formas existentes de manifestações e que proporcione
ou consiga atravessar as pequenas brechas que surgem para uma produção que promova a
vida, a criação e a magia em tempos sombrios.
E, que o circo assim como as escolas sejam sempre espaços de reinvenções e
interpretações diante as mudanças sociais. Preservando, a diversidade, reconhecendo o valor
das pessoas sejam aquelas que estão trabalhando em semáforos, como malabaristas, como
pesquisadores ou professores, mas que todos estejam no mesmo patamar de promover a
criticidade e o conhecimento, não um homogêneo, mas diversos. Lutando assim, com o
preconceito e a segregação tão enraizadas entre as grades escolares e a sua cultura. E, que de
pouco a pouco essas grades e correntes vá se quebrando e abrindo espaços para novas
produções, para a valorização de novas vidas, vidas essas que estão ainda invisibilizadas por
um sistema segregativo.
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IMPORTÂNCIA SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL DA CANA-DEAÇÚCAR NA BAIXADA CUIABANA, MATO GROSSO
Margô De David (PPG/BIONORTE/UNEMAT) – margodedavid@hotmail.com
Rosenil Antonia de Oliveira Miranda (PPG/CFA/UFMT) – rosenil66@hotmail.com
Maria Corette Pasa (PPG/CFA/UFMT) – pasaufmt@gmail.com
Resumo:
Objetivou-se pesquisar a importância social, cultural e ambiental da cana-de-açúcar por meio da produção da
rapadura. Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, história de vida e observação direta para o tratamento
descritivo. A cana-de-açúcar que já foi importante para a economia local, hoje está em declínio, entretanto,
algumas famílias realizam o cultivo, como forma de manter as tradições herdadas de seus antepassados.
Palavras-chave: Cultura ribeirinha. Engenho de cana-de-açúcar. Tradição.

1 Introdução

Originária do continente asiático, a cana-de-açúcar (Saccharum spp., família Poaceae)
constitui importante matéria-prima para a produção de açúcar e de etanol (ZUANAZZI &
MAYORGA, 2010). Economicamente, a rapadura é o quarto produto do complexo canavieiro,
sendo o açúcar, o álcool e a cachaça os produtos mais representativos (COUTINHO, 2003).
As primeiras mudas de cana-de-açúcar plantadas no Brasil foram trazidas da Ilha da
Madeira, em Portugal, no século XVI por Martim Afonso de Souza, em 1532 (BERNARDES;
CÂMARA, 2001). Seus produtos foram, portanto, um alicerce econômico da colonização
portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII (RODRIGUES, 2010).
A rapadura começou a ser produzida no Brasil principalmente na região Nordeste,
onde se encontrava instalada a maior parte dos engenhos de todo país. Em Mato Grosso o
cultivo da cana-de-açúcar foi destaque entre o final do século XIX até meados do século XX.
Embora os engenhos e usinas tenham se proliferado às margens do rio Cuiabá, atualmente a
produção de rapadura em Mato Grosso tem se limitado aos engenhos existentes e
remanescentes em comunidades tradicionais ribeirinhas.
Deste modo, o resgate através do saber local permite compreender a importância
social, cultural e ambiental da cana-de-açúcar, bem como o processo do feitio da rapadura
para os ribeirinhos da baixada cuiabana.
2 Metodologia

A pesquisa foi realizada com moradores ribeirinhos da baixada cuiabana em regiões
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distintas às margens do rio Cuiabá, próximo à capital de Mato Grosso. Dentre os municípios da
Baixada Cuiabana estão: Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio
de Leverger, Acorizal e Barão de Melgaço. A região é formada por municípios e comunidades
que devem sua origem ao rio Cuiabá. Este rio pertence à porção norte do Pantanal Matogrossense e recebe esse nome após a confluência dos rios Manso e Cuiabazinho, percorrendo
em direção ao sul, até desembocar no rio Paraguai.
A pesquisa é de caráter qualitativo com a aplicação de entrevistas semiestruturadas com
questões abertas e/ou fechadas. História de vida e observação direta também fizeram parte da
metodologia. Alguns tópicos foram fixados previamente, outros redefinidos in loco e anotações
complementares ocorreram durante a permanência no local, com consequente registro
utilizando diário de campo e câmera fotográfica digital para as imagens.

3 Resultados

Participaram da pesquisa homens e mulheres com idade entre 32 e 89 anos, moradores
ribeirinhos da baixada cuiabana e algumas pessoas que atualmente residem nas cidades dessa
região. Todos são de origem mato-grossense e se intitulam cuiabanos (nascidos na baixada
cuiabana).
O cultivo da cana-de-açúcar é para subsistência e para não deixar morrer a tradição da
família, que passou de avô para pai e de pai para filho. A cana-de-açúcar representa uma
multiplicidade de usos para os ribeirinhos: alimento para o gado, garapa, melado, rapadura,
adubo orgânico, acendedor de fogão à lenha e da fornalha e outros subprodutos.
As técnicas de manejo utilizadas na adubação do canavial foram repassadas ao longo
das gerações. Geralmente é feita da palha e das folhas que caem no solo após o corte da cana,
assim se decompõem naturalmente no solo. Não são utilizados produtos químicos no solo e
nem nas plantações.
O caldo da cana (garapa) é uma bebida muito apreciada pelos moradores da região. O
caldo se transforma em melado e depois em rapadura. O processo produtivo do melado antecede
ao da rapadura, pois seu tempo de cozimento é menor. Segundo informantes, o melado é
afrodisíaco e a rapadura é um excelente fortificante, indicado por moradores para tratar e
prevenir a anemia.
Através da observação direta, acompanhamos um dia de produção de rapadura no
engenho Dona Buguela, de propriedade do Sr. Flávio, no Distrito de Bonsucesso.
O processo do feitio da rapadura inicia ao amanhecer. O corte da cana-de-açúcar e o
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seu transporte da roça até o engenho utilizando o carro de boi, normalmente é realizado no dia
anterior. A cana-de-açúcar é moída no engenho movido por um motor elétrico, porém, há
décadas passadas esse trabalho era realizado somente por bois.
Os baldes cheios de garapa, são despejados no tacho para ser fervido. Enquanto a
garapa ferve é necessário mexer constantemente. O tempo de fervura varia de duas horas e
meia a três horas, com o tacho cheio. Quando atinge o ponto, a calda da rapadura é batida no
tacho com uma espátula de madeira e, posteriormente, é despejada na forma sobre a mesa
forrada com uma toalha. Após o resfriamento, a rapadura é embalada em saco plástico
transparente para ser comercializada, geralmente na própria comunidade.
Os restos do bagaço da cana-de-açúcar e a parte das impurezas retiradas da garapa
fervente servem de alimento para os bois e as vacas leiteiras.
Sobre o feitio e a comercialização da rapadura o Sr. F. F., 49 anos, expõe: ―... Aprendi
a fazê rapadura com meus pais, que já faleceram... desde que aprendi a falá, já via e ajudava
eles a fazê... hoje eu sigo essa tradição... mas ninguém qué mais... depois que entrô a internet
não querem sabê disso... a tendência é pará.‖
De acordo com relato da Sra. R., da cana não há nenhum desperdício:
A ponta da cana e o bagaço serve pras vaca e os boi comê... com a cana nós
fazemo a rapadura... o bagaço da cana quando tá seco, é muito bom pra acendê o
fogo do fogão à lenha e da fornalha pra fervê a garapa. E ainda quando os boi come
a cana, aqueles farelo que sobra se mistura na terra e vira adubo... é bom pras
planta. A rapadura é muito bom pra não dá anemia, deixa a pessoa forte. (Sra. R.
M. S., 79 anos)

A rapadura também é utilizada na região como ingrediente na produção de outros
doces, como o furrundum, um doce típico cuiabano feito com mamão ralado. Esse doce é
comercializado na região diretamente nas moradias, nas bancas expostas em dias de festas
tradicionais das comunidades, em feiras livre ou na beira de estradas e ruas junto com outros
produtos.
4 Considerações finais

No passado os engenhos de cana-de-açúcar foram importantes fontes de renda dos
ribeirinhos, porém, atualmente a produção diminuiu. Contudo, a tradição é conservada em
algumas propriedades, tanto para agregar renda quanto para preservação sociocultural.
Os ribeirinhos da baixada cuiabana são detentores de conhecimento tradicional e se
preocupam em manter as tradições culturais e ambientais. Fato constatado, principalmente, com
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a produção da rapadura, o que envolve o cultivo da cana-de-açúcar e as práticas tradicionais de
manejo com a adubação pelos subprodutos (bagaço e palha) e transporte. Dessa forma, percebese uma intensa ligação dessa população com o aprendizado herdado dos seus antepassados.
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INCURSÃO TEÓRICA EM IDENTIDADE: CONCEPÇÕES E O
ALVITRE DAS MÚLTIPLAS NOÇÕES
Michelangelo Henrique Batista (PPGE/UFMT)5 – coordenadormichelangelo@gmail.com

Resumo:
Com o objetivo central de apresentar as principais concepções teóricas sobre identidade na contemporaneidade e
de forma ensaísta suscitar nossa visão sobre a realidade identidade na contemporaneidade. O presente artigo traz
uma discussão teórica sobre concepções de identidade, resultado de uma incursão teórica realizada no início de
nosso doutoramento. Autores como Stuart Hall, Castells, Woodward, Goffman, Ciampa, Dubar e Bauman,
possibilitaram uma profícua reflexão que nos possibilitou considerar, não escolher a (s) melhor (es) concepção
(ões) identitária(s), mas sim conjecturar que essas concepções sobre identidade podem representar um conjunto
de noções que, em certa medida, reflitam a realidade identitária humana na contemporaneidade Uma realidade
contemporânea em múltiplas noções.
Palavras-chave: Identidade. Contemporaneidade. Múltiplas noções identitárias.

Introdução

Dispondo da realidade vigente, a questão identitária, ganha cada vez mais
centralidade, nos estudos em ciências sociais, muito em função das mudanças que vem
transformando as sociedades contemporâneas. Assim, as transformações contemporâneas
impactaram, principalmente, as ideias que temos de nós e do outro enquanto indivíduos
integrados, configurando o que Stuart Hall (2001), cunhou como ―crise de identidade‖ para os
indivíduos.
Não obstante, as dificuldades que ainda persiste na abordagem do tema identidade
revelam que a discussão não foi esgotada e continua a exigir uma revisão crítica, uma vez que
a preocupação com a identidade não é apenas de ordem acadêmica, constitui-se em uma
questão social e política quando reivindicada por parte de grupos (movimento social, classe,
nação ou Estado) que discutem sobre as fronteiras dessa identidade e, no mais, a identidade
tornou-se objeto de manipulação por parte do mercado de bens simbólicos6. Pois, enquanto a
contemporaneidade continuar reconhecendo a identidade como um problema em si mesmo,
uma importância adicional lhe é concedida à questão.
Considerando que, no mundo atual o que está em xeque é os processos de construção e
a manutenção da identidade, ou seja, um conjunto de sentidos construído coletivamente que
distinguem o eu do outro, pautado pela relação entre esses dois níveis e que toda construção
de identidade, inclusive as individuais estudadas pela psicologia, partem do reconhecimento
5

Doutorando em Educação pela UFMT/Campus Cuiabá – orientando.
Bens simbólicos, considerando os escritos de Pierre Bourdieu, que considera a existência de capitais, para além
da questão econômica, considerando a cultural e social.
6
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das semelhanças e das diferenças. Sou eu na medida que reconheço no outro algo diferente de
mim. Os questionamentos sobre a identidade robustecem-se à medida que aprofundamos
teoricamente sobre o tema.
Há que ponderar que, descrever a pós-modernidade não é tarefa fácil, e nem é intensão
aqui, pois a condição sociocultural que se apresenta no século XXI é permeada por novos e
diferentes aspectos. Para Jean François-Lyotard (1998), a pós-modernidade refere-se ao fim
das metanarrativas; para Fredric Jameson (1996), ela relaciona-se a um capitalismo tardio;
para Michel Maffesoli (2012), tem a ver com o sensível, o subjetivo. Já para Gilles
Lipovetsky, a denominada hipermodernidade diz respeito à exacerbação de características da
modernidade como o individualismo e o consumismo; e, para Zygmunt Bauman (2001 e
2013), a então modernidade liquida caracteriza-se por uma dissolução de todos os conceitos
sólidos, pela liquidez, fluidez, pelo gozo, aquisição e artificialidade.
Assim, nesse frenético contexto social contemporâneo, coloca-se em cena o
enfrentamento das identidades, como já referimos, questão difícil de fugir nos tempos atuais,
devido a sua centralidade como uma categoria e processo afirmação identitária e de análise
política e social e como categoria de prática política e social, uma vez que ―as identidades não
são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da
representação.‖ (HALL, 2015, p.30).
O presente artigo representa um dos fragmentos que resultaram de nossa incursão
teórica realizada nos três primeiros anos de doutoramento, o qual, está previsto ser concluído
em dezembro do corrente ano. A discussão aqui apresentada considera uma incursão teórica
referente às definições de identidade dentro das ciências humanas e sociais, que visa
responder a seguinte diante da multiplicidade de concepções identitária é possível
compreendê-los dentro de uma lógica identitária contemporânea? Dessa forma, o presente
artigo tem como objetivo geral; apresentar as principais concepções teóricas sobre identidade
na contemporaneidade e de forma ensaísta suscitar nossa visão sobre a realidade identidade na
contemporaneidade.
Dessa forma, o presente artigo está organizado nas seguintes seções: Interpretação
sobre identidade (s) na contemporaneidade, Identidade em Marcus e Augé. Identidade em
Stuart Hall, Castells e Woodward. Identidade em Dubar. Identidade em Goffman, Ciampa e
Bauman. Considerações ensaístas: uma possível interpretação. Reflexões finais e referências.

1 - INTERPRETAÇÕES SOBRE IDENTIDADE (S) NA CONTEMPORANEIDADE
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1.1 - Identidade em Marcus e Augé.

Se considerarmos que os processos de construção de identidades, individuais,
estudada pela psicologia, ou coletivas tem como ponto de partida o reconhecimento das
semelhanças e diferenças. O eu é na medida em que reconhece no outro algo diferente dele.
Pertencer a um determinado grupo na medida em que reconhece em seus membros
semelhanças. Em um mundo em que, ao menos, aparentemente, aboliu a diferença, temos
uma profunda crise nesse processo. Isso é a marca do que se convencionou em chamar de
modernidade7, ou pós-modernidade8.
Esse tipo de organização social, conforme Augé, (1998), teve seu grande início com as
revoluções industriais europeias e com a organização da sociedade na forma capitalista de
produção. Entretanto, devemos ter em mente que estas transformações que se operaram nos
últimos séculos não disseram respeito apenas a este nível econômico. Max Weber (1982), em
seus estudos sobre a modernidade, destaca, por exemplo, a racionalização como categoria
central de entendimento do contexto modernista. Essa racionalidade de caráter objetivista
instrumental, pragmática e burocrática interfere nas instituições sociais e nas próprias relações
entre os indivíduos modernos, conduzindo-os, de uma certa maneira ao aprisionamento em
uma sociedade administrada, sob o crivo do poder da burocracia, que não deixou espaço para
as questões relativas ao sentido e ao valor.
Com a dissolução dos espaços de valorização da tradição, dos laços sanguíneos e
étnicos, laços de sociabilidade marcadamente anteriores ao período moderno, surge uma nova
forma de entendimento sobre o mundo, pautada por uma dessacralização, ou como prefere
Weber (1996), pelo desencantamento9. Esse tempo de desencantamento o mundo, Marc Augé
7 Tomamos aqui, dentre as diversas definições a visão de Marx e Engels (1990) sobre a modernidade que pode
ser interpretada como portadora de tensão originária, que ao mesmo tempo expressa as perspectivas da
destruição e da criação. Esse pensador revela uma compreensão da modernidade como transformação, mudança,
novidade, revolução, que faz desmoronar antigas tradições, relações sociais, hábitos e preceitos até então rígidos
e fixos. No qual depreende o sentido da modernidade como experiência societal de dessacralização da natureza,
das relações e instituições sociais, onde tudo é profanado, e o homem, visto como ser histórico e social é, então,
entregue a si mesmo para imprimir sua marca no mundo, criando uma nova ordem, por meio do pensamento e da
ação social e política.
8 Referenciado nos estudos de Eagleton (1996, p. 07), na distinção que faz entre os períodos moderno e pósmoderno o define como uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão,
identidade e objetividade, a ideias de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes
narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação. Nessa perspectiva depreende uma visão de mundo como
contingente, gratuito, diverso, instável, imprevisível, como um conjunto de culturas ou interpretações
desunificadas gerando um certo grau de ceticismo em relação à objetividade da verdade, da história e das
normas, em relação às idiossincrasias e à coerência de identidades.
9 Etimologicamente a palavra desencantamento em alemão é Entzauberung, que tem como significado literal a
desmagificação. Aumenta-se a compreensão do termo quando se dá o significado da palavra alemã Zauber, que
quer dizer magia, encanto, fascínio atração, etc. Daí, num primeiro momento, desencantamento é deixar de lado
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(1994), referirá como à uma surmodemité, marcado por um processo aceleração e
potencialização de todas estas características que marcam a sociedade capitalista desde o seu
início, do nível econômico ao cultural. Pois, o capitalismo sempre foi globalizante, e, no
mundo atual, verificamos que este processo atingiu níveis extraordinários.(AUGÉ, 1994,
p.34).
Diante desta surmodemité, acelerada e pontilhada por excessos, coloca para a as
ciências sociais, grandes desafios no enfrentamento de problemas novos que exigem uma
complexificação nas explicações, ressaltando assim como grande dilema entender as
formações das identidades diante dessa tensão entre processo de integração global e
reafirmações das autonomias locais, da particularidade.
Nesse contexto de globalização, uma possibilidade bastante fecunda para o
enfretamento dessa tensão da modernidade, entendida como duas forças motoras, resistência e
acomodação, no enfrentamento dos processos identitários, há que se considerar que é
circunscrito a essas forças que se forjam as identidades, dentro de um quadro de constante
negação, e assimilação definidos por negociações, que se dão tanto no nível local quanto
mundial (MARCUS, 1991).
No enfrentamento da questão da identidade na contemporaneidade, a problematização
da categoria comunidade é necessária na medida em que ela não tem mais poder explicativo,
considerando que as identidades, no mundo pós-moderno, já não respeitam barreiras
terrestres, mas se pulverizam pela imensidão de um mundo em crescente integração, uma
"identidade multilocalizada e dispersa" (MARCUS, 1991, p. 205). Assim, o espaço e o tempo
deverá ser repensado quanto a sua viabilidade como elemento definidor de identidades.
Para esse enfrentamento recorrermos as ideias desenvolvidas por Augé (1994) sobre a
surmodemité, em especial sobre suas reflexões a respeito da construção das identidades nos
chamados não-lugares. Diante dessa figura do excesso, como bem destacou Augé, como
marca do mundo pós-moderno devemos rever, sobretudo enquanto pesquisadores, nossa
concepção acerca do espaço, de forma a poder identificar os novos lugares, ou melhor, os
não-lugares nos quais as identidades são produzidas atualmente.
Esse lugar é entendido por Augé (1991) como uma construção concreta e simbólica
que, apesar de estar longe de dar sentido para toda a vida social dos grupos, comporta um
poder explicativo para todos os que o habitam. Os indivíduos que coabitam determinado lugar

o encanto, perder o fascínio, e Entzauberung der Welt seria a ―desmagificação do mundo‖ num sentido literal, e
que no contexto das obras de Weber ganha o significado de desencantamento do mundo. In: PIERUCCI, A. F. O
Desencantamento do mundo: Todos os passos do conceito em Max Weber. São Paulo: 34, 2003.
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constroem sua cosmologia na sua interação com o meio. O local onde se dá a caça, onde se
dorme, onde se reúnem, onde praticam seus rituais, é parte indispensável das identidades
individuais e coletivas.
Não obstante, mas provocante, é constatar que quando nos debruçamos sobre uma
árdua tarefa de leituras de marcos teóricos referente a algum tema concernente as ciências
humanas sociais, deparamos com uma realidade não rara que é o processo de construção
histórico social do tema estudado. Isso porque, a constituição social se dá por intermédio de
processos e um dos centrais é o processo de socialização10. É por intermédio do processo de
socialização que nos tornamos a definição de humanos que somos ou pensamos ser. Dessa
forma, desde nosso nascimento aprendemos a ser ―gente‖ e agir como a mesma, aprendendo
com os erros e acertando reproduções de comportamentos e pensamentos, e possivelmente
criando novos.
Nossa realidade contemporânea, fez do processo de socialização um processo
frenético e múltiplo em si. Contudo, é por meio dele que noções tradicionais de lugares e de
não lugares são apreendidos, pois, o desenvolvimento social está presente no processo de
socialização e a socialização está presente nele. O fato mais intrigante nessa discussão é
perceber que por mais que instável e sem forma definida a identidade se encontre, ela é ainda
alvo de estudos e de reivindicações sociais coletivas e individuais.

1.2 Identidade em Stuart Hall, Castells e Woodward.

Coerente ao contexto da contemporaneidade, podemos mencionar os escritos de Hall
(2006) sobre a identidade. Para o referido autor localizações sólidas, bem definidas eram
oferecidas até o século XX. A partir desse período o que era sólido começa a fragmentar-se, a
modificar (HALL, 2006). Essa realidade promove o que o autor denomina de uma crise da
identidade. O que era fixo, agora não o é. O indivíduo fortemente integrado socialmente, se
encontra cada vez mais sem amaras sociais, descentrado (HALL, 2006). A noção essencialista

10 Referente ao conceito corroboramos com Gil, (2011, p. 67) ―A socialização é um longo processo que se dá ao
longo de toda a vida. A rigor, existem vários processos de socialização por meio dos quais a criança se torna o
que é. Esses processos referem-se às várias facetas do aprendizado, tais como: aprender a pensar, a se emocionar,
a ser normal, a ser moral e a ser social. São processos que estão na confluência do psicológico com o social. O
processo de socialização é extremamente complexo e varia não apenas segundo seja seu enfoque sociológico,
antropológico ou psicológico, mas também segundo a corrente a que se vinculam os autores nesses campos do
conhecimento. Também varia em função dos momentos históricos, não apenas ao saber do insucesso das
diferentes correntes teóricas, mas em decorrência das mudanças que transformam a sociedade e suas instituições
socializadoras."
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de identidade vai perdendo espaço à medida que os indivíduos têm estimulado a definição de
seu próprio núcleo, como sujeitos humanos (HALL, 2006).
Dessa forma, Hall (2006), considerando o contexto social em plena construção
vigente, que a identidade, é agora identidades em definições em uma modernidade tardia.11
Tais transformações levam os indivíduos a vivenciar suas identidades pessoais, desvinculadas
de sua integralidade social e até de si mesmo (HALL, 2006).
Não obstante, desenvolvendo seu raciocínio Hall (2006) apresenta três concepções de
identidades, sendo elas, a primeira, o sujeito do iluminismo, que corresponde à um indivíduo
centrado, racional, de consciência e de ação, ou seja, uma perspectiva mais individualista do
sujeito. Como segunda concepção o sujeito sociológico que constrói sua identidade na
interação entre indivíduo e sociedade num contexto de crescente complexidade social no
mundo moderno. A terceira e última concepção é a do sujeito pós-moderno, que sendo um
sujeito de identidade estável, está gradativamente tendo sua identidade fragmentada,
desestabilizada, não fixa.
Nesse sentido, segundo Hall (2006) a sustentabilidade estável a estrutura social antes
vivida pelo indivíduo, não é mais real, o mesmo para dar rumo à sua identidade. Assim, Hall
(2006), considerando os avanços nas teorias sociais e nas ciências humanas, vivemos em um
contexto de hibridismo, onde os resultados de migrações de diferentes culturas, é improvável
existir culturas intactas e nacionalidades blindadas à essa realidade. Diante disso, são essas
fusões de culturas e a partir dela o surgimento de novas que define o que o mesmo denomina
de modernidade tardia.
Prudentemente, vislumbramos que os pensamentos de Hall (2006), não refuta o início
desse tópico, quando mencionamos a conceito de socialização. É perceptível que Hall (2006),
traz uma análise madura sobre a realidade social e a construção da identidade, discutindo a
crise das identidades e externando um sujeito pós-moderno inserido em uma realidade híbrida
social e cultural.
Essa realidade contemporânea também foi considerada do Castells (2000), quando o
mesmo analisa a questão identitária. Para o referido autor a identidade é fruto de experiências
11 Segundo Giddens (1997), as sociedades modernas encontram-se em um momento em que são obrigadas a
refletir sobre si e, ao mesmo tempo, desenvolvem a capacidade de refletir retrospectivamente sobre si; isso
caracteriza a chamada modernização reflexiva ou a modernidade tardia, ou seja, indica uma mudança no modo
de vivenciar as relações, a partir da identificação da razão como o elemento ordenador que produz confiança e
elimina ou minimiza os riscos. Ao indivíduo moderno, cabe confrontar seus exageros, assumir-se como objeto de
reflexão e exercer uma crítica racional sobre o próprio sistema, tornando-se um tema e um problema para si.
Esse indivíduo reflete sobre o mundo em que vive e exerce uma análise racional das consequências de fatos
passados, as condições atuais e a probabilidade de perigos futuros, procurando, assim, minimizar os perigos à
medida que esse futuro vai se tornando presente.
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de um determinado povo, considerando aspectos culturais, promovendo assim a identidade a
organização de significados (CASTELLS, 2000). Definindo três formas de identidades: a
identidade legitimadora que é a identidade promovida pelos dominantes que galga garantir a
continuidade da dominação. A segunda é a identidade de resistência; que fomenta a luta
contra o dominante e a terceira é a identidade de projeto que representa uma postura de
promoção de nova identidade considerando a realidade social inserida pelos seus detentores.
Essa tríade é um contínuo, não são estanques, mas existem e coexistem possibilitando uma
dinâmica identitária.
Assim, como em Castells (2000) e Hall (2006), percebe-se que a definições e
concepções de identidades pelos autores apresentadas revelam um intrínseco link com a
realidade e tempo espaço em que tais concepções estão inseridas, e relevantemente com as
relações de poder pertinentes. Assim, a identidade é construída e não dada e acabada
(WOODWARD, 2009). Não obstante, Woodward (2009), afirma que identidade é marcada
pela diferença, ou seja, o não ser, também define o que sou. Com isso, o outro autentica o eu.
Dessa forma, a identidade é relacional, dependendo de algo externo para existir, ou seja, o
outro, a diferente.
Todavia essa realidade identitária, entre identidade e diferença é desenvolvida não em
um terreno neutro, mas submersa em relações de poder. Assim, a identidade é marcada pela
diferença, e a diferença marcada pela identidade em uma relação de produções simbólicas,
constituindo-se inseparáveis (WOODWARD, 2009). A identidade tem referência de si
própria, autossuficiente, já a diferença é o outro, é o que ele representa, considerando que,
tanto identidade, quanto a diferença são construídos culturalmente e socialmente.
Dessa forma, essa construção cultural social faz com que essa parceria entre
identidade e diferença ocorra dentro de uma dinâmica não inocente, onde há disputa entre as
mesmas. Um fato importante nessa dinâmica é a representação. É nela que a identidade toma
sentido (WOODWARD, 2009). A representação de acordo com Woodward (2009), é um
conjunto de significados, de símbolos, ou seja, sistemas simbólicos que legitimam a
identidade.

1.3 – Identidade em Dubar.

Trazemos para essa escrita sobre identidade (s) as reflexões sobre a temática
empreendida por Dubar (2005) que no entendimento desse autor a identidade é produto da
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socialização das interações sociais, o eu no outro, ou seja, o eu construído no outro. Dessa
forma, é em uma dinâmica relacional que o indivíduo se constrói identitariamente, sendo a
mesma intrínseca, correlata e interdependente. Assim Dubar (2005) aponta uma dualidade
referente à identidade:
A divisão interna à identidade deve enfim e sobretudo ser esclarecida pela dualidade
de sua própria definição: identidade para si e identidade para o outro são ao mesmo
tempo inseparáveis, uma vez que a identidade para si é correlata ao Outro e a seu
reconhecimento; nunca sei quem sou a não ser no olhar do Outro (DUBAR, 2005, p.
135).

Diante disso, é compreendendo a relevância da referida dualidade, que alguns autores
aproximam-se destacando a endo e exo atribuição, no qual a identidade enquanto conceito
toma legitimidade na contemporaneidade. Dubar (2005) destaca que mesmo havendo essa
correlação dual o eu, nunca terá certeza sobre o que o outro pensa, assim pondera, ―[...] eu
nunca posso ter certeza de que minha identidade para mim mesmo coincide com minha
identidade para o Outro‖ (DUBAR, 2005, p. 135). Nesse sentido, essa existência identitária,
apesar de ser intrínseca, não elimina ações independentes. O outro pode atribuir identidade,
mas o eu não o é obrigado a assumi-la conforme Dubar (2005). Com isso, ao outro, cabe
―atos de atribuição‖ e ao eu ―atos de pertencimento‖, ao outro, que tipo de indivíduo você é
(identidade para o outro), ao eu, que tipo de indivíduo você quer ser (identidade para si)
(DUBAR, 2005, p. 137).
Não obstante, esse contexto identitário desdobram-se em dois processos que se
articulam entre si, o primeiro referente à atribuição da identidade, isso realizada pelo o outro
e esse outro pode ser também uma pessoa, instituição pública ou privada e o segundo a
incorporação pelo eu da identidade atribuída. Assim, nem sempre o que é atribuído, é
incorporado, mas a incorporação por parte do indivíduo ocorre, basta atentarmos para a
trajetória de vida, quando contado pelo indivíduo (DUBAR, 2005).

1.4 – Identidade em Goffman, Ciampa e Bauman.

Continuando a incursão teórica sobre identidade, voltamos nossos olhares para os
escritos de Goffmam (1988 e 1999) e Ciampa (1987). Para Goffmam (1988), possuímos duas
identidades, a identidade real e virtual. A identidade real reflete nossos costumes e nossas
predileções, já a identidade virtual é o que apresentamos, representamos, o que queremos que
a sociedade veja, ou seja, uma identidade mascarada escondendo a identidade real. Essa
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identidade virtual torna evidente quando destinamos nossa atenção para a célebre obra de
Goffmam (1999) A representação do eu na vida cotidiana. Nessa obra Goffmam (1999),
usando a linguagem teatral, analisando as interações sociais de indivíduos, afirma que
vivemos em uma constante representação, atuando dramaturgicamente. A cada situação e
espaço social, representamos um papel, como atores na vida real.
Não obstante, Ciampa (1987) compreende que a identidade é, apesar de sua
multiplicidade no indivíduo, uma totalidade complexa em constante transformação, em
metamorfose. Uma pessoa pode ser pai, profissional e religioso, mas quando atua como pai,
age como um personagem, ou seja, representa um personagem. Assim, a identidade do
indivíduo se constrói nas experiências com os outros, numa dinâmica relacional de distinguir
e assemelhar. Essa característica relacional da identidade envolve não apenas a realidade
presente, mas envolve a trajetória / história de vida e os projetos dos indivíduos (CIAMPA,
1987). Diante disso, nessa concepção, a construção identitária é um movimento que envolve
o passado, presente e o futuro almejado pelo indivíduo, sofrendo essa tripla influência. Dessa
forma, a identidade passa a existir enquanto períodos de identidades, são volúveis, progridem,
regridem, ora tornando cíclicas, ora transformando-se, dando sentido rígido ao conceito
metamorfose (CIAMPA, 1987).
Assim, percebemos como o conceito de identidade nos autores até aqui apresentados
se desdobra em um conceito instável, não fixo e múltiplos em conexões, permeado pelo
individual, social e político.

Como desenvolvemos este estudo sobre construção (re)

construção de identidades, circunscritos a realidade vigente, a contemporaneidade, é viável
trazer, também, as análises do célebre sociólogo Zygmunt Bauman (2003; 2005; 2008). Pois
para esse autor, a temporalidade atual, pondera que após anos analisando a realidade social,
considera que atualmente estamos não simplesmente em uma modernidade, ou em uma pósmodernidade, termo esse que o autor considera razoável, mas o vê mais como um termo que
revela muito mais sobre o que não somos, do que sobre o que somos (BAUMAN, 2003).
Para este sociólogo, a realidade social que antes era fixa, agora não o é mais, e com a
globalização onde as fronteiras identitárias e de pertencimento passaram a perder sua rigidez
devido a passagem de uma sociedade sólida para uma sociedade líquida12. A modernidade
12 Bauman, analisando a sociedade contemporânea na pós-modernidade, a qual denomina ―modernidade
líquida”, referente a uma época em que as relações que compõem a sociedade e o mundo se encontram em um
estado similar ao estado liquefeito da matéria, flexíveis e voláteis, podendo dispensar na maioria das vezes a
―liga‖ necessária para manter as partes do sólido unidas. Em comparação e discordância às outras denominações,
referentes ao mesmo momento histórico presente como ―pós-modernidade‖, ―hipermodernidade‖ (Gilles
Lipovetsky), ―segunda modernidade‖ ou ―modernidade reflexiva‖ (Ulrich Beck), ―alta-modernidade‖ (Anthony
Giddens), e outros, escolhe o termo ―modernidade líquida‖ a fim de dizer mais do que a condição da
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que surgira pós revolução industrial e revolução francesa teve um papel importante, na
medida em que a mesma rompeu com muitas tradições e costumes apresentando certa
inovação, contudo, continuava tendenciosamente a ter posturas fixas, sólidas. Essa
modernidade que fora analisada pela teoria crítica clássica, era ligeiramente voltada para o
totalitarismo, pois, o era pesada, sólida, condensada e sistêmica (BAUMAN, 2003). Mas é a
partir do século XX que Bauman (2003) descreve que surge uma modernidade avassaladora,
não unicamente uma pós-modernidade, mas uma modernidade líquida.
Nesse sentido, para Bauman (2003) modernidade líquida é uma modernidade
contemporânea, leve, fluída, liquefeita, difusa e em forma de redes. Essa modernidade líquida
que derreteu praticamente tudo que era sólido na modernidade pós revolução industrial e
revolução francesa. O sociólogo usa o termo líquido para referir-se a fluidez da sociedade
vigente. O líquido, flui, é, por vezes, é difícil de conter e não tem forma definida, tomando a
forma do recipiente que ele ocupa. Isso por que a sociedade líquida, não se alicerça mais em
uma realidade social de produção, mas uma realidade social de consumo (BAUMAN, 2003).
Nessa realidade social, as relações e interações são cada vez menos duradouras,
incertas e inseguras. A tradição e a autoridade são ―derretidas‖ tornando-se relativos,
caracterizando-se uma realidade social instantânea, quase imprevisível e frenética. Todavia
essa realidade analisada por Bauman (2003) não está isenta das relações de poder e de
dominação, inclusive o autor deixa evidente que a própria incerteza que reina nesse contexto,
por vezes é utilizada como um instrumento de dominação.13
Diante disso, considerando viável os escritos de Bauman (2003), por nos possibilitar a
pensar sobre o processo de socialização inserido nessa realidade contemporânea. Assim,
considerando sobriamente a socialização como um processo contínuo que se finda com o
óbito do indivíduo (GIL, 2011), podemos compreender que o termo ―crise de identidade”
(ERIKSON, 1976 e DUBAR, 2009), pode não ser totalmente um equívoco, mas uma marca
da contemporaneidade. Nesse sentido procede a indagação sobre o Bauman (2005) diz sobre
identidade?
Para o referido autor a identidade contemporânea é fruto da realidade social vigente,
dessa modernidade líquida, pois, segundo ele, existem identidade que são elaboradas por
aparelhos ideológicos, como por exemplo, a identidade nacional. Contudo, com a
modernidade deixou de ser, mas principalmente para ilustrar e ressaltar a qualidade que adquiriu, que a fez
diferente. Essa nova condição traz consigo a exigência de toda uma nova forma de fazer sociologia, de analisar e
estudar os fenômenos sociais e culturais.
13 Como exemplo podemos mencionar a incerteza da estabilidade no trabalho. Tal instabilidade pode levar o
trabalhador a exercer funções além do que de suas atribuições, no intuito de conservar-se empregado. Essa
realidade por vezes é e pode ser usada enquanto instrumento de dominação / exploração.
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globalização, e diante da modernidade líquida essas identidades são questionáveis, ou ao
menos perderam a solidez. Nem todos os indivíduos inseridos em uma região sentem a
necessidade de construir uma relação de pertencimento e identitária (BAUMAN, 2005).
Não obstante, antes da modernidade líquida a identidade de acordo com Bauman
(2005) era uma questão de atribuição, dependendo de seu nascimento já lhe era atribuída uma
identidade praticamente imutável para o restante da vida. Contudo, com a modernidade pós
revoluções Industrial e Francesa, o termo atribuição foi substituído por realização. A
identidade profissional, social, familiar são objetivos a serem construídos, alcançados,
conquistados. Assim, a identidade que antes era uma atribuição social, coletiva, passa a ser
uma incumbência individual. Dessa forma, mesmo diante da modernidade (pós-revoluções),
as identidades ainda tinham certa solidez, eram construídas sobre um projeto de vida,
normalmente em longo prazo e tomavam forma fixa/estável e completa, caso fosse instáveis
eram consideradas um problema (BAUMAN, 2005).
Todavia, a identidade na modernidade líquida é o reflexo da organização social, ou
seja, a lógica do consumo. A identidade na contemporaneidade de acordo com os escritos de
Bauman (2005) não mais uma realização individual, um objetivo de vida, um projeto de vida
à longo prazo, mas a busca constante por satisfazer o consumo de bens, sendo ela própria um
bem a ser consumido. Devido isso, a identidade, ou identidades passam a serem provisórias
descartáveis e utilitaristas, a fim de satisfazer o desejo pelo consumo.
A identidade na modernidade líquida ela relativiza o pertencimento local, substituindo
o conceito de comunidade (BAUMAN, 2005). A estabilidade de pertencimento que a
comunidade representava na pré-modernidade e na modernidade pós revoluções, foi derretida
pela modernidade líquida e podendo ser redefinida como comunidades de cabides. Essas
comunidades são comunidades transitórias, passageiras e disponíveis para a finalidade e
necessidade frenética das identidades. Dessa forma, as identidades fluem em uma dinâmica de
transmutação súbita e constante (BAUMAN, 2003 e 2005).
Nesse contexto teórico de Bauman (2003 e 2005), a construção identitária é um
processo brandido, sem fim e incompleto. Vínculos duradouros, pertencimentos estáveis e
imutáveis, estabilidade e previsibilidade são adjetivos que foram derretidos pela modernidade
líquida (BAUMAN, 2003 e 2005).

2 - Considerações ensaístas: uma possível interpretação.
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Diante do que até aqui apresentamos sobre identidade representa uma singela parcela
da ampla discussão sobre o referido tema. Contudo, conseguimos com esses autores
vislumbrar e indicar onde se ancorara a concepção de identidade que o presente artigo
compreende. A compreensão apresentada em seguida não resulta apenas das incursões
realizadas no doutoramento, mas sim, durante toda nossa vida acadêmica, pois, identidade foi
a temática de pesquisa na graduação e no mestrado e nesse período de nossa vida enquanto
pesquisadores em formação, inferimos consideramos nossas experiências de pesquisa.
Assim, tendo como fundamento os autores estudados sobre o tema, podemos
considerar que, a identidade, ou as identidades na realidade contemporânea se desdobra em
múltiplas noções. Dessa forma, não elencamos uma concepção, mas consideramos as
interpretações como múltiplas noções que representam a complexidade existencial humana,
quando focamos na questão identitária. Enquanto noções, as interpretações/concepções
supomos que as mesmas, em um contexto múltiplos de noções, podem ser:: a) noção de lugar
ou não lugar – espaço / tempo (AUGÉ, 1998; MARCUS, 1991; BAUMAN, 2003). b) Noção
interacional e relacional da identidade – endo e exo atribuições (DUBAR, 2005). c) Noção
dramatúrgica sagaz e/ou intuitiva (CIAMPA, 1987; GOFFMAN, 1988 e 1999) e d) Noção
efêmera – síndrome14 da obsolescência programada.
Assim, de ante mão, a questão do lugar do pertencimento territorial perdeu a solidez e
a estabilidade territorial/ física (BAUMAN, 2003; HALL, 2006) 15 . A localização fixa da
identidade passa a ser questionável, ser tornando espaços não fixos, ou seja, há identidades
multilocalizadas (MARCUS, 1991). As amaras sociais foram rompidas (HALL, 2006). O
lugar não mais o é firme e estável, isso devido o tempo parte flexível do dueto tempo e espaço
se tornou irrelevante, pois, o imprevisível o instantâneo passou a ser frequente (BAUMAN,
2003). Com isso, a noção identitária de lugar e não lugar representa a realidade frenética e
múltipla de pertencimento geográfico.
Continuando, a segunda noção, a noção interacional e relacional da identidade –
endo e exo atribuições, refere-se à condição, por vezes frenética e instável, da construção
identitária. A identidade é relacional, envolvendo o outro e o eu nesse processo
(WOODWARD, 2009; DUBAR, 2005). A construção identitária legitima a identidade de si e
14

Quando utilizamos o termo síndrome, fazemos cientes da possibilidade de ecoar um viés positivista. Todavia,
insistimos no termo considerando muito próximo à um dos seus significados utilizados pelas ciências médicas,
ou seja, para nós síndrome representa: conjuntos de sinais e características que resultam em um comportamento
coerente com a realidade estrutural vigente.
15 Reconhecemos que a globalização, a modernidade pós revoluções e a modernidade líquida são pertinentes,
contudo, não podemos externar que essa realidade não é plena à todos os indivíduos e esse fato não compromete
a discussão realizada nessa pesquisa.
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do outro, a identidade atribuída e a auto atribuída, ou seja, o endo e exo atribuição. Mas essa
dualidade não é coesa e simplesmente mensurável. A identidade atribuída nem sempre será
incorporada e a identidade auto atribuída nem sempre será plenamente um fato (DUBAR,
2005). Nesse realidade interacional, indivíduo- indivíduo, a identidade que acredito ter, nem
sempre irá coincidir com a identidade que o outro acredita que possuo.
Além disso, na perspectiva relacional, a identidade que auto atribuo não será pura
referente às minhas predileções, mas poderá ter influência externa não apenas do outro
(indivíduos) que convivo, mas também poderá ter influência das instituições culturais, sociais
e políticas que constituem o contexto de minha existência (DUBAR, 2005).
A ambivalência pertinente na dinâmica endo e exo atribuição, pode encontrar
supostamente um ponto de apoio na terceira noção, a noção dramatúrgica sagaz e/ou intuitiva
(CIAMPA, 1987; GOFFMAN, 1988 e 1999). Essa noção reporta-se a existência dramatúrgica
do indivíduo. É considerando o ambiente e os indivíduos neles e possivelmente seus próprios
interesses que os indivíduos incorporam um personagem, fazem-se atores na vida real, uma
representação do eu (CIAMPA, 1987; GOFFMAN, 1988 e 1999). Diante disso, supomos que
a descrição de um indivíduo pelo o outro nunca será exata, pois, há interesses e objetivos que
são velados e sob o domínio individual. Assim, o provisório é um fato e a perpetuidade um
engodo.
Nesse raciocínio, a quarta e enigmática noção, a noção efêmera – síndrome da
obsolescência programada. Efêmera para externar a realidade súbita da contemporaneidade
(BAUMAN, 2003; 2008; HALL, 2006). Considerando nossa sociedade enquanto uma
sociedade de consumo, e reconhecendo viáveis os escritos de Bauman (2003; 2008) referente
à modernidade líquida e a vida para o consumo, podemos supor que a dinâmica identitária
está submersa na realidade, ainda provisória, que está inserida. Assim, a (s) identidade (s)
além de múltiplas são provisórias e utilitaristas, na perspectiva que servem para a satisfação
pessoal, que em nossa sociedade de consumo essa satisfação o é insaciáveis (BAUMAN,
2003; 2008).
Não obstante, essa noção efêmera traz como complemento um o conceito
obsolescência programada, que é pertinente às discussões referente ao consumo de produtos.
Bellandi e Augustin (2015, p. 513) explicam:
Obsolescência é a ação ou coisa que se encontra fora de uso, ultrapassado,
antiquado. Programação é ação humana de planejamento e execução do que fora
planejado. Assim, obsolescência programada seria a ação humana de planejar e
determinar o que se tornará obsoleto e ultrapassado sem que a coisa tenha em
essência deixado de ser (ou existir).
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Com a definição é perceptível o porque utilizamos o referido conceito, pois,
consideramos plausível os escritos de Bauman (2005) sobre identidade, quando o mesmo
apresenta o conceito atrelado a realidade de consumo, sem destacar as relações de poder e
dominação. Outros autores como Hall (2006), Goffman (1988 e 1999), Dubar (2005) entre
outros consideram presente as relações de poder e de dominação quando abordam a temática
identidade. Todavia, a obsolescência programada16, surge em nossa discussão para evidenciar
as relações de poder e dominação, mas especificamente a atuação da estrutura social
dominante sobre a realidade identitária dos agentes sociais.

Reflexões finais
É perceptível a multiplicidade de concepções sobre o conceito identidade. O
arcabouço teórico aqui analisado não compreende um estudo da arte sobre a temática e nem
ousamos intentar isso. Contudo, consideramos que a existência identitária humana não está
presa a determinismos conceituais, mas ela existe, coexiste, constrói-se e se ressignifica de
forma fantástica e essa admiração está na falta de total previsão e de sua atuação relacional
com o meio.
Diante disso, quando escrevemos sobre identidade não conseguimos descartar,
eticamente falando, as relações de poder e a estrutura social que a mesma está inserida.
Todavia diante de tudo isso, não podemos desconsiderar a que supostamente denominamos, a
essência vital que é a singularidade humana, a perspectiva individual de poder, ou seja, de
poder ser diferente, de poder ser imprevisto, de poder ser insurgente, de poder não ser uma
definição, mas uma noção.
16 Para além da realidade em Bauman (2008), da vida para o consumo, consideramos ainda pertinente, a
realidade da subjetividade e objetividade, isso podendo ser exemplificado como a dinâmica do existir que
supomos, é ―o que penso ser‖, ―o que outro espera que eu seja‖, ―o que o outro pensa que sou‖ e o ―eu realmente
eu possa ser‖. Assim, nessa dinâmica do existir, submersa nessa realidade contemporânea do consumo e
histórica da estrutura social, o indivíduo, identitariamente, pode definir-se identitáriamente de acordo com o que
lhe é disposto à consumir e a valorização de tais identidades estão sob a gestão da estrutura social dominante. É a
estrutura social dominante que legitima, ou delega tal função de veredito à instituições sociais, como a família,
escola e a mídia, por exemplo, e viabiliza e inviabiliza identidades. Entretanto, nessa realidade complexa, o
agente social, ainda arquiteta sua existência, definindo identidades nem sempre definidas no rol importo pela
estrutura social. Um bom exemplo é a identidade quilombola contemporânea. No contexto nacional, a identidade
quilombola tem sido promovida e ressignificada de forma muito interessante, pois, a mesma refuta aspectos
estruturantes que atribui estereótipos negativos e preconceituosos e se desenvolve em uma ressignificação de
legítima existência de orgulho de pertença territorial e racial, não ficando preso a questões moforlógica, mas
cultural e subjetiva, transformando uma identidade quilombola tradicional, em uma sofisticada identidade
modernamente cultural, social, política e humana (CASTILHO, 2011). Dessa forma, continuando no exemplo
quilombola, o reivindicar o reconhecimento legal e consequentemente a luta pela cidadania passa a ser uma
noção integrante da identidade, e não ações utilitaristas, ou certo fetiche pela demanda.
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Assim, noção identitária se ajusta as características contemporânea da identidade,
supomos. Não nos desconsideramos a ainda necessidade de consolidar nossas suposições
nesse artigo apresentado, mas sim vislumbramos que o conceito identidade tem uma forte
tendência de ser uma temática a ser por muito tempo estudada, pois, ela reflete a dinâmica
humana de existir.
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LIVROS DIDÁTICOS: O QUE AS IMAGENS “TRADUZEM” SOBRE
DIVERSIDADES ÉTNICAS
Áurea de Santana Bueno (UFMT) – aureadesantanabueno@gmail.com

Resumo:
O presente texto resulta da análise de três livros didáticos com o objetivo de levantar as imagens presentes nesses
livros, com o intuito de verificar como esses materiais apresentam as questões referentes à diversidade étnica e
refletir a respeito do preconceito não verbalizado que os textos não verbais, constituintes da linguagem, vêm
disseminando nos ambientes educacionais. Embora, atualmente, as discussões sobre diversidade têm sido a
tônica dos debates em diversos âmbitos sociais, ainda assim enfrentamos grandes conflitos referentes ao
preconceito relacionado às diversas formas de diversidade. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualiquantitativa na qual os resultados serão apresentados em forma de gráficos, tabelas e de imagens para apresentar
alguns aspectos relevantes resultantes da análise. Espera-se que a discussão aqui levantada suscite reflexões que
promovam uma leitura crítica a respeito de como os livros didáticos, ainda nos dias atuais, têm sido ferramentas
de disseminação de preconceitos que geram discriminações não apenas nas relações étnico-raciais, mas em todo
tipo de interação social, uma vez que – segundo Vygotsky (2017) – os sujeitos se constituem sóciohistoricamente.
Palavras-chave: Diversidades étnicas. Livros didáticos. Textos não-verbais.

1 Introdução

Este trabalho é resultado da análise de três livros didáticos do ensino fundamental
sobre as questões das diversidades étnicas no Brasil. Consiste em observar com criticidade a
presença dos diferentes grupos étnicos e como é abordada a questão da diversidade nesses
livros. A análise será feita considerando não só o que os autores explicitaram, mas também
buscando compreender o não dito, ou seja, aquilo que deixaram nas entrelinhas dos textos
não-verbais.
A primeira obra refere-se ao livro "Ciências: descobrindo o ambiente", do 3º ano,
cujos autores são Nyelda Rocha de Oliveira, Jordelina Alves Martins Wykrota, Simone de
Pádua Thomaz; colaboração Vilma de Sousa; 3ª. edição - São Paulo: Atual, 2008 - (Coleção
Ciências. Descobrindo o ambiente). Na ilustração da capa, o livro retrata uma rica paisagem
contendo diversos elementos da natureza sendo fotografada por um homem ―branco‖.
Encontra-se ainda o título, os nomes dos autores, o ano a que o livro se destina, o logotipo e
nome da editora, componente curricular: ciências e ainda a informação de que a obra é
atualizada conforme o ―Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa‖. A obra possui o selo da
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), aprovado pelo Plano Nacional de
Livros Didáticos (PNLD/2010 a 2012).
A segunda obra analisada trata-se do livro "Novo Interagindo com a História", Manual
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do professor – 4º ano – PNLD/2013 a 2015, cujas autoras são: Lilian Sourient, Roseni Rudek,
Rosiane de Camargo; 4ª edição - São Paulo: Editora do Brasil, 2011 - (Coleção Novo
Interagindo). Na capa desse livro, apresenta a ilustração de um menino negro lutando capoeira
com uma menina de cor parda. Essa ilustração já nos dá um indicativo de que as autoras
trabalham a questão da diversidade racial, cultural e de gênero com mais naturalidade.
A referida obra é composta por um manual integrado ao livro do professor, que
possibilita ao docente fazer melhor uso do material. Traz variedades de conteúdos,
informações e propostas de atividades que subsidiam as práticas pedagógicas, distribuídos em
120 páginas incluindo uma extensa lista de referências, periódicos e sites. Já o livro do
professor está organizado em unidades, que por sua vez, estão divididas em capítulos ao longo
de 184 páginas.
A terceira obra trata-se de outro livro de história (PNLD 2014 a 2016) bem mais
recente que os dois já apresentados. Refere-se ao livro ―Encontros com a História: 6º ano‖ das
autoras Vanise Ribeiro; Carla Maria Junho Anastasia. 3ª edição - Curitiba: Positivo, 2012.
Este traz na capa a ilustração de um menino de pele branca muito bem vestido usando um
notebook e como background, imagens das pirâmides do Egito. Essa ilustração já aponta para
uma visão preconceituosa em relação à diversidade étnica.
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa na qual
os resultados serão apresentados por meio de gráficos, tabelas e de imagens, considerando os
aspectos relevantes da análise. Dessa forma, a análise desses três livros didáticos, sendo que a
segunda e a terceira obra a análise foi descritiva sem apresentação das imagens (dos quais
apresenta-se apenas as imagens da capa), possibilitou uma comparação, no sentido de
perceber se houve ou não alguma mudança a respeito de como a questão da diversidade étnica
vem sendo apresentada nos livros didáticos, visto que se trata de edições de anos diferentes.
Desse modo, espera-se que a discussão aqui levantada suscite reflexões que
promovam uma leitura crítica a respeito de como os livros didáticos, atualmente, ainda, têm
sido ferramentas de disseminação de preconceitos, os quais geram discriminações.

2 Materiais e métodos: caminhos percorridos
O primeiro passo para a análise, foi levantar todos os textos não-verbais (imagens)
com alguma representação de pessoa seja por desenho, pintura, fotografia, forma geométrica
etc. O segundo passo, foi categorizar esses textos, a partir das representações de pessoas,
segundo o sistema classificatório empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatística (IBGE) – brancos, pretos, pardos, amarelos e índios – para identificar grupos
raciais. De acordo com Osorio (2003, p. 7),
embora seja plausível supor que existam em algum grau imperfeições e erros na
definição da pertença dos indivíduos aos grupos raciais delimitados pelas categorias
da classificação, a quase totalidade das pessoas se enquadra em um dos cincos
grupos disponíveis e também aponta a categoria daqueles por quem responde, como
as crianças.

O terceiro passo, foi separar os textos por categoria de imagens coletivas e imagens
individuais, conforme categorizado por Costa (2007). Partindo desses dados e do contexto que
cada imagem apresentava, surgiram outras categorias como: educação, lazer e familiar. Veja
na imagem a seguir a capa dos três livros analisados:
Figura 1: Imagem da capa dos três livros analisados

Fonte: compilação de imagem feita pela autora, 201917.

Todavia, neste trabalho, serão apresentadas as imagens da primeira obra – "Ciências:
descobrindo o ambiente". Quanto à segunda e terceira obra, apresentam-se somente uma
análise descritiva para fins comparativos.
Para tanto, considerou-se as imagens que apresentaram elementos visuais legíveis para
tal classificação, descartando as demais. Além disso, buscou-se identificar o contexto
apresentado em cada imagem, o que implicou no surgimento de novas categorias,
possibilitando uma análise mais detalhada.
Deste modo, a referida obra será analisada de forma mais criteriosa para apresentação
de dados quantitativos que resultaram nos seguintes números: textos não verbais contendo
representações de pessoas – 105, dos quais 52 imagens foram descartadas por não
possibilitarem uma classificação objetiva ou por motivo de repetição.
17
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Dentre essas impossibilidades, vários fatores invalidaram parte das imagens
levantadas, tais como: falta de foco e de qualidade gráfica, representações cobertas e de
costas, por conter apenas parte do corpo inviabilizando a categorização com precisão. Assim,
as imagens possíveis de serem analisadas foram 53. O critério de análise por categoria de
textos coletivos e textos individuais resultou em 27 e 26 textos, respectivamente.

3 Discussões e resultados

Embora, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em 1948, já
postulava que ―todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de
fraternidade‖ (DUDH, 1948, Art. 1º). Esta ainda reforça seu postulado ao declarar que:
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição (op. cit., Art. 2º).

Atualmente, sabemos que as legislações brasileiras são norteadas pela Constituição
Federal (CF) de 1988, nossa Lei Suprema, a qual, também, proclama a igualdade de direito a
―TODOS‖, no Cap. I, Art. 5º: ―Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade‖ (CF, 1988). No
entanto, tais postulados não bastam, pois, até hoje, vemos que a classe socialmente
desfavorecida não desfruta dos seus direitos, os quais, mesmo sendo direitos constitucionais,
são efetivados por meio de lutas. Os dados apresentados a seguir é a pura constatação de que
essa igualdade de direito está longe de ser alcançada, se é que isso é possível, considerando
que a nossa sociedade é excludente por natureza.
Além disso, conforme Kabengele Munanga, o ato de categorizar aplicado à espécie
humana vem sendo usada desde 1684 quando foi empregada - pelo francês François Bernier
– para classificar a diversidade humana em grupos denominados raças. O conceito de raça,
primeiramente, foi usado para classificação de animais e plantas pela Zoologia e Botânica.
Atualmente, o termo emprestado das referidas áreas é usado ―para legitimar as relações de
dominação e de sujeição entre classes sociais‖ (MUNANGA, 200318).
Dando sequência, nos subtópicos a seguir, apresentam-se algumas das imagens
18
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levantadas – somente da primeira obra, "Ciências: descobrindo o ambiente", assim como a
análise e os dados quantitativos resultantes deste trabalho. Para tanto, adota-se as
categorizações de textos não-verbais coletivos e individuais, bem como as subcategorizações
para os contextos presentes nas imagens: lazer, educação e familiar.

3.1 Textos não-verbais coletivos

Essa categoria foi representada por 27 imagens nos quais foram detectados uma
disparidade nos números de representações de pessoas da cor preta, amarela e maior ainda de
índio em relação ao branco. Enquanto os brancos aparecem em 74,07% dos textos, os pretos
aparecem em apenas 29,63%, os amarelos em 14,81% e índios em 7,41%. Para melhor
visualização dessa representação numérica, veja o gráfico a seguir:
Gráfico 1 – Representação da presença das categorias étnicas nos textos coletivos

Fonte: Esquematizado pela autora, 2018.

Contudo, foi significativa as representações de pessoas pardas nessa mesma categoria,
totalizando 85,18% das imagens.
Figura 2: Representação de texto não-verbal coletivo

Fonte: Livro Ciências: descobrindo o ambiente (2008, p. 123).

Embora, os pardos apareçam em maior quantidade dos textos que aparecem brancos a
desproporcionalidade se deu em relação à quantidade de brancos presentes em cada texto, que
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na maioria das vezes é superior ao número de pardos como exemplificada na imagem acima.

3.2 Textos não-verbais individuais

Nessa categoria foram analisadas 26 imagens nos quais se observam 15 representando
brancos, seguidos de 9 representando pardos, apenas 1 amarelo, 1 índio e o preto sequer
apareceu nessa categoria. Ver tabela abaixo:
Tabela 1 - Representação numérica das categoriais étnicas nas imagens analisadas
Nº de textos
individuais
26

Nº de representações de pessoas nas categorias
Brancos

Pardos

Preto

Índio

Amarelo

15

9

0

1

1

Fonte: Esquematizado pela autora, 2018.

Mais uma vez, é notório como a condição de desigualdade está atrelada à imagem do
preto de uma forma ou de outra desde o primórdio.

3.3 Coisa de índio

Quanto ao índio a situação não muda muito, por mais que tenham aparecidos nas duas
categorias mencionadas foi apenas para representar algo relacionado à sua comunidade. Como
se colocasse uma placa com o seguinte enunciado: ―Proibido a presença de índios neste local‖
ou ―Lugar de índios é na aldeia‖. A seguir, as imagens a seguir mostram a presença do índio
apenas para representar os locais de habitação a eles atribuídos.
Figura 3, 4 - Textos da categoria coletivo (à esquerda), texto da categoria individual (à direita)

Fonte: Livro Ciências: descobrindo o ambiente (2008, p. 12, 136).

3.4 Uma questão de contexto
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Outro critério de categorização se deu na hora de analisar o contexto presente em cada
texto. Eles apresentaram os seguintes contextos: educação, lazer e familiar. Assim, em alguns
contextos, constatou-se a predominância de determinado grupo em detrimento de outro.
Figura 5 - Representação da categoria contexto educação

Fonte: Livro Ciências: Descobrindo o ambiente (2008, p. 34).

Exemplo claro disso, é a ausência do índio na categoria educação, que como já vimos,
ele só aparece para representar sua comunidade. A ideia de que o índio não tem capacidade de
instrução ou de civilização é difundida entre as crianças desde a sua tenra idade, disseminando
e perpetuando o preconceito na sociedade, consequentemente, a discriminação racial desses
sujeitos.
Já o amarelo, apesar do número de texto que o represente ser tão insignificante, ele
apareceu em todas as categorias analisadas. De fato, é mais fácil termos um amarelo em sala
de aula do que um índio, por exemplo, que está bem mais próximo de nós em termos de
localização geográfica.
A presença do preto também foi um tanto restrita dentro da categoria educação, assim
como em outras categorias, nunca havendo mais que um nos textos analisados, isso quando
há. Quanto ao branco, apareceu ocupando posição de destaque sempre em quantidade superior
em relação às demais categorias.

3.5 Categoria lazer e contexto familiar

Foram 25 textos analisados nessa categoria nos quais foi constatado pela
predominância dessa categoria, que o autor deu enfoque na necessidade que a criança tem de
lazer. Contudo, constatou-se ainda que o fator de desigualdade racial permanece com certa
sutileza que é possível passar despercebido. Nos textos coletivos de lazer os pretos, pardos e
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brancos aparecem em maior quantidade.
Figura 6 e 7: Textos coletivos da categoria lazer

Fonte: Livro Ciências: Descobrindo o ambiente (2008, p. 40 e 86).

Já nos textos individuais não houve presença de preto, índio, nem amarelo dentro da
categoria lazer. Aparecem individualmente brancos e pardos brincando, sendo que há
predominância de textos com presença de brancos.
Considerando o contexto familiar, somaram 12 textos nessa categoria. Dentre os quais
a condição de diferença ainda esteve presente. Não consta nenhum texto com presença das
categorias: preto e índio. Havendo apenas textos com presença de branco, pardo e um com
representação do amarelo nos textos analisados, como podemos identificar logo abaixo.
Figuras 8, 9 e 10 - Textos da categoria contexto familiar

Fonte: Livro Ciências: Descobrindo o ambiente (2008, p. 52, 117, 126).

Diante do exposto, considera-se de extrema importância que a linguagem não verbal
não seja vista como simples ilustração, no entanto, a falta de um olhar crítico faz com que
passe despercebida a intencionalidade ―por trás‖ das imagens, o que não as impedem de
cumprir o seu papel na propagação do preconceito em relação as diversidades, ainda que de
forma implícita ou despropositadamente.
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4 Um comparativo entre as obras: verificando o que mudou

Como já mencionado, da segunda obra apresenta-se a análise por descrição para
comparação com os dados levantados no primeiro livro. Nessa, consta no decorrer dos
exercícios, além das respostas e sugestões de respostas, uma série de orientações para que o
professor recorra ao manual como fonte de inspiração devido às indicações de filmes, leituras
e sites não só para o professor, mas para os alunos também.
Em se tratando da formação cidadã, a referida obra propõe diversos conteúdos para a
formação crítica do indivíduo. Nesta edição, os conteúdos abordados são sobre a história do
Brasil e há capítulos reservados apenas para a apresentação das perspectivas dos grupos
étnicos. O livro inicia com a vinda dos portugueses e relata sobre a situação desta época e da
atual dos indígenas, retrata a situação dos escravos afrodescendentes e, ainda, separa um
capítulo para a discussão sobre preconceito e racismo.
Além destes princípios éticos, o livro não reproduz ideias preconceituosas ou
discriminatórias dirigidas a algum tipo de diversidade, seja ela étnico-racial, social, cultural,
religiosa ou de gênero. Além disso, pode se afirmar que nesta obra considerou-se o que a CF
de 1988 legitima sobre o ensino de História: ―o ensino da História do Brasil levará em conta
as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro‖ (Art. 242,
§ 1º). Porquanto, os conteúdos apresentados são realizados de forma a despertar os alunos
para a historicidade das experiências sociais, trabalhando conceitos apoiados às ações
positivas à cidadania e ao convívio social, como a abordagem de temáticas étnico-raciais.
Em contrapartida, na terceira obra, outro livro de história até mais recente, a presença
do negro foi um tanto restrita, havendo apenas uma imagem em todo livro. Ainda assim para
ilustrar uma situação de serviço braçal. Embora o livro tenha trabalhado, preferencialmente,
com imagens de obras de artes como ilustração, não houve uma sequer que retratasse a
presença do negro, a não ser no capítulo sobre a África. Quanto ao branco, notoriamente,
ocupa posição de destaque em quantidade superior em relação às outras categorias. Logo na
capa, já se constata o preconceito não verbalizado quando ilustra somente um menino de pele
branca muito bem vestido manuseando um notebook.
Pode-se afirmar que as concepções preconceituosas, em geral, resultam-se da visão
negativa sobre a diversidade humana disseminada pela cultura de cada sociedade ao longo dos
séculos. Pois, segundo Kroeber em sua contribuição para o conceito de cultura afirma que ―a
cultura é um processo acumulativo, resultante de toda experiência histórica das gerações
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anteriores. Este processo limita ou estimula a ação criativa do indivíduo‖ (1950, apud Laraia,
2009). Nesse entendimento, a ação discriminatória evidencia o preconceito que está arraigado
no ideário das sociedades em geral, o qual pode ser manifestado de diferentes maneiras –
verbalizado ou não verbalizado, explícito ou implícito. Dessa forma, apenas uma leitura
crítica nos possibilita melhor percepção para uma compreensão mais humanizada da
diversidade como um todo. Quanto às mudanças, acontecem, mas, a passos lentos!

5 Reflexões finais

Pensar na diversidade como parte do passado é negar a realidade em nossa volta ou
quem sabe dentro de nós mesmos, é acreditar no mito da democracia racial. Hoje, mais do
nunca, ainda que de uma forma velada, talvez a pior possível, a questão das diversidades
humanas sob forma de racismo tem feito parte do cotidiano da nossa sociedade. Mais do que
uma simples herança de nosso passado essa problemática racial está arraigada em nosso
pensamento de diferentes formas. Diante do resultado apontado por esse trabalho, não há
como negar esse fato, muito menos, fecharmos os olhos à realidade que nos cerca.
Considerando que, antes deste estudo, essas percepções eram ―invisíveis‖ ao meu
olhar, o processo de análise desses livros me proporcionou uma visão crítica da realidade à
minha volta. A partir dessa leitura crítica, a minha sensibilidade em relação aos outros
também não será a mesma, pois ao pensarmos no Outro, nos aproximando ao máximo do seu
lugar, a vida ganha novo sentido. As questões das diversidades raciais são assuntos bastante
polêmicos, que por sua vez, geram outros fatores mais conflitantes ainda, por exemplo, a
discriminação racial e a desigualdade social, todos proveniente do preconceito enraizado nas
pessoas que por falta de entendimento ou pura intolerância geram atos de discriminações em
todos os níveis sociais.
Contudo, não basta discutir sobre o assunto, é preciso se conscientizar, descruzar os
braços, caminhar rumo à mudança e, finalmente, sair da zona de conforto. Para isso, cabe-nos
olhar com mais criticidade para dentro de nós e refletir se não somos mais um a disseminar e
perpetuar essas formas doentias de relações sociais, mensurando o valor do próximo com base
em sua origem, religião, classe social, opção sexual, fenótipos entre outros estereótipos
possíveis do ato de categorizar.
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MELANINA: SERÁ A ÚNICA DIFERENÇA ENTRE NÓS?
Ana Paula Mendes de Oliveira Braga (FCARP) - anabraga22@hotmail.com

Resumo:
O texto a seguir apresenta o Relato de uma atividade – I Seminário de Cultura Afro-Brasileira e Indígena –
desenvolvida na disciplina de Seminário de Pesquisa em História da África e indígena, contemplada na Matriz
Curricular do 7° semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Católica Rainha da Paz,
Araputanga-MT. A disciplina teve como objetivo analisar a pluralidade étnica brasileira dos povos africanos e
indígenas para a formação do Brasil e identificar a relevância da consciência negra/indígena para a democracia
brasileira, além de construir estratégias educacionais que visem uma pedagogia antirracista favorável à
diversidade, a fim de suscitar reflexões sobre as representações sociais negativas colocadas a população negra
por meio de estigmas e estereótipos, com o intuito de abordar particularmente a questão da educação étnicoracial no espaço escolar. As leituras, vivências e reflexões proporcionaram em nós acadêmicos, um novo olhar
sobre as práticas pedagógicas exercidas em sala de aula. Foi o momento em que vários paradigmas arraigados
começaram a perder força e o reconstruir tomou formas em nossas concepções.
Palavras-chave: Formação docente. Interculturalidade. Diversidade. Educação Étnico-racial.

1 Introdução

Vivemos e compartilhamos um espaço comum, um todo que deve ser de todos. Pensar
o mundo como um só parece meio irônico em meio a tantas ilhas impostas por nós seres
humanos. Nesse espaço comum existem vários seres vivos, entre eles os humanos, seres
pensantes e inteligentes, que se desenvolvem constantemente, criam coisas a todo momento, e
vivem em grupos sociais. Cada ser possui características e especificidades próprias, o que dá
surgimento a diversidade humana. Diversidade essa que no decorrer da vida sofre alterações,
ou seja, é moldada, composta e complementada por um conjunto de costumes e valores de um
povo, que são compartilhados através de práticas sociais, chamada cultura.
A palavra cultura vem do termo em latim Culturae, que significa a ação de tratar,
cultivar. É composta por comportamentos, hábitos e discursos fundantes de um povo,
construída historicamente. Esses comportamentos e opiniões se difere de um grupo a outro, o
que torna cada ser e grupo próprio. Entretanto essas especificidades e características próprias
não devem tornar os grupos sociais ilhas isoladas uma das outras. Quando há interação de
duas ou mais matrizes culturais ocorre o processo de aculturação, e assim todos se
desenvolvem em uma nova cultura promovendo a miscigenação de culturas, o que enriquece
os saberes e levam a interculturalidade, o diálogo entre as culturas.
A disciplina de Seminário de Pesquisa em história da África e indígena, possibilitou
uma viagem no tempo observando mais detalhadamente a historiografia permitindo uma nova
leitura dessa construção Eurocêntrica feita com a chegada dos portugueses a vários séculos. O
que se sabe sobre os povos indígenas foram narrados pelos próprios europeus já que suas
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matrizes iniciais foram perdidas ou excluídas ao longo do processo de dominação e
colonização no decorrer do século XVI e XVII.
No que diz respeito ao contexto histórico, sabe-se que os povos indígenas nos
primeiros anos da chegada dos portugueses foram tratados como parceiros comerciais, através
do escambo, troca de mercadorias. A proporção de troca só amentava em benefícios aos
portugueses, o que levou a constantes conflitos entre os indígenas, e com isso a mão de obra
indígena ficou escassa, e assim fez os portugueses buscarem mão de obra na África.
Permeamos também o sofrido contexto dos escravos, transportados como sucatas, pois até as
mercadorias recebiam melhores cuidados. Muitos morriam antes mesmo de chegarem em
território brasileiro. E os que aqui chegavam tinham suas identidades devoradas, famílias
separadas e laços desconstruídos.
O tempo passou e através de muitas lutas, mortes e sofrimento os escravos
conquistaram a abolição. Independência esta que ainda os deixara a mercê de muitos
senhores, pois não havia políticas públicas e ações afirmativas que lhes desse suporte ao
saírem das senzalas, para o exercício pleno da cidadania. O que havia era apenas quilombos,
um importante ponto de refúgio de todos que precisavam, inclusive aos brancos excluídos da
burguesia. Esse ato relatado anteriormente pelos quilombos é algo que nos chamou atenção,
pois abrigavam inclusive aqueles que ao deterem o poder os maltratavam.
Após todo esse desenvolvimento histórico ao longo dos anos deu início as políticas
públicas e ações afirmativas, desenvolvidos pelo Estado afim de garantir e colocar em prática
direitos que são previstos na Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil
assegura em Lei a igualdade, e tem como objetivos fundamentais, construir uma sociedade
livre justa e solidária, a fim de garantir o desenvolvimento nacional, além de promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. E com isso as transformações ocorridas na Educação Brasileira contempla um
currículo que trabalha as diversidades e o respeito a mesma, assegurada pela constituição
cidadã. Entretanto cabe salientar que algumas práticas exercidas pela sociedade são
contraditórias a Constituição e as leis vigentes, no que diz respeito as diversidades. Um
exemplo claro e que acontece diariamente em nossa sociedade é a Xenofobia, a não aceitação
a diversidade, a cultura ou a etnia do outro.
Pensar o respeito a diversidade de cultura nos remete a algo complexo, ou seja, tecido
em conjunto, de forma contínua e permanente. Outrossim esse fator não se aproxima de
muitas práticas exercidas por determinados grupos sociais cotidianamente. As ações
afirmativas, vem como políticas e procedimentos que podem ser obrigatórios ou voluntários,
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com o intuito de combater e retificar os efeitos discriminatórios atual e do passado. A fim de
tornar a igualdade de oportunidades, ou seja, direitos e deveres uma realidade corriqueira na
vida de todos os cidadãos.
Essas discriminações de modo geral, causou grandes repercussões em toda sociedade,
e com isso chamou atenção inclusive da Organização das Nações Unidas (ONU), que no ano
de 2011 realizou a chamada Declaração de Durban, um acordo internacional que trata da
diversidade étnico-racial, assinado na III Conferência Mundial de Combate ao Racismo,
discriminação Racial, intolerância Correlata e inclusive o xenofobismo citado á cima, a fim de
reforçar o respeito a diversidade. Cabe ressaltar ainda sobre a Lei 10.639/03 que contemplava
apenas a cultura Afro Brasileira nos currículos, de modo a incluir no calendário escolar o dia
20 de novembro como dia Nacional da Consciência Negra. E que nos anos seguintes foi
substituída pela Lei n° 11.645 de 10 março de

2008, incluindo no currículo oficial a

obrigatoriedade do ensino de História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
Com o passar dos anos, através de registros históricos e mesmo entremeio as
contradições, observa-se os avanços que foram alcançados na asseguração do direito a
igualdade. Na implementação de Leis que contemplam diversas culturas, na revisão de
currículos, qualificação e formação continuada dos professores, nos planos e programas de
ações afirmativas em respeito a diversidade da nação brasileira. Conquistas que foram
almejadas e impostas por pessoas que lutavam pelos direitos a igualdade de todos, para
alcançarmos o bem comum, e não tornar o mundo ilhas isoladas separadas por etnias raciais,
mais sim pensar o mundo como um todo e de todos.
Sendo assim a educação primordial na formação do sujeito para viver em sociedade,
deve mediar todas e quaisquer situações que venham ser discriminatórias a qualquer das
diversidades existentes, para que não haja a perpetuação de ideologias racista, hierarquia
racial, inferioridade racial, intelectual, de beleza estética, de valores morais, éticos e culturais.
É importante salientar também sobre o etnocentrismo que segundo Anthony Giddens, o
etnocentrismo ―é a prática de julgar as outras culturas comparando-as com a nossa.‖ O mesmo
influência e acarreta deformações na construção da identidade cultural, ou seja, as famosas
―modinhas‖ que influenciam, e muitas vezes são veículos de instigação ao ódio, aversão e
desrespeito a cultura, o modo e o jeito de ser do outro.
Abordamos também sobre a formação da Identidade cultural, que é tecida através de
vivências e compartilhamento de ideias de um grupo, onde o mito se faz presente como um
discurso fundante do grupo, proporcionando a organização dos seus membros. Sendo assim
todas as pessoas que participam da sociedade possuem uma identidade cultural, construída
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através do processo de socialização experenciado nas diversas instituições, e desse modo a
cultura molda o indivíduo e é moldada por ele, conferindo-lhe assim uma identidade cultural.
Através dessas práticas sociais ocorre a expressão de um conjunto de valores e costumes de
um povo, pautados sobre ideias abstratas que definem o verdadeiro correto, com ações que
agregam sentido e direcionam as práticas sociais, e incorpora assim valores culturais, que
sofre alterações com o passar do tempo.
A convite da Professora da disciplina Joana Darc Xavier Alves recebemos uma visita
das representantes do projeto ―Não Alisa Não‖, acompanhada de uma mestranda pesquisadora
do projeto, que veio somar dinamizar e culminar com os conteúdos abordado. Elas contaram
sobre o surgimento do grupo, e como ele se expandiu ligeiramente, retrataram ainda sobre a
importância da representatividade das culturas na construção da Identidade própria. O projeto
visa estimular e elevar a autoestima de pessoas que decidem passar pela famosa transição
capilar, criar essa representatividade que na maioria das vezes é crucial para a aceitação de
algumas identidades, realizadas através de diálogos, encontros, páginas nas redes sociais e
grupos de WatsApp, para troca de informações, palavras, desabafos, estímulos, vivências e
inclusive troca de produtos. O mesmo tomou uma grande proporção e hoje é pesquisado e
tema de um projeto que pertence a linha de pesquisa de Educação e diversidade, intitulado ―
Cabelo crespo e a ressignificação de identidade de alunas de uma escola em Araputanga-MT,
por Elenilda da Silva Santos mestranda em educação da Universidade do Estado de Mato
Grosso (UNEMAT), além de estar caminhando para um possível intercâmbio cultural com
um grupo de outro país, que defendem propósitos em comum, e encaminha-se para um
processo de aculturação, o contato de dois grupos.
Para proporcionar maiores reflexões e vivências, assistimos um filme intitulado
―Raça‖, que retratou sobre discriminação, contra judeus e negros, que através de seus esforços
e habilidades conseguiram alcançar as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, na
Alemanha Nazista. Enfrentaram inúmeras ameaças e principalmente rejeições para desistirem,
e mesmo alcançando o título ainda sim sofriam com a discriminação. O filme tocou e indagou
por que permeou práticas socias discriminatórias. Coube ao final uma mesa redonda com o
tema ―O despertar das Políticas Públicas para o Cidadão Cristão‖, com o padre Sandro
Giancola, retratando sobre a importância das políticas públicas, e a forma pela qual a
enxergamos, pensada e exercida em benefício a todos, exercendo o bem comum.

No

encerramento o Pe. Salesiano Sandra Giancola conclui com a fala do Papa Francisco, onde
dizia que ―O nosso olhar deve ser global, para o bem Comum, de todos! Mas as nossas ações
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devem ser locais‖, e assim aos poucos, com o chamado trabalho de formiguinhas, através da
complexidade (tecer em conjunto), vamos semeando sementinhas de respeito e humanização.
No decorrer desse itinerário teórico enriquecido, com muita dinamicidade, estavam as
atividades práticas. Estás nos oportunizaram a conhecer e vivenciar práticas importantes para
a construção positiva da identidade cultural, da representatividade além de ampliar nossa
visão enquanto acadêmicos e futuros educares. Realizamos oficinas para confecções de
bonecas negras e que depois muitas foram doadas a instituições carentes. Todas as atividades,
rodas de conversa, relatos, filmes, palestras nos envolveram grandemente, entretanto teve um
momento mais que especial, pelo qual impulsionou a produzir esse relato de experiência que
foi o desfecho da disciplina.
Os acadêmicos e acadêmicas do curso orientados pela professora organizaram o I
seminário de cultura Afro-Brasileira e indígena de Pedagogia. O seminário aconteceu nos dias
5, 6 e 7 de junho de 2019, nas dependências da Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP).
O evento interno do curso de pedagogia com muita dinamicidade contou com diferentes
momentos, tais como seminários teóricos e debates em torno a interculturalidade, a inclusão
na sociedade e como tudo isso ocorre nas instituições educacionais, contou também com
apresentações culturais Afro-indígenas, além de degustações de pratos típicos afro-brasileiros
e indígenas.
O seminário de cultura Afro-brasileira e Indígena, teve como objetivo, proporcionar a
nós acadêmicos e acadêmicas vivências e o despertar dos olhares frente as diversidades de
culturas existentes na sociedade. Como uma forma de perpassar, experenciar, ampliar,
conhecer, construir e principalmente reconstruir conceitos, quebrar paradigmas e compreender
a miscigenação presente em todos âmbitos da sociedade. Com intuito de zelar pela formação
docente. Formação está capaz de suscitar o fazer docente, de modo a compreender, respeitar,
conduzir e dialogar entre a diversidade de cultura.
Mas e a melanina: será a única diferença entre nós? A melanina é um pigmento
produzido por uma célula do nosso corpo chamado melanócito. O melanócito está na parte
inferior da epiderme (que é a camada mais superficial da pele). Sua tonalidade varia de
amarelada a marrom, e quimicamente constitui-se de polímeros do aminoácido tirosino
formado nos melanócitos por ação da tirosinase. No homem a variação de cor são provocadas
pela atividade do melanócito e não pela quantidade do mesmo, que é igual em todos os
homens e tons de pele.
De acordo com o Dr° Drauzio Varella em seu vídeo intitulado ―Como surgiram as
cores?‖, as cores de pele são frutos da migração do homem e da seleção natural ao longo das
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eras. Ele ressalta que somos todos descendentes de negros, e que a nossa espécie surgiu da
África, e que a mais ou menos uns 6 milhões de anos atrás por falta de comidas começaram a
migrar. Os primeiros hominídeos resolveram viver em pequenos grupos e procurar por
comida e com isso começaram a migrar para a Europa e para a Ásia. Sabemos que a vitamina
D é essencial para o desenvolvimento do nosso corpo, e que a pele negra não absorve toda a
radiação ultravioleta em decorrência a cor da pigmentação melanina, e por isso precisavam de
sol para terem melhor absorção e sintetização da vitamina D. A medida em que foram
migrando para Europa ainda no Sul encontraram regiões tropicais, e como o passar dos anos
foram seguindo em direção ao norte regiões mais frias.
O doutor explica que os que eram bons sintetizadores de vitamina D, conseguiram
sobreviver e ter filhos saudáveis, com o decorrer do tempo devido as regiões e a natureza a
melanina pigmentação que dá cor a pele foi construindo tonalidades diferentes. O autor ainda
ressalta que essa discriminação racial é estúpida, afinal de conta somos todos iguais, e que a
única diferença é a concentração de melanina na pele. Que a meu ver não é diferença e sim
uma característica própria de cada ser, assim como tantas outras características e
especificidades que construímos no decorrer da vida.
Considerando que a cultura e a diversidade permeiam todo o processo de
escolarização, que se constrói a partir da diferença e se manifesta na sociedade, que de acordo
com Pabis e Martins (2014) ―esses conceitos devem ser melhor compreendidos
principalmente pelos professores, principais agentes no processo de ensino aprendizagem‖.
Os autores ainda ressaltam que:
A escola como uma micro sociedade abarca todos os conflitos existentes na
sociedade total e por isso é fundamental que a escola esteja preparada para essa
mudança, que é cultural. A transmissão de conhecimento supõe a participação de
todas as culturas que fazem parte da comunidade em que está inserida, para isso é
importante que o professor esteja preparado para contribuir na construção dessa
nova escola, rompendo preconceitos, incluindo o conhecimento trazido por outras
culturas para a sala de aula. (PABIS, MARTINS, p.31, 2014).

Portanto o processo de ensino aprendizagem deve ser pensado, preparado para todos, a
fim de criar possibilidades, direcionar e impulsionar caminhos, para uma prática cotidiana que
contemple as diferenças, a diversidade e proporcione condições de aprendizagem sobre as
mesmas e para as mesmas. Desse modo fazer-se sujeito aprendente do processo de ensino
aprendizagem, é o primeiro passo para identificar a diversidade e pensar uma nova prática
para a sala de aula. E assim não deixar que os livros didáticos em sua maneira exclusiva de
congelar culturas, e devorar a identidade, tome espaço em nossas vidas e principalmente em
nossa sala de aula. A pigmentação da melanina assim como o nosso jeito de ser nos torna
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únicos e não melhores ou piores que os outros, a questão é mais simples do que imaginamos
quando pensada com o verdadeiro olhar humano.

2 Considerações finais

Experenciar essa disciplina permitiu-nos ampliar os olhares, reconstruir conceitos, e
ativar inquietações, que muitas das vezes passam despercebidas. Enxergar a grandeza do ser
humano, e perceber o quanto podemos ser diferentes e iguais. Perceber que ao valorizarmos a
diversidade de culturas presentes em nosso país e no mundo, proporciona ao aluno a
compreensão de seu próprio valor, e desenvolve inclusive a sua autoestima. Por isso cada vez
mais há a necessidade de realizar a interculturalidade, o diálogo respeitoso entre as culturas,
demostrar a riqueza e o quanto podemos evoluir, na troca de conhecimentos, saberes,
costumes com outros grupos sociais. Portanto pensar o mundo como um todo inclui
especialmente pensar a existência humana, a continuação humana em nossa casa comum.
A escolha do título nos remete a uma reflexão, esta que foi proposital para pensarmos
de que modo podemos contribuir para a não perpetuação de ideologias e estereótipos
discriminatórios. E nós enquanto seres humanos, educadores e condutores do saber podemos
tornar cada vez mais forte a interculturalidade de modo a transpor os muros da escola.
Respeitar as características próprias de cada ser, promover ações simples, diárias e locais,
para não sermos devoradores de identidades. Por fim quero concluir com a frase de Zilda
Arns ―a paz é uma conquista coletiva. Tem lugar quando encorajamos as pessoas, quando
promovemos os valores culturais e éticos, as atitudes e práticas da busca do bem comum‖.
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O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DAS ASSISTENTES SOCIAIS NO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Soraide Isabel Ferreira (IFMT) – ysa.ferreira21@gmail.com

Resumo:
A Política de Educação Profissional e Tecnológica tem como característica fundamental a integração entre
Educação Propedêutica e Educação Profissional, sendo considerada por muitos estudiosos como um novo marco
de Educação voltada para a classe trabalhadora. Assim, este artigo – parte integrante da dissertação de mestrado
intitulado ―O Exercício Profissional das Assistentes Sociais no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso: demandas sociais e respostas profissionais‖, apresentada no Programa de PósGraduação em Política Social (PPGPS), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 2019, objetiva
analisar a concepção de Educação Profissional Tecnológica apreendida pelas Assistentes Sociais no âmbito do
IFMT, bem como discutir sobre o modelo de trabalho pautado na perspectiva de equipe multiprofissional
implementado nesse espaço educacional. Para atingir os objetivos propostos no referido estudo, utilizou-se de
pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, tendo como técnica de coleta de dados a utilização de entrevistas
semi-estruturadas. Os dados mostram que a concepção sobre a referida política é perpassada pelas condições nas
quais ela se efetiva nos mais diferentes campi. Além disso, identificamos que a fragilidade do trabalho
multiprofissional é decorrente de uma série de fatores estruturais, não podendo ser de responsabilidade somente
da categoria de Assistentes Sociais. Dessa forma, sinalizamos para a necessidade de um processo de capacitação
continua e continuada, bem como para o compromisso de luta coletiva pela Educação, enquanto direito social a
ser efetivado.
Palavras-chave: política de educação profissional e tecnológica, trabalho multiprofissional, exercício
profissional.

1. Introdução
A trajetória da Política de Educação é marcada pela dualidade histórica entre
Educação Propedêutica e Educação Profissional, característica do processo inerente ao modo
de produção capitalista, que tem fortalecido a Educação Profissional direcionada para as
exigências desse modelo societário. Em 2008 é criada a Política de Educação Profissional e
Tecnológica, que se assenta em uma concepção de Educação Integrada e é implementado pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT).
A perspectiva de trabalho adotada no IFMT para os servidores que atendem aos
estudantes consiste em um trabalho multiprofissional – que é também um modelo adotado em
diversos outros espaços sócio-ocuapacionais de inserção do Serviço Social, tendo como
direção promover o desenvolvimento de ações profissionais com diversas áreas do
conhecimento, no sentido de possibilitar uma intervenção ampliada e qualificada, no processo
de intervir nas demandas escolares.
A partir desses aspectos, neste artigo, analisaremos como é apreendida pelas
Assistentes Sociais, a concepção de Educação Profissional e Tecnológica proposta na Lei de
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criação do Instituto Federal (Lei nº 11.892/2008), bem como buscaremos verificar como tem
sido desenvolvido o trabalho em equipe multiprofissional nesse espaço educacional.
2. A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA: dualidade histórica entre educação
propedêutica e educação profissional

A trajetória da Política de Educação brasileira demonstra que ela é marcada
historicamente pelo caráter dual, resultante da própria dualidade da luta de classes do
capitalismo. Com isso, o Ensino Propedêutico que prepara para o ingresso na universidade é
acessado pela classe burguesa, enquanto que a classe trabalhadora, no seu curso formativo não
tem tido acesso ao ensino com as mesmas condições e mesma qualidade se comparado com os
da outra classe (GAWRYSZEWSKI, 2017). Essa separação, nos leva a analisar que o Brasil
tem seguido a lógica de ―formar cidadãos‖ para atender aos interesses capitalistas, tanto que
[...] a educação permanece dividida entre aquela destinada aos que produzem a vida
e a riqueza da sociedade usando sua força de trabalho e aquela destinada aos
dirigentes, às elites, aos grupos e segmentos que dão orientação e direção à
sociedade. Então, a marca da dualidade educacional do Brasil é, na verdade, a marca
da educação moderna nas sociedades ocidentais sob o modo de produção capitalista.
A luta contra isso é uma luta contra hegemônica. É uma luta que não dá tréguas e
que, portanto, só pode ser travada com muita força coletiva (Ramos, 2008, p. 2).

Com essa direção, Frigotto (2010) afirma que a Educação nesse modelo societário
apresenta um quadro de extrema perversidade desde o curso primário, com um nítida
diferenciação de formação dos filhos das elites e dos filhos da classe trabalhadora, tanto que
aos primeiros lhes são possibilitados uma formação propedêutica enquanto aos segundos uma
formação mais técnica, ou seja, a educação escolar tem cumprido a função de contribuir para
a reprodução das classes sociais, assegurando a burguesia o ensino das ciências, das letras e
das artes e aos trabalhadores era negado essa forma de formação, tanto que,
[...] na medida em que o sistema capitalista se solidifica e os sistemas educacionais
se estruturam, assume nitidez de defesa da universalização dualista, segmentada:
escola disciplinadora e adestradora para os filhos dos trabalhadores e escola
formativa para os filhos das classes dirigentes (FRIGOTTO, 2010, p. 36).

Essa segmentação dualista se enraizou no tecido social através da discriminação do
trabalho manual, de tal forma que até a década de 1970, seguindo o modelo fordista, a
formação educacional era mecanizada e repetitiva, em decorrência da produção em série e em
larga escala, em que o trabalhador era considerado uma simples peça de uma imensa
engrenagem. Assim, observamos que a formação educacional se dá de forma totalmente
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desigual: ―por um lado, qualifica determinados trabalhadores para o trabalho mais complexos
e, por outro, desqualifica-os para o trabalho mais simples [...]‖ (BARBOSA, 2015).
De modo geral, os segmentos mais abastados da sociedade têm acesso ao ensino
básico propedêutico, mais amplo e que instrui e prepara os alunos para cursar as
universidades públicas ou privadas da elite, enquanto as classes trabalhadoras mais
fragilizadas, em termos de direitos e renda têm caminhos que nem sempre
favorecem uma trajetória formativa que contemple todos os graus do ensino e com a
mesma qualidade dos primeiros (GAWRYSZEWSKI, 2017, p. 146).

Cabe notar, portanto, que na perspectiva capitalista, a educação ―é uma das formas de
se assegurar a sociabilidade necessária à reprodução do próprio capital. Uma relação que
conforma sentidos, valores e comportamentos em uma dimensão também desumanizadora‖
(ALMEIDA; RODRIGUES, 2013, p. 95). Sob esse ponto de vista, seu significado
constitutivo enquanto formação do indivíduo, como ser social, no seu pensar e agir, voltada
para uma visão democrática tem sido descaracterizada.
Contudo, essa realidade ganha uma expressiva notoriedade, sobretudo, na década de
1980, período marcado por um processo de luta realizada pelo protagonismo dos movimentos
sindical, estudantil e popular em prol do acesso igualitário à Educação, a qual passa a ser
reconhecida como direito social, com promulgação da Constituição Federal de 1988
(CF/1988). Desse modo, a Educação passa ser considerada no seu artigo 205 como ―direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho‖ (BRASIL, 2011).
Como a presença desse direito na Constituição, por si só, não foi capaz de garantir sua
efetiva materialização, foi necessária a implementação de leis para sua regularização, como
direito público. Assim, na década de 1990, houve a aprovação da nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996 19 , que direciona a Política de
Educação no Brasil, com o intuito de oferecer uma educação igualitária como direito de todos,
ampliando e aprofundando as conquistas sociais obtidas pela Constituição Federal/1988 em
matéria educacional. No entanto, se por um lado, a nova LDB/1996 foi um avanço na área da
educação, ao regulamentar a Política de Educação no Brasil, por outro lado, traduziu
ambiguidades ao reforçar a dualidade educacional, na medida em que coloca ao ensino
técnico um conteúdo direcionado à instrumentalização produtiva, valorizando aspectos
constitutivos do mercado, assim, ―[...] fundamentadas das técnicas diversificadas utilizadas na
19

Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em
instituições próprias.
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produção [continuava proporcionando] o mero treinamento de técnicas produtivas [...]‖
(RAMOS, 2005, p. 35).
Assim, segundo Moura (2007), o Ensino Médio retoma legalmente um sentido
puramente propedêutico, enquanto os cursos técnicos, são obrigatoriamente separados do
Ensino Médio, prevalecendo que a lógica de mercado atuasse livremente em todos os níveis
da Educação, pois a nova LDB/1996
[...] se concretizou esvaziada de conteúdo democrático, possibilitando ao Estado
modificar sua estrutura de acordo com os interesses do capital regido pelo
neoliberalismo e com as necessidades do mercado quanto à formação da mão de
obra. Essa nova LDB expressa a contradição presente na década de 1990, de
expandir a institucionalização da demanda pela educação, mas sob o enfoque das
novas demandas sociais no contexto capitalista de reestruturação produtiva e
reforma do Estado, isto é, responder à expansão do capital (BARBOSA, 2015, p.
137).

Dessa forma, a Política de Educação constitui-se, por um lado, em uma intervenção do
Estado, por meio de políticas públicas a partir do qual o capital procura assegurar as
condições necessárias à sua reprodução, mas, por outro lado, resulta da luta política da classe
trabalhadora em dar direção aos seus processos de formação, convertendo-a em embates de
projetos educacionais contraditórios, de negação e de reconhecimento de direitos (CFESS,
2013).
No projeto do governo federal, a organização e conteúdo básico explicitados na atual
LDB e, em particular, nos pareceres e portarias que a regulamentam, a Educação
profissional subordina-se ao ideário do mercado e do capital e de um modelo de
desenvolvimento excludente, concentrador de renda, predatório. Mercado e capital
sem controles da sociedade – flexível e desregulamentado que gera desemprego,
subemprego e exclusão. Neste horizonte a educação em geral e, particularmente, a
educação profissional se vincula a uma perspectiva de adestramento, acomodação,
mesmo que se utilizem noções como as de educação polivalente e abstrata. Trata-se
de conformar um cidadão mínimo, que pensa minimamente e que reaja
minimamente. Trata-se de uma formação numa ótica individualista, fragmentária –
sequer habilite o cidadão e lhe dê direito a um emprego, a uma profissão, tornando-o
apenas um mero ―empregável‖ disponível no mercado de trabalho sob os desígnios
do capital em sua nova configuração (FRIGOTTO, 2001, p. 80 – grifo do autor).

Diante dessa perspectiva dual assumida pela Educação, Pacheco (2011) afirma que é
preciso construir um novo modelo educacional integral de caráter universal, público, gratuito,
de qualidade e, ainda que esteja inserido no modelo capitalista, buscaria formar cidadãos e
não apenas consumidores, recusando-se submeter a Educação aos interesses do capital.

3. A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: um novo
modelo educacional pautado numa perspectiva de integração
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A discussão sobre a Educação Profissional e Tecnológica requer ressaltar, de antemão,
que o modelo de educação puramente tecnicista não contribuía efetivamente para ao ingresso
digno no mundo do trabalho nem contribuía significativamente para dar continuidade dos
estudos no Ensino Superior. Assim, seria preciso sedimentar para uma futura Educação, por
meio da criação de um novo modelo educacional que possibilitasse uma formação menos
fragmentada e mais totalitária (MOURA, BARACHO, PEREIRA ET AL 2006).
Isso nos leva a retomar que a dualidade estrutural histórica presente na Educação do
Brasil, não é fruto do acaso, mas sim da separação entre a educação proporcionada aos filhos
da classe burguesa e aquela permitida aos filhos dos trabalhadores, o que resulta num aspecto
dual bastante explícito entre cultura geral e cultura técnica, por meio do trabalho intelectual e
trabalho manual, separando os que deveriam ter a formação propedêutica para a universidade
e os que deveriam ter formação profissional para a produção. Em defesa da superação dessa
dualidade, Ramos (2008) afirma que a Educação Integral precisa ser politécnica, isto é,
[...] uma educação que, ao propiciar aos sujeitos o acesso aos conhecimentos e à
cultura construídos pela humanidade, propicie a realização de escolhas e a
construção de caminhos para a produção da vida. Esse caminho é o trabalho [...] no
seu sentido mais amplo, como realização e produção humana, mas também o
trabalho como práxis econômica. Com isto apresentamos os dois pilares conceptuais
de uma educação integrada: um tipo de escola que não seja dual, ao contrário, seja
unitária, garantindo a todos o direito ao conhecimento; e uma educação politécnica,
que possibilita o acesso à cultura, a ciência, ao trabalho, por meio de uma educação
básica e profissional. É importante destacar que politecnia [...] significa uma
educação que possibilita a compreensão dos princípios científico-tecnológicos e
históricos da produção moderna, de modo a orientar os estudantes à realização de
múltiplas escolhas (RAMOS, 2008, p. 2).

Os termos formação integrada, formação politécnica e, mais recentemente, educação
tecnológica buscam responder às necessidades do mundo do trabalho e não as do mercado de
trabalho permeada pela presença da ciência e da tecnologia como forças produtivas, geradoras
de valores e fontes de riqueza. Essa formação não deve ser confundida com o ―aprender a
fazer fazendo‖, pois é a partir da compreensão do trabalho como categoria ontológica do ser
social, é que a Política de Educação Profissional e Tecnológica foi pensada. Isso nos permite
entender a relação de identidade que o trabalho estabelece com a Educação, como requisito
necessário para a produção da nossa própria existência, pois o homem só existe na medida em
que estabelece relações com a natureza, transformando-a para satisfação dos seus dos
interesses.
A construção de uma Educação Integrada considerou que não bastava democratizar o
acesso à Educação, seria necessário também oferecer condições objetivas para que os
estudantes conseguissem desenvolver suas capacidades para a vida e para o mundo do
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trabalho. Assim, a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, cria no âmbito do Ministério da
Educação e Cultura (MEC), um novo modelo de instituição profissional e tecnológica, como
resultado do desdobramento da Política de Educação Profissional do Governo Lula,
integrando diferentes níveis e modalidades de Educação nas dimensões do trabalho, da ciência
e da tecnologia. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFETs, são
denominados pelo MEC como Institutos Federais – IFs e buscam fortalecer as condições
necessárias ao desenvolvimento educacional e socioeconômico brasileiro, para tanto no seu
artigo 6º buscam:
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico
local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às
demandas sociais e peculiaridades regionais;
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação
profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de
pessoal e os recursos de gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no
âmbito de atuação do Instituto Federal;
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e
de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito
crítico, voltado à investigação empírica;
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências
nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização
pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (artigo 6º)

No entanto, a criação do IFs foi perpassada polêmicas entre alguns estudiosos da
Educação desencadeando em posturas de consenso e de contrassenso acerca da discussão do
ensino proposto nessa instituição, que para alguns têm superado o aspecto dual da Educação,
mas para outros, ao contrário, têm fortalecido essa dualidade.
Em meio a essa situação, citamos Pacheco (2011) que defende a Educação Integrada
como uma possibilidade de construção de uma Educação de combate às desigualdades
estruturais de toda ordem, rompendo com a dualidade da Educação Básica e Educação
Profissional, ao dar menos ênfase na formação para ofícios e mais para a compreensão do
mundo do trabalho, indo além da formação para o mercado, visto que seu objetivo
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[...] não é formar um profissional para o mercado, mas sim um cidadão para o
mundo do trabalho um cidadão que que tanto poderia ser um técnico quanto um
filósofo, um escritor ou tudo isso. Significa superar o preconceito de classe de que
um trabalhador não pode ser um intelectual, um artista (PACHECO, 2011, p. 11).

Ainda nessa direção, Caldas (2011) explica que o estudo dos conteúdos científico e
tecnológico deve refletir sua natureza dinâmica, articulada, histórica. Assim, o trabalho
educativo deve ser feito por meio de saberes não fragmentados, partindo da compreensão de
que os saberes disciplinares guardam correlações entre si, devendo ser articulados.
Por sua vez, para Silva (2013) afirma que esse modelo de Educação Integrada no
governo Lula não alterou as condições estruturais de uma Educação diferenciada para as elites
e uma Educação para os trabalhadores, trazendo a dualidade estrutural para o interior dos IFs.
Apesar de possibilitar a entrada de segmentos mais ampliados de trabalhadores, porém na
democratização do ensino tem mantido as segregações da divisão do trabalho, tanto que:
A ascensão de um governo de esquerda parecia revelar a incorporação das bandeiras
de luta dos movimentos sociais da educação e um rompimento com as tradicionais
políticas de separação de uma educação para o trabalho simples e uma educação
para o trabalho complexo. Contudo, as políticas de educação profissional do
Ministério da Educação no governo Lula demonstraram uma face contraditória, pois
[...] institui uma miríade de programas e ofertas educativas que reforçam a dualidade
no interior do sistema educacional (SILVA, 2013, p. 138).

Já Frigotto (2007), pondera que a Educação Profissional tem assumido um caráter
cada vez mais reducionista no que se refere à formação humana para a vida e para o trabalho.
Apesar dos avanços com relação à expansão, estrutura física, acesso e permanência dos
estudantes nos IFs, observa-se, ainda, um distanciamento entre a formação básica e técnica, de
modo que a função social da educação se converte na formação do ―cidadão produtivo‖
subordinado ao mercado.
A partir dessas disputas societárias, a Política de Educação se expressa tanto por meio
de um direito social e humano ainda não universalizado, quanto por sua subordinação à forma
de mercadoria, que se expande nas dimensões da vida social (PEREIRA; ALMEIDA, 2013).
Esses aspectos influenciam na concepção de Educação Profissional e Tecnológica, de tal
forma que suas diretrizes de ensino podem se voltar para a construção de um direito social; ou
podem ter como finalidade um lugar de destaque ao longo do processo de expansão do
capitalismo.

4. O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DAS ASSISTENTES SOCIAIS EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: perspectivas e desafios
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A inserção do Assistente Social na Educação Profissional e Tecnológica, assim como
nos demais espações socio-ocupacionais se inscreve numa dinâmica contraditória próprio do
sistema capitalista. Assim, se por um lado, a Educação resulta da luta dos movimentos sociais
e dos trabalhadores em defesa da universalização da educação pública, por outro, se subordina
às exigências do capital, quanto à formação e qualificação da força de trabalho.
Ao analisar o exercício profissional das Assistentes Sociais no âmbito da Educação
Profissional e Tecnológica, constatamos pelas entrevistas realizadas que parte das Assistentes
Sociais têm muita clareza do trabalho que realizam e do modelo de formação incorporada na
Educação Profissional e Tecnológica, conforme demonstram os relatos abaixo.
[...] é pautada na emancipação dos sujeitos [...], na questão do ser humano, na
questão ontológica do ser, na educação integrada, tanto na prática como na teoria,
buscando essa integração (Entrevistada A).
[...] A política de educação profissional passou a ser uma referência na área da
educação pública, durante o governo do Partido dos Trabalhadores. [...] ela veio
avançando ao longo das últimas décadas como uma forma de dar um retorno para a
sociedade em governos que vieram com uma característica mais populares. Nós
vivenciamos, hoje, dentro da Educação Profissional um projeto de disputa de
hegemonia, [...]. É importante a gente olhar para a concepção de Gramsci. [...]
acredito que é possível uma política contra hegemônica e Gramsci nos ajuda muito
nisso, de pensar a escola dentro daquela perspectiva da escola unitária. Os
institutos proporcionam essa possibilidade de oferecer uma educação pública
gratuita, de qualidade para os filhos da classe trabalhadora. Então, não é uma
educação só voltada para o mercado de trabalho. É uma educação voltada para a
formação de seres humanos também, para vida e para o trabalho [..] (Entrevistada
D).
[...] é uma política do governo Lula a gente não pode esquecer. É um novo arranjo
com a junção da ciência e tecnologia para produção do conhecimento. [...] vem
trazendo uma nova perspectiva para o ensino médio que não era acessível a todos.
Era bem seletivo, ainda é seletivo, mas eu acho que agora ela consegue atingir [um
número maior de alunos], é uma política mais acessível, [...] que possibilitou que
mais pessoas tivessem acesso ao ensino tecnológico (Entrevistada G).
É uma política que visa a educação para a vida, não somente educação para o
trabalho, mas também uma educação para cidadania, que é muito importante, vem
de uma certa forma expandindo com os Institutos Federais, uma educação de
qualidade. [...] vem ganhando espaço [...] [com] a expansão dos Institutos Federais
[...] contribuindo para a [...] luta por uma educação pública, como direito
(Entrevistada H).

Os relatos das entrevistadas demonstram conhecimento da concepção de formação
incorporado na instituição, e que o avanço no marco legal/jurídico em relação ao modelo de
Educação e da ampliação do número de IFs pelo país, é oriunda de avanços sociais e políticos
ocorridos no decorrer dos governos petistas. E ainda, demonstram que o exercício profissional
é respaldado em autores críticos e/ou de legislações que primam pela afirmação de direitos
sociais e da cidadania dos alunos.
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É importante destacar que nas entrevistas A, D, G e H fazem referência à Política de
Educação Profissional e Tecnológica do governo Luís Inácio Lula da Silva, o qual teve um
papel importante no processo de ampliação de acesso à Educação Profissional e Tecnológica,
abrindo oportunidade de ingresso para milhões de jovens e de adultos da classe trabalhadora.
Os autores Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 1089) explicam que o tratamento dado a
Educação nesse governo, seria de reconstruí-la como política pública e corrigir distorções de
conceitos e de práticas decorrentes de medidas adotadas pelo governo anterior, que ―de
maneira explícita dissociavam a educação profissional da educação básica‖.
Nas entrevistas I e E há um entendimento da Educação como um direito social, bem
como o reconhecimento da sua possibilidade de transformação social, no entanto, as
profissionais evidenciam nos seus locais de trabalho a prevalência de um modelo de formação
técnica que tem se sobreposto à formação humana, tanto que a Educação tem corroborado
para reproduzir a desigualdade entre as classes sociais.
[...][ao tratar da] Política de Educação Profissional e Tecnológica, a gente precisa
considerar, em especial, o processo de globalização, de mundialização do capital e
as mudanças no mundo do trabalho, a reestruturação produtiva, a flexibilização do
trabalho, o avanço das tecnologias[...] todo esse contexto que foi modificando com
o modo de produção, [...]. Então, [ela ainda está] fortemente marcada [pelos]
interesses do mercado com o avanço das tecnologias, vem requerer um trabalhador,
uma força de trabalho mais capacitada, mais qualificada, [...]. Eu acho que o lado
mais forte dessa política vem ao encontro desse contexto do próprio modo de
produção que vem [alterando [...] o próprio processo de formação, o que [...]
consigo perceber mais presente é a formação tecnicista em detrimento da formação
humana, da formação cidadã, assim como qualquer outro espaço de atuação a
educação ela se constitui num terreno de disputa também, [...] (Entrevistada I)
A Política de Educação Profissional e Tecnológica, juntamente com outras políticas
e ações públicas são de extrema importância para o desenvolvimento educacional,
social reforçar/legitimar o antagonismo entre a classe que trabalha e a classe que
vive do trabalho dos demais, contribuindo para a desigualdade social, tal política
deve prezar pelo desenvolvimento intelectual, considerando a educação como um
instrumento libertador e de transformação (Entrevistada E)

Embora haja uma clara apreensão do modelo de Educação profissional e tecnológica
que deveria nortear o processo formativo, prevista na Concepção e Diretrizes de Criação do
IFs, do qual surgiu o IFMT, ainda há uma formação direcionada para o mercado de trabalho.
Isso pode ser evidenciado na criação de cursos voltados para atender à necessidade de mão de
obra dos polos industriais do estado e não para o desenvolvimento reflexivo e crítico dos
estudantes.
Diferentemente das demais concepções, as entrevistas B e C citadas abaixo apontam
que a Política de Educação Profissional e Tecnológica tem se voltado principalmente para
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uma formação para o mercado de trabalho de forma tecnicista e aligeirada, de tal forma que é
comparada com o Sistema S de formação profissional. No entanto, esse sistema de formação
congrega somente disciplinas técnicas, portanto, diferencia-se do modelo de Educação
proposto pelo IFMT, que agrupa a Educação Básica e a Educação Profissional de forma
integrada.
[...] é uma política [...] que forma pessoas exclusivamente para o mercado de
trabalho [...] [por meio de] uma inserção mais rápida, [...] pois sai da instituição
não só com o ensino médio, mas com um ensino técnico, [alguns alunos] veem isso
como uma possibilidade de inserção mesmo no mercado de trabalho, seja ele formal
ou não [...]. (Entrevistada B)
[...] ela se expandiu muito agora nesse processo. [...] a qualidade não tem
acompanhado no mesmo nível de expansão. [...] ela forma exclusivamente para o
mercado de trabalho, seria a mesma linhagem do sistema S, que forma para o
mercado. (Entrevistada C)

A partir de como essa política é concebida nessas entrevistas nos permite dizer que
ainda tem prevalecido em alguns campi, uma prática estritamente tecnicista, indo de encontro
com a missão do IFMT: ―Educar para a vida e para o trabalho‖ amplamente discutida no PDI
(2009-2014 e 2014-2018), que parte da concepção de que os campi devem cumprir um papel
para além de meros aparelhos ideológicos de Estado. Diante disso, acreditamos que é
necessário aprofundar nos direcionamentos do PDI, no que se refere ao papel do ensino, que
de acordo com a definição do referido documento torna evidente que o papel do IFMT
extrapola o âmbito restrito do ensino das profissões promovidas em seus cursos. É preciso
também analisar se estamos conseguindo ou não efetivar uma Educação Profissional e
Tecnológica dentro da perspectiva humana, conforme preconizada pela proposta de criação do
IFMT.
Outro dado de grande importância que nos chamou atenção na pesquisa consiste na
perspectiva de trabalho multiprofissional preconizado no IFMT, assim a maioria das
entrevistadas relataram que estão inseridas em equipes compostas por: assistente social,
pedagogo, psicólogo, técnico em assuntos educacionais, tradutor e intérprete da Língua
Brasileira de Sinais e assistente de alunos. No entanto, as falas indicam que não há um
trabalho multiprofissional para tratar das demandas nesse espaço, prevalecendo ações
individuais, emergenciais e imediatistas.
[...] o trabalho, geralmente está acontecendo a partir da demanda que chega, cada
demanda traz a sua urgência, então, para que eu possa realizar o trabalho eu vou
contar com um profissional que esteja ali naquele momento, se a Pedagoga está nós
faremos o trabalho, se o TAE está nós faremos o trabalho, [...] Mas não existe um
planejamento [...] Não há um trabalho planejado, o que deveria haver, tanto que foi
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proposto que a gente fizesse reuniões mensais para conversar a respeito [das
situações de atendimento] [...]. (Entrevistada C)

A partir da fala da entrevistada C, evidenciamos a existência de dificuldades de se
realizar o trabalho em equipe multiprofissional. Tal planejamento precisa ser entendido como
atividade essencial de uma prática pensada e avaliada, com a participação dos demais
membros que compõem a equipe multiprofissional, no sentido de trabalhar de forma coletiva
as demandas trazidas pelos estudantes de forma mais ampla. No entanto, embora seja
importante, o trabalho em equipe tem se resumido às ações em comissões e coordenações de
trabalho.
[...] o trabalho é feito nas comissões, por exemplo de Assistência Estudantil, do
NAPNE, do Núcleo de Qualidade de Vida de Trabalho, da Permanência e Êxito, que
são comissões que a gente está inserida [...], trabalhar com uma comissão é
diferente de trabalhar numa equipe [multiprofissional] que vai atuando mais no
cotidiano. [A comissão atua] mais na pontualidade dos encontros [...].
(Entrevistada I)

Diante da pontualidade que o trabalho em comissão requer, a entrevistada I, indicou a
necessidade de se ter uma visão mais abrangente das demandas, para além das requisições
institucionais postas no seu exercício profissional. Na percepção das profissionais, o
planejamento multiprofissional contribuiria para conhecer o aluno; formalizar reuniões,
planejar ações; elaborar intervenções e definir prioridades, fatores que sinalizam para a
promoção de discussões e formalização dos fluxos de atendimentos com a equipe:
O [planejamento multiprofissional] [...] não é [...] para monitorar a questão de
falta e de nota, é para perceber [o] [...] estudante que está faltando, que está com
nota baixa, [se] ele [...] está passando por algum problema, seja questão de
relacionamento na sala, [ou na] família, [...] é mais nesse sentido, de [...] se
aproximar mais desse estudante. [....] (Entrevistada A).
[...] sinto falta de reuniões de equipe. [...] é uma equipe com 4 pessoas e a gente
não consegue [planejar nossas ações]. Eu já falei várias vezes [temos] que sentar e
conversar (Entrevistada B).
[O planejamento multiprofissional] é importante para] elaborar alguma ação,
alguma intervenção, porém isso não está acontecendo (Entrevistada C).
[O planejamento multiprofissional] é importante para definirmos as prioridades
que têm que ser executadas (Entrevistada D).

Identificamos a necessidade de elaboração de planejamento multiprofissional para
trabalhar as expressões da questão social com os demais profissionais, sem se prender a uma
prática superficial, abstrata e generalista. Nas palavras de Vasconcelos (2015, p. 488-489), é
no planejamento que estão contidas as atividades de conhecimento para o exercício
profissional e a preparação da equipe profissionais, para a atividade profissional, o que
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envolve ―conhecimentos necessários a uma inserção crítica na realidade, apreendida como
parte [...] da totalidade social; [...] tendo em vista os fins e os objetivos propostos, no que se
refere à utilização de recursos, instrumentos e técnicas‖.
Considerando a amplitude do planejamento das ações na Educação, situamos a fala de
Martins (2007, p. 49)
É no trabalho coletivo desenvolvido na escola, na construção e efetivação do projeto
ético-político pedagógico que o Assistente Social tem algo a dizer, tem uma
significativa contribuição neste espaço sócio-ocupacional travejado com
determinações econômicas, socais, políticas e culturais. Portanto ampliar os
horizontes do conhecimento e da ação nas instituições educacionais é uma urgência
histórica, em tempos tão adversos a uma formação humana, consciente, crítica,
emancipatória.

Para Vasconcelos (2012), as Assistentes Sociais devem estabelecer relações entre as
diferentes especialidades a fim de atender determinada demanda, pois as expressões da
questão social não devem ser objeto de preocupação apenas desta categoria, já que não é
exclusivo de sua responsabilidade. A autora aponta ainda que ―dificilmente um só profissional
daria conta de todos aspectos de uma realidade tão complexa e tornada intencionalmente mais
complexa, o que leva [...] a recorrer-se ao trabalho [multiprofissional]‖ (VASCONCELOS,
2012, p. 443).
Ao se deparar com as inúmeras expressões da questão social situações que mobilizam
a construir respostas profissionais quer seja de modo espontâneo, que seja em decorrência de
encaminhamentos de outros profissionais que integram a equipe multiprofissional, faz se
necessário o desenvolvimento de um trabalho coletivo, no sentido de propiciar um
atendimento mais amplo das demandas trazidas pelos estudantes.
Questões como sobrecarga de trabalho, reduzido número de profissionais da equipe
técnica e no caso das Assistentes Sociais apenas uma por campi, foram apontadas como
aspectos que dificultam a realização do trabalho multiprofissional. E ainda, esta condição de
trabalho fragiliza o exercício profissional no que se refere ao planejamento, sistematização e
realização de projetos de intervenção entre outras atividades.

5. TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Ao tecer as considerações, ressaltamos que a Política de Educação brasileira é
marcada historicamente por disputas entre as classes trabalhadora e burguesa, sendo que esta
tem imprimido um caráter dual na Educação, aliando-se aos interesses de qualificação de
mão-de-obra, desconsiderando uma formação crítica frente aos fenômenos sociais que se
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apresentam na sociedade. Justamente para romper com a dualidade da Educação é que foi
criada a Política de Educação Profissional e Tecnológica, com o objetivo de promover uma
educação integral entre ensino básico e ensino profissional, buscando formar cidadãos para o
mundo do mercado e não somente para o mercado de trabalho, por meio de um ensino
público, laico e de qualidade.
No entanto, mesmo com todo o direcionamento dado pela lei de criação do Instituto
Federal, no âmbito do IFMT ainda verificamos concepções que não contemplam o que foi
preconizado nas suas próprias diretrizes. Isso nos mostra a necessidade de um processo de
capacitação continua e continuada, no sentido de promover espaços de discussão entre todos
servidores tanto técnicos, como professores, com o intuito de compreender o papel da Rede
Federal, enquanto instituição pública voltada para atender a classe trabalhadora.
Sobre o trabalho multiprofissional, identificamos uma fragilidade decorrente da
ausência de equipe completa e dificuldade de reunir a equipe para elaboração do planejamento
e na execução de determinadas estratégias, prevalecendo ações individuais, fragmentadas e
imediatistas. ―Isso favorece a reprodução, sem questionamentos, das atividades determinadas
pela organização contratante de seus serviços‖ (TORRES, 2016, p. 61).
Diante disso, consideramos que a efetiva realização do trabalho multiprofissional não
depende unicamente dessas profissionais. Assim concordamos com Vasconcelos (2012)
quando nos adverte que somente A assistente Social não daria conta de todos aspectos de uma
realidade tão complexa, demandando diálogo e cooperação com outras áreas do conhecimento
em prol da efetivação do acesso aos direitos sociais.
Os desafios postos para o cotidiano do exercício profissional das Assistentes Sociais,
impacta na efetivação do direito à Educação enquanto política pública, criada para atender a
classe trabalhadora. Sabemos que os desafios são muitos, como os já mencionados, mas, é
preciso que toda a comunidade escolar construa estratégias baseadas numa perspectiva que
permita a reflexão sobre o papel da Política de Educação Profissional e Tecnológica, bem
como considere a importância do trabalho multiprofissional orientados por um conhecimento
teórico-crítico, que possa concorrer para a superação do tecnicismo, imediatismo e
pragmatismo.
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Resumo
Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada durante o desenvolvimento da disciplina de Seminário
Avançado I- Movimentos Sociais e Educação, da linha de pesquisa Movimentos Sociais, Política e Educação
Popular do Mestrado do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Trata-se de uma
pesquisa exploratória realizada com três alunas do Quilombo Mata Cavalo, localizado na zona rural do
município de Nossa Senhora do Livramento, aproximadamente 50 (cinquenta) quilômetros de Cuiabá-MT. As
estudantes ingressaram através do vestibular específico realizado no ano de 2017. Trata-se de uma pesquisa
exploratória sustentada pela abordagem qualitativa. Para coleta de dados, realizou-se uma entrevista constituída
por cinco perguntas com as três estudantes regularmente matriculadas nos Cursos de Ciências Biológicas e
Matemática. Utilizou-se como critério de seleção, entrevistar os estudantes que voluntariamente que se
dispuseram a participar deste estudo. O estudo desenvolvido nessa pesquisa buscou responder a seguinte
problemática: como tem sido a inserção e permanência dos alunos quilombolas nos cursos de graduação a partir
da criação do programa de inclusão de estudantes quilombolas aprovada pelo Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UFMT pelo período de dez anos, a partir de 2017. Os resultados apontam que ainda é
necessário investir na melhoria das condições de permanência, como por exemplo habitação e transporte. Outro
problema enfrentado é o preconceito racial que persiste na sociedade brasileira, embora muitas vezes seja
camuflado.
Palavras-chave: Quilombo, Quilombo Mata Cavalo, permanência, Ensino Superior.

1.

Introdução

Sabe-se da importância que o Ensino Superior tem na vida das pessoas que são menos
favorecidas economicamente e que historicamente foram discriminadas em função da origem
e descendência. No passado, o povo quilombola sofreu inúmeras perdas econômicas e sociais.
Nesse sentido, este trabalho busca resgatar historicamente uma dívida social com essa
população, através de um questionário que visa dar vez e voz as pessoas que de alguma forma
ainda sofrem preconceito e possuem dificuldade ao ingressar no Ensino Superior.
Utilizou-se da pesquisa qualitativa que trabalha na perspectiva da interpretação dos
dados coletados. Para coleta desses dados, utilizou-se de questionário com cinco perguntas
abertas. A pesquisa teve por objetivo analisar como ocorreu o ingresso no Ensino Superior e
quais as dificuldades enfrentadas ao longo do processo. Nessa perspectiva, um fenômeno
pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser
analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando captar
o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando
todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para que
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se entenda a dinâmica do fenômeno. Para Minayo (2012) o campo, na pesquisa qualitativa é o
recorte espacial, que representa o caráter empírico do recorte teórico correspondente ao objeto
investigado, nesse caso a interação entre o pesquisador e os sujeitos é fundamental.
Considerando que a abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta
como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação e a criatividade
levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques.
A partir desse entendimento, as três estudantes entrevistadas cursam a graduação na
Universidade Federal de Mato Grosso. Duas estão regularmente matriculadas no Curso de
Matemática e uma no Curso de Ciências Biológicas. Todas estão cursando o quarto semestre
dos respectivos cursos.
A análise das respostas obtidas mostra a importância e necessidade das metodologias e
estratégias de permanência na Universidade. O artigo foi organizado em três momentos. O
primeiro faz um breve resgate histórico das vivências nos quilombos, especificamente no
Quilombo ―Mata Cavalo‖. Num segundo momento, apresenta-se a metodologia utilizada para
coleta de dados e o caminho percorrido na análise das respostas. Por fim, apresenta-se as
considerações finais acerca do trabalho desenvolvido e nossas bibliografias consultadas.

2. Breve resgate histórico: algumas reflexões sobre o Quilombo

A Comunidade quilombola de Mata Cavalo está localizada no município de Nossa
Senhora do Livramento, a mais ou menos 50 quilômetros da capital Cuiabá. É constituída por
aproximadamente 500 famílias. É uma área rica em recursos naturais. As famílias cultivam
banana, mandioca, milho, batata doce, arroz, entre outros. Esta comunidade é um dos grupos
remanescentes de escravos de Mato Grosso que se esforça na luta pela conservação de suas
tradições e sua identidade. Os homens concentram suas forças no trabalho de cultivo coletivo
e algumas mulheres fazem artesanatos (bonecas de pano e de palha) que representa um pouco
da história da comunidade.
Segundo Munanga (1995), o termo quilombo é de origem bantu, grafada Kilombo
(com K), que, em sua forma aportuguesada, é grafado quilombo (com qu). Para o referido
autor, a presença de quilombos e de seus significados no Brasil está relacionada aos membros
desse grupo, que foram trazidos e escravizados nesse país, por um longo período. Nesse
contexto, para Munanga (1995, p. 60):
A palavra quilombo tem a conotação de uma associação de homens, aberta a todos
sem distinção de filiação a qualquer linhagem, na qual os membros eram submetidos
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a dramáticos rituais de iniciação que os retiravam do âmbito protetor de suas
linhagens e os integravam como coguerreiros num regimento de super-homens
invulneráveis às armas dos inimigos. O quilombo amadurecido é uma instituição
transcultural que recebeu contribuições de diversas culturas [...]

O quilombo historicamente se constituiu como um refúgio para os negros que fugiam
do sistema escravocrata, e contemporaneamente continua sendo um refúgio para os que fogem
dos preconceitos de outras violências que perpassam a sociedade envolvente. A visão positiva
do lugar de pertencimento também foi forjada em meio aos estigmas. Maria consegue rasgar o
véu da inferioridade, da subalternidade, da feiura insistentemente apregoada pela sociedade
racista e preconceituosa envolvente. Mesmo que de forma agonística, recobrou seu justo lugar
na história. Agora luta também pelos direitos da comunidade e pela manutenção da educação
escolar no quilombo, sabendo-se referência e espelho para os moradores desse território.
Para Bastos (2009), os quilombos se constituem em movimentos de reivindicações
sociais e políticas, transformando positivamente sua identidade negra. Sendo espaços nos
quais se desenvolvem práticas culturais e religiosas, Silva (1995), citado por Castilho (2011),
entende que essas comunidades são núcleos de resistência contemporâneos.
Essas comunidades continuam suas lutas se reafirmando e buscando a valorização da
sua cultura e, principalmente, o reconhecimento dos seus direitos, à terra, do acesso à
educação e à saúde. Ao analisar o processo histórico dos quilombos, é possível perceber que
a história dessa parcela da população foi e tem sido construída por meio de diversas
estratégias de lutas contra o racismo, pelo respeito à diversidade sociocultural, pela vida, pelo
desenvolvimento de políticas públicas que reparem e garantam o direito à moradia, à saúde, à
educação e ao trabalho a todos os membros integrantes das comunidades quilombolas
(MUNANGA, 2001).
Segundo Almeida e Miranda (2015), ao longo dos tempos, as comunidades negras
rurais têm marcado sua trajetória preservando suas tradições e seus costumes. Este processo
de preservação é possível por meio da oralidade e memória dos primeiros moradores destas
comunidades, nos momentos das rodas de conversas, nas contações de histórias, nas
atividades desenvolvidas nas terras, os mais velhos transmitem o conhecimento aos mais
novos, buscando sempre preservar os costumes e as tradições que, por um longo período,
foram desenvolvidos na comunidade.

A discussão apresentada é reflexo de um passado

desagradável da história brasileira que se reproduz em novos tempos pelas injustiças sociais e
raciais. Desse modo, o discurso de Mandela (1993), instiga-nos a entender que não podemos
construir uma nova sociedade reproduzindo esse passado.
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D‘woyer (2011) admite que ―A identidade étnica de ‗remanescente de quilombo‘
emerge, num contexto de luta em que resistem as medidas administrativas e ações econômicas
através de uma mobilização política pelo reconhecimento do direito às suas terras‖ (p. 117).
Por ser o quilombo, um território de luta e saberes, a educação que deve ser realizada
nestes atualmente precisa estar pautada na articulação dos saberes tradicionais das populações
quilombolas com as práticas educativas, a fim de atender as especificidades da cultura e da
identidade étnico-racial desse grupo. No próximo tópico abordaremos o que dizem as
estudantes quilombolas do Quilombo Mata Cavalo acerca do acesso e permanência no Ensino
Superior.

3.

Metodologia e análise dos dados: a voz das alunas do Quilombo “Mata Cavalo”

No último ano, quase 200 alunos cursaram o 3º ano do ensino médio nas escolas
quilombolas, porém, menos de 1,5% ingressou nas universidades públicas. Esse vestibular
ofertado pela UFMT objetivou garantir pelo menos a inserção de 100 alunos quilombolas. O
objetivo dessa pesquisa foi compreender como tem sido a inserção desses alunos no Ensino
Superior. Entender qual a percepção desses alunos e/ou sentimento de pertencimento ao
ingressar na Universidade. Sabe-se que para ter acesso ao programa o candidato deveria ser
oriundo e ter cursado o ensino fundamental e médio em comunidades quilombolas. Mato
Grosso conta com mais de 3 mil estudantes quilombolas, 71 comunidades certificadas pela
Fundação Cultural Palmares, instituição pública voltada à promoção e preservação da arte e
da cultura afro-brasileira e ligada ao Ministério da Cultura.
A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil (PRAE)), no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista o disposto nas
Leis n.º 9.394/1996 e n.º 12.711/2012; nos Decretos nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 e
7.824/2012; nas Portarias Normativas do Ministério da Educação n.º 391/2002, n.º 18/2012,
nas Resoluções CONSEPE N.º 101, de 26 de setembro de 2016 e CONSEPE nº 32, de 06 de
março de 2017, e no Termo de Convênio Nº 010/FUFMT/2017 firmado entre a Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer
de Mato Grosso (SEDUC), ofertou no segundo período letivo de 2017, 100 (cem) vagas
suplementares, para serem disputadas exclusivamente por candidatos Quilombolas do estado
de Mato Grosso. Significa uma tentativa de diminuir a desigualdade e objetiva a busca pela
emancipação e empoderamento desses sujeitos por muito tempo excluídos na história
brasileira.
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Santos (1999), aborda que:
A desigualdade e a exclusão têm na modernidade um significado totalmente distinto
do que tiveram nas sociedades do antigo regime. Pela primeira vez na história, a
igualdade, a liberdade e a cidadania são reconhecidas como princípios
emancipatórios da vida social. A desigualdade e a exclusão têm, pois, de ser
justificadas como excepções ou incidentes de um processo social que lhes não
reconhece legitimo em princípio. E perante elas, a única política social legítima é a
que define os meios para minimizar uma e outra. (1999, p. 1)

Nesse contexto, é que delineou-se a metodologia da pesquisa. Realizou-se pesquisa
exploratória amparada na abordagem qualitativa de pesquisa. Para coletar os dados, fez-se
uma entrevista com três alunas que prontamente se dispuseram a participar deste estudo.
Como critério de seleção, os sujeitos escolhidos ingressaram por meio do vestibular específico
para quilombolas realizado em 2017. Na visão de Minayo (2012), a entrevista pode ser uma
conversa

a

dois,

ou

entre

vários

interlocutores,

realizada

por

iniciativa

do

pesquisador/entrevistador e como fonte de informação a autora afirma que essa técnica pode
fornecer dados de natureza primária na investigação qualitativa.
Por isso, o entrevistador deve ter alguns cuidados, como manter-se na escuta atenta a
todas as informações ditas pelo entrevistado, interferir só quando necessário e de maneira
discreta. Oliveira (2014) orienta que no momento dessa estratégia em campo, a gravação da
fala é importantíssima para que o pesquisador tenha a precisão do registro sobre tudo o que
foi falado na ocasião da entrevista. Desse modo, utilizou-se esse tipo de técnica por meio de
um roteiro com as três estudantes quilombolas.
As três alunas dos cursos regulares da Universidade Federal de Mato Grosso, sujeitos
desta pesquisa, responderam ao roteiro de perguntas elaboradas com o objetivo de
compreender como tem sido a permanência nos Cursos de Graduação. O roteiro foi elaborado
com cinco perguntas, as duas primeiras fechadas e as três últimas abertas. As primeiras
perguntas foram direcionadas as estudantes com o objetivo de identificar em qual curso
estavam matriculadas e em qual semestre estavam. Seria óbvio que estariam no quarto
semestre. Entretanto, questionou-se qual o semestre justamente para perceber se em função de
alguma dificuldade necessitaram ausentar-se do curso em algum momento, necessitando
retomar algum semestre letivo. Constatou-se que todas estão cursando o quarto semestre dos
respectivos cursos.
O terceiro questionamento foi em relação as dificuldades encontradas após o ingresso
ao Curso, no sentido de entender quais os obstáculos enfrentaram ou enfrentam para
permanência. As três alunas enfatizaram que a maior dificuldade é em relação ao transporte,
uma vez que, o Quilombo Mata Cavalo fica distante da Universidade e os horários dos ônibus
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não correspondem com o término das aulas. Nesse contexto, duas das três alunas acabaram
mudando-se para capital para poder continuar cursando a graduação. Uma delas faz bombons
para ajudar no orçamento e ter condições de continuar residindo perto da Universidade e a
outra apenas estuda e busca manter-se com a bolsa que recebe do Proinq (Programa de
Inclusão Quilombola). A aluna que continua residindo no Quilombo, trabalha como zeladora
em uma escola pública. A mesma afirmou que vai e volta todos os dias para a aula e que as
vezes é difícil conseguir transporte a noite para voltar para casa. É importante salientar que
todos os alunos provenientes dos quilombos recebem uma bolsa de apoio.
O quarto questionamento realizado foi com intuito de analisar se em algum momento
após o ingresso a Universidade passaram por alguma situação de preconceito/discriminação
ou se haviam presenciado alguém passando por tal situação. Duas estudantes afirmaram não
terem sofrido quaisquer tipo de preconceito ou discriminação na Universidade. Uma delas,
disse ter passado por uma situação constrangedora no início do curso, quando foi a última a
ser incluída em algum grupo de apresentação dos colegas. A aluna acredita que essa situação
possa ter acontecido em função de ser negra e pertencente ao Quilombo.
Nesse sentido, entende-se que é preciso desenvolver uma educação que fortaleça suas
identidades, com práticas educativas que revelem: a produção de seus saberes, o valor de sua
ancestralidade, territorialidade, possibilitando a construção de conhecimentos que
desmistifiquem preconceitos e revele a importância do saber quilombola, colocando em pauta
a valorização da identidade e do modo de vida quilombola na formação dos alunos.
As três alunas falaram sobre o sonho de ingressar em uma universidade, enfatizando
que está muitas vezes relacionado às condições materiais, isso fica notório quando afirmam
que antes de acessar a reserva de vagas para quilombolas na universidade pública, só foi
possível cursar o ensino superior devido a garantia de uma bolsa e a vaga no ensino superior,
pois antes da implementação do processo seletivo para quilombolas o acesso ao ensino
superior era bem restrito.
Desse modo, entende-se que o processo desse modelo de ação afirmativa relatado na
fala da estudante está relacionado às chances de acesso ao ensino superior, como apontam
Salvador; Heringer & Oliveira (2014, p.11) ao afirmarem que ―as dificuldades de acesso à
educação superior são a ponta do iceberg de uma espiral de desigualdade de oportunidades e
exclusão que se inicia em momentos anteriores da trajetória individual‖.
Veloso e Maciel (2015):
O conceito de acesso à educação superior envolve três dimensões indissociáveis: o
de ingresso, o de permanência e o de qualidade na formação, contrapondo-se, assim
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a uma visão fragmentada e imediatista. Ou seja, ao se afirmar que as políticas de
educação superior no Brasil, nas últimas décadas favoreceram o acesso, é preciso
buscar indicadores para cada uma dessas dimensões que possibilitem avaliar tal
condição. (p.228)

O último questionamento foi sobre o relacionamento com os colegas e professores.
Salientaram que possuem um bom relacionamento com os professores e colegas do Curso e
que não se sentem menosprezadas ou diminuídas em função de serem da Comunidade de
Quilombo―Mata Cavalo‖. Apenas uma estudante ter percebido preconceito e discriminação,
ainda que de forma não explícita.
Percebe-se que permanência no ensino superior é um dos grandes desafios nas
universidades, são vários fatores que garantem ou anulam esse conceito. E na maioria dos
casos, a permanência está ligada ao quesito assistência estudantil, principalmente em relação à
situação de alunos oriundos de camadas populares, excluídos. No cenário da pesquisa,
verificou-se que as várias dificuldades desses estudantes para permanecer nos cursos de
graduação advêm de barreiras sociais, culturais, dentre outras, resultantes das inúmeras
situações que enfrentam no percurso acadêmico

4. Algumas Considerações

Entende-se que os estudantes quilombolas que hoje ocupam a universidade ganham
força na desmitificação de um espaço construído a partir de uma ótica elitista para promover
ensinamentos a uma determinada classe, da qual os grupos discriminados, até então, não
faziam parte. Esta luta é, portanto, fruto de intensas reformas educacionais no Brasil, de forma
a possibilitar que o espaço universitário seja capaz de estabelecer uma possível
democratização de ensino aos vários grupos da sociedade através do acesso ao ensino
superior. A desumanidade, o caráter agonístico e o preconceito racial sempre acompanham os
que estão na escola como àqueles que foram deserdados dela e do sistema.
Castilho (2008, p. 168) explica que: ―Antes de alcançarem o portão escolar e forçarem
a entrada, é preciso matar um pedaço de si mesmo ao desenraizarem, e depois, se submeterem
à violência do meio que os ―acolhe‖. Acrescenta ainda a autora que: ―[...] a educação escolar,
para o sujeito negro não figura como um bem de direito seu, na nossa sociedade. Portanto, sua
inserção e permanência nesse espaço é um processo sempre penoso‖.
Assim, entende-se que a realização do vestibular específico para o ingresso do povo
quilombola no Ensino Superior, garante o acesso e a diminuição da dívida social que nossa
país tem com essa população por muito tempo marginalizada. Garantir esse ingresso por lei é
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um avanço extraordinário que necessita ser mantido. A pesquisa demonstrou que falta
investimento para garantir a permanência desses alunos no Ensino Superior, como transporte,
moradia e alimentação. Existe uma bolsa de apoio que todos os alunos quilombolas recebem
através do Proinq, mas que significa um valor muito pequeno perto da necessidade dos
estudantes.
A luta por direitos, cidadania e igualdade no Brasil contra a forma de exclusão,
discriminação, racismo e o respeito à diversidade tornam-se elementos essenciais
apresentados na articulação entre movimentos sociais, esfera governamental, organizações
não governamentais e grupos culturais
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Resumo:
O presente relato de experiência apresenta uma análise didática de uma prática pedagógica. Se trata da adaptação
de um jogo de investigação criminal chamado ―Detetive‖, que não fora produzido com finalidades pedagógicas,
para ser utilizado em aulas das disciplinas das Ciências Humanas, fundamentalmente quando o conteúdo
perpassa temáticas relacionadas aos movimentos sociais e construção de identidade cultural e social. O jogo foi
utilizado pelas autoras como instrumento pedagógico que possibilita a compreensão, a análise e a aplicação de
conceitos e categorias científicos, que se relacionam com a compreensão e denúncia da existência de violências
ocasionadas por preconceitos culturais e sociais e/ou que foram produzidos e utilizados pelas Ciências Humanas.
O objetivo do relato é propor a reflexão da tentativa de fomentar um processo de ensino/aprendizagem lúdico,
orientado pela realização da função escolar: possibilitar para os estudantes o acesso à cultura e aos meios
cognitivos de compreensão e modificação da realidade. Para tanto, articulo o relato de experiência com o aporte
teórico acionado para realização dessa intervenção, isto é, o ponto de vista didático orientado por princípios da
Teoria histórico-cultural. A partir de tal orientação didática foi possível aplicar uma proposta pedagógica em que
os estudantes visualizaram, analisaram e produziram suas próprias sínteses de conceitos e/ou categorias
desenvolvidas pelas Ciências Humanas ou mesmo por movimentos sociais, como por exemplo: racismo,
homofobia, sexismo, feminismo e violência de gênero. Articulando, neste sentido, o conhecimento científico
com a realidade mundial, nacional e individual dos estudantes.
Palavras-chave: Jogo. Ciências Humanas. Didática.

1 Introdução

A Escola Plena solicita a dedicação semanas de duas horas/aulas para a chamada
―produção científica‖ da área no qual se encontra o professor e quatro horas/aulas para o
―planejamento coletivo‖, também separado por área. No caso das Ciências Humanas,
portanto, semanalmente estamos reunidos para ler e produzir artigos, relatos e etc. Durante as
horas dedicadas para a produção científica da área das Ciências Humanas no ano de 2018, na
Escola Plena Adolfo Augusto de Moraes20, nós professores, orientados pela coordenadora da
respectiva área, chegamos à um foco comum de estudo: a ludicidade nas disciplinas da área.
O estudo deveria render um produto final que seria socializado.
Apesar das pesquisas sobre ludicidade no ensino de sociologia21, história, geografia e
filosofia terem se tornado específicas para produção de material científico do Colóquio, desde
o início do ano estávamos realizando jogos com os estudantes nas disciplinas da área. Tais
20

Situada em Rondonópolis-MT.
Se torna importante explanar a dificuldade em encontrar materiais teóricos com a temática específicos para
essa disciplina.
21
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jogos, sempre que realizados tinham um único objetivo: tornar as aulas mais divertidas no
final do bimestre, ou seja, quando os estudantes já haviam produzido conhecimento o
suficiente e, cansados, precisavam de uma diversão em sala de aula.
Ainda que os jogos, geralmente de perguntas e respostas (variando o método de
realização), partissem dos conteúdos da disciplina, percebemos que não partíamos do
pressuposto lúcido de efetividade do ensino. Neste sentido, fazemos a priori uma
diferenciação de pressupostos teóricos-metodológicos na execução de dois tipos de atividade.
Uma é utilizada para trazer o lúdico como diversão para as aulas enquanto a outra é inserida
como metodologia de ensino/aprendizagem. Queremos dizer que, mesmo que os jogos de
perguntas e respostas possibilitem a produção de conhecimento, não era proposital tal
percepção. Não partíamos, portanto, do pressuposto de que na realização desses jogos
estaríamos produzindo conhecimentos específicos, víamos neles a validação do que já havia
sido aprendido. Ressaltamos que essa percepção é partilhada por pessoas dentro e fora da
educação (ORTIZ, 2005).
Dessa forma, a discussão em questão não trata apenas de uma experiência de como
inserir jogos no ensino das disciplinas das Ciências Humanas, mas de uma discussão didática
que, a partir de princípios constituintes da Escola Plena e de uma abordagem históricocultural, fundamenta a produção de um jogo específico como atividade efetiva na produção de
conhecimento científico em sala de aula, especificamente de compreensão de conceitos e com
finalidade de interferir na realidade em que os próprios estudantes estão inseridos.
A partir de tais perspectivas, a experiência foi realizada em uma turma específica,
justamente porque a adaptação do jogo possibilitava a compreensão de conceitos ligados à
determinado conteúdo. Ainda assim, fora da disciplina de sociologia e/ou fora do conteúdo
em questão, ―identidade cultural e social‖, é de comum acordo entre nós que o jogo não
perderia sua função de processo metodológico de alcance de habilidades previstas para toda a
área ou mesmo de função social da escola. Mas, no caso, estava previsto especificamente no
Guia de Aprendizagem22 de Sociologia do terceiro bimestre para o 1º ano.
Compreendendo, como citado, o jogo enquanto processo metodológico foi necessário
realizar atividades paralelas a ele23. O aporte didático estudado, solicitava mais instrumentos
que possibilitassem a visualização, a análise e a aplicação dos conceitos em situações
22

O Guia de Aprendizagem, segundo o Caderno ―Instrumentos e Rotinas‖, utilizado pela escola e produzido
pelo ICE (Instituto de Corresponsabilidade pela Educação), é um recurso metodológico de orientação de cada
disciplina. Este tem funções para o professor, para o estudante e para as famílias. No primeiro caso, obedece a
função de orientar/organizar ―o planejamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas da disciplina que
ele ministra‖ (ICE, 2016b, p. 17).
23
As atividades serão descritas ao longo do texto.
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cotidianas, para que os estudantes produzissem sínteses dos conceitos científicos estudados.
Dessa forma, não bastava que os estudantes reconhecessem um conceito como ―lesbofobia‖,
era preciso que o conceito fosse aplicado pragmaticamente. Isso ocorreu por intermédio do
jogo. No entanto, como parte do que se espera na compreensão de um conceito, os estudantes
precisariam ainda criar suas próprias sínteses para que fossem capazes de aplica-los a
situações cotidianas em que o/a professor/a não seja mediador/a. Foi em função de se efetivar
tal concepção que foram realizadas atividades ligadas ao jogo, mas independentes dele.
A Escola Plena Adolfo Augusto de Moraes, como parte de um tipo específico de
escola, se orienta por princípios que, entre outras coisas, solicitam um ensino com atividades
práticas. Um desses princípios se fundamenta na execução dos ―quatro pilares da educação‖,
sendo eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser 24 (ICE,
2016c). Dentro das Ciências Humanas, um dos caminhos seria a análise da realidade em que
os estudantes estão inseridos para efetivar os pilares. Nessa perspectiva escolar, foi possível
realizar a atividade que será discutida ao longo do texto.
O desenvolvimento deste está dividido em quatro partes indivisíveis: no primeiro
momento apresentamos a experiência didática, em seguida, relaciono-a com a metodologia da
escola e estabeleceremos uma relação entre a experiência, o currículo, as Orientações
Curriculares de Mato Grosso para a área das Ciências Humanas e a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), e, por fim, pontuaremos algumas questões do ponto de vista didático.

Apropriação da realidade por intermédio do jogo

Parte do conteúdo a ser desenvolvido no Guia de Aprendizagem do 1º ano, referente
ao 3º bimestre, era ―Identidade cultural e social‖. A abordagem escolhida por nós perpassava
a análise de aspectos socioculturais identificados em uma juventude inserida em um contexto
específico. Escolhemos, orientada pelo livro-didático, a juventude da década de 1970,
justamente pelos seus elementos característicos: contracultura, música, drogas, luta contra o
machismo, crítica ao capitalismo e etc (OLIVEIRA, 2016). O objetivo era perceber que a
nossa identidade, ainda que cheia de elementos exclusivos, também é formada e formatada
por quesitos sociais e culturais, que variam de acordo com o tempo e o espaço.
24

Os quatro pilares da Educação são orientações para serem desenvolvidas além das capacidades cognitivas. Os
pilares fazem parte da síntese de um relatório formulado na década de 1990 por uma comissão composta por
educadores reconhecidos mundialmente. O relatório, intitulado ―Educação: um tesouro a descobrir‖ (1996), foi
encomendado pela UNESCO, precisamente pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, a
fim de debater concepções práticas e pedagógicas formuladas para as condições sociais do século XXI.
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Ainda como parte do conteúdo, os estudantes deveriam conhecer a análise que o
sociólogo jamaicano Stuart Hall (2004) fez da sociedade contemporânea. O autor identificou a
composição de um novo ser humano, que deixava de ser branco, anglo-saxão, do sexo
masculino, cristão e europeu, e passava a ter, depois da segunda metade do século XX,
múltiplas identidades. (OLIVEIRA, 2016) Os estudantes deveriam identificar entre eles
aspectos de suas identidades, isto é, deveriam identificar e analisar aspectos como classe
social, gênero e raça/etnia, refletindo, sobretudo, a respeito dos possíveis motivos da
emergência dessas identificações políticas e dos possíveis significados pragmáticos das
especificidades identitária no ocidente contemporâneo25.
É neste momento que o jogo ―Detetive‖, com adaptações, entraria como parte do
processo de ensino/aprendizagem. Segundo o site Wikipédia, o jogo Detetive foi produzido
originalmente pela empresa Waddingtons, na Inglaterra, em 1949. Ele é desenvolvido a partir
de um tabuleiro que simula peças de uma mansão, onde teria ocorrido um crime. O objetivo é
descobrir qual dentre os seis locais, qual dentre as seis armas e qual dentre os nove suspeitos
teriam cometido um crime. As armas, os locais e os suspeitos são apresentados em cartas,
uma de cada é retirada no início do jogo e colocada em um envelope para que os participantes
façam um trabalho de detetive: descobrir quais cartas estariam dentro do envelope e, portanto,
estariam envolvidas no crime em questão.
Adaptado para o conteúdo ―identidade cultural e social‖, trocamos dois tipos de cartas
do jogo: ―suspeito‖ e ―arma‖ para ―motivação‖ e ―preconceito do suspeito‖. Dessa forma, os
estudantes deveriam procurar um local, uma motivação e um preconceito do suspeito. O
preconceito do suspeito é um conceito ou categoria, como ―sexismo‖. Enquanto a motivação é
uma explicação (preconceituosa), que fundamenta alguns dos preconceitos contemporâneos
que compõe as cartas, como, por exemplo: mulher que namora com mulher merece ser
estuprada para ser corrigida. O jogo assumiu o formato de possíveis crimes que acontecem no
dia a dia e que se relacionam com identidades, como, por exemplo: nordestino/a, negro/a e
mulher.
A escola acompanha uma concepção de currículo em que este funcionaria como um
elo entre teoria educacional e prática pedagógica, integrando três eixos: ―formação acadêmica
de excelência, formação para vida e formação para o desenvolvimento das competências do
século XXI‖ (ICE, 2016a, p. 8). Levanto em consideração tais fundamentos, parte-se do
25

Para ajudar na percepção de tais questionamento, passamos um vídeo da campanha política da então
presidenciável Marina Silva. No vídeo, assim como ao longo de sua campanha, ela menciona aspectos de sua
identidade cultural e social: se diz negra, mulher, ex-seriengueira, ex-empregada doméstica, evangélica, por
exemplo.
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pressuposto que a decisão sobre o que ensinar deve considerar aspectos cognitivos, social,
moral, corporal e afetivo. De forma que uma abordagem sobre ―identidade cultural e social‖
por si só pressupõe tais aspectos como fundamentação de existência. Isto porque, os
preconceitos que compõe um tipo das três cartas e que, portanto, fazem parte do ensino sobre
conceitos científicos, são preconceitos sofridos pelos próprios estudantes, ainda que eles não
saibam nomeá-los. No entanto, é sobre o ―como ensinar‖, inserindo o jogo como metodologia,
que veremos a integração dos três eixos.
Ainda citando um dos Cadernos do ICE26 (2016a), especificamente aquele que trata de
―conceitos‖, os quatro pilares (aprender a aprender, a ser, a conviver e a fazer) ―são
conhecimentos que se constroem por meio de situações pedagógicas que têm, explícita e
implicitamente, essa finalidade‖ (2016a, p. 7). Nesta perspectiva, o jogo, como prática que
ocasiona uma participação mais ativa por parte dos estudantes no processo educacional
(ORTIZ, 2005), fundamentalmente no que diz respeito à criatividade, apenas pelo ato de ser
jogado, se relaciona diretamente com: saber a ser, por abordar a criação e identificação de
identidades; com saber a conviver por possibilitar o conhecimento de identidades diferentes
das de si mesmos; e com o saber a fazer pela investigação, pela ligação interpretativa entre
motivação e preconceito.
Dessa forma, a aplicabilidade do jogo não está aqui vista como perda de tempo, assim
vista por muitos, ou como atividade de mera socialização, tampouco apenas como formação
acadêmica de excelência, ao abordar conceitos e categorias das Ciências Humanas e Sociais.
O jogo possibilita ainda uma formação para a vida, pela relação com o aprender a ser e a
conviver, descrita acima. E, neste sentido, está entendido como conteúdo e como finalidade
(ORTIZ, 2005), fundamentado pelo fato de que o domínio de conteúdos conceituais não é
suficiente para desenvolver as competências esperadas pela escola Plena, segundo os
Cadernos ―conceitos‖ do ICE,
O domínio dos conteúdos conceituais não é suficiente para garantir a formação
integral, cujas dimensões preveem autonomia, a solidariedade e a competência. Para
se ter autonomia é necessário que o sujeito tenha interesse de conhecer o mundo, a
fim de poder analisar a realidade e tomar decisões, com base na investigação de seu
cotidiano e dos valores construídos em seu meio social. (ICE, 2016a, p. 7)

Os preconceitos socioculturais abordados no jogo, relacionados à identidade de
sujeitos, possibilitam conhecimento de mundo, análise da realidade e tomada de decisão de
como se posicionar, como agir, como pensar sobre eles. Além disso, o jogo em si mesmo, ―ao
26

Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. Produção do órgão que orienta teórico-metodologicamente as
Escola Plenas.
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ser acompanhado de regras ou normas, torna-se jogo, realidade lógica, cenário impulsionador
de ordem, de tomada de responsabilidade individual ou coletiva, de entretenimento e
seriedade nos atos‖ (ORTIZ, 2005, p. 17). Neste sentido, como parte do ―como ensinar‖, o
―Detetive adaptado à sociologia‖ cumpre com a proposta dos quatro pilares, efetivando, pelo
menos, a formação acadêmica de excelência e a formação para vida.
Essa realização é esperada especificamente no ensino de Sociologia, como aparece nas
Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2010). No texto, pontua-se a disciplina
como instrumento de direcionamento dos estudantes para se tornarem cidadãos sujeitos de
comportamento e pensamento crítico, ambos pautados em uma perspectiva ética (MATO
GROSSO, 2010). A formação a partir dela visaria um sujeito em pleno exercício da cidadania,
que reflita sobre modelos de sociedades mais justas. O movimento do jogo, de
reconhecimento e análise de identidades e preconceitos ocasionados pela recusa à diversidade,
é um movimento de crítica à uma concepção de cidadania, de reconhecimento de cidadanias
escritas, mas não cumpridas, de identificação a partir de uma perspectiva ética e moral de
crimes contra a existência.
Esse movimento se articula metodologicamente com uma produção de conhecimento
pautada no cotidiano dos estudantes. Dessa forma, o ensino de Sociologia na Escola Adolfo,
como afirma e espera o documento em questão, não tão somente se orienta pela ―transmissão
de conteúdos e conceitos da área, mas estes devem estar correlacionados à prática cotidiana
dos estudantes‖ (MATO GROSSO, 2010, p.82), que, neste relato de experiência, se efetiva
pela possibilidade de jogar e estudar conceitos da área, ao mesmo tempo.
A fundamentação de ensinar ―identidades culturais e sociais‖ também aparecerá em
objetivos instituídos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que também
organiza a escolha de conteúdos na Escola Plena. Referente ao 1º ano do Ensino Médio, a
―Unidade Curricular 1‖, que trata da ―Sensibilização inicial à perspectiva sociológica à
reflexão sobre a desigualdade social‖, espera que ao longo do ano letivo os estudantes
consigam, entre outras coisas: ―Identificar a concepção de gênero como construção social‖;
―Identificar como marcadores sociais as dimensões étnico-raciais, religiosa, regional, entre
outras‖; ―Identificar o trabalho e a ocupação como marcadores sociais‖; ―Reconhecer como
critérios de localização social a posição de classe e a de prestígio‖; ―Relacionar classe, ‗status‘
social e padrões de consumo‖; e ―Pesquisar a realidade brasileira a partir da noção de
desigualdade social‖. (BRASIL, 2016, p. 648-449)
A realização de todos esses objetivos aparecerá em uma única forma de ―como
ensinar‖. O jogo contém entre suas cartas preconceitos/conceitos/categorias já citados e outros
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como: patriarcado, preconceito de classe social, fascismo, homofobia, ódio racial e/ou étnico,
preconceito religioso e xenofobia. Os estudantes devem, ao longo do jogo associar seus
significados a motivações, como já dito. E, como consequência, enquanto jogavam se
movimentaram para identificar e questionar motivações absurdas e a relação ente os motivos
dos crimes e seus efeitos.
Até o momento, justificamos o uso didático do jogo ―Detetive‖ a partir do que ele
poderia possibilitar do ponto de vista do que se espera de um estudante numa escola Plena. E,
também, a partir do que o conteúdo do jogo poderia produzir enquanto conhecimento
esperado pelas Orientações Curriculares de Mato Grosso (2010) e pela BNCC (BRASIL,
2016). O possível desenvolvimento cognitivo citado no parágrafo acima foi articulado com a
elaboração, por parte da pedagoga Marta Sueli de Faria Sforni (2015), de uma síntese de
princípios didáticos e ações docentes que se mostram favoráveis à aprendizagem.
As instituições de ensino têm como finalidade propiciar o acesso a um bem cultural
específico: o conhecimento teórico. De forma que o desafio escolar se torna ocasionar um
conhecimento que seja acessível a todos, uma das maneiras, como supões as Orientações
Curriculares de Mato Grosso para as Ciências Humanas (MATO GROSSO, 2010), seria
tornar o ensino significativo, partindo do cotidiano do estudante, com finalidades de também
agir nesse cotidiano. A contextualização do conhecimento, portanto, é um dos passos para
uma organização correta da aprendizagem e esta conduziria o desenvolvimento mental da
criança ou adolescente (SFORNI, 2015 apud VYGOTSTKY, 1998).
Apesar de parecer óbvio, o/a professor/a corre o risco de cair na repetição de
procedimentos tecnicistas, presentes em livro-didáticos, ou de copiar modelos de aulas
disponíveis na internet. Tal prática não necessariamente se caracteriza como uma
―organização correta da aprendizagem‖ e, neste sentido, se realiza sem ―o conhecimento
acerca das bases teóricas nas quais as metodologias e técnicas estão assentadas‖ (SFORNI,
2015, p. 378).
A organização do conteúdo em questão está relacionada fundamentalmente, como
pretendemos argumentar, com o principal papel da escola: o desenvolvimento do pensamento
teórico pelos estudantes. A partir da análise didática proposta por Marta Sueli de Faria Sforni
(2015) que, se baseia em obras de autores da Teoria Histórico-cultural como Vigotski, Luria,
Leontiev, Elkonin, Galperin e Davidov (2015, p. 382), fundamentamos didaticamente a
execução da adaptação do jogo ―Detetive‖.
Segundo Marta Sforni (2015), cinco princípios devem guiar a didática para o
desenvolvimento de pensamento teórico nos estudantes. O primeiro deles é ―Ensino que
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Desenvolve‖. Esse princípio considera que a didática precisa ser organizada a partir do que eu
pretendo desenvolver com os estudantes, nesse sentido, preciso partir do que eles já sabem
para planejar. (2015, p. 382-383) No caso do jogo, os conceitos foram apresentados no
primeiro momento sem o compromisso de abordarmos seus significados, por isso os
estudantes deveriam descobrir quais cartas estariam no envelope, e não seus significados.
Nesse processo, dúvidas sobre o que eram determinadas ―palavras‖ e se as cartas colocadas no
envelope teriam uma ligação entre si começaram a transitar entre as turmas, ocasionando
questionamentos entre os estudantes sobre o que cada um dos conceitos e/ou categorias
significavam.
Sobre o ―Caráter Ativo da Aprendizagem‖, a autora afirma que este ―implica a
participação efetiva do aluno na elaboração da síntese conceitual, na qual estão aliados
pensamento e linguagem‖ (SFORNI, 2015, p. 386). A autora, afirma que não se deve apenas
possibilitar que os estudantes identifiquem conceitos, como palavras, mas sim que eles
consigam aplicar, interpretar e identificar os usos desses conceitos. Sendo assim, quando os
estudantes participam da elaboração da síntese, eles têm maior facilidade de compreensão,
podendo aplicar o conhecimento às situações em que caibam. Uma maneira de efetivar essa
proximidade entre conhecimento do conceito e aplicabilidade pragmática, seria criar situações
problemas. Citando a autora,
Algumas atividades favorecem a formação de necessidades e motivos para a
apropriação do conhecimento pelos alunos. É o caso de jogos; situações problema
criadas por meio de narrativas reais ou imaginárias, semelhantes às vividas pelos
homens quando elaboram determinados conhecimentos; problemas relacionados a
fenômenos cotidianos; filmes; notícias, etc. Tais situações problema desencadeiam
nos estudantes ações mentais inerentes ao conceito que é objeto de estudo (SFORNI,
2015, p. 387).

No desenvolvimento do jogo, os estudantes não apenas tiveram acesso a situações
problemas ao lidarem com crimes e motivações que de fato acontecem, como também no pósjogo tiveram acesso a elaboração de sínteses. Repartidos nos mesmos grupos que jogaram no
tabuleiro, os estudantes receberam três conceitos/categorias que estavam no jogo para criar
suas próprias sínteses, sendo permitido pesquisar seus significados e buscar exemplos.
Atividades que tiveram como fim e inspiração a possibilidade de desencadear ações mentais
inerentes ao objeto de estudo.
A aprendizagem é medida a partir do momento em que a linguagem é internalizada,
levando o estudante a aplicar, introduzir e relacionar o conceito em novas situações. Foi
possível visualizar parte desse processo quando os mesmos foram incitados a relacionar uma
motivação à mais em relação a um preconceito do suspeito, como por exemplo: ―sexismo‖ se
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relaciona tanto com a motivação ―não permito que mulheres mandem economicamente em
casa‖, quanto com ―lugar de mulher é no tanque‖. Para tanto, houve a necessidade de
interpretar o caso em que aquela determinada motivação caberia.
No ―princípio do caráter consciente‖, parte-se do pressuposto de que o estudante deve
estar consciente da aprendizagem da qual é sujeito (SFORNI, 2015). Dessa forma, como já
dito na introdução, o conteúdo se fez o objeto da atividade mental dos estudantes, caso
contrário não resultaria na aprendizagem. Em síntese, isso significa tratar não apenas o jogo
pela diversão, mas o jogo contextualizado, explicitado seu propósito, sua finalidade, sua
reafirmação.
Sobre ―Unidade entre o Plano Material (ou Materializado) e o Verbal‖, a autora
explica que é necessário fomentar uma ligação entre o conceito materializado (objetos,
fenômenos ou representações deles) e o plano mental. Tendo acesso à crimes e motivações
que de fato ocorrem no dia a dia, os estudantes deveriam associar tais representações aos
significados do dicionário e elaborar suas sínteses. Fundamentando o que a autora afirma,
sobre a Unidade entre Plano Material e Verbal, aqui: ―A linguagem científica/teórica é
fundamental para que os estudantes possam abstrair da ação externa material, ilustrativa, os
elementos essenciais que a tornaram objeto de aprendizagem‖ (SFORNI, 2015, p. 390).
Por último, Sforni aborda o ―Princípio da Ação Medida pelo Conceito‖. Segundo a
autora, ―na compreensão dos conceitos e no seu uso na realidade imediata, considera-se ainda
a necessidade de compreender o processo de elaboração desse conceito, seu ‗movimento
lógico-histórico de elaboração‘ (2015, p. 390). Esse movimento ocorreu na finalização e no
decorrer das aulas, quando os estudantes tiveram acesso aos significados e ao movimento
sócio histórico de aplicação e emergência dos conceitos.

Considerações Finais

O desenvolvimento deste texto tenta argumentar o uso de um jogo específico como
metodologia de apropriação de conceitos científicos. A execução de uma proposta como tal,
se relaciona com a possibilidade de tornar o ensino menos ―tradicional‖ possível em uma
geração que cada vez mais se distância de um modelo tradicional de estudantes. A proposta é
demonstrar um ―como ensinar‖ de maneira dinâmica, participativa e mobilizadora.
Desenvolvemos ainda, a argumentação da inserção do jogo como processo de
ensino/aprendizagem que se encaixa nas orientações para o desenvolvimento de um modelo
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de Escola Plena, uma escola que pressupõe os quatro pilares para a educação do futuro para
fomentação de um estudante independente, autônomo e crítico. Demonstramos também a
articulação do jogo com a possibilidade de desenvolver habilidades previstas tanto nas
Orientações Curriculares de Mato Grosso quanto na Base Nacional Comum Curricular, como
a identificação de elementos culturais que são hierarquizados em nossa sociedade.
Por último, foi possível relacionar princípios da Teoria histórico-cultural no
desenvolvimento didático do jogo. Dessa forma, o jogo foi aplicado como mobilizador de
produção de conhecimento teórico e prático, que possam fomentar o olhar crítico dos
estudantes, possivelmente destinados para uma ação com fins de modificações sociais
pautadas na liberdade e na igualdade.
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O LETRAMENTO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: UMA
ABORDAGEM CRÍTICO-SOCIAL DOS TEXTOS EM UMA ESCOLA
QUILOMBOLA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Silvana A. dos Santos (SEDUC/MT) silvanaalvessantos@hotmail.com
Suely Dulce de Castilho (PPGE/UFMT) Castilho.suely@gmail.com
Resumo:
Este artigo objetiva evidenciar a importância das práticas de letramento nas aulas de língua portuguesa
ministradas na Escola Estadual Quilombola Reunidas de Cachoeira Rica, do quilombo Itambé/Chapada dos
Guimarães/MT, considerando o contexto no qual ocorre a educação escolar. A pesquisa se caracteriza como
etnográfica. A entrevista semiestruturada e a observação participante foram os principais instrumentos de coleta
de dados. Os resultados apontam que, mesmo diante de parcos recursos pedagógicos e estruturais, a professora
cria e recria atividades significativas aos alunos quilombolas e podemos inferir que seu trabalho na perspectiva
do letramento vem se constituindo um instrumento para melhores resultados na formação dos estudantes que
saem do ensino fundamental, o que contribuirá para diminuir os altos índices de analfabetismo funcional entre os
estudantes quilombolas.
Palavras-chave: Práticas de letramento, Gêneros textuais. Educação escolar quilombola.

1 Introdução

O ensino de Língua Portuguesa tem por finalidade promover o desenvolvimento da
capacidade discursiva do estudante, ou seja, a aptidão para dominar as regras de uso da língua
nas diversas situações. Ler e escrever, com autonomia, envolve domínios cognitivos, tais
como: reconhecer e produzir diferentes gêneros discursivos, adequando-os às situações
comunicativas; reconhecer e respeitar as variedades linguísticas; identificar recursos
linguístico-discursivos, presentes nos textos orais ou escritos (implícitos, ironias,
subentendidos, etc.), bem como o efeito de sentido resultante de seu emprego; desenvolver a
argumentação oral e escrita como forma de participação social, em busca da autonomia e da
cidadania, dentre outras. (MATO GROSSO, 2010).
Porém, observando a realidade da maioria das escolas públicas, percebemos em vários
estudantes baixos interesses e limitada motivação na aprendizagem da língua portuguesa.
Muitos estudantes veem a disciplina como difícil, cheia de regras inexequíveis e/ou
desnecessárias. Isso pode ser consequência de vários fatores, dentre eles podemos inferimos
que: o desempenho do próprio professor que, muitas vezes, por falta de recursos didáticos e
da pouca preparação para lidar com as novas tecnologias, se apresenta de forma limitada,
seguindo métodos tradicionais que pouco ou em nada contribuem para estimular o interesse
das turmas em que lecionam; salas de aula com super lotação, que torna o trabalho
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diferenciado e individualizado inviável; carga horária muito reduzida ou mal aproveitada
devido à falta de um planejamento adequado a realidade escolar, falta de acesso a material
didático e pedagógico, entre outras razões.
Diante deste cenário evidenciado pela realidade pungente das salas de aula novos
rumos à disciplina se impuseram e instaura-se a urgência em amparar o ensino da língua
materna a partir de uma ―concepção que vê a língua como enunciação, discurso, não apenas
como comunicação que, portanto, inclui as relações da língua com aqueles que a utilizam,
com as condições sociais e históricas de sua utilização‖ (Soares, 1997, p.59). Na ótica da
supracitada autora, os estudantes passam a ser considerados sujeitos ativos que constroem
suas habilidades e conhecimentos da linguagem oral e escrita em interação com os outros e
com a própria língua, objeto do conhecimento, em determinadas circunstâncias de enunciação
e no contexto das práticas discursivas do tempo e espaço em que vivem.
No escopo da nova crítica ao ensino de língua materna a necessidade de desenvolver
um trabalho que estimulassem o gosto dos estudantes pela compreensão da língua portuguesa
e dos seus propósitos educacionais passou a ser latente e todos os professores se viram
inquiridos a rever suas práticas pedagógicas e oferecer aos estudantes um ensino de língua
materna que dê conta de atender os propósitos de uma sociedade em constante processo de
mudanças e transformações e não somente para responder as questões de uma prova, ou
questionamentos e avaliações demandadas pelas escolas.
Entretanto, convém observar que a escola, por sua vez, ainda caminha a curto passo
para minimizar as dificuldades observadas na disciplina de língua portuguesa, primeiramente
encontradas nos profissionais envolvidos para que possam elaborar métodos que melhor
atenda os anseios e as óbices apresentadas pelos estudantes. Os estudos de Soares (1997),
revelam o grande entrave nesse processo de mudança tão urgente e necessário, porém ainda
tão distante da realidade de muitas escolas públicas espalhadas Brasil a fora:
Não se tendo reformulado para seus novos objetivos e sua nova função, a escola é
que vem gerando o conflito, a crise que é resultado de transformações quantitativas,
maior número de alunos, e, sobretudo, qualitativas distâncias culturais e linguística
entre os alunos a que ela tradicionalmente vinha servindo e os novos alunos que
conquistaram o direito de também serem por ela servidos. A escola não se
reorganizou, diante dessas transformações que nela vêm ocorrendo; nesse sentido, a
‗crise da linguagem‘ é, na verdade, uma crise da instituição escolar. (SOARES,
1997, 68-69).

Contudo, a mesma estudiosa revela que este processo de mudança pode se deflagrar a
partir do professor e da professora que, refletindo sobre a sua prática pedagógica, reage,
ressignifica e busca o uso de novas estratégias de ensino que visem tornar o processo de
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ensino aprendizagem de língua portuguesa mais interessante, criativo e significativo. Soares
(1997), também destaca que a escola ao pretender ensinar deve levar em conta o que o aluno
traz consigo, a sua experiência pessoal adquirida no seu grupo social.
Diante do exposto, buscamos respostas para as seguintes indagações: A professora
pesquisada, durante seu planejamento leva em consideração o conhecimento prévio de seus
alunos e ajusta suas aulas as necessidades impressas pelas turmas em que leciona? As práticas
de letramento se fazem presentes nas aulas de língua portuguesa e os conteúdos ministrados
possuem um viés crítico que contribuem emancipação social e para tomada de consciência
acerca das diversas formas de opressão e violência que recaem sobre a população negra e
economicamente menos favorecida?
O texto está organizado em cinco tópicos, no primeiro consta a introdução que
apresenta e problematiza o tema, lista os objetivos e as perguntas que permeiam a pesquisa, da
qual resulta este artigo. No segundo está a descrição da comunidade e a escola pesquisada, e
os procedimentos metodológicos utilizados na coleta de dados. Já o terceiro discute alguns
conceitos que julgamos pertinentes para a análise dos dados. Depois desfilamos os dados e
esboçamos algumas análises. Por fim na última parte há as considerações a respeito do que foi
tratado no texto.

2 ESCLARECIMENTOS METODOLÓGICOS E LÓCUS DA PESQUISA

Metodologicamente, a pesquisa se insere em uma abordagem qualitativa do tipo
etnográfica, amparada nas concepções de Geertz (1989). Segundo este autor, praticar
etnografia é não somente estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos,
levantar genealogias, mapear campos, manter um diário. Mas, o que a define é sobretudo o
tipo de esforço intelectual para uma ―descrição densa‖ (GEERTZ, 1989, p.15). A descrição
densa se caracteriza como um modo de registrar o observado, em suas mais diversas
particularidades, atento a todos os pequenos fatos que giram em torno da vida social. Não bem
os fatos em si, mas a ação social destes fatos. Não se buscam leis gerais, mas sim
significados/significações.

A entrevista semiestruturada e a observação participante

constituem, nesta pesquisa, os principais instrumentos de coleta de dados.
A técnica de observação pressupõe a participação interativa do pesquisador e sua
imersão nos grupos em que ocorrem os eventos a serem observados (ANDRÉ, 2012). Teve
como propósito apreender o contexto escolar, a dinâmica da sala de aula, e as práticas de
letramento utilizada pela professora em tela. Ao todo foram observadas 05 aulas de língua
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portuguesa ministradas durante mês de novembro de 2017, em uma turma multisseriada que
engloba 8º e o 9º ano do ensino fundamental. As referidas aulas tiveram a duração de 45
minutos. Na sala estavam presentes 16, dos 17 alunos matriculados, sendo 9 meninas e 7
meninos, com idade entre 13 e 14 anos.
A Escola Estadual Reunidas de Cachoeira Rica, lócus desta pesquisa, está situada no
quilombo Itambé, Chapada dos Guimarães. A comunidade está a 30km distante do centro do
município, e 90 km de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso. A população soma
aproximadamente 320 pessoas. As famílias se mantêm economicamente, por meio da
piscicultura, criação de pequenos animais, agricultura de subsistência, complementada com o
artesanato.
Na única escola existente na comunidade, a Escola Estadual Reunidas de Cachoeira
Rica, trabalham 14 professores que atendem 120 estudantes, distribuídos nas seguintes
modalidades de ensino: fundamental, médio regular e EJA. Todos esses níveis e modalidades
funcionam no regime multisseriado. As aulas são ministradas nos turnos matutino e noturno.
O ensino está alocado na escola-sede e em oito salas anexas, distribuídas em duas
comunidades rurais.
No que toca aos aspectos físicos e estruturais, contava na época da pesquisa, com oito
salas de aula, equipadas com cadeiras escolares, quadro-branco e ventiladores de teto. Havia
uma sala destinada a direção escolar, um banheiro e um almoxarifado onde se guardam
materiais pedagógicos. Acresça, ainda, uma sala destinada a secretaria escolar, outra destinada
à biblioteca, outra à coordenação pedagógica, uma sala de professores, com um banheiro. Há
ainda, uma sala destinada ao laboratório de informática; o refeitório com mesas de assento
embutido e uma cozinha com despensa e uma quadra poliesportiva sem cobertura.
As salas de aula no geral apresentam boas condições de preservação. São limpas, bem
ventiladas, todos os ventiladores funcionam. Ressalva-se que o telhado da escola necessita de
manutenção. No período de chuvas, é possível perceber inúmeras goteiras que, além de
dificultarem o estudo dos alunos, o trabalho dos professores e demais servidores, provocam
danos aos equipamentos e mobiliários.
É importante ressaltar que os alunos não possuem livro didático de nenhuma
disciplina, a escola não conta com biblioteca, não oferece laboratório de informática e a
internet funciona precariamente. Os recursos didáticos são escassos, o giz branco e a lousa são
as únicas ferramentas de trabalho postas à disposição dos professores. Para além disso,
destacam-se as dificuldades de acesso a materiais e recursos para atender às necessidades
específicas da educação escolar quilombola. Seja exemplo o material didático que auxiliem
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no trabalho de afirmação identitária e cultural, tais como a etnohistória, etnoliteratura,
etnolinguagem, etnomatemática e demais etnosaberes. De igual modo necessitam de recursos
financeiros para aulas práticas das disciplinas que integram a área específica de conhecimento
Ciências e Saberes Quilombolas, notadamente, Práticas em Cultura e Artesanato Quilombola,
Prática em Técnica Agrícola Quilombola e Prática em Tecnologia Social (MATO GROSSO,
2010).
A professora que concedeu os dados para este estudo será retratada ao longo desse
trabalho como ―professora pesquisada‖. A professora tem 45 anos, se declara negra e
quilombola. É natural de Chapada dos Guimaraes, cursou duas graduações, sendo, a primeira
delas Letras: português/espanhol e a segunda, pedagogia. As duas licenciaturas foram
cursadas em uma instituição privada, tendo aí concluído também dois cursos de
especialização. Iniciou seu trabalho como docente na escola objeto deste trabalho em 1996.
Na época da pesquisa possuía 21 anos de experiência no magistério e, nesse percurso atuou
em várias outras escolas da rede estadual e particular.
Nas aulas observadas a professora recorreu didaticamente à aula expositiva e
dialogada, lançando mão como recurso didático diversos gêneros textuais e atividades que
instigavam os estudantes a ler, abstrair informações dos textos e a expor as ideias. As
atividades propostas aos estudantes foram: leitura e interpretação, debates acerca dos temas
lidos, produção textual e correção coletiva dos textos produzidos.
Todas as aulas foram gravadas com auxílio de uma filmadora. Algumas situações que
julgadas relevantes foram registradas em um caderno de campo para que posteriormente
pudéssemos nós valer dessas anotações com intuito de esclarecer possíveis dúvidas. As
filmagens, assim como a entrevista foram feitas com a anuência da professora pesquisada
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As falas gravadas foram
transcritas e editadas, de acordo com as normas- padrão da língua escrita.

3 LETRAMENTO, EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA E O ENSINO DA
LÍNGUA PORTUGUESA

Grande parte dos estudantes que frequentam as escolas públicas brasileiras raramente
dispõem de oportunidades fora da escola de familiarizar-se com a leitura; talvez também não
convivam ou presenciem adultos lendo em seu convívio familiar. Esse perverso quadro impõe
um grande desafio aos professores da educação básica que é formar leitores proficientes, que
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saibam só a decifrar códigos, mas sim a ter a compreensão daquilo que lê e ser capaz de
responder satisfatoriamente a qualquer demanda relativa as diversas formas de comunicação
vigente na sociedade (SOLÉ, 1999).
Segundo Solé (1999), formar leitores proficientes, fazer com que os estudantes se
interessem pela leitura, é dotá-los de um instrumento de aculturação e de tomada de
consciência cuja funcionalidade escapa dos limites da instituição. Entretanto, as escolas,
sobretudo as escolas estaduais quilombolas do Estado de Mato grosso não se apresentam
como mecanismos integradores entre leitores e a inclusão no cenário social e pouco se tem
garantido aos seus estudantes a apropriação dos conhecimentos referente a leitura.
O sucateamento das escolas públicas, a inexistência de material e recursos
pedagógicos atrelado as péssimas condições de trabalho tem contribuído para índices
bastantes precários com relação ao desempenho dos seus alunos. Soma-se aí a falta de
formação continuada de professores e a distribuição de livros didáticos que quando existem,
estão descontextualizadas da ambiência rural e das especificidades culturais e indenitárias
destas comunidades, desse modo, contribuem para promover sujeitos leitores e, por
consequência, uma educação de qualidade.
Segundo Antunes (2003) o contexto delineado acima tem contribuído negativamente
para que as atividades de ensino da leitura continuem centradas em práticas mecânicas de
decodificação da escrita, o que resulta em ações que pouco despertam o interesse e o desejo
pelo conhecimento. Atividades puramente escolar, que se limita a recuperar os elementos
literais e explícitos, uma atividade incapaz de suscitar no aluno a compreensão das múltiplas
funções sociais da leitura, totalmente desvinculado dos propósitos da língua.
Assim, observa-se que o educando não está sendo devidamente capacitado para
participação no mundo letrado, ou seja, para exercer as novas exigências de leitura e escrita da
sociedade contemporânea. Frente as novas demandas sociais a escola e os professores se
veem inquiridos a repensar o ensino da leitura e da escrita e a propiciar conhecimentos que
favoreçam a efetiva participação social. Os PCN de Língua Portuguesa (1997) discorrem
nesta perspectiva e advogam que,
[...] um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural
atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o
acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito
inalienável de todos. (BRASIL, 1997, p. 21).

Mas para que a escola cumpra seu papel, além da superação da precariedade que
marca historicamente as escolas públicas é necessário o investimento na formação de
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professores, para que estes vislumbrem novas possibilidades de trabalho com o ensino da
língua portuguesa, que compreendam e transmitam aos seus alunos o valor social da
aprendizagem da leitura e da escrita, os usos e funções sociais desta modalidade de
linguagem.
Diversas pesquisas têm demonstrado como as práticas escolares de leitura e de escrita
são fundamentalmente diferentes dos letramentos vernaculares que circulam na comunidade
de prática dos alunos e, ao mesmo tempo, têm apontado para necessidade de a escola,
enquanto agência de letramento, considerar, no processo de ensino aprendizagem da língua
materna, tanto as práticas e os eventos de letramentos dominantes, canônicos,
institucionalizados, valorizados socialmente, como também os letramentos múltiplos e
autogerados da comunidade. (SANTOS; FREITAS, 2018).
Para melhor compreensão do que é letramento é conveniente salientar que o
letramento não é um método didático que veio substituir a alfabetização e que as discussões
acerca desse termo e/ou das práticas de letramento são vastas e estão longe de se constituírem
matéria fechada, ―letramento é fenômeno plural, historicamente e contemporaneamente:
diferentes letramentos ao longo do tempo, diferentes letramentos no nosso tempo (SOARES,
2002, p. 156). Assim, percebemos que o termo letramento abrange uma gama de
conhecimentos, habilidades, valores, usos e funções sociais, daí decorre a grande
complexidade em defini-lo.
Soares (2002), defende que a palavra letramento é de uso ainda recente e remete ao
processo de relação das pessoas com a cultura escrita. Assim, não é correto dizer que uma
pessoa é iletrada, pois todas as pessoas estão em contato com o mundo escrito. Mas, é preciso
reconhecer que existem diferentes níveis de letramento, que podem variar conforme a
realidade cultural e as experiências e que permeia a realidade de cada sujeito.
Nesse sentido, o viés de discussão teórica pretendido por este estudo é aquele que
apresenta o letramento linguístico como uma propriedade capaz de ampliar, ajustar e articular
as dimensões individuais e sociais da experiência humana com a linguagem. Nessa
concepção, letramento são as práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas
práticas são postas em ação, bem como as conseqüências delas sobre a sociedade (SOARES,
2002).
Nessa perspectiva (SOARES, 2000, p. 39-40). Afirma que,
[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado;
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o
indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever,
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mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita,
responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita.

Kleiman (2005), define o letramento como um técnica que abrange o processo de
desenvolvimento e o uso dos sistemas da escrita na sociedade, isto é, o desenvolvimento
histórico da escrita na sociedade reflete outras mudanças sociais e tecnológicas, como a
alfabetização universal, a democratização do ensino, o acesso a fontes aparentemente
limitadas ao papel. Para a estudiosa:
[...] o letramento significa uma prática discursiva de determinado grupo social, que
está relacionada ao papel da escrita para tornar significativa essa interação oral, mas
que não envolve, necessariamente, as atividades específicas de ler ou de escrever
(KLEIMAN, 1995, p. 18).

Kleiman (1995) argumenta que a escola se constitui a mais importante agência de
letramento e que toda e qualquer instituição escolar deve ter como premissa garantir aos
alunos que o conteúdo trabalhado na escola favoreça a sua inserção na sociedade, ou seja, que
lhe permita atuar socialmente. Entretanto, a mesma autora nos chama a atenção para o fato
que nem sempre a escola favorece o desenvolvimento de práticas que permitam ao sujeito
relacionar o que aprende na escola com suas experiências sociais.
Pode–se afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento,
preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de
prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos
(alfabético, numérico), processo geralmente concebido em termos de uma
competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola. Já outras
agências de letramento, como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho,
mostram orientações de letramento muito diferentes (KLEIMAN, 1995, p.20).

Nesse sentido, o conceito de letramento é considerado central para a compreensão dos
processos de ensino-aprendizagem e para a intervenção pedagógicas propostas pelos
professores nas salas de aula. Um dos princípios que norteiam a perspectiva do letramento é
que a aquisição da escrita não se dá desvinculada das práticas sociais em que se inscreve:
ninguém lê ou escreve no vazio, sem propósitos comunicativos, sem interlocutores, descolado
de uma situação de interação; as pessoas escrevem, lêem e/ou interagem por meio da escrita,
guiadas por propósitos interacionais, desejando alcançar algum objetivo, inseridas em
situações de comunicação (SANTOS, 2007).

4 AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO DA PROFESSORA PESQUISADA
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Formar leitores e usuários competentes da escrita como requer a Base Nacional
Comum Curricular (2018), os PCNs (1998) e as Orientações Curriculares para o Estado de
Mato Grosso (2010) implica uma atitude diferente diante da conexão leitura/escrita; uma
postura que as compreenda como atividades indissociáveis e necessárias para a formação de
bons leitores e bons escritores.

Sob essa ótica, a atuação crítica do professor é de vital

importância, uma vez que cabe a esse profissional, dentre outras funções, ser mediador na
formação de cidadãos justos, éticos e solidários.
Ante ao exposto, faz-se então necessário compreender a perspectiva teórica que
embasam os planos de aula e as práticas pedagógica da professora em tela, com relação ao
ensino da língua materna. Para tal, apresentamos a seguir seu relato a propósito das ações que
ela coloca em pratica com seus alunos, sua formação e sua compreensão a respeito dos
preceitos que norteia o trabalho com a língua portuguesa:
Bem, no início do ano, logo nas primeiras aulas eu sempre levo atividades que me
permitam identificar os conhecimentos prévio dos alunos e partir daí faço meu
planejamento. Ao longo do não letivo dou ênfase para leitura e interpretação de
texto, promovo debates sobre os assuntos abordados, tiro dúvidas, ouço as
informações que eles trazem e compartilho os conhecimentos que tenho com eles.
Pois acredito que o ensino da língua portuguesa deve primar pela formação de bons
leitores, que leiam bem e compreendam o que leem. (Professora pesquisada, 2018).

O excerto acima menciona um ponto primordial que deve ser levando em consideração
e ser alicerce da prática pedagógica de qualquer professor que leciona na educação básica que
é reconhecer que os alunos já possuem determinados conhecimentos e que tais conhecimentos
devem ser valorizados e levados em consideração na hora do planejamento das aulas e da
transposição dos conteúdos em sala de aula. Assim se faz necessário realizar um diagnóstico
prévio para que os professores possam saber de onde devem partir e poder planejar suas
atividades de forma mais assertiva.
A esse respeito, Freire (1992) acrescenta que:
O respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o respeito ao contexto
cultural. A localidade dos educandos é o pondo de partida para o conhecimento que
eles vão criando do mundo. ‗Seu‘ mundo, em última análise é a primeira e inevitável
face do mundo mesmo [...]. Nunca, porém, eu disse que o programa a ser elaborado
[...] deveria ficar absolutamente adstrito à realidade local. (FREIRE, 1992, p. 86-87).

Para Freire (1992) o diagnóstico possibilita ao professor planejar suas aulas partindo
da prática social e o conteúdo terá sentido para os alunos, que poderão

construir

conhecimentos de forma gradativa e desenvolvendo atitudes transformadoras da sociedade,
pois ele perceberá que conhecimento científico faz parte da sua vida e pode contribuir para
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melhorá-la e assim será possível ―[...] romper com uma história longa de alienação e exclusão
étnica e racial que se inaugura com a formação da sociedade brasileira‖ (CARRIL, 2017,
555).
Outro ponto que merece destaque no fragmento da narrativa da professora e o enfoque
que ela externa sobre a leitura e interpretação de texto durante as aulas, ― o professor deve
estar atento para resolver as dificuldades que o uso de estruturas típicas da escrita pode causar
para o leitor menos proficiente, que podem comprometer a compreensão‖.(Kleiman, 1996 p.
9).
Assegura Kleiman (2005), que faz parte do trabalho do professor de língua portuguesa
ajudar seus alunos a construir o sentido do texto. Para a mesma pesquisadora a dificuldade de
leitura pode estar atrelada a falta do hábito de ler o que resulta numa possível falta de
familiaridade com o texto escrito, em suas diferentes modalidades.
Sobre as escolhas dos conteúdos para o ano letivo a professora revela que:
Somente o ensino da Gramática não garante o aprendizado de forma eficiente
da língua, acredito que as atividades de linguagem levadas para a sala de aula
devem estar mais próximas das linguagens que circulam socialmente, que eles têm
contato. Meu trabalho é com foco nos gêneros textuais, nas situações reais de
produção exigidas socialmente, na leitura, interpretação e produção de textos, mas
sempre recorro às teorias gramaticais quando percebo que meus alunos estão
necessitando se apropriar dessas regras para melhorar a qualidade de suas escritas
(Professora pesquisada, 2018).

O discurso da professora desvela parte de seus saberes a respeito dos paradigmas para
o ensino da língua portuguesa e dos conteúdos que devem ser ministrados, uma vez que ela
compreende a necessidade de contemplar, nas atividades de ensino, a oralidade, a escrita e a
diversidade de textos e gêneros que circulam socialmente. Dessa maneira, a professora
pesquisada demonstra ser entendedora de que ―[...] a compreensão oral e escrita, bem como a
produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento
de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino‖ (BRASIL, 1988, p.
23-24).
Professora pesquisada no decorrer da aula ministrada demonstra também, saber que
utilizar a linguagem é, portanto, interagir a partir de textos, intertextos e hipertextos
produzidos por códigos, pois as linguagens se concretizam nesses produtos de manifestação
significativa e articulada de uma história social e cultural, únicos em cada contexto e que os
estudantes desde as séries iniciais necessitam conhecer e compreender esse complexo
processo (MATO GROSSO, 2010).
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A respeito de sua metodologia, a professora esclarece que sempre tenta inovar,
levando para a sala de aula variedades de gêneros textuais que abordem diferentes assuntos,
de modo que desperte o interesse dos estudantes e contribua de forma positiva para a
construção de novos conhecimentos, e que o trabalho em grupo sempre contribuiu bastante,
porque os estudantes “aprendem uns com os outros, sempre tem um que sabe mais, esse
ensina os outros que apresentam dificuldades, os que são tímidos e têm vergonha de
perguntar e tirar dúvidas em voz alta”, argumentou a professora.
Sobre os propósitos da educação escolar quilombola e sobre os objetivos dos
conteúdos que devem ser ministrados aos estudantes, a professora respondeu sem titubear
que:
É nosso papel, meu, dos outros professores, da escola desenvolver aulas que
fortaleçam as identidades e façam da resistência o objeto e objetivo da educação
que ministramos aqui. Os conteúdos devem fazer ponte com o que acontece aqui,
com os nossos saberes, nossa rica produção de saberes e possibilitar a partir deles
a construção de novos conhecimentos e a desmistificação dos preconceitos que que
muitos têm sobre nós que aqui vivemos. Sou negra, sei bem o que é sofrer
preconceito, tenho minha autoestima elevada graças a minha tia, minha primeira
professora que sempre reforçava nas aulas minhas qualidades, isso fez diferença na
minha vida, então sempre que é possível, mesmo que não esteja dentro conteúdo, se
surgir um conflito na sala sobre qualquer tipo de preconceito, paro a aula e
converso com a turma a respeito. (Professora pesquisada, 2018).

Essa narrativa demonstra que além do compromisso com o fazer pedagógico, a
professora pesquisada possui saberes a respeito do que venha ser a educação escolar
quilombola, quais os preceitos devem guiá-la e que a postura do profissional que atua na
educação deve ser pautada no entendimento de que o outro é o sujeito pleno, pertencente a um
grupo cultural, construtor da história e do imaginário social e deve ser reconhecido e
respeitado na sua diferença. No entendimento da professora, para que isso aconteça, é
necessário, “[...] uma educação que desconstrua preconceitos, que prepare os alunos para
lidar com as diversas formas de discriminação que terão que lidar”.
Nessa propositura, inferimos que a elaboração de uma proposta para educação escolar
quilombola não significa romper com os conhecimentos escolares, mas sim, buscar incorporar
a esses conhecimentos a dinâmica do cotidiano, ao crescimento e aprimoramento que
permeiam as comunidades quilombolas marcados na dimensão do desafio, da luta e do
enfrentamento das dificuldades que se materializam em distintos graus nessas comunidades
(SOARES, 2012).
Acrescentar algumas ideias que ela poderia trazer para as aulas...generos textuais
assentados na cultura quilombola, como receitas quilombolas, descrição da ambiência
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quilombola , narrativas míticas do quilombo, autodescrição dos estudantes e da comunidade
visando trazer os aspectos étnicos dos estudantes para a sala; textos argumentativos que
discutam as lutas, as conquistas, as identidades, ou os conflitos existentes na comunidade...
acrescente mais ideias... para que você feche um bom argumento do que as escolas
quilombolas possam trabalhar levando em consideração suas culturas e identidades...

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do presente estudo revelam que apesar de atuar em um contexto
precário, com poucos recursos didáticos e pedagógicos a seu dispor as práticas de letramento
se fizeram presentes em todas as aulas observadas. As ações da professora em tela, sinaliza
como a escola pode torna-se um espaço de questionamento, por meio do diálogo, de assuntos
significativos para a vida em comunidade, levando em consideração participação do
estudante, seus conhecimentos prévios e a realidade que o envolve de forma crítica,
estimulando ações sociais de justiça e igualdade.
A observação das aulas de língua portuguesa nos permitiu constatar que a professora
pesquisada não dá ênfase apenas para o ensino da Gramática Normativa (GN) e demonstra
preocupar-se em estimular a construção de uma consciência crítica e oportunizar aos seus
alunos a apropriação de conhecimentos tão necessários ao pleno exercício da cidadania. A
professora, em sala, faz uso de diferentes tipos de textos, incentiva as práticas de leituras
individuais e coletivas, explica partes do texto que parecem obscuros ou sem sentido para os
alunos, incentiva a exposição de ideias e a produção escrita. Assim, ela busca sempre inovar e
seguir as novas propostas curriculares do ensino de Língua Materna, tais como As Diretrizes
Curriculares para Educação Escolar Quilombola DCNEEQ (2012), (BNCC (2018), os PCN
(1998) e as Orientações Curriculares para o Estado de Mato Grosso (2010).
As reflexões aqui tecidas sinalizam que, neste caminho de desafios cotidianamente
percorrido pelos professores de educação escolar quilombola, há iniciativas docentes que
merecem destaque, por fazerem diferença na vida dos estudantes. A exemplo, o trabalho da
professora aqui descrito vem se constituindo um instrumento para melhores resultados na
formação dos estudantes que saem do ensino fundamental, o que contribuirá para diminuir os
altos índices de analfabetismo funcional no Brasil.
Contudo, é de estrema relevância documentar que as práticas pedagógicas aqui
evidenciadas podem ser potencializadas e ampliadas com a implementação de políticas
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públicas que visem a melhoria das estruturas físicas destas escolas, com investimentos em
material e em recursos pedagógicos adequados ao contexto escolar quilombola. Não há
dúvida de que essa melhoria está de certa forma, encadeada com a necessidade de
investimento do Estado.
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Resumo:
Esta pesquisa tem por objetivo compreender o papel do professor ao trabalhar com as diversidades na educação
de jovens e adultos buscando quais informações que um educador dessa modalidade necessita para uma melhor
atuação e reconhecimento às diversidades existentes Nesse estudo, são analisadas algumas questões coletadas da
Instituição SESC no município de Vilhena/RO, pois a mesma realiza um trabalho direcionado para a educação
Educação de Jovens e Adultos. Para discutirmos o tema levantamos questões que indagam ao educador como
realizam seu planejamento considerando a diversidade na EJA e como o mesmo atende avaliação considerando o
conhecimento já existente do aluno e a relação professor-aluno. Na trajetória teórica, utilizamos para
fundamentação os escritos de Paulo Freire além de outros autores, destacando pontos importantes que
consideram que ao trabalhar com as diversidades. Apresentamos também aspectos nos quais consideramos
importantes para que essa prática educativa aconteça de forma respeitosa. Esta produção é aqui compreendida
como um estudo de caso, no qual se aplicam métodos de abordagens qualitativas, para uma melhor
argumentação das questões a serem interpretadas. Optamos pela técnica de investigação de entrevista
semiestruturada. Portanto, através deste trabalho, podemos destacar a importância da ação docente em considerar
o planejamento direcionado para o aluno e para as necessidades do meio em que ele está inserido. Também
podemos apontar outra ferramenta de suma importância para a prática do educador que é o diálogo, pois é
através dele que o professor poderá conhecer de fato seus alunos e planejar de acordo com a necessidade local.
Palavras-chave: Diversidade. Práticas na EJA. Diálogo. Planejamento.

1 Primeiras palavras
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma possibilidade de resgate social,
para a população brasileira ceifada na época certa de ter acesso à educação básica e com ela o
acesso e o domínio da leitura e da escrita como bens sociais. Essa população acabava ficando
à mercê de uma sociedade sem oportunidades de letramento e vulneráveis a exploração pelo
mercado capitalista.
Compreendemos que as classes populares produzem saberes, ligados às suas
experiências de vida e ao contexto social em que estão inseridos e entendemos que a educação
tem seu papel importante na vida dos educandos. Esse papel concretiza-se a partir do
momento que o educador valoriza essas diversas culturas. Partimos do pressuposto que essa
mediação implica em desenvolver no alunado a construção de novos saberes um olhar crítico,
possibilitando assim uma melhor leitura de realidade social, política e econômica.
O educador encontra-se em uma área de trabalho que envolve adaptação e contínuo
aprendizado. A educação é mutável no tempo, tanto quanto a sociedade muda, os saberes a ela
pertinentes, precisam ir se adequando. Os conteúdos, os métodos, as formas de ensino e de
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aprendizado foram sendo modificadas de acordo com o contexto sociocultural, com mudanças
lentas, se levar em conta o ritmo das mudanças sociais, especialmente nas últimas décadas.
A EJA é uma proposta de ensino diferenciada, que busca por um ensino voltado ao
aluno, respeitando suas características, interesses e condições de vida, ou seja, a bagagem que
o aluno traz de fora para dentro da sala de aula. É a concepção de educação que deveria ser
oferecida a todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, em todas as instituições
de ensino que independente se regulam. O papel da escola, ao longo da história se mostra
muito mais uma estratégia de controle de massas do que uma atividade que assegure ―o pleno
exercício da cidadania‖ (FERREIRO, 2001, apud CANDAU, 2011, p. 242).
De acordo com a autora supracitada, a diversidade não encontra espaço nessa escola
convencional, o desafio dos educadores é lutar contra essa padronização do humano, que
transforma o aluno em objeto a ser moldado e não um ser humano complexo que precisa de
apoio para sua construção, para construir em si o cidadão, o pensador, o crítico, entendido
como ser único em suas diferenças.

2 Situando o estudo

A escolha das entrevistadas surgiu considerando a grande diversidade existente entre
os alunos nos diferentes turnos que a Instituição oferta a Educação de Jovens e Adultos.
Também levamos em conta a questão da experiência docente, se auxilia ou se não é
determinante ao trabalhar com a diversidade em sala de EJA. Esta pesquisa é de cunho
qualitativo e tem sua análise a partir das entrevistas realizada com 02 (duas) professoras.
Serão expostos os resultados obtidos por meio desta coleta de dados. Vale ressaltar que a
pesquisa é direcionada somente ao educador. Após a apresentação de cada resposta, é
realizada a análise e discussão desses dados, usando o referencial teórico consultado no
decorrer da pesquisa e as reflexões realizadas junto ao Grupo de Estudos Pedagógicos (GEPE)
na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) campus Vilhena.
Visamos nessa pesquisa identificar como está sendo realizado o trabalho com alunos
da Educação de Jovens e Adultos-EJA, um público que apresenta inúmeras diferenças
culturais, sociais, etnias, religiosidade, etc., a partir de estudo realizado na Instituição SESC,
localizada no município de Vilhena, com profissionais que atuam na EJA há pelo menos 01
ano. De acordo com a proposta pedagógica do SESC, a Instituição é uma entidade de
prestação de serviços de caráter socioeducativo. Tem como objetivo contribuir para o
aprimoramento cultural e profissional para o qual foi criado, mantido e administrado pelo
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empresariado do comércio, no intuito de cultivar, valorizar e estimular o exercício da
cidadania e democracia, buscando os principais caminhos para o bem-estar individual e
coletivo (SESC, 1999).
O SESC tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
trabalhadores e para o bom desenvolvimento econômico e social de todos. Visa fortalecer e
capacitar os indivíduos a buscarem por si mesmos, a melhoria de sua qualidade de vida. A
diretriz básica do SESC é imprimir um caráter eminentente educativo a todas as atividades e
serviços desenvolvidos, fazendo com que ultrapassem seus objetivos mais imediatos e
resultem também em informação, capacitação e desenvolvimento de valores. É justamente
função educativa que caracteriza e diferencia a ação institucional do SESC em relação ao
trabalho desenvolvido por outras entidades assemelhadas (SESC, 1999, p. 07).
Neste sentido, o trabalho educativo está voltado para o desenvolvimento integral dos
indivíduos, buscando o aperfeiçoamento da compreensão de si mesmos relacionando com o
meio em que vivem, o que consequentemente desenvolve são valores que fazem os
participantes ativos de uma sociedade que está em constante mudanças. O departamento
nacional do SESC buscou ampliar e fortalecer ainda mais a dimensão educativa de sua ação
social, criando nos estados o projeto SESC-LER, integrando a educação de jovens e adultos
não escolarizados, respeitando a diversidade local.
Esse projeto visa alfabetizar jovens e adultos, através da criação de centros
Educacionais de caráter interdisciplinar e participativo conforme é apresentada na proposta
pedagógica da instituição: Esses centros educacionais representam uma proposta inovadora,
cuja característica mais marcante consiste na combinação de atividades de alfabetização de
jovens e adultos com ações que o SESC já oferece nas áreas de cultura, lazer e saúde. Para
tanto, tais centros devem funcionar em horário integral, possibilitando também o atendimento
complementar a outras faixas etárias (SESC, 1999, p.08).
Percebemos que essa Instituição tem por objetivo formar o cidadão para a vida,
visando uma formação por inteiro, oferecendo sua contribuição para melhoria de vida
daqueles que não tiveram a oportunidade de se preparar para o mundo moderno no qual
vivemos. Essa Instituição busca igualdade educativa através da compreensão em relação às
diversidades existentes. Para que os educadores realizem os objetivos propostos pela
instituição, eles têm como uma ferramenta importante, a proposta pedagógica que é usada
como um guia de orientação para realização dos seus planos de trabalhos.

3 Metodologia e instrumentos da pesquisa
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A pesquisa na visão de Severino (2007, p. 34) ―é fundamental, uma vez que é através
dela que podemos gerar o conhecimento, a ser necessariamente entendida como construção
dos objetos de que precisa apropriar humanamente.‖. Assim, se faz necessário obter esses
conhecimentos ―para que se possa exercer a função do ensino‖ (SEVERINO, 2007, p. 34).
Sendo assim, a esta produção aplicam métodos de abordagens qualitativas, por apresentar
variedades de técnicas interpretativas ao descrever os fatos, empregando métodos como a
exploração dos temas abordados e realizações de análises de entrevistas para uma melhor
compreensão do tema apresentado.
De acordo com Guerra (2006), a pesquisa qualitativa tem como obrigatoriedade
utilizar de entrevistas interrogativas, considerando as variações necessárias para garantir a
clareza na apresentação do tema abordado. A entrevista na visão de Severino (2007, p. 124) é
uma interação entre o pesquisador e pesquisado, no qual nos permite a coleta dos dados sobre
um determinado assunto, visando ―apreender o que os sujeitos pensam, sabem, representam,
fazem e argumentam‖.
Assim, para a obtenção dos dados optamos pela técnica de investigação de entrevista
semiestruturada na qual foi elaborado um roteiro de perguntas abertas, considerando
informações extras que nos possibilita respostas mais completas. Será um estudo de caso,
pois, segundo Severino (2007, p. 121), ―A pesquisa que se encontra no estudo de um caso
particular, considerado representativo de um conjunto de casos analógicos, por ele
significativamente representativo‖. Neste sentido o estudo de caso acontece devido à escolha
de uma única unidade, mesmo que o tema discutido seja também a realidade de outras
unidades de ensino.

4 Sujeitos da pesquisa

A pesquisa foi realizada com 02 professoras da Instituição que atuam na Educação de
Jovens e Adultos. Estas educadoras atuam nessa modalidade de ensino nos períodos
vespertino e noturno e as 02 turmas representam 59 alunos matriculados em 2016 na EJA. A
primeira entrevistada atua como docente há 03 anos, aqui será identificada como docente A.
Desse período de atuação somente há um ano trabalha com turmas da Educação de Jovens e
Adultos. Leciona em uma turma multisseriada com alfabetização, 1º e 2º ciclo, atuando no
período vespertino com o total de 32 alunos. Seu público alvo se encontra entre 11 idosos, 06
donas de casa, 05 trabalhadores e 10 adolescentes/jovens, sendo que entre o total desse último
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grupo 07 alunos requerem maior acompanhamento no desenvolvimento das atividades, pois
apresentam dificuldades de aprendizagem.
A segunda entrevistada tem 30 anos de atuação como docente, atua na Educação de
Jovens e Adultos há 13 anos. Também leciona em uma turma multisseriada com
alfabetização, 1º e 2º ciclo, no período noturno, com total de 27 alunos. Seu público alvo
abrange uma maior quantidade de trabalhadores que resulta no total de 23 alunos adultos
neste grupo, 01 idoso e 03 jovens/adolescentes, no qual dentre esses, 02 alunos também
apresentam dificuldades de aprendizagem.

5 Entrevista com as professoras
A primeira profissional entrevistada a qual chamaremos de professora ―A‖ tem como
formação, licenciatura em Pedagogia, Pós-graduação especialização em Psicopedagogia
Clínica e Institucional e atualmente participa de cursos de formação continuada oferecidos
pela própria instituição. A segunda profissional entrevistada que aqui identificaremos como
professora ―B‖ tem como formação, o magistério, Licenciatura em Pedagogia, Pós-graduação
especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional e no momento também participa de
cursos de formação continuada oferecidos pela própria instituição SESC.
Nossa entrevista continha 08 perguntas. Dessas, o nosso foco foi saber sobre formação
de professores, tempo de trabalho, o que é fundamental ao planejar visando às diversidades,
como acontece a relação professor/aluno, métodos avaliativos. Essas são nossas categorias
iniciais que foram analisadas. De acordo com a proposta pedagógica curricular da EJA, é
muito comum a existência de turmas multisseriada na EJA. Essas turmas se denominam
multisseriada, devido à junção de ―pessoas com diferentes níveis de domínio da escrita e da
matemática de conhecimentos sobre a sociedade a natureza‖ (BRASIL, 2001, p. 26).
Minayo (1992 apud GOMES, 2002, p. 69) enfatiza que através das análises
conseguimos estabelecer uma melhor compressão dos dados coletados, nos permitindo
também a confirmar ou não nossos questionamentos a respeito do tema estudado, além de
ampliar nossos conhecimentos sobre o assunto a ser pesquisado, o que nos permiti articular
―[...] ao contexto cultural da qual faz parte [...]‖. Já para Gomes (2002, p. 70), trabalhar com
essas categorias nos permite ―agrupar elementos, ideias em torno de um conceito‖
classificando-as.

6 Análise dos Dados
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Quanto às respostas obtidas, tivemos sobre se a formação acadêmica ofereceu a
preparação necessária para atuar na EJA: a professora ―A‖ relatou que não foi suficiente, mas
quando iniciou seu trabalho nessa modalidade, buscou conhecer a proposta pedagógica da
instituição, dialogar com as professoras que já atuavam, buscou também orientações com a
supervisora pedagógica. A educadora A ainda enfatizou que: ―tudo isso favoreceu para iniciar
meu trabalho de forma coerente, com os objetivos que o SESC tem em relação com a
Educação de Jovens e Adultos‖.
Já a professora ―B‖ também afirma que sua formação não lhe preparou para tal
atuação declarando que: ―A formação oferece suportes teóricos como base para a nossa
prática, mas, preparação mesmo, só no dia a dia de sala de aula é que se adquire, não podemos
nos esquecer de estarmos nos atualizando sempre, pois, na nossa profissão devemos nos
considerar pesquisadores e aprendizes o tempo todo‖.
Mediante a resposta das docentes entrevistas podemos relacioná-las com o que
Barcelos (2007), destaca em relação às mudanças que vem acontecendo nos dias atuais,
mediante a pluralidade e diversidades de diálogos que vem sendo construído, o que em muitos
momentos acaba sendo vista como ameaça ao invés de usarmos para ampliar nossos
conhecimentos, como na prática educativa. O mesmo acredita que essas mudanças podem ser
usadas para favorecer o educador. Afirmando ainda que, a formação e a ―experiência são
como irmãos inseparáveis‖, pois aprendemos a todo o momento. Assim ―[...] a formação
como educadores e educadoras passa, necessariamente, pelo nosso cotidiano [...]‖
(BARCELOS, 2007, p. 30), pois está ligada aos acontecimentos diários como, por exemplo,
em nossos costumes, hábitos, conceitos e preconceitos.
Neste sentido podemos entender a fala das entrevistadas ao dizer que a formação que
obtiveram não foi o suficiente para atuar na educação de jovens e adultos, pois construímos
novos pensamentos a todo o momento, pensamentos que representam nosso cotidiano, nossas
ações que são produzidas e vão se refazendo de acordo com novas experiências adquiridas.
De acordo com Fonseca (2015), citado no decorrer do texto, o professor se constrói através de
sua pratica, e não será possível que o docente termine a graduação ou participe de cursos de
formação continuada sabendo tudo, pois tais saberes são adquiridos através da prática e
construídos no espaço escolar.
A Instituição em foco aponta em sua proposta pedagógica alguns requisitos
fundamentais para uma boa atuação dos educadores. Em primeiro lugar está direcionada ao
conhecimento que devem ter de seus alunos, o segundo é o conhecimento da Proposta
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Pedagógica do Projeto, dos conteúdos que devem ser ensinados e das referências pedagógicas.
De acordo com a proposta pedagógica da mesma, a formação de educadores tem como
prioridade a inclusão de atividades culturais que possibilite a ampliação da visão de mundo
nos educandos lhes apresentando novas possibilidades (SESC, 1999).
Ao serem questionadas, sobre o planejamento das aulas frente a diversidade de alunos,
a docente A relatou que considera diferentes elementos que compreende como responsáveis
pela construção da identidade de cada aluno, como: hábitos, costumes, suas diferentes
experiências vividas, entre outros. A mesma reafirma dizendo que busca direcionar seu
planejamento utilizando-se desse acúmulo de bagagem cultural fornecida pelos alunos, para
trabalhar os conteúdos a serem estudados, realizando debates, mudanças ocorridas ao longo
do tempo, sempre aproveitando o que o aluno já sabe a respeito do assunto. Muitas vezes, os
alunos comentam que aquele assunto estudado acontece com eles no dia a dia, ou que viveram
ou estão passando por aquela situação. A professora A destacou ter como prioridade, ―que
cada aluno se reconheça e reconheça seus colegas enquanto detentores e produtores de
cultura, além de serem capazes de estabelecer uma relação de debates, de diálogo, pautados
no respeito e com isso, sejam capazes de alargar seus conhecimentos, valores através da troca
de experiências, reflexão e debate sobre os conteúdos estudados‖ (A).
Partindo das prioridades que a docente A destaca, podemos analisar de acordo com o
citado pela autora Viana (2011, p. 237), ou seja, a relação do currículo escolar e o
planejamento sendo que ―O fundamento para os planos de trabalho devem ser a experiência
de vida dos alunos colocada em confronto com os conteúdos formais‖. Através da discussão
dessa realidade, possibilita-se ao aluno comparar com o meio em que está inserido,
reconhecer em meio as buscas e transformações de uma nova história.
Sabemos que o planejamento docente é um requisito essencial para garantir, que o
trabalho do professor seja realizado com segurança. Para Dias (2011, p. 216) ―o ensino exige
um investimento pessoal do professor para garantir o envolvimento do aluno no processo e
despertar seu interesse e participação‖; pois, será através das observações, dos debates que o
docente consegue entender a necessidade da classe e consequentemente planejar, evitando o
desinteresse dos alunos o que consequentemente os prejudicariam. A docente B também diz
que considera essas diferenças culturais, afirmando que procura realizar seu trabalho de forma
respeitosa, ―considerando que o povo brasileiro é uma grande e bela mistura de raças e
crença‖ (B). Realça a importância de manter o respeito com o tema, pois cada um tem suas
peculiaridades de acordo com suas origens.
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Cabe aqui comentar o que aponta os cadernos de EJA (BRASIL, 2006) ao citar que
para planejar o professor deve partir de três pressupostos se perguntando sempre para que
ensinar? para quem ensinar? como ensinar? Isso nos leva a pensar em quais objetivos
devemos planejar para fazer uma melhor seleção de aplicação dos conteúdos a serem
desenvolvidos, escolhendo os métodos adequados para usar de maneira em que favoreça uma
aprendizagem de forma afetiva entre ambos. Neste sentido, podemos realçar que quando a
docente B, diz que procura manter o respeito com o tema que está em discussão, a mesma está
atuando de acordo com o autor nos aponta a respeito do planejamento.
Ao considerar as diversidades existentes entre alunos nas salas de Educação de Jovens
e Adultos a docente A, entende que o diálogo é um dos requisitos fundamentais na elaboração
do planejamento, destacando que foi através de conversas informais que conseguiu coletar
informações que a direcionou durante a construção do planejamento podendo assim abranger
seu público alvo, pois possibilitou conhecer seus alunos, entender às necessidades e
dificuldades de aprendizagem de cada aluno. Já que os mesmos possuem diferentes
necessidades. Enfatiza que ao obter essas informações possibilita que o ensino seja absorvido
de forma mais significativa. Ressaltando que: ―ao partir do reconhecimento dos
conhecimentos prévios dos alunos poderemos promover a construção de conhecimentos
novos, fomentando assim o encontro dos saberes da vida com os saberes escolares‖ (A).
A professora B relata que a observação é fundamental antes de fazer seu planejamento
visando a diversidades em sala, isso também contempla observar o conhecimento prévio dos
alunos, o nível de aprendizagem de cada um. Relata que realiza atividades diagnósticas para
entender as dificuldades dos mesmos, facilitando seu planejamento de forma diferenciada que
atenda às necessidades da turma.
Percebemos que ambas ressaltam a importância em considerar os conhecimentos
prévios de cada aluno, o que vem em consonância com a proposta pedagógica da instituição,
pois as mesmas destacam que ao trabalhar com EJA, o educador deve levar em consideração
vários aspectos como questões históricas, políticas e econômicas. Por existir diferenças
culturais, faz- se necessário que o educador as reconheça para que haja um maior
envolvimento dos alunos, pois assim, o professor poderá alfabetiza-los tendo como ponto de
partida situações já reconhecidas pelos mesmos, facilitando o processo de ensinoaprendizagem (SESC, 1999, p. 34). Em relação a esses conhecimentos prévios, os autores
Vieira Pinto (1982) e Freire (2011), também destacam ser um dos pontos principais a se
considerar nas aulas de EJA. Ambos defendem que esses conhecimentos devem ser
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conservados e aproveitados durante o processo de ensino/aprendizagem. Pois, a construção do
ser humano acontece através do contato com as demais culturas.
Quando discutimos sobre qual tema as docentes consideram mais importante para
direcionar seu trabalho, a docente A, reafirma que tem como primordial o diálogo, para
conhecer seus alunos, como também, ―onde mora, onde trabalha, sua idade, profissão, sobre
suas experiências positivas e negativas nas passagens anteriores em outras escolas e
principalmente suas expectativas em relação a esta escola, o que buscam, porque buscam‖.
Ela considera a investigação dessas questões, algo primordial para a realização de um bom
planejamento, para que realmente consiga atender as necessidades e expectativas de cada
aluno.
Nesse tocante, a docente B, considera de fundamental importância o conhecimento
que os alunos têm sobre o assunto ou tema a ser trabalhado. Levando também em
consideração a heterogeneidade da turma, no momento em que seleciona as atividades, sendo
essas diversificadas e significativas para melhoria e desenvolvimento dos alunos. Sabemos
que nas salas de EJA é o lugar onde encontramos um grande número de pessoas com
diferentes culturas, diferença na faixa etária, sendo assim exige mais do professor ao planejar,
pois, precisa atender a todos de maneira significativa.
Romão (2013), ressalta que para evitar a evasão escolar, as ações do docente devem
estar sempre pautadas na politização do ato pedagógico e deve estar relacionada na
recuperação da funcionalidade do saber escolar trazendo para sala de aula a realidade dos
alunos.
Quanto à avaliação do aluno da EJA, a docente A, entende como um processo
educativo, que deve ser realizado de forma permanente e ao longo de todo processo de ensino,
em relação ao desempenho dos alunos, os progressos e também suas dificuldades. Explica que
isso acontece através de registros diários significativos de como os alunos realizam as
atividades, também do arquivamento de atividades em pastas individuais, de suas produções
escritas realizadas no decorrer do processo, para posteriormente analisar melhor seus
progressos. Já a docente B, explica que a avaliação acontece de forma contínua, durante as
aulas e através do recolhimento de atividades formando um portfólio para observar e fazer em
outro momento as intervenções necessárias. Também se avalia através das pautas avaliativas
que são marcadas através de símbolos para representar a aprendizagem ou não dos conteúdos
abordados. Essas avaliações também acontecem por meio dos relatórios, em que descrevemos
―nas fichas individuais de cada aluno colocando os avanços da aprendizagem ou não e o que
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devemos fazer para tentar sanar as dificuldades daquele aluno que não conseguiu avançar‖.
Ambas descrevem várias situações e maneiras em que podemos avaliar o aluno.
Nota-se que essas diversidades de avaliações possibilitam o crescimento e a confiança
do aluno. Diante disso Fleuri (1989) apud Barcelos (2007) enfatiza que o processo avaliativo
deve servir como fator de reorientação e realinhamento do trabalho a ser continuado. Neste
sentido, percebe-se que a atuação das docentes está de acordo com o que o autor destaca em
relação à avaliação, quando as mesmas destacam que esse processo avaliativo acontece
através das atividades diárias no decorrer das aulas através do diálogo e das intervenções ao
sanar as dúvidas dos alunos.
Para Vasconcellos (2000), a avaliação tem por objetivo, atender a um requisito
político pedagógico, e não para ser usada como recurso metodológico de ensinoaprendizagem, mas como instrumento de controle. Sendo assim os registros, as pautas
avaliativas, os portfólios etc., que as docentes usam como instrumentos de avaliação, faz parte
de um recurso para controle dessa Instituição, servindo de apoio para o educando, pois o
processo avaliativo acontece através dos avanços diários de cada educando.
Quanto à relação professor-aluno no processo ensino-aprendizagem na EJA, a docente
A ressalta que devemos diminuir a distância entre o que os alunos esperam e o que a escola
lhe oferece. E que isso deve partir principalmente do professor. Para tanto, após a chegada do
aluno em sala, é importante conhecer o que o traz novamente ao banco escolar e quais suas
necessidades. A mesma acredita que outro fator preponderante da necessidade dessa
aproximação, é a baixa autoestima que os alunos trazem consigo para a sala de aula, ―muitas
vezes percebo que esta é consequência das situações de fracasso escolar vividas
anteriormente. O que produz a falta de segurança e a extrema timidez nesses alunos‖.
Diante disso, a mesma relata que, nota que o seu papel enquanto professora de EJA,
torna-se determinante para evitar situações de um novo fracasso escolar. Assim, faz-se
necessário direcioná-los a novos caminhos no processo de ensino aprendizagem, que os
tornem mais seguros para eliminarem esse sentimento de insegurança. Relata que procura
realizar um bom acolhimento, valorizar os saberes que cada um traz para a sala de aula. E
principalmente fazendo com que os mesmos reconheçam em si e nos colegas a existência de
uma sabedoria proveniente de suas experiências de vida, de sua bagagem cultural e de suas
habilidades profissionais. Alega também que, além de ser indispensável possibilitar a abertura
de um canal de diálogo acerca da escolha dos conteúdos a ser estudado, para a participação
dos alunos nesse processo de escolha, como sendo algo imprescindível para uma
aprendizagem com maiores garantias de êxito.
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A esse respeito, a docente B ressaltou que a ―relação professor-aluno deve ser a mais
próxima possível, para conhecer o aluno e compreender algumas questões na sua
aprendizagem, procurando ajudá-lo para que ela aconteça‖. Essa aproximação favorece ainda
mais a aquisição desse conhecimento. Ao analisar a questão anterior podemos perceber que
tanto A docente quanto a B, ressaltaram a importância do diálogo em sala de aula.
Barreto (1998) destaca esse ato como primordial na atuação do educador, que o
mesmo deve acontecer como uma troca de conhecimento no qual ambos têm a oportunidade
de expressar seus conhecimentos. Destaca também que, ―[...] Sua tarefa não é falar, dissertar,
mas problematizar a realidade concreta do educando, problematizando-se ao mesmo tempo‖
(BARRETO, 1998, p. 61). Neste sentido o papel do educador faz a relação com a fala da
docente A, quando alega que o diálogo é indispensável para a escolha dos conteúdos a serrem
estudados, pois, através do mesmo que se incentiva o interesse e participação dos alunos.
Com isso podemos complementar a fala das duas docentes destacando o que essa
Instituição segue com uma proposta em que o aprendizado da leitura e da escrita aconteça
sobre uma constante prática de diálogo entre os professores e alunos, despertando a reflexão
dos alunos jovens e adultos sobre suas próprias experiências, desenvolvendo a consciência
crítica sobre suas relações com o meio físico, cultural e político (SESC, 1999). Segue uma
proposta didática e atualizada, levando em conta a capacidade de cada alfabetizando,
proporcionando oportunidades para que descubram o que já sabem do que ainda precisa ou
desejam aprender, desafiando-os e disponibilizando recursos para que possam superar seus
obstáculos.
Mediante a última pergunta, no qual ficou em aberto para que as professoras
acrescentassem algo que considera importante e que não foi abordado nas questões anteriores.
A docente ―B‖ destacou que ―devemos ter muito cuidado com o tratamento com os alunos da
EJA, pois possuem toda uma história de vida e são melindrosos, desistem com facilidade‖.
Salientou também quanto a segurança ao administrar as aulas, ―os adultos mesmo sem ter
muito conhecimento intelectual, conhecem quando o professor(a) não está confiante no que
está falado, devemos nos preparar planejando bem nossas aulas‖. A fala da professora vem
em consonância com o que Viana (2011, p. 241) ressalta, que para ser professor dessa
modalidade ―implica estar preparado para o novo‖, pois devido às diferenças existentes nas
salas de EJA, no qual o aluno passa por transformações através do contato social. Diante
disso, o professor necessita atentar-se a essas mudanças. Com é importante de reconhecer o
indivíduo diante da sua sensibilidade enquanto um ser social, cognitivo, psicológico e afetivo.
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Ao analisarmos as respostas obtidas percebemos que o trabalho docente na EJA diante
às diversidades existentes, não é uma tarefa muito fácil. Mas as docentes exercem seu papel
com grande carinho, planejam as atividades minuciosamente, para que através dessas,
consigam sanar as dificuldades dos educandos. Devemos ressaltar também que percebemos a
importância do diálogo nessa modalidade de ensino, pois é através deste que se concretizam
as demais atividades aplicadas pelas docentes.
Como categorias analíticas desse processo, emergimos o conceito de diálogo como
auxílio na atuação docente respeitando a diversidade. Freire (1986) nos diz que não se pode
entender o diálogo como uma tática de apropriação do aluno, nem como uma técnica para se
atingir objetivos. Mas sim uma espécie de postura necessária para a transformação de seres
humanos em seres criticamente comunicativos. Pois, é através do diálogo que paramos para
refletir como é de fato a nossa realidade, é refletindo juntos sobre a realidade em que nos
encontramos, e conversamos sobre assuntos que ainda não conhecemos, analisando se
podemos seguir com tal ato previsto ou se pode mudar de ideia.
Para Freire (1986, p. 124), o ―[...] diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos
alunos no ato comum de conhecer e reconhecer o objeto de estudo [...]‖. Ou seja, o educador
renuncia o que sabe para criar uma tensão entre seu conhecimento com o conhecimento do
aluno para que consigam facilitar sua crítica expondo também suas ideias. Assim, o diálogo
não acontece de forma livre no qual pode se dizer o que quiser, é preciso traçar objetivos a
serem alcançados, por isso se faz necessário ter direcionamento, determinação e disciplina
para que aconteça a transformação através do método dialógico, é dando lugar à liberdade de
expressão e críticas dos alunos que se constrói um saber significativo, pois, todos foram
envolvidos no processo de construção e reformulação desse conhecimento.
O conceito planejamento também foi um suporte importante que as professoras
mencionam. Portanto como categoria de análise vale retomar que o planejamento se constrói
através do diálogo, pois é através do entendimento sobre a realidade do aluno e suas
percepções em relação aos conhecimentos adquiridos, que o professor elabora seu
planejamento. O planejamento do professor pode ir de encontro com os interesses do aluno,
pois o mesmo pode ser visto como uma arte para ampliar ―a capacidade de intervenção das
pessoas na sua realidade‖ (BRASIL, 2006, p. 27).
De acordo os cadernos de EJA nº 4 (BRASIL, 2006, p. 29), ―[...] o planejamento é um
processo que visa dar resposta a um problema, estabelecendo fins e meios que apontem para
sua resolução, de modo a atingir seus objetivos previstos [...]‖. Sabemos que mediante as
diversidades existentes de modo geral, mas principalmente em classes de EJA, faz-se
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necessário planejar de acordo em que os educandos se reconheçam durante esse processo de
ensino/aprendizagem. Pois cada aluno está em busca de uma resposta que explique as
diferenças existentes em seu meio. Para que haja essa compreensão em relação à diversidade
como prática transformadora é necessário ―[a recuperação da dialética entre o „dever-ser‟ e o
„ser‟, entre o pensar e o agir, entre a teoria e a prática]‖ (GANDIN, 1994, p. 39, grifos do
autor).
Com isso Gandin (1994) salienta a preocupação por essa recuperação do diálogo no
processo de ação, reflexão entre a teoria e a prática. É nesse processo que o educador estará
reconhecendo as diferenças oriundas no que o educando é, e no que ele procura tornar-se. Ao
concluir esse processo de análise entendemos que o diálogo e o planejamento são primordiais
para o trabalho do educador na EJA frente à diversidade. O diálogo é conhecer e o
planejamento é desenvolver a diversidade em sala. É no reconhecimento dessa diversidade,
que este professor deve pautar seu planejamento e suas ações para que cada um possa vir a
concretizar seus objetivos.

7 Considerações finais

Ao concluir este trabalho podemos compreender que a EJA era e é entendida como
educação para toda vida, pois seu contexto histórico foi complexo e de grandes desafios.
Percebemos que a educação de jovens e adultos sofreu grandes avanços após as conferências
internacionais, pois desde a primeira, tinham como objetivo uma educação para a paz. Apesar
dos desafios enfrentados obteve seu reconhecimento, que por sua vez alcançou o
entendimento de que esse trabalho necessita ser reconhecido como uma educação diferenciada
por conter uma grande diversidade em seu público alvo.
Assim, com este estudo, buscamos compreender como o educador reconhece e
valoriza as diversidades existentes em sala de aula e para isso apoiamos nossa teoria em
autores como Gadotti e Freire que discutem a EJA numa perspectiva de educar para inserção
social e transformações sócio-política do indivíduo. Com isso, entendemos que independente
das diferenças existentes no mundo, o aluno adulto passa por grandes constrangimentos
devido a sua falta de domínio da leitura e da escrita. Daí mais uma vez a importância de ler o
mundo e a palavra. Sabemos que existe grande diferença na questão de idade, diferentes
culturas, gênero e classes sociais entre outras, no entanto, a escolarização, é um objetivo em
comum a ser alcançado para a partir desta, realizar objetivos pessoais, como melhorias
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financeiras, vaga no mercado de trabalho e casos de idosos que buscam uma realização
pessoal, que não tiveram oportunidade do estudo na idade regular.
Os educadores necessitam atentar-se para que as experiências escolares não estejam
fora das experiências do convívio do educando, para isso entender e favorecer para que o
mesmo traga para dentro da sala suas lutas e dúvidas, fazendo o que Freire chama de leitura
de mundo assim se reconhecendo como indivíduo na sociedade. Assim, o papel do educador é
fundamental para a realização de um trabalho que considere de fato as diversidades culturais
existentes. Exige ainda que este educador esteja em constante busca pelo aprendizado para
que alcance seu objetivo mediante as peculiaridades desta modalidade de ensino.
É necessário despertar no aluno sua capacidade reflexiva diante da sua realidade de
vida, pois essa reflexão é fundamental para que haja transformações, possibilitando novas
oportunidades. Reafirmamos ainda que para exercer a prática educativa em uma sala de EJA,
é primordial que o educador se encontre em constante aprendizado, visto que este ensino deve
ser voltado para o aluno, respeitando suas características, sua cultura e seus saberes.

Referências
BARCELOS, Valdo. Formação para Professores para Educação de Jovens e Adultos. 2.
ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
BARRETO, Vera. Paulo Freire para Educadores. São Paulo: Arte & Ciência, 1998.
BRASIL. Alfabetização e Diversidade: trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos.
Brasília, 2006.
______. Secretaria de Educação continuada, Educação para Jovens e Adultos: ensino
fundamental, Proposta Curricular para o 1º segmento. São Paulo: Ação Educativa, 2001.
DIAS, Edilene do Socorro Almeida. Um novo olhar à formação docente. In. Currículos em
EJA: saberes e práticas de educadores. SESC. Rio de Janeiro: Educação em Rede, 2011.
FONSECA, André Azevedo da. Série Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. 2015.
Disponível em: < https://novaescola.org.br/conteudo/460/mentor-educacao-consciencia> .
Acesso em: 21 mar. 2018.
FREIRE, Paulo. Educação como prática libertadora. 14 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2011.
FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e ousadia: O cotidiano do professor. 5 ed., Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1986.

999

GADOTTI, Moacir. A Educação de jovens e Adultos: Correntes e Tendências. In:
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio (org.). Educação de Jovens e Adultos: teoria,
prática e proposta. Instituto Paulo Freire, São Paulo: Cortez, 2001.
GANDIN, Danilo. A prática do Planejamento Participativo: na educação e em outras
instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e
governamental. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.
GOMES, Romeu. A Análise de Dados em Pesquisa Qualitativa. In: MINAYO, Maria Cecília
de Souza et al. Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis, Vozes, 2002.
GUERRA, Izabel Carvalho. Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo: Sentidos e
Formas de Uso. Princípea, 2006.
ROMÃO, José E. Compromisso do Educador de Jovens e Adultos. In: GADOTTI, Moacir;
ROMÃO, José E (Orgs.). Educação de Jovens e Adultos: Teoria, Prática e Proposta. São
Paulo. Cortez: Instituto Paulo Freire, 2003.
SESC. Proposta Pedagógica do SESC. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Divisão de
Assistência em Educação, 1999.
SEVERINO, Antônio Joaquim, 1941. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. São
Paulo: Cortez, 2007.
VASCOCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação: concepção dialética - libertadora do
processo de avaliação escolar. 11ed. São Paulo: Libertad, 2000.
VIANA, Ariadne Colatto. A EJA e o direito à diversidade: por uma valorização da escola da
vida. In. Currículos em EJA: saberes e práticas de educadores. SESC. Rio de Janeiro:
Educação em Rede, 2011.
VIEIRA PINTO, lvaro. Sete Lições sobre Educação de Adultos. São Paulo: Autores
Associados: Cortez, 1982.

1000

ORFANATO: CONHECIMENTO E APRENDIZADO
Rosimar Eevangelista dos Santos (EMJEC) – roz903@hotmail.com
Leidimar Antonia da Silva (EMJEC) – leidymarsilva@hotmail.com
Renata Aparecida de Souza (PPGCEM) – renatalibras78@gmail.com
Resumo:
Este trabalho é um relato de uma experiência de ensino e aprendizagem desenvolvida com alunos do 4.º ano do
Ensino Fundamental da Escola Municipal José Evaristo Costa, localizada na cidade Araputanga, Mato Grosso.
Este projeto teve como principal objetivo conhecer o abrigo Abrigo Flor de Acácia e trabalhar a importância da
humanização, visando à formação cidadã dos participantes. Para a concretização do trabalho, os alunos fizeram
uma expedição investigativa ao abrigo, tiraram suas dúvidas e conheceram a rotina das crianças da Casa. Na
semana do Dia das Crianças, houve momentos de entretenimento, como a realização de piquenique na escola,
teatro, bate-papo entre os alunos, brincadeiras, lanches e jogos para garantir a diversão das crianças. Houve
também a entrega dos produtos arrecadados numa campanha realizada pelos próprios alunos. O resultado desse
trabalho foi gratificante, pois os participantes puderam conhecer a realidade de outras crianças e reconhecer a
importância do ato de doar. O trabalho despertou sentimentos de cuidado, afeto e humildade para com as pessoas
que precisam.
Palavras-chaves: Abrigo. Inclusão. Solidariedade.

1 Introdução

Um dos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) é que no Ensino
Fundamental meninos e meninas sejam capazes de ―compreender a cidadania como
participação social e política, assim como direito e deveres políticos, civis e sociais, adotando,
no dia – a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio as injustiças, respeitando o outro
e exigindo para si mesmo respeito‖ (BRASIL, 1997). Assim, o tema solidariedade é apresentado
nesse documento como um dos temas transversais, pois a ―transversalidade diz respeito à
possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender na realidade e
da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as
questões da vida real (aprender na realidade e da realidade)‖ (BRASIL, 1997).
Conforme os PCN, essa relação entre os conhecimentos teóricos e a realidade deve ser
trabalhada em todas as disciplinas, pois é entendida como um dos princípios básicos da
democracia. Ao ser trabalhada no âmbito escolar, a solidariedade pode mobilizar nos educandos
o espírito de cooperação. As discussões que propõem ações solidárias buscam despertar o
sentimento de responsabilidade em relação às situações adversas que podem ocorrer em um
determinado grupo, de maneira que cada um se sinta na obrigação moral de ajudar o outro.
Para além disso, o tema solidariedade deve ser discutido para que os envolvidos
observem que ser solidário não significa apenas doar alguma coisa material, dar uma esmola,
ou participar de campanhas. A solidariedade, de forma geral, perpassa pelas questões humanas,
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e ser solidário pode ser revelada tão só por meio de uma atitude de boa vontade para com os
outros. Cabe, portanto, que a escola seja um local que permita discussões voltadas para a
realidade social, enfatizando o desenvolvimento do exercício da cidadania. Assim, é preciso:
Propor que a escola trate questões sociais na perspectiva da cidadania coloca
imediatamente a questão da formação dos educadores e de sua condição de cidadãos.
Para desenvolver sua prática os professores precisam também desenvolver-se como
profissionais e como sujeitos críticos na realidade em que estão, isto é, precisam poder
situar-se como educadores e como cidadãos, e, como tais, participantes do processo
de construção da cidadania, de reconhecimento de seus direitos e deveres, de
valorização profissional. (BRASIL, 1997, p. 38).

Falar sobre cidadania é necessário de modo a permitir que meninos e meninas,
juntamente com seus professores, investiguem situações cotidianas nos mais diversos espaços
sociais. Foi a partir dessa perspectiva que nasceu o trabalho abordado neste relato de
experiência. Depois de um questionamento feito por uma aluna da sala do 4.º ano do Ensino
Fundamental I, surgiu a ideia de desenvolver o projeto ―Orfanato: Conhecimento e
aprendizado‖. Após a indagação dessa aluna, a prática docente se efetivou por meio de
expedição investigativa (visita in loco), pesquisas, leituras e ações de solidariedade, numa
perspectiva interdisciplinar, na qual se priorizou o conhecimento, sentimentos de cuidado,
afeto e humildade para com as outras pessoas.
A expedição investigativa fez parte do projeto ―União Faz a Vida‖, desenvolvido pelo
Banco Sicredi, que tem como objetivo promover valores de cooperação e cidadania entre
crianças e adolescentes, por meio de práticas de educação cooperativa. As ações têm como
protagonistas os alunos, os educadores, a família e toda a comunidade envolvida nas atividades.
A proposta do ―A União faz a Vida‖ é disponibilizar uma metodologia prática, na qual os alunos
são incentivados a ter mais interesse pelo conhecimento, tornando-se protagonistas do processo
de aprendizagem.
O projeto surgiu numa aula de Matemática, na qual a já referida aluna questionou a
professora se havia um orfanato em Araputanga, Mato Grosso. O assunto tratado em sala de
aula naquele momento não estava de forma alguma relacionado à pergunta; então, respondemos
informalmente que pesquisaríamos a resposta juntos. Nós mesmas ficamos curiosas a respeito
da vivência familiar da aluna e do porquê da pergunta. A partir desse momento, iniciamos todo
um trabalho de investigação.
Os alunos, juntamente com as professoras, formularam como objetivo geral para o
projeto conhecer o abrigo Flor de Acácia e trabalhar a importância da humanização, visando à
formação cidadã dos envolvidos. Como objetivos específicos, pretendeu-se oportunizar uma
convivência entre os alunos e os abrigados; promover momentos de leitura, reflexão e análise
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sobre a importância das boas atitudes em relação ao próximo; desenvolver nas crianças o
espírito de solidariedade e ajuda ao próximo; estabelecer o vínculo afetivo do ser humano e a
árvore plantada por ele; desenvolver a linguagem oral e escrita; entender e diferenciar abrigo
de orfanato. Em suma, pretendeu-se levar os alunos a refletir sobre o tema solidariedade, para
que tivessem condições de um conhecimento mais verticalizado sobre o tema e, ao mesmo
tempo, desenvolver ações interventivas, em de vez apenas coletar informações sobre o tema. O
projeto conseguiu mesclar ensino e extensão, na medida em que aproximou a escola da
comunidade, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades
sociais.
O trabalho foi realizado com crianças e adolescentes da Casa Lar Abrigo Flor de
Acácia, instituição fundada em 04 de janeiro de 2012. O número de crianças que recebem
atendimento no abrigo é sempre inconstante. De acordo com artigo 101 da Lei n.º 8.069 (a lei
do Estatuto da Criança e do Adolescente), o ―abrigo é medida provisória e excepcional,
utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando
privação de liberdade‖. Portanto, o abrigo não é a única opção; trata-se de um dos recursos
que pode ser utilizado quando se esgotam todas as diversas possibilidades.

2 Metodologia

As atividades foram concretizadas de forma interdisciplinar, abrangendo ações tais
como: pesquisa no dicionário e Internet, análise do filme ―A bailarina‖, entrevista com a
assistente social do abrigo. recortes e colagens. Foram trabalhados os gêneros textuais fábula
(―O ratinho e o leão‖) e texto informativo.
Os alunos tiveram livre acesso à instituição e, por meio de visita, desenvolveram um
diálogo com as crianças do abrigo. Buscamos fazer com que as crianças entendessem um pouco
das dificuldades pelas quais algumas pessoas passam, sejam elas emocionais, físicas ou
financeiras e, a partir daí, executamos ações, para que eles percebessem que pequenas atitudes
realizadas individualmente ou em grupos podem, sim, contribuir para melhorar a vida de todos.
Os alunos também realizaram uma campanha de doação de alimentos, roupas,
brinquedos para as crianças do lar.
Na semana do Dia das Crianças, houve programações direcionadas (teatro, cinema
etc.) e nossos alunos e as crianças do abrigo participaram de momentos maravilhosos de
integração social e humana, desenvolvendo habilidades de valores e respeito. Para
encerramento das atividades, realizamos um piquenique na escola (com jogos, brincadeiras,
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lanches e bate papo) e a entrega das doações, tudo organizado e doado pelas crianças e seus
familiares. Foi um momento de emoção e doação, no qual nossos alunos deram um show de
dedicação e carinho! Assim, por meio dessas ações, tentamos proporcionar momentos que
levassem os envolvidos a desenvolver relações de amizade, respeito e partilha. Levando
alegria às crianças, pôde-se observar o quanto a humanização é importante neste processo de
melhoria da autoestima.

3 Conclusão

O resultado deste trabalho foi gratificante e o seu objetivo foi alcançado. Os alunos
puderam conhecer o abrigo Flor de Acácia e a realidade das crianças que vivem lá. O projeto
proporcionou aos participantes vivenciar um pouco da realidade do abrigo e possibilitou, assim,
uma mudança significativa na forma de pensar e agir, considerando os significados atribuídos
à experiência de solidariedade. Na aprendizagem, houve um ótimo desenvolvimento na
linguagem oral e escrita (atividades, participações individuais e coletivas). Os alunos e as
professoras alcançaram aprendizado como pessoas humanas e ainda demonstraram que o
sentimento humanitário é importante e deve começar em casa e na escola. Concluímos que os
alunos adquiriram uma compreensão maior sobre solidariedade e desenvolveram a participação
em equipe, espalhando entre familiares e comunidade escolar ações solidárias.
Nesta ação, foi possível observar também a importância do lúdico para o
desenvolvimento pessoal e para a interação com o outro, criando vínculos, praticando o uso
da imaginação, do simbólico e da criatividade. Ao final das atividades, as crianças
demonstraram espírito de solidariedade e de ajuda ao próximo, reconhecendo a importância
do ato de doar e dos sentimentos de cuidado, afeto e humildade para com as pessoas que
precisam. A atividade alcançou resultados relevantes, que comprovaram a importância da
socialização para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, permitindo a transformação
da visão de mundo de cada integrante do grupo, abrindo oportunidades de reflexão sobre o
tema apresentado.
Concluímos, portanto, que as atividades lúdicas são um grandioso recurso no processo
de socialização, que colabora de forma significativa para a vida social, para a construção da
identidade da criança e para o desenvolvimento saudável da socialização ao longo da vida.
Trata-se, assim, de uma ferramenta que propicia o desenvolvimento das habilidades empáticas,
pensamento aberto e maiores chances de sucesso pessoal, familiar e profissional.
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Resumo:
Este estudo faz referência à paisagem e à memória de um dos bairros mais antigos da capital: o bairro Terceiro,
um dos primeiros e maiores bairros de Cuiabá, fundado no ano de 1865 e destruído pela enchente de 1974, tendo
em vista que se localizava às margens do rio Cuiabá. O bairro do terceiro, apesar de apresentar deficitária
infraestrutura urbana, com serviços básicos precários de esgoto, água encanada, energia elétrica, asfalto, dentre
outros, abrigava, além de ribeirinhos, pequenos comerciantes e trabalhadores em geral, o que lhe propiciava uma
rica diversidade cultural e paisagística. Objetiva-se, assim, analisar a memória de um espaço constitutivo por
grupos sociais, com suas histórias relatadas em diferentes temporalidades, imprimindo marcas significativas às
paisagens, sobretudo às margens do rio Cuiabá, as quais são, hoje, no território onde havia o bairro, uma área
totalmente urbanizada e revitalizada. Nesse sentido, o presente estudo busca investigar, por meio de pesquisa
bibliográfica, história oral, entrevistas e memórias dos antigos moradores do bairro do Terceiro, as mudanças
ocorridas na vida desses, por causa de um desastre natural, ao se verem deslocados do local com o qual forjaram
vínculos intrínsecos à sua identidade.
Palavras-chave: Bairro do Terceiro. Cultura. Memória. Paisagem.

1 Introdução

Cuiabá, capital matogrossense fundada em 08 de Abril de 1719, com seus 300 anos de
fundação, é localizada no Centro Geodésico da América do Sul, e seu estado é contemplado
com a presença dos principais biomas do país: Cerrado, Pantanal e Amazônia. O espaço
geográfico local é marcado de intensos acontecimentos de ordem histórica, cultural,
geográfica, social, cultural, política e ética. Ao longo de três séculos de história, significativas
mudanças ocorreram, contudo, as mais significativas deram-se desde 1960 até a atualidade.
Em um contexto histórico, na segunda metade do século passado, a capital passou por
um acelerado processo de desenvolvimento e transformações políticas, tecnológicas, sociais,
culturais, ambientais e, sobretudo, populacionais. Cuiabá saiu do isolamento em relação ao
restante do país com a abertura de estradas, investimentos em infraestrutura e comunicação.
O crescimento da capital ocorreu a partir da integração com o restante do país, na
década de 1960, através da criação da rodovia Cuiabá-Porto Velho, facilitando a chegada dos
migrantes para a Cidade Cuiabá. Esse cenário propiciou a elaboração do Projeto "Integração
Nacional" do governo Getúlio Vargas, para aproximar a cidade a outras áreas do Brasil. Dessa
forma, a cidade ficou conhecida como portal da Amazônia, ampliando a expansão das
fronteiras agrícolas em direção ao norte de Mato Grosso.
Para enfatizar de que forma a marcha para o oeste foi significativa para a compreensão
do Projeto de Integração Nacional, cabe fazer referência a Moreno:
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Somente a partir da década de 1940 é que a política estadual de colonização voltou a
ser implementada com a ‗Marcha para o Oeste‘, política de ocupação dos "espaços
vazios" do oeste e da Amazônia posta em prática pelo governo ditatorial de Vargas
(1930/1945), visando à expansão da fronteira agrícola nacional a partir da criação de
‗colônias agrícolas nacionais‘. Com essa política, pretendia-se diversificar a
produção necessária ao abastecimento alimentar dos centros urbanos e ao
fornecimento de matérias-primas para o desenvolvimento industrial em curso no
país desde a ascensão de Vargas ao poder, em 1930. (MORENO, 2005, p. 54).

A política de integração nacional, produto de uma ideologia capitalista, tendo em vista
a ocupação dos espaços vazios espaço mato-grossense e, assim, o crescimento urbano da
cidade de Cuiabá, ocorreu de forma desordenada, sem planejamento, ocasionando forte
segregação socioespacial.
Diante do exposto, o autor Vilarinho Neto (2005) aborda sobre o processo de
integração, durante o qual Cuiabá passou por grandes fluxos migratórios, os quais lhe
propiciaram grande crescimento populacional, e teve sua área de ocupação urbana ampliada
em direção a outros espaços como o de Goiás e o norte de Mato Grosso.
Nesse sentido, a capital matogrossense recebeu migrantes vindos de todo território
brasileiro, principalmente sulista, paulista, nordestino e outros. Assim, a população distribuiuse em torno do bairro do Porto, Avenida da Prainha, hoje denominada Avenida Tenente
Coronel Duarte e no seu entorno ligando a outros bairros da cidade de Cuiabá.
De acordo com o estudo realizado por Romancini,
Essa avenida é de grande relevância, pois mantém uma ligação com a XV de
Novembro, situado no bairro do porto e que leva o Rio Cuiabá que, durante séculos,
representou fonte de vida e de recursos para a cidade e, atualmente, encontra-se
afetado pela poluição dos esgotos domésticos e pelos dejetos das indústrias.
(ROMANCINI, 2005, p.17).

O bairro do Terceiro está localizado na porção leste, conforme informações do IPDU
(2007), com área de 86,20 habitantes, composta por população de baixa renda com
infraestrutura urbana mínima de água encanada, rede de esgoto, pavimentação, coleta do lixo
e outros. A vegetação predominante na área é de cerrado, apresentando algumas espécies
como: mangueira, lixeira, cajueiro e jenipapo. O clima tropical apresenta estações bem
definidas, uma chuvosa de verão e outra seca de inverno, com a predominância de
temperaturas em torno de 35º C.
Os procedimentos adotados para o desenvolvimento da pesquisa foram o levantamento
bibliográfico e documental, que se constituiu na verificação de bibliografia relacionada ao
tema e ao conhecimento produzido em relação à área em estudo, como livros, revistas,
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artigos, jornais, poesias, dentre outros. Foram também realizadas conversas informais e
entrevistas com os antigos moradores do bairro.

2 Contexto histórico

O rio Cuiabá representou importante ligação para o desenvolvimento da cidade, pois,
como via de transporte fluvial, possibilitava o deslocamento de barcos e lanchas que faziam o
comércio nacional e internacional de Cuiabá (SILVA, 1997).
A paisagem do bairro do Terceiro e do Porto foi marcada pela presença do rio Cuiabá,
representando fonte de lazer e alimento para a população.
De acordo com Romancini apud Póvoas (1980), o bairro do Porto foi residência de
destacados políticos, prósperos usineiros de açúcar, altos comerciantes e armadores, que eram
proprietários de empresas de navegação. Nesse sentido, o bairro foi considerado de família
elitizada com residências de alto padrão, com reuniões de saraus e outras prosas.
Relembra Eduardo Póvoas,
Por trás da Quinze de Novembro, hoje a Avenida Coronel Duarte, ficavam os
bairros do Terceiro; o Terceiro de Dentro e o Terceiro de Fora margeando o rio.
Após a enchente de 1974, esse bairro foi totalmente destruído e seus moradores
transferidos para outras áreas. O bairro do Terceiro chamava-se antigamente de
―Acampamento Couto Magalhães‖ por terem ficado ali acampadas as forças que o
presidente Couto Magalhães reuniu para a defesa de Cuiabá durante a guerra do
Paraguai. Posteriormente, chamou-se bairro do Terceiro por nele terem acantonado o
terceiro Regimento de Infantaria e o 21º Batalhão de Caçadores, ao tempo da guerra
(PÓVOAS, 2010, p.).

Fazendo referência a Romancini,
No ano de 1974, a cheia do Rio Cuiabá e a consequente inundação de bairros
ribeiros, como o Terceiro, contribuíram para a mudança da paisagem no entorno do
Porto. O poder público considerou a área como de risco e promoveu a retirada da
população, levando-a para conjuntos habitacionais financiados pelo Banco Nacional
de Habitação (BNH), como o Novo terceiro e o Grande Terceiro. (ROMANCINI,
2005, p.113).

Esse acontecimento foi marcante e registrou a maior enchente da história do Rio
Cuiabá. Nessas condições, o poder público promoveu o remanejamento das famílias e as casas
foram demolidas.
Naquele tempo, a orla do rio era vitrine da cidade. Quem chegava a Cuiabá vinha das
águas e trazia consigo a ditadura travestida de progresso, melhorias para o povo, mas os
moradores do Terceiro bem sabiam o valor de sua terra e o peso do preconceito
socioeconômico e cultural.
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Diante do exposto, pode-se afirmar que o bairro do Terceiro contribui para a história
da cidade de Cuiabá, pois, fundado no século passado e localizado no bairro do Porto, à
margem esquerda do rio Cuiabá, auxilia nos estudos históricos, culturais, geográficos e
ambientais, sobretudo nas múltiplas leituras dos contextos das paisagens culturais, históricas e
geográficas.
Assim, o estudo está pautado no conceito de cultura retratado por Claval (1999, p. 63):
A cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos
conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em
outra escala, pelo conjunto dos grupos que fazem parte. A cultura é uma herança
transmitida de uma geração para a outra. [...] Não é, portanto, um conjunto fechado e
imutável de técnicas e comportamentos. Os contatos entre povos de diferentes
culturas são algumas vezes conflitantes, mas constituem uma fonte de
enriquecimento mútuo.

Essa abordagem citada pelo autor, contribui para as singularidades marcantes nos
grupos sociais que moravam na região estavam impregnadas de sociabilidade, com versos,
poesias, prosas, e animação dos cururueiros nas festas de santo, dentre outras atividades
histórica, cultural conferindo o sentimento de pertença, típico das populações ribeirinhas. A
memória dos grupos sociais do bairro do Terceiro está associada à identidade local, é retratada
de maneira peculiar.
Dentro desse contexto, cabe citar Alberti (2005, p. 167), ao discorrer sobre a temática:
A memória é essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua
identidade. Ela é o resultado de um trabalho de organização e de seleção do que é
importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de experiência, isto é, de
identidade.

Conforme essa abordagem, ao se falar sobre a memória dos habitantes do bairro do
Terceiro, remete-se ao sentimento de pertença, identidade que é peculiar com hábitos e
costumes próprios, povo que ocupava o bairro e tinha relação direta com o rio Cuiabá.
Entre as memórias da presente autora está a de que, nos tempos de menina, sua Mãe
Jacy Maria lavava roupa no rio, pegava água na cabeça, e seus irmãos pescavam lambari com
muita simplicidade. Além disso, vivenciava momentos de grande riqueza apreciando as
belezas cênicas do rio Cuiabá, recurso hidrográfico crucial para o desenvolvimento da cidade
e também da sua formação histórica, geográfica e cultural.
As reflexões acerca da temática remetem à história de vida dos povos que ocupavam a
área urbana do bairro do terceiro, onde, na atualidade, encontra-se a avenida Beira Rio, o
parque de exposições, o espaço de eventos Musiva, a faculdade Unic e demais áreas que
ficaram valorizadas mediante especulação imobiliária.
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O deslocamento dos habitantes do Terceiro no ano de 1974 provocou revoltas entre os
moradores e muitos ficaram alojados em escolas, igrejas, parque de exposições, ginásio, entre
outros lugares. Ao se falar dos 300 anos de Cuiabá, é relembrada toda a trajetória de vida
desses povos que ficaram marginalizados e esquecidos, sendo importante ressaltar a atuação
do Estado, modelando o espaço, interfere no processo de sua organização como também na
valorização da própria área, como, onde essa população de baixa renda se instala.
Nesse sentido, o bairro do Terceiro após a enchente tornou-se um incômodo aos
governantes, uma vez que, além de toda destruição de ordem natural, material, sociocultural e
política, houve também o aumento acelerado da população. Dessa maneira, as autoridades
aproveitaram-se da catástrofe de ordem natural, para justificar a retirada dos habitantes do
lugar.
O cenário de mudança em que Cuiabá se encontrava consistia na passagem do estágio
pré-modernista para o estágio moderno, o que Paulo Freire denomina sociedade em transição:
Uma determinada época histórica é constituída por determinados valores, com
formas de ser ou de comportar-se que buscam plenitude. Enquanto essas concepções
se envolvem ou são envolvidas pelos homens, que procuram a plenitude, a sociedade
está em constante mudança. Se os fatores rompem o equilíbrio, os valores começam
a decair e esgotam-se, não correspondendo aos novos valores, estes começam a
buscar a plenitude. A este período chamamos de transição. Toda transição é uma
mudança e não vice e versa. Não há transição que não implique um ponto de partida,
um processo e um ponto de chegada. Todo amanhã se cria num ontem, através de
um hoje. De modo que nosso futuro baseia-se no passado e se corporifica no
presente. Temos de saber o que fomos e o que somos para saber o que seremos.
(FREIRE, 1979, p. 33).

A enchente no bairro do Terceiro consiste no reflexo da globalização que, em
consonância com o pensamento de Milton Santos, inclui uma série de fatores, ―cujo foco é a
lucratividade e impulsiona uma competitividade que faz crescer produtividade e lucro na
união da ciência e da técnica, que implica também na coisificação dos seres vivos‖
(SANTOS, 2006, p. 31).
As desigualdades criadas pelo sistema capitalista estão postas e a tendência do sistema
é de instrumentalizar a razão em favor não da igualdade ou luta pela igualdade, mas, de
manter as desigualdades, pois centraliza-se o tecnológico em detrimento da dimensão
humana. Milton Santos destaca que a existência é produtora de sua própria pedagogia (p.116).
―Nós esperamos e trabalhamos pela resposta duradoura e estrutural numa política genuína‖
(SANTOS, 2006).
Na década de 1970, o bairro do Terceiro era habitado por pessoas simples,
funcionários públicos, professores, e trabalhadores de oficinas, dono de cerâmicas,
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comerciantes e outros. Também era frequentado pela alta sociedade com muitos amigos que
construíram suas trajetórias de vida, as quais são relatadas permitindo a reconstrução dos
acontecimentos marcantes nas lembranças presentes de suas histórias e memórias.
O bairro do Terceiro era dividido em Terceiro de Dentro e Terceiro de Fora e
concentrava um grande número de pessoas. Dentre as histórias que compõem sua identidade
cultural, há a do bloco de carnaval do famoso Zé Maria, a umbandista Dandi, muito procurado
pela sociedade cuiabana, e outros personagens lendários que tinham grande influência no
bairro.

3 Percurso metodológico - revitalizando a história e construindo a pesquisa

O objeto de estudo desta pesquisa é formado pelas pessoas que ocupavam o bairro e
procedeu-se por meio de relatos orais e experiências pessoais que, com grande riqueza,
possibilitaram a reconstrução do bairro do Terceiro com lembranças narradas numa
perspectiva imbricada entre os relatos orais rememorados pelos narradores.
O procedimento utilizado para a construção da pesquisa se deu por intermédio da
abordagem metodológica, como o estudo de caso e pesquisa qualitativa, com técnicas,
entrevistas e narrativas que possibilitaram que os grupos sociais pudessem expressar seus
afazeres, comportamentos e vivências.
Este estudo insere-se numa perspectiva da história oral, porque aproxima-se do campo
de estudo e buscou o entendimento e o deslocamento dos grupos sociais e suas experiências
com enfoques centrados nos deslocamentos populacionais e nos seus modos de vida
recheados de historicidade.
Nessa ótica, buscamos neste estudo o diálogo sobre história oral temática e tradição
oral de Meihy (1994, p. 58),
A História oral de vida encampa os registros da experiência pessoal. É uma velha
prática que, no entanto, se remoça em face à história oral. Enquanto que a história
oral temática está mais vinculada ao testemunho e à abordagem sobre algum assunto
específico.

Nessa temática, esta reflexão envolve o cotidiano dos grupos sociais e relatos de
experiência de convivência levando a refletir sobre o autor Michel de Certeau, que discute,
com clareza, a sociabilidade dos sujeitos e solidariedade de como organizam o espaço
possibilitando o fazer (CERTEAU, 1994).
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4 Resultados

No contexto relativo às mudanças do cenário, após a enchente de 1974, as paisagens
urbana e cultural da cidade de Cuiabá modificaram-se, havendo um reordenamento urbano
com a Lei nº 044/1997, conhecida como Uso e Ocupação do Solo Urbano. Nesse contexto,
houve a valorização dos imóveis no perímetro urbano e os bairros foram totalmente
remodelados.
O simbolismo é marcante na cidade e o bairro como estava desocupado foi
remodelado e, lá, construída a Avenida Beira Rio. Também foram instalados o parque de
exposições Agropecuária, casas de show, faculdades particulares, oficinas mecânicas,
locadoras de automóveis, casas de festas, atividades comerciais diversificadas que
contribuíram para a valorização comercial do solo urbano.
O século XX é marcado por inúmeras transformações de ordem política, social,
cultural e ética. Assim, a imagens dos lugares e de suas histórias de vidas são marcadas pelos
acontecimentos dos espaços e dos sonhos, como confirma a visão de Certeau (1994, p. 163):
―É através do espaço que a imaginação ou o pensamento é capaz de reconstruir a categoria de
lembrança‖.
Nessas circunstâncias, ao relembrarem suas experiências vivenciadas no espaço, como
a enchente e o seu deslocamento, os moradores reconstroem, permanente e constantemente, o
momento, como ressalta Bosi (1994, p. 55), ao afirmar que: ―[...] na maior parte das vezes,
lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as
experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho‖.
Ressalta-se, portanto, a importância histórica do bairro do Terceiro que transitou da
condição de assentamento militar a bairro. Na prática, o Antigo Terceiro vivenciou a
passagem da abolição da escravatura, o Brasil Imperial, os primeiros anos da República, a
virada de um século, as grandes guerras e as revoluções do século XX e permaneceu vivo até
a segunda metade desse século, até a grande enchente do rio Cuiabá no ano de 1974.
Dona Lenir, ex moradora do bairro menciona que:
A enchente de 1974 trouxe muita tristeza, lembra que choveu muito e quando
acordou de madrugada a enchente tinha entrado pelos fundos de sua casa alagou a
cozinha e água começou a entrar nos quartos. Foi um momento de desespero,
começou a chorar e deu tempo apenas de pegar os filhos, saindo com a roupa do
corpo.
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Moisés Mendes Martins Junior, em seu livro, ―Revendo e reciclando a cultura
cuiabana”, menciona que a região portuária de Cuiabá era o reduto da verdadeira ―cultura
cuiabana‖ até meados da década de 1970, e lá residiam: “os cururueiros, os rasqueadores, os
craques de futebol, os bambas no jogo de bocha, baralho (truco), bozó, os contadores de
“causos”, os benzedores, os donos de terreiros de candomblé, os carnavalescos, e os
compositores” (MARTINS JÚNIOR, 2000, p. 32).
Araújo (2011) destaca que o bairro do Terceiro, às margens do rio Cuiabá, na zona
portuária, que se iniciou no século XIX em plena Guerra do Paraguai e teve seu fim decretado
por uma calamidade no ano de 1974, soma mais de 110 anos de história.
Metade dos que moravam lá eram cuiabanos e metade eram pessoas descendentes
dos que vieram para Cuiabá com a Guerra do Paraguai, muitos eram de Corumbá,
soldados de lá que vieram para cá e ficaram ali naquele pedaço. (ARAUJO, 2011).

O autor menciona também a existência de fatores que contribuíram para a extinção do
bairro. A proximidade com o rio, na visão do autor, sempre os auxiliou, uma vez que era o rio
que dava vida e lazer aos moradores ribeirinhos, contudo, também causava dores de cabeça
com suas constantes cheias. Estes moradores sempre saíam quando as águas subiam, mas
voltavam quando elas baixavam.
O Bairro do Terceiro, na perspectiva de uma área ribeirinha, onde ficava o Antigo
Terceiro e que, de tempos em tempos, ficava alagada pelas águas do rio Cuiabá, era
reconhecido como local de pertencimento desta comunidade, uma vez que era espaço de
imensa gama de prática cultural, desde o carnaval com o tradicional bloco Coração da
Mocidade, entre outros:
O bairro do Terceiro, marcado por lembranças históricas e culturais, deixou muitas
saudades com domingueiras animadas, e havia o bloco de carnaval do famoso Zé
Maria, havia muita animação. Lembro-me também das procissões, missas
realizadas pelos Padres missionários na Igreja Medianeira de todas as graças.
Vivemos momentos de intensas brincadeiras, com jogos e muita diversão. O que
ficou de marcante era a união das pessoas do bairro. (SILVA, 2019).

Nessa perspectiva, havia intensa sociabilidade no bairro do terceiro, festas animadas
com quadrilhas que eram realizadas na Igreja Medianeira de Todas as Graças, momentos de
descontração e entusiasmo. Nesse sentido,
Falar do Terceiro é muito comovente. Nós éramos muitos felizes, a união era a
marca registrada das pessoas que moravam lá. Ali (no Terceiro) fizemos muita
amizade, ali todo mundo era unido, todo mundo respeitava seus vizinhos e
aprendemos a conviver de forma harmoniosa. Recordo com carinho de uma grande
vizinha Dona Nhanhá que vendia bocaiuva a mais saborosa do lugar. Segundo as
más línguas diziam que molhava a bocaiveira com urina por isso era muito doce.
Era comum ter nos quintais os frutos da terra como: abacate, figo, jabuticaba,
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manga, caju e outras frutas saborosas. Quero falar sobre as festas de Santos e
também as rezas, terços, procissão, e outras atividades da Igreja que envolvia a
participação de grande parte das pessoas do bairro. Também não dá para esquecer
sobre o grande terreiro de umbanda do Sr. Dandi que era muito procurado pela
sociedade cuiabana. (PEDROSO, 2019).

Alguns moradores recordam as marcas da paisagem no bairro e em seu entorno,
segundo o qual ―a paisagem urbana permite múltiplas leituras a partir de diversos contextos
históricos culturais, envolvendo diferenças sociais, poder, crenças e valores‖ (ROMANCINI
apud CORRÊA, p. 21).
Assim, há alguns relatos orais foram disponibilizados por moradores do bairro do
Terceiro, com grande significado para a compreensão deste estudo:
Moro no bairro do terceiro desde sua fundação, acordei assustada às 4 horas da
madrugada assustada, com a água que entrou pelos fundos da casa no quintal,
quando corri para ver a frente da janela, vi tudo aladago. A paisagem e o acúmulo
de lixo veio sobre nós, então vi um monte de coisas flutuando na água, aí então
fiquei desesperada um vizinho com canoa pediu para pegar alguns objetos pessoais,
então deu tempo somente de pegar algumas peças de roupas e objetos então fiquei
muito apavorada nunca vi tanta água pensei que iria morrer. Minha casa fica no
alto, e meu compadre disse para subir com a família na canoa que iria nos levar
para outro local. Muito sofrimento. Nem gosto de lembrar. (LIMA, 2019)
Quando vi tanta água disse: vixi São Pedro não teve dó. Acho que fomos punidos
por práticar tanta iniquidade, sabia que isso está escrito na palavra de Deus. A
destruição do bairro aconteceu porque o povo não era temente e agradava a dois
senhores. Ia a missa aos domingos e na 2ª, 4ª e 6ª, participava de sessões no
terreiro de macumba famoso do bairro. (GOMES, 2019).
Perdi tudo o pouco que tinha foi destruído pelas enchentes mas, não perco a
dignidade. Tenho fé que vou conquistar tudo o que acabou. Mas, acredito que muita
gente vai aproveitar dos benefícios que são enviados para nós. A retirada da
vegetação da beira do córrego e do rio, acho que ajudou na enchente. Fomos
levados a abrigos improvisados talvez escolas, parques de exposição, igreja, e as
condições de moradias indignas. Acabou nossa cultura e memória agora vivemos
em lugares insalubres sem nenhuma estrutura. (JESUS, 2019).
Passei maus pedaços fui morar no parque de exposição em condições desumanas,
todos os dias rezava e durante a semana aparecia pessoas fazendo cadastramento
pelo governo, seria doado nova casa mas, a promessa propiciou meu
descontentamento de toda minha família. Casei até recolher e procurei meus
documentos pessoais e o documento da casa com a enchente foi tudo embora e
fiquei a espera do poder público para dar solução ao caso. Então recebi a notícia
de que iriamos ocupar outro bairro na cidade verde. Eu e minha família não
queríamos mas, fomos obrigados aceitar. Tinha casa de tijolos e com infra estrutura
mínima e agora vamos morar em casa de madeira muito triste. Lá se foi nossa
história e memória. (SILVA, 2019).
Em meados de março de 1974, precisamente, no dia 15 de março, a enchente, era
assim que falávamos, chega ao nosso bairro, o Terceiro. Em minha memória, ainda
esta presente a dor, tristeza, angustia e desespero. Nunca havíamos vivenciado
nada. Pra onde ir? Com quem contar? As águas vinha de todos os lados, do rio
Cuiabá e também do pirizal. Ficamos ilhados. Como se tratava de uma área de
ocupação, havia solidariedade entre os moradores, em sua maioria constituídos de
parentes. Minha avó, preocupada com as crianças pediu para que fossemos
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retirados ainda naquele mesmo dia para casa de parentes no lugar que hoje é a
Avenida da Prainha, próximo ao supermercado Comper. Havia uma alerta da
defesa civil que o rio iria ainda mais naquela noite. E de fato isso aconteceu. A
nossa retira foi feita a conoa, não existia mais rua para caminhar, tudo era feito a
remo e barco. Eu e meus três saímos juntamente com outras crianças. Tudo que era
nosso, casas, animais, amigos enfim nossa infância ficou pra trás. Aquela foi a
última imagem do bairro em que vivi parte da minha infância. Dentro da canoa
dava pra ver o caos que a enchente estava provocando. Moveis rodando, animais
desesperados tentando se salvar da correnteza que se formará, rolos de formigas
tentando se agarrar em qualquer coisa que passasse por elas, aranhas nadando na
flor da água. Por isso o cuidado em proteger as crianças, mesmo que naquele
momento ficássemos longe dos pais. Os adultos ficaram, ainda depositavam
esperança que aquela situação poderia mudar, afinal na historia do bairro essa
calamidade nunca havia acontecido. Em algumas casas a água entrava. Mas as
pessoas tiravam as coisas antes, ou colocavam em moveis mais altos como mesa ou
girau, tirava do chão. Depois de uns dias a água abaixava e as pessoas voltavam.
Todos já estavam acostumados com ir e vir das águas. Não houve casos de morte ou
doenças por causa das enchentes anualmente. Mas, naquela noite o rio subiu tanto
que a retirada de moveis e outros utensílios foram feita pelas janelas das casas, por
onde a canoas entrava. O Terceiro foi um bairro centenário, nasceu às margens do
Rio Cuiabá, na região onde hoje é Avenida Beira Rio. As pessoas do Terceiro
viviam de frete com charrete, pesca e olaria. Mas havia também professores, que
lecionavam na escola do bairro, bancários e servidores públicos em sua maioria. A
desocupação do bairro aconteceu no mesmo ano, 1974, época em que a Marinha
registrou a maior enchente causada pela cheia do Rio Cuiabá. Com a justificativa
de insalubridade por conta do alto nível da água, todos os moradores foram
retirados pelo Exército de suas casas e o bairro foi demolido. Muitas das histórias e
relatos sobre o bairro são feitos a partir da memória dos antigos moradores.
Infelizmente, não havia registros oficiais, estão nas lembranças de quem viveu a
história. (LEITE, 2019).

A paisagem e a memória da cidade e outros acontecimentos do século XX, como o
crescimento técnico e científico, miséria, fome, as guerras, foram revalorizadas tudo o que foi
construído no passado.
As singularidades das paisagens são abordadas no cotidiano dos lugares, onde a
cultura, e a memória urbana, passam a serem prestigiadas em busca de uma preservação e
restauração, pelos poderes públicos. A historicidade presente na vida dos grupos sociais, hoje
é revitalizada e contribuíram na história, cultura e memória dos moradores do bairro em
estudo.
Nessa abordagem (ARAÚJO, 2011), segundo o arquiteto e historiador Moacir Freitas
(um dos responsáveis pela implantação em Cuiabá do PDLI - Plano de Desenvolvimento
Local Integrado.
Um fato muito triste ocorreu neste final de governo. Foi a grande inundação dos
bairros do Porto pela cheia do rio Cuiabá. A cidade perdeu o antigo Bairro do
Terceiro, bairro populoso que sofreu sua demolição total, não apenas pela água, mas
por capricho do secretário do Interior e Justiça do estado Dr. Salomão Amaral que,
nem mesmo ouvira o prefeito Villanova que o aconselhava a não executar a
demolição e disto sou testemunha. Respondera o prefeito que receava o retorno dos
flagelados sob influência de algum líder mais exaltado. Creio que pensava resolver
problemas com as futuras enchentes. A população deste bairro foi morar num núcleo
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de emergência, mandado construir ao lado do Núcleo Cidade Verde da COHAB. Em
situação de emergência, coube a mim essa tarefa de projetar o arruamento desse
núcleo novo, para construção de casas de madeira. Porém, o Governo do Estado
mutilou meu projeto, com redução de áreas dos lotes, amontoando-os para caberem
maior número deles, como se os moradores não merecessem algum respeito
(ARAÚJO apud REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE
MATO GROSSO, 2003, p.28).

Considerações finais

Os estudos e reflexões em torno da temática está imbricada por sentimentos de
pertença peculiar e repletos de singularidades marcantes no espaço geográfico do bairro do
Terceiro, através de uma cultura repleta de signos, sentidos e significados, com intenso
simbolismo com valor histórico e cultural marcantes nestes 300 anos de fundação da cidade.
O estudo realizado permite concluir que as paisagens e memórias do bairro do
Terceiro, constitui uma referência importante ao longo dos anos, porém, muitas histórias
perderam no decorrer dos tempos. Nesse sentido, os grupos sociais guardam na memória os
momentos singelos vivenciados de forma prazerosa e um território explorado, vivenciado
onde as práticas sociais invisíveis, são visíveis na atualidade.
A valorização histórica da cidade está relacionada as paisagens e memórias, e
sobretudo com os bens e riquezas culturais presentes no espaço, valorando a identidade como
o cururu, siriri, festas de santo, benzedeiras, ganzá, viola de cocho, dando significados e
sentidos de ordem material e histórica na preservação da memória de um povo passados de
geração em geração.
Ao revisitar a história do bairro do Terceiro, percebe-se a ambiguidade do rio. Se por
um lado este se caracteriza como sentido de vida e lazer, por outro se constitui também na
―desculpa‖ necessária para colocar fim a inúmeros projetos de vida. O 4º progresso e a
modernização se traduziram em novidades e inovações que se apresentaram, assim como
problemas, obstáculos e desafios que irromperam face ao novo e seu impacto na gestão do
novo.
A ambiguidade, conforme menciona Stering (2008), consiste em uma das formas que
move as relações humanas em sociedade. Contudo, não deixa de considerar a inconstância e a
instabilidade dos processos sociais como dimensão de tudo aquilo que, ao invés de suprir os
antagonismos, tenta concatená-los e ordená-los.
Dessa forma, a história desse bairro é a representação da riqueza sociocultural
ribeirinha, valorizada por aqueles que lá nasceram e viveram, com a doçura das
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reminiscências de toda uma vida construída naquele lugar e o amargo do desterro já vivido
por muitos. Assim, embora o bairro do Terceiro já não exista fisicamente, persiste na memória
daqueles que lá viveram e dos que já ouviram sobre ele casos e passagens.
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PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA EM ESCOLAS
URBANAS
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de ensino-aprendizagem de estudantes quilombolas que
frequentam escolas regulares em Chapada dos Guimarães/MT e as contribuições da disciplina de Geografia
nesse processo. Utilizamos o Diagnóstico Rápido Participativo e seus instrumentos para coletar e analisar os
dados. Dentre as difíceis situações enfrentadas pelos estudantes, o cansaço é o fator que mais influencia na
aprendizagem, devido ao horário que acordam e ao longo caminho que precisam percorrer até chegarem à
escola. Os estudantes reconhecem a importância da disciplina de Geografia no processo de compreensão dos
principais aspectos da sociedade e da necessidade de contribuir com sua reconstrução. Os professores de
Geografia valorizam a condição desses estudantes planejando os conteúdos e atividades e estando atentos às
situações que envolvem essa parcela do corpo discente das escolas. Apesar das dificuldades enfrentadas pelas
comunidades quilombolas, a educação é uma das formas de resistir a todas as adversidades.
Palavras-chave: Estudantes Quilombolas. Escola Regular. Geografia. Aprendizagem.

1 Introdução

Este artigo tem como base os resultados parciais da dissertação de mestrado cujo tema
trata da educação quilombola praticada em escolas regulares e sobre a importância da
disciplina de Geografia no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes que precisam
deixar suas comunidades para frequentar escolas urbanas.
A educação formal é um mecanismo de inclusão social, porém nem todos os
segmentos societários tem acesso à instituição escolar. Nesse contingente de privações, estão
os estudantes remanescentes de quilombolas, que, muitas vezes, precisam deixar suas
comunidades para estudar em escolas regulares nas cidades.
Nessa perspectiva, Santos (2009) sugere uma releitura do espaço escolar de forma
interdisciplinar e não apenas conteudista, que venha a contribua para a revisão do currículo,
de modo a romper e superar valores baseados no preconceito e em estereótipos negativos
relacionados aos afrodescendentes e quilombolas.

Isso resultaria na construção de uma

educação antirracista, de diversidade e igualdade racial voltada para estudos de matriz
africana, permitindo a compreensão das relações raciais com perspectiva intercultural.
Para o autor, é necessário que se faça uma reflexão crítica acerca de como essas
questões são tratadas dentro do ensino de Geografia, no intuito de que esses saberes,
fundamentais na construção mundo, dos comportamentos e posicionamentos, contribuam com
o projeto de ―educar para a igualdade racial‖.
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Na concepção de Santos (2009), saber Geografia é saber onde você está, é conhecer o
mundo e agir sobre este mundo no processo de reconstrução da sociedade.
O objetivo da pesquisa é analisar o processo de ensino-aprendizagem de estudantes
quilombolas, pertencentes às comunidades Lagoinha de Cima e Lagoinha de Baixo, que
frequentam a escola urbana regular Ana Tereza Albernaz em Chapada dos Guimarães, e
analisar as contribuições da disciplina de Geografia no processo.
Os estudos estão desenvolvidos com base nos procedimentos do Diagnóstico Rápido
Participativo (DRP), uma ferramenta metodológica que utiliza diferentes procedimentos para
coletar informações com objetivo de descobrir as principais características problemas e as
possíveis soluções dentro de uma comunidade. São procedimentos passíveis de adaptações e
permitem coletar dados de forma rápida e com baixo custo (WHITESIDE, 1994).
A pesquisa é desenvolvida sob uma abordagem qualitativa, que, de acordo com
Minayo (2007), responde a questões muito particulares e se preocupa com a realidade que não
necessita ser quantificada. A entrevista semiestruturada é nosso principal instrumento de
coleta de dados.

2 Aspectos importantes do estudo

O município de Chapada dos Guimarães é considerado um território negro, segundo
Lourenço (2015). Nele, estão localizadas sete comunidades quilombolas (Itambé, Lagoinha de
Cima, Lagoinha de Baixo, Aricá-Açu, Cachoeira do Bom Jardim, Cansanção e Barro Preto
Serra do Cambambi), além de três comunidades negras (Mata-Grande, Pingadouro e
Varginha).
A história do município está relacionada ao processo escravocrata vigente em nosso
país durante o período colonial. Nesse período, os quilombos foram sendo formados em áreas
isoladas, como uma das formas de resistência à escravidão sofrida, principalmente pelos
negros trazidos de várias regiões do continente africano. Esses quilombos são remanescentes
de antigos escravos e são nossos principais interlocutores nesta pesquisa.
Para que as crianças e jovens dessas comunidades possam ter acesso à escola, são
obrigados a estudar em escolas urbanas. Uma delas é escola estadual Ana Tereza Albernaz
(ATA), que será o nosso principal campo de pesquisa. Ela está situada no bairro São
Sebastião, em uma área periférica de Chapada dos Guimarães.
Os 20 estudantes, principais interlocutores da pesquisa, são membros de duas
comunidades quilombolas (Lagoinha de Cima e Lagoinha de Baixo). Eles enfrentam uma
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jornada cansativa todos os dias para terem acesso à educação. Precisam acordar muito cedo e
percorrer um caminho longo em ônibus escolares para chegar à escola na cidade.
Os professores que ministram aulas de Geografia na escola ATA, os coordenadores
pedagógicos e diretora contribuíram com a pesquisa através de entrevistas semiestruturadas e
liberação dos documentos solicitados, como o PPP da escola e os planejamentos das aulas de
Geografia.

3 Resultados parciais

De acordo com os dados analisados até aqui, o principal fator destacado pelos
estudantes e que consideram de grande influência no processo de ensino-aprendizagem é o
tempo que necessitam para chegar à escola, tendo que acordar às 3h30min para tomarem o
ônibus escolar. O cansaço é uma das consequências dessa condição e que, segundo os
estudantes, atrapalha o desenvolvimento da aprendizagem. O transporte só é disponibilizado
no período matutino, o que inviabiliza a participação desses estudantes em atividades
oferecidas no período da tarde, inclusive às aulas de reforço. Esse fator influencia de forma
negativa no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.
A maioria afirma não se alimentar antes de ir para a escola e até o momento que
chegam em casa, aproximadamente às 14h. Eles só consomem um lanche oferecido na escola,
muitas vezes inadequado e insuficiente para atender às necessidades dos estudantes, o que
também influencia negativamente no desenvolvimento escolar. Como sabemos, uma
alimentação adequada ou inadequada influi em nossa disposição, em nosso estado emocional
e até em nossa inteligência.
No tocante à disciplina de Geografia, a maioria dos estudantes afirmou ter um bom
relacionamento com os professores, mas fazem sugestões de ações para melhorar as aulas,
como a realização de aulas de campo e vídeos relacionados aos conteúdos estudados.
Afirmam também não sentir constrangimento ao estudar temas relacionados ao processo de
escravidão e ao racismo, mas alguns destacaram o fato de já terem sofrido racismo no
ambiente escolar.
Em entrevista, os professores de Geografia afirmaram que temas relacionados ao
racismo e à discriminação no ambiente escolar são abordados em momentos oportunos e que
a escola encontra-se aberta ao diálogo e ao combate a práticas discriminatórias.

4 Considerações
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Assim como no período escravocrata, atualmente a palavra resistência é o que
sintetiza o seu acesso e permanência na escola. Alguns desistem ao longo do caminho sem ter
tempo de perceber a importância da educação escolar, mas muitos resistem e lutam contra as
situações que insistem em mantê-los invisíveis perante a sociedade.
Conhecer a realidade que envolve o acesso e a permanência dos estudantes
quilombolas que precisam estudar em escolas urbanas é essencial para que possamos propor
ações que visem a permitir um processo escolar mais adequado para esses estudantes. Ações
que envolvem a escola, a comunidade e o poder público são essenciais para que atitudes e
iniciativas inovadoras sejam efetivadas.
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POVOAMENTOS DE DEVIRES-TRAVESTIS EM FESTEJOS
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Resumo
Em linhas gerais, esta pesquisa objetiva cartografar multiplicidades de devires-travesti na Amazônia tocantina
durante festejos carnavalescos, festejos de religiões de matriz africana e em contextos de Festejos juninos,
sem recorrer às identidades estáveis, a partir, de uma abordagem intersecional da performatividade de gêneros,
sexualidades e teoria queer. O movimento desta pesquisa cartográfica é de percorrer múltiplos territórios e neste
percurso conecta-los com seus fluxos, promovendo pensamentos acerca de como estes espaços, como o Fofó das
Virgens no Carnaval, o Festejo-ritual de Iemanjá, e os Concursos Juninos de Miss Mix, são atravessados por
diferentes devires, dentre os quais, os devires-travesti que atravessam corpos queer, agenciando de alguma forma
um corpo político na medida em que traça linhas de fuga com a arte no dispositivo da sexualidade. A partir deste
movimento iniciado no mestrado estamos nos dedicando a pesquisa cartográfica Deleuzeana, por entender que
este método poderá contemplar nossos anseios de pesquisa em trazer para a cena acadêmica contextos de festas
populares por movimentos da arte e do devir, onde os corpos queer e as sexualidades experimentam um devirtravesti, um devir-bicha, um devir-mulher, (abertura de uma outra perspectiva) podemos pensar em conexões
entre os festejos populares, a política dos corpos e o agenciamento corpo político da sexualidade como potências
artísticas e políticas insurgentes. A cartografia é a língua pela qual buscamos potencializar pensamentos e
sensações acerca das artes, culturas e educação pelas vias de passagens onde povoam-se fluxos, processos e
multiplicidades de devires-travesti.
Palavras-chave: Corpos queer. Festejos Culturais Populares. Cartografia.

Montagem: Maquiagem e adereços
Já há uma longa tradição brasileira nas ciências sociais e na história de estudo de
festejos populares, desde as perspectivas históricas, que saem apontando as festas ao longo do
Brasil Colônia, Império e República, existindo também, as apropriações antropológicas destas
discussões que estabelecem conexões, por exemplo, com o funk, brega e diversos outros
ritmos destes territórios multiculturais. Neste sentindo, existe uma bibliografia que abre
espaço para que possamos estabelecer conexões das festas populares com as experiências
erótico-sexuais de determinados sujeitos durante estas práticas socioculturais.
Em linhas gerais, este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado
“Corpos queers, devires-travesti: intersecções entre a arte, a política dos corpos e corpo
político da sexualidade em festejos Culturais populares”, objetiva-se, cartografar
multiplicidades de devires-travesti na Amazônia tocantina durante festejos carnavalescos,
27
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festejos de religiões de matriz africana e em contextos de Festejos juninos, sem recorrer às
identidades estáveis, a partir, de uma abordagem interseccional da performatividade de
gêneros, sexualidades e teoria queer. O movimento desta pesquisa cartográfica desdobra-se
acerca de como estes espaços, como o Fofó das Virgens no Carnaval, o Festejo-ritual de
Iemanjá, e os Concursos Juninos de Miss Mix, são atravessados por diferentes devires, dentre
os quais, os devires-travesti que atravessam corpos queer, agenciando de alguma forma um
corpo político na medida em que traça linhas de fuga com a arte no dispositivo da
sexualidade.
Neste sentido, James Green (2000) pensa o carnaval carioca em um determinado
momento em que as homossexualidades eram silenciadas por conta de um contexto
conservador e reacionário e como tornava-se território de agenciamentos, insurreições,
atravessamentos e multiplicidades. Acompanhemos a descrição do Fófó das Virgens do
Carnaval em Cametá:
Em 1984, surge, a partir de uma brincadeira entre amigos, o fofó das virgens, que em
síntese, refere-se a prática de inversão de papéis de gênero durante o carnaval, papéis esses,
cristalizados e instituídos de forma normativa na sociedade. Este é o maior bloco de rua do
carnaval cametaense, acontece na segunda-feira de carnaval. Historicamente, uma grande
parte de blocos de rua e escolas de samba surgiram a partir desta brincadeira de inversão de
gêneros como a Academia de Samba A Chaleira, Fundada em fevereiro de 1976, surgiu como
bloco de sujo, cuja principal característica eram foliões masculinos com trajes femininos
devidamente maquiados para a ocasião, evoluiu para escola de samba no carnaval de 1985.
Contudo, percebemos que o Fofó das Virgens é o único que ainda rememora esta prática
durante o carnaval.
Neste caminhar e produzir dados acerca destas práticas de carnaval, tenho uma
nauseante sensação de que estas narrativas respiram masculinidade de forma excessiva, uma
vez que, o centro das atenções são os homens, na diversão, na inversão, na zombaria. As
mulheres, nestas narrativas, aparecem como não-homens, suas participações são limitadas a
representação de leoas do lar, que saem de suas cômodas residências, para ―vigiar‖ seus
machos, enquanto, estes, estão invertidos de seus gêneros.
Neste sentido, o Fofó das Virgens, meio que não se distanciava vias de regra, pois,
este bloco é herança de um grupo heteronormativo, o organizador e compositor oficial do
bloco chama-se Vicente Castro, pertence à uma família de classe média da cidade de Cametá.
Neste sentido, desde o meu primeiro plano de trabalho desenvolvido em 2016 até o meu
trabalho de conclusão de curso em 2018, no curso de História (FACHTO/UFPA) campus
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Cametá, como bolsista de iniciação cientifica da Faculdade de Educação e Ciências Sociais de
Abaetetuba-PA, trabalhei com sua mãe, dona Helena Castro, irmã de mestre Cupijó (o grande
mestre do ritmo cultural afro cametaense Síria) e esposa de mestre Crodoaldo, sendo este
último, um antigo artesão que dedica mais de cinquenta anos de sua vida para a cultura das
escolas de samba, no trabalho realizado, acompanhei seu percurso desde a infância até os dias
atuais para explanar parte significativa da tradição das escolas de samba em Cametá. Vindo
desta família, Vicente Castro tornou-se o principal nome quando se pensa no bloco de rua
Fofó das Virgens em Cametá.
Figura: Fofó das Virgens 2018

Fonte: Banco de dados da pesquisa

Embora seja tarefa usual de uma cartografia apagar imagens, anexei esta, por sua
representatividade, ilustra um caminhar vagaroso de um novo tempo que se anuncia para o
carnaval cametaense, em frente a comunidade de São Benedito, corpos queers tomam a cena,
reivindicam um lugar e um não-lugar, para que de, maneira efêmera, consumirem seus
delírios.
Portanto, este cenário vem se transformando, os processos que se revertem o nosso
campo histórico-social, caminham em vias de acontecer uma extrema ressignificação destas
artes em eventos em Cametá, prova disso é o território fértil de agenciamento político do Fofó
das Virgens e dos recém criados concursos de Mix, onde, aos poucos, se investem mais em
espaços para as artes queers, isto, torna muito mais potentes as pautas como da política da
sexualidade. Portanto, o que impulsiona este trabalho é a percepção de que estas aberturas
possibilitam um povoamento extremamente diversificado de devires-travesti, seja na
circulação extraterritorial, seja nos bastidores da promoção dos eventos, seja no público
consumidor e artístico, que fazem nascer, uma nova possibilidade formativa, política e
educativa.

1025

Quando o pé dói e as travas não descem do salto: Fofó das virgens e os devires-travesti
no Carnaval
O Fofó das Virgens inicia por volta das 19 horas, acontece atrás da igreja de São
Benedito, antiga irmandade dos negros que no contexto da teoria da libertação e das
comunidades eclesiais de base cedeu espaço para a comunidade cristã, fundada neste bairro e
que carrega o nome deste santo, existi também, uma escola de samba neste território, a
Mocidade Independente de São Benedito. Atualmente, nenhum outro dia do ano agita tanto
este espaço, quanto o Fofó das Virgens na segunda-feira de carnaval. Os sujeitos que
participam da festa são os mais diversos, destacando-se camadas populares, turistas e filhos da
terra que moram em outras cidades do Pará e até mesmo de outros estados.
Por ser uma festa demasiadamente humana, a festa do carnaval traz para cena muito
das experiências vividas em silêncio pelos foliões, traumas que estão instalados no
subconsciente, onde dificilmente se tem acesso durante a dureza do cotidiano. O exagero não
é só na bebida, talvez, esta seja apenas a forma, embutida de um conteúdo que é rico e vasto a
ser explorado em pesquisas. Esse misto de emoções reverbera em linhas de prazer, de
libertação, de desejo e vibrações selvagens durante esta celebração.
No momento da concentração, atrás da antiga irmandade de negros, há o encontro de
todos os grupos, de familiares, roda de amigos e amigas, esses grupos ficam divididos em
alguns espaços com sons automotivos, a apresentação musical principal do evento é o trio
elétrico, cedido pela prefeitura, por conta das dimensões que a festa ganhou historicamente.
No avançar das horas, os grupos começam a se deslocar para a praça da justiça, onde
fica localizado o corredor da folia29, o trio vai puxando a multidão. Agora chamo atenção para
uma questão, pelo que percebo há alguns anos, os grupos que vão próximos ao trio, são
remanescentes do fofó dos pretinhos, um bloco de sujo que acontece poucas horas antes do
fofó das virgens, e também, travestidos normativos, por outro lado, os grupos queers, seguem
o cortejo um pouco distante da multidão, isso pode ser entendido como uma forma de
proteger seu vestuário e ao mesmo tempo dá mais visibilidade para ele.
Neste sentido, realmente esta estratégia funciona, uma vez que, estes grupos são
extremante aclamados quando passam, gritos, aplausos, pedidos para fazer fotografias com
diversos grupos de foliões que participam da festa. Por outro lado, esse clamor popular acaba
desenvolvendo uma certa rivalidade entre os queers durante o evento, uma fica tentando

29

Rua Coronel Raimundo Leão, principal via da cidade.
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gongar30 a outra, são comuns histórias de desmonte do vestuário, onde uma arranca acessórios
da outra. Entretanto, tudo acontece de maneira festiva, depois que passa o carnaval essas
histórias permanecem na memória dos grupos.
Contudo, quando o cortejo chega à praça da justiça, ocorre a preparação para entrar na
parte mais esperada da noite, o corredor da folia, onde são instalados arquibancadas e
camarotes, pelo poder público. Desta forma, o cortejo segue com sua mesma estrutura, o lugar
mais sufocante é próximo ao trio, onde mistura-se grupos do fofó dos pretinhos, travestidos
cisgênero, turistas com camisas de blocos de micareta que ocorrem também neste dia. As
arquibancadas lotam de populares, crianças e adolescentes, os camarotes são reservados para
as oligarquias políticas e para a pseudo-elite da cidade.
Todavia, os queers vão dominando, desterritorializando e se apropriando do espaço,
mesmo que não seja uma festa organizada por eles ou para eles, há a apropriação, estes
grupos, então, vão ganhando a cena, chamam atenção do público, ao passo que, ao chegar na
frente do camarote, mesmo com o pé em brasa31, por conta do cortejo feito encima de saltos
altíssimos, eles sempre dão um jeito de fazer o seu show acontecer, onde o trajes são
apresentados em forma de desfile, em formato de fila, na frente dos camarotes, uma a uma,
vai dando seu close32 e mostrando para o que veio.
Contudo, penso que apesar dos esforços dos queers em levar animação para o público,
ainda existem muitas limitações, impostas pela falta de organização do evento. Este show
queer, por exemplo, poderia ocorrer na concha acústica, palco principal da praça da justiça.
Poderia haver outros tipos de competições, de dança, teatro e música. Porque, assim que
acaba o cortejo no final do corredor da folia, isso bem cedo, levando em conta que é carnaval
na cidade, no entanto, é a tradição do travestido cisgênero, por isso, esses grupos devem
buscar outras formas de diversão e, muitas vezes, não encontram espaço, sendo necessário
adentrarem os blocos de micaretas ou procurarem um canto pela praça para se divertirem,
com seus trajes e performances, até onde puderem.
Neste sentido, desde a concentração do bloco, haveria de ter um espaço de inclusão a
arte queer. Entretanto, esta organização deveria ser feita a partir das redes de coletividade,
porque a secretária de cultura e a prefeitura do município tendem a valorizar outra lógica de
carnaval, desprivilegiando a tradição dos fofós de rua e das escolas de samba.

30

Expressão referente a zombar, ofender, criticar.
Cansaço e dores nos pés devido as horas enfrentadas de salto alto.
32
Jogar charme em público.
31
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Sendo considerada um dos maiores blocos de rua do estado do Pará, durante a década
de 1990 e meados de 2000, quando houve a invasão fatal das micaretas e do axé music, que
desembocaram no desaparecimento da prática do carnaval das escolas de samba em 2002,
como aponta a programação de Carnaval daquele ano, isso afetou diretamente também os
fofós de rua. Todavia, Cametá ainda não conseguiu desenvolver políticas públicas culturais
efetivas e não há nenhum tipo de formação, valorização e incentivo aos artistas populares,
muito menos, incentivo e qualificação a agentes culturais, contudo, ainda temos o abandono
das áreas de lazer públicas da cidade. No entanto, mesmo desvalorizadas, as práticas culturais
resistem, ano a ano, como fênix, reivindicando seu lugar através do clamor e da memória
popular.
Enfim, o fofó das virgens é um patrimônio cultural do povo cametaense, tendo sido
exportado para outras cidades este modelo, como o ―Bloco das Virgens‖ em Abaetetuba, e as
―Virgienses‖ de Vigia de Nazaré, ambas cidades disputam com Cametá, ano a ano, o título de
melhor carnaval do estado do Pará. Ganha quem proporciona o melhor carnaval de rua,
inclusivo e democrático, que fomente a economia local e valorize as práticas culturais, coisa
que Cametá vem deixando a desejar nos últimos anos. Enquanto isso, os corpos queers tomam
de assalto alguns espaços da festa, geralmente arrebatam a atenção de todo o público somente
pela performatividade de gêneros, já que não há espaço para outro tipo de apresentação, no
entanto, não descem do salto em um minuto sequer, aproveitam a brecha que lhe é oferecido
pela festa e se permitem sabotar, mesmo que momentaneamente, fronteiras de gênero e
sexualidade.
Geralmente, a prefeitura arca com a infraestrutura e segurança do local, é um dia de
muita embriaguez, o consumo de álcool e drogas é muito diverso também, assim como seus
brincantes, é um evento de curta duração porque existe a tradição de que a festa só pode durar
até a meia noite, porque quem passa da meia noite travestido, segundo a tradição, torna-se
―bicha‖ para o resto dos seus dias. Neste sentindo, levando em conta que a praça atrás da
igreja não fica distante da praça principal da cidade, o trio não demora para chegar na praça
da justiça, principal praça da cidade, onde organiza-se toda a infraestrutura principal do
carnaval, como camarotes, arquibancadas e banheiros químicos. A passagem oficial no
corredor da folia é feita de forma lenta, fragmentada, existem os que vão acompanhando o trio
oficial do evento, os que levam seus próprios sons automotivos e muitos corpos queers que
seguem bem atrás do bloco como destaques de um delírio histórico-social intenso.

Odoyá, salve Iemanjá: pistas de devires-travesti em cultos de religião de matriz africana
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Aproveito para registrar que no dia 02 de dezembro de 2018, caminhava pela praia da
Aldeia, cartão postal da cidade de Cametá, quando de repente, capturo uma movimentação
atípica, ao me aproximar, percebo que se tratava dos festejos de Iemanjá, com a devida
licença à Oxum, rainha dos rios de água doce, como o Tocantins que cerca a cidade de
Cametá no estado do Pará.
Neste dia, encontraram-se vários terreiros da cidade, em um encontro fraterno e
emocionante, cada terreiro entoando seus batuques e contos, para as entidades afro religiosas
que desciam para participar do grande festejo da rainha do mar, com flores e oferendas.
Figura: Festejo-ritual de Iemanjá na praia da Aldeia/Cametá 2018

Fonte: Banco de dados da pesquisa

Enquanto participava da festa, fui percebendo os atravessamentos dos devires-travesti
ali presente a partir de vários corpos queers se aglutinando em torno desta celebração na
cidade, que não necessariamente se identificam com a identidade sexual de travesti, estavam
arrumados com alegorias de baianas insurgindo no espaço uma outra potência, carregada de
múltiplos sentidos, por este momento se tratar de um ritual religioso, apenas observei as
tramas insurgentes neste encontro de muita alegria e fraternidade.
Figura: Festejo-ritual de Iemanjá na praia da Aldeia/Cametá 2018
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Fonte: Banco de dados da pesquisa

Este festejo, de cunho popular, com a presença massiva dos moradores da periferia da
cidade, me afetou de uma forma muito enigmática, fiquei por dias refletindo o quanto estes
espaços são democráticos e expressam respeito às diversidades, espaços de circulação, de
educação e fraternidade, que de forma coletiva, impulsionam e encorajam a liberdade de
corpos queers em torno de sua performatividade de gêneros e de uma potência transfiguradora
de si, dentro do festejo-ritual, com um papel importante de conduzir e agitar a celebração,
fazer ecoar fortemente os pontos das entidades da Umbanda e do Candomblé. Vale lembrar,
neste sentido, que estas celebrações populares têm suas origens enraizadas na cultura africana
e negra, em um país racista e escravocrata. Portanto, pensar em práticas culturais de cunho
popular, neste território, separado da política e do modelo de estado penal e genocida
constituído historicamente, é algo impossível.
Neste sentido, pretendo, no avançar desta pesquisa, produzir dados à luz dos estudos
pós-indenitários sobre a movimentação do devir- em cultos de religião de matriz afrobrasileira, especificamente durante o festejo de Iemanjá em dezembro. Outro espaço, pelo
qual, pretendo me movimentar é, a partir, dos arrebatamentos dos devires-travesti durante o
período das quadras juninas, ainda por delimitar, em qual espaço especificamente pretendo
trabalhar, ando estudando a possibilidade de realizar este estudo durante a festividade do
santo padroeiro da Cidade de Cametá, São João Batista, por conta da simbologia dentro do
contexto da cidade, entretanto, não elimino a possibilidade de realizar este estudo a partir da
festa de Santo Antônio, que é também uma rica manifestação cultural da cidade, ocorrendo,
ambas as festas no mês de junho, além de ensaios e concursos promovidos pelas quadrilhas no
entorno do município de Cametá no Pará.

As estrelas que brilham em noites de São João

Nesta sessão, pretendo apresentar algumas inquietações e dados produzidos a partir do
III Concurso da Garota Junina, promovido pela quadrilha Explosão Junina, que contou com a
participação de nove candidatas gays concorrendo ao título de Miss Garota Junina Gay. Veja
a seguir, a chamada do evento:
Este evento foi realizado na arena Santo Antônio, no bairro da Aldeia, barracão da
quadrilha anfitriã é localizado na avenida Inácio Moura, ao lado de uma escola básica
denominada de Nazaré Peres, frequentada por crianças e jovens do entorno desta comunidade,
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bem em frente temos o porto da balsa e a casa de dona Fátima, importante personagem da
cena cultural cametaense, a qual já tive a oportunidade de entrevistar durante a graduação,
porque além de ser líder da quadrilha Amor Junino, ela lidera a Escola de Samba Amor e
Samba, sendo também, mãe de santo, neste sentido, isso à faz agregar um conjunto de jovens
queers dos mais diversos bairros, muitos advindos das periferias da cidade, é comum em
tempos festivos encontrar vários jovens vindo caminhando na avenida que dá acesso à aldeia,
altas horas da noite, quando terminam os ensaios.
A quadrilha que organizou o evento desta noite surgiu a partir de um grupo de jovens
que se retiraram da quadrilha Amor Junino, também do bairro da aldeia, tornando-se,
naturalmente, em termos de campeonatos, rivais. Neste sentindo, veremos no avançar desta
produção inicial de dados que a participação de dona Fatima é carregada de múltiplos
sentidos, uma vez que ela é mãe de santo, e por isso, considera-se no imaginário destas
comunidades que ela possui um axé forte e respeitado para ganhar estes concursos juninos.
Ao chegar no local do concurso, uns minutos depois do horário programado nas
mídias do evento, resolvi ficar um pouco na frente da arena, tendo em vista que as pessoas
estavam acabando de chegar, minha presença um pouco antes do início do evento se deu de
maneira proposital, gostaria de observar a movimentação neste campo desde o início. Bem, na
entrada haviam uns seguranças segurando o portão de ferro que dava acesso ao interior do
barracão, a entrada era um tanto estreita até chegar no local de apresentação. Foi impactante
de certa forma, minhas primeiras impressões foram de um evento bastante organizado, pois,
isto, comecei a perceber desde o momento em que fui comprar o bingo, que custava no valor
três reais e dois por cinco, além do direito à entrada, também concorremos à uma caixa de
cerveja, uma caixa de sabonete e um prêmio surpresa.
Como dito anteriormente, a arena Santo Antônio é vizinha da escola básica Nazaré
Peres, havendo uma rede de relações ali estabelecidas, pois, a maioria das concorrentes e sua
assessoria de produção, geralmente composta por companheiros das quadrilhas como a
Explosão Junino, Terra Cabocla, Palhoça e Cheiro de Patchouli, fizeram daquela escola um
espaço que dava suporte para a preparação e montagem das candidatas, exceto as candidatas
da Amor Junino, que já atravessavam montadas da casa de dona Fátima. O pouso na entrada
da festa me permitiu perceber esta movimentação, o que de imediato me deixou bastante
contente porque imaginava que os queers fossem os grandes organizadores do evento por
conta de suas circulações em número significativo na frente da arena e da escola, no entanto,
não foi bem assim.
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Ao adentrar o local, logo percebi uma grande movimentação de gays e travestis33,
aparentemente das mais diversas camadas sociais, sobretudo das camadas populares, o que
dava o tom de um ritual urbano, tal como em outras ocasiões como o carnaval e o festejoritual de Iemanjá. Na varredura deste campo, me permitir escutar os diversos discursos que
circulavam no início do evento, até os mais rasteiros, como a zombaria de um grupo de jovens
queers, aparentemente de classe média, ironizando se o prêmio do bingo seria uma cesta
básica. A partir deste momento, comecei a estranhar este ambiente, porque mesmo sendo um
ambiente popular, ele estava estruturado em amarras discriminatórias de uma sociedade
vigilante, à espreita de fazer juízo de valor sobre tudo e qualquer coisa, além da rivalidade de
um concurso desta natureza.
O concurso iniciou com as performances de três candidatas mulheres do sexo
feminino que estavam disputando o título direcionado à sua categoria, a primeira a se
apresentar se chamava Amanda do Socorro, sua apresentação foi organizada pelo Roberto
Braga, respeitado produtor de miss, o qual já tive a oportunidade de ver montado em eventos
como o fofó das virgens e em eventos queers da cidade, seus trajes são sempre elaborados e
sempre surpreendem pela tecnologia, adora exagerar em luzes e adereços que chamem
atenção.
No entanto, capturei expressões de desdém dos corpos queers ali presentes durante as
apresentações das mulheres cis, fiquei sem entender, mas demonstravam impaciência com a
demora do concurso da Garota Junina Gay, tão logo iniciasse, fora as críticas imediatas aos
jurados escolhidos pela coordenação do evento que não foram dos mais qualificados em
termos de uma análise para além do meramente estético, o júri era composto pela modelo
cametaense Barbara Tenório, que recentemente ganhou o título de Miss Brasil Top Model
2019, em Belém do Pará. Outra jurada, também modelo e digital influencer Suellen Paixão, a
qual tem muita aproximação com o público queer da cidade. No entanto, nenhuma das duas
publicou ou fez menção ao concurso em suas redes sociais.
Contudo, me deixei guiar pelo fluxo da noite, já no final das apresentações de
mulheres, uma pessoa ao meu lado me prendeu a atenção, ela estava toda delicada em um
vestuário vermelho, alongando as pernas, preparando o corpo para entrar naquele ringue,
utilizo este termo porque o palco de apresentação no chão da arena Santo Antônio me
lembrava uma quadra de box, com duas ou três camadas de cordas esticadas, além das
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Utilizo estas expressões identitárias para demarcar que estes corpos queers, sobretudo, de camadas populares,
circulavam em grande número, uma vez que é bastante difícil este tipo de encontro na cidade em outros eventos
que não sejam desta natureza
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vibrações das torcidas, que gritavam cegamente por suas candidatas. Perguntei-lhe o seu
nome, ela me disse que era a rainha das encruzilhadas, Maria Padilha. Ela não me disse
imediatamente seu nome social, posteriormente soube que seu nome no meio queer é Nicolle
Vogue e que veio de Belém para disputar este título de Miss Garota Junina Gay.
Figura – Rainha das encruzilhadas

Fonte – Banco de dados da pesquisa

Na ocasião, pedir um registro, ela gentilmente cedeu e educadamente pediu para que
seus dançarinos segurassem um pano vermelho para servir de cenário na foto, a mesma
estratégia foi utilizada durante a apresentação, em sua transformação de vestuário, nos
saudamos com as mãos e lhe desejei sorte, ela agradeceu, sorriu e continuou sua preparação,
gravei sua performance e das demais, para o banco de dados desta pesquisa. A rainha das
encruzilhadas, foi apenas o primeiro de muitos encontros apresentados na performatividade de
gêneros queer desta noite.
A partir deste momento, algo não mais me deixava voltar para assistir o evento do
lugar onde estava e onde assistir o primeiro bloco de apresentação, as candidatas ao título de
Miss Garota Junina Gay começaram a chegar no local, uma de cada vez, chegavam feito
entidades, logo na entrada um cordão de corpos das quadrilhas faziam movimento de impedir
qualquer contato com as candidatas ou com seus trajes, isso me remeteu à uma questão
crucial, um corpo queer atravessado por devires-travesti não tolera contato, nem com suas
roupas, tão pouco em seus cabelos e adereços.
No entanto, para além destas percepções gerais, existe também a estreita relação com
o sagrado e o toque nos trajes, neste sentindo, pode levar à derrota da candidata. Veja a seguir
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a descrição de preparo de um traje e um corpo queer que escolhe temáticas relacionadas à
praticas religiosas do candomblé ou da Umbanda:
―Mano, foi toda uma preparação, tipo assim, uma preparação muito forte para a
gente trazer as temáticas delas, tipo, ninguém podia tocar em nossa roupa porque
elas estavam presentes, até porque tu viste na hora que o espelho estourou, foi
energias negativas que vieram direto para o espelho, ele logo estourou, mas enfim,
ela estava presente, ela arrasou, tu sabes que ela é forte, a Iemanjá é forte, ela é
fortíssima a Iemanjá. Eu tinha vontade de vim falando sobre ela, como nossa
quadrilha é mãe de santo, a gente pediu pra ela, ela pediu licença, ai nós tivemos que
fazer oferendas no rio, com flores, champanhe, a nossa roupa foi para o congá e foi
benzida, defumada, tipo, cada entidade veio e trabalhou na sua roupa entendeu, em
defumação e tudo, até porque depois de preparada, ninguém podia tocar em minha
roupa de jeito nenhum, enquanto eu não entrasse na apresentação, depois que eu
saísse que podia tocar e bater foto‖. (Populosa, 05 de Maio de 2019)

O relato acima é da vencedora da III edição do concurso Miss Garota Junina Gay,
segundo informações obtidas em campo, a ideia de trabalhar com entidades do panteão das
religiões de matriz africana se deu pela expressividade da temática em concursos na capital do
estado do Pará, Belém, tornando-se referência para outros concursos no interior do estado, e
não somente por conta dos interesses da dona Fatima, tornando-a, como principal
interlocutora das candidatas que desejaram trazer esta temática para as quadras cametaenses.
Recordo-me que Coimbra (Preta Bá, ama de leite) e a Populosa (Iemanjá, a majestade dos
mares), me disseram que sentiram interesse pela temática a partir de experiências adquiridas
por Belém e que procuraram a dona Fátima para ajudá-las em todos os ritos de autorização da
performance, preparação dos trajes e banhos de descarrego, a partir deste elo de comunicação
com o sagrado.
Figura: Preta Bá e Iemanjá

Fonte: Banco de dados da pesquisa

A partir deste momento e de reflexões a posteriori, pude compreender a perspectiva
de produção de conhecimento, pautada no construtivismo, de modo de me deixar afetar por
estas experiências. Neste sentindo, na construção destes territórios, considero que o devires-
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travesti atravessam os corpos de maneira múltipla e muito provocativa, sem intencionalidade
prática, objetiva, subjetiva ou realista de se torna um corpo político, entretanto, torna-se, na
medida em que promove fissuras momentaneamente em espaços normativos, entrelaçando
linhas de fugas no dispositivo da sexualidade, desta forma, em sua aparição provocativa, estes
devires, tiram a cortina e compõe na cena um outro lado, uma outra perspectiva de se
movimentar pela festa, os devires não criam nada, mas os corpos sim, liberando
molecularidades e multiplicidades que arrebatam o território, desde as candidatas ao título até
ao atravessamento no próprio público queer do evento, que em cada intervalo de
apresentação, reproduz performances atravessadas por múltiplos outros devires.
Projetando-se na contramão dos signos normativos, lança-se ao subversivo e a muito
desconhecido pela ignorância, transfigurando através da arte corpos e movimentos de
culturas, crenças, saberes e poderes que há séculos atravessam um processo de resistência e
persistência nos mundos, culturas e sociedades colonizadas. Deleuze, em 1980, nos sugere
que os delírios humanos estão iminentemente ligados ao campo histórico-social onde os
indivíduos habitam como produção e processo.
Neste sentindo, durante esta noite, tive várias pistas de como funcionava a dinâmica
deste local, a partir de fluxos incontínuos e através da mediação entre culturas e linguagens
circulantes, forjei a hipótese que estes espaços são regulados, vigiados e desterritorializados,
não na mesma ordem e ao mesmo tempo, é um espaço de um fluxo descontínuo onde
qualquer conclusão imediatista pode incorrer em erros.
Arte, Corpo e Sexualidade em festejos culturais populares: Fluxos preliminares
Este trabalho se propõe explanar este conjunto de relações e atravessamentos que se
dão em Festejos Carnavalescos, Festejos de Religião de Matriz Africana e em Festejos
Juninos sem recorrer às identidades estáveis, este movimento me distancia da análise de
Green (2000) que busca exaustivamente traçar as identidades construídas durante o carnaval
carioca, chegando a ser evolucionista no sentido de partir de um momento que não havia a
identidade, até o momento que os gays vão construindo politicamente uma identidade,
refletindo a cerca de uma identidade e de um sujeito homossexual a partir de festejos
carnavalescos.
Na perspectiva do pensamento da diferença a ciência move-se por problemas,
portanto, o desafio cartográfico é compor na movimentação deste trabalho o que pode um
corpo queer atravessado por um devir-travesti, a pergunta, desloca-se do que é isto ou
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representar aquilo, para como se movimenta, como funciona e o que pode enquanto corpo
político da sexualidade sem necessariamente fazer separação de sujeito/objeto, constatar ou
descrever algum tipo de realidade. Portanto, busco estabelecer uma relação de vizinhança com
estes devires, permitindo-me cartografar os processos de criação sem dizer o que são.
As motivações e inquietações desta pesquisa surgem com o propósito de desenhar
linhas, caminhar pelas margens e produzir vazios dissonantes no que se refere as vibrações
selvagens de devires-travesti em contexto de festas populares. Neste sentindo, busca-se,
borrar fronteiras, apagar identidades estáveis e imagens caricatas de corpos queers. Não
buscamos respostas e nem verdades sobre os corpos, nos interessa mais o que pode estas
vibrações em um corpo em acontecimento como potência artística e política frente a política
dos corpos e a governabilidade da vida.
A partir deste novo movimento iniciado no mestrado em Educação e Cultura
(PPGEDUC/UFPA) estamos nos dedicando a pesquisa cartográfica Deleuzeana, por entender
que este método poderá contemplar nossos anseios de pesquisa em trazer para a cena
acadêmica contextos de festejos populares por movimentos da arte e do devir, onde os corpos
queer e as sexualidades experimentam um devir-travesti, um devir-bicha, um devir-mulher,
(abertura de uma outra perspectiva) podemos pensar em conexões entre as festejos populares,
a política dos corpos e o agenciamento corpo político da sexualidade como potências
artísticas, políticas e quiçá, educativas.
Na aspiração de cartografar as multiplicidades de devires-travestis em contextos de
festas populares, tomando-os como potências artísticas políticas e de alguma forma
educativas, a partir de uma abordagem intersecional da performatividade de gênero,
sexualidades e teoria queer, esta cartografia pretende subverter alguns modos usais do fazer
da pesquisa, venho estudando e traçando mapas que articulem festejos culturais populares, a
educação e a teoria queer. O travestimento, aqui percebido, não é meramente estético em
termos do que se veste, da personificação da arte, mas nas intensidades de forças,
arrebatamentos de descontroles, desconcertos e insurreições que isso pode fomentar nas
relações que o devir terce com este corpo queer, numa perspectiva de uma potência
transfiguradora de si, das sexualidades, em um corpo político, essas sexualidades e estes
devires podem até mesmo não estarem em movimento de um corpo político que tem
consciência de sua insubordinação, pode ser um viver da sua sexualidade que em um processo
dos espaços formativos cruzando-se, podem fomentar, ações, visões e posturas políticas que
podem nascer a partir deste encontro.
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Portanto, a percepção de que os corpos são constituídos pela linguagem nos move a
tensionar a mesma, de modo que possamos compreender a multiplicidade do tecido social, e
de como se reforçam, através de determinadas instituições e discursos cotidianos um modo de
poder sobre a vida, deixando de lado vontades intimas, em detrimento da governabilidade que
retira o sabor da vida e das experiências e nos transforma em meros escravos sobreviventes de
um sistema econômico desumano. A proposta desta pesquisa descrita neste artigo é de
contrariar esse direcionamento, potencializando a performatividade de gêneros, considerando
a arte e a política dos corpos queer por atravessamentos de devires insurgentes, entendendo,
desta forma, que a construção destes territórios muito podem contribuir com a educação em
termos de propor novos desafios.
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Resumo
A sociolinguística é uma área da linguística, que concebe a língua como um fenômeno social. A partir desse
olhar construímos nosso estudo considerando o ensino das variantes da nossa língua materna. Desse modo, este
artigo tem por objetivo discutir sobre o preconceito linguístico sob o olhar da sociolinguística dialogando com
autores que possuem o mesmo posicionamento teórico. O trabalho está dividido em três partes. A primeira
apresenta a indissociabilidade entre língua e sociedade; a segunda, apresenta o preconceito linguístico a partir da
concepção de Marcos Bagno, teórico que baliza o estudo; na terceira versaremos sobre as variantes e o ensino da
língua dialogando com os PCN‘s de língua portuguesa (2007). Sendo a língua, flexível, heterogênea e dinâmica,
entendemos que, as variantes representam e constituem a formação do indivíduo e, por essas razões, a prática do
preconceito linguístico, significa o desrespeito a essência do ser humano.
Palavras-chave: Língua. Preconceito linguístico. Sociolinguística. Variantes.

1.

LÍNGUA E SOCIEDADE

A língua, sob a óptica da sociolinguística é um fenômeno social e, deve ser analisada
dentro de uma sociedade, porque ―a sua função é expressar a cultura para permitir a
comunicação social‖ (CAMARA JUNIOR, 1955, p. 54). Desse modo, concebemos a língua
em sua heterogeneidade, flexibilidade, dinamicidade e vivacidade (TARALLO, 2005),
(BAGNO, 2007), (SCHMIDT, 2015).
Acompanhamos os estudos diacrônicos e anacrônicos da língua e, constatamos que ―a
história da formação da sociedade brasileira revela o empenho constante, por parte das
camadas sociais dominantes, de criar a imagem de um país monolíngue‖ (BAGNO;
RANGEL, 2005, p. 77).
Essa visão unilateral prioriza as classes mais abastadas da sociedade e, evidencia o
quanto é preciso avançar sobre o tema, desigualdade social. Entende-se que ela possui relação
direta com o tema, preconceito linguístico. A priori, é preciso entender que, a ―língua é
produto do meio social e, uma vez constituída, tem um papel ativo no processo de
conhecimento e comportamento do homem‖ (FIORIN, 2009, p. 148).
Nossa língua materna sofreu influência de outras línguas desde a colonização, época
em que nossas terras foram descobertas. O cenário, muito propício para os empréstimos e
contato, uma vez que, diversas nacionalidades participaram das invasões em território
34
35
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brasileiro. Entendemos que, ―contar a história do português do Brasil é mergulhar na sua
história colonial e de país independente, já que as línguas não são organismos desgarrados dos
povos que as utilizam‖ (PAGOTTO, 2005, p. 25).
Nesse cenário, Eni Orlandi (2005) relembra que, a língua portuguesa atravessou mares
e aportou em nossas terras, onde deparou-se com a língua brasileira. Essa nossa relação
linguística não se faz entre palavra/coisa, mas sim, palavra/palavra.
Desse modo, ―a língua portuguesa começa a ser transportada para o Brasil. Aqui ela
entra em relação, num novo espaço-tempo, com povos que falavam outras línguas, as línguas
indígenas, e acaba por tornar-se, nessa nova geografia, a língua oficial e nacional do Brasil‖
(GUIMARÃES, 2005, p. 24), marcada pela diversidade cultural.
Desconsiderando esse trajeto cultural e histórico, encontra-se uma percepção que
segrega grupos, ou seja, de um lado, pessoas que falam a corretamente, de outro, àqueles que
não falam corretamente a língua materna.
Persiste no imaginário da língua portuguesa, uma língua única, dominante e inflexível,
que não pertence a todos os falantes, portanto, quem está fora desse espaço de enunciação é
um marginal linguístico36 (ORLANDI, 2005).
Essa discussão entre o imaginário e o real, é percebido nos PCN‘s do ensino médio
(2000), em particular, quando utilizam a palavra identidade. Nossa intenção não é analisar
semanticamente essa palavra, porém, essa concepção merece atenção, uma vez que o sentido
utilizado está voltado para a identidade37 de um grupo social marginalizado. Por outro lado, os
PCN‘s (1997), a palavra identidade 38 aparece apenas uma vez, porém, semanticamente,
denota a construção de pertencimento nacional.
O marginal da língua, colocado por Orlandi (2005), representaria pessoas que falam
errado. Neste jogo, político e ideológico, que atravessou os mares e se instalou em nosso
espaço de enunciação, ganha o caráter excludente, na visão de Banho (2007).
Falar em língua e sociedade, significa resgatar historicamente os passos da
colonização do Brasil. Esse cenário, marcado por violência, disputa, preconceito e exclusão,
pertence a constituição da nossa sociedade, por conseguinte, da língua.
O preconceito, em nosso território, não está tão somente marcado em nossas raízes
genealógicas, mas está em nossa oralidade. O preconceito linguístico, é uma forma de
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exclusão, de desconstrução de identidade de um povo. Esse tema vivido em todos os espaços
(público e privado), precisa ser discutido e desmistificado.

2.

PRECONCEITO LINGUÍSTICO: (DES) CONSTRUINDO A LÍNGUA

Na obra de Marcos Bagno intitulada ―Preconceito Linguístico: o que é, como se faz?‖
(2007), o autor explicita seu posicionamento político, ideológico e metodológico. Claramente
o autor evidencia seu respeito aos falantes, considerando as variantes/variações da língua.
Para o autor, a gramática normativa é inconsistente, porque os modelos apresentados,
em formas fixas, não conseguem explicar o fenômeno vivo, mutável e pluricultural, a língua.
Outro ponto, interessante e significativo, é a ligação entre preconceito sociocultural e
linguístico, que será apresentado a seguir.
Na concepção de Bagno, qualquer manifestação de preconceito é resultado de
intolerância e ignorância. Vale ressaltar que, ao longo deste ensaio, o tema abordado será em
torno do preconceito linguístico. Porém, a observação do teórico provoca reflexões acerca da
organização da nossa sociedade, uma vez que, o país é pluricultural, e essa particularidade
refletirá nas variantes/variações da língua.
A língua, na perspectiva da sociolinguística, é viva, plástica, heterogênea, dinâmica e,
essas particularidades são inerentes a ela. De acordo com Marcos Bagno (2007), para que uma
língua exista, é preciso existir falantes.
Desse modo, é preciso compreender que os elementos linguísticos sofreram mudanças
em função desse contato e, serão evidenciados nas situações de comunicação durantes os usos
sociais.
O contato linguístico possibilita as variações dentro da língua, e a sociolinguística se
encarrega de observar e estudar esse fenômeno. No bojo dessas discussões e esclarecimentos,
entende-se que
[...] o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à
informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de
mundo, produz conhecimento (PCN, LP, 1997, p. 21).

Corroborando com o pensamento de Bagno, os PCN‘s de língua portuguesa (1997),
são claros quanto à proposta para a linguística educacional. Há uma preocupação em garantir
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que os estudantes tenham acesso aos saberes linguísticos. Além de saber como foram
construídos, é preciso respeitá-los como marcas de identidade.
Considerando a língua como um dos objetos que representam poder, entende-se que,
―negros, nordestinos, pobres, analfabetos‖ (BAGNO, 2007, p. 11), são pessoas
potencialmente atingidas pelo preconceito, sobretudo o linguístico e, negando-lhes a
possibilidade de alcançar poder por intermédio da língua.
É preciso desconstruir o simbólico em torno da unicidade da língua. No centro desse
debate temos a gramática normativa, onde certo e errado, aparecem como categorias de
inclusão e exclusão. De um lado a língua ideal, de outro a real.
A ideal operacionalizada pela norma ―culta‖, com todo seu formalismo, polida,
homogênea, elegante, em detrimento da ―não culta‖, viva, dinâmica, flexível com tonicidades
marcadas pelas variações, cingida na pluralidade de um povo, brasileiro.
Dentro desse espaço de enunciação, sempre existirá uma relação de concorrência entre
as variantes, ―padrão vs. Não padrão; conservadoras vs. Inovadoras; de prestígio vs.
estigmatizadas‖ (TARALLO, 2005, p. 11-12).
Esse embate entre certo e errado, recentemente foi observado em um programa
televisivo39, com um quadro de perguntas e charadas, onde pessoas famosas são convidadas
para participar respondendo variados tipos de questionamentos. Numa dada pergunta, uma
pessoa que estava na plateia, disse: ―Lá em Minas se fala arupuca‖.!
Nitidamente percebe-se que, o apresentador, consciente ou inconsciente, lidou com o
ideal e o real, ou seja, manifestou um dos típicos preconceitos linguístico, o regional. Ao
dizer, ―mas o certo é arapuca‖40.
Na oralidade, assim como na escrita, é possível desenvolver um olhar sobre o
adequado e o inadequado para determinadas situações de produção textual, ou para uma
conversa, por exemplo. Este é o intuito da sociolinguística educacional, (des) construir os
mitos sobre a unilateralidade da língua.
Nesse aspecto, é preciso romper o imaginário colonial, onde a
[...] ―língua‖ é uma entidade homogênea, monolítica, não só exterior ao indivíduo,
mas que necessita, inclusive, de ser ―protegida‖ do ―mau uso‖ ou do ―abuso‖ que
esse mesmo indivíduo possa vir a ―cometer‖ contra ela. A variação, quando
reconhecida, é simplesmente sinônimo de ―erro‖ (BAGNO; RANGEL, 2005, p. 72).

39
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quadro Jogo das três pistas, com Luciana Gimenez e Isabella Fiorentino.
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A (des) construção da língua, em primeiro lugar, implica descontruir mitos, ou seja, a
máxima sobre o certo e o errado. A concepção que define norma culta como a língua correta,
precisa ser desvendada e, a escola, é uma das instituições que precisa mobilizar os saberes
linguísticos.
Esse paradigma sociocultural excludente inerente a própria construção da sociedade no
regime colonial, deixa marcas divisórias em todas as categorias que compõem um quadro de
qualidade de vida. Nesse quadro, onde a dignidade humana se instala, encontra-se a educação.

3.

VARIANTES E ENSINO DA LÍNGUA

Como apresentamos no início do artigo, a nossa língua materna, em função da
colonização e das invasões territoriais, sofreu forte influência de outras línguas resultando no
grande número de variantes linguística.
Destacamos que, ―a variação não tem como referência Portugal, mas a diversidade
concreta produzida no Brasil, na convivência de povos de línguas diferentes (línguas
indígenas, africanas, de imigração etc.)‖ (ORLANDI, 2005, p. 30).
Ensinar a língua portuguesa na contemporaneidade, significa compreender a existência
das variantes e, sobretudo, sua importância no processo de constituição do sujeito. Sem
dúvidas, ―a questão da língua que se fala toca os sujeitos em sua autonomia, em sua
identidade, em sua autodeterminação‖ (ORLANDI, 2005, p. 29).
Desse modo, o ensino deve potencializar as peculiaridades do homem em todas as suas
esferas, conforme garante a Constituição Federal, com asserções na LDB (2016), onde o Art.1
especifica que
[...] a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais (BRASIL, 2016, p. 8).

Corroborando com a concepção da sociolinguística, os PCN‘s de língua portuguesa
1997, orientam as práticas educativas para que contemplem todas as situações de
comunicação e suas variantes.
Entender a dinâmica da língua, com toda a sua vivacidade e transformação, significa
romper conceitos históricos de dominação e poder, de desigualdade e exclusão social, para
que o ser humano seja respeitado em sua essência.
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Negar a variante seria negar a existência do homem, sobretudo, em função da
diversidade instalada na constituição da sociedade. Desse modo, não existe um falante ideal,
―a cada situação de fala em que nos inserimos e da qual participamos, notamos que a língua
falada é, a um só tempo, heterogênea e diversificada‖ (TARALLO, 2005, p. 6).
A educação linguística encontra-se em crise e, preencher as lacunas ocasionadas pela
formação inicial de professores é imprescindível. Avançar e superar práticas pedagógicas
enrijecida em sua estrutura, com a visão homogênea da língua, ainda é o desafio da
contemporaneidade.
A escola, lugar de encontro e manifestação cultural, precisa ―promover a reflexão e a
ação capazes de articular (i) as demandas sociais por uma educação linguística de qualidade,
(ii) as políticas públicas de ensino de língua e (iii) a pedagogia de educação em língua
materna praticada na escola (BAGNO; RANGEL, 2005, p. 68). Esse novo olhar para língua e
cultura denota novas práticas pedagógicas. Conforme Tarallo (2005), o caos41 linguístico é
passível de sistematização, por isso, precisa ser estudado e teorizado.

4.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A nossa língua materna tem em seu histórico, um processo longo de apropriação, que
possibilita até os dias atuais, discussões e dúvidas. A questão é, falamos o português ou o
brasileiro? Essa é uma questão que não será aprofundada nesse momento, porém, é utilizada
para provocar uma reflexão em torno das nossas variantes.
Ao tratarmos da língua portuguesa, é preciso considerar as línguas de contato.
Segundo Heye e Vandresen (2006), esse processo envolveu a língua indígena, africana, entre
tantas outras nacionalidades que influenciaram na formação da nossa língua materna. Em
suma,
[...] desde a aurora do Brasil, nos faz oscilar sempre entre uma língua outorgada,
legado de Portugal, intocável, e uma língua nossa, que falamos em nosso dia-a-dia, a
língua brasileira. É assim que distingo entre língua fluida (o brasileiro) e a língua
imaginária (o português), cuja tensão não para de produzir os seus efeitos
(ORLANDI, 2005, p. 29).

A autora nos apresenta a dicotomia entre o português e o brasileiro. De um lado, a
língua estrangeira (representado a elite), de outro, a língua nacional (representando pessoas 42).
41
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que utilize a variação em suas práticas sociais discursivas.
42
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Essa divisão entre real e imaginário, neste momento, explicita as diferenças, não apenas
linguística, sobretudo, social e econômica.
Essa discussão sobre divisões de classe precisa ser observada com mais cuidado.
Considerando a aproximação entre preconceito social e linguístico, nos pautamos em Bagno e
Rangel (2005) para promover reflexões em torno da educação linguística. Suas considerações
abrangem os espaços de formação e atuação docente.
Para os autores, o curso de letras, em especial, deve reelaborar seu currículo, a fim de
que, os acadêmicos possam compreender a língua materna em todas as suas dimensões, e que
de fato, o ensino transcenda às práticas pedagógicas, que priorizam o ensino estrutural da
língua, descontextualizado, impossibilitando o conhecimento das teorias linguísticas, que
observam o fato linguístico associado a constituição da sociedade.
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PROJETO CAMPUS VIVO: AS CIDADES E OS JOVENS – LAZER E
TRANSPORTES EM CUIABÁ
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de um projeto desenvolvido pelo grupo PET Geografia, denominado ―Campus Vivo‖. Este projeto tem como intuito aproximar os alunos das escolas públicas
do ambiente universitário, apresentando às atividades que ali se desenvolvem. A iniciativa se baseia no
pressuposto de que existe um distanciamento desses alunos, mesmo com a proximidade física com o referido
ambiente. A metodologia utilizada consistiu na sensibilização de alunos da educação básica para temas
geográficos, culminando na interação com o espaço físico da universidade, conforme orientação teórica da
percepção da paisagem. Dentre os resultados obtidos pode-se afirmar que houve a ampliação do conhecimento
dos alunos acerca da dinâmica do meio universitário, assim como as questões envolvendo o acesso tanto ao
espaço físico quanto as ideias que ali se desenvolvem, tais resultados foram possíveis de serem avaliados a partir
de um questionário aplicado após a dinâmica.
Palavras-chave: Campus Vivo. Lazer, Universidade, Acesso à cidade. Educação.

1 Introdução
O Programa de Educação Tutorial – PET é um programa baseado na tríade de Ensino,
Pesquisa e Extensão, onde são programadas inúmeras atividades, sendo elas realizadas pelos
alunos bolsistas ou voluntários, denominados como ―petianos‖, por meio da orientação de um
professor Tutor , buscando a melhoria na formação seja ela docente ou discente, tanto da
comunidade interna, quanto da externa, promovendo a universidade pública por meio do
intelecto em benefício da sociedade.
O grupo PET - Geografia, cumprindo com as diretrizes do Programa, desenvolve
projetos de extensão. De acordo com Severino, a ―extensão universitária deve ser entendida
como o processo que articula o ensino e a pesquisa, enquanto interagem conjuntamente,
criando vínculo fecundante entre a Universidade e sociedade‖ (SEVERINO, 2016, p.24).
O grupo PET - Geografia no ano de 2018 reconfigurou um importante projeto de
extensão denominado ―Campus Vivo‖, a primeira edição ocorreu em 2000. O projeto propõe
utilizar o campus da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT para difusão de
conhecimentos geográficos entre o público pré-universitário. Na nova reformulação do
projeto delimitou-se como tema a relação dos jovens e o lazer na cidade, sendo assim
intitulamos a versão do projeto em 2018 como ―As cidades e o Jovens: Lazer e transportes em
Cuiabá‖.
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O projeto se baseia no pressuposto de que há um distanciamento dos alunos da
educação básica ao espaço da universidade, tanto em relação a produção de conhecimento
quanto ao conhecimento sobre a instituição. É perceptível a falta de conhecimento dos alunos
do ensino público no que diz respeito à esfera da universidade, muitas das vezes chegando a
ser enxergada como espaço privado.
Como etapa preliminar à execução do projeto foi realizada pesquisa bibliográfica,
apresentada no grupo PET-Geografia na forma de ciclos de estudos, que tratam de atividades
de formação interna, as quais consistem em reuniões que discutem texto(s) e/ou vídeos a fim
de suprir dúvidas ou dificuldades dos petianos sobre determinados assuntos.
O Projeto ―Campus Vivo‖ objetivou apresentar o espaço da universidade, tanto no que
concerne ao seu uso como ambiente de estudo e pesquisa como também para o lazer,
considerando que o público alvo consiste em alunos de escolas públicas e moradores de
bairros de periferia, muitas vezes segregados dos lugares públicos de lazer. Lana Cavalcanti
afirma que todos têm direito à cidade. A ―defesa do direito à cidade para todos os seus
habitantes parte do entendimento de que a produção de seu espaço é feita com a participação
desses habitantes, obedecendo suas particularidades e diferenças‖ (Cavalcanti, 1999, p.42).
Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do projeto ―Campus Vivo‖ –
2018, cuja execução contribuiu no sentido de refletir com os alunos sobre o acesso à cidade,
principalmente em relação aos momentos de lazer e como o transporte público influencia esse
acesso.

2 OS PASSOS METODOLOGICOS

O projeto foi realizado em duas escolas públicas do Estado de Mato Grosso, ambas
localizadas no município de Cuiabá, com turmas do segundo ano do ensino médio, a primeira
Escola Estadual Professor Raimundo Pinheiro da Silva localizada no Jardim Shangri-la, e a
segunda Escola Estadual Professor Rafael Rueda localizada no bairro Pedra 90. As datas da
realização do projeto nas unidades escolares foram nos dias 17/10/2018 na primeira escola e
18/10/2018 na segunda, de acordo com horário disponibilizado pelas unidades escolares.
Para elaboração do projeto foi realizada pesquisa bibliográfica visando a construção de
conceitos para apresentação/aula com autores como Lefebvre (2000), Souza (2003), Lencioni
(2008) entre outros. Foram confeccionados também mapas e questionários como atividades
práticas para que os alunos se integrassem no universo do projeto, assim como um ―diário de
bordo‖ para apresentar os espaços que seriam visitados e outros espaços da universidade.
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A fim de capacitar os petianos para a realização das atividades foram realizados ciclo
de estudos, buscando com isso entender o Projeto ―Campus Vivo‖ em suas bases originais e
com isso obter diretrizes, para a reformulação do projeto.
Foi utilizada a triangulação metodológica proposta por White (1978, apud ALVES et
al, 2019) para a construção do projeto, a qual pressupõe fases denominadas ―observando‖,
―escutando‖ e ―perguntando‖. Em consonância com a ideia de Yi-Fu Tuan (1983), sobre a
percepção de cada indivíduo foi evocado o conceito de topofilia, sentimento afetuoso que une
o homem ao seu ambiente natural, que pode estimular a consciência da cidadania.
O projeto foi desenvolvido em seis etapas, em que a primeira foi a ação de pensar os
passos do próprio projeto e assim realizar a divisão de tarefas para a concepção do mesmo. A
segunda etapa se desenvolveu mediante a busca de materiais bibliográficos para atender todos
os conceitos geográficos que seriam abordados, e foi elaborado um mapa (Figura 1), na
terceira etapa fez-se o primeiro contato com as escolas. A quarta etapa contou com uma
pesquisa temática, assim como a confecção dos materiais a serem utilizados nas atividades, a
quinta foi a visitação às escolas para apresentação de conceitos geográficos e aplicação do
mapa e do questionário de atividades práticas. A última etapa foi a condução dos alunos para
o campus da UFMT, correlacionando com assuntos abordados e atividades práticas, aplicados
na sala de aula.
Figura 1- Mapa elaborado para o projeto
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Fonte: Grupo PET, 2018.

Convém mencionar que na última parte do projeto só foi possível conduzir os alunos
da Escola Estadual Rafael Rueda, pois houve dificuldades com transporte por falta de
recursos financeiros que permitissem a condução dos alunos da escola Raimundo Pinheiro.
Sendo assim, ao final da última parte foi aplicado o questionário de avaliação somente na
primeira escola referida.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO
O Projeto ―Campus Vivo‖ surgiu a partir da ideia de retomada do projeto de extensão
homônimo existente desde a fundação do grupo PET - Geografia, que consistia na interação
entre a universidade e a comunidade externa, neste caso em específico os alunos da educação
básica. Essa premissa foi mantida nesta nova etapa, tendo como base o acesso do jovem à
cidade, a fim de evidenciar as realidades vivenciadas pelo olhar geográfico.
A atividade neste trabalho foi pensada e dividida em dois momentos, sendo um na
escola e outro na universidade. Assim, houve o primeiro encontro com os estudantes, no
ambiente escolar em que foi trabalhada a construção teórica dos conceitos que serviram de
base para o desenvolvimento da atividade como um todo. Por meio de um diálogo expositivo
com o grupo de discentes escolares foi levantado o debate sobre o direito à cidade, enfocando
o acesso desses jovens aos espaços públicos.
Uma das práticas efetuadas foi a realização de um questionário que trazia perguntas
abertas sobre os locais de acesso para os jovens, tanto públicos como privados, e como
funcionaria o acesso a esses lugares da cidade, devido a particularidade de cada escola. Nesse
sentido convém explicitar que a Escola Estadual Rafael Rueda está situada no bairro Pedra 90,
atendendo principalmente os moradores de seu entorno, enquanto a escola Raimundo Pinheiro
localizada no bairro Jardim Shangri-lá atendendo a alunos de diversas localidades, inclusive
do município de Várzea Grande. Assim, nota-se uma discrepância locacional, em que a
primeira se situa na periferia da cidade, enquanto a segunda na região central de Cuiabá.
Quanto aos conceitos discutidos com os alunos, foram salientados o transporte, lazer,
cidadania, cultura, espaço geográfico, relação de poder e território, espaço social relacionado
com a produção e consumo. Os resultados obtidos com a exposição dos temas foram possíveis
de serem avaliados a partir de questionário aplicado após a dinâmica prática com o intuito de
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promover uma atividade onde os alunos interagissem com os conteúdos abordados, com o
apoio de um mapa.
Através do questionário foi possível constatar que os alunos conseguiram estabelecer
uma relação com o conteúdo aplicado em seu cotidiano a respeito dos espaços em que estão
inseridos. Quando questionados sobre os possíveis motivos que os impedem de acessar
determinados lugares, a maior parte identificava o transporte coletivo e o custo das passagens
como restrições ao acesso a todos os pontos da cidade. De igual modo as respostas em geral
apontaram como possibilidade de melhoria da mobilidade urbana, o término das obras do
Veículo Leve sobre Trilhos - VLT, projetado para ser uma das obras da copa do mundo de
futebol de 2014, mas que acabou tendo suas obras interrompidas, afetando toda a
comunidade, principalmente os alunos da escola Raimundo Pinheiro, segundo os quais a
construção do VLT ofereceria acesso mais rápido às dependências do colégio e aos pontos de
lazer.
Juntamente com as dificuldades no transporte público, estão as condições financeiras
que pesam na hora da escolha por um ponto de entretenimento e cultura, visto que os locais na
maioria dos casos são pagos e de custo elevado para as pessoas de renda mais baixa. Esse
aspecto foi enfatizado ao se mencionar os locais que ofereciam melhores opções de lazer a
esses alunos que citaram dentre os espaços públicos as praças, parques e a orla do porto,
enquanto os shoppings centers são citados como espaços privados que permitem maiores
comodidades, tais como ar condicionado. Contudo, há a crítica sobre a distância e a falta de
um local para passar o tempo nas proximidades de sua residência.
A visitação dos alunos ao espaço físico da universidade rompe as barreiras entre esta e
a comunidade externa, pois abre caminhos para um olhar diferenciado aos muitos que não tem
acesso ao conhecimento acadêmico, além de permitir a ampliação do conhecimento sobre o
território universitário, que é muito mais do que um espaço de produção e difusão do
conhecimento, sendo também um espaço de lazer cultura, esporte, pensamentos políticos,
musica e interação social.
Os alunos da Escola Estadual Rafael Rueda, através do desenvolvimento do Projeto
Campus Vivo puderam, na etapa de condução desses alunos pelo espaço físico da
universidade, tomar conhecimento das opções que a UFMT oferece tais como o teatro, onde
ocorrem apresentações dos alunos da universidade, os museus, exposições de física e arte, o
Cineclube Coxiponés que expõe curtas e filmes para a comunidade acadêmica e comunidade
externa, além da biblioteca onde se é possível ter acesso a conhecimento gratuito e de
qualidade, e as quadras de esportes que podem ser acessadas por toda a sociedade.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A execução das atividades concernentes ao Projeto ―Campus Vivo‖ possibilitou um
maior conhecimento de conceitos geográficos, além de oferecer a possibilidade de análise
sobre a visão que os jovens têm em relação ao lazer e aos espaços da cidade no tocante ao
acesso e mobilidade. O projeto contribuiu também para a aproximação dos alunos ao âmbito
da universidade, apresentando a eles os espaços de lazer que existem e que são gratuitos.
Apesar da atividade ter acontecido em um curto período de tempo, foi possível mostrar alguns
locais que podem ser frequentados pela comunidade em geral, tais como a biblioteca, o museu
de arte contemporânea, o Cineclube Coxiponés, entre outros.
O Projeto ―Campus Vivo‖ se enquadra em uma ramificação muito importante para o
PET Geografia, pois através dele é possível cumprir com uma das propostas fundamentais aos
grupos PET, que é a extensão universitária. Com isso o projeto atendeu de forma geral as
expectativas dos jovens apresentando a universidade de forma inclusiva e desmistificando o
espaço universitário, como um lugar além da produção e difusão científica.
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Resumo:
Este estudo tem como objeto o corpo feminino e as violências a que ele é sujeitado, sejam elas físicas ou
simbólicas. A tradição tornou várias dessas violências como aceitáveis, mas é preciso questioná-las. Diante
disso, esse trabalho compreende a escola como um espaço propício para desmistificar e desconstruir costumes e
crenças herdados do patriarcado e da heteronormatividade e que o educador deve estar preparado para este
desafio. A partir de uma pesquisa bibliográfica, problematizamos alguns exemplos dessas violências, sempre
ressaltando a importância do educador, dentro de sua prática pedagógica de desconstruir crenças e inibir práticas
legitimadas pela tradição patriarcal e heteronormativa. A pesquisa argumenta que a referida tradição pautada na
inferiorização da mulher precisa ser rompida por meio de uma educação que promove o empoderamento
feminino para que se atinja a igualdade e paridade entre gêneros, tanto no contexto escolar como fora dele.
Palavras-chave: Corpo feminino. Violência de gênero. Desconstrução. Educação para igualdade de gênero.

1 Introdução

Não é novidade que as mulheres, ao longo da história, são comumente colocadas em
um estado de graciosidade, passividade e resiliência. Trata-se ainda de pensamento
impregnado na cultura e na tradição que a mulher é biologicamente inferior e, em muitos
casos, incapaz de exercer certas atividades. Apesar de antiga, a luta pelos direitos das
mulheres e por uma mudança de mentalidade da sociedade ainda perdura nos dias atuais, tanto
que talvez nunca antes na história tenha se falado e discutido tanto sobre feminismo como
atualmente.
Tendo em vista a amplitude do tema, este artigo tem como principal objetivo abordar a
questão do corpo feminino como objeto de violência, abrangendo não só a violência física,
mas também psicológica, social e simbólica. Nesta oportunidade, serão priorizadas discussões
que envolvam práticas de violência mais evidentes: violência doméstica e aborto; e discussões
que envolvam violências mais ―sutis‖: questões estéticas, práticas culturais e métodos
contraceptivos.

2 Criação e desenvolvimento da criança do sexo feminino

A divisão entre sexos é feita desde o nascimento: meninas usarão rosa, meninos usarão
azul. Ainda que algumas mães possam inovar com o amarelo, a regra geral é a de que,
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independentemente da cor das roupas, a criação dos meninos se dá de uma forma e a das
meninas se dá de outra.
As meninas, ainda hoje, costumam ser incentivadas a brincar com bonecas ou de
casinha e em espaços privados, algo como se fosse um estágio para o que se tornarão na vida
adulta: esposas, donas-de-casa e mães. Enquanto os meninos são incentivados a brincar em
atividades externas ou que trabalhem com o raciocínio e a resolução de problemas. Nesse
sentido, Carol Gilligan (1982) apresenta alguns estudos sobre a brincadeira e o brinquedo, que
corroboram para as características que tenderão a marcar a personalidade das crianças na vida
adulta:
Janet Lever (1976), considerando o grupo de companheiros como agente da
socialização durante os anos da escola elementar e o brinquedo como a principal
atividade de socialização naquela época, pesquisou para descobrir se haveria
diferenças em sexo nos brinquedos das crianças. [...] Lever informa diferenças de
sexo: os meninos brincam mais fora de casa e da escola que as meninas; os meninos
brincam mais frequentemente em grupos maiores e de idades heterogêneas;
preferem mais frequentemente jogos competitivos, e seus jogos duram mais que os
das meninas. (LEVER, 1976 apud GILLIGAN, 1982, p. 19)

Nesse mesmo sentido, Chimamanda Adichie (2017, p. 27) alerta: ―[...] pais e mães
inconscientemente começam muito cedo a ensinar às meninas como devem ser, que elas têm
mais regras e menos espaço, e os meninos têm mais espaço e menos regras.‖.
Esse tipo de criação, apesar de tradicionais, contribuem para que, na vida adulta, as
mulheres acabem se tornando mais resilientes e condescendentes, e para que os homens se
sintam mais agressivos e sem limites.
Ensinamos as meninas a serem agradáveis, boazinhas, fingidas. E não ensinamos a
mesma coisa aos meninos. É perigoso. Muitos predadores sexuais se aproveitam
disso. Muitas meninas ficam quietas quando são abusadas, porque querem ser
boazinhas. Muitas meninas passam tempo demais tentando ser ―boazinhas‖ com
pessoas que lhe fazem mal. Muitas meninas pensam nos ―sentimentos‖ de seus
agressores. Esta é a consequência catastrófica de querer agradar. Temos um mundo
cheio de mulheres que não conseguem respirar livremente porque estão
condicionadas demais a assumir formas que agradem aos outros. (ADICHIE, 2017,
p. 48-49)

Se Adichie (2017) alerta para a questão da violência masculina, Mary Wollstonecraft
(1792/2016), ressalvada a disparidade temporal, criticava o modo como as meninas eram
educadas, senão vejamos:
Desde a infância diz-se às mulheres, e elas aprendem pelo exemplo das mães, que
um pouco de conhecimento da fraqueza humana, uma espécie de astúcia, um
temperamento suave, uma obediência exterior e uma atenção escrupulosa a um
conceito pueril de decoro farão com que elas obtenham a proteção do homem; e, se
forem belas, todo o resto é desnecessário por, pelo menos, vinte anos de sua vida.
(WOLLSTONECRAFT, 2016, p. 39)
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Essa educação tradicionalmente tem como objetivo moldar meninas, adolescentes,
jovens e até mulheres adultas para serem belas, frágeis e dóceis. Uma formação desse tipo cria
meninas/mulheres que irão sempre buscar a tutela masculina, agradar ao parceiro, em vez de
cuidar e de focar em si mesmas.
Ao contrário dessa educação pautada em agradar ao sexo masculino, seja no que se
refere à beleza ou ao comportamento, Adichie (2017) propõe que pais e mães ensinem as
meninas que elas não precisam que todo mundo goste delas e que elas não são apenas objetos
de que gostam ou desgostam, mas que também são sujeitos que podem gostar ou desgostar.
Uma educação que ensine, desde cedo, que o amor próprio deve estar acima do amor por
outrem poderá diminuir os riscos de mulheres em relações abusivas.
No contexto escolar, é possível perceber que as meninas costumam reproduzir
determinados comportamentos voltados para a fragilidade, enquanto os meninos costumam
demonstrar força e coragem. Em determinados casos, nota-se que meninos e meninas atuam
papeis do que é atribuído ao feminino e ao masculino. Um exemplo claro disso é quando há
meninas propensas aos esportes, serão consideradas masculinizadas e, em muitos casos, até
mesmo homossexuais, em ambos os casos a origem da estranheza reside no fato de que elas
não deveriam ocupar aquele espaço. E o resultado é que não raro os meninos são muito mais
estimulados às práticas esportivas do que as meninas.

3 As alterações no corpo feminino decorrentes de práticas violentas

Outro ponto a ser problematizado, dentro deste contexto de violência, refere-se à
estética feminina, ou seja, a visão do que vem a ser considerado feminino em uma
determinada sociedade, que torna o corpo feminino objeto de violência, lesão e dor. Apesar
disso, referidas práticas se perpetuam e são vistas com naturalidade e, em muitos casos,
ratificadas pela tradição do patriarcado, com reflexos, inclusive, na prática médica.
No Brasil, e em vários países do mundo, é comum que a menina, ainda recém-nascida,
tenha suas orelhas furadas para se colocar brinco. Se nos despíssemos dos costumes e
analisássemos o caso por uma nova ótica, chegaríamos à conclusão de que tal prática, por uma
finalidade puramente estética, resulta numa invasão no corpo feminino, de modo nãoconsentido, ou seja, uma lesão corporal leve.
Em uma idade um pouco mais avançada, a adultização já começa a tomar forma:
meninas já começam a se preocupar com a aparência, cabelos, unhas, maquiagem. A situação

1054

se agrava se a menina for negra. Isso porque, não raras vezes, seus cabelos crespos passarão
por procedimentos de alisamentos químicos ou podem tê-los trançados, em uma tentativa de
pôr fim ao volume. Esses procedimentos são de uma violência imensurável, uma vez que,
além de, na maioria dos casos, serem procedimentos dolorosos, ainda causam riscos à saúde,
podem causar danos aos fios e, muitas vezes, abalam a autoestima dessas meninas, fazendo
com que se sintam ―inadequadas‖ com seus cabelos naturais.
O corpo feminino é demasiadamente agredido e alterado por conta do que ele provoca
no outro, ou melhor, ao que ele provoca no olhar ou no prazer masculino. Uma prova disso
são casos extremos, como em países islâmicos, em que as mulheres muçulmanas usam a
burca43 para esconder seus corpos do olhar masculino.
Os exemplos de violência que alteram o corpo feminino de maneira muito agressiva,
invasiva e irreversível, ainda na infância, são vários. Nesta oportunidade, serão abordadas as
práticas do breast ironing e da mutilação genital, abusos velados que acometem milhões de
meninas.
O breast ironing é um violento processo de esmagar, cortar e bater com objetos
quentes nos seios de meninas em desenvolvimento e tem como função mutilá-las para que
pareçam menos femininas, ―protegendo-as‖ de estupros e assédios sexuais. O abuso,
tradicionalmente executado há centenas de anos, pelas próprias mães das vítimas, é comum
em países africanos, tais como Camarões, Nigéria e África do Sul; mas também ocorre em
outras comunidades, fora do continente africano, como é o caso do Reino Unido. Segundo
dados da ONU, esta prática atinge 3,8 milhões de mulheres no mundo (HIERRO, 2019).
Já a chamada mutilação genital feminina refere-se a procedimento cirúrgico no qual
lhe são retirados o clitóris, os grandes e pequenos lábios. Apesar de questionada, ―[...] em 28
países Africanos e alguns países da Ásia e do Médio Oriente utilizam esta prática em crianças
do sexo feminino entre os 0 e 15 anos. Em alguns países, a idade da mutilação é mais tardia‖
(CAMPOS, 2010, p. 152). Referida prática está associada a um ritual de iniciação ou de
purificação das crianças do sexo feminino, destinando-se também à preservação da
moralidade, castidade, pureza e virgindade das moças. ―É pois um ritual milenar, integrado e
enraizado na estrutura social de países e regiões em que o estatuto social e económico das
mulheres é muito baixo, e em que o casamento é uma garantia para o futuro, podendo
constituir um estigma a sua não realização.‖ (CAMPOS, 2010, p. 153). Além de fisicamente
violento, esse ―costume‖ traz danos para o resto da vida da mulher, que se torna limitada a
43

A burca, também chamada de chadri ou pranja na Ásia Central, é uma veste feminina que cobre todo o corpo,
até o rosto e os olhos, porém nos olhos há uma rede para se poder enxergar.
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mero objeto sexual já que lhe privam de ter estímulos e ser, portanto, também sujeito no ato
sexual.
Apesar de parecer algo distante do contexto brasileiro, é recorrente uma violência
similar, sofrida por muitas mulheres, dentro de clínicas e hospitais a hora do parto. Isso
porque existe um mito difundido de que o parto normal faz com que a vagina da mulher se
alargue, o que, em tese, comprometeria a vida sexual do casal. Com o intuito de resolver este
―problema‖, surgiu uma forma de violência obstétrica44 muito comum apelidada de ―o ponto
do marido‖. A obstetra e ginecologista Flavia Maciel de Aguiar, que coordena o Instituto
Geração Mãe, em Ribeirão Preto, em matéria à revista Crescer, explica que: ―O procedimento
é feito ao término da sutura de uma episiotomia [corte no períneo no período expulsivo do
parto], em que se ‗aperta‘ a entrada da vagina, com um ponto, para torná-la mais estreita,
teoricamente aumentando a satisfação sexual do marido‖ (LIMA, 2017, on-line).
Se essas violências praticadas por parentes e médicos, sem o consentimento das
mulheres parecem chocantes, o que dizer da violência psicológica sofrida pelas mulheres de
maneira tão subliminar que as tornam reféns de seus corpos e de um padrão de beleza
inalcançável para a grande maioria delas? Mesmo na idade adulta, as mulheres são
influenciadas a todo instante a se sentirem feias e indesejáveis, o que leva muitas delas a
recorrer a procedimentos estéticos, tais como: preenchimento de rugas com toxinabotulínica
(popularmente conhecido como botox); preenchimento labial com ácido hialurônico; remoção
de pelos por meio de depilação à laser ou luz pulsada intensa; peeling químico no rosto para
combater manchas, acnes e cicatrizes; tratamentos vários para celulite e estrias; colocação de
implantes de silicone; lipoaspiração, lipoenxertia e lipoescultura.
Referidos procedimentos, incentivados pelos padrões de beleza impostos, não só
envolvem dor, potenciais lesões e sofrimento, mas naturaliza ocorrências de mulheres que
ficam deformadas ou até mesmo que morrem em decorrência de complicações decorrentes de
rejeição a substâncias ou problemas no pós-operatório. Além disso, reforçar referidos padrões
instaura a prática de verdadeira violência psicológica difusa, o que propicia o
desenvolvimento de problemas de autoestima e doenças psíquicas como a ansiedade e a
depressão em muitas mulheres que nunca os alcançarão.

44

O termo ―violência obstétrica‖ é adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é por ela definido como:
[...] a apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos por profissionais de saúde, na forma de um
tratamento desumanizado, mediação abusiva ou patologização dos processos naturais, reduzindo a autonomia da
paciente e a capacidade de tomar suas próprias decisões livremente sobre seu corpo e sua sexualidade, o que tem
consequências negativas em sua qualidade de vida. (DOMINGUES, 2019, on-line)
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É pertinente ressaltar também o quanto o capitalismo se beneficia com a baixa
autoestima feminina, uma vez que são elas as maiores consumidoras de produtos de beleza e
procedimentos estéticos, cirúrgicos ou não.
No contexto escolar, é importante que o educador tente desconstruir estes padrões de
beleza inalcançáveis, uma vez que é alto o número de alunas com depressão, ansiedade e
baixa autoestima. Situações de bullying devem ser erradicadas e as práticas de inspiração e
representatividade de outras formas de beleza que fujam do padrão europeu e magro devem
ser incentivadas.
Além disso, é preciso desmistificar a ideia introjetada em muitas meninas de que elas
são um corpo e que devem ser necessariamente desejadas e aprovadas esteticamente pelos
meninos. É preciso ensinar às meninas que estudar e adquirir independência financeira e
afetiva é essencial, rompendo a ideia de que só serão completas se estiverem dentro de um
relacionamento amoroso, preferencialmente casadas e com filhos.
Outra prática que deve ser incentivada é o estímulo, entre as próprias meninas à
sororidade, ressaltando sempre que elas não são rivais, que não precisam competir entre si ou
difamar umas as outras. Ensinar que as mulheres devem se ajudar e se apoiar.

4 Métodos contraceptivos

Outra forma de violência ao corpo feminino, mas que é prática comum, apenas
recentemente colocada em pauta é o uso das pílulas anticoncepcionais femininas. O uso ou
não do medicamento é objeto de um verdadeiro paradoxo.
Isso porque, ainda que na origem a pílula tenha sido uma descoberta que,
teoricamente, traria uma maior liberdade sexual para as mulheres, a AIDS e outras doenças
sexualmente transmissíveis alertaram para a necessidade de outros métodos com a finalidade
não só de evitar a gravidez indesejada, mas também a contaminação dessas doenças.
Apesar disso, é corriqueiro que os homens se recusem a ter relações sexuais com
preservativo, o que coloca a mulher em uma situação de vulnerabilidade parcial, caso faça uso
de pílulas anticoncepcionais – com risco de contrair doenças –, ou total, caso não faça, com
risco de também engravidar.
Ainda que seja uma prática comum a utilização de pílulas anticoncepcionais, estudos
recentes já comprovaram o quanto esses medicamentos podem, além dos efeitos colaterais
previstos, causar trombose, cistos e até câncer no colo do útero.

1057

Trata-se, em resumo, de um verdadeiro veneno legalmente comercializado, e o pior,
incentivado. A popularização da utilização deste método contribui para a responsabilização
socialmente atribuída à mulher de uma gravidez indesejada. Algo que, na verdade, já fora
internalizado desde a infância, pois: ―Ensinamos as meninas a sentir vergonha. ‗Fecha as
pernas, olha o decote.‘ Nós as fazemos sentir vergonha da condição feminina; elas já nascem
culpadas. Elas crescem e se transformam em mulheres que não podem externar seus desejos.‖
(ADICHIE, 2015, p. 36).
Diante disso, a muitas mulheres que não desejam engravidar cabe a infeliz escolha de:
manter uma vida sexualmente ativa, mesmo com todos os riscos dos anticoncepcionais; ou
não ter vida sexual e não os ingerir.
O paradoxo do uso das pílulas anticoncepcionais reside no fato de que: se por um lado,
consegue-se a liberdade sexual e a liberdade de escolher se quer ser mãe; por outro a mulher
se torna refém de uma medicação que lhe oferece efeitos colaterais e riscos para a saúde.
Todas as vezes em que um homem se recusa a usar preservativo com a sua parceira
sexual, está violando o seu corpo, colocando ambos em risco de contraírem DSTs, ou, caso
ela não faça uso de algum outro método contraceptivo, de uma gravidez indesejada.
Em sala de aula, é preciso reforçar a importância do uso da camisinha em todas as
relações sexuais, sejam com parceiros fixos ou eventuais. É papel da escola também tentar
preservar crianças e adolescentes de doenças e de gravidezes indesejadas.

5 Maternidade voluntária e Aborto

Além dos métodos contraceptivos mencionados, existem muitos outros. Com o uso
deles ou não, é possível que ocorra a concepção, sendo necessário então avançar a discussão
sobre o direito da mulher de interromper a gravidez.
Uma vez identificada a gravidez indesejada, à mulher caberá escolher entre ―dar à luz‖
ou se submeter a um aborto. Apesar de parecer que a escolha de ter um filho ou não é igual
para todas as mulheres, é necessário chamar a atenção para a complexidade do tema.
A ―maternidade voluntária‖ era considerada uma audácia, uma afronta e uma
excentricidade por pessoas que insistiam que a esposa não tinha o direito de recusarse a satisfazer os anseios sexuais do marido. Com o tempo, claro, o direito ao
controle de natalidade, assim como o direito das mulheres ao voto, seria um ponto
mais ou menos pacífico para a opinião pública estadunidense. Mas em 1970, um
século depois, o apelo por aborto legal e de fácil acesso não era menos controverso
do que a questão da ―maternidade voluntária‖ que deu início ao movimento pela
contracepção nos Estados Unidos. (DAVIS, 2016, p. 205)
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Angela Davis (1981/2016) traz uma abordagem inovadora que divide o feminismo,
grosso modo, em três grupos de mulheres: o primeiro é o das mulheres brancas ricas, que são
unicamente vítimas do machismo; o segundo o das mulheres brancas e trabalhadoras, vítimas
do machismo e da violência de classe, e, por último, o grupo das mulheres negras (em regra,
pobres), vítimas do machismo, da violência de classe e também do racismo.
A filósofa americana traz, ao longo de sua obra, vários argumentos e fatos históricos
que acabam por confirmar que, de fato, as reivindicações de raça, classe e de gênero, na
maioria das vezes, não se misturam, ou quando o eram, quase sempre privilegiavam uma luta
em relação a outra.
Diante de tantos argumentos colocados por Davis (1981/2016), ela colocou em xeque
a suposição de que os oprimidos seriam mutuamente empáticos ou simpáticos e de que não
seria possível que um oprimido exercesse a posição de opressor; apenas a título de exemplo, é
possível que um homem negro seja misógino e que uma mulher branca (de qualquer classe)
seja racista. Desse modo, fica fácil constatar que existe uma espécie de hierarquia opressora,
na qual a mulher negra (geralmente pobre) é mais passível de ser oprimida, seja pela sua
classe, gênero ou raça, ou por todos eles.
Davis (1981/2016) problematiza e, de certa forma, justifica o problema das lutas, uma
vez que acabam sendo organizações fragmentadas e, por isso, com pouca força.
Apesar de o estudo de Davis (1981/2016) ter como contexto a realidade dos Estados
Unidos em uma fase escravagista até a década de 80, muitas das reflexões de Davis podem ser
aplicadas, por analogia, ao contexto brasileiro.
Em seu capítulo intitulado ―Racismo, controle de natalidade e direitos reprodutivos‖,
Davis (1981/2016) desmistifica vários mitos e ideias equivocadas quanto ao tema, tais como a
ideia pró-aborto e o direito ao aborto como diferentes. Aborda o incentivo à esterilização
definitiva de mulheres pobres e negras e apresenta novamente os recortes que fragmentaram
(e ainda fragmentam) as mulheres por raça e classe.
Se para as mulheres brancas e de classe média e alta a luta pela regularização do
aborto era uma escolha em prol de uma carreira profissional, para as mulheres negras
(principalmente no período escravagista), pobres ou trabalhadoras era a única opção. Essa
diferenciação dificultou que todas se juntassem e gritassem a uma só voz.
Nesse sentido, o slogan da ―maternidade voluntária‖ continha uma visão nova e
autenticamente progressista da condição da mulher. Ao mesmo tempo, entretanto,
essa visão estava rigidamente associada ao estilo de vida que gozavam as classes
médias e a burguesia. As aspirações por trás da reivindicação da ―maternidade
voluntária‖ não refletiam as condições das mulheres da classe trabalhadora,
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engajadas em uma luta muito mais fundamental pela sobrevivência econômica. Uma
vez que essa primeira reivindicação pelo controle de natalidade foi associada a
objetivos que só poderiam ser atingidos por mulheres com riqueza material, um
grande número de mulheres pobres e da classe trabalhadora teve certa dificuldade
em se identificar com o embrionário movimento pelo controle de natalidade.
(DAVIS, 2016, p. 210-211)

A fragmentarização das discussões sobre o controle de natalidade nos Estados Unidos
chegou a um patamar em que ficou evidente o quanto o viés de classe e o racismo infiltraram
no movimento. Isso porque, conforme relata Linda Gordon, citada por Davis (1981/2016),
tornou-se comum nos círculos do movimento a ideia de que as mulheres pobres,
principalmente negras e imigrantes tinham um ―dever moral de restringir o tamanho de sua
família‖ (GORDON, 1976 apud DAVIS, 2016, p. 213). Ou seja, se o aborto era um direito
para as mulheres privilegiadas, era um dever para as mulheres pobres.
Se nos Estados Unidos atualmente existem alguns estados em que o aborto é
permitido, em outros ele ainda é criminalizado, como no Brasil.
Em decisão recente, porém, foi decidido no Supremo Tribunal Federal, em Habeas
Corpus, conforme demonstra o voto do Ministro Luís Roberto Barroso,
[...] é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios arts. 124 a
126 do Código Penal – que tipificam o crime de aborto – para excluir do seu âmbito
de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. A
criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem
como o princípio da proporcionalidade. (BARROSO, 2016)

De acordo com o voto de Barroso (2016), a criminalização é incompatível com os
direitos sexuais e reprodutivos da mulher (direitos fundamentais), que não pode ser
constrangida pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Além disso, o ministro também
abordou questões chaves das lutas feministas, como a autonomia da mulher de fazer suas
escolhas existenciais.
[...] a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu corpo e no
seu psiquismo, os efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já que homens não
engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a
vontade da mulher nessa matéria. (BARROSO, 2016, p. 1-2)

Além da questão da própria escolha e do direito à autonomia da mulher, Barroso
(2016) também aborda a prática do aborto como comum às mulheres privilegiadas, tendo a
sua criminalização o impacto tão somente sobre as mulheres pobres, impossibilitadas de
recorrerem a clínicas privadas, que se automutilam, sofrem lesões graves e até morrem
durante o processo.
Por derradeiro, ele critica a tipificação penal do crime de aborto, pois
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(i) ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico que
pretende tutelar (vida do nascituro), por não produzir impacto relevante sobre o
número de abortos praticados no país, apenas impedindo que sejam feitos de modo
seguro; (ii) é possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais
eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais como educação sexual,
distribuição de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se
encontra em condições adversas; (iii) a medida é desproporcional em sentido estrito,
por gerar custos sociais (problemas de saúde pública e mortes) superiores aos seus
benefícios. (BARROSO, 2016, p. 2)

Por enquanto, referido julgado não tem aplicação erga omnes, e, nos termos da
legislação pátria, a interrupção da gravidez ainda só pode ser feita em três casos: se houver
risco para a vida da mãe, se a gestação ocorreu por conta de um estupro ou se o feto é
anencéfalo.
Apesar disso, em março de 2017 o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) ajuizou
arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), com o objetivo de
descriminalizar o aborto, se praticado no primeiro trimestre da gestação. Nos termos do
pedido principal da petição inicial tem-se:
[...] a confirmação da medida liminar e, no mérito, a procedência da presente Ação
de Descumprimento de Preceito Fundamental para que, com eficácia geral e efeito
vinculante, esta Suprema Corte declare a não recepção parcial dos art. 124 e 126 do
Código Penal, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação
induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas, por serem incompatíveis
com a dignidade da pessoa humana e a cidadania das mulheres e a promoção da não
discriminação como princípios fundamentais da República, e por violarem direitos
fundamentais das mulheres à vida, à liberdade, à integridade física e psicológica, à
igualdade de gênero, à proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante,
à saúde e ao planejamento familiar, de modo a garantir às mulheres o direito
constitucional de interromper a gestação, de acordo com a autonomia delas, sem
necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado, bem como
garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar o procedimento. (PSOL,
ADPF, 2017, p. 60)

Diante disso, hoje reconhece-se a prática do aborto até o primeiro trimestre da
gravidez não somente como direito da mulher que não quer ser mãe (subjetivo), mas
principalmente como uma questão de saúde pública. Nesse contexto, é possível um
julgamento favorável da ADPF proposta, descriminalizando a prática do aborto, respeitadas as
condições.
Contudo, vale ressaltar que, na atual conjuntura, a mulher pobre que passa por uma
gravidez indesejada ainda não tem uma escolha lícita e segura para interrompe-la, podendo,
inclusive, ser penalizada por isso. Ou seja, o Estado acaba punindo-a duas vezes: com sua
omissão, põe em risco a vida da mulher que precisa recorrer a métodos ―alternativos‖ para
interromper a gravidez; e, em sua função julgadora, caso essa mesma mulher sobreviva aos
procedimentos, pode ser criminalmente punida.
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Diante dessa realidade, é papel da escola ampliar e aprofundar a discussão sobre a
questão do aborto, pois trata-se de uma polêmica que não pode ser pensada de forma limitada
pela ótica religiosa ou baseada em crenças pessoais. Não se trata de dizer que abortar é certo
ou errado, é sobre dizer que todas devem ter direito à escolha, sobretudo quando o que se está
em questão é a questão da integridade física do corpo feminino e seus planos de vida.

6 A criminalização da violência contra a mulher
Questionada sobre a utilização do termo ―feminismo‖ e não simplesmente ―direitos
humanos‖, Adichie, de fato, localiza o tema nos direitos humanos, mas com uma
especificidade, pois mais do que ―humano‖ há especificidades inerentes ao sexo/gênero
feminino:
O feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma geral – mas
escolher uma expressão vaga como ―direitos humanos‖ é negar a especificidade e
particularidade do problema de gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres
não foram excluídas ao longo dos séculos. Seria negar que a questão de gênero tem
como alvo as mulheres. Que o problema não é ser humano, mas especificamente um
ser humano do sexo feminino. (ADICHIE, 2015, p. 42-43)

Trazendo a reflexão de Adichie para um contexto brasileiro, sabe-se que, apesar de o
artigo 5º da Constituição Federal prever uma igualdade formal: ―Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza [...]‖, sabemos que se trata de uma isonomia
puramente formal, pois, se não forem tomadas as devidas proporções (tratar igualmente os
iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades), estar-se-á
legitimando e mantendo as desigualdades.
Diante do fato de que não somos todos iguais, o Direito tenta equilibrar as relações
muito desproporcionais. São exemplos disso o princípio da proteção ao trabalhador e o
código de defesa do consumidor, tendo em vista sua vulnerabilidade em face de grandes
empresas. Seguindo essa mesma lógica, foi necessária a criação de duas leis que têm como
sujeito passivo do crime especialmente a mulher, devido a suas particularidades.
A primeira delas foi a Lei 11.340 de 2006, comumente conhecida como ―Lei Maria da
Penha‖ ou ―Lei da Violência Doméstica‖, baseada na trajetória de Maria da Penha Fernandes,
vítima de violência doméstica durante seus 23 anos de casamento. Em 1983, o marido por
duas vezes, tentou assassiná-la. Na primeira, com arma de fogo, deixando-a paraplégica, e, na
segunda, por eletrocussão e afogamento. Após essa segunda tentativa de homicídio ela tomou
coragem e o denunciou. Seu marido, porém, ficou apenas dois anos em regime fechado, para
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revolta de Maria com o Poder Público. Seu caso foi apreciado pela Comissão Interamericana
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e deu origem à lei, que hoje
conta ainda com o aparato de Delegacias da Mulher e Varas de Violência Doméstica nos
fóruns estaduais.
A segunda é ainda mais recente, a Lei 13.104 de 2015. Referida lei alterou o Código
Penal (Decreto-lei n. 2.848/1940), pois incluiu o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio, além de acrescentá-lo ao art. 1o da Lei no 8.072/1990, no rol dos
crimes hediondos. É identificado o feminicídio quando o crime contra a vida da mulher
ocorrer por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime envolve: violência
doméstica e familiar; e menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Apesar dos avanços legislativos que reconhecem a vulnerabilidade da mulher em
razão de gênero, não deve ser na condenação desses crimes que se espera um resultado
pedagógico à essas práticas reiteradas de violência.
É necessária uma mudança nas práticas sociais do dia-a-dia, com a recriminação de
dizeres e práticas misóginas que naturalizem a violência ou que objetifiquem a mulher. Esses
assuntos devem ser abordados em casa, na escola, na igreja, no trabalho e nas rodas de
amigos. Só com transformações nas nossas microrrelações do cotidiano poderemos ser
capazes de, se não extinguir, de ao menos diminuir os números de mortes de mulheres, sejam
elas vítimas de violência domésticas ou de abortos clandestinos.

7 Considerações finais

A mulher é objeto das mais variadas formas de violência, desde o seu nascimento, até
a vida adulta. Muitas dessas violências são legitimadas e reiteradas de tal modo que nem as
reconhecemos socialmente como tais, já outras, devido a suas marcas no mundo concreto são
mais fáceis de serem objeto de revolta e indignação.
Tendo em vista a forma como a mulher é criada e como ela se socializa, sendo-lhe
ensinado desde cedo como andar, sentar, comer, embelezar-se e, principalmente, como
agradar aos outros; é comum que as mulheres, de uma forma geral, tenham baixa autoestima,
sejam insatisfeitas com o corpo e se sintam sempre culpadas. Nesse contexto, não é de se
espantar que, ainda que dentro de um relacionamento abusivo e violento, muitas delas não
consigam sair dele.
A situação da mulher só tem chances de mudar se houver uma mudança na criação e
na educação das futuras gerações, pautada no respeito às diferenças, sem discriminações por
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gênero. Além disso, a mulher precisa ser desobjetificada e passar a ser sujeito de sua própria
vida.
A figura masculina deve ser colocada como complementar na vida da mulher, e não
como essencial, para que, caso seja uma relação infeliz ou abusiva, ela tenha forças para
seguir o seu caminho sozinha, sem julgamentos.
Nesse sentido, a escola tem espaço privilegiado na desconstrução do patriarcado e
cabe ao educador, em sala de aula, nas práticas do dia a dia ou em aulas temáticas, questionar
essas violências e fazer uso de um discurso empoderador para meninas e adolescentes. É
preciso subverter o sistema patriarcal imposto, instruir meninas a mulheres a pedir ajuda
quando violentadas, empoderá-las e ressaltar que elas têm valor. Só assim será possível
desenvolver uma educação baseada na igualdade, na paridade de gêneros e romper com a
tradição pautada na inferiorização da mulher precisa ser rompida por meio de uma educação
que promove o empoderamento feminino para que se atinja a igualdade e paridade entre
gêneros, tanto no contexto escolar como fora dele.
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Resumo:
Este artigo apresenta a análise dos saberes docentes mobilizados durante as observações das aulas da disciplina
de Práticas em Cultura e Artesanato Quilombola da parte diversificada do currículo da Educação Escolar
Quilombola em Mato Grosso. Objetiva conhecer e analisar os saberes docentes mobilizados na referida
disciplina integrante da área de conhecimento Ciências e Saberes Quilombolas. Metodologicamente é um estudo
qualitativo, etnográfico ancorado em Geertz (2008). Para a discussão teórica parte das contribuições de Tardif
(2014) e Castilho (2016). Os resultados permitem afirmar que a ausência de concepções e material didático
específico constituem-se nos principais desafios dessa área do conhecimento específica.
Palavras-chave: Educação Quilombola. Saberes docentes. Cultura. Artesanato Quilombola. Identidades.

1 Introdução

Este estudo é um recorte do projeto Saberes, fazeres e dizeres de docentes atuantes em
escolas estaduais quilombolas do Estado de Mato Grosso, financiado pela Fapemat e
realizado pelo GEPEQ – Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Quilombola desde 2016.
O referido grupo é coordenado pela professora Dra. Suely Dulce de Castilho e é vinculado à
linha de pesquisa Movimentos Sociais, Política e Educação Popular, do Instituto de
Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso.
A necessidade de refletir sobre a temática emergiu a partir das observações das aulas
de todas as áreas do conhecimento das escolas quilombolas estaduais de Mato Grosso,
realizadas pelo GEPEQ. Bem como, decorre dos esforços do grupo para organizar uma
produção que reunisse os resultados das análises dos saberes docentes mobilizados durante a
ministração das aulas no período de coleta de dados.
A recolha dos dados para o referido projeto compreendeu os anos de 2017 e 2018,
percorrendo todas as escolas quilombolas da rede pública estadual. O quadro das escolas
estaduais quilombolas no estado de Mato Grosso é composto por cinco escolas. Destas,
quatro estão localizadas na zona rural: 1) Escola Estadual Quilombola ―José Mariano Bento‖
– Baixio/Barra do Bugres/MT; 2) Escola Estadual Quilombola Reunidas de Cachoeira Rica –
Itambé/Chapada dos Guimarães/MT; 3) Escola Estadual Quilombola ―Maria de Arruda
Muller‖ – Abolição/Santo Antônio de Leverger/MT; e, 4) Escola Estadual Quilombola
―Tereza Conceição Arruda‖ – Mata-Cavalo/Nossa Senhora do Livramento/MT.
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A única escola estadual quilombola de Mato Grosso localizada na zona urbana é a
Escola Estadual Quilombola ―Verena Leite de Brito‖ – Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
Privilegiamos como lócus de pesquisa a Escola Estadual Quilombola ―Tereza Conceição
Arruda‖, na qual observamos a área de Ciências e Saberes Quilombolas. Essa área do
conhecimento é composta por três disciplinas que discutem as especificidades da modalidade
de ensino Educação Escolar Quilombola.
A referida área, que compõe a parte diversificada dos currículos das escolas estaduais
quilombolas de Mato Grosso, é integrada pelas disciplinas de ―Práticas em Cultura e
Artesanato Quilombola‖, ―Prática em Tecnologia Social‖ e ―Prática em Técnica Agrícola‖. A
exemplo dos saberes docentes nelas mobilizados, vamos nos ater à disciplina de ―Práticas em
Cultura e Artesanato Quilombola‖.
Dessa forma, o presente artigo parte das trilhas metodológicas que conduziram este
estudo, em seguida introduzimos um diálogo a respeito das bases legais da disciplina, suas
concepções, estrutura e finalidade. Na sequência passamos a descrever e analisar a aula
observada à luz dos saberes docentes postulados por Tardif (2002). O estudo é finalizado com
a apresentação das reflexões que dele emergiram sob a forma de considerações finais.

2 Procedimentos Metodológicos

Neste estudo, cuja centralidade repousa sobre a análise dos saberes docentes
mobilizados no interior de instituições educativas que ministram a modalidade de ensino
Educação Escolar Quilombola no estado de Mato Grosso, optamos pela abordagem
qualitativa. Dito isto, delimitamos uma análise interpretativa dos dados desvelados durante a
realização da pesquisa.
No que diz respeito a essa abordagem, Goldenberg (2014, p. 14), faz a seguinte
afirmação: ―na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a
representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da
compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória
etc.‖
Partindo dessa análise interpretativa, o método basilar deste estudo foi a etnografia.
Para Geertz (2008), esse método, busca apreender os significados que os próprios sujeitos
atribuem às suas ações, nunca desvinculados do seu contexto. Razão pela qual, o principal
instrumento de coleta de dados deste método é a observação participante, pois por meio dela,
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o etnógrafo poderá compreender as teias de significados dos sujeitos, reduzindo as
interferências das suas impressões enquanto pesquisador.
Ainda que a observação participante seja o principal instrumento de coleta de dados,
lançamos mão de outros instrumentos como as entrevistas semiestruturadas, que no contexto
deste estudo, permitiram inquirir a respeito da história de vida e do significado que a
professora ministrante do componente curricular observado atribui a sua prática. Na tentativa
de considerar o contexto, analisamos a entrevista de grupo focal da qual a professora
participou. Segundo André (2012, p.41) a observação participante aliada à entrevista intensiva
possibilita documentar o não documentado, isto é, desvelar realidades.
É importante ressaltar que o projeto de pesquisa que originou este estudo foi
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP Humanidades da
Universidade Federal de Mato Grosso. Dessa forma, todos os seus instrumentos de coleta de
dados foram aplicados mediante assinatura do Consentimento Livre e Esclarecido, contendo
detalhamento dos seus termos e finalidades dos recursos utilizados, como filmagem,
gravações de voz e imagens.
Embora o quadro geral da pesquisa, nas cinco escolas quilombolas tenha observado
um total de 11 professores da área do conhecimento de Ciências e Saberes Quilombolas,
tendo em vista o recorte deste estudo, apenas uma professora compôs a análise. Considerando
que os estudos realizados pelo grupo de pesquisa GEPEQ tencionam dar audiência aos seus
participantes, oriundos das comunidades quilombolas, na perspectiva de registrar o seu
protagonismo, optamos por manter o nome da professora.
A observação seguiu um roteiro pré-definido. O roteiro objetivou evidenciar a
dinâmica e a rotina da escola e da sala de aula; o saber mobilizado na prática pedagógica pela
professora; a correção, incorreção e distorção na exposição do conteúdo; a inserção ou não
das especificidades quilombolas; o uso de materiais didáticos e a sintonia entre a formação
inicial e a disciplina ministrada.
A entrevista de história de vida direcionou o registro de três aspectos da trajetória da
professora: aspecto pessoal, profissional e pedagógico. Já a entrevista individual, aplicada
exclusivamente aos 11 professores da área de Ciências e Saberes Quilombolas, permitiu
apreender a concepção da professora sobre Saberes Quilombolas, a importância atribuída aos
saberes, o que trabalha nas três disciplinas específicas, as dificuldades e as experiencias
positivas ao trabalhar as disciplinas, bem como se participou de formação específica para tal.
Finalmente o roteiro do grupo focal problematizou a dificuldade em trabalhar e
desenvolver o conteúdo em sala, experiências exitosas, o que pode melhorar nas aulas e a
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reflexão sobre o preparo da formação inicial. O instrumento permitiu ainda apreender o que
pode ser melhorado em relação ao domínio de conteúdo, a metodologia e a coerência entre
formação inicial e atividade profissional.
As observações, as entrevistas individuais e coletivas, como é o caso do grupo focal,
ocorreram no período compreendido entre 10 de maio de 2018 a 20 de junho de 2018. Ao
todo foram observadas três aulas desse componente curricular na escola de Mata-Cavalo,
dentre as quais elegemos uma para análise neste estudo, dada a limitação e enfoque desta
produção.

3 Ciências e Saberes Quilombolas como proposta curricular para a materialização da
Educação Escolar Quilombola

Diversas políticas públicas educacionais antecederam a propositura da modalidade de
ensino Educação Escolar Quilombola. Essas políticas e mais especificamente, essa
modalidade de ensino, é fruto das lutas e reivindicações do movimento quilombola, cuja
resistência histórica remonta ao período colonial, somado, sem sombra de dúvida, ao
movimento negro. (SOUZA, 2008).
Após a abolição legal da escravatura em 1888, segundo estudos realizados, a
população afrodescendente ficou à margem das políticas educacionais. Seu ingresso nos
espaços escolares, se deu pelas escolas profissionalizantes e nas escolas públicas visando, tão
somente, a formação de mão-de-obra. A formação do estudante negro era precária e
absolutamente incapaz de atender às suas especificidades. (CUNHA, 1999; CASTILHO,
2016).
Castilho (2016) apresenta a cronologia da construção das políticas curriculares para a
educação das comunidades quilombolas elencando, da seguinte forma, os documentos
prescritivos e normativos: 1) Primeira iniciativa – Parâmetros Curriculares Nacionais de
Educação, em 1998; 2) Segunda iniciativa: Lei 10.639, em 2003; 3) Terceira iniciativa:
Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, em 2006; 4) Quarta
iniciativa: Criação e instituição pela Resolução 4/2010 da Educação Escolar Quilombola
como modalidade de ensino, em 2010, potencializada pela Resolução 08/2012 que define as
Diretrizes Curriculares para a Educação Escolar Quilombola, em 2012.
Dentre todas a iniciativas, ainda que algumas com suas limitações, destacamos a Lei
10.639/2003, enquanto importante marco da luta antirracista do movimento negro (SANTOS,
2005), bem como base legal para pautar a valorização das contribuições da história e cultura
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afro-brasileira e africana nos estabelecimentos de ensino do país, que em sua centralidade
perpassam os quilombos. Dessa forma, podemos considerar a Lei como uma das principais
precursoras da Educação Escolar Quilombola, materializada nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola – DCNEEQ (2012), incluída como
modalidade da Educação Básica desde 2010.
Entendidas como avanços significativos e conquistas, essas iniciativas culminaram na
criação e instituição da Educação Escolar Quilombola enquanto modalidade de ensino, pois
antes disso, esta ―encontrava-se diluída na modalidade educação do campo‖, como afirma
Castilho (2016, p. 107). As DCNEEQ (2012, p.4) trazem dentre os seus objetivos:
Art. 6, inciso II - orientar os processos de construção de instrumentos normativos
dos sistemas de ensino visando garantir a Educação Escolar Quilombola nas
diferentes etapas e modalidades, da Educação Básica, sendo respeitadas as suas
especificidades.

Cabe ressaltar que as Orientações Curriculares Diversidades Educacionais (2010)
antecedem a publicação das Diretrizes, já instituindo nas Orientações Curriculares para a
Educação Escolar Quilombola, a implementação da área de conhecimento Ciências e Saberes
Quilombolas nas escolas estaduais quilombolas de Mato Grosso no ano de 2010. Essa área foi
proposta na parte diversificada dos currículos abrangendo o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio, devendo dialogar com as demais áreas do conhecimento nessas escolas.
O Orientativo Pedagógico (2018), documento distribuído anualmente às escolas da
rede estadual de ensino no estado, sintetiza a proposta para a disciplina de Práticas em Cultura
e Artesanato Quilombola: ―Introdução às práticas e vivências das comunidades quilombolas
referentes as suas culturas e produção artesanal, como elemento identitário de conhecimentos‖
(2018, p. 83). Entendida essa dimensão da disciplina, podemos incluir também, os eixos
articuladores propostos nas Orientações Curriculares para Educação Escolar Quilombola
2010.
Esses eixos foram estruturados em dois grupos: um destinado ao Ensino Fundamental
e outro ao Ensino Médio. Os eixos articuladores para o Ensino Fundamental, incluem:
conceito de cultura; história da cultura como história da humanidade expressas na arte e
artesanato da Pré-História; Cultura Popular e a Práxis Artesanal; Práticas Artesanais e
Cotidiano, bem como na África Atlântica pré-colonial; Arte e Cultura, projetos de cultura e
artesanato, festas e vivências culturais e turismo cultural em espaço quilombola; o direito de
saber mediante o resgate de saberes artesanais e culturais em espaço quilombola; e, o
artesanato quilombola como fonte de renda (MATO GROSSO, 2010).
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Já os eixos para o Ensino Médio propõem:

Introdução à Economia Solidária,

Comercialização de Artesanato e Cooperativismo em Artesanato Quilombola; Projetos
Experimentais de Cultura e Artesanato em Espaço Quilombola; Produção e Comercialização
de artesanato quilombola: Feiras, Eventos e Negócios; Técnicas de Vendas de Artesanato
Quilombola; Produção, Venda e Comercialização de Artesanato Quilombola. (MATO
GROSSO, 2010).
Conforme observamos, não há detalhamento ou orientação sobre como levantar e
sistematizar essas informações, sob a forma de material didático específico, como é o caso das
disciplinas da base comum. Daí, a importância de compreender como essa área tem sido
implementada apesar da ausência de material didático. A exemplo, incluímos as descrições
das observações da aula da referida disciplina.

4 Práticas em Cultura e Artesanato Quilombola

Para o recorte deste artigo, foi analisada apenas uma aula que passamos a descrever. A
referida aula foi ministrada pela professora Lucilene na turma do 2º Ano do Ensino Médio. A
docente é responsável pelo componente curricular no Ensino Fundamental e Médio, matutino
e vespertino, na Escola Estadual Quilombola ―Tereza Conceição Arruda‖. A professora de 39
anos à época, é autodeclarada negra e quilombola, nascida e criada no quilombo embora tenha
residido fora da comunidade por um tempo. Casada, está há 10 anos residindo no quilombo
atualmente.
Lucilene é graduada em Educação Física por uma instituição de ensino superior
privada e, no ano letivo 2018, ministrou aulas das disciplinas de Artes, Educação Física,
Sociologia e Práticas em Cultura e Artesanato Quilombola, via contratação temporária na rede
pública estadual. Desde 2012, desenvolve as atividades de docência nessa unidade escolar, no
quilombo Mata-Cavalo.
A turma para a qual a aula foi ministrada é composta por 12 estudantes, na fase da
adolescência, com idade entre 16 e 18 anos. A composição de turmas para a modalidade de
ensino Educação Escolar Quilombola, obedece a quantitativos e critérios específicos. No dia
da observação, seis estudantes estavam presentes e seis ausentes. Dentre os presentes, havia
quatro moças e dois rapazes.
De modo geral, durante a observação na unidade escolar, não houve nenhum registro
de indisciplina escolar. A rotina da professora, ao ministrar a disciplina nas três aulas
observadas, apresenta determinado padrão. A professora adentra a sala, cumprimenta os

1071

estudantes e a seguir anuncia a atividade proposta, explicitando a intencionalidade e
aplicabilidade da atividade, e consequentemente, estabelecendo relação com os eixos
articuladores do currículo da rede estadual para as especificidades quilombolas.
Como conhece a todos os estudantes, a professora não realiza a chamada
convencional, mantendo o controle da frequência mediante registro próprio das ausências, que
na zona rural e nas escolas em que há estudantes que dependam de transporte escolar
condiciona-se ao seu uso. O fato de conhecer a todos os estudantes pode ser um dos fatores
que explique a ausência de indisciplina, pois essa proximidade entre professores e estudantes,
em alguns casos havendo até relação de parentesco, propicia uma interação pautada no
respeito mútuo.
A proposta da atividade da aula observada foi transformar uma caixa de leite em uma
bolsa de festa. A professora portava uma caixa na qual estavam os materiais necessários para
a realização da atividade, bem como apresentou à turma uma bolsa pronta que serviria de
modelo. Parece-nos que, ao explicar a atividade, a professora simplesmente retomou
recomendações pois a turma já conhecia a bolsa e alguns demonstraram noção de como
realizariam os cortes para obterem o trançado que é a base da confecção.
A atividade proposta obteve a aceitação do grupo, não sendo necessário convencê-los
a fazer, os estudantes colaboraram uns com os outros, em clima de cooperação. Enquanto
trabalhavam na confecção da bolsa a professora se propôs a auxiliá-los. A professora levantou
a bolsa pronta nas mãos, a fim de que toda a sala a visse, a seguir, mostrou um dos lados da
bolsa e indagou se estavam percebendo o defeito. Solicitou, então, que tivessem cuidado, para
não incorrerem no erro.
Ao propor a atividade, Lucilene mencionou o motivo da confecção que consistia em
produzir uma lembrança para o dia das mães. A professora conduziu a confecção da bolsa de
festa com bastante atenção. Os estudantes se envolveram de tal forma, que se seguiu um
silêncio na sala, quebrado apenas pelo suave barulho das tesouras, e alguns poucos
comentários que os adolescentes fizeram sobre as festas locais e amenidades.
Figura 1. Confecção da bolsa carteira

Figura 2. Bolsa concluída

Fonte: Arquivo das pesquisadoras (2018).

Fonte: Arquivo das pesquisadoras (2018).
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Figura 3. Revestimento interno da bolsa

Fonte: Arquivo das pesquisadoras (2018).

Observamos que a atividade propiciou a articulação do eixo das Práticas artesanais e
cotidiano, ainda que este seja um eixo da disciplina da etapa Ensino Fundamental, pois
encontramos no livro das Orientações Curriculares das Diversidades Educacionais de Mato
Grosso (2010, p.59), da Parte Diversificada da Educação Escolar Quilombola que: ―O
processo

de

aprendizagem

é

caracterizado

pela

integração

e

continuidade

de

conteúdos/práticas de conhecimentos prevista para cada disciplina, devendo ser concluída no
Ensino Médio.‖ Assim, entendemos que os eixos do Ensino Fundamental podem ser
retomados no Ensino Médio.
A atividade dialogou também com o eixo do Ensino Médio Projetos Experimentais de
Cultura e Artesanato em Espaço Quilombola, ainda que a produção da bolsa carteira não
tivesse a finalidade de comercialização, pois a professora afirmou que a confecção seria para
o dia das mães. A atividade proposta resgatou diversos saberes e elementos da cultura
quilombola como técnicas, cores e estampas.
O uso da caixa de leite nos remete ao texto de Amaral (2010) resultado de sua
pesquisa na região do baixo Amazonas, na comunidade quilombola Bom Jardim. Nesse
artigo, o autor assinala o dinamismo da comunidade em inovar seu artesanato, inclusive a
partir de produtos industrializados. Nas palavras do autor,
Esse dinamismo revela a capacidade dos grupos étnicos resolverem à sua forma, os
problemas colocados aos seus tempos. Diante de um mundo cada vez mais voltado
para grande produção em escala global, internacional, o artesão e seu produto
aparecem como alternativas tanto de trabalho, de sociabilidade, de sobrevivência,
quanto de reação inteligente aos novos tempos. Eles não desaparecem, não ficam
estáticos, pelo contrário acompanham o desenvolvimento da sociedade e propõem
algo a ela (AMARAL, 2010, p. 70).

Essas proposituras nos permitem afirmar que os saberes quilombolas são
reatualizados, sobretudo, mantendo seus elementos e reafirmando sua identidade expressa em
sua produção artesanal. Didaticamente, durante o período das observações Lucilene recorreu a
aulas do tipo práticas. Sua interação com os estudantes é pautada na dialogicidade que Freire
concebe enquanto ―essência da educação como prática da liberdade‖, uma vez que o diálogo
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firmado na palavra, resulta na ―reflexão e consequentemente ação na perspectiva da realidade
em contraposição à educação bancária‖. (FREIRE, 1987, p.44).
Para a análise dos saberes docentes mobilizados pela professora, recorremos a Tardif
(2002) que classifica os saberes docentes, provenientes de diferentes fontes, em quatro, quais
sejam: saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes
experienciais. Os saberes da formação profissional são ―o conjunto de saberes transmitidos
pelas instituições de formação de professores‖, já quanto aos saberes disciplinares Tardif
(2002) afirma que ―são saberes que correspondem aos diversos campos do conhecimento, aos
saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados nas
universidades, sob a forma de disciplinas, no interior de faculdades e de cursos distintos‖
(TARDIF, 2002, p.37-38).
O autor conceitua também os saberes curriculares como aqueles que ―apresentam-se
concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os
professores devem aprender a aplicar‖ e por sua vez os saberes experienciais que são aqueles
―baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da
experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva
sob a forma de hábitus e de habilidades, saber-fazer e de saber-ser‖ (TARDIF, 2002, p. 3738).
Analisando a aula de Lucilene, podemos afirmar que os saberes docentes
predominantemente mobilizados por ela durante sua prática pedagógica, foram os saberes
experienciais, embora consideramos que outros saberes influenciaram e operaram juntamente,
como o próprio Tardif (2002) considera que o saber do professor é um saber plural. E ainda
que:
Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e
seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da
educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência
cotidiana com os alunos (TARDIF, 2002, p.39).

As análises dos saberes docentes nas disciplinas da área de Ciências e Saberes
Quilombolas requerem a compreensão da realidade de que, não há formação inicial específica
que habilite o docente a lecionar qualquer dessas disciplinas. Dessa forma, não podemos dizer
que a professora Lucilene ou outro professor que ministre esses componentes curriculares
estejam fora da sua área de atuação. Embora as DCNEEQ garantam formação inicial e
continuada os docentes para atuação na Educação Escolar Quilombola.
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É expressa também nas DCNEEQ, a garantia na escola quilombola, pelo artigo 8,
inciso IV de ―presença preferencial de professores e gestores quilombolas‖ (BRASIL, 2012,
p.6). Portanto, a professora Lucilene, atende ao disposto nas Diretrizes. Essa preferência é
entendida pois o professor quilombola da comunidade a conhece e interpretará a sua cultura
de ―primeira mão‖ como pontua Geertz (2008). Dialogando com o pensamento do autor,
indagamos Lucilene sobre os conteúdos que trabalha ao ministrar a disciplina de Práticas em
Cultura e Artesanato Quilombola:
Tudo que envolve os saberes na prática. Tipo: artesanato; artesanato com sementes;
artesanato com palha; artesanato com barro, com bucha; as bonecas negras, para
estar assim, firmando a nossa cultura, a identidade, o reconhecimento, aceitação das
práticas da cultura afro dentro da comunidade quilombola. (LUCILENE, 2018).

Assim como Lucilene revela o que trabalha na disciplina, pedimos que ela apontasse
as experiências exitosas, a importância do seu trabalho e as dificuldades. No bojo das
experiências exitosas e da importância do seu trabalho, Lucilene ressalta a afirmação
identitária dos estudantes, ao afirmar que:
A importância [da disciplina] é quando você vê que seu trabalho está sendo
desenvolvido e está sendo acatado pelos nossos próprios alunos e também reflete em
cada um a mudança, o empoderamento de defender do preconceito, do racismo, de
toda aquela intolerância por ser negro (LUCILENE, 2018).

Tardif (2002) ao discorrer sobre as certezas da prática e a importância da crítica da
experiência, por meio dos saberes experienciais, ressalta que na interação professor-estudante,
entendida como interação pessoa-pessoa,
a capacidade de se comportarem como sujeitos [...] é geradora de certezas
particulares, a mais importante das quais consiste na confirmação, pelo docente, de
sua própria capacidade de ensinar e de atingir um bom desempenho na prática de sua
profissão (TARDIF, 2002, p. 50).

É o que evidenciamos quando Lucilene afirma a importância de ver ―que seu trabalho
está sendo desenvolvido e está sendo acatado pelos próprios alunos‖, gerando mudanças. A
afirmação identitária perpassa o trabalho desenvolvido, como uma via de mão dupla, pois a
professora também afirma que estar no quilombo trouxe várias experiências que em outro
lugar ela não conseguiria compreender ou aceitar, enquanto negra e quilombola.
A questão identitária, que perpassa o relato da professora, adquire relevância no bojo
da Educação Escolar Quilombola, principalmente quando consideramos a trajetória
percorrida, na história da educação brasileira, para que essa política educacional se
consolidasse (CASTILHO, 2016). É preciso que haja compreensão do que seja identidade
negra, identidade quilombola, sobretudo, em sua dimensão coletiva.
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Para Munanga (2012) tanto na dimensão individual quanto coletiva, a identidade é
marcadora da diferença. Isso, porque, segundo o autor quer seja hetero ou autoatribuída, quer
individual ou coletivamente, são utilizados atributos ou sinais diacríticos, para definir a
identidade de um indivíduo ou grupo, na perspectiva da diferenciação. Recorrendo a Cuche
(1999) temos que a definição da identidade coletiva perpassa pela oposição, de um
determinado grupo em relação a outro, pautada, também como afirma Munanga, na diferença.
Dessa forma, compreendemos que as identidades negra e quilombola emergem na
oposição às diversas identidades, principalmente, havendo a necessidade de sua afirmação
positiva tendo em vista o histórico de invisibilização e inferiorização resultante das relações a
que estiveram submetidas no período colonial escravagista, no contexto brasileiro
(CASTILHO, 2016). Daí a importância do trabalho desenvolvido por Lucilene,
compreendendo a disciplina além do artesanato pelo artesanato.
Dentre os desafios envolvendo a disciplina em questão, a professora explicita que
embora os materiais de que dispunham para a realização das atividades permitissem um
resultado satisfatório, nem sempre é possível contar com esses recursos. Na entrevista, dentre
as dificuldades elencadas por Lucilene na condução da disciplina, estão materiais didáticos e
específicos. Nas palavras dela:
Há ausência de materiais pedagógicos, materiais específicos, e mesmo assim, com
esta dificuldade de materiais, eu acho que ainda nós temos um grande suporte que é
aquilo que nos restou dos nossos antepassados, que foi a experiência na prática da
vivência dos saberes e fazeres quilombolas (LUCILENE, 2018).

A ausência de materiais didáticos evidencia que esta disciplina, assim como as outras
que integram a Área de Ciências e Saberes Quilombolas, ainda carecem de concepções que
discorram os eixos articuladores constantes das Orientações Curriculares organizados apenas
sob a forma de listas. Assim como em disciplinas de outras áreas do conhecimento, o material
didático tem a finalidade de propiciar apoio ao estudante e ao professor, enquanto ferramenta
de fomento à aprendizagem, democratizando o acesso à informação e cultura (BRASIL,
2017).
No caso dessa área do conhecimento, a formação inicial, ou ainda uma licenciatura
que forme o professor da Educação Escolar Quilombola é inexistente. Quanto à formação
continuada, a professora afirmou que já participou de formações promovidas pelo Cefapro Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso,
subordinado à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso e, pela Universidade Federal
de Mato Grosso, e que essas formações impactaram positivamente na prática em sala de aula.
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5 Considerações Finais

Este artigo possibilitou refletirmos sobre como tem sido implementada a modalidade
da Educação Escolar Quilombola no ―chão da escola‖, partindo da análise da aula de uma das
disciplinas das especificidades quilombolas. Reconhecemos as limitações na análise da aula
da disciplina ―Práticas em Cultura e Artesanato Quilombola‖, visto que outros olhares podem
ser lançados no sentido de desvelar novos aspectos em relação à prática docente. Ao ministrar
o componente curricular a professora mobilizou, predominantemente, os chamados saberes
experienciais ou práticos.
Embora haja muitos recursos disponíveis no quilombo que podem ser utilizados
durante as aulas da disciplina, são necessários, também, materiais pedagógicos. Nesse sentido,
compreendemos que os repasses financeiros para as unidades escolares são exíguos,
restringindo a aquisição de materiais a serem utilizados, ainda assim, diante de todos os
desafios que se agigantam frente à Educação Escolar Quilombola o que sensibiliza
professores como Lucilene a prosseguir, por uma educação quilombola pública, democrática e
de qualidade é a herança da ancestralidade e sua firme convicção enquanto quilombola e
professora.
Ainda que as políticas públicas educacionais apontem avanços no que se refere à
Educação Escolar Quilombola, há desafios que são delineados nesse e em outros estudos
como a necessidade da formação inicial e a institucionalização da formação continuada em
todas as escolas que ofertam a modalidade. Tais proposituras, se tornam ainda mais
laboriosas, pois não podem partir do que as instâncias superiores consideram importante, e
sim, do que a escola quilombola, junto à comunidade, de fato necessitam.
Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para reflexão da necessidade da
formulação das concepções dos eixos articuladores da disciplina, bem como da necessidade
da elaboração de material didático específico que subsidie o trabalho dos docentes atribuídos
nas três disciplinas da área de Ciências e Saberes Quilombolas. As pesquisas do GEPEQ,
realizadas junto à professores das escolas estaduais quilombolas de Mato Grosso, revelam que
a ausência do material didático se constitui num dos principais desafios para o docente dessa
área (CASTILHO et al., 2017).
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Resumo
Este artigo apresenta dados parciais de uma pesquisa realizada em cinco escolas estaduais quilombolas matogrossenses. A pesquisa objetiva construir um mapa de saberes dos professores que atuam no contexto
quilombola mato-grossense. Realizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Quilombola – GEPEQ,
vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, e coordenado
pela professora Dra. Suely Dulce de Castilho, a pesquisa é financiada pela FAPEMAT - Fundo de Amparo à
Pesquisa do Estado de Mato Grosso. A pesquisa é metodologicamente qualitativa, do tipo etnográfico amparada
em Geertz (1989), e os dados aqui apresentados foram levantados por meio de observação de aulas, questionário
e entrevistas dos professores de Matemática. Considerando as Orientações Curriculares para a Educação Escolar
Quilombola de Mato Grosso - OCEEQ (2010) e os tipos de saberes docentes caracterizados por Tardif (2012),
apresentamos as descrições das aulas observadas, bem como os saberes evidenciados que são mobilizados pelos
professores pesquisados durante seu trabalho em sala de aula. Os resultados apontam que a maioria dos
professores participantes da pesquisa não considera os pressupostos da Etnomatemática em seus planejamentos
de aulas, como preconizam as OCEEQ, e os seus saberes docentes transitam pela formação acadêmica para a
função, pelos discursos, objetivos, conteúdos e métodos que a escola define e categoriza, e pelos saberes que
brotam da experiência e são por ela validados, ou seja, nota-se nos professores um saber múltiplo formado pela
combinação de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.
Palavras-chave: Educação escolar quilombola. Etnomatemática. Ensino de matemática. Saberes docentes.

1 Introdução
Este artigo apresenta dados parciais de uma pesquisa intitulada: ―Saberes, fazeres e
dizeres de docentes atuantes em escolas estaduais quilombolas do Estado de Mato Grosso‖,
desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Quilombola – GEPEQ,
vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Mato
Grosso. Coordenado pela professora Dra. Suely Dulce de Castilho, o projeto é financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT, e tem como
objetivo construir um mapa de saberes dos professores que atuam em cinco escolas
quilombolas que fazem parte da rede de ensino de Mato Grosso e estão descritas ao longo do
texto. Os resultados aqui apresentados se referem às informações levantadas através da
observação das aulas de cinco professores de Matemática das referidas escolas, além de
entrevista semiestruturada e de questionário respondido pelos mesmos.
A pesquisa pretende apreender a percepção de professores quilombolas sobre seus
saberes docentes, em termos de domínio de conteúdo da disciplina em que atuam, também a
metodologia que utiliza durante as suas aulas e as carências da formação docente, bem como
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compreender como percebem a formação inicial que receberam na relação com as exigências
postas para o trabalho docente. Neste sentido, para construção do mapa de saberes, utilizamos
como referência teórica Tardif (2012) que discute essa questão categorizando os diversos
saberes da profissão. Consideraremos também as Orientações Curriculares para a Educação
Escolar Quilombola de Mato Grosso (2010) que organizam essa modalidade e sugerem meios
de se valorizar os conhecimentos locais para as aulas das diversas áreas do conhecimento no
contexto da pesquisa.
Os argumentos que compõe este artigo estão divididos em cinco partes, a primeira,
esta introdução, apresenta o objetivo do artigo, e problematiza o tema em discussão; a
segunda parte descreve a metodologia da pesquisa, o campo de pesquisa: as escolas, e os
sujeitos pesquisados. Na terceira procuramos entrecruzar os aspectos teóricos para as análises
e balizamento dos dados. A quarta parte se dedica a apresentar os resultados bem como suas
análises. A quinta e última parte faz uma reflexão acerca do resultado da pesquisa.

2 Metodologia e contexto da pesquisa

De natureza qualitativa, metodologicamente a pesquisa também é amparada pelo
método etnográfico, uma vez que este fornece, sobretudo, postura de como mover em campo,
interagir com os pesquisados e, principalmente reeducar o olhar dos pesquisadores para as
sutilezas. De acordo com Geertz (1989), praticar etnografia, é também, mas não tão somente
estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear
campos, manter um diário, e assim por diante. A descrição densa geertziana caracteriza-se na
forma como o pesquisador deve descrever seus estudos, em suas mais diversas
particularidades, levando em conta todos os pequenos fatos que cercam sua vida social. Não
bem os fatos em si, mas a ação social destes fatos. Não se busca leis gerais, mas sim
significados/significações. E as interpretações devem levar em conta aquelas significações de
primeira mão, que somente os pesquisados, ou nativos, conseguem expressar (GEERTZ,
1989, p.15)
Segundo Ghedin e Franco (2015) a pesquisa sustentada pela abordagem etnográfica
aproxima o pesquisador das experiências alheias, de sorte que faça a experiência do que é o
outro na compreensão que este tem de si mesmo, ou seja, o objetivo da pesquisa não é expressar
a própria experiência no processo, mas mostrar como foi possível captar, pela explicação e
compreensão, o modo pelo qual o outro faz a própria experiência de sua existência. Os autores
ainda defendem que a ―descrição densa‖ constitui pré-condição da explicação e da compreensão
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da pesquisa, efetuadas após um trabalho metódico de análise das descrições (GHEDIN &
FRANCO, p. 2015, p. 182).
Para André (2015), uma pesquisa pode ser caracterizada como do tipo etnográfico em
educação quando ele faz uso das técnicas que são associadas à etnografia, ou seja, observação
participante, a entrevista intensiva e análise de documentos. Sobre tais técnicas, a autora ainda
esclarece que:
A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e
sendo afetada por ela. As entrevistas têm a finalidade de aprofundar as questões e
esclarecer os problemas observados. Os documentos são usados no sentido de
contextualizar o fenômeno, explicitar suas vinculações mais profundas e contemplar
as informações coletadas através de outras fontes (ANDRÉ, 2015, p. 28).

Nesta pesquisa os principais instrumentos para coleta das informações foram
observação participante, questionário e a entrevista, pois estas permitem levantar os dados a
partir das ações e reflexões dos sujeitos. Foram observadas vinte e uma aulas de cinco
professores, sendo um professor de cada escola pesquisada. A seguir descrevemos de forma
breve as comunidades, as escolas e os professores participantes da pesquisa. Utilizaremos
pseudônimos para os professores a fim de preservar as identidades dos mesmos.
A Escola Estadual Quilombola Maria de Arruda Muller se localiza no território
quilombola Abolição, município de Santo Antônio de Leverger/MT, na Serra de São Vicente,
a 50 km de Cuiabá, capital. Segundo levantamentos do INCRA (2013) vivem na comunidade
20 famílias. A principal fonte de renda delas advém da produção de subsistência, do trabalho
nas pequenas fazendas localizadas ao redor e mineradoras instaladas próximas a região. A
escola teve seu funcionamento autorizado em 1986. O quadro docente é formado por 50
professores, que atendem 430 estudantes, nos níveis de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio diurno e Educação de Jovens e Adultos - EJA no período noturno.
A Escola Estadual Quilombola Professora Tereza Conceição Arruda, localiza-se no
Quilombo Mata Cavalo, município de Nossa Senhora do Livramento/MT, distante 60 km de
Cuiabá, capital. Vivem nesta comunidade 418 famílias que sobrevivem da agricultura de
subsistência, criação de pequenos animais e vendas de produtos tais como banana, mandioca e
farinha, além de artesanato. A escola atual foi oficialmente inaugurada em 2008, possui 35
professores que atendem 418 estudantes nos níveis de Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano,
Médio e Educação e Jovens e Adultos, atende moradores do quilombo Mata-Cavalo e outras
comunidades circunvizinhas.
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A Escola Estadual Quilombola Reunidas de Cachoeira Rica, está situada no quilombo
Itambé, no município de Chapada dos Guimarães/MT. A comunidade está a 30 km distante do
centro do município, e 90 km de Cuiabá. Residem nesta comunidade 70 famílias que se
mantêm economicamente, por meio da piscicultura, criação de pequenos animais, agricultura
de subsistência, complementada com o artesanato. A escola da comunidade possui
autorização para funcionamento desde 1939. O quadro é composto de 10 docentes, que
atendem aproximadamente 209 estudantes, distribuídos em Educação Infantil, Ensino
Fundamental, e Ensino Médio regular e EJA, todos esses níveis e modalidades funcionam no
regime multisseriado, isto é, uma única turma é formada por estudantes matriculados em
anos/séries diferentes.
A Escola Estadual Quilombola José Mariano Bento, está localizada na Comunidade
Baixio, no município de Barra do Bugres/MT, a 240 km de Cuiabá. Vivem nesta comunidade
aproximadamente 20 famílias. Sobrevivem da agricultura de subsistência, pesca, venda
produtos tais como doces e artesanatos. A instituição escolar foi criada oficialmente em 2010,
os professores dessa escola somam 09 e atendem 117 estudantes, distribuídos em Ensino
Fundamental, Ensino Médio e EJA, também com turmas multisseriadas.
A Escola Estadual Quilombola Verena Leite de Brito localiza-se no município de Vila
Bela da Santíssima Trindade/MT, a 521 km de Cuiabá, é a única escola urbana. Segundo
dados do IBGE (2010), o município possui 14.493 habitantes. Foi autorizada para
funcionamento em 1978. O quadro de professores é composto de 45 docentes. Em 2017
encontravam-se matriculados 1425 alunos, distribuídos em Ensino Fundamental, Ensino
Médio regular e profissionalizante, EJA e na modalidade de Educação do Campo.
As informações sobre o perfil dos professores pesquisados foram levantadas através de
entrevista semiestruturada e questionário com perguntas fechadas e abertas que tinham como
objetivo identificar os dados sobre a formação docente, atuação profissional, assim como
percepções acerca da própria formação e das condições de trabalho em sala de aula. Na tabela
a seguir, sintetizamos os dados dos perfis dos professores:
Tabela 1 – Perfil dos professores
Professor(a)

Idade

Antonio
63
Taís
37
Cláudio
39
Jane
42
Vilma
18
Fonte: arquivos GEPEQ

Quilombola

Formação inicial

Pós--graduação

Tempo
de docência

Situação
profissional

Não
Não
Não
Não
Não

Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
Física

Especialização
Especialização
Não possui
Não possui
Não possui

27 anos
14 anos
7 anos
8 anos
1 ano

Efetivo
Efetiva
Contratado
Contratada
Contratada
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Compreendemos que os saberes do professor são provenientes de diversas fontes seja
da convivência familiar, da cultura pessoal, das instituições que frequentou, além das
experiências trocadas dentro do contexto escolar, do contexto histórico de vida e da carreira
profissional. Sobre isso Tardif (2012, p. 11) afirma que ―o saber dos professores é o saber
deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com as suas experiências de vida e
com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os
outros atores escolares na escola‖. Dessa forma, traremos trechos importantes das histórias de
vidas dos pesquisados construídas a partir da entrevista.

3 Aporte teórico

As escolas quilombolas, contexto desta pesquisa, estão inseridas em comunidades
denominadas quilombos contemporâneos. Castilho (2011), Munanga (2001), O‘Dwyer (2002)
afirmam que o conceito de quilombo na versão brasileira se refere a um movimento de
libertação encetado por negros/as escravizados/as que se organizavam nas senzalas, nas
plantações, nas minas etc. E que, muito além da ambição de liberdade, eles eram sedentos pela
oportunidade de se fazerem respeitados/as e transformavam esses territórios em campos de
proposição à iniciação à resistência, onde negros/as, brancos/as e indígenas construíam um
modelo de democracia plurirracial ainda desconhecida no Brasil. Castilho (2011) afirma que a
origem de quilombo é diversa: terras doadas, terras adquiridas por meio de compra, terras
provenientes de heranças, terras obtidas por meio de ocupação, terras doadas a Santos, ou até
terras devolutas. O quilombo de hoje apresenta algumas características específicas:
[...] contemporaneamente o termo quilombo não se refere a resíduos ou resquícios
arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se
trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma
forma, nem sempre foram constituídas a partir de movimentos insurrecionais ou
rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas
cotidianas de resistência na manutenção e na reprodução de seus modos de vida
característicos e na consolidação de um território próprio (O‘DWYER apud
CASTILHO, 2011, p. 104).

Neste contexto quilombola contemporâneo, é necessário que todo o passado cultural do
estudante seja respeitado, pois isso não só lhe dará confiança em seu próprio conhecimento,
como também lhe dará dignidade cultural ao ver suas origens culturais sendo aceitas na escola.
É importante que ele saiba que esse respeito se estende também à sua família, e à sua cultura.
As escolas, ainda que localizadas em comunidades quilombolas, não atendem exclusivamente
os estudantes destas comunidades, mas também um número considerável de estudantes de
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vários outros pertencimentos étnicos. Aliás, é sabido que a própria comunidade, não constitui
um grupo homogêneo composto apenas por negros e negras, há interações e uma diversidade
de pessoas com origens diversas residentes nestes espaços. É relevante que pensemos na
construção do currículo para essas escolas que contemple as noções de cultura, diferença,
identidade e diversidade. É nesta perspectiva que Arroyo (2013), Mclaren (2000) e Silva
(1999) compreendem o currículo escolar.
A Educação Escolar Quilombola é uma modalidade de ensino que está presente em
escolas inseridas em comunidades quilombolas ou em escolas que atendam estudantes
provenientes destas comunidades, e defende a inclusão de conhecimentos diversos,
considerando as diferentes formas de produção de conhecimento dos grupos sociais e que
inferem na sua realidade. Nesta perspectiva, reivindica-se garantia de acesso a vários
conhecimentos pelos estudantes que frequentam as escolas quilombolas, possíveis de serem
utilizados na resolução de problemas vivenciados por eles em seu dia a dia. As áreas de
conhecimentos curriculares precisam possibilitar aprendizagens que considerem os
conhecimentos dos estudantes e as diferentes visões de mundo que os grupos sociais possuem
para interpretar, analisar e produzir ciência. Os conteúdos disciplinares que estão inseridos no
currículo presente nesta modalidade devem inserir referenciais que contenham temas que
possibilitem a afirmação da identidade e consciência negra, cidadania e ética, conhecimentos
e saberes quilombolas, relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e africana. A
respeito disso, Freire (2014) defende que:
(...) à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos,
sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos
na prática comunitária – mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo,
discutir com os estudantes a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o
ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que têm os estudantes de
viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo,
a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das
populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. (p.31)

Nesse entendimento, fica bastante evidente que uma das formas de valorização da
identidade, cultura e história é a valorização dos conhecimentos adquiridos no cotidiano
dessas comunidades. As escolas quilombolas estão inseridas em comunidades formadas por
pessoas que compartilham entre si suas culturas, suas vivências, suas histórias, seus modos de
viver e de fazer. Compete aos professores adotarem atividades pedagógicas em salas de aulas
que levem à problematização das questões abordadas nas áreas de conhecimento acadêmico,
bem como estabelecer eixos temáticos para o desenvolvimento dos conteúdos que
contemplem o conhecimento compartilhado na comunidade. Para as aulas de Matemática das
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escolas inseridas nesta pesquisa, as Orientações Curriculares para a Educação Escolar
Quilombola - OCEEQ (MATO GROSSO, 2010), orientam que o ensino deva vislumbrar os
saberes locais advindos das inúmeras contribuições africanas, para isso são sugeridos alguns
temas a serem incluídos nas aulas: Etnomatemática, biografias de africanos/as e
afrodescendentes, e contribuições africana na arquitetura e na engenharia.
O propósito destas orientações converge para a compreensão de que tanto os
professores como os estudantes são coparticipantes do processo de aprendizagem, na busca da
autonomia do saber. Em conformidade com esses argumentos, o professor que atua na
Educação Escolar Quilombola necessita estabelecer a relação entre os conhecimentos dos
estudantes e os conteúdos curriculares da disciplina de Matemática, de modo que o estudante
seja capaz de relacionar o seu conhecimento construído através da convivência na
comunidade e o conhecimento presente nos livros didáticos e provas de vestibulares ou
similares. Além disso, o professor precisa oportunizar de maneira dialógica, aproximações
entre o cotidiano do sujeito aos saberes acadêmicos, contribuindo para a valorização das
raízes e identidade cultural de grupos não hegemônicos, promovendo uma concepção de
educação para a cidadania, para a formação de cidadãos críticos, conscientes da sua realidade
e atores de transformações.
Preocupa-nos compreender se tais orientações estão presentes no trabalho docente das
escolas quilombolas que participam desta pesquisa, e também quais saberes estes mobilizam
em sala de aula. Para tanto, o objetivo deste projeto foi mapear estes saberes e identificar em
que medida a formação docente contribui para a realização do trabalho dos professores de
escolas quilombolas. O quadro abaixo descreve de forma sintetizada, os saberes que para
Tardif são considerados integrados às diferentes relações:
Quadro 1: Saberes docentes
Saberes de formação
profissional
São saberes destinados
à formação científica
dos professores.

Saberes disciplinares

Saberes curriculares

Saberes experienciais

São
saberes
que
correspondem
aos
diversos campos do
conhecimento
(matemática, história,
literatura, etc).

São
saberes
que
correspondem
a
discursos,
objetivos,
conteúdos e métodos
que a escola define e
categoriza.

São saberes que brotam
da experiência e são por
ela
validados,
incorporando-se
à
experiência individual e
coletiva.

Fonte: TARDIF (2012)

Reafirmando essas características, temos também Gauthier (2006, p. 28), quando
esclarece que é muito mais pertinente conceber o ensino como a mobilização de vários
saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para
responder a exigências específicas de sua situação concreta de ensino.

1086

Neste entendimento, os saberes docentes descritos por Tardif (2012) darão sustentação
às análises das aulas observadas dos professores das escolas participantes do projeto. O intuito
disto é que seja possível entrelaçar os saberes docentes identificados e as ações pedagógicas
dentro das salas de aulas que possibilitem e estimulem a criatividade e o compromisso com a
transformação social defendida pelos conceitos da Educação Escolar Quilombola.
Descrevemos a seguir as práticas pedagógicas entrecruzadas às narrativas dos docentes da
área de Matemática.

4 Resultados

As informações aqui transcritas são resultados das observações realizadas na
disciplina de Matemática, dos trechos da entrevista individual dos professores e das anotações
do caderno de campo, produzidas durante o tempo em que estivemos presentes no campo
pesquisado. Para as análises, buscamos identificar os saberes evidenciados pelos professores
durante as aulas observadas. Além disso, intentamos também compreender se os professores
estabelecem relações entre os conhecimentos da comunidade e os conhecimentos acadêmicos
presentes no currículo da Matemática, de acordo com as sugestões das OCEEQ (2010).
Ao analisar as histórias de vidas destes professores, percebemos que o caminho
percorrido para se tornarem docentes foi penoso e cheio de desafios. A maioria dos
professores relata que suas escolhas pela licenciatura têm a ver com as possibilidades que o
mercado de trabalho lhes ofertava, assim como uma possível ascensão social. Segundo os
mesmos, tornar-se professor seria garantia de vaga de trabalho no local onde residem. Para a
professora Jane, ir para a docência significou um recomeço de vida, após o divórcio, essa foi a
opção mais importante para que ela reconstruísse a sua vida junto aos filhos. O professor
Cláudio relatou que quando criança, morando na comunidade quilombola em que trabalha, já
vislumbrava que a profissão mais importante daquele lugar era a de professor. Para a
professora Tânia, ser professora também seria sinônimo de empregabilidade, inclusive iniciou
a sua função docente ainda durante a sua graduação. João relata que trabalhou em outras
funções fora da escola, sempre teve facilidade com os cálculos e aproveitou disso para
ingressar no emprego de professor, lugar em que lhe possibilitou avistar a oportunidade de
segurança financeira. Já para Vilma, ainda em formação, a escolha se deveu ao fato de ela ter
se inspirado nos pais que também são professores.
Observamos que os professores têm um bom relacionamento com os estudantes.
Vilma foi a professora que apresentou um pouco de insegurança enquanto estava em sala de
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aula, talvez por estar ainda em formação para a profissão, bem como por não estar cursando
Matemática na sua graduação, ela cursa Licenciatura em Física. Fato que nos levou a
questionar a gestão da escola que prontamente nos informou que a contratação da professora
Vilma, sem formação acadêmica para a função, se deve ao fato da escassez de profissionais
habilitados e disponíveis para assumirem as aulas. Uma formação na área específica de
atuação é de suma importância e a esse respeito, Borges & Tardif (2001, p.3), afirmam que ―o
professor deve possuir saberes expertos eficientes que lhe permitam, com toda a consciência,
organizar as condições ideais de aprendizagem para os estudantes‖. Embora a professora
apresentasse preocupação com o êxito de seu trabalho, compreendemos que esta falta de
formação específica para a disciplina ministrada pode comprometer a aprendizagem dos
estudantes.
É importante relatar que parece ser comum nestas escolas os professores assumirem
aulas em disciplinas que diferem da sua formação. Também é caso do professor Cláudio, que
além da Matemática, ele também leciona Química e Física, e da professora Jane, que assumiu
também as aulas de Física. Isso se deve ao fato de que, segundo as equipes gestoras das
escolas, não haver profissionais habilitados para essas disciplinas e que estejam disponíveis
para assumirem as aulas em escolas quilombolas, muitas delas distantes dos centros urbanos.
Quando questionados sobre assumir aulas que estão fora da sua formação, os professores
relatam que estas são necessárias para complementação de carga horária para a contratação,
pois os mesmos não são efetivados na rede estadual de ensino, pontuam ainda que se sentem
felizes por contribuírem com a unidade escolar, não deixando que os estudantes fiquem sem
as aulas durante o ano letivo.
Os professores Cláudio e Jane além de assumirem aulas diferentes da sua formação, a
maioria destas está em turmas multisseriadas, ou seja, estudantes de anos/séries diferentes
matriculados numa mesma turma, frequentando a mesma aula. Durante as observações
professor Cláudio, em uma turma multisseriada de 7º/8º/9º anos do Ensino Fundamental,
verificamos que o mesmo não propôs atividades diferenciadas para os grupos de estudantes
matriculados nos referidos anos, que embora estivessem no mesmo ambiente e na mesma
aula, deveriam ter acesso aos conteúdos definidos na matriz curricular para cada ano
distintamente. Quando perguntado sobre este fato, Cláudio (entrevista, 2017) diz que ―não
consegue trabalhar conteúdos distintos nesta turma e que ele mesmo escolhe conteúdos que
possam contemplar o conhecimento que os estudantes já possuem‖. Confirmamos o seu relato
quando durante as nossas observações nas aulas desta turma multisseriada, o professor
escreveu no quadro de giz problemas matemáticos que envolviam atividades de adição e
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subtração, conteúdo da matriz curricular que contempla os estudantes das três turmas em uma
única sala de aula.
A pesquisadora então o questionou sobre o fato de que na ementa curricular do 9⁰ ano
está previsto o conteúdo sobre Função do 1⁰ grau, o que não acontece na ementa, por
exemplo, do 7⁰ ano, e nesta condição o que o professor faria. Ele respondeu que não iria
―trabalhar este conteúdo nesta turma‖, o que nos levou a inferir que estes estudantes estarão
em prejuízo na aprendizagem, uma vez que o conteúdo em questão faz parte dos conteúdos
estudados durante as aulas de Matemática do Ensino Médio, próximo nível em que os
estudantes estarão. Salientamos que neste caso não podemos culpabilizar o professor pelo
possível fracasso dos estudantes, já que ele não é o responsável pela organização da turma que
acolhe estudantes matriculados em anos/séries diferentes, e sim a própria Secretaria de Estado
de Educação que não leva em consideração essas peculiaridades.
Neste entendimento, Tardif (2012, p. 92) corrobora dizendo que:
As mudanças de série exigem, portanto, uma grande adaptação e uma flexibilidade
que nem sempre são fáceis, principalmente quando o professor tem várias séries ao
mesmo tempo (paralelamente) e/ou trabalha com ciclos de ensino diferentes e se
depara, assim, constantemente, com mudanças instantâneas ou quase instantâneas.

Neste caso, precisamos estar atentos aos possíveis prejuízos que os estudantes sofrerão
por não terem em suas aulas de Matemática os conteúdos pertinentes à matriz curricular
daquela ano/série. No entanto, compreendemos a dificuldade dos professores em tentar
resolver o problema uma vez que se o professor Cláudio fosse dividir a sua hora/aula naquela
turma seria necessário o fracionamento do tempo, dividindo assim os 60 minutos em três
momentos distintos, sendo um momento para cada turma matriculada em cada ano/série,
destinando a cada uma delas um planejamento com conteúdos diferentes. O fracionamento do
tempo é possível, mas é complexo e causa prejuízos aos estudantes. Urge a necessidade de
uma reavaliação dessa organização por parte da rede estadual de ensino de Mato Grosso.
Com relação aos conhecimentos da comunidade quilombola estar inseridos nos
planejamentos das aulas destes professores, conforme preconizam as OCEEQ (MATO
GROSSO, 2010), nas aulas de Cláudio, Vilma e Antonio não foram observados. Eles se
apresentaram bastantes tradicionais em seus planejamentos, valorizando as técnicas de
cálculos, ou seja, traziam conteúdos presentes nos livros didáticos não apresentando relações
ao contexto quilombola. Tinham ricos argumentos pertinentes aos conteúdos trabalhados, mas
ficou explícito que carecem de metodologias que valorizem os conhecimentos matemáticos da
comunidade em que a escola está inserida, assim como preconizam os pressupostos da
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Etnomatemática, sugeridos pelas OCEEQ (2010). Precisamos salientar que estes professores
têm como foco a preocupação com o aprendizado dos estudantes, o esforço para atender ao
processo de ensino é notadamente expressivo em suas aulas.
O professor Cláudio escreveu no quadro teorias, fórmulas e desenhos de figuras
geométricas planas, os argumentos utilizados para a explicação do conteúdo foram
abundantes de conhecimentos sobre o assunto, percebe-se que o professor sabe o que ensina.
No entanto, sem qualquer contextualização com o local da escola, muito menos, relação com
a Educação Escolar Quilombola. É pertinente dizer que embora o professor tenha dificuldade
em lidar com a turma multisseriada, este não se esquiva de suas responsabilidades com o seu
trabalho, buscando o melhor que lhe seja possível ser ofertado aos estudantes. Sobre a sua
formação acadêmica, Joãozinho relata que:
Na minha formação inicial se fosse só pra estudar e depois ir para sala de aula, eu
acho que não tinha, eu não saia preparado. Então quando comecei a estudar eu já
comecei a dar aula, então isso já me ajudou muito, eu já fui estudando e tendo a
prática do dia-a-dia. Às vezes a gente aprende mais em sala de aula do que na
própria faculdade (entrevista, 2017).

De acordo com Tardif (2012), revela-se nas observações das aulas dos professores
Claúdio, Vilma e Antonio, que os seus saberes se aproximam dos saberes profissionais e
curriculares que se prendem aos programas e conteúdos da disciplina de Matemática
formalizados na matriz curricular da graduação e da disciplina na escola.
Durante as observações das aulas das professoras Jane e Tânia foi possível identificar
que ambas utilizam o contexto quilombola para planejar as suas aulas de Matemática. A
professora Jane estava orientando uma de suas turmas para realizarem uma pesquisa dentro da
comunidade quilombola cujo objetivo era identificar a quantidade de moradores daquela
localidade. A professora pretendia relacionar o conteúdo de estatística às informações sobre o
contexto quilombola. Segundo a mesma, esta pesquisa já havia sido realizada em anos
anteriores, e agora ela pretendia, além do censo, identificar os motivos do aumento ou da
diminuição da população. Percebe-se que a professora também utiliza as aulas de Matemática
para desenvolver o senso crítico em seus estudantes quando trata o resultado da pesquisa
realizada por eles como fonte de informações acerca da movimentação dos moradores dentro
da comunidade.
Já a professora Tânia durante a leitura e interpretação de gráficos e tabelas presentes
em uma atividade do livro didático usado por ela, relacionou o assunto ―Coleta de lixo‖ à
realidade da comunidade quilombola a que pertencem seus estudantes. Segundo a professora,
o lixo na comunidade não é recolhido, e durante as aulas ela provocou discussões sobre o

1090

assunto, levando os estudantes a relatarem como descartam os lixos em suas residências e se
esses descartes estão de acordo com as estratégias para a preservação do meio ambiente.
Nota-se aí inclusive uma interdisciplinaridade com a disciplina de Ciências.
O trabalho em sala de aula desenvolvido pelas professoras Jane e Tânia se aproximam
dos pressupostos da Etnomatemática sugeridos pelas Orientações Curriculares para a
Educação Escolar Quilombola de Mato Grosso (2010). As professoras relacionavam os
conteúdos presentes nos livros didáticos à realidade da comunidade em que a escola está
inserida. É pertinente, neste caso, compreender que esta sugestão é possível nas escolas
quilombolas. Estes fatos evidenciam que além dos saberes profissionais e curriculares, que
abarcam conhecimentos presentes na matriz curricular da graduação em Matemática e dos
livros didáticos, as professoras também se utilizam os saberes da convivência com os pares,
com os estudantes, com a comunidade quilombola. Denominados como saberes experienciais,
que segundo Tardif (2012), estes são saberes que brotam da experiência e são por ela
validados, incorporando-se à experiência individual e coletiva.

Considerações finais

Durante a pesquisa verificamos que cada professor tem suas singularidades em sala de
aula, apresentando diferentes tipos de procedimentos. Porém, suas atitudes em sala de aula
nas diferentes turmas não apresentam variações. Percebe-se também que estes professores
quando assumem aulas que não fazem parte da área de conhecimento de sua formação, não se
abstém da responsabilidade que lhe é exigida na aprendizagem dos estudantes. Para tanto,
buscam auxílio em materiais didáticos ou entre os pares que possam contribuir para executar
da melhor maneira possível o seu planejamento. Freire (2011) afirma que ensinar é uma
especificidade humana, além de também assegurar que essa tarefa exige várias competências,
tais como: ter segurança, ser comprometido, saber escutar e ter competência profissional.
Identificamos também que embora as escolas atendam a mesma especificidade, no
caso da Educação Escolar Quilombola, existem algumas particularidades que assemelham e
em outras não, como é o caso das escolas que no momento da pesquisa ainda
disponibilizavam turmas multisseriadas. Sobre esse fato, os professores que nelas lecionam
nos revelam que este tipo de organização de estudantes dificulta o processo de ensino e de
aprendizagem, sujeito a todo tipo de prejuízo aos estudantes. Neste entendimento, afirma
Leite que:
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A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegado a
planos inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do processo
educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação politico-ideológico da
oligarquia agraria, conhecida popularmente na expressão: gente da roça não carece
de estudos. Isso é coisa de gente da cidade (LEITE, 1999, p.14).

Fica evidente que deve ser reavaliado esse procedimento de turma multisseriada a fim
de não causar prejuízos na aprendizagem dos estudantes de escolas quilombolas, pois a escola
faz a diferença na vida destes a partir do momento que se percebem como pessoas que podem
transgredir além do estereótipo de que quilombola, negro e pobre não merece uma educação
de qualidade.
Quanto às recomendações das OCEEQ (MATO GROSSO, 2010) a respeito da
importância em se relacionar os conteúdos da matriz curricular e os saberes da comunidade,
percebemos que a maioria dos professores de Matemática pesquisados não a leva em
consideração no planejamento de suas aulas. Quando questionados sobre esse fato, alguns
professores reconheceram que possuem dificuldades para estabelecer relação entre os
conteúdos que estavam sendo abordados em sala de aula com a realidade local quilombola.
Em outros casos, os professores não reconheciam a especificidade da Educação Escolar
Quilombola, não compreendiam porque aquela unidade escolar foi incluída nessa modalidade.
Acreditamos que esses descompassos entre as especificidades da escola e os
professores pesquisados podem impactar de forma negativa no fortalecimento da identidade
dos estudantes, na melhora de autoestima e na construção de estratégias que os possibilitem o
enfrentamento da crueldade da exclusão e do fracasso escolar. Fica evidente que urge uma
formação continuada para estes professores que abordem as questões quilombolas, tanto sobre
legislação que regulam a modalidade, quanto sobre o fazer pedagógico. Sobre isso, Gauthier
(2006) afirma que é preciso garantir que saberes culturais, científicos, curriculares,
pedagógicos e de conteúdos estejam vinculados à formação prática, a fim de que se superem
os obstáculos que se impuserem ao professor.
Desenhando o mapa de saberes, ficaram evidenciados pelos professores que estes
transitam entre os quatro tipos descritos por Tardif (2012, p. 36), sintetizados de maneira
heterogênea como ―um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de
saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e
experienciais‖. Durante a pesquisa pudemos reconhecer esse saber plural na ação docente dos
professores pesquisados, que de certa maneira contribui para o trabalho destes no contexto
pesquisado.
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Por fim, é necessário enaltecer que todos os professores que tiveram as suas aulas
observadas planejam as suas atividades pedagógicas com responsabilidade e cuidado,
buscando sempre os melhores esforços para que os estudantes alcancem o êxito na
aprendizagem. Embora todas as adversidades com que os professores esbarram no ambiente
escolar e os impeçam de cumprir com o planejado, a exemplo da falta de material adequado,
inexistência de recursos didáticos e pedagógicos, estes visivelmente não desanimam da
função que lhe foi confiada: a de ensinar.
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SABERES E FAZERES EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS: A
EDUCAÇÃO DO CORPO, TRILHAS ENTRE O MARANHÃO E O
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Resumo:
A presente pesquisa em andamento busca compreender as Práticas Corporais no âmbito dos Fazeres e Saberes
em comunidades quilombolas localizadas no litoral ocidental do Maranhão, especificamente no município de
Guimarães e no Estado do Mato Grosso,com vistas aconfigurá-las como Fenômeno Educativo.Em tempo,
ressaltamos o uso o termo ― trilhas‖ utilizado no titulo da investigação como proposição de imersão nos
contextos elencados para estudo, não enquanto comparação, mas, respeitando suas singularidades e
similaridades no fazer e no pensar, no sentido de elencar núcleos significativos para pensarmos a Educação do
Corpo. O estudo tem sua centralidade nos Estudos do Corpo, se sustentará em bases filosóficas, em especial na
Fenomenologia de Merleau-Ponty, realizando interlocuções com a Sociologia e Antropologia.Busca-se
compreender o fenômeno dos Fazeres e Saberes nessas comunidades como uma a educação a partir do corpo, e
o corpo a partir da educação.
Palavras-chave: Saberes e fazeres; Comunidades quilombolas; Educação do Corpo

I Introdução
O presente texto decorre de pesquisa em andamento, intitulada ―Saberes e Fazeres em
Comunidades Quilombolas: A Educação do Corpo, Trilhas entre o Maranhão e o Mato
Grosso, desenvolvida junto ao Programa de Pós- Graduação em Educação PPGE, da
Universidade Federal do Mato Grosso. A referida pesquisa tem como objetivo, compreender
as Práticas Corporais no âmbito dos Fazeres e Saberes em comunidades quilombolas
localizadas no litoral ocidental do Maranhão, especificamente no município de Guimarães e
no Estado do Mato Grosso com vistas a configurá-las como Fenômeno Educativo.
Constitui-se em desdobramentos de estudos anteriores desenvolvidos em

outros

patamares de investigação, cujos objetos se constituíram de manifestações de práticas
corporais matrizes africanas construídas ou originadas em comunidades tradicionais, a saber;
Dissertação de Mestrado, Tese de Doutorado, ambas desenvolvidas no Programa de PósGraduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, Orientações de Iniciação
científica, disciplina ministrada junto ao Curso de Licenciatura em Educação Física com vista
a atender à atual Resolução dos Cursos de Licenciatura, e pesquisa atual financiada pelo
Ministério do Esporte por meio do Centro de Desenvolvimento em Políticas Públicas de
Esporte e Lazer do Maranhão/ REDE CEDES, esta última desenvolvida no município de
Guimarães- MA, onde buscou se realizar levantamento das Práticas Corporais no âmbito do
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Esporte e do Lazer em 13 comunidades quilombolas certificadas, localizadas no litoral
ocidental do Maranhão, com vistas a elencar elementos que subsidiassem a construção de
Políticas Públicas de Esporte e Lazer que atendesse interesses e necessidades peculiares a
essas comunidades. Entre essas comunidades elencaremos pelo menos uma comunidade para
a presente pesquisa.
O Estado do Maranhão é o segundo estado brasileiro com maior número de terras de
quilombos tituladas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, atrás
apenas do Pará. A titulação diz respeito ao reconhecimento e outorga de título coletivo e próindiviso à comunidade, em nome de sua associação legalmente constituída sem nenhum ônus
financeiro, e que a partir desse ato fica devidamente registrada no Serviço Registral da
Comarca de localização das áreas. Existem no Estado do Maranhão, aproximadamente 836
comunidades quilombolas dentre identificadas, cadastradas e outras apenas informadas,
carecendo de pesquisa. Essa conquista deve-se a luta dos quilombolas maranhenses
articulados na Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão
―ACONERUQ‖ (Maranhão, 2009).
Localizado no litoral ocidental maranhense, o município de Guimarães é uma das
cinco primeiras cidades do Maranhão, foi fundada e colonizado por portugueses em 1758. A
grande quantidade de escravos no local deixou marcas nítidas das culturas africanas e
constituindo comunidades que se autodefinem como quilombos; comunidades negras, que
possuem modos específicos e próprio de lidar com seu corpo, com suas práticas corporais
manifestadas na sobrevivência, na religiosidade, no brincar, enfim em toda esfera de sua
humanidade (Cunha, 2004).
O município de Guimarães possui 27 comunidades quilombolas, das quais 13 estão
certificadas a saber: São José dos Pretos, Carapirá, Lago do Sapateiro, São Vicente, Baiacu,
Cumun,Damásio, Macajubal, Porto das Cabaceiras, Porto de Baixo, Guaramandiua, Santa
Rita dos Cardosos, São Benedito dos Caratiua (Maranhão, 2009).
Outro universo por onde ―trilharemos‖ será no Estado de Mato Grosso, onde
elencaremos uma comunidade quilombola a partir realização de estudos exploratórios no
referido Estado.
Compreender as práticas corporais manifestas nos seus fazeres e saberes construídos
no contexto quilombola, significa conhecer suas peculiaridades na forma de educar e educarse e conseqüentemente contribuir para ser repensadas metodologias com vistas a promoção
de uma educação que realmente atenda a essa parcela da população brasileira.
Justifica se o presente estudo em consonância com o que dizem Falcão et.al (2011)
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pela escassez de produção acadêmica acerca das manifestações da cultura corporal no
contexto investigado, considerando o total de quase quatro mil comunidades quilombolas
existentes no país, e certa invisibilidade e desconhecimento, tanto por parte de expressiva
parcela da comunidade acadêmica como dos órgãos governamentais e da própria sociedade
civil organizada sobre a maneira como essas comunidades quilombolas se organizam e
produzem as condições materiais e imateriais para enfrentar suas precárias condições de vida
no contexto brasileiro.

2 Sobre quilombos e práticas corporais

O termo quilombo nessa pesquisa contrariamente ao pensamento majoritário não se
refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação
biológica, também não se refere a grupos isolados ou de uma população estritamente
homogênea, mas, de uma compreensão de grupos que desenvolvem práticas cotidianas e
resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na
consolidação de um território próprio (O‘DWYER,2007).
Essa compreensão encontra corroboração em Verde (2017) ao inferir sobre os
pensamentos de Munanga (1996) e Moura (2001), ao afirmar que:
Para esses estudiosos, a idéia de quilombo, está mais associada aos moldes de uma
República Africana, onde os negros se organizavam e se fortaleciam para o combate
ao modo hostil como eram expropriados de suas terras no continente africano, sendo
talvez esses hábitos aguerridos transplantados para o Brasil, contribuindo para a
origem dos quilombos [...] Nessa perspectiva, a luta pela posse da terra foi constante
naquela sociedade em África, e certamente esses elementos contribuíram para o
espírito combativo dos negros escravizados no Brasil(VERDE, 2017.p.130).

A autora supracitada reforça o conceito de Quilombos em Moura (2001):
Segundo Moura (2001), Quilombos são comunidades negras ―rurais‖ habitadas por
descentes de africanos escravizados, que mantiveram os laços de parentescos e
vivem, em sua maioria, de cultura de subsistência. Para este autor,a afirmação da
identidade nas comunidades negras rurais perpassa pelo valor de suas expressões
culturais e a convivência perpassa pelo valor de suas expressões culturais e a
convivência em comunidade com o compartilhamento das terras e de uma
identidade justificam a condição de coletividade (VERDE, 2017,p.133).

A afirmação de Verde (2017) coaduna se com Falcão, Inácio e Vieira (2011) quando
estes dizem que os quilombos representam uma das mais importantes e simbólicas questões
de debate acerca da igualdade racial no país. Nas últimas duas décadas, muitas lutas vêm
sendo travadas em torno do reconhecimento de áreas dessas comunidades quilombolas.
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Em Cardoso (2010) encontramos a afirmação de que os quilombos foram uma forma
de resistência a escravidão, criando dessa forma suas alternativas, era um espaço de liberdade
de convivência, manifestação cultural e produção, cuja garantia de titulação tem amparo no
art. 68 da Constituição de 1988.
Quanto ao conceito de comunidade remanescente de quilombo, Verde (2017, p.133)
afirma que ―esta condição é submetida à de pertencimento e herdeira direta de uma identidade
ou territorialidade, sendo essa identidade em si um aspecto cultural de relevância‖
Lara e et.al (2012) inferem que estas são comunidades que possuem idênticos modos
de vida, organizam-se em torno do eixo central que é a terra, não apenas como condição
material para plantar, colher e promover a subsistência, mas como modo existencial de sua
cidadania, pertencimento, relações familiares / sociais e reposição de energias laborais.
Esse conceito traz a posse da terra como forma de pertencimento a determinado grupo
social, como algo que une as comunidades quilombolas em prol de um objetivo em comum –
a sobrevivência, diferentemente do entendimento de posse de terra que gera o acúmulo do
capital que desune, exclui e empobrece aqueles que não detêm o capital, ou seja, o chamado
proletariado.
Sobre as práticas corporais, Lazarotti Filho et.al (2010) entendem, como
manifestações culturais que enfocam a dimensão corporal estabelecendo sentido e
significados próprios da cultura a qual estão inseridos, ou seja, as práticas corporais formam a
identidade de um povo.

O termo ―práticas corporais‖ vem sendo valorizado pelos

pesquisadores que estabelecem relação com as ciências humanas e sociais, pois aqueles que
dialogam com as ciências biológicas e exatas operam com o conceito de atividade física
elementos constituintes da área de esporte e lazer..
Assim as práticas corporais configuradas nos Fazeres e nos Saberes das comunidades
investigadas nos fornecerão o solo perceptível para afirmarmos a proposição em que na
experiência vivida e construída no cenário nas comunidades quilombolas há uma educação
que se configura na plasticidade do corpo, na sua capacidade de atribuir sentidos e construir
significados.

3 A compreensão de um corpo fenomenológico e a educação
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É a partir da Fenomenologia que nos identificamos para realizar este estudo,
compreendendo que esta educação está relacionada com o domínio da apreensão sensível
vinculada à relação de sentidos do homem com o mundo, consigo próprio e com os outros.
A proposição, portanto, firma-se nos estudos de Merleau-Ponty enquanto perspectiva
ontológica e epistemológica do corpo.
A contribuição de Merleau-Ponty coloca-se no sentido do reconhecimento da
complexidade do corpo e do movimento como elementos existenciais. O corpo não é
objeto nem idéia, é expressão singular da existência do ser humano que se move. O
corpo é linguagem, é movimento, é obra de arte(NÓBREGA, 2000, p. 26).

Pensar o corpo como centralidade da cultura, portanto como produção do
conhecimento é empreender a noção de corporeidade como sendo a unidade que engloba
uma pluralidade de formas ou de existências, portanto compreende-se que a reflexão
epistemológica da corporeidade contribui não apenas para a compreensão do ser humano em
sua condição existencial básica, mas propicia a criação de novos modos de organização do
conhecimento e de convivência ética e social, particularmente na educação ( Nóbrega, 2010).
Compreende se então que corporeidade, corpo e cultura são campos férteis para
aprofundamento de pesquisas e construções do conhecimento, portanto, como um campo
epistemológico multirreferencial como possibilidade de orientar a diversidade de saberes
sobre o corpo, também estes, produzidos pelo corpo.
Dessa forma partimos da premissa em que nos contexto a serem investigados vive-se
experiências que não ocorrem em um sistema de relações que determina cada acontecimento,
mas de uma subjetividade aberta, cuja síntese não pode ser acabada. Assim, através de gestos,
olhares, posturas, distâncias de outros corpos expressam sentimentos e um modo de leitura da
realidade. Pelo corpo, adquirem e produzem saberes que configuram a cultura e dão sentidos à
existência. Pela percepção, o corpo em suas diversas experiências conhece. A experiência
perceptiva se encadeia, se motiva, implicando-se uma às outras. A percepção das coisas do
mundo é a dilatação da presença corporal.
Concebemos, portanto, um conhecimento que emerge das capacidades de
compreensão, que por sua vez estão enraizadas nas estruturas de incorporação biológicas, mas
são vividas e experienciadas em um domínio de ação consensual e de história cultural
(VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2001), pensamento corroborado por Serres (2004), ao
afirmar que o conhecimento desencadeado opera por uma lógica onde entrecruzam as esferas
de sua existência: biológicas, culturais, simbólicas. É por essa intersecção que este procura
significar para além de sua simples existência, inaugurando sentidos:
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O corpo em movimento federa os sentidos e os unifica nele. Essa visão corporal
global e esse toque, cujo maravilhoso poder de transubstanciação transforma o
paredão rochoso em matéria mole e fibrosa, continuam sempre a produzir
encantamento, mesmo na ausência tácita da música (SERRES, 2004, p.15).

Os estudos de Nóbrega (2010), nos ajudam a compreender, o corpo, como sendo a
unidade que engloba uma pluralidade de formas ou de existências. Um corpo que não se
divide em materialidade, sensações, cognições, mas demonstra os atos de significações, ou
seja a cultura produzida por esse corpo ao relacionar-se com

o entorno inaugura uma

racionalidade que emerge da sua condição corpórea e de seus sentidos biológicos, afetivos,
sociais e históricos e que precisa ser levada em conta no ato de educar.
Em especial à Educação, Nóbrega (2010) diz;
Sendo o Corpo condição existencial, afetiva, histórica, epistemológica [...]
precisamos admitir que o corpo já está presente na educação. O desafio é superar as
práticas disciplinares que o atravessam e reencontrar outras linhas de força. Desse
modo, as aventuras pessoais, os acontecimentos banais ou históricos, a linguagem
do corpo precisa ser considerada no ato de ensinar (NÓBREGA, 2010,p.114).

Nóbrega (2014,p.112) reafirma essa tese:
Nosso corpo traz marcas sociais e
históricas e, portanto, questões culturais,
questões de gênero e questões de pertencimentos sociais podem ser lidas no
corpo[...]Pensar o corpo na educação significa evidenciar o desafio de nos perceber
como seres corporais.

Para Nóbrega, (1999). É preciso reconhecer o corpo como corpo vivo, lúdico, trágico,
portador de múltiplos sentidos; um corpo associado à motricidade, à percepção, à sexualidade,
à linguagem, ao mito, à experiência vivida, à poesia, ao sensível e ao invisível
O corpo não pode ser concebido apenas como extensão ou volume, contemplado do
exterior, como objeto: nem do interior, sem segredo, separado de si. O corpo do qual
falamos não se resume a uma visão tecnificada ou disciplinadora da condição
humana. Mas de um corpo vivo, cuja linguagem projeta o indivíduo para fora de si
mesmo e o expõe ao elogio ou à sanção do grupo (NÓBREGA, 2003, p. 3).

Dessa forma a autora considera que a linguagem do corpo está circunscrita ao privado,
ao íntimo, ao secreto, mas também ao público, à história social e coletiva. Um corpo marcado
não apenas pela extensão, volume ou capacidade de deslocamento no espaço, mas pela
percepção, pelo desejo, pelo afeto.
Portanto, os fazeres e saberes, os conhecimentos produzidos, o corpo aprende. Educa e
se educa ao criar e recriar

estruturas, modo de ser, fazer, relacionar-se com o outro,

posicionar-se ante ao mundo; Educa os sentidos para ampliar a sua capacidade de apreensão
do mundo. Uma Educação que se constrói na relação do corpo com a experiência vivida com

1099

espaço, com o movimento, com o desejo, com a sexualidade , com a expressão e a fala, como
nos ajuda pensar Souza (2016).

4 Perspectivas sobre a educação do corpo no contexto a ser investigado

Esta investigação consiste em uma pesquisa qualitativa, caracterizada como
exploratória quanto aos seus objetivos. Pelas fontes utilizadas na coleta de dados define-se
como pesquisa de campo, adotando-se como procedimentos de coleta, a combinação de
pesquisa bibliográfica, registros fotográficos, filmagens dos espaços de interações sociais
eentrevista com membros das comunidades investigadas.
O público-alvo da investigação será constituído de pelo menos uma comunidade
quilombola situado do município de Guimarães – MA, entre as investigadas em pesquisa
anterior já mencionada, e uma comunidade quilombola do Estado de Mato Grosso, que será
elencada após estudo exploratório nesse Estado.
Dessa forma, na perspectiva metodológica de orientação fenomenológica, o material
para a análise nessa pesquisa será constituído estritamente das descrições das situações
vividas nesse mundo-vida das comunidades quilombolas. A descrição está relacionada aos
relatos do espaço e do tempo vividos. Relata o percebido, isto é, o visto, o sentido, a
experiência como vivida pelo sujeito (MERLEAU-PONTY, 1999).
Nesse sentido, a descrição assume a forma de um texto à espera de interpretação; é ele
que fornece indicadores do solo perceptual onde ocorre a experiência da qual são destacadas
as unidades de significados, isto é, unidades da descrição ou do texto que fazem sentido para
o pesquisador a partir das interrogações formuladas.
A investigação coloca a experiência perceptiva como campo de possibilidades para o
conhecimento, ou seja, no logos sensível estético. Trata-se de ―uma nova possibilidade de
leitura do real e da linguagem sensível, procedendo pela reversibilidade dos sentidos‖
(NÓBREGA, 1999, p. 124). Buscaremos nos dados originários da experiência, as unidades de
significados para chegarmos as experiências dos ―Fazeres e Saberes‖ nas comunidades
quilombolas enquanto fenômeno educativo.
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TEORIA CRÍTICA DA EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Juliane Rogonni Ferrari Bernacki (PPGE/UFMT) – jurogonni@gmail.com
Resumo
Este artigo visa à possibilidade de observar a Teoria Crítica da Sociedade elaborada por Theodor W. Adorno,
Walter Benjamin, Max Horkheimer, Hebert Marcuse, com a escola de Frankfur em que produziram diversos
textos, palestras e livros; que serão utilizados para discutir criticamente a construção da educação inclusiva. Ao
refletirem sobre os fatos que ocorreram por meio do autoritarismo Nazista, dá-se luz ao combate do preconceito
em todos os âmbitos sociais e também na escola que se apresenta como um espaço social importante e que
precisar ser observado em suas práticas. Por meio da revisão bibliográfica e dos textos apresentados pelos
autores; busca-se esclarecer, justificar e compreender as exclusões, os preconceitos e as descriminações
presentes nos pensamentos da sociedade atual em relação às pessoas com deficiência. O espaço escolar tem em
si imbuído as novas leis da inclusão e fazem com que a escola se constitua como um lugar de possibilidades para
romper os paradigmas excludentes, construindo um espaço que pretende tornar possíveis experiências para a
convivência.
Palavra-Chave: Inclusão. Teoria Crítica da Sociedade. Exclusão. Pessoa com deficiência.

1.

INTRODUÇÃO

E notório que a educação inclusiva vem sendo abordada mundialmente em
movimentos que pretendem assegurar direitos das pessoas com deficiência, os movimentos
educacionais internacionais que foram preconizados nos EUA e apoiados pela Unesco, Unicef
e Fundo Internacional de Educação, como a Declaração de Guatemala, Salamanca e diversos
outros com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino básico para todos os estudantes,
conforme afirma (MENDES, 2006).
Assim, o princípio da inclusão escolar passa a ser defendido como ―uma proposta de
aplicação prática no campo da educação, de um movimento mundial denominado
inclusão social‖ (MENDES, 2006, p. 395).

Diversos documentos decorrentes de convenções e conferências mundiais, bem como
leis, reafirmam o direito de todas as pessoas ao acesso à escola, com permanência e
aprendizagem significativa, em que todas as pessoas sejam tradadas com equidade de diretos,
inclusive às pessoas que apresentam algum tipo de diversidade e ou com deficiência.
Com o intuito de efetivar os movimentos mundiais no Brasil, o Ministério da
Educação (MEC) publicou, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, garantindo que as pessoas com deficiência tenham seus
diretos reconhecidos e assegurados, conforme é instituído no artigo 208 inciso III o AEEAtendimento Educacional Especializado com o intuito oferecer através deste serviço
oportunidade de inclusão a todos os estudantes com deficiência nas escolas do ensino comum,
este atendimento é destinado aos estudantes com deficiências (sensoriais, motoras, auditivas e
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visuais), transtornos globais do desenvolvimento (denominado atualmente de Transtorno do
espectro autista) e altas habilidades/superdotação.
As lutas pela educação inclusiva, no que se refere à pessoa com deficiência foram
intensamente travadas pelas próprias pessoas com deficiência ao desejarem serem respeitadas
como seres humanos e observadas em todos os âmbitos de sua subjetividade, assim as
políticas de restauração e afirmação pública surgem no Brasil como consequência destas
empreitadas que iniciaram internacionalmente e fundamentaram-se com a promulgação de
leis como a Lei Brasileira de Inclusão N. 13.146 de 2015.
Mesmo diante dos significativos avanços que a escola e a sociedade realizaram perante
a promulgação das leis e do reconhecimento de um papel social diferente da pessoa com
deficiência, ainda existem impedimentos para que a inclusão ocorra plenamente. Quais são
estas barreiras? Quais são os conhecimentos necessários para realizar uma escola inclusiva?
Porque a Escola Inclusiva ainda não se concretizou?
A escola trás para dentro dela conceitos sociais que são manifestados nas relações
entres as diversas pessoas que fazem parte deste contexto (adultos e crianças), para podermos
compreender as resistências em incluir as pessoas com deficiência e todas aquelas que
apresentam algum tipo de diversidade, faz-se extremamente necessário refletir sobre as
heranças historicamente e socialmente construídas ao longo dos anos e reforçadas pelo
preconceito e pelo autoritarismo.
Neste texto pretende-se tratar a questão da Inclusão em três momentos. No primeiro
relacionar o conceito da Teoria Histórico Crítica e as bases do preconceito presente na
sociedade e na escola, no segundo momento elucidar as possibilidades para construção da
escola inclusiva e em um terceiro momento a escola pública sob a Perspectiva da Inclusão no
Brasil.

2.

TEORIA HISTÓRICO CRITICA E O PRECONCEITO

É fato que a produção destes conceituados autores que fundaram a Teoria Crítica
Cultural relacionam- se com estudos da sociologia, contanto, é possível estabelecer uma
relação entre estes pensadores com a educação inclusiva, através do contexto histórico em que
a sociedade esteve ocupada em produzir meios de controle ideológico reforçando preconceitos
e exclusões, ao invés de pensar para convivência.
A dialética entre o esclarecimento e a barbárie, em que o mito diz ser capaz de
emancipar o círculo de esclarecimento sobre a ameaça, apresentando dificuldade de se auto
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avaliar junto com a limitação e causando aprisionamento, ao contrário de nunca ter sido
refletida conduz ao extermínio. Os campos de concentração ainda existem em diversos
lugares do mundo e no Brasil. Conforme diz Adorno em sua obra Educação após Auschwitz
que esta no livro Educação e Emancipação:
Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma
regressão à barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz foi a
regressão; a barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que têm de
fundamental as condições que geram esta regressão (ADORNO, 1995).

Refletir sobre o extermínio maciço de um povo, sob a perspectiva da Hegemonia das
raças, traz ao menos condições para pensar sobre como a humanidade negou a diferença entre
os sujeitos, buscando anular, exterminar e diluir tudo o que diverge e incomoda, despertando
sentido Narcísico em apenas comtemplar aquilo que é reflexo do ideal de homem Europeu
concebido por modelos hegemônicos de conceber a humanidade, assim, considera-se
importante esclarecer o significado de narcisismo (FREUD,1996).
Pesquisas recentes dirigiram nossa atenção para um estádio do desenvolvimento da
libido, entre o autoerotismo e o amor objetal. Este estádio recebeu o nome de
narcisismo. O que acontece é o seguinte: chega uma ocasião, no desenvolvimento do
indivíduo, em que ele reúne suas pulsões sexuais (que até aqui haviam estado
empenhadas em atividades autoeróticas), a fim de conseguir um objeto amoroso; e
começa por tomar a si próprio, seu próprio corpo, como objeto amoroso, sendo
apenas subsequentemente que passa daí para a escolha de alguma outra pessoa que
não ele mesmo, como objeto (FREUD, 1996e, p. 82).

Conforme corrobora Freud, nas pessoas que apresentam características Narcísicas, em
que estas conseguem apenas observar a si mesmo como referencia para todos os outros
corpos, tornando abjeto aquilo que é diferente de si mesmo, admirando somente a si próprio,
nesta perspectiva em que o inconsciente individual somente aceita e admira o que é ―perfeito‖
muitos corpos se tornam depressíveis e inadequados, pelos simples fato de serem diferentes.
Diante da anulação e inadequação de pessoas que são de diferentes etnias, origens,
características físicas, intelectuais ou sensoriais que não eram consideradas como padrão para
época.
A dominação sempre esteve na raiz da nossa sociedade, mesmo com imenso
desenvolvimento técnico, o objetivo do aprisionamento através do papel que a indústria
cultural tem realizado para que não percebamos a realidade que estamos inseridos, ideais que
reforçam a culpabilidade do sujeito como responsável por mudar a sua condição de vida ou
mantê-la em conformidade com o sistema de dominação e alienação do capitalismo, ao
responsabilizar unicamente o sujeito ao invés de observar a estrutura, coloca neste toda a
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responsabilidade pelo seu fracasso ou sucesso não atribuindo diversos outros fatores que
atravessam a vida das pessoas.
Walter Benjamim ao fazer uso de seus conhecimentos da psicanalise, refere-se no
contexto da experiência como concebia a pobreza na troca de experiência e não propriamente
dita na questão financeira, mas, na dificuldade e limitações das relações, assim reafirmando o
perigo de um regime de totalitarismo, em que o ―eu‖ enfraquecido deste lugar e neste regime,
causa na constituição do sujeito.
Quando a experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em
dia prova de honradez confessar nossa pobreza. Sim, é preferível confessar essa
pobreza de experiência, não é mais privada, mas de toda a humanidade. Surge assim
uma nova barbárie (BENJAMIN, 1987, s/p).

A Europa com todas as condições para superação da barbárie e violência, dizendo-se
enriquecida por causa das possibilidades culturais para que não ocorressem a grande guerra e
campos de concentração, não conseguindo evitar e prever as atrocidades que estavam por vir
com os campos de concentração e extermínio das populações judaicas e continua a reproduzir
um mundo em que submete os indivíduos a fome e a violência estrutural, bem como com a
corrupção e outros fatos e contradições que deveriam ter sido superados.
Segundo Adorno e Horkheimer (1995) em seu texto ―A Dialética do Esclarecimento‖,
as pessoas perderam a sua individualidade de maneira proposital para que pudessem
repetidamente manifestar as ideologias aplicadas pela indústria cultural, apresentando-se
apenas como mais um exemplar deste sistema de anulação do sujeito.
A indústria cultural realizou maldosamente o homem como ser genérico. Cada um é
tão somente aquilo mediante o que pode substituir todos os outros: ele é fungível,
um mero exemplar (ADORNO; HORKHEIMER, 1995, p. 68).

Diante da proposta de anulação do sujeito pela indústria cultural às individualidades,
as vivencias e características peculiares das pessoas deixam de ser relevantes, valorizando
aquilo que é repetição e comum a todos, quando pensamos nas pessoas com deficiência e em
suas diferenças perante a um sociedade que prioriza a massificação dos comportamentos,
aparências, diálogos e maneiras de pensar.
Ficam nítidas as razões pelas quais as pessoas com deficiência são corriqueiramente
colocadas em situações de inferioridade e de descriminação, assim, os ECOS das concepções
positivistas e da Eugênia ressoam fortemente nos dias atuais sobre a continuidade de posturas
repetidas, pela falta de reflexão apropriada dos erros do passado.
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Adorno (1959) em seu texto ―O que significa elaborar o passado‖ onde diz sobre os
perigos de esquecer o passado como peso morto, assim, esquecendo e perdoando tudo,
podendo minimizar atos graves cometidos no passado e abrandando as posturas de carrascos
que provocaram a morte de inúmeros seres humanos e no exagero do ―Rumo Errado‖ que a
historia tomou, como consequência em apenas observar por a objetividade dos fatos, anulando
as subjetividades conduzindo a um regime de ódio que extermina as minorias.
Adorno (1959) destaca a importância de elaborar o passado realizando reflexões sobre
os acontecimentos ocorridos, ressaltando o quanto é perigoso não realizar estas reflexões e
deixando o passado para traz, fazendo com que não consigamos superar as feridas do passado.
O deficiente não é aceito nas instituições escolares e em outros setores da sociedade,
pois a maioria da população ao conviver com pessoas diferentes, não sendo educados para a
convivência, os espaços sociais não propõe para aceitar e conviver com a vastidão de
peculiaridades que o ser humano apresenta, pois estamos dominados sob pelo espírito de
competição em que as pessoas necessitam afirmar que são melhores do que as outras,
consequentemente a cooperação não é vivenciada conforme afirma Crochík.
No nível social, como a conclusão do estudo da personalidade autoritária indica, só a
transformação social que elimine ou, ao menos, minimize a necessidade de
competição e fortaleça a cooperação é capaz de eliminar o preconceito. Assim, um
dos limites importantes à tentativa de diminuição do preconceito através do contato
é o fato de que a necessidade de dominação é imanente ao nosso sistema social
(CROCHÍK, 2000).

Ao ensinar a cooperação sensível e real dentro das escolas, com ações que conduzam a
minimização da competição por quais quer motivos sejam: notas, maior rendimento nas
disciplinas e premiação aos melhores estudantes com a valoração das qualidades de cada
pessoa, criam-se perspectivas de uma possibilidade de educação e de convivência que
estimule a convivência mais harmônica e menos competitiva.
Segundo Horkheimer (1976) educar para a solidariedade e compaixão pode ser um dos
caminhos para combater a crueldade que insiste em permanecer nas pessoas e que é evocada a
uma ideologia pronta nos meios de comunicação de massas. Educar sensivelmente para
alteridade, demonstrando que quem recebe todo o ódio que e descarregado nela também é
uma pessoa que sentem, amam e vivem, assim como elas.
Diante desta perspectiva observamos que a educação por si só, não muda o nosso
mundo, afirmar que apenas a esfera educacional pode transformar toda construção de
desigualdade e subordinação, revela uma condição de ingenuidade. A ação de transformação
social é por via politicas afirmativas. Contanto, a educação pode oferecer subsídios para ações
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politicas a serem desenvolvidas, através de uma consciência histórico-filosófica embasada em
teóricos que busquem pensar e responder sobre a possibilidade da convivência de maneira
mais efetiva.
Romper com preconceitos fundamentados na cultura hegemônica e discriminatória
esta relacionada com a capacidade de reflexão e reelaboração dos conceitos estabelecidos
sobre as pessoas com deficiência, mas, também é preciso combater posturas cristalizadas
exercidas em diversas esferas sociais de convivência.

3.

CONSTRUÇÃO

DA

ESCOLA

NA

PERSPECTIVA

DA

EDUCAÇAO

INCLUSIVA

Diante da banalidade da educação nos dias atuais, a escola tem uma função muito
difícil que é a de educar para o ‗pensar‘ e, consequentemente, para a solidariedade, a
liberdade, o respeito, a democracia, a tolerância e a paz. A urgência para a educação que
ensine a convivência pode ser iniciada deste a mais tenra idade, um dos caminhos apontados
por Adorno (1995) em seu texto ―Educação Após Auschwitz‖ é a educação infantil, na
primeira infância, pois as crianças são menos suscetíveis a barbárie e mais dispostas e uma
educação emancipatória e critica para além de uma educação formal.
Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões: primeiro, à
educação infantil, sobre tudo na primeira infância; e, além disto, ao esclarecimento
geral, que produz um clima intelectual, cultural e social que não permite tal
repetição; portanto, um clima em que os motivos que conduziram ao horror tornemse de algum modo conscientes. Evidentemente não tenho a pretensão de sequer
esboçar o projeto de uma educação nesses termos (ADORNO, 1995).

Ao oportunizarmos que as crianças convivam com pessoas com deficiência deste a
primeira infância podemos trazer a possibilidade de novas construções da subjetividade a
partir das experiências diretas com estas pessoas. Construindo uma perspectiva de maior
tolerância com as diferenças e valorizando as possibilidades de ambos os sujeitos desta
relação. Ao encontrarem as pessoas com deficiência em diferentes ambientes sociais
utilizaram as experiências vividas para trazerem outras pessoas para perto desta que se
apresenta socialmente mais vulnerável por conta de sua condição, podendo servir de ―Ancora‖
entre em um mar de indiferenças e tormentas.
É sabido que as pessoas com deficiência incomodam os modelos de estereótipos de
seres humanos perfeitos, criados pelas teorias positivistas e hegemônicas, pois em inúmeras
circunstancias fazem repensar, nas absurdas limitações dos indivíduos que buscam a perfeição
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e contraditoriamente são repletos de defeitos. Parece que ainda não está superado o espírito de
superioridade, entre os sujeitos que Adorno (1995) repudia em seu texto ―Educação‖ após
Auschwitz ao fazer um comparativo entre os saberes da população rural e urbana,
depreciando a figura do homem do campo. Para Adorno (1995) é decisivo juntar esforços para
uma educação emancipatória que tem em si a possibilidade de combater de uma nova
barbárie.
Para que a escola na perspectiva inclusiva se concretize, torna-se necessário pensar em
uma sociedade onde os indivíduos, sejam emancipados e tenham a sua maioridade de
consciência atingida, contanto, a sociedade em que vivemos ainda apresenta atitudes
excludentes em todos os setores, negando aqueles que não se apresentam dentro dos padrões
estabelecidos, sendo a escola apenas mais um dos reflexos das relações sociais (COIMBRA
1972).
A equidade nas escolas inclusivas é o reconhecimento da existência das diferenças,
permeada pelo direito de estar na escola e permanecer nela através de posturas inclusivas, isto
significa assegurar direitos a todos, tratando com individualidade aqueles que apresentam
demandas próprias, tratar os sujeitos diferentes como se fossem iguais a todos não é assegurar
diretos, mas promover exclusão.
As possibilidades para as mudanças são possíveis, mas precisam estar permeada por
diversos âmbitos sociais, estabelecendo uma rede de relacionamentos entre família, escola,
comunidade, saúde, esferas públicas (federação, estados e municípios). Com a união destes
agentes, talvez exista mais do que uma mudança de pensamento, mas uma novam perspectiva
e maneira de lidar com as pessoas com deficiência que as observe para além de suas
limitações, em sua completude como ser humano que apresenta as mesmas características de
todos os outros apenas com diferenças que necessitam ser observadas com mais cuidado do
que a maioria das pessoas no mundo.

4.

A ESCOLA INCLUSIVA NO BRASIL

A proposta de construção de uma escola inclusiva é bastante recente no Brasil e surge
com a implantação do AEE (diz-se implementação, pois, desde o surgimento da Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) em 1996 já existia lei para a inserção das pessoas com deficiência)
de politicas públicas afirmativas, que por reivindicação das pessoas com deficiência e pessoas
que representam estas, através o Ministério da Educação (MEC) publicou, em 2008, a Política
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.
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Partindo da concepção da escola inclusiva onde as pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação participam da sala
comum juntamente com todos os outros estudantes, em que este processo deve ser permeado
pelas práticas do Atendimento Educacional Especializado garantindo, assim a permanência
dos estudantes nas escolas comuns através de métodos diversificados, matérias adaptados e
formação continuada para os professores que atendem estes estudantes, afim de que efetivar a
escola inclusiva.
Anteriormente a proposta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas
escolas pública, conforme a Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu capítulo V
tratava da educação especial e as ações que eram necessárias para incluir as pessoas com
deficiência, contando a característica desta proposta era de inserção ou integração, pois o
estudante apenas frequentava a escola comum ainda não desenvolvia praticas para tornar
possível a permanência das pessoas com deficiência na escola.
A lei não definia como obrigatória a matrícula destas pessoas na rede publica de
ensino dizendo apenas que ―preferencialmente‖ estivessem matriculadas. Poucos estudantes
com deficiência estavam na escola publica comum e os que estavam participavam de salas
especiais, onde estudavam apenas pessoas com deficiências, estavam inseridas em uma
mesma escola, mas em uma sala diversa com pessoas com ou sem deficiência.
O rompimento da escola interacionista para uma escola inclusiva nasce com a
implantação das Salas de Recursos com Decreto Nº 6.571/08 que dispõe sobre o Atendimento
Educacional Especializado em que a matrícula dos estudantes público alvo da educação
especial, uma em classe comum da rede pública de ensino e outra no atendimento educacional
especializado (AEE).
O processo de inclusão tem uma amplitude que vai além da inserção de alunos
considerados especiais na classe regular, e de adaptações pontuais na estrutura
curricular. Inclusão implica em um envolvimento de toda a escola e de seus
gestores, um redimensionamento de seu projeto político pedagógico, e, sobretudo,
do compromisso político de uma re-estruturação das prioridades do sistema escolar
(municipal, estadual, federal ou privado) do qual a escola faz parte, para que ela
tenha as condições materiais e humanas necessárias para empreender essa
transformação (GLAT, 2003, p.33).

A escola inclusiva tem por principal caraterística o movimento que vai ao encontro do
estudante com deficiência, ou seja, a escola realiza ações que se direcionam a pessoa com a
deficiência, estas ações podem ser compreendidas por metodologia, materiais adaptados,
computadores e softwares de comunicação, e outros que a escola compreender sendo como
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necessários e o estudante precisar, conforme preconiza os documentos da politica publica de
inclusão.
Escola inclusiva é, aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada um
de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um
de acordo com suas potencialidades e necessidades (BRASIL, 2008).

Afirmamos que a escola ainda está em processo de construção da inclusão, por este
motivo, justificamos ―A Escola na Perspectiva da Educação Inclusiva‖, ou seja, é uma
projeção que esta escola se constitua com práticas e ações em que todos os estudantes sejam
aceitos e respeitados em suas diferenças.
Reconhecer que as pessoas com deficiência aprendem de forma diferente, em um
tempo específico e em alguns momentos necessitando de ajudas físicas e de meios
tecnológicos para ter acesso aos conteúdos e conhecimentos, é aceitar que cada um de nos tem
uma maneira própria de se relacionar com conhecimento e na sua construção enquanto
cidadão.
Nesta construção, a escola se institui como um espaço social conjuntamente com
outras estruturas sociais e nunca isolada, assim, não colocamos na escola inclusiva como
única forma de inclusão, apenas mais uma das esferas que necessitam ter a prática da
inclusão.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao pensar a escola sobre a perspectiva da educação inclusiva no viés da Escola de
Frankfurt e seus teóricos, torna possível observar os preconceitos ainda engendrados em
nossas atitudes sociais e consequentemente manifestos nas posturas assumidas nas escolas
públicas.
As reflexões deste texto trazem possibilidades para realizar uma educação voltada para
a convivência com as diferenças e consequentemente para o respeito, que como consequência
ocasionar mudanças de experiências em diversos âmbitos sociais e também na escola que não
se constitui um espaço dissoluto da sociedade.
Mesmo diante dos movimentos mundiais para oportunizar a inclusão das pessoas com
deficiência nas escolas, somente com a implantação das salas de recursos multifuncionais e
com os espaços destinados ao Atendimento Educacional Especializado, a política pública
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afirmativa ganha força necessária para receber uma quantidade estudantes considerável nas
salas comuns e nas escolas públicas.
A finalidade do AEE é assegurar a matríicula, permanência e continuidade dos
estudantes com deficiência nas escolas através de práticas metodológicas e posturas relevantes
de inclusão descritas de diversos decretos e preconizadas em leis que amparam esta prática.
O atendimento educacional especializado (AEE) é um serviço da educação especial
que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas (SEESP/MEC, 2008).

Com a regulamentação deste serviço, tanto os estudantes, como os professores da sala
comum das escolas públicas passam a ter um suporte essencial para ensinar e aprender com
materiais e recursos que são imprescindíveis para o a sua prática pedagógica e autonomia.
Muitos destes estudantes não teriam a oportunidade de receber este atendimento se este não
fosse oferecido pela rede pública de ensino, em alguns casos este é o único atendimento que
estas pessoas recebem, mesmo quando são indicados atendimentos complementares.
Nas escolas do Brasil algumas escolas possuem a Sala de Recursos, sendo que esta é
um dos principais direcionamentos das possibilidades para que se concretize a inclusão, as
escolas públicas atendem 95% da população das pessoas com deficiência no Brasil, sendo que
as escolas particulares em sua maioria não apresentam este espaço.
Conforme os dados do Censo Escolar, coletados pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP) de 1998 e 2012, mostram a evolução do ingresso de
estudantes com deficiência nas redes educacionais inclusivas. O Censo da Educação Básica de
1998 registrou 337,3 mil matrículas de estudantes com deficiência. Desses alunos, 13%
estavam em classes comuns do ensino regular. Em 2012, o censo apontou 820,4 mil
matrículas e constatou que 76% dos estudantes estavam em classes comuns do ensino regular,
o que representa crescimento de 143%.
Diante de diversos desafios enfrentados pela educação no Brasil e diante da atual
conjuntura política de desvalorização das propostas públicas para inclusão da pessoa com
deficiência e o desmantelamento e a extinção de secretarias e órgãos que tinham como
objetivo o cuidado e a proteção destas pessoas é impossível esconder o crescimento
significativo de abertura das salas de recursos, com a efetivação das matrículas das pessoas
com deficiência nas escolas comum, assim é de suma importância que esta política seja
mantida para que a continuidade do trabalho que apresenta-se significativo no
desenvolvimentos destas pessoas.
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Quando pensamos em educação para convivência com as diferenças é necessário
discutir com os estudantes, nos diversos espaços sociais sobre os comportamentos e as
posturas que são importantes assumir. Ao aprendemos a conviver com os diferentes,
passamos a observar as pessoas com deficiências para além de suas limitações, mas com
possibilidades e adjetivos positivos que qualquer outra pessoa humana apresenta. Considerar a
pessoa com deficiência um ser humano que apresenta limitações e potencialidades, nos faz
mais humanos e nos aproxima, compreendendo uma condição de igualdade enquanto sujeitos
que compõem a humanidade.
A escola na perspectiva da educação para a inclusão ao ter a experiência de formar
para convivência com pessoas com deficiência, oportunizando práticas inclusivas poderá
refletir na construção de novos espaços sociais, configurados para a tolerância, compreende-se
que para a concretização destas experiências ocorram é necessário um tempo que não
podemos concernir, mas desejar e realizando propostas de trabalho que sejam eficientes no
sentido de conscientizar os estudantes que participam destas escolas, assumindo novas
posturas e realizando a mudança necessária para inclusão.
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Resumo:
O presente texto retrata a experiência de trabalho realizado em uma turma multisseriada com alunos SURDOS e
DAs (Deficientes Auditivos) do Centro Municipal de Educação Especial Professora Isoldi Storck, na cidade de
Tangará da Serra – MT. O projeto ―Mercadinho da Isoldi‖ foi desenvolvido durante o ano letivo de 2017,
propondo aos alunos SURDOS e DAs o desenvolvimento das operações matemáticas de forma significativa,
juntamente com a valorização e o uso da língua materna – LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e o
conhecimento de uma segunda língua – a Língua Portuguesa. Os objetivos foram: despertar a conscientização do
não desperdício dos alimentos, estimular o hábito da reciclagem, exercendo sua cidadania perante a sociedade.
As práticas estão respaldadas no referencial teórico-metodológico sócio histórico, nos pressupostos da educação
popular e práxis dialógica, com ênfase na tendência interdisciplinar na integração das disciplinas de Matemática
e Língua Portuguesa. Tendo como princípios orientadores: o respeito aos valores culturais da pessoa surda e o
entendimento que estas pessoas são agentes construtores perante a comunidade surda na sua história. Com este
trabalho, constatou-se a identificação de produtos/sinais/significados/nomes, a associação de
produtos/quantidades/formas/valores, a separação de materiais orgânicos e inorgânicos, a conscientização dos
espaços onde esses materiais podem ser descartados em seu cotidiano e a instrumentalização para rotinas sociais.
Palavras-chave: Alunos SURDOS e DAs. Interdisciplinariedade. LIBRAS.

1 Introdução

O presente relato de experiência tem por objetivo discorrer sobre as atividades
desenvolvidas no projeto ―Mercadinho da Isoldi‖. O projeto surgiu da necessidade de
trabalhar com os alunos o sistema monetário associado à prática cotidiana e desenvolver
habilidades voltadas para a Língua Portuguesa como segunda língua para alunos SURDOS,
visto que sua primeira língua é a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, ou seja, sua língua
materna. Além disso, promover a integração das disciplinas de Matemática e Língua
Portuguesa, bem como a conscientização da separação do material orgânico do inorgânico.
O projeto ―Mercadinho da Isoldi‖ foi desenvolvido no C.M.E.E. Professora Isoldi
Storck, na cidade de Tangará da Serra – MT, direcionado ao público-alvo de uma turma
multisseriada com dez alunos SURDOS e DAs, no ano de 2017, por um período de um
semestre, com um encontro semanal de quatro horas, de âmbito extracurricular, em que foi
proposto trabalhar com embalagens dos mais variados tipos de produtos: alimentícios e de
limpeza,/higiene pessoal.
E assim, por meio da educação popular, da práxis dialética, da interdisciplinaridade
entre as disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, foi possível proporcionar aos alunos
SURDOS e DAs a exploração de diferentes formas, tamanhos, quantidades, valores, marcas,
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nomes, vocabulários em LIBRAS, significados, entre outros conceitos contidos nas
embalagens trazidas por eles. Como destaca Fazenda (2001), que no projeto interdisciplinar
não se ensina, nem se aprende: vive-se, exerce-se.
A LIBRAS tem papel fundamental no processo de instrução da Língua Portuguesa
escrita para alunos SURDOS e DAs, porque possibilita atribuir sentido ao que leem e
escrevem, permite que os alunos se comuniquem, em que os sinais são combinações de um
determinado conceito, que denominamos significado, e de uma imagem chamada significante.
Por isso, a imagem na LIBRAS é extremante relevante, visto que as palavras são
caracterizadas como os SURDOS e alguns DAs se comunicam, para que, então, consigam
aprender a Língua Portuguesa escrita como segunda língua.
Goldfeld (1997) afirmam que, para que uma criança tenha desenvolvimento cognitivo
normal, precisa ter um suporte linguístico para o pensamento. Isso depende, necessariamente,
da aprendizagem de uma língua natural, na mais tenra idade, sendo natural, também, a
aquisição da língua de sinais pela criança surda a qual pode ter total domínio.
Partindo do pressuposto de que cada indivíduo carrega consigo raízes culturais
próprias, e é no momento de encontro dessas raízes em sala de aula, que Albres (2010)
esclarece que para a criança surda, a aprendizagem da língua portuguesa servirá para inferir
novas representações sígnicas, próprias de seu universo psicossociocultural. Por isso, tende a
ser uma dinâmica muito complexa, sendo ela positiva ou negativa, devemos considerar que
nesse processo ocorre o aprimoramento, transformação ou substituição de raízes.
Consideramos positiva a aproximação entre a LIBRAS, a Matemática e a Língua
Portuguesa, que resulta em um processo criativo da construção do conhecimento, no qual o
indivíduo Surdo poderá se sentir independente, fortalecendo suas raízes, sem suprir as raízes
do outro, ou seja, o método formal em que consiste o rigor matemático e a estrutura
gramatical da Língua Portuguesa. Dessa maneira, a cultura surda é defina por Strobel (2009)
como:
[...] o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo
acessível e habitável ajustando-o com suas percepções visuais, que contribuem para
a definição das identidades surdas. [...]. Isso significa que abrange a língua, as
idéias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. (STROBEL, 2009, p.
27).

O conhecimento matemático adquirido no meio cultural de cada um deve servir de
ponte facilitadora para o começo da aprendizagem do conhecimento acadêmico, criando
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assim um elo entre valores socioculturais do aluno surdo com o pensamento formal atribuído
pelo sistema de ensino atual.
Assim, com este relato de experiência sobre o projeto ―Mercadinho da Isoldi‖, aponta
o que muitos teóricos afirmam, ou seja, formas diferenciadas de se trabalhar com alunos
SURDOS e DAs são aliados na promoção de distintos conceitos nas disciplinas de
Matemática e Língua Portuguesa, pois quando o aluno é instigado a pesquisar soluções para
resolver problemas do seu cotidiano de maneira criativa e atrativa, contribui no processo dos
mesmos a serem agentes construtores do seu conhecimento, reincidindo em desenvolver
novas habilidades, e o experienciar como alternativa metodológica, evidencia atitudes e ações
voltadas para rotinas sociais, previsto pelo currículo escolar.

2 Desenvolvimento
A proposta do projeto foi exposta por meio da apresentação de slides, demonstrando
os objetivos gerais e específicos das disciplinas de Matemática e da Língua Portuguesa, a
metodologia da qual foi abordada, assim como os resultados esperados com a execução do
projeto. Então, nesse momento, foi solicitado aos alunos que sugerissem um nome para o
projeto. Por isso, este denominou-se ―Mercadinho da Isoldi‖.
A princípio, foi solicitado aos alunos que coletassem, em suas casas, embalagens dos
mais variados tipos de produtos que as famílias costumavam usar e posteriormente descartar.
Esses produtos eram trazidos semanalmente, de modo que a cada novo encontro tivéssemos
novos produtos que foram sendo organizados em uma prateleira providenciada pelas
professoras idealizadoras do projeto (Figura1-A).
Para cada produto trazido pelos alunos, acontecia o seguinte procedimento:
apresentação, informando o nome em Língua Portuguesa, seu sinal em LIBRAS, o significado,
a marca, a quantidade, a forma, a massa e o preço. Durante esse processo, os alunos puderam
expor seus conhecimentos prévios, relatar, questionar sobre dúvidas do cotidiano que
envolviam os produtos abordados, por exemplo, composição de ingredientes, formulação dos
produtos, fabricação, para que serviam, validade, entre outros quesitos.
Neste momento, foram dispostas palavras impressas em Língua Portuguesa sobre a
mesa, para que cada aluno pudesse pegar uma e associá-la à alguma embalagem disponível e
posicioná-la na prateleira de acordo com a classificação pré-estabelecida em dois quesitos:
produtos de limpeza/higiene pessoal e produtos alimentícios não-perecível (Figura 1-B).

1117

Posteriormente, acontecia a etiquetação dos nomes em Língua Portuguesa, juntamente com a
identificação do produto (Figura 1-C).
Após um período, foi elaborada e disponibilizada pelas professoras uma planilha para
coleta de dados de pesquisa de preços a ser realizada em campo, contendo a seguinte
discriminação: quantidade de produto, nome do produto, marca do produto, valor do produto
e total a pagar. Então, o grupo de alunos, juntamente com as professoras, se deslocaram para
um supermercado, localizado entre as proximidades da escola, e foram instruídos a coletar
diferentes produtos de limpeza/higiene pessoal e produtos alimentícios (Figura 1–D).
Figura 1 - Fotos do Desenvolvimento do Projeto “Mercadinho da Isoldi”

A

B

C

D

Fonte: As autoras (2017).

Ao findar a coleta da pesquisa de preços, retornamos à unidade escolar e começamos a
fazer uma retomada de conceitos já aprendidos, na atividade de etiquetagem dos produtos,
com preços, nome em Língua Portuguesa e o sinal em LIBRAS. A partir de então, os alunos
fizeram comparações entre marcas e preços, preços e quantidades, viabilidade dos produtos,
verificação e comparação entre tabelas nutricionais, utilidade de cada produto, ingredientes
contidos nos produtos, por fim, benefícios e malefícios que alguns produtos selecionados
possuíam.
Durante os encontros, os alunos receberam orientações teóricas em relação ao
desperdício alimentício, bem como a separação de materiais orgânicos e inorgânicos. A
reciclagem pôde ser tratada na prática, quanto à seleção das embalagens de diversos produtos.
O vocabulário foi se ampliando à medida que a diversidade de embalagens coletadas foi
aumentando, assim como a motivação dos alunos em participar dos encontros.
Todo esse processo demandou inúmeros encontros, nos quais foram propostas novas
atividades envolvendo os dados coletados durante a pesquisa de preços, direcionado à área da
Matemática, simulando situações cotidianas com cálculos mentais, situações de troco,
comparações de preços, quantidades, medidas, formas, vantagens e desvantagens.
Também foram elaboradas propostas com situações voltadas para o ensino da Língua
Portuguesa, dentre as quais estavam a leitura e a escrita dos rótulos de alguns produtos,
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produção de frases, usando as palavras apresentadas durante o desenvolvimento do projeto. E
também simulações de compras e vendas de produtos do ―Mercadinho da Isoldi‖, bem como a
interpretação e produção de pequenos textos envolvendo as situações cotidianas presenciadas
pelos alunos durante toda a execução do projeto.
Enquanto as atividades propostas foram sendo desenvolvidas, a avaliação aconteceu
de forma contínua, observando a participação e o interesse de cada aluno, valorizando seu
conhecimento de mundo e suas especificidades conforme idade e nível educacional de cada
um, devido a sala ser multisseriada.
Ao longo do projeto, pode-se notar o elo de harmonia, cumplicidade, afetividade,
respeito e companheirismo que se estabeleceu entre alunos x alunos, professoras x alunos,
alunos x professoras e professora x professora,
O encerramento do projeto foi feito com a exposição do mesmo, relatos e depoimentos
dos alunos sobre a experiência vivenciada por eles em uma noite cultural apresentada no
auditório do C.M.E.E. Professora Isoldi Storck para toda a comunidade escolar, mostrando os
resultados obtidos.

3 Conclusão

A necessidade de saber trabalhar com o sistema monetário vigente em nosso país
trouxe a possibilidade de elaborarmos um projeto interdisciplinar com as disciplinas de
Matemática e Língua Portuguesa, sobre uma perspectiva metodológica sociocultural, da qual
pode-se resgatar por meio da educação popular desses alunos SURDOS e DAs suas raízes,
pelo conhecimento da sua língua materna LIBRAS, propondo uma aprendizagem
significativa, tendo a Língua Portuguesa como segunda língua.
A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento, uma
mudança de atitude em busca do contexto do conhecimento, em busca do ser como pessoa
integral. Ainda, visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo com
os limites das disciplinas (FAZENDA, 2002).
Durante a realização do projeto ―Mercadinho da Isoldi‖, observou-se o quanto é
importante saber a primeira língua desses alunos para poder introduzir a Língua Portuguesa na
modalidade escrita, para que assim desenvolvam o entendimento e o significado da sua
escrita.
Contudo, obteve-se um grande enriquecimento de vocabulário em LIBRAS, uma vez
que ―A língua de sinais é utilizada como meio para ensinar a língua portuguesa e não
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enquanto razão que se justifica por si só: direito da pessoa surda em usar sua língua, que
traduz a experiência visual.‖ (QUADROS, 2004, p. 46).
Já na Matemática, ficou evidente a falta de prática desses alunos em lidar com a
moeda brasileira, pois conseguiam identificar o preço, a quantidade, o formato, a massa dos
produtos, porém, na hora das situações que envolviam ―troco‖ tinham muitas dúvidas, não no
valor das notas em si, mas em saber que diferentes notas poderiam conter o mesmo valor, por
exemplo: duas notas de 5 reais juntamente com quatro notas de 10 reais terem a mesma
quantia de uma nota de 50 reais, ou que dez notas de 2 reais com oito notas de 20 reais
representam a quantia de uma nota de 100 reais, e assim sucessivamente.
Além dos conceitos aprendidos, esse projeto foi riquíssimo em possibilidades para se
trabalhar novos fatores que surgiram durante a execução do mesmo, pois despertou interesses
nos alunos para novas possibilidades, como a inserção do Surdo e DAs no mercado de
trabalho, realizar compras sozinho em supermercado ou em outro comércio qualquer, bem
como conhecer como funciona a coleta seletiva do material reciclado de nossa cidade.
Concluindo, a apresentação dos resultados do projeto ―Mercadinho da Isoldi‖
aconteceu em uma noite cultural oferecida pelo Centro Municipal de Educação Especial
Professora Isoldi Storck a toda comunidade escolar, quando os alunos, juntamente com as
professoras idealizadoras do projeto, puderam expor por meio de relatos e explanação de fotos
a experiência vivenciada por eles. Por fim, o projeto se mostrou de grande valia junto à
comunidade, pois os familiares perceberam que seus filhos SURDOS e DAs podem sim ter
maior autonomia e participar de forma efetiva na sociedade em que vivemos.

Referências
ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & Inclusão Educacional. Rio de Janeiro: Arara Azul,
2010.
GOLDFELD, Marcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sóciointeracionista. São Paulo: Plexus, 1997.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Práticas Interdisciplinares na Escola. São Paulo: Cortez,
2001.
_________. Interdisciplinaridade: Um projeto em parceria. 5 ed. São Paulo, SP: Loyola, 2002.
QUADROS, Roanice Müller de. Educação de surdos: efeitos de modalidades e
práticas pedagógicas. In: MENDES, Enicéia Gonçalvez, ALMEIDA, Maria Amélia,
WILLIAMS, Lúcia C. de Albuquerque. Temas em educação especial: avanços recentes. São
Carlos: EDUFSCar, 2004.

1120

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 2. ed. Florianópolis: Ed. da
UFSC, 2009.

1121

UNIÃO BILINGUE: POSSIBILIDADES E DESAFIOS NA
APRENDIZAGEM DE PESSOAS SURDAS
Renata Aparecida de Souza (PPGCEM) – renatalibras78@gmail.com
Leidimar Antonia da Silva (EMJEC) – leidymarsilva@hotmail.com
Rosenilda Rocha Bueno (UFMT) – roserbueno@hotmail.com
Resumo:
O presente relato de experiência discute as questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem da Língua Brasileira
de Sinais (Libras) por parte da sociedade ouvinte. O objetivo da experiência relatada foi promover a interlocução
entre surdos e ouvintes em diferentes contextos sociais. A experiência foi desenvolvida na Escola Municipal José
Evaristo Costa no município de Araputanga, estado do Mato Grosso, com alunos do 4.º e 5.º anos do Ensino
Fundamental. Este trabalho contou com a parceria efetiva do Programa União Faz a Vida, que trabalha com a
metodologia de projetos e no qual as crianças e os adolescentes são vistos como protagonistas da construção dos
saberes. As ações desenvolvidas priorizaram, assim, o desenvolvimento de um trabalho voltado aos valores de
cidadania e da cooperação. Para a realização das atividades, contamos com aulas teóricas e práticas dentro e fora
do contexto escolar, as quais envolveram os conteúdos da matriz curricular das séries que os alunos estavam
cursando. Após o término do projeto, foi possível observar que os alunos ouvintes puderam ampliar seus
conhecimentos a respeito da importância da inclusão da pessoa surda nos diferentes contextos sociais e no
ambiente escolar, bem como perceber a necessidade do ensino e da aprendizagem da Libras como primeira língua
da pessoa surda.
Palavras-chave: Libras. Cooperação. Inclusão.

1 Introdução

Um dos maiores desafios presentes no ambiente escolar é o de proporcionar aos
educandos uma metodologia que seja capaz de envolver todos no processo de ensino e
aprendizagem. Ao mesmo tempo, pretende-se proporcionar uma prática pedagógica que
efetivamente mobilize os alunos em situações de aprendizagem para que eles possam sentir-se
agentes de seu próprio aprendizado, rompendo com um ensino fragmentado e distante da
realidade social de cada um. Em consonância com essa perspectiva, Paulo Freire (2017) propôs
uma nova postura em relação ao ato de ensinar e de organizar as práticas pedagógicas em sala
de aula. Para o educador pernambucano, tais práticas devem valorizar os saberes dos alunos e
ajuda-los a problematizar situações cotidianas. Segundo Freire (2017), é fundamental
estabelecer uma ―intimidade‖ entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a
experiência social que eles têm como indivíduos.
Desse modo, a proposta é que a sala de aula seja pensada como um espaço que
proporciona aos educandos um ambiente que os leva a uma reflexão acerca da realidade. Para
isso, é indispensável que o professor saiba conduzir o ensino de forma a fazer com que os alunos
sejam agentes críticos na construção de saberes. A esse respeito, Freire (2017, p. 28) salienta
que o ―educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a
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capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão [...]‖. Portanto, o educador
democrático não caminha alinhado a um ―ensino bancário‖, pois percebe que o aprendizado
não se configura como mera transferência dos saberes aos seus educandos. Esse professor
vislumbra o desenvolvimento do aluno como um sujeito que está repleto de incertezas,
curiosidades e que, ao mesmo tempo, caminha para a construção de uma aprendizagem
emancipatória. Nesse processo educacional, é essencial ―a presença de educadores e de
educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes‖
(FREIRE, 2017, p. 28).
Precisamente por acreditarem em uma prática pedagógica que forme sujeitos críticos e
reflexivos é que as autoras deste trabalho, ao longo dos últimos 15 anos, têm desenvolvido
novas experiências educacionais, refletindo sobre sua prática docente com o fim de
proporcionar aos seus alunos uma aprendizagem significativa, de acordo com os múltiplos
questionamentos inerentes ao processo de aprendizagem. Partindo dessa premissa, no ano de
2015, na cidade de Araputanga, Mato Grosso, aceitaram o desafio e assumiram o compromisso
de trabalhar em parceria com o programa ―União Faz a Vida‖, do Banco Sicred. A metodologia
de ensino envolvida na proposta veio ao encontro das práticas pedagógicas das profissionais
envolvidas, pois privilegiou um ensino pautado na construção de um projeto que considera o
educando como protagonista do seu saber, ou seja, as relações entre os educandos e as suas
dúvidas diárias são vistas como as bases a partir das quais os saberes devem ser construídos.
Além disso, o programa entende que o ensino parte de uma perspectiva desafiadora, que
constantemente promove diálogos reflexivos. Assim, cabe ao professor estar atento às
discussões para que possa direcionar os alunos ao longo de um caminho investigativo.
2 Como surgiu o projeto?

No primeiro dia de aula, a professora do 5.º ano iniciou a sua exposição com uma
dinâmica de apresentação entre os alunos, da qual também participou, falando um pouco sobre
sua vida profissional e familiar e relatou que havia Nessa apresentação, a professora referiu que
tinha três filhas – um dos alunos disse, então, que conhecia uma das filhas da professora e que
havia percebido que ela ―falava com as mãos‖. Ao ser questionado pela professora de onde a
conhecia, o estudante afirmou que havia visto a menina com a professora em um supermercado.
A professora logo esclareceu que a sua filha mais velha era surda e se comunicava na
Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os alunos se demonstraram um tanto impressionados e
curiosos em relação à realidade da docente. Essa experiência inicial pode ser justaposta ao
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seguinte comentário de Freire (2017, p. 33): ―A curiosidade como inquietação indagadora,
como inclinação ao desenvolvimento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do
fenômeno vital‖. Desse modo, não há criatividade sem a curiosidade, que é o que nos faz
participantes impacientes no mundo, acrescentando a ele algo que fazemos.
Foi possível observar uma genuína curiosidade em alguns alunos quando eles pediram
se, em uma outra oportunidade, a filha da professora não poderia fazer uma visita. A
professora prontamente aquiesceu e, depois disso, continuou suas aulas, sem tocar novamente
no assunto. Contudo, praticamente todos os dias, os alunos cobravam a tal visita. Além disso,
a professora escutava conversas paralelas e questionamentos da turma em relação às pessoas
surdas e ao modo de comunicação delas. Esses questionamentos eram esperados e refletiam a
curiosidade dos alunos; ao mesmo tempo, inquietavam a professora.
As dúvidas recaíam também sobre o livro que a professora estava trabalhando em sala
de aula, um material acerca da Libras e dos mitos relacionados à forma de comunicação dos
surdos, mitos esses que ainda persistem na sociedade. Isso, de certa forma, incomodava a
professora, pois ela se via diante de um desafio tácito, que lhe fora proposto pelos próprios
alunos. Por outro lado, havia a preocupação de cometer um equívoco ao prosseguir com a
temática da surdez – por se tratar de algo muito próximo à sua realidade familiar e também
profissional, a professora cogitava se a vontade de abordar o assunto não estava mais nela do
que propriamente nos alunos. Houve, então, a necessidade constante, por parte da professora,
de repensar criticamente a sua prática e de fazer uma escolha consciente no sentido de
oportunizar aos alunos uma nova experiência de contato com um mundo totalmente diferente
daquele a que eles estavam acostumados, abandonando momentaneamente um mundo
pensado para ouvintes e adentrando um mundo visual concebido pelas pessoas surdas. O que
estava em causa, portanto, era o desenvolvimento de uma ―prática docente crítica‖, que
―envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer‖ (FREIRE,
2017, p. 39).
Ainda com medo de não estar agindo corretamente, a professora decidiu aguardar mais
umas semanas antes de prosseguir com a abordagem do tema. Nesse interregno, continuou suas
observações e suas reflexões, até que, em um determinado dia, a filha surda foi até a sala para
lhe dar um recado. Os alunos ficaram então envolvidos com a moça e, a todo tempo, mesmo
sem obviamente saberem Libras, buscaram uma forma de comunicação com ela. Para a surpresa
da professora, os alunos que estudavam no 4.º ano, por estarem sempre próximos dos alunos do
5.º em diversas atividades, já estavam envolvidos nos questionamentos acerca da surdez e da
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Libras e também se mostravam curiosos sobre a comunicação com a moça surda. Vale ressaltar
que os questionamentos feitos pelos alunos do 4.º ano também interpelavam a referida leitura
que a professora estava realizando em sala de aula. Diante desse cenário envolvendo as duas
turmas, as professoras da escola conversaram e decidiram prosseguir com a abordagem da
temática em questão, em parceria com a proposta metodológica do programa ―União faz a
Vida‖. Sabidamente, um dos pontos principais para o desenvolvimento de uma pesquisa é partir
de uma boa pergunta, ou seja, de um problema de pesquisa bem delineado. Desse modo, para
que o projeto a ser desenvolvido com os alunos fosse exequível, em primeiro lugar, formulouse, em conjunto, o seguinte problema de pesquisa: ―como acontece a interlocução entre surdos
e ouvintes em diferentes contextos sociais?‖. A partir dessa abordagem, foi possível conduzir
as discussões para que os alunos viessem a fazer outros questionamentos em busca de
compreender a comunicação da pessoa surda e, ao mesmo tempo, de promover a interlocução
entre surdos e ouvintes em diferentes contextos sociais. Vejamos, a seguir, quais foram tais
questionamentos.
Como os surdos entendem os sinais? Eles nascem já aprendendo os sinais, ou
aprendem- nos depois? Eles conseguem escrever em Língua Portuguesa? Como uma pessoa
surda se comunica com uma outra pessoa que é ouvinte e não sabe a língua de sinais? Como o
surdo consegue falar com outra pessoa por telefone? A pessoa surda pode voltar a ouvir?
Como se dá a comunicação da pessoa surda na escola? Por que os surdos usam o aparelho no
ouvido? Qual é a função do intérprete na comunicação do surdo? Como o surdo faz para se
comunicar durante uma consulta médica? A pessoa surda usa o aparelho auditivo para voltar a
falar? Como os surdos conseguem se comunicar com seus familiares se eles não sabem nada
de Libras? Como os surdos fazem para ganhar dinheiro? Como um professor faz para explicar
algo para o aluno surdo? Como que os surdos arrumam emprego? Para responder aos
questionamentos, optamos em dividi-los em categorias, pois isso, além de facilitar a
assimilação das respostas, auxiliaria também na intervenção pedagógica. Desse modo, as
categorias estabelecidas foram: questões referentes às temáticas sociais e familiares e questões
de ensino e aprendizagem das pessoas surdas.

3 Interações sociais e familiares

É comum que as pessoas tenham dúvidas sobre a maneira de os surdos interagirem
socialmente, uma vez que eles não conseguem se comunicar oralmente. De maneira geral, a
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sociedade desconhece a comunicação visual da pessoa surda que acontece por meio de uma
língua de espacial e visual, a já referida língua de sinais. Por outro lado, mesmo as pessoas que
já possuem esclarecimentos a respeito da forma de comunicação dos surdos ainda acreditam
em certos mitos, que tendem a perdurar caso não se faça, de imediato, uma intervenção
informativa na busca de orientar a sociedade ouvinte. Um desses mitos é o de que a língua de
sinais é universal. Conforme afirma Gesser (2009, p. 11), essa universalidade ―está ancorada
na ideia de que toda língua de sinais é um ‗código‘ simplificado apreendido e transmitido aos
surdos de forma geral, é muito comum pensar que todos os surdos falam a mesma língua em
qualquer parte do mundo‖.
Diante disso, houve a necessidade de elaborar atividades para que os alunos viessem a
entender que as línguas de sinais são diferentes. Conforme afirma Gesser (2009, p. 12), ―nos
Estados Unidos, os surdos ‗falam‘ a Língua Americana de Sinais; na França, a Língua Francesa
de Sinais; [...] no Brasil, a Língua Brasileira de Sinais, e assim por diante‖. No contexto desta
experiência, a primeira iniciativa foi convidar Loyrrana de Souza Fonseca Meira, a filha da
professora, para fazer um relato sobre a sua experiência de vida enquanto surda. Pretendia-se
que, considerando a sua condição linguística, a convidada expusesse aos alunos os diversos
momentos desafiadores vivenciados por ela e, ao mesmo tempo, a experiência da superação.
Após esse primeiro contato, os alunos passaram, então, a receber todas as segundas-feiras, das
08h às 09h da manhã, uma aula com a instrutora de Libras. Alguns dos tópicos abordados foram:
alfabeto, numerais, saudações, dias da semana, meses do ano, cores, materiais escolares,
principais verbos e membros da família. Vale ressaltar que o vocabulário ia sendo ensinado
concomitantemente em relação aos conteúdos programáticos. Por exemplo, ao trabalhar os dias
da semana, as professoras também planejavam atividades matemáticas envolvendo os
conteúdos de temporalidade. Um outro exemplo foi o ensino dos verbos. A instrutora
apresentava vocábulos dessa classe gramatical e, em seguida, estruturas frasais em diferentes
tempos verbais. Assim, depois da aula de Libras, nas aulas regulares, as professoras propunham
atividades relacionadas aos verbos e aos tempos verbais.
Em um outro momento, foi também organizada uma passeata pelo centro de
Araputanga, especificamente para marcar uma data relativa às lutas das comunidades surdas
pela afirmação de sua cultura e identidade. A data é comumente conhecida como ―Setembro
Azul‖. O movimento pelas ruas do centro de Araputanga contou com panfletagem por parte
dos alunos nas diversas dependências do comércio local e com a entrega de um cartaz que
trazia uma reflexão sobre o dia 26 de setembro, o dia Nacional da Pessoa Surda. Essa ação
aproximou a escola da sociedade e, ao mesmo tempo, fez um convite para que a comunidade
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externa refletisse sobre a inclusão das pessoas surdas nas mais diferentes esferas sociais. A
atividade contemplou conteúdos das Ciências Humanas e mobilizou o currículo voltado para
o respeito às diferenças e para a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. É
oportuno salientar que a passeata contribuiu também para estabelecer novas amizades.
Loyrrana, inclusive, iniciou a sua carreira como instrutora surda, pois foi durante o evento que
ela foi solicitada a ensinar Libras por uma cidadã de Araputanga, em aulas particulares.
De modo geral, em sala de aula, as atividades propostas envolveram conteúdos
relacionados à Língua Portuguesa. Os alunos tiveram que construir frases e trabalharam
questões relacionadas à escrita correta das palavras, aos sentidos dos tempos verbais, aos usos
de substantivos, adjetivos, artigos, dentre outros conteúdos. Nesse trabalho, foi possível
também entrelaçar os conteúdos da disciplina de Artes, com a construção de desenhos livres e
dirigidos e a propositura de atividades que envolviam pintar, recortar e colar. Foram ainda
abordados o teatro e a arte dos surdos e alguns pintores surdos famosos, como, por exemplo, a
artista plástica Fernanda Machado.

3.1 Pessoa surda e sua inclusão no ambiente escolar em um aprendizado bilíngue

Os questionamentos feitos pelos alunos com relação ao ensino e à aprendizagem das
pessoas surdas proporcionaram várias discussões sobre a questão da inclusão desses sujeitos no
ambiente escolar. Foi possível identificar que, por ainda terem um conhecimento limitado em
relação ao ensino e à aprendizagem de Libras, bem como a respeito dos usuários dessa língua,
os alunos, embora fossem muito novos, apresentaram uma preocupação com a relação aos
estudos e ao futuro profissional e financeiro desses sujeitos. Para eles, o ambiente escolar seria
o responsável para proporcionar efetivamente um avanço na formação das pessoas surdas, que
lhes traria mais oportunidades. As curiosidades dos alunos levaram-nos, no decorrer do projeto,
a discutir a importância do ensino na Libras como primeira língua das pessoas surdas e também
a chamar a atenção para a importância da família nesse processo de inclusão. Ressaltamos
também que, na educação pessoa surda, é indispensável a presença do tradutor-intérprete de
Libras. Segundo Gesser (2009, p. 47), a necessidade de um intérprete em espaços institucionais
já é um direito reconhecido pela Lei n.º 10.436, aprovada em 24 de abril de 2002. Sendo assim,
―escolas, universidades, repartições públicas, tribunais, hospitais etc. devem atender a essa
população especifica assegurando-lhe o seu direito linguístico de poder ser assistido em sua
própria língua‖.
Houve espaço para discutir sobre um outro modelo educacional para as pessoas surdas:
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o das escolas bilíngues. Nessas instituições, pessoas surdas podem assumir cargos de gestão e
os profissionais que nela trabalham devem fazer uso fluente da língua de sinais. Todas as
relações de convivência, bem como os conteúdos prescritos na matriz curricular são
ministrados na primeira língua da pessoa surda, que, no caso do Brasil, é a Libras. Skliar
(2017, p. 9) chama a atenção para o fato de que a ―educação bilíngue para surdos, como
qualquer projeto/proposta educacional, não pode ser neutra nem opaca‖. Segundo o autor
(2017, p. 9), é preciso, assim, despertar uma consciência ―política para entender a educação
dos surdos como prática de direitos humanos concernentes aos surdos‖, buscando discutir as
assimetrias do poder e do saber entre surdos e ouvintes e analisar a natureza epistemológica
das representações colonialistas acerca do universo da surdez.
Foi também promovida uma expedição investigativa ao Centro Educacional de Apoio
à Pessoa Deficiente Auditivo (Ceaada), localizado em Cuiabá. Na oportunidade, os alunos
participaram de algumas aulas ministradas em Libras para alunos surdos. Houve momentos de
confraternização, com um almoço e um período de descontração entre alunos surdos e ouvintes.
No período vespertino, foram promovidas atividades práticas na quadra de esporte, ministradas
pelo professor de Educação Física para alunos surdos e ouvintes. Ao retornar à escola,
apresentamos vídeos sobre as línguas de sinais, bem como textos explicando aspectos diversos
sobre a Libras. Como estratégia de aprendizado, propusemos trabalhos com o filme ―E seu
nome é Jonas‖, que enfatizava a importância da família no processo de inclusão da pessoa.
Assistimos a vários clássicos infantis em Libras, produzidos pelo Instituto Nacional de
Educação de Surdos (Ines), os quais contaram com a presença de vários autores surdos, cada
um com sua especificidade linguística. Essas experiências colaboraram para que os alunos
discutissem sobre as mais diferentes profissões que a pessoa surda pode exercer na sociedade.
Outras atividades foram desenvolvidas. Além de jogos, houve o ensaio de duas
músicas em Libras, uma das quais foi apresentada na socialização dos projetos desenvolvidos
em parceria com o programa ―União Faz a Vida‖. Em meados de outubro de 2015, essa
socialização envolveu várias escolas municipais, centros de educação infantil e outros
representantes da sociedade araputanguenses.
4 Conclusão

Trabalhar com a temática da inclusão da pessoa surda nos mais diferentes espaços
sociais ainda é uma tarefa desafiadora. A surdez envolve um campo temático que infelizmente
ainda é carregado ideologicamente de preconceitos social e historicamente construídos, o que
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exige a desconstrução de alguns mitos. Isso implica, claro, promover discussões a respeito da
pessoa surda e da sua história social e educacional. Neste relato, expusemos as experiências
desenvolvidas no âmbito de um projeto envolvendo a abordagem do tópico da surdez em duas
turmas do Ensino Fundamental em uma escola na cidade de Araputanga, Mato Grosso. O fato
de lidar com esse público em fase inicial de formação também constituiu um desafio acrescido,
no sentido de que as experiências políticas e sociais envolvidas ultrapassassem a simples tarefa
de. No decorrer do projeto, pudemos perceber que os alunos desenvolveram um sentimento de
empatia em relação ao público surdo e se aproximaram dessa realidade, compreendendo a
importância de uma sociedade mais inclusiva. Foram também abordados diversos conteúdos
estabelecidos na matriz curricular do 4.º e 5.º anos. Os alunos tiveram a oportunidade de
aprender e de desenvolver trabalhos de cooperação, que também extrapolaram os muros da
escola ao envolver toda a sociedade, com o objetivo em oportunizar que surdos e ouvintes
comunguem de um mesmo espaço social.
Referências
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários a Prática Educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 2017.
GESSER, Audrei. Libras?: que língua é essa? Crenças e Preconceitos em Torno da Língua
de Sinais e da Realidade Surda. São Paulo: Parábola, 2009.
SKLIAR, Carlos (Org.). Atualidade da Educação Bilíngue para Surdos: Processos e
Projetos Pedagógicos (v. 1). Porto Alegre: Mediação, 2017.

1129

VISIBILIDADE EDUCATIVA: BNCC E A GEOGRAFIA NOS ANOS
FINAIS
Bernadeth Luiza da Silva e Lima (EF/COC/DE/SME/MT) - bernadethluiza@gmail.com

Resumo:
A temática em estudo tem como referência a educação e a formação inicial e continuada dos professores,
corroborada pelo Programa de Apoio à Implementação- BNCC - ProBNCC, com apoio dos entes federados
(União, Estado e Município), no desenvolvimento dos currículos das redes de ensino (Estadual e Municipal),
como também no compromisso de uma educação integral dos estudantes à luz da BNCC, tendo em vista o
Documento Curricular de Referência para Mato Grosso. Nesse sentido, o estudo faz referência ao Componente
Curricular de Geografia – Anos Finais, com suas especificidades no desenvolvimento das aprendizagens que
assume relevância significativa no saber fazer pedagógico, ressignificando as práticas sociais. Os estudos foram
realizados com os professores, equipes regionais, coordenadores pedagógicos, assessores pedagógicos,
coordenadores estaduais e municipais e outros. São apresentadas as principais mudanças no ensino e
aprendizagem da Geografia, dando ênfase à alfabetização cartográfica e ao letramento científico, consolidando
ensino e pesquisa na formulação e resolução de problemas, numa abordagem interdisciplinar. Assim, sua
finalidade é a adequação dos currículos com vistas às especificidades locais/regionais. O estudo está configurado
em uma metodologia com referência à pesquisa documental, via estudo de caso, com embasamento teórico dos
estudiosos sobre o tema. Nessa perspectiva, os saberes pedagógicos agregam-se com outras áreas do
conhecimento e suas singularidades, favorecendo o raciocínio geográfico e o entendimento das relações do
cotidiano dos estudantes no ser, fazer e aprender, construindo identidades socioculturais, socioemocionais,
cognitivas e éticas com respeito às diferenças dos grupos sociais e à formação da cidadania.
Palavras-chave: Componente Curricular de Geografia. BNCC. Interdisciplinar.

1 Introdução

A sociedade contemporânea impõe olhar inovador, inclusivo e colaborativo com novas
aprendizagens no processo de ensino aprendizagem. A contemporaneidade exige demandas
educacionais, valorização da prática docente e, sobretudo, o protagonismo do professor, como
sujeito criativo, crítico, participativo e produtivo, a fim de atender às demandas da sociedade.
O Brasil vivenciou no ano de 2017, especificamente no dia 22 de dezembro, a
homologação do documento de referência nacional a Base Nacional Comum Curricular BNCC, cuja previsão consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei
Nº9394/96 e, por conseguinte, na Constituição Federal de 1988, versando sobre:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
(BRASIL, 1988).

Nesse sentido, a BNCC está prevista também no Plano Nacional da Educação - PNE,
por meio da Lei Nº 13.005/2014, sendo um instrumento de planejamento do Estado
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democrático de direito e que orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas do
setor, tendo em vista que a educação no Brasil consiste em um direito social, como bem
preconizado por José Murilo de Carvalho (2009).
Nessa perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propicia aos
currículos a equidade e autonomia dos entes federados. É um documento normativo, que
regulamenta os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento essenciais para que
todas crianças, jovens e adultos tenham o direito de aprender ao longo da Educação Básica de
todo país. Seja das redes públicas ou privadas, tal educação deve propiciar o ensino com
igualdade de oportunidades a todos os estudantes.
A Resolução CNE/CP 2/2017 versa sobre os direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que podem ser expressos em competências e habilidades. Assim, a BNCC
reporta as dez competências gerais que devem orientar a ação educativa em todas as etapas da
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio).
[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e
valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2017, p. 8).

Há uma articulação e diálogo entre as dez competências gerais, competências
específicas das áreas neste caso, das Ciências Humanas e as competências específicas do
componente curricular de Geografia.
As competências são asseguradas no contexto pedagógico, mobilizando as
habilidades. Assim, as habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento
que são entendidos como conteúdos, conceitos e processos, os quais são organizados em
unidades temáticas.
A BNCC é uma construção intencional da ação educativa que promove a
aprendizagem dos estudantes de acordo com suas necessidades, estimulando o protagonismo,
o respeito às diferenças, a autonomia, a resiliência e a formação de sujeitos proativos, com
responsabilidade, capacitando para o exercício da cidadania, iniciação para o mundo do
trabalho, e outros. Enfim, esse documento determina o compromisso com a educação integral
com ênfase na construção de projeto de vida.

2 Geografia e a BNCC nas redes ensino estadual e municipal

1131

O estudo está configurado sob a ótica das redes de ensino (Estadual e Municipal), em
parceria com o MEC/SEDUC/SME/SMECEL/UNDIME/MT/UNCME/MT, Conselhos
Estaduais e Municipais de Educação, através de demandas formativas que atendam os
municípios Mato-grossense e reforçando o Programa de Apoio à Implementação da BNCCProBNCC, instituído através da Portaria MEC nº 331, de 5 de abril de 2018, no processo de
revisão ou elaboração e implantação de seus currículos alinhados à BNCC, com viés ao
regime de colaboração.
Nesse sentido, foi elaborado e aprovado, em dezembro de 2018, o Documento de
Referência Curricular para Mato Grosso – DRC/MT, reiterando, à luz da BNCC, o
compromisso com a educação integral de todos os estudantes para o desenvolvimento do
currículo escolar, tendo em vista ao entendimento da ―a complexidade e não linearidade,
desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão
intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva‖ (BRASIL, 2017, p. 14).
A prática pedagógica das Unidades de Ensino do Estado Mato Grosso (Estadual e
Municipal) está voltada para a aprendizagem e desenvolvimento com foco na aprendizagem
interdisciplinar e no desenvolvimento das competências e habilidades voltadas para o
contexto local/regional, tendo em vista as vivências dos estudantes. Dessa forma, o ensino da
Geografia deve propiciar as interações entre o espaço vivido com saberes e fazeres
construídos de forma interdisciplinar, abordando os Temas Contemporâneos Transversais
(TCTs).
A Base Nacional Comum Curricular destaca a abordagem dos TCTs, aos sistemas de
ensino:
Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas
respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e à
propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida
humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e
integradora. (BRASIL, 2017, p. 19).
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Fonte: BRASIL, Ministério da Educação. Temas Contemporâneos Transversais na BNCC. Proposta Práticas de
Implementação, 2019, p. 7).

Nesse contexto, a formação continuada atende aos municípios da baixada cuiabana
como também a todos os municípios do Estado de Mato Grosso. A Secretaria Estadual de
Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, a SMECELVárzea Grande e os CEFAPROS, tem elaborado formação continuada e revisão dos PPPs,
tendo em vista a Base Nacional Comum Curricular - BNCC e também o Documento de
Referência Curricular para o Estado de Mato Grosso, com base em ciclo de estudos, oficinas,
reflexões, seminários, palestras, workshops e rodas de conversa em conjunto com toda a
sociedade civil organizada, uma vez que o currículo consiste em uma preocupação social, ou
seja, trata-se de desenvolver uma educação que possibilite à sociedade o atendimento real de
suas necessidades.
Contextualizando, a intencionalidade educativa está permeada na formação de
multiplicadores, que atendam as especificidades regionais, realizando diversas atividades e
práticas pedagógicas de forma contextualizada, interdisciplinar e inclusiva, propiciando o
ensino de qualidade.

3 Metodologia

O estudo de investigação científica trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo
mediante instrumentos de pesquisa bibliográficas, como relatos orais, depoimentos tendo

1133

como foco a BNCC e o DRC/MT, nos currículos das redes de Educação do estado de Mato
Grosso, e tem por base a pesquisa bibliográfica e documental via estudo de caso.
A pesquisa bibliográfica se configura como sendo o exame de materiais de natureza
diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados,
criando novas ou interpretações complementares, atividades e localização de fontes, para
coletar dados gerais ou específicos a respeito de determinado tema. É um componente
obrigatório para qualquer pesquisa.
Cabe fazer referência a Lakatos;
A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução de um
problema pode ser obtida através dela, por outro lado, tanto a pesquisa de
laboratório quanto a de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o
levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa
bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda
pesquisa científica. (LAKATOS, 1992, p. 44).

A pesquisa bibliográfica possibilita ao pesquisador visão holística, inclusiva,
contribuindo na construção do conhecimento e na ampliação das aprendizagens, permitindo a
ressignificação de suas práticas, de forma a fazer da pesquisa um material rico sobre o
assunto, fundamentando, do ponto de vista teórico, o material a ser analisado.
A análise documental consiste, no que se refere à pesquisa qualitativa, numa
possibilidade a ser realizada a partir de documentos que não receberam tratamento analítico
contemporâneo ou retrospectivo, considerados cientificamente autênticos, constituindo uma
técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por
outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema.
Trata-se de uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais e humanas, sendo
indispensável porque a maior parte das fontes escritas ou não é quase sempre a base do
trabalho de investigação.
Nesse sentido, é importante compreender que: ―[...] a análise documental pode se
constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as
informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou
problema." (LÜDKE, 1986, p. 38).
O estudo de caso apresentado na visão de Fonseca,
[...] pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como um
programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade
social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada
situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há
nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o
objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode
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decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender
como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva
pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto
possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador
(FONSECA, 2002, p. 33).

Assim, o desenvolvimento da comunicação oral perpassou as etapas relativas à revisão
do material teórico, como também do levantamento bibliográfico; seleção de dados
pertinentes na elaboração dos referenciais e também a sistematização e análise dos dados e
outros dados significativos, estabelecendo sentidos e significados nas práticas pedagógicas.

4 Componente curricular de geografia – anos finais

O Componente Curricular de Geografia está integrado na área das Ciências Humanas,
no desenvolvimento dos estudantes, marcada pelas noções de tempo, espaço e o movimento
imbricados no saber fazer pedagógico, valorizando ação humana e suas relações de poder,
contribuindo na produção dos conhecimentos de forma contextualizada, interdisciplinar, numa
perspectiva holística com vista aos direitos humanos.
Assim, as Ciências Humanas agregam conhecimentos, contribuindo na formação da
ética, do respeito ao ambiente e à coletividade, e também no fortalecimento dos valores
sociais com vista a solidariedade, protagonismo e formação da autonomia dos estudantes.
A abordagem trazida pela BNCC, no Componente Curricular da Geografia, como
parte das Ciências Humanas, faz menção ao raciocínio espaço- temporal, co66m uso de uma
variedade de linguagens, propiciando a formação de alunos leitores de mapas, permitindo
refletirem de forma dialógica, sendo protagonistas, e agirem com diferentes olhares no espaço
vivido, concebido e percebido.
O Componente Curricular de Geografia para os Anos Finais, conforme a BNCC, são
marcados na contextualização de tempo, espaço e movimento. Desse modo, a Geografia busca
desenvolver nos educandos o estímulo do pensamento espacial, com foco no raciocínio
geográfico para representar e interpretar o mundo em permanente transformação e
relacionando componentes da sociedade e da natureza. Para tanto, é necessário assegurar a
apropriação de conceitos para o domínio do conhecimento fatual (com destaque para os
acontecimentos que podem ser observados e localizados no tempo e no espaço) e para o
exercício da cidadania.
O estudo foi realizado com educadores, técnicos dos CEFAPROS, das Redes
Estaduais e Municipais, a fim de realizar ações como multiplicadores na implementação do
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Documento de Referência Curricular/MT, com vista ao fortalecimento das equipes regionais
para apropriação, estudo e implementação das práticas pedagógicas.
Os conceitos da Geografia contemporânea estão inseridos na organização das
aprendizagens para os Anos Iniciais e Finais. Estão organizados por níveis de complexidade,
oferecendo aos estudantes um conjunto de experiências no desenvolvimento das habilidades
necessárias para alcançar os objetivos, tendo em vista as temporalidades e espacialidades, tal
conceituação é fundamental para o entendimento das relações sociais, dos sujeitos sociais e,
sobretudo, da memória e identidade das sociedades. Nesse contexto, os conceitos operacionais
trabalhados no ensino da Geografia, estão expostos conforme o gráfico a seguir:

Lugar

Território

Natureza
Espaço
Geográfico

Região

Paisagem

Fonte: Elaborado pela autora com base BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular:
educação é a base. Brasília: MEC/SEB, 2017, p. 361.

O Componente Curricular de Geografia nos Anos Finais, de acordo com a BNCC,
propõe cinco Unidades temáticas comuns ao longo do Ensino Fundamental, em uma
progressão das habilidades.
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A unidade temática O sujeito e o lugar no mundo – os Anos Finais: Considerando os
conceitos mais amplos, o ensino está permeado de ações que contemplam os temas políticos,
econômicos e culturais do Brasil e do mundo. São valorizadas, assim, as individualidades dos
estudantes, como sujeitos sociais de direitos e deveres, contribuindo na formação de cidadãos
ativos e solidários, reforçando-lhes o sentimento de pertencimento e identidade.
Na segunda Unidade Temática - Conexões e escalas -, é necessário que os estudantes
compreendam e analisem as interações e relações multiescalares entre os fatos nos níveis local
e global.
A terceira Unidade Temática -Mundo do trabalho - desenvolve habilidades e
competências ligadas ao conhecimento de técnicas e processos construtivos para compreender
as mudanças que ocorrem no mundo do trabalho em variados tempos, escalas, processos
históricos, sociais e étnico-raciais.
A quarta Unidade Temática - Formas de representação e pensamento espacial -, de
acordo com a BNCC, traz abordagem que envolve o raciocínio geográfico nas aprendizagens
para que os estudantes ampliem suas aprendizagens na alfabetização cartográfica e
letramento, tendo em vista a leitura e elaboração de mapas e gráficos, esquemas, desenhos,
imagens de satélites, fotografias, desenhos, uso de imagens de satélites, audiovisuais,
gráficos, e outras linguagem de representação espacial, dando-lhes sentidos e significados,
possibilitando o acesso a diferentes olhares e leituras de mundo.
Assim, a quinta Unidade Temática – Natureza, ambientes e qualidade de Vida – trata
das reflexões sobre os problemas ambientais, articulando os processos físicos-naturais do
planeta Terra, para que os estudantes possam reconhecer a interferência de diferentes
comunidades na natureza e seu poder de transformá-la.
Nessa perspectiva, a Geografia, enquanto componente curricular, de acordo coma a
BNCC (2017) no Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, dá ênfase às abordagens
do pensamento espacial e ao raciocínio geográfico nas seguintes dimensões:

leitura do

mundo, da vida e do cotidiano. Utiliza-se, para isso, dos símbolos e signos para compreensão
da realidade, instigando a curiosidade e o espírito científico dos estudantes, contribuindo na
formação da cidadania.
As principais mudanças apresentadas no ensino da Geografia têm em vista a
aprendizagem multidisciplinar e interdisciplinar articulada com a realidade. Dessa maneira, é
dada aos estudantes a capacidade de conhecimento da formação espacial, distribuição dos
fenômenos na superfície terrestre e diversidade na resolução dos desafios da vida cotidiana
para a compreensão das transformações do mundo.
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A atitude científica e a criatividade consolidam um ensino da Geografia mais
significativo, instigando professores e estudantes a serem estimulados a pensar espacialmente
e desenvolverem o raciocínio geográfico, sendo relevantes os enfoques construtivistas na
didática da Geografia.
Os princípios do raciocínio geográfico: Analogia, Conexão, Diferenciação,
Distribuição, Extensão, Localização e Ordem contribuirão na resolução de problemas, não
somente da Geografia, mas também de outras áreas do conhecimento (como Língua
Portuguesa, Matemática, Ciências, Artes, Educação Física e Literatura). Assim, o estudo do
Componente Curricular de Geografia propicia aprendizagens descritas conforme o gráfico a
seguir:

Nesse sentido, cabe fazer reflexão sobre a transição dos anos iniciais para os finais no
Ensino Fundamental, fazendo referência aos direitos de aprendizagem do aluno que estão
associados às seguintes unidades temáticas, estabelecidas pela BNCC (2017):
Conforme a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, em todas as unidades
temáticas, destacam-se aspectos relacionados ao exercício da cidadania e à aplicação
de conhecimentos da Geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana.
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(BNCC, 2017, p. 312).

Os estudantes são desafiados a pensar e a fazer uma leitura do mundo, desenvolvendo
o pensamento espacial e o raciocínio geográfico, que promova a formação de cidadãos
críticos, criativos, participativos, numa perspectiva dialógica, sendo protagonistas, e agindo
com diferentes olhares no espaço vivido, concebido e percebido.
É pertinente fazer referência ao Documento de Referência Curricular para Mato
Grosso, citado por MORAN (2013):
As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se quisermos que
os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se
envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar
decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se quisermos
que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de
mostrar sua iniciativa. (MORAN, 2013, p.1).

Nessa perspectiva, as aprendizagens significativas possibilitam um olhar inovador,
interativo e interdisciplinar construindo competências e habilidades no saber fazer
pedagógico, contribuindo no uso das metodologias ativas utilizando atividades diversificadas
no cotidiano escolar, usando múltiplas linguagens propiciando o protagonismo dos estudantes.
Assim, o professor passa a ser mediador do processo de ensino aprendizagem, fazendo
referência ao DRC/MT, sobre professor pesquisador na construção de uma educação de
qualidade.
Nesse sentido, o BNCC e o DRC/MT desencadeiam estudo sistêmico fazendo
referência às diversidades de culturas indígenas, afrodescendentes, quilombolas, ciganas e
demais povos, culturas e comunidades tradicionais, em diferentes temporalidades e
territorialidades, explorando os saberes e fazeres, situando as vivências culturais dos
estudantes e educando para a cidadania.

5 Considerações finais

Considerando as especificidades educativas dos educadores das Redes de Ensino de
Cuiabá e do Estado de Mato Grosso (Estadual, Municipal e Privada), com vista aos estudos de
formação continuada através do regime de colaboração no desenvolvimento das atividades do
ProBNCC, e outras reflexões que contribuam para o fortalecimento de suas práticas
pedagógicas, o fazer pedagógico está pautado na construção do currículo voltado para a
realidade do espaço local.
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O Documento Curricular de Referência para Mato Grosso – DRC/MT faz abordagens
significativas na contextualização dos aspectos locais e regionais e nas aprendizagens voltadas
para a realidade local, enfatizando aos estudantes as experiências vivenciadas pelos
professores, garantindo as especificidades da prática educativa, no âmbito escolar.
As formações inicial e continuada dos professores devem estar alinhadas à BNCC,
com foco na revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos, Planejamentos, Planos de Aula e
Avaliação; através de estudo e pesquisa, sobretudo no desenvolvimento dos currículos e
valorização dos sujeitos e de suas práticas e culturas sociais.
A prática docente desenvolvida nas redes de ensino (Estadual e Municipal), com o
desenvolvimento das aprendizagens do Componente Curricular de Geografia, e em
consonância com a BNCC, para os Anos Iniciais/Anos Finais, agrega saberes significativos e
o desenvolvimento dos estudantes de forma colaborativa e interdisciplinar permeadas nos
trabalhos em equipe, possibilitando o ensino e a aprendizagem para toda vida, com baseada
nos princípios éticos, políticos, estéticos e culturais, propiciando aos estudantes o ensino e
educação de qualidade.
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Resumo:
Passados 13 anos da promulgação da Lei n. 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha,
ainda é presente a desiguadade que passam as mulheres, notamente em face da discriminação perpetrada
historicamente em decorrência do machismo e do patriarcado. Dessa forma, o objetivo do presente relato de
experência se encontra em relatar atividade extensionista desenvolvida no Projeto de Extensão ―Rede de
Proteção à Mulher: Também eles por elas (HeForShe) – Parte III‖. Na execução interventiva foram realizadas
dinâmicas adequadas ao público alvo, tendo como escopo estimular o debate acerca da violência de genêro e
desconstruir padrões nocivos aos direitos das mulheres. Destarte, concluiu-se que atividades lúdicas permitiram
maior inserção, e, por conseguinte, maior conscientização, do público infanto-juvenil. Da mesma forma,
concluiu-se que a atividade extensionista foi apta a conferir efetividade às diretrizes da Lei Maria da Penha.
Palavras-chave: Desigualdade. Violência de gênero. Atividade extensionista. Efetividade. Direitos das
Mulheres.

1 Introdução
De início, para que se possa justificar a existência do presente projeto de extensão –
―Rede de Proteção à Mulher: Também eles por elas (HeForShe) – Parte III‖ –, cumpre
destacar que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 5º, inciso I, o princípio da
isonomia entre homens e mulheres, e o contexto de criação da Lei n.º 11.340/2006, vulgo ―Lei
Maria da Penha‖, bem como a chamada da ONU Mulheres para um atuar que some homens e
meninos às mulheres e meninas no tocante a construção e emancipação de direitos das
mulheres.
Analisando-se do ponto de vista histórico, a Lei n.º 11.340/2006 foi suscitada a partir
de uma petição encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA contra
o Estado brasileiro elaborada pelo Centro para a Justiça e o Direito Internacional - CEJIL e o
Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher - CLADEM,
juntamente com Maria da Penha Maia Fernandes, relativamente ao caso de violência por esta
sofrido, consistente em duas tentativas de homicídio por parte de seu companheiro, resultando
em paraplegia após ser vitimada por um tiro nas costas na primeira ocasião.
Malgrado esses acontecimentos, até a apresentação do caso perante a OEA, passados
15 anos da agressão, ainda não havia um pronunciamento condenatório pelos Tribunais
brasileiros. O motivo da denúncia internacional foi a tolerância, pelo Estado brasileiro, da
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violência doméstica contra Maria da Penha, o que fez do seu caso um caso paradigma, que
revelou um padrão sistemático de negligência em relação a violência doméstica contra as
mulheres brasileiras.
O Estado brasileiro, em 2001, foi responsabilizado por negligência, omissão e
tolerância concernente à violência doméstica contra as mulheres pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, quando então foram recomendadas medidas a serem
adotadas, no âmbito dos poderes estatais.
Fruto de luta histórica dos movimentos de mulheres e defesa de direitos humanos é
promulgada a Lei n.º 11.340/2006, que criou mecanismos para coibir, prevenir e erradicar a
violência doméstica e familiar contra a mulher, em território nacional.
Objetivando conferir efetividade a tal legislação, concebeu-se como aliados a família e
a sociedade. Nesse contexto, o Projeto de Extensão ―Rede de Proteção à Mulher: Também
eles por elas (HeForShe) – Parte III‖ ganha razão de existir. Isto é, para contribuir na
coletividade acerca dos direitos das mulheres, com envolvimento de homens e mulheres para
tanto, ao mesmo tempo que se constitui como prática educativa aos universitários interessados
em compreender e atuar na questão.
Logo, diante do que foi esposado, este trabalho objetiva relatar experiências
vivenciadas no âmbito do Projeto de Extensão em escolas no tocante à violência doméstica
contra a mulher.

2 Desenvolvimento

Preliminarmente, importa destacar que a Lei Maria da Penha é o principal mecanismo
legal para proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ao instituir
uma política pública e um sistema de proteção às mulheres em situação de violência por meio
de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e organizações não governamentais, decorre que sua implementação necessita de
políticas de prevenção e assistência dos agentes e de ações articuladas de toda a rede. É nesse
contexto que encontra embasamento a intervenção extensionista da presente ação educacional.
Somando a isso, no que diz respeito a literatura utilizada na realização desse trabalho,
encontraram-se no centro a Constituição Federal de 1988 e a Lei n.º 11.340/2006. Referente a
essa, destaca-se o artigo 8º, que traz medidas integradas de prevenção à violência doméstica e
familiar contra a mulher.
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Um conceito de relevante importância que pode ser invocado para as discussões
presentes neste relato de experiência extensionista é a concepção de Emmanuel Lévinas de
alteridade, sendo esta uma dimensão de constituir-se para Outro, de pôr-se, de ser o outro.
Para Lévinas, a partir dessa concepção devemos desenvolver a sensibilidade da
responsabilidade com o Outro, e ―não reduzi-lo ao Mesmo‖. Entretanto, há necessidade de
conscientização para desenclausurar-se de si mesmo e dos padrões perniciosos e pôr-se no
outro. Nessa lógica, destaca-se a importância da mobilização extensionista como produtora e
disseminadora do conhecimento e de conscientização. Com esse intento foram realizadas as
atividades.
Nessa esteira, a participação nos encontros nas escolas nas cidades de Barra do
Garças/MT e Aragarças/GO no campo do projeto de extensão nos permitiu adquirir e
compartilhar experiências e saberes, tanto o popular quanto no técnico-científico. Tudo isso
porque as atividades foram desenvolvidas em grupo: seja em período de capacitação, seja na
atuação junto à comunidade.
Nas atividades desenvolvidas nas escolas foi perceptível a resistência dos jovens e
adultos em tratar do tema violência doméstica. O tema é polêmico e complexo e, quando
indagados, grande quantidade define violência de forma dissociada dos reais contornos que
perpassam a problemática, como por exemplo, a desconsideração ou abrandamento das
tipologias de violência que não fossem a violência física, por ser a mais – ou até mesmo a
única – conhecida.
A carência de informações do público acerca do tema, quanto aos aspectos legais e
históricos constituiu fator para naturalização da violência, a dar azo a desigualdade. Isso pôde
ser percebido em relatos e falas.
Constatou-se, também, a má interpretação do movimento feminista. Diante disso,
foram explicadas a importância, objetivo e correntes, buscando evidenciar aspectos sobre a
legitimidade do movimento.
As atividades realizadas adequavam ao público alvo. Dessa forma, dinâmicas de
cunho lúdico permitiam uma maior inserção da temática atinente ao público infanto-juvenil,
colaborando para descontruir padrões limitantes dos direitos das mulheres.
A dinâmica utilizada para os adolescentes e jovens foi selecionada do recurso
educativo ―Coolkit – jogos para a não violência e igualdade de gênero‖, que é um recurso
lúdico-pedagógico voltados a abordar questões de gênero e trabalhar competências de gestão
de conflitos junto de adolescentes e jovens. Na ocasião, a dinâmica escolhida para
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adolescentes e jovens em idade escolar, ou seja 13 a 17 anos, foi a chamada ―namorar dá o
que falar‖.
Em tom descritivo, a citada dinâmica possui como escopo promover a compreensão da
importância dos afetos e da expressão dos sentimentos e facilitar o posicionamento em
situações de namoro abusivas. A idade preferencial para utilizá-la é a partir dos 13 anos e
possui como materiais para sua execução: 3 folhas de cartolina contento as expressões:
―concordo‖, ―discordo‖ e ―não sei‖; cartões com frases polêmicas; e um saco pequeno para
colocar os cartões onde se escrevem as frases polêmicas.
Foram fixadas num canto da sala as folhas de cartolina, ocupando o espaço central a
que continha a expressão ―não sei‖. Seguindo, foram retiradas e lidas as frases do saco uma
em seguida da outra e os participantes se posicionaram junto à cartolina que refletiam sua
opinião, justificando o porquê das suas posições àqueles que ficaram junto do ―discordo‖ e do
―concordo‖. A explanação da motivação objetivou que os participantes pudessem mudar ou
formar sua opinião. Assim, firmou-se um debate ao longo da realização da dinâmica.
Cônscios disso, há que destacar que cada turma apresentou singularidades,
observando-se que poucos alunos apresentaram discurso de igualdade e defesa das mulheres,
revelando padrão assimétrico existente. Entrementes, atitudes se presenciaram, a ser
destacado: 1) o sentimento de posse do parceiro, 2) ciúme como manifestação do amor, 3) a
responsabilização das mulheres como causadoras de desavenças, com argumento de que são
controladoras na relação, 4) controle de vestimentas, 5) seleção de amizades dos parceiros, 6)
meninos e meninas acordaram no sentido de o sexo não ser uma atitude de demonstração do
amor, a existir outras formas, 7) opiniões e discursos em relação a ter acesso às mensagens do
celular do parceiro causou grande discussão, traduzindo, muita das vezes, no discurso que o
parceiro tem o direito de olhar, evidenciando um comportamento de insegurança e posse.
Destaque-se que durante as explanações foram feitas intervenções com interpelações a
fim de conscientizar os adolescentes a respeito de atitudes danosas, para que pudessem
ressignificar alguns comportamentos em relação aos seus parceiros.
Também foram realizadas intervenções extensionistas com o público adulto nos
municípios supracitados em escolas com modalidade de ensino para jovens e adultos (EJA) e
no ensino técnico-profissionalizante no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus
Barra do Garças. Quanto a estes, o conteúdo resumiu-se a exposição de slides com abertura
para debate durante e após as exposições.
Embora tratasse de um público em idade adulta, foram presenciados os mesmos
discursos com cargas machistas. Ademais, foi perceptível também o desconhecimento, de
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forma quase absoluta, das políticas traçadas pela Lei Maria da Penha, chegando alguns até a
questionar o ―por quê não existe uma específica de proteção ao homem‖, com argumento de
que os homens também são violentados por mulheres em seus lares. Isso revelou
desconhecimento do padrão de sujeição histórico das mulheres e o contexto social de criação
da lei supracitada.

3 Conclusão

Conclui-se que as dinâmicas realizadas promoveram reflexão quanto aos conceitos e
paradigmas construídos socialmente sobre o público alvo, sobretudo no que diz respeito à
violência doméstica contra a mulher.
Fica demonstrada a importância do Direito, tal como o conhecimento acerca do
Direito e de elementos culturais enraizados, como mecanismo de desconstrução de padrões
danosos e na emancipação das mulheres quanto aos direitos das mulheres, nas cidades que
foram realizadas as dinâmicas.
Na mesma linha, as dinâmicas realizadas contribuíram na formação acadêmica dos
extensionistas.
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Resumo:
Este trabalho apresenta resultados iniciais de uma pesquisa de mestrado e tem por objetivo identificar a percepção
que um grupo de alunos do Ensino Médio possue a respeito dos conhecimentos indígenas, especialmente sobre suas
noções de corporalidades, e as possibilidades de aplicá-las na disciplina de Educação Física. A pesquisa se
caracteriza como qualitativa de caráter exploratório e o instrumento de coleta de dados foi um questionário
composto por treze questões abertas e uma fechada. Como resultados, verificamos que os alunos reconhecem a
importância dos saberes oriundos das culturas indígenas, embora a maioria dos praticantes não tenha tido contato
em sua vida escolar, e acreditam que possa haver a inserção deles nas aulas de Educação Física. Além disso, apesar
de apresentarem pouco conhecimento em relação a visão sobre o corpo que os povos indígenas possuem,
conseguem apontar algumas contribuições para o universo não indígena. Assim, apesar das limitações deste
trabalho, podemos destacar a importância do estudo dos conhecimentos indígenas no ambiente escolar, em especial
às suas corporalidades, e a disciplina de Educação Física como uma colaboradora direta neste processo.
Palavras-chave: Conhecimentos Indígenas. Corporalidades. Educação Física.

1 Introdução

O Corpo detém um papel fundamental na maioria dos povos. Pode ser compreendido em
diferentes dimensões da experiência humana, caracterizando-se por se apresentar de forma
singular e trazer na sua constituição elementos agregados por meio de relações sociais com
familiares, grupos de idade e sexo, trabalho, religiosidade, etc., configurando-se como produto e
produtor de cultura (GRANDO, 2004).
A sua existência só é possível por ser fruto de uma construção cultural, ou seja, o corpo
só adquire sentido, a partir da identificação cultural no contexto no qual está inserido. Assim, a
sua manifestação na realidade ocorre por meio de uma construção simbólica, da atribuição de
valores, que lhe conferem autenticidade e singularidade no seio social.
Nesse sentido, o contexto sociocultural desempenhará um papel importante na forma
como ele pode ser concebido. Nas sociedades ocidentais, o corpo é aquilo que marca o
indivíduo, que o diferencia e o distingue em relação aos demais. Contudo, embora haja essa
forte ligação do corpo com o indivíduo, eles frequentemente são dissociados, em virtude da
herança dualista que está sempre presente em sua caracterização ocidental (LE BRETON,
2011).
Já nas sociedades tradicionais, de constituição holística, comunitária, em que os
indivíduos não se distinguem, essa ruptura entre o corpo e o espírito não ocorre. Os homens são
vistos integrados aos cosmos, à natureza e a comunidade. Os corpos e os homens são percebidos
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como apenas um. A representação que se tem do corpo é da autoimagem de si, de algo que não
pode ser dissociado da natureza, do cosmos (LE BRETON, 2011).
Desse modo, nas sociedades do tipo comunitário, o corpo está estritamente vinculado ao
grupo, ao cosmos e a natureza, demonstrando apenas uma singularidade, que o específica ante
os outros membros. Em contrapartida, há um isolamento nas sociedades ocidentais, que
percebem o corpo como um atributo, dissociando-o dos demais aspectos observados nas
sociedades tradicionais, entendendo-o como um ―ter‖ e não como uma marca identitária (LE
BRETON, 2011).
Ao direcionarmos o olhar para as sociedades tradicionais, encontramos os agrupamentos
indígenas, coletividades em que a corporalidade se revela indispensável na sua organização,
sobretudo nas etnias brasileiras. A sua preocupação com o tema perpassa os diversos estágios da
vida (nascimento, puberdade, casamento e morte), em que eventos festivos indicam a mudança
pela qual aquele corpo (indivíduo) está passando e que acarreta o seu reconhecimento individual
e coletivo.
Viveiros de Castro, Seeger e Da Matta (1978) sugerem que a noção de corpo que os
povos indígenas possuem a respeito de si mesmo, é fundamental para compreender a sua
organização social e cosmológica. Nesse sentido, "... o corpo, afirmado ou negado, pintado e
perfurado, resguardado ou devorado, tende sempre a ocupar uma posição central na visão que as
sociedades indígenas têm da natureza do ser humano". (VIVEIROS DE CASTRO; SEEGER;
DA MATTA, 1978, p.3)
O corpo, dentro das sociedades indígenas, configura-se em uma pluralidade de níveis.
Ele é um espaço em que ocorre uma relação dialética entre o sujeito e o seu povo, na qual é
construída a sua identidade. Assim, "... o corpo não é tido por simples suporte de identidades e
papéis sociais, mas sim como instrumento, atividade, que articula significações sociais e
cosmológicas; o corpo é uma matriz de símbolos e um objeto de pensamento." (Ibidem. p.7).
Grando (2004) ressalta que o corpo ocupa lugar de destaque nas sociedades indígenas do
Brasil. Para a autora, em virtude dessa relevância, é necessário um cuidado com esses sujeitos
que são construídos historicamente e culturalmente, por meio do emprego de técnicas e estéticas
corporais que possibilitem a sua identificação pelo seu grupo e por outros grupos. Esse processo
irá demandar outra peculiaridade, qual seja, um trabalho de formação e educação corporal.
As técnicas corporais dizem respeito à forma pela qual as pessoas, homens e mulheres,
de um determinado meio social sabem se utilizar do seu corpo. Elas se expressam em diferentes
situações, tais como andar, correr, vestir-se, comer, etc. A sua apropriação permite uma
identidade ao indivíduo assim como o seu reconhecimento pelo grupo. Elas ocupam, então, um
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papel central na vida coletiva, pois favorecem a aproximação e o estabelecimento das relações
sociais.
Na especificidade dos povos indígenas, verifica-se que cada etnia vai elaborando e
aprimorando as suas próprias técnicas e as suas formas de ensinar que, para serem
compreendidas, devem ser consideradas como fruto de um processo social. Assim, ―podemos
entender que a fabricação do corpo resulta de técnicas e estéticas capazes de construir cada
pessoa e essas se estabelecem num conjunto de práticas sociais cotidianas e extraordinárias‖
(GRANDO, 2004, p. 60).
O conjunto de técnicas corporais associadas a estéticas corporais específicas
manifestadas no e através do corpo mediante significados de beleza, religiosidade, moral e
alegria que caracterizam determinado grupo e refletem um tipo ideal de pessoa, consubstanciam
práticas sociais. Estas, por conseguinte, podem ser compreendidas como práticas corporais, que
simbolizam uma manifestação de determinada cultura (GRANDO, 2004).
Nesse sentido, a técnica corporal pode ser assimilada e exercida individualmente por
uma pessoa, mas as práticas corporais refletem sentido e significados de caráter coletivo,
pertencentes a um determinado grupo. Essas práticas irão variar de acordo com o contexto no
qual acontece, com o tempo e espaço e, também, de acordo com quem prática. Nas culturas
indígenas, essa percepção é mais proeminente, uma vez que o corpo é produto de um conjunto
de práticas corporais vivenciadas coletivamente.
Portanto, os povos indígenas valorizam as práticas corporais, que são instrumentos pelos
quais eles vão moldando os indivíduos, em cada momento de suas vidas, de acordo com os
caracteres almejados pelo grupo. Isso vai possibilitar que os sujeitos formados possam
estabelecer a sua identidade, desenvolver um sentimento de pertencimento e criar condições de
realimentar e reconstituir a sua identidade, por meio do contato com outros grupos étnicos
(GRANDO, 2004).
As práticas corporais, dentro dos âmbitos indígenas, consolidam-se como ferramentas de
profunda riqueza, imbuídas de valores, símbolos, tradições que alicerçam toda a cultura de um
povo. Podem, desse modo, contribuir de forma significativa para o processo formativo no
ambiente escolar. Contudo, o que os alunos, os sujeitos em formação, pensam a respeito desses
conhecimentos? Será que conseguem visualizar esse impacto em sua formação?
Diante disso, propomos essa pesquisa, que tem por objetivo desvelar as percepções que
um grupo de alunos do Ensino Médio possuem sobre o estudo dos saberes indígenas, sobretudo
às suas corporalidades, e as suas possibilidades dentro da disciplina de Educação Física.

2 Metodologia
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A presente pesquisa é de natureza qualitativa e caráter exploratório. Para Chizzotti
(2008), as pesquisas qualitativas são aquelas nas quais o objetivo é interpretar os sentidos de
determinado fenômeno, por meio dos significados atribuídos pelas pessoas ao que falam ou
fazem, valendo-se para isso, do uso, ou não, de quantificações. Triviños (1987) nos diz que os
estudos exploratórios são aqueles que permitem ao pesquisador aumentar o seu conhecimento
sobre determinado tema. Busca-se a aproximação de um determinado fato, para se construir uma
visão mais ampla.
Nesse sentido, os dados aqui apresentados, por meio da aplicação de um questionário,
são referentes às ações iniciais de uma pesquisa de mestrado que tem por objetivo verificar as
contribuições que a inserção do estudo das corporalidades indígenas no ambiente escolar
proporcionam à bagagem de conhecimentos dos alunos. A amostra é composta por trinta e
quatro alunos, de ambos os sexos, de uma turma de terceiro ano do curso técnico integrado ao
Ensino Médio de Informática.
O questionário representa a primeira intervenção junto ao grupo de alunos que
participam da pesquisa e a sua aplicação foi feita nos meses de abril e maio de 2019. Ele teve
por objetivo verificar a compreensão que os alunos possuem a respeito do tema. Além disso,
esse contato inicial foi importante para diagnosticar o nível de conhecimento em que os alunos
se encontravam e, por conseguinte, adequar o planejamento das aulas a serem desenvolvidas, de
acordo com as suas necessidades, tornando o processo de aprendizagem mais significativo.
As questões dizem respeito ao contato que os alunos tiveram com os conhecimentos
vivenciados na disciplina de Educação Física em sua vida escolar, o contato com os
conhecimentos indígenas, sobretudo as suas práticas corporais, no âmbito escolar e a percepção
que detém a respeito do entendimento que os povos indígenas possuem sobre o corpo. Foram ao
todo treze questões abertas e uma fechada. Pelas especificidades e limites desse trabalho,
discutiremos apenas aquelas relacionadas aos povos indígenas, em um total de nove, sendo que
destacaremos de três a cinco respostas, dependendo da questão. Para facilitar a discussão, as
perguntas foram dispostas em grupos temáticos.

3 Percepção discente sobre o estudo das corporalidades indígenas

3.1 A importância dos conhecimentos indígenas

Nesse tópico, estão presentes questões relacionadas a importância dos conhecimentos
indígenas. No quadro 1 são apresentados os resultados obtidos com o questionamento referente
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ao contato que tiveram com as culturas indígenas, em toda a sua vida escolar. O objetivo era
identificar se os alunos já possuíam alguma proximidade com tema e quais foram as
experiências vivenciadas.
Quadro 1 – Questão 1

Em sua vida escolar, antes e durante o período no IFRO, você já estudou algo a
respeito das culturas indígenas? Se sim, quais conteúdos?
Respostas:
Sim – 10
Não – 24
R1 Sim, já estudei sobre as línguas de algumas aldeias e seus costumes
R2 Já sim. Nas aulas de arte, no 1º Ano no IFRO, apresentei um seminário a respeito dos
costumes dos indígenas, como se organizam socialmente, como se vestem, os
materiais que produzem etc.
R3 Sim, história e cultura indígena
R4 Sim, comunidades indígenas em Ji-Paraná, sua forma de vida
R5 Sim, estudados diversas etnias e suas culturas, com seus alimentos tradicionais, música
e etc
Fonte: Questionário aplicado pelos autores

De acordo com o quadro, podemos perceber que parte significativa dos alunos não
tiveram contato com os conhecimentos das culturas indígenas até o momento, visto que dos
trinta e quatro participantes, apenas dez deram resposta afirmativa.
Por outro lado, como pode ser observado nas respostas em destaque, aqueles que tiveram
a oportunidade de estudar, não tiveram a sua vivência restrita a uma área do conhecimento. Pode
se verificar menções a História, Artes, Linguagens, Música, além de elementos que nos remetem
às disciplinas de Geografia e Sociologia. Isto é um fato importante, pois, embora a lei 11.645/08
aponte que, em especial, o trato com esses saberes deverá ser feito pelas áreas de Educação
Artística e de Literatura e História brasileiras, é fundamental, pela complexidade da temática,
que haja a participação de todas as áreas, seja de forma disciplinar ou interdisciplinar (RUSSO;
PALADINO, 2014).
No quadro 2, o questionamento diz respeito ao grau de importância de se estudar essa
temática, na visão do aluno, bem como os motivos desse entendimento. O objetivo era verificar
se os alunos reconheciam o valor desses saberes e os motivos que levavam a isso.
Quadro 2 – Questão 2

Em relação às culturas indígenas, você considera importante o estudo desse tema? Por
quê?
Respostas:
Sim – 29
Não – 5
R1 Não, pois não se aplica na minha futura profissão
R2 Sim, pois eles são parte do nosso país, estão totalmente inseridos na história do Brasil.
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R3 Sim, para melhor entendimento sobre a cultura indígena e não fazer julgamentos
precipitados.
R4 Sim, é algo interessante, descobrir e aprender a respeito de uma cultura e ainda usando
do artificio da atividade física, acredito que sim, é algo interessante, até por ser uma
cultura até que bem presente em nossos arredores mas que não ganha muito destaque.
R5 Sim. Pois temos uma grande lacuna em relação a conhecer a realidade deles, de
entender realmente como é a vida dos mesmos.
Fonte: Questionário aplicado pelos autores

A maior parte dos participantes consideram relevante o estudo, tendo em vista apenas
cinco respostas negativas dentre as trinta e quatro. Em relação a justificativa presente na
resposta negativa em destaque, notamos o seu vínculo a um pensamento que predominou
durante muito tempo no Ensino Médio, sobretudo em instituições que também desenvolviam de
forma integrada ou concomitante a Educação Profissional, que é o foco no mercado de trabalho
(RAMOS, 2008).
No que concerne as respostas positivas em destaque, é interessante notar a presença de
diferentes justificativas para respaldar as opiniões. Além disso, podemos inferir a respeito
desses saberes que, embora tenham a sua presença garantida no ambiente escolar em razão da lei
11.645/08, possuem legitimidade, haja a vista a sua contribuição na bagagem de conhecimentos
dos alunos e no respeito intercultural (DOMINGOS JUNIOR et al., 2017; TENÓRIO; LOPES
DA SILVA, 2014b).
No quadro 3 se encontra a questão sobre quais as razões, na visão dos alunos, de o tema
não ser estudado. O objetivo era verificar a leitura que eles faziam a respeito da pouca ou
inexistente presença da temática no contexto educacional.
Quadro 3 – Questão 3

Ainda em relação às culturas indígenas, em sua opinião, qual (is) o (s) motivo (s) desse
tema não ser estudado?
Respostas
R1

Desinteresse e também por ser um assunto consideravelmente chato

R2

O enfoque escolar é mais para a parte técnica estudantil, no caso para nos qualificar
para o mercado de trabalho e para o enem

R3

Acredito que pela falta de importância que dão a esse tema

R4

Porque são pouco divulgadas

Fonte: Questionário aplicado pelos autores

Nas respostas em destaque, observamos diferentes fatores. A resposta número três
também foi apontada por outros alunos, apesar de pelos limites desse texto, não podermos
apresentá-las. A respeito dessa falta de importância dada ao tema, ela pode ser constatada tanto
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pelas poucas ações executados no âmbito escolar (PEREIRA et al., 2018) quanto por políticas
públicas ineficientes (SILVA, 2012), ou também, pelo total desconhecimento das culturas
indígenas dentro e fora do espaço escolar (KEMPE; CHASSOT, 2017).

3.2 A presença dos conhecimentos indígenas nas aulas de Educação Física

Nesse segundo tópico, as questões abordadas já procuram uma aproximação entre os
conhecimentos indígenas e a disciplina de Educação Física. No quadro 4, a questão está
relacionada com a percepção dos alunos sobre a inserção dos saberes indígenas nas aulas de
Educação Física. O objetivo era averiguar se os alunos conseguiam vislumbrar a presença de
elementos das culturas indígenas dentro da disciplina.
Quadro 4 – Questão 4

Você acha que às culturas indígenas podem ser um conteúdo a ser estudado na
disciplina de Educação Física?
Respostas:
Sim – 32
Não – 2
R1 Sim, pois existem diversos tipos de jogo, na cultura indígena.
R2 Sim. pode-se estudar as práticas corporais deles, e a partir dai desenvolver
comparações com as nossas
R3 Sim, pois eles praticam muitas práticas esportivas que são desconhecidas por nós e
acredito que desta forma, com esses conhecimentos adquiridos, será uma forma de
aproximação.
R4 Não, por que não imagino como este conteúdo possa ser estudado nesta disciplina.
R5 Sim, para aprender mais esportes
Fonte: Questionário aplicado pelos autores

Como verificado no quadro, somente duas respostas foram negativas. A que se encontra
em destaque, incita-nos algumas reflexões. Kempe e Chassot (2017) nos dizem que muitas
práticas corporais indígenas são realizadas pelos indivíduos na sociedade não indígena, mas com
denominações diferente. Nessa perspectiva, Domingos Junior et al. (2017) ao desenvolverem
aulas com turmas de 9º ano em um escola particular na cidade de Natal-RN, perceberam que os
alunos conheciam alguns elementos das culturas indígenas, mas não sabiam que estava
vinculado a esses povos. Outro ponto que ajuda a reforçar essa situação, como ressaltam Pereira
et al. (2018), é o fato de os próprios professores não conseguirem estabelecer uma associação
entre a sua área de conhecimento e esse tema.
Em relação às respostas afirmativas, são pertinentes algumas considerações a respeito da
presença do elemento esportivo, observado nas justificativas de números três e cinco, além de
estarem em outras respostas que não foram apresentadas. Historicamente, o esporte é o conteúdo
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hegemônico na disciplina de Educação Física (CASTELLANI FILHO, 1991; COLETIVO DE
AUTORES, 1992). Esse fato faz com que ele seja o conteúdo mais desejado nas aulas e, mesmo
quando são ofertadas outras temáticas, a competitividade, um dos princípios fundamentais do
esporte, tem que estar presente. Isso nos é demonstrado por Domingos Junior et al. (2017) ao
tematizarem os jogos dos povos indígenas junto a alunos do ensino fundamental que, não
obstante a satisfação dos alunos em vivenciarem aquela experiência, ainda assim queriam ser a
pessoa ou a equipe que venceu.
No quadro 5, questiona-se os alunos a respeito do seu conhecimento sobre as práticas
corporais dos povos indígenas. O objetivo era verificar se detinham alguma proximidade com o
assunto.
Quadro 5 – Questão 5

Você conhece alguma prática corporal indígena? Qual?
Respostas:

Sim – 11

Não – 23

R1 Sim, uso de arco e flechas
R2 Sim, corrida com tora e canoagem
R3 Sim, as danças
R4 Sim, pintura nos corpos e alguns rituais
R5 Sim, o ritual de passagem de garoto para guerreiro homem
Fonte: Questionário aplicado pelos autores

A maior parte dos alunos não conhecia, tendo em vista as vinte e três respostas
negativas. Dentre as afirmativas, notamos, no quadro, uma variedade de práticas nas menções.
Isso demonstra a diversidade presente na cultura corporal dos povos indígenas. Além disso,
essas manifestações são imbuídas de valores e significados, os quais, muitas vezes, não são
encontrados no contexto social capitalista (TENÓRIO; LOPES DA SILVA, 2014a).
No quadro 6, aprofunda-se o questionamento anterior, com o intuito de averiguar
aqueles que já tinham experimentado alguma prática.
Quadro 6 – Questão 6

Você já vivenciou alguma prática corporal indígena? Qual?
Respostas:

Sim – 4

Não – 30

R1 Sim, a pintura no corpo
R2 Sim, a pintura
R3 Sim, futebol
R4 Sim. Dança, através de uma cerimônia de iniciação
Fonte: Questionário aplicado pelos autores
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Como era de se esperar pelas respostas na pergunta anterior, quase todos os alunos não
tinham alguma vivência, sendo que apenas quatro responderam de forma afirmativa. Dentre
essas, uma que chama a atenção é a alusão ao futebol. A sua menção pode estar relacionada com
o desconhecimento sobre a história dessa prática ou estar se referindo ao futebol jogado com
cabeça por algumas etnias indígenas. Em todo caso, reforça o que já foi apresentado
anteriormente, que é a representatividade das práticas esportivas para os alunos.
Outra prática citada e que possui bastante relevância dentro das sociedades indígenas, é a
dança. O seu uso, em muitas etnias, é voltado para a educação dos membros, como nos mostra
Grando (2005), que ao buscar compreender os sentidos e significados que as práticas corporais
tem para os bororo, verificou que além de estar presente nos rituais e festas daquele povo, detém
um papel fundamental no processo educativo dos indivíduos, por meio da transmissão de
valores, de técnicas corporais e da compreensão de sua função dentro da organização social.

3.3 O entendimento dos povos indígenas sobre o corpo

Nesse terceiro tópico, as questões se referem às corporalidades indígenas. No quadro 7,
questiona-se sobre a visão que os povos indígenas possuem sobre o corpo. O objetivo era
descobrir se os alunos apresentavam algum conhecimento a respeito.
Quadro 7 – Questão 7

Qual entendimento os povos indígenas possuem a respeito do corpo?
Respostas
R1 Há um enorme conhecimento, eles tem uma visão totalmente diferente de nós sobre o
corpo, sobre sua funcionalidade
R2 São muitos que foram aprendidos nos decorrer dos anos e passado de geração em
geração acrescentando várias coisas
R3 Sagrado
Fonte: Questionário aplicado pelos autores

Em quase todas as respostas é mencionado o desconhecimento sobre como os povos
indígenas entendem o corpo. Por isso, é que só há três respostas no quadro, que representa os
alunos que tentaram refletir a respeito. Em relação a esses apontamentos, podemos notar certa
superficialidade nas ideias. O que não demonstra a relevância que o corpo possui nas sociedades
indígenas, em especial as brasileiras, pois a ―...fabricação, decoração, transformação e
destruição dos corpos são temas em torno dos quais giram as mitologias, a vida cerimonial e a
organização social.‖ (VIVEIROS DE CASTRO; SEEGER; DA MATTA, 1978, p.7). Ou seja, o
corpo é um elemento central na organização desses povos.
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Além disso, embora cada etnia possua organização econômica e social própria, assim
como, práticas corporais peculiares, os corpos, dentro das sociedades indígenas brasileiras, são
construídos para se tornarem seres coletivos, por meio de um processo em que são inscritos
valores, costumes, normas sociais e comportamentos desejáveis por aquele meio em que o
indivíduo está inserido (ALMEIDA; SUASSUNA; GRANDO, 2010).
No quadro 8, busca-se desvelar a percepção dos alunos a respeito da similaridade entre a
visão sobre o corpo das sociedades indígenas e as sociedades não indígenas.
Quadra 8 – Questão 8

Você acha que a noção de corpo que os povos indígenas possuem é a mesma dos povos
não indígenas? Por quê?
Respostas:
Sim – 2
Não – 34
R1 Não, porque nós temos grandes conhecimentos por causa da ciência
R2 Não. Os indígenas seguem algo que foi proposto pelos seus descendentes a anos.
Apesar de adaptarem com a nossa realidade ao passar do tempo, alguns costumes
permanecem. Ao contrário da gente, que está em constante mudança.
R3 Não. Pois temos enormes tabus cobre o corpo humano, e em muitos casos não há isso
nas aldeias.
R4 Não por que querendo ou não temos mais acesso, mais informações.
R5 Não, pois eles valorizam o corpo como algo sagrado.
Fonte: Questionário aplicado pelos autores

Quase todos os alunos acreditam que as visões sobre o corpo, entre os povos indígenas e
os povos não indígenas, são diferentes. Podemos observar na resposta número dois, a menção a
perpetuação do conhecimento recebido dos indivíduos mais velhos. Essa proposição vai ao
encontro com o que nos diz Grando (2005) que, ao se referir a educação do corpo que ocorre nas
sociedades indígenas, afirma que esse processo é conduzido pelos mais velhos, que transmitem
todos os seus saberes e as suas crenças.
No quadro 9, como último questionamento, objetiva-se verificar se os alunos conseguem
atribuir valor a representação que eles acreditam que os povos indígenas possuem a respeito do
corpo.
Quadra 9 – Questão 9

Quais contribuições, o entendimento sobre os corpos dos povos indígenas, podem nos
proporcionar?
Respostas
R1 Que o corpo deles não é apenas um corpo comum, é um corpo carregado de valores,
que para eles, tem um significado enorme.
R2 Compreensão sobre a forma de pensar e agir que eles têm.
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R3 Maior aceitação de sua história e aproximação com os mesmos.
R4 Menos preconceito.
R5 Adquirir um conhecimento mais amplo e entender melhor esse grupo étnico.
Fonte: Questionário aplicado pelos autores

Dentre as principais respostas obtidas, a número um aponta para os sentidos e
significados que o corpo possui e, consequentemente, a sua relevância no contexto de uma etnia
indígena. Isso vai ao encontro do que nos falam Almeida, Suassuna e Grando (2010), que
ressaltam o condicionamento cultural pelo qual o indivíduo passa desde o nascimento, em que
valores, normas e costumes sociais são insculpidos em sua personalidade. Assim, conhecer a
visão sobre o corpo de uma determinada etnia, é conhecer a sua cultura.
Nessa perspectiva, a resposta número cinco salienta uma melhor compreensão da etnia,
por meio de sua visão sobre o corpo. Grando (2003) vai nessa mesma direção ao assinalar que,
as danças dos bororo, uma manifestação corporal que representam valores e tradições daquele
povo, possibilitam além da integração com a sociedade regional na qual está inserida, o
reconhecimento de sua identidade coletiva.

4 Considerações finais

Essa pesquisa teve por objetivo identificar as percepções que um grupo de alunos do
Ensino Médio detém a respeito dos conhecimentos indígenas, especialmente às suas
corporalidades, e as suas possibilidades nas aulas de Educação Física. Como resultados,
podemos verificar que os alunos reconhecem a importância dos saberes oriundos das culturas
indígenas, embora a maioria dos praticantes não tenha tido contato em sua vida escolar, e
acreditam que possa haver a inserção deles nas aulas de Educação Física. Além disso, apesar de
apresentarem pouco conhecimento em relação a visão sobre o corpo que os povos indígenas
possuem, conseguem apontar algumas contribuições para a percepção não indígena sobre o
tema.
A pouca quantidade de alunos que vivenciaram experiências com as culturas indígenas,
como retratado nessa pesquisa, indica as dificuldades que esse tema tem para adentrar no
ambiente escolar. Apesar de a lei 11.645/08 estar vigente há dez anos, observa-se que a maior
parte das ações desenvolvidas ocorrem de maneira superficial e pontual, como em datas
comemorativas, o que não colabora para que os alunos tenham uma formação adequada e que os
permita reconhecer, respeitar e valorizar a diversidade cultural.
A Educação Física, nesse contexto, pode contribuir na materialização de práticas que
tenham como referência os conhecimentos indígenas. Ainda que a lei indique, de forma
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especial, as disciplinas de Educação Artística, Literatura e História brasileiras, para realizar o
trabalho com esse tema, a Educação Física, que tem por objeto de estudo as práticas corporais,
apresenta-se como uma área prolífica para a implementação de ações, visto que, como
demonstrado ao longo desse trabalho, o corpo é um elemento central na organização dos povos
indígenas, o que vai ao encontro das especificidades dessa disciplina.
Assim, apesar das limitações desse trabalho, que apresenta resultados parciais de uma
pesquisa de mestrado em andamento, conseguimos ressaltar a relevância dos conhecimentos
indígenas, seja pelo referencial teórico utilizado ou pelos entendimentos apontados pelos alunos
que, apesar de grande parte não ter tido um contato intenso com essas culturas, reconhecem a
sua importância.
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Resumo:
A pesquisa autoetnográfica com análise documental e entrevistas com ex-alunos analisa projetos de dança na escola
entre 2000 a 2016. O objetivo evidencia os processos de educação do corpo para as relações étnico-raciais na escola
e analisa a perspectiva da Educação Intercultural como potencialidade pedagógica para leituras, orientações e
diálogos fundamentias que fortalecem a compreensão de que as culturas e as identidades das crianças não devem se
restringir a modelos eurocentrados. A pesquisa nos possibilitou compreender a dança e os projetos desenvolvidos,
como potencial de vivenciar outras formas de pensar e ser das culturas, promovendo o reconhecimento e a
valorização de outras formas de viver coletivamente em diferentes contextos com o mesmo respeito. Potencializou
e humanizou as pessoas, proporcionando leituras críticas sobre as posturas próprias que expressavam nossos
preconceitos e racismo.
Palavras-have: Dança ; Relações Étnico-Raciais; Educação Intercultural .

A DANÇA E AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA

Ao compreender a dança como experiência do viver da criança pode-se reconhecer, com
Grando (2005, p. 15), que esta prática social tem ―um enorme potencial educativo da cultura,
por possibilitar a compreensão do movimento humano como uma manifestação corpórea [...],
construída em diferentes contextos socioeconômicos e culturais‖. Essa proposição traz a dança
como conhecimento da realidade sociocultural e histórica na escola e reconhece o potencial
pedagógico do ensino da dança, centrado na criança e a partir de suas próprias experiências
corporais. Na educação do corpo dançante na escola do ponto de vista da sua cultura, o corpo, o
espaço, o som e os movimentos juntos compõem os conteúdos com os quais o professor
desenvolve sua prática pedagógica com a dança. Nesta perspectiva, os movimentos mecanizados
não são reproduzidos, mas os movimentos da criança e com a criança são criados e recriados
com o dançar como essência da sua sociedade.
Essa compreensão de dança dialoga com os estudos de Lara (2008) e nele se apoio ao
referenciar a dança de matriz africana por ela pesquisada em um terreiro de candomblé na
cidade de Campinas, pois como prática social vai além dos aspectos motores para adentrar o
universo dos mitos e ritos religiosos dos orixás.
Ao criar, novas possibilidades do trabalho com a cultura afro-brasileira e sua
materialidade corporal no campo da educação escolar, propondo sua inclusão a partir de temas
geradores, educa-se os corpos dançantes contribuindo para a diminuição do preconceito racial e
reconhecimento do Outro.
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A compreensão da dança como potencial para educação das relações étnico-raciais
encontra sustentação em Lara (2008), pois é necessário haver pesquisas que reconheçam a
cultura que a produziu e a mantém como expressão de identidade de matriz afro-brasileira.
A dança expressa no corpo os saberes míticos religiosos e representativos de uma
ancestralidade cuja referência é marginalizada na história brasileira marcada pelo racismo e por
isso mesmo, as proposições como conhecimento da Educação Física escolar, torna-se um campo
de conhecimento com potencial de romper paradigmas conservadores que mantêm as relações
eurocentradas e monoculturais na escola.
Neste sentido, projetos pedagógicos voltados para a dança na escola, propiciam analisar
suas contribuições nas atitudes de respeito, transformações, fortalecimento da cultura e
identidade, dando visibilidade para o enfrentamento do preconceito e racismo no contexto da
escola.

A EDUCAÇÃO DO CORPO E O RACISMO NA ESCOLA

Compreendemos a centralidade do corpo no trabalho do professor sendo este lócus da
educação na qual se inscrevem as dinâmicas relações humanas que produzem sentidos e
significados e se reproduzem no conflito e na resistência. As teorias das relações raciais e a
compreensão do racismo como fenômeno estrutural da sociedade brasileira tem lugar na escola
que busca contornar estes problemas históricos pautando processos educativos para a educação
intercultural, sendo esta uma possibilidade da Educação Física contribuir para escrever outras
práticas sociais pela ética e estética que marcam corpos e constituem identidades dos alunos.
Com isso, é no corpo que a pessoa se constitui e consolida identidades culturais, pois
estas se consolidam na incorporação de gestos, movimentos e rituais que caracterizam o sujeitoser coletivo. É o corpo como pessoa que se revela na dinâmica da vida e emerge como sujeito
que existe e se manifesta de uma determinada forma e não de outra.
O corpo carrega consigo um acervo vivo de hábitos, crenças, costumes, o modo de vida
da comunidade, em suas lendas visualizam-se seus feitos e suas canções, que trazem as lições de
vida e sentidos atribuídos pela transmissão oral e pela linguagem do corpo vivido na prática
social. Desse modo, os conhecimentos da dança fundamentam a importância de efetivar ações
transformadoras na Educação Física a fim de penetrar no universo das representações de alunos
e professores no sentido de descobrir os significados de suas práticas, lutas, resistências vividas
coletivamente, assim como reveladoras nas individualidades.
Compreendemos a prática corporal na Educação Física como possibilidade de descobrir
maneiras de desvelar preconceitos raciais, religiosos e outros que propagados no imaginário
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coletivo pelas mídias, imagens e estereótipos levam a alienação e afastamento da cultura que
identifica o aluno e a aluna com seu contexto familiar, comunitário e histórico, pois busca
compreender a realidade de uma perspectiva crítica do Ser (pessoa-corpo) na inteiração social e
nos processos de formação. Nesta perspectiva, a escola contrapõe-se ao preconceito que
reproduz as hierarquias sociais, proliferando a nefasta discriminação e o racismo, por não
reconhecimento do corpo que se é e a não aceitação da própria cultura e identidade.
Por essas e outras razões compreende-se que as práticas pedagógicas devem se inspirar a
criança e o jovem pelos laços que os unem a sua sociedade e cultura. Grando e Pinho (2016)
problematizam o corpo e a cultura no contexto da Educação Física em diálogo com as ciências
humanas e sociais a fim de compreenderem o corpo como matriz cultural e histórica que se
constitui como pessoa nas relações socioeconômicas, estabelecidas em nível macro da sociedade
brasileira e em nível micro nos diferentes grupos indígenas e afro-brasileiros com os quais
desenvolveram suas práticas pedagógicas.
Para as autoras, o corpo na escola deve ser compreendido como produção social
complexa, pois é tecido nas relações sociais históricas que constitui a sociedade marcada e
diferenciada a partir dos marcadores sociais de acesso aos bens materiais e não materiais como a
constituição familiar, gênero e orientação sexual, idade, etnia-raça, religião, entre outras
dimensões socioculturais que definem as identidades da pessoa (Op. Cit).
Assim, no Brasil com esses referenciais da Educação Física, reconhece-se que pelos
entre cruzamentos das culturas produzidas no cotidiano e nos momentos ritualizados que os
povos ameríndios e os afro-brasileiros garantiram suas lutas, suas resistências e manutenção de
suas identidades coletivas mesmo em meio aos conflitos enfrentados com a cultura europeia que
impôs uma única religião, única língua, única forma de conceber a família e a educação, pela
padronização dos corpos reconhecidos e valorizados como pessoa.

EVIDENCIAS DA PESQUISA

As perspectivas teóricas assumidas pautam a nossa compreensão de corpo, cultura e
educação na pesquisa e são explicitadas na pesquisa autoetnográfica de contornos reflexivos
possibilitados pelas narrativas dos ex-alunos/as. Situamo-nos dentro de uma série de
autorreflexões, interações e reconhecimentos de emoções, com posições epistemológicas que
desvelaram a complexa relação da pesquisa no corpo que se é numa realidade aparentemente
conhecida. O desafio metodológico nos possibilitou o estranhamento da prática pedagógica a
fim de analisar qualitativamente os dados e contribuir para novas práticas e investigações no
campo da Educação Física e das relações étnico-raciais na escola.
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Das aulas ampliou-se os conhecimentos e interesse das crianças potencializando a
criação do Projeto de Dança Beleza Tem Raízes, uma atividade extracurricular interdisciplinar
de significativas aprendizagens para o aprofundamento da dança com visitas aos espaços e
tempos em que os corpos pudessem aprender onde e com quem produziam no cotidiano as
expressões presentes na dança.
As aulas potencializaram as relações intersubjetivas que despertam a afetividade e os
laços de identidades mais ampliadas de reconhecimento de si e do Outro, como constitutivos de
um grupo de pertencimento que reconhece e respeita as diferenças sem excluí-las, mas, por
conta delas, aprende a valorizar-se no e com o outro.
Entre as visitas, estava o Parque Mãe Bonifácia, um antigo quilombo que trouxe a
memória do protagonismo de uma mulher negra lendária que protegeu e acobertou negros da
escravidão, da qual também ela foi vítima. Com esta vivência as crianças conheceram a cidade e
suas histórias, identificando-se e reconhecendo-se com pertencimento de uma luta social da qual
vivenciaram suas avós, tias e mães, como a protagonista: grande intelectual do movimento
negro pela libertação, solidariedade e valorização da vida, como um direito de viver na cidade.
Outra ação pedagógica foi o projeto do Siriri que levou a visitar o Quilombo de Mata
Cavalo, na cidade vizinha, onde se preserva o Siriri de raiz, uma expressão de sucesso frente aos
desafios, descobertas e estratégias empregadas para manter a tradição cultural da dança e das
cerimônias religiosas da comunidade.
Com muitos registros a visita revelou-se na memória atual dos ex-alunos, como um
tempo-espaço de vivências significativas: a aluna de 14 anos ao se referir a visita falou do Siriri
―nosso e deles‖, como ajudou aprendeu que o Outro tem que ser respeitado sem hierarquizar
pessoas e culturas.
Assim, entre tantas outras, uma das entrevistadas que se tornou professora, aos 29 anos,
esses foram espaços humanizadores. Para ela, a dança teve um papel sociocultural na escola e
que hoje reconhece a sua complementariedade com a família, pois a escola com os projetos das
aulas de dança interagiam com as comunidades e pais dos alunos. Numa perspectiva freiriana
emancipadora, na escola aprendiam a compreender o mundo e a si mesmo.

CONSIDERAÇÕES

As danças na escola, como potencial pedagógico para a Educação Intercultural no corpo,
oferecem um leque de possibilidades para além daqueles conceitos básicos de arte, cultura e
entretenimento. Vivo e dinâmico a dança potencializou a experiência com o movimento
entrelaçada com a arte sonora, visual, sendo capaz de trazer contextos culturais dinâmicos e
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criativos, fomentadores de emoções e sentimentos significativos para cada pessoa em particular
e para o grupo em especial.
Os participantes da pesquisa, em suas memórias trazem a dança e as vivências nos
projetos desenvolvidos na escola no período de 2000 a 2016 e nas visitas realizadas em
diferentes anos, mas todos com as dimensões da dança como espaço de aprendizagem
significativa sobre as três principais manifestações da cultura local que marcam a identidade
negra e ameríndia na sociedade mato-grossense: o Siriri, o Chorado, os Mascarados.
Para promover a Educação Intercultural é necessário admitir a pluralidade cultural, mas
para ir além, há que se planejarem projetos pedagógicos que intencionalmente colocam alunos e
autoridades culturais em relação de aprendizagem, práticas com propósito de humanização, pois
promotoras de sensibilidades individuais e coletivas. Quanto ao ensino da dança na perspectiva
da Educação Intercultural, a busca desse ―princípio intercultural‖ só é possível ao trazer o
conhecimento de que cada uma delas, somadas as danças a seus movimentos e seus símbolos,
evidenciamos as culturas que as produziram a partir da relação com as pessoas que vivenciam as
danças como expressão de suas identidades.
A interculturalidade é a valorização da própria cultura a partir do reconhecimento de que
eu me torno melhor ao compreender e conhecer o outro, sua cultura e forma de identificar-se
como igual e diferente. Compreender que todas as culturas estabelecem valores e normas, que se
constroem nas relações das características entre as pessoas, que se constituem em diversidade
cultural e que se firmam em saberes.
Paralelamente aos estudos, identificamos que a intencionalidade da interculturalidade
possibilita diálogos reflexivos, fortalece os direitos civis com propostas mais harmoniosas a
partir das diferenças. Logo, compartilham-se elementos de prestígio das comunidades e no
cotidiano escolar, e isso poderá oferecer bons resultados para as situações conflitantes nas
diferenças de gênero, etnia-raça, religião, capacidades/dificuldades corporais, entre outras.
O ensino pautado na Educação Intercultural distancia as pessoas dos comportamentos
preconceituosos, intolerâncias religiosas que as desumanizam. No entanto, para que essa
proposta possa ser efetivada na escola, os autores destacam que tal proposição deve ser pautada
em práticas pedagógicas que potencializam as relações que desnaturalizam as relações
hierarquizadas e impostas pela cultura dominante que tem como verdade uma cultura
considerada superior a outras.
Nesta perspectiva, a pesquisa também evidenciou que a Educação Intercultural também
demanda uma formação, ou melhor, cursos e formações contínuas aos professores, pois a
aprendizagem para a desnaturalização implica em comprometimento ético, político e estético
que se educa no corpo a pessoa para o reconhecimento e respeito de si e do outro.
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Sendo uma ―cultura intercultural‖, podemos afirmar, em diálogo com as parceiras
orientadoras da pesquisa, que se é cultura, esta implica uma relação próxima para aprender,
como nos ensina Marcel Mauss, a cultura é uma aprendizagem que se garante no corpo que
aprende com outro corpo. Assim, práticas corporais como a dança potencializam a
aprendizagem, desde que sejam pautadas em relações respeitosas de quem aprende e quem
ensina.
Assim, pela pesquisa, constatei com os ex-alunos e ex-alunas que para promover a
Educação Intercultural é necessário admitir a pluralidade cultural, e ir muito além, há que se
planejarem projetos pedagógicos que intencionalmente colocam alunos e autoridades culturais
em relação de aprendizagem, práticas com propósito de humanização, pois promotoras de
sensibilidades individuais e coletivas.
Quanto ao ensino da dança na perspectiva da Educação Intercultural, o estudo
comprovou que a busca desse ―princípio intercultural‖ tornou-se possível ao trazer o
conhecimento de que cada uma delas, somadas as danças a seus movimentos e seus símbolos,
evidenciamos as culturas que as produziram a partir da relação com as pessoas que vivenciavam
as danças como expressão de suas identidades, como nos ensinaram em Mata Cavalo a
comunidade quilombola, o Siriri de Nossa Senhora do Livramento, os filhos de Doninha do
Tanque Novo, a religiosidade e as lutas contra opressores, e o Sr. João Grande sobre a história e
memória dos Mascarados, em Poconé, as mulheres de Vila Bela da Santíssima Trindade e Dona
Nemézia Profeta, que nos ensinaram nos corpos do Chorado e suas lutas históricas contra o
racismo, na mesma dimensão que aprendemos na comunidade Quarta-feira como as
transformações de um bairro se entrelaçam às lutas de seus corpos em movimento, na Capoeira
ou no Siriri.
Assim, confirmou-se que há especificidade em cada cultura e que depois de ser estudada
esta contribui para a reelaboração da cultura dos próprios estudantes, tendo um potencial
transformador revolucionário no sentido das percepções de si e do outro.
Essas aprendizagens dos corpos em relação próxima que as crianças vivenciaram na
escola, observadas por mim após 18 anos, me auxiliaram na tessitura de uma leitura crítica que
me possibilitou compreender a relevância de a escola dar novos sentidos e significados ao viver
coletivo e humanizador para todas as crianças, independente de suas origens religiosas, étnicas
ou culturais, pois os corpos, de meninos ou de meninas, são igualmente portadores do direito de
aprender com o Outro e ser outros, para além das possibilidades de uma família ou de uma
comunidade. São pessoas do mundo para o mundo.
As danças na escola, como potencial pedagógico para a Educação Intercultural no corpo,
oferecem um leque de possibilidades para além daqueles conceitos básicos de arte, cultura e
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entretenimento. Algo extremamente vivo, dinâmico, entrelaçado com a arte sonora, visual,
capaz de trazer contextos culturais dinâmicos e criativos, fomentadores de emoções e
sentimentos significativos para cada pessoa em particular e para o grupo em especial.
Os projetos analisados na pesquisa, a saber: Beleza tem Raízes e Eidancce, envolveram a
dança num mundo com possibilidades de conexões interculturais educativas e com isso se
confirmaram como fator ampliador de limites que na peculiaridade da dança na escola pode ou
não ocorrer, há, assim, uma necessária intencionalidade pedagógica para que essas
possibilidades possam ter visibilidade prática na Educação Física ou em outro componente
curricular.
A análise da prática pedagógica, pela autoetnografia, validou-nos os procedimentos, as
experimentações e as conclusões epistemológicas, na sequência originou-se uma nova forma de
trabalho a partir da compreensão do papel que assume a Educação Intercultural para o ensino da
Educação Física e da dança na escola.
Os alunos aprenderam o valor da diversidade cultural, que houve uma transformação nos
sentidos de cultura afro-brasileira com os da região. Nas aulas emergiu também a identidade do
corpo que dança que remete às culturas do passado ressignificadas no cotidiano por outras
forças de identidades.
Nas vozes dos jovens ex-alunos/as participantes dos projetos de dança, visibilizou-se a
escola como espaço social relevante para a produção de conhecimentos humanizadores,
corroborando com a decolonialidade do pensamento e de práticas sociais cotidianas, e com a
promoção de educação intercultural, pois, conforme explicitam em suas memórias, os corpos
dançantes na escola vivenciaram o diálogo entre as culturas do eu e do outro.
Os relatos demonstraram que pela prática social pedagogizada na dança compreenderamse como eu no outro e com o outro, vivenciando o corpo dançante ―amorosamente‖, termo que
tomamos de empréstimo do poeta local Manoel de Barros.
A pesquisa nos possibilitou compreender a dança e os projetos desenvolvidos, como
potencial de vivenciar outras formas de pensar e ser das culturas, promovendo o reconhecimento
e a valorização de outras formas de viver coletivamente em diferentes contextos com o mesmo
respeito. Potencializou e humanizou as pessoas, proporcionando leituras críticas sobre as
posturas próprias que expressavam nossos preconceitos e racismo.
Assim, a Educação Física na escola estabeleceu conexões de aprendizagens com a
temática de relações raciais e de gênero, estabeleceu vínculos com o corpo que é a célula de uma
sociedade, e não há como ignorá-lo, pois cada indivíduo é constituído de segmentos interligados
à comunidade, ou seja, está vinculado a um grupo de pertencimento. Em suma, a experiência
com os projetos de dança provou que devemos ter em mente que o estilo de vida eurocentrista,
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tão naturalizado no contexto escolar, não passa de um modelo violador dos princípios que
orientam os estudos do corpo, uma vez que como corpo único a padronização o nega como
humano e, assim, esses preceitos eurocentrados serviram, a partir da escola, para adoecer as
relações e a produção da vida coletiva hierarquizando pessoas e suas culturas.
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A INVISIBILIDADE DA PRESENÇA INDÍGENA NO IEAA/UFAM
Eulina Maria Leite Nogueira (PPGECH/UFAM) – eulinanog@hotmail.com

Resumo:
O presente artigo intitulado ―A invisibilidade da presença indígena no IEAA/UFAM‖ é fruto de pesquisa realizada
no intuito de subsidiar a disciplina Educação Indígena que foi ofertada ao discentes do curso de Pedagogia do
Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA/UFAM, durante o segundo semestre de 2018, como parte
integrante das pesquisas desenvolvidas pelo NEABI- Núcleo de Estudo e Pesquisa afro-brasileiro e indígenas do
Instituto de educação, Agricultura e Ambiente - IEAA. O objetivo geral deste trabalho foi compreender como os
alunos indígenas do IEAA/UFAM são reconhecidos pelos demais colegas e sua visibilidade enquanto sujeito
indígena. Para atender o objetivo geral elencamos os seguintes objetivos específicos: Identificar o os alunos
indígenas por curso; analisar a representação dos discentes acerca do ―indígena‘; verificar a visibilidade que os
alunos indígenas possuem nesta instituição. Optamos por uma metodologia de abordagem qualitativa e os
instrumentos utilizados foi a entrevista e evocação.
Palavras – Chave: Indígena. Educação; Ensino Superior

1 Introdução

O Brasil se constituiu como um país pluricultural pois possui influências, das matrizes
africanas, indígenas e europeia. Assim, o brasileiro não apresenta um biofísico padrão como
sendo legitimamente brasileiro, pois todos nós possuímos marcas socioculturais provenientes da
inter-relações dessas culturais. ―Esses grupos têm sobrevivido com muitas dificuldades a
diferentes etnocídios e múltiplas formas de invisibilidade social, ainda assim permanecem
reafirmando suas identidades étnicas (CAPELO, 2003, p.114)‖.
O Povo Indígena vem sofrendo um massacre desde o período da colonização até os dias
atuais. Primeiro pelo próprio Estado brasileiro e pela Igreja que, juntos, consolidaram um
processo de negação dos padrões culturais das diversas etnias que existiam no Brasil,
contribuindo para a formação de uma consciência preconceituosa em relação às culturas
indígenas.
O impacto da conquista européia sobre as populações nativas das Américas foi imenso.
Não existem números precisos, mas há estimativas indicando que a população nativa
do continente chegava, à época da conquista, a mais de cinqüenta e três milhões de
pessoas, sendo que só a bacia Amazônica teria mais de cinco milhões e seiscentos mil
habitantes (NEVES, 1995, p.172)

O papel dos missionários não se restringia a catequese, pois segundo Weigel (2003, p.8)
―Além de utilizar o braço índio, os missionários tinham para os índios um projeto civilizador.
De acordo com seu modelo de civilização, condenavam a vida tribal, a habitação em malocas e a
economia de autosustentação‖.
Ainda assim, a grande parte da população brasileira possui fortes características da
cultura indígena, considerando que nenhuma cultura é tão forte que não poderá sofrer influência
de outras culturas. Com isso, tanto os indígenas como os não indígenas sofrem transformações,
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pois a cultura é algo dialético, em movimento, transformando continuamente. Consideramos que
―a cultura possui fronteiras móveis e em constante expansão. Tampouco é conjugada no
singular, já que é plural marcada por intensas trocas e muitas contradições nas relações entre
grupos culturais diversos e mesmo no interior de um mesmo grupo (GUSMÃO, 2003, p.91).
Atualmente os Povos Indígenas conseguiram algumas garantias constitucionais, como o
direito à terra, à educação e saúde diferenciada, mas esses marcos legais nem sempre são
suficientes para a efetivação de seus direitos. Com isso, os Povos Indígenas vivem em
permanente estado luta e resistência, gerando grandes conflitos com os interesses econômicos e
políticos do Estado brasileiro.
A questão indígena sempre esteve muito vinculada a representação do indígena de forma
―esteriopada‖, quase sempre pautada no preconceito e na discriminação, procurando atrelar o ser
indígena como algo negativo para a sociedade brasileira sem, contudo, considerar os aspectos
proeminentes da cultura dos diversos povos indígenas do Brasil. Segundo dados do IBGE
(2010), atualmente, existem 305 etnias, com 274 línguas indígenas, essa condição já coloca o
Brasil como um país de constituição pluricultural.
Esta pesquisa visa discutir a temática indígena procurando enfatizar a presença de alunos
indígenas no ensino superior e sua inserção no contexto universitário. É comum no espaço
acadêmico do IEAA presenciarmos discursos e atitudes preconceituosas em relação aos povos
indígenas. Assim, é necessário discutir essa temática em diversos espaços acadêmicos, pois
somente com a informação e a reflexão crítica é que podemos combater atitudes dessa natureza.
Essa pesquisa teve como objetivo geral: foi compreender como os alunos indígenas do
IEAA/UFAM são reconhecidos pelos demais colegas e sua visibilidade enquanto sujeito
indígena. Para a realização da pesquisa de campo, contamos com a participação de alguns
discentes que cursavam a disciplina Educação Indígena. Foram entrevistados discentes de todos
os cursos (Agronomia; Engenharia Ambiental; Biologia e Química; Matemática e Física; Letras;
Pedagogia). Foi realizado a pesquisa de campo na qual utilizamos uma entrevista e evocação
com 28 discentes, além de conversa informal. Os dados coletados foram analisados a luz das
teorias crítica da educação.
O IEAA está em funcionamento desde 2006, quando da entrada das primeiras turmas no
campus. No período de 2006 a 2018 temos um total de 52 alunos declarados indígenas. Destes
04 alunos entraram na turma de 2006, sendo 2 do curso de Agronomia, 1 do e Engenharia
Ambiental e 01 do curso e Biologia e Química. Já em 2018 foram matriculados 09 estudantes
indígenas.
A metodologia que orientou está pesquisa é pautada numa abordagem qualitativa. Para a
realização dessa pesquisa utilizamos a pesquisa bibliográfica por entender que a fundamentação
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teórica deve nortear tanto a coleta de dados como suas análises. Outro tipo de pesquisa realizada
a pesquisa documental, pois necessitamos de dados específicos da UFAM. Por fim, foi realizado
a pesquisa de campo na qual utilizamos uma entrevista e evocação com 28 discentes, além de
conversa informal. Os dados coletados foram analisados a luz das teorias crítica da educação.
Essa pesquisa foi realizada em sala de aula, durante realização da disciplina Educação indígena,
no IEAA/UFAM

2 Educação escolar indígena: uma conquista do movimento indígena

A constituição do povo brasileiro é marcada, fortemente, por três matrizes culturais: a
europeia, a indígena e a africana. Esse processo de formação se configurou por uma imposição
de ―supremacia‖ da cultura europeia baseada na exploração das riquezas das terras brasileiras e
implantação de um modelo de produção que visa a obtenção do lucro, o capitalismo. Neste
processo negros e indígenas serviram de mão de obra barata para o desenvolvimento de
atividades lucrativas para o Coroa Portuguesa e depois para a elite brasileira.
Esse projeto teve sustentação ideológica fundamentada nos dogmas da Igreja Católica
que tinha o objetivo de catequizar os índios e leva-los à verdade cristã e dessa forma introduzir a
lógica da cultura europeia, desconsiderando a organização política, econômica e sociocultural
dos diversos povos indígenas e africanos que serviram de escravos neste processo.
A Igreja usou várias estratégias para tentar catequizar os indígenas, principalmente,
tentando incorporá-los as normas da sociedade não indígena. Uma dessas estratégias foi a escola
como instrumento difusor das regras da sociedade ―civilizada‖ na tentativa de extinguir toda a
diversidade dos povos indígenas, para isso impuseram o ensino da língua portuguesa em
detrimento ao uso das línguas maternas, como forma de destruir os laços culturais que norteiam
a cultura indígena.
O trabalho dos missionários não se restringia ao aspecto religioso, pois tentavam destruir
as bases culturais dos povos indígena, pois ―além de utilizar o braço índio, os missionários
tinham para os índios um projeto civilizador. De acordo com seu modelo de civilização,
condenavam a vida tribal, a habitação em malocas e a economia de autosustentação
(WEIGEL,2003, p.8)‖.
A escola como instituição, não fazia parte da cultura tradicional indígena, a
aprendizagem das crianças e jovens era de responsabilidade de todos os membros da
comunidade, principalmente dos mais velhos, os anciãos. Pois, nesse processo,
Os povos indígenas já elaboravam conhecimentos, experiências, observações e
construíam teorias que explicavam os acontecimentos, modos próprios de concepção
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de mundo, de homem e do universo, que respondiam, preferencialmente, às suas
necessidades e explicava seus modos de vida (NOGUEIRA, 2015, p.34).

A escola foi imposta pelos jesuítas aos povos indígenas como instrumento do projeto
civilizatório dos portugueses, tinham a intenção de não só de catequizar os índios, mas de
―articular essas populações às estruturas socioeconômicas e políticas da sociedade nacional‖
(WEIGEL, 2000, p.45). Essa proposta de ensinar dos europeus não respeita a forma de ensinar
crianças e jovens indígenas, pois
Nas sociedades indígenas, o ensino e a aprendizagem ocorrem no espaço abrangente da
comunidade e em qualquer tempo. Todos são responsáveis pela formação das pessoas,
sendo que os mais velhos assumem tarefas mais específicas. Nas sociedades europeias,
há um lugar reservado e específico para se aprender e ensinar, que é a escola. Também
existe uma pessoa específica designada para ensinar as crianças, jovens e adultos, que é
o professor (LUCIANO, 2013, p.346).

Nesse sentido a Igreja, como parte desse projeto civilizatório, assume a direção da
educação dos indígenas, contribuindo para a apropriação de suas riquezas naturais e para ao
aniquilamento de sua cultura. No entanto, esse não conseguiu destruir todas os Povos Indígenas,
muitos grupos permaneceram buscando estratégias de sobrevivência e de resistência para manter
viva sua cultura.
O termo ―índio‖, usados pelos europeus para nomear a população nativa do continente
americano, ―nunca representou as diferentes etnias que habitavam e habitam até hoje esse
território (NOGUEIRA, 2015, p.34)‖. Essa generalização foi estratégia dos colonizadores para
tentar homogeneizar as populações indígenas, sem considerar toda a diversidade cultural de
cada etnia. Pois,
[...] em qualquer lugar do mundo, os povos indígenas são sioux, crow, kamayurá,
xokleng, guarani, avá ou outros, mas não são índios, categoria inventada pelos brancos
para, desrespeitando as especificidades de cada grupo, colocá-los a todos, no mesmo
saco – Indiozinhos, sioux, ou crow -, isto é, tanto faz, são índios para os brancos.
Desconsidera-se aí o que são de fato e o que pensam sobre si mesmos, como resultado
de uma história singular de grupo que tem suas próprias marcas e porta significados,
sentidos e visão de mundo únicos. Desconsidera-se aquilo que os faz serem quem são
(GUSMÃO, 2003, p. 88).

A trajetória da educação escolar indígena pode ser, para efeito didático, dividida em
quatro fases, segundo Ferreira (2001), que são: 1ª fase - período colonial em que a educação sob
a responsabilidade exclusiva dos missionários católicos, principalmente os jesuítas; 2ªfase criação do SPI, em 1910 , presença do Summer Institute of Linguistics (SIL) e missões
religiosas; 3ª fase - criação de organizações indígenas não-governamentais e pela organização
do movimento indígena no final da década de 1960 e nos anos de 1970; 4ª fase - iniciativa dos
indígenas nas decisões de definir e autogerir seus processos educacionais formais. Entretanto,
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esses marcos não são fixos, algumas vezes uma fase ainda não foi totalmente superada, mas já
se encontra presente elementos de outra fase, pois esse processo é dialético, não estático.
Na primeira fase a escola para indígenas foi introduzida pelos jesuítas, que estabeleceram
uma forma de ensino, onde ―os saberes indígenas, os processos próprios de aprendizagem, as
concepções pedagógicas de cada grupo e as diversas línguas faladas por cada etnia ficaram
sempre excluídas da sala de aula (MARKUS, 2006, p.61)‖. Para tentar facilitar a comunicação
entre os indígenas e os missionários foi criada a Língua Geral ou Nheengatu, como base no
tronco tupinambá, imposta todos os indígenas, mesmo os de outras etnias e durou até metade do
século XVIII quando o uso da língua portuguesa passou a ser obrigatória.
Em 1757, Marquês de Pombal cria uma lei que ficou conhecida como Diretório
Pombalino, inicialmente para atender o contexto do Estado do Grão-Pará Maranhão, mas logo
em seguida foi ampliada para todo o Brasil. Essa lei determinou, dentre outras coisas, a
expulsão dos jesuítas (1759) de todos os territórios da coroa portuguesa, incentivar o casamento
entre colonos e índias, além da proibição do uso de qualquer língua indígena, mesmo o
Nheengatu. No entanto, outras ordens religiosas permaneceram trabalhando na educação escolar
no Brasil como, por exemplo, os Salesianos que ―[...] instalaram grandes internatos e escolas nas
aldeias indígenas. Por meio da educação escolar, introduziram a língua, a história e os valores
da sociedade dominante (FERREIRA, 2001, p.73)‖.
Nesse período foram erguidos grandes prédios que funcionavam como internatos, onde
os indígenas eram obrigados fazer uso da Língua Portuguesa. ―Nesse regime, as crianças eram
levadas a essas escolas e separadas de suas famílias por um determinado período escolar. O foco
era a capacitação dos indígenas para servirem de mão de obra barata para a população não-índia
(NOGUEIRA, 2007, p.36).
Enfim, prevaleceu os princípios estabelecidos pela Igreja Católica para efetivar esse
projeto colonizador,
Com pequenas diferenças nos distintos tempos e espaços do Brasil colônia, esses
princípios se mantiveram nos séculos de colonização, reforçados pela atuação de outras
ordens religiosas como os beneditinos, franciscanos, carmelitas, lassalistas e salesianos,
e retomados pelo Estado brasileiro no início do século XX, quando se configura um
segundo momento da educação escolar indígena (BERGAMASCHI; MEDEIROS,
2010, p.57)

A segunda fase é marcada pela criação do Sistema de Proteção aos Índios e Localização
dos Trabalhadores Nacionais (SPILNT), em 1910, sendo transformado no Serviço de Proteção
aos Índios (SPI), com o discurso de instituir uma política indigenista menos desumana. Com
relação à educação escolar, era ―destacada‖ uma preocupação com a diversidade linguística e
cultural dos diferentes povos indígenas. No entanto, na prática, isso não se efetivou, pois não
levaram em consideração a organização socioeconômica e cultural das populações indígenas na
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organização dessa escola que ficou conhecida como ―Programa Educacional Indígena‖, no qual
ensino religioso tinha um peso menor e a ênfase foi para o trabalho agrícola e doméstico com o
objetivo de integrar os indígenas à sociedade nacional com mão de obra barata.
Na tentativa de desvincular a conotação religiosa que era dada a educação escolar para
os indígenas, nessa proposta, foram criados ―Clubes Agrícolas‖, e a escola passa a receber a
designação de ‗Casa de Índio‘, com o intuito de minimizar a referência negativa que a escola
representava para os índios.
Durante a ditadura militar foi criada a FUNAI, em 1967, em substituição ao SPI.
Oficialmente defendia o ensino bilíngue como forma de valorização cultural. Em 1973 foi
criado o Estatuto do Índio que passa a regulamentar a vida dos indígenas no Brasil e torna
obrigatório o ensino bilíngue, pois o Brasil estava sendo pressionado por organismos
internacionais, como a ONU (Organização das Nações Unidas), a promover ações que visassem
melhorar as condições de vida da população dos países subdesenvolvidos, inclusive dos
indígenas. Nesse momento a FUNAI determina que é necessário preparar os próprios indígenas
para assumirem as funções educativas nas suas comunidades através dos Programas de
Desenvolvimento Comunitário (os DCs). ―Respaldados pela Organização das Nações Unidas
(ONU), os DCs vinham atender às preocupações da Funai, que desejava instituir uma política
indigenista aceita internacionalmente (FERREIRA, 2001, p. 76).‖
Para a realização desta política aos povos indígenas, a Funai resolveu adotar o modelo
do SIL (Summer Institute of Linguistics), pois,
O ensino bilíngue, garantido pelos especialistas do SIL, daria toda a aparência de
respeito à diversidade linguística e cultural das sociedades indígenas. O modelo
bicultural do SIL garantiria também a integração eficiente dos índios à sociedade
nacional, uma vez que os valores da sociedade ocidental seriam traduzidos nas línguas
nativas e expressos de modo a adequar às concepções indígenas (FERREIRA, 2001, p.
77).

Com isso, o governo brasileiro passa a responsabilidade da educação escolar indígena,
sob forma de convênio, para essa instituição norte-americana que
Um dos princípios da entidade, adotado desde os seus primórdios, é o de sempre
procurar desenvolver suas atividades linguísticas segundo as expectativas, desejos e
necessidades apresentadas pelas autoridades de cada país onde for convidada a
trabalhar (SIL, 1986, p.3, apud CUNHA, 1990, p.86).

No Brasil a presença do SIL gerou muita polêmica, principalmente, com relação aos seus
objetivos, sempre ligados a questão missionária e evangelizadora, o que provocou o
encerramento do convênio em 1977, mas retornou novamente a atuar no Brasil. Na verdade o
objetivo principal dessa instituição ―sempre foi o de converter povos indígenas à religião
protestante, por intermédio da leitura de textos bíblicos (FERREIIRA, 2001, p.77)‖. A partir de

1175

1991 o SIL faz uma alteração no seu estatuto com a finalidade de demonstrar um caráter mais
científico do que religioso, passando assim a ser denominado Sociedade Internacional de
Linguística (SIL) que passou a produzir material pedagógico para diversos grupos indígenas
baseado do modelo behaviorista de aprendizagem, além de valorizar conhecimentos e
comportamentos dos não-índios.
A terceira fase é marcada pela participação ativa das organizações não-governamentais e
os encontros de educação para os indígenas. Como por exemplo, a Comissão Pró-Índio de São
Paulo (CPI/SP), Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), Centro de Trabalho
Indigenista (CTI) e Associação Nacional de Apoio ao Índio (ANAÍ). Paralelamente, a Igreja
Católica passa a assumir uma postura em defesa dos direitos humanos e das minorias étnicas
repensando sua posição diante da causa indígena, surgindo duas organizações a Operação
Anchieta (OPAN) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI).
A partir de 1974, passa a ser realizadas diversas assembleias indígenas em todo o país,
proporcionando uma articulação com várias etnias que não mantinham muito contato,
possibilitando a união de forças entorno da questão indígena. Isso desencadeou a criação de
diversas organizações indígenas, como a União das Nações Indígenas (UNI), em 1980.
Em 1979, foi realizado o I Encontro Nacional de Educação Indígena, com o objetivo de
congregar as experiências diferenciadas para a educação indígena, esses eventos tiveram
grandes desdobramentos, procurando enfatizar a participação efetiva dos professores indígenas
por serem os protagonistas do processo educativo nas aldeias, reconheceram a necessidade de
um encontro visando a participação na Assembleia Constituinte que iria discutir uma nova
ordem jurídica para o Brasil e, portanto, poderia garantir um novo modelo de educação escolar
indígena foi criado o grupo de trabalho GT – BONDE que reunia diversas organizações e
instituições nacionais. ―Essas propostas foram fundamentadas inclusive a partir de documentos
elaborados por professores indígenas nos encontros por eles realizados e acabaram incluídas nos
trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte (FERREIRA, 2001, p.91)‖.
Nessa fase os indígenas protagonizaram diversas experiências de projetos alternativos de
educação como, por exemplo, a CPI/AC que vem desenvolvendo esse trabalho desde 1980, o
projeto de educação indígena foi intitulado ―Uma experiência de Autoria‖. Em 1985, firmaram
um convenio com a Secretaria Estadual de Educação do Acre e com a FUNAI afirmando que a
prioridade era a participação ativa dos índios na concretização dessa proposta e garantindo
autonomia administrativa e pedagógica das escolas indígenas. Esse projeto atendia indígena do
Acre e do Sul do Amazonas. Em 1987 contavam com 30 aldeias de 17 áreas no Acre e regiões
de fronteiras. Além disso, o CPI/AC promoveu curso de formação de professores indígenas
desde 1983 ―visando a autonomia das escolas indígenas e a produção de material didático por
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índios para as práticas escolares, e com a definição, também pelos índios, da forma de trabalhar
em um contexto de educação formal (FERREIRA, 2001, p.92)‖.
Essas iniciativas geram ações, tanto das instituições públicas, como as universidades e
institutos de pesquisas, organizações não governamentais, como das próprias organizações
indígenas o que possibilitou um protagonismo e visibilidade da questão indígena no Brasil.
A quarta fase que se caracteriza pela organização do movimento indígena aos encontros
de professores indígenas. Os povos indígenas já vêm se organizando desde da década de 1970,
quando realizaram vários encontros, assembleias ou reuniões que culminaram na criação de
diversas organizações indígenas. Dessa forma, os povos indígenas passam a protagonizar um
movimento entorno da questão indígena, onde,
Ocorre a mobilização de setores da população brasileira para a criação de entidades de
apoio e colaboração com os povos indígenas. O movimento indígena no Brasil começa
a tomar forma, integrando o amplo movimento de reorganização da sociedade civil que
caracterizou os últimos anos de ditadura militar no país. Várias comunidades e povos
indígenas, superando o processo de dominação e perda de seus contingentes de
população, passam a se reorganizar para fazer frente às ações integracionistas do
Estado brasileiro. Em conseqüência, estabelece-se uma articulação entre as sociedades
indígenas e organizações não-governamentais, com mudanças importantes para a
afirmação dos direitos indígenas, abrindo espaços sociais e políticos para que a questão
indígena se impusesse no Brasil, exigindo mudanças (RCNEI, 1998, p.27).

Em 1988, logo após a promulgação da Constituição, diversas assembleias ocorreram em
todo o pais, como a I Assembleia Geral das organizações Indígenas da Amazônia Brasileira que
aconteceu em Manaus e contou com 23 povos indígenas e 17 organizações indígenas, onde
compreenderam que seria necessário um processo constante de articulação entre as organizações
indígenas e decidiram criar Comissão Permanente das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (COIAB).
Essas bandeiras de luta sempre estiveram em pauta nas reivindicações do movimento
indígena, principalmente, dos professores indígenas. Mas era preciso permanecer atento para
garantir na nova Lei de Diretrizes e Base da educação Nacional 99394/96 os direitos dos povos
indígenas a uma educação diferenciada, intercultural e bilíngue. Pois,
Olhando para o país como um todo, o que se verifica é que essa legislação vem sendo
sistematicamente desrespeitada por todas as esferas de governo: federal, estadual e
municipal. Não existem mecanismos à disposição dos povos indígenas, de suas
lideranças e organizações que permitam fazer frente ao não cumprimento dessa
legislação, diante de práticas que a ignoram, quando não a rejeitam (GRUPIONI, 2004,
p.71).

No campo das políticas públicas, podemos verificar programas específicos para a
formação de professores indígenas, tanto de ensino médio (magistério indígena) e superior e
programas de produção de material didático específico. Outra ação que devemos destacar são as
políticas públicas para admissão dos alunos indígenas ao ensino superior através de políticas

1177

afirmativas. Porém, essas políticas por si só não garantem o acesso e permanência do estudante
indígena no ensino superior, como acompanhamento pedagógico específico, auxílio moradia,
ações de reconhecimento cultural, etc.
Enfim, a educação escolar indígena vem, através dos movimentos indígenas, lutando
para a efetivação de seus direitos constitucionais que garantam às populações indígenas uma
educação diferenciada, capaz de atender suas perspectivas de futuro e que possibilite a
elaboração de novos conhecimentos valorizando os conhecimentos tradicionais e os
―científicos‖.

3 Invisibilidade do sujeito indígena no contexto universitário do IEAA/UFAM

A disciplina Educação Indígena faz parte do currículo do curso de Pedagogia, como
optativa. Durante a avaliação do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) de Pedagogia essa
disciplina foi direcionada como optativa. Isso demonstra como a questão da educação indígena
não perpassa pela formação dos futuros professores, refletindo o pensamento da maioria dos
professores que fazem parte do curso de Pedagogia.
Apesar de nos encontrarmos no estado do Amazonas que possui a maior população
indígena do Brasil, cerca de 168,680 de pessoas indígenas com mais de 60 etnias diferentes
(IBGE, 2010), ou seja, um mosaico de cultura e conhecimento. Ainda assim, a IEAA não tem
demonstrado muito eficácia no desenvolvimento de políticas e ações que possam possibilitar o
reconhecimento e a valorização das diversas culturas indígenas na formação de futuros
professores.
O IEAA começou a funcionar no ano de 2006, oferecendo seis cursos superior, sendo,
dois bacharelados (Agronomia e Engenharia Ambiental) e quatro cursos de formação e
professores (Licenciatura em Pedagogia; Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa e Inglesa;
Licenciatura em Ciências: Matemática e Física; Licenciatura em Ciências: Biologia e Química).
No período de 2006 a 2019 foram matriculados 52 estudantes autodeclarados indígenas,
destes apenas 7 estudantes conseguiram concluir seus cursos. Observamos um alto grau de
desistência e abandono, entorno de 32% sem considerar os que já estão algum tempo sem
frequentar mas ainda não se encontram nessa categoria. Especificamente, no curso de Pedagogia
registramos a matricula de seis estudantes autodeclarados indígenas, mas para minha surpresa
apenas dois sempre se reconheceram como indígenas na universidade, possivelmente por conta
de manifestações preconceituosas e discriminatória que presencialmente diariamente.
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Para a realização desta pesquisa contamos com a participação de 28 estudantes do curso
de Pedagogia, que livremente, se dispuseram participar desta pesquisa. Neste sentido, foi
realizada uma entrevista 18 estudantes e o teste de evocação com todos os participantes
Com relação aos entrevistados, temos um total de 10,7 do sexo masculino e 89,3% de
mulheres, o que marca bem o perfil da maioria dos cursos de Pedagogia. Possuíam idade entre
19 a 38 anos, ou seja, um grupo jovem. Neste grupo tínhamos uma aluna autodeclarada indígena
e isso tornou a pesquisa bem interessante, porém a turma era bastante heterogênea no sentido de
termos estudantes de diversos períodos do curso por se tratar de uma disciplina optativa. Então
alguns estudantes não sabiam que tinham uma colega indígena frequentando o curso, isso por si
só já aponta para a invisibilidade do estudante indígena no IEAA-UFAM.
Desde a última década do século passado vem ocorrendo no Brasil um fenômeno
conhecido como ―etnogênese‖ ou ―reetinização‖. Nele, povos indígenas que, por
pressões políticas, econômicas e religiosas ou por terem sido despojados de suas terras
e estigmatizados em função dos seus costumes tradicionais, foram forçados a esconder
e a negar suas identidades tribais como estratégia de sobrevivência – assim amenizando
as agruras do preconceito e da discriminação – estão reassumindo e recriando as suas
tradições indígenas. Esse fenômeno está ocorrendo principalmente na região Nordeste
e no sul da região Norte, precisamente no estado do Pará (LUCIANO, 2006, p.28).

Na técnica de associação livre de palavras ou evocação, devemos
Solicitar aos sujeitos entrevistados que produzam um determinado número de palavras
ou expressões que lhe ocorrerem, a partir de um tema indutor dado, para em seguida
solicitar aos sujeitos que organizem as suas respostas em ordem de importância, dá
mais para a menos importante (OLIVEIRA; MARQUES; GOMES; TEIXEIRA; 2005,
p. 577).

Para a realização do teste de evocação é necessária uma boa explicação sobre a técnica, o
que foi prontamente realizado, em seguida foi aplicado um teste piloto com a palavra indutora
―ESCOLA‖. Verificando que todos entenderam o procedimento iniciamos o teste de evocação
com a seguinte palavra indutora: INDÍGENA que foi projetado no data show e solicitamos que
os estudantes escrevessem todas palavras que lembravam imediatamente, respeitando o tempo
determinado para a realização desta etapa. Conforme modelo abaixo:
Quadro I – Teste de evocação
Ordem

Palavras ou expressões

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Neste quadro existiam 10 espaços para a escrita das palavras, mas não era obrigado
preencher todos os espaços. Após o registro das palavras que lhe vieram a mente no momento
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da evocação, os participantes passaram a hierarquizar as palavras da mais importante para a
menos importante, e fazendo uma justificativa das três primeiras.
No teste de evocação podemos verificar que a maioria identificou a palavra indígena
com a cultura, relacionando com hábitos, costumes, etc. sem, contudo, relacionar com
conhecimentos, com organização, com preconceito, com luta, com resistência, etc.
Para muitos brasileiros brancos, a denominação tem um sentido pejorativo, resultado
de todo o processo histórico de discriminação e preconceito contra os povos nativos da
região. Para eles, o índio representa um ser sem civilização, sem cultura, incapaz,
selvagem, preguiçoso, traiçoeiro etc. Para outros ainda, o índio é um ser romântico,
protetor das florestas, símbolo da pureza, quase um ser como o das lendas e dos
romances (LUCIANO, 2006, p.30)

Na entrevista perguntamos se eles conheciam algum estudante indígena no IEAA, a
grande maioria afirmou que não conhece nem estudante indígena. Qual perguntamos se eles
tinham conhecimentos sobre a questão indígena, a maioria fez referência ao conflito ocorrido
em 2014 que provocou uma forte reação discriminatória em relação à população indígena. No
entanto, quando perguntamos se você gostaria de conhecer a cultura indígena, percebemos que
quase a totalidade afirmou que sim, que precisavam de mais conhecimentos. Assim, podemos
afirmar que
As contradições e os preconceitos têm na ignorância e no desconhecimento sobre o
mundo indígena suas principais causas e origens e que precisam ser rapidamente
superados. Um mundo que se autodefine como moderno e civilizado não pode aceitar
conviver com essa ausência de democracia racial, cultural e política. Como se pode ser
civilizado se não se aceita conviver com outras civilizações? Como se pode ser culto e
sábio se não se conhece – e o que é bem pior – não se aceita conhecer outras culturas e
sabedorias? Enquanto isso não acontece, continuamos convivendo com as contradições
em relação aos povos indígenas, as quais podemos resumir na atualidade em três
distintas perspectivas sociais (LUCIANO, 2006, p.35.

Quando indagamos se já presenciaram atitudes, conversas e brincadeiras preconceituosas
com relação a cultura indígena ou ao indígena, todos afirmaram que sim. Isso demonstra como é
real o preconceito vivenciado por estudantes indígenas no ambiente universitário. A
invisibilidade do sujeito indígena pode ser uma estratégia de sobrevivência na luta por adquirir
novos conhecimentos. Mas é papel da universidade promover ações que possam valorizar a
cultura indígena, o respeito a diferença e a diversidade cultural.
Neste sentido, o curso de Pedagogia precisa retomar a discussão sobre a presença
indígena na universidade, pois é necessário promover possibilidade de novos conhecimentos
sobre a temática indígena para que possamos diminuir as atitudes e comportamentos
preconceituosos de estudantes que serão futuros professores, que possivelmente, irão influenciar
seus alunos sobre essa questão.
4 Considerações finais
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A questão indígena deve ser pauta de discussão em todos os níveis de ensino. A
universidade como espaço plural de conhecimentos ainda apresenta muitas dificuldades de
reconhecimento dos saberes tradicionais, dificuldades de relacionar o conhecimento tradicional
e conhecimento científico, isso pode acarretar uma barreira na construção de consciência mais
democráticas e igualitárias.
Com relação aos estudantes do IEAA, contatamos que muitos desconhecem a
problemática indígena, não consegue reconhecer como uma cultura que possui organização
político, econômica e cultural própria.
Ficou evidente que a invisibilidade dos sujeitos indígenas pode estar relacionada com a
indiferença, as atitudes e comportamentos de alguns estudantes frente a questão indígena. Por
outro lado, tem se presenciado poucas atitudes institucionais que valorizem a questão indígena,
mesmo estando falando de um curso de formação de professores no estado do Amazonas, que é
considerado o mais indígena da federação.
Dessa forma, é necessário que a universidade possa promover eventos, palestras,
discussões e estudos sistemáticos sobre a questão indígena, é preciso que seja construída uma
consciência institucional de valorização e respeito com relação aos conhecimentos tradicionais
indígena e sua relevância para a formação de uma sociedade mais justa e menos preconceituosa,
possibilitando ao sujeito indígena compartilhar seus saberes e suas vivencias em todos os
espaços acadêmico.
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Resumo:
As línguas autóctones são marcas inerentes de identidade de um povo ao ser o cerne de identificação que tipifica o
grupo por ser um meio específico de comunicação entre seus falantes e ao mesmo tempo essa tipificação os isola
dos demais não falantes, numa perspectiva em que a Língua original evidencia a cultura e a mantém preservada
cada vez que seus falantes a utiliza em seu cotidiano. Essa pesquisa teve como objetivo identificar aspectos
sociolinguísticos da Língua Materna Rikbaktsa, a partir de um recorte dos estudos da pesquisadora Joan Boswood,
autora da obra: quer falar a língua dos canoeiros? Rikbaktsa em 26 lições. Trata-se de um trabalho que aliou o
caráter bibliográfico baseado na obra de Boswood, (1978), com a imersão etnográfica, utilizando a técnica da
observação participante, ancorados nos pensamentos de Athila, (2006), Pires, (2009), Almeida, (2012) e Rodrigues,
(2013) para os enfoques linguístico e cultural. Como resultado apresentaremos os dados produzidos, na intenção de
evidenciar a Língua do povo Rikbaktsa, habitante milenar da sub-bacia do Rio Juruena, a noroeste de Mato Grosso,
no sudoeste amazônico. A pesquisa foi realizada na Terra Indígena Erikpaktsa, nas aldeias Primavera e Segunda,
pertencentes ao município de Brasnorte, no primeiro semestre de 2019.
Palavras-chave: Povo Indígena. Especificidades linguísticas. Cultura.

1 Introdução

Numa visão, epistemologicamente linguística, a Língua Rikbaktsa possui sua fonologia
específica, a qual caracteriza essa língua materna como filo do tronco Macro-Jê, ainda que
linguista a classifique como família isolada dentro do contexto sociolinguístico.
Considerando ainda que a classificação a qual foi incorporada a Língua Rikbaktsa está
passível de contestações, por deixar lacunas que não foram esclarecidas tais como: por que os
Rikbaktsa foram atrelados a um tronco Macro-Jê, quando habita em um território
predominantemente Tupi? Questionamento este que abre campo para amplas investigações
etnolinguísticas, concernentes a este grupo indígena.
O estudo ora aqui apresentado, trata-se apenas de um recorte da obra de Joan Boswood,
linguista inglesa que conviveu com os Rikbaktsa, nas décadas de 1960 e 1970 e produziu a obra:
Quer falar a língua dos canoeiros? Rikbaktsa em 26 lições. Apenas caminharemos por trilhas
introdutórias que personificam a fonologia Rikbaktsa a partir da pesquisa feita, portanto,
ficaremos atrelados somente na lição 1 que trata da fonologia inicial a qual compreende: as
vogais (orais, nasais), as consoantes e o alfabeto Rikbaktsa.
Além disso, o estudo se estruturou em três domínios de forma globalizante que são:
antropologia, educação indígena e linguística, convergindo para um ensino transdisciplinar e
transcultural. A observação teve âncora em diversas situações que envolviam os membros da
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comunidade Rikbaktsa em suas atividades cotidianas, desenvolvidas nas suas práticas
culturais/tradicionais, no seu ambiente natural/social.

2 Rikbaktsa: singularidade da Amazônia legal

Os Rikbaktsa hoje se localizam em três terras indígenas: Terra Indígena Erikbaktsa, no
município de Brasnorte, Terra Indígena Japuíra, município de Juara e Terra Indígena Escondido,
município de Cotriguaçu. Essas terras legalmente homologadas são constituídas por trinta e seis
aldeias distribuídas da seguinte maneira:
Figura 1 – Distribuição das aldeias Rikbaktsa nas 3 Terras Indígenas
Erikpaktsa
(25 aldeias )
2 Terras Contíguas:
municípios de Brasnorte e
Juara
Japuíra
(7 aldeias )

Terras Indígenas
Rikbaktsa

1 Terra no município de
Cotriguaçu - MT

Escondido
4 aldeias)

Fonte: Adaptado de Dawau (Aldeia Primavera, 2019).

No contexto que abarca as especificidades do povo, ainda que habitem em três terras, o
grupo mantém uma organicidade sólida em que a interação entre as lideranças é permanente e a
comunicação é constante. Todas as decisões são produto do coletivo do conjunto das 3 TIs que
respeitam democraticamente a decisão das lideranças de cada aldeia quando se trata de um
assunto local, ou da tomada de decisão global, quando envolve o coletivo, representados pelos
caciques das aldeias.
Entre as tônicas de atuação das lideranças e dos liderados Rikbaktsa está a defesa do seu
território e a preservação da sua cultura, entendendo que estes são compostos por um conjunto
de elementos que constituem o ―verbo‖ ser Rikbaktsa.
A organização do sistema sociopolítico do povo Rikbaktsa tem base na constituição de
clãs, determinados por duas metades exogâmica com estrutura agnática patrilinear, em que na
especificidade Rikbaktsa essa construção assume a seguinte configuração:
Figura 2 – Organização sociopolítica do povo Rikbaktsa
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Arara
amarela
e seus subclãs

Arara
cabeçuda
e seus subclãs

Arara vermelha
e seus sub-clãs

Fonte: Adaptado de Athila (2006).

Nessa peculiaridade dos Rikbaktsa o clã harobiktsa ‗arara cabeçuda‘ (Ara chloroptera)
constitui um lado isolado com os seus subclãs, enquanto makwarak ‗arara amarela‘ (Ara
ararauna) e Tsikbaktsa „arara vermelha‘ (Ara chloropterus) formam um único lado parental
mais próximo. As duas metades: (arara cabeçuda e arara amarela são, por sua vez, de cada lado
a base estrutural que podem unirem-se em casamento para formar novas famílias, designadas
pelo nome do clã principal (ATHILA, 2006).
Os clãs ora, se formam por um animal, ora por um vegetal, mantendo um elo singelo
com estes elementos dos reinos animal e vegetal, marca indispensável da floresta amazônica,
habitação efetiva dessa etnia mato-grossense (LOBATO, 2019).
A disposição por clãs patrilineares que se divide em duas metades exogâmicas e
agnáticas, configuradas pela arara amarela e pela arara cabeçuda, as quais se subdividem em
clãs menores. (ATHILA, 2006, p. 178), conforme o quadro a seguir:
Quadro 1 – Organização social dos Rikbaktsa
Organização Social dos Rikbaktsa em Clãs: metades exogâmicas e agnáticas
Hazobiktsa (arara cabeçuda)
Makwaraktsa (arara amarela)
Umahatsaktsa (figueira)
Tsikbaktsa (arara vermelha)
Tsuãratsa (macuquinho)
Bitsitsiyktsa (fruta silvestre)
Tsawaratsa (inajá)
Mubaiknytsitsa (macaco aranha)
Bitsiktsa (tucano)
Zoktsa (―pau torcido‖, uma árvore)
Buroktsa (árvore, "pau leiteiro")
Zuruktsa (animal feroz, mítico)
Zerohopyrytsa (jenipapo)
Wohorektsa (uma árvore).
Fonte: Adaptado de Athila (2006).
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O quadro acima, apresenta de forma bilíngue os Clãs principais e suas composições, as
quais nos remete ao mito de origem do povo Rikbaktsa que segundo Maku Rikbakta1, (2017), o
Povo Rikbaktsa surge do casamento entre uma árvore (Taíde = paineira) e um animal (Harok =
peixe cará).
O interessante é que esses elementos não aparecem na organização clãnica, porém, o que
se destaca é que as metades se formam ora com um animal, ora com um vegetal. Como foi no
início do primeiro Rikbaktsa, em seu mito de origem. Assim, o casamento, que pode originar
uma nova família, não deve acontecer dentro do mesmo Clã, nem das partes que o constitui
(LOBATO, et al, 2018).
Arruda, (2003, p. 71) ainda nos revela que os Rikbaktsa ―são falantes de uma língua
isolada, do tronco linguístico Macro-jê, ‖ cuja configuração está ilustrada na figura 2, abaixo.
Figura 3 – Raiz da Língua Materna Rikbaktsa

Tronco
Linguístico

Família Isolada

Macro-Jê

Rikbaktsá
Fonte: Adaptado de Rodrigues (2001).

Segundo Rodrigues, (2013, p. 12) ―As línguas são classificadas em famílias de acordo
com critérios genéticos: se situam em uma mesma família de línguas para as quais há evidência
científica. ‖ Para o autor essa natureza de cunho científico centra-se na origem ―de que derivam,
por evolução a longo do tempo, de uma mesma língua no passado mais ou menos remoto,
mantendo um determinado nível de afinidade em sua gramática e em seu léxico. ‖
No caso dos Rikbaktsa, Pires, (2009, p. 47), em sua obra Rikbaktsa: um estudo de
parentesco e organização social, afirma que estes indígenas ―são considerados pelo Summer
Institute of linguistics (SIL), como filiados ao tronco linguístico Macro-Jê. No entanto, por não
se assemelhar com nenhuma das famílias desse tronco linguístico, a Língua Rikbaktsa foi
classificada como uma família isolada.

3 Configuração Fonética da Língua Rikbaktsa

Inicialmente, estudaremos a fonêmica da língua Rikbaktsa de forma superficial, em
razão do pouco aprofundamento que temos em linguística. Porém, por curiosidade inicialmente
1

Mito de Origem Rikbaktsa. Depoimento pessoal, concedido na aldeia Segunda Cachoeira, na Terra Indígena
Erikpaktsa, no município de Brasnorte, em maio de 2017.
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e depois invadidos por um sentimento de alteridade, resolvemos conhecer as especificidades do
idioma Rikbaktsa para entender a língua, buscando a compreensão da sua constituição
linguística. Estamos caminhando.
Adotamos Boswood, (1978) com a obra: Quer falar a língua dos canoeiros? Rikbaktsa
em 26 lições para sulear o nosso estudo, por dois motivos: ser a fonte de todos os nossos estudos
na tentativa de aprender a língua dos Rikbaktsa desde o meio da década de 1990 e por constatar
ao longo destes anos que muito se escreveu sobre essa temática, porém em termos técnicos para
leigos, essa é a obra de melhor compreensão para quem é iniciante.
Contudo, dentro do Sistema Fonológico Rikbaktsa, apenas nos deteremos neste trabalho
com a parte da fonologia que abrange o modo em que os sons da fala são organizados no cerne
de uma língua, classificando-os em unidades capazes de distinguir significados: os denominados
fonemas. Em um outro momento nos enveredaremos pela totalidade ao apresentar as outras
partes que integram a fonologia Rikbaktsa que compreendem o estudo da estrutura silábica, do
acento e da entonação.
Neste entendimento, com a queima do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, no mês de
setembro, do ano em curso, o qual abrigava em seu acervo a descrição completa do sistema de
sons da fonologia Rikbaktsa, nos levou a trazer à tona esse nosso estudo, pois vimos aqui uma
oportunidade legítima em está trazendo em voga a estrutura fonética dessa língua, ainda que seja
de forma superficial, mas não estanque.
Para isso, começaremos com as vogais Rikbaktsa que poderá melhor ser compreendida a
partir do quadro 2, apresentado logo abaixo.
Quadro 2 – Vogais Rikbaktsa
Vogais Rikbaktsa Orais
Vogais Rikbaktsa Nasais
Há seis vogais orais
Há seis vogais semelhantes nasais
a, e, i, y, o, u
ã, ẽ, ῖ, ỹ, õ, ữ
Fonte: Adaptado de Boswood (1978).

Boswood, (1978, p. 2) assegura que em geral a pronúncia das vogais orais, como as
nasais parece com a pronúncia em Português, mas adverte que podem haver modificações em
algumas palavras.
Segundo a autora, a vogal ‗y‘ é pronunciada na parte mais alta da língua, no meio da
boca, assumindo uma posição intermediária entre as semivogais ‗i‘ e ‗u‘. Boswood, (1978, p. 2),
ainda acrescenta: ― outro jeito de chegar a mesma posição é botar a língua na posição de ‗a‘ e
levantar mais um pouco a parte central da língua. Sendo um som que não ocorre em Português.
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Para melhor compreensão do que foi supracitado anteriormente, buscamos elucidar a
explicação por meio de um quadro que ilustre o exercício efetivo da vogal ‗y‘ em palavras da
Língua Rikbaktsa.
Quadro 3 – Uso da vogal oral „y‟
Língua Rikbaktsa
Língua Portuguesa
Mulher
Wytyk
Machado
Wywyk
Mais tarde
Byri
Piolhos
Tytytsa
Minha mão
Katsyhyry
Meu pé
Kapyry
Meu irmão/minha irmã mais nova.
Katsy
Fonte: Adaptado de Boswood (1978).

Ainda nos referindo as vogais orais, quando estas ocorrem em sílabas átonas, a
pronúncia fica mais curta e mais central na boca, tornando-se difícil distinguir entre ‗y‘ de ‗a‘,
‗i‘ de ‗e‘ e ‗u‘ de ‗o‘. No entanto, o exercício de ouvir constantemente, faz com que os nossos
ouvidos aprendam a fazer estas distinções (BOSWOOD, 1978).
No caso das vogais ‗a‘ e ‗y‘ aparecerem depois de uma consoante bilabial (m, b, p, w)
em uma palavra, a pronúncia se dará recuando a língua mais para o fundo da boca,
arredondando-se mais a boca, para a eficácia do som. Neste caso, se tratando da vogal ‗y‘ o som
da palavra ―kapapyry‖ (meu ombro) fica mais parecido com ‗u‘.
As consoantes do alfabeto Rikbaktsa são treze e estão dispostas da forma subsequente: b,
d, h, j, k, m, n, p, r, s, t, w, z. Destas b, d, m e n têm a mesma pronúncia que ocorre na Língua
Portuguesa. As demais consoantes apresentam as seguintes pronúncias:
Quadro 4 – Pronúncia das consoantes „h‟, „i‟, „w‟, „s‟, „p‟, „t‟ na Língua Rikbaktsa
Consoante
Pronúncia
Palavra/Expressão
Tradução
Na língua Rikbaktsa
Hokobowy
Porta
„h‟
assume uma aspiração
surda, parecida com o
som do ‗h‘ em alemão
ou inglês.
O ‗j‘ em Rikbaktsa tem
Jotobakta
Avião
„j‟
o som da vogal ‗i‘ de
iate ou como a
pronúncia de ‗j‘ do
alemão.
O ‗w‘ se pronuncia
Wahoro
Casa
„w‟
com o som do ‗o‘ de
oeste da vogal em
Português.
O ‗s‘ se pronuncia mais
Saro
Coruja
„s‟
ou menos com o som
do ‗x‘ em Português
O ‗p‘ é pronunciado
Pikisi
Vou embora
„p‟
parecido com o som
em Português
O ‗t‘ é pronunciado
Toho
Rato
„t‟
parecido com o som
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em Português
Fonte: Adaptado de Boswood (1978).

No entanto, existem diferentemente dos casos apresentados no quadro 3, algumas
peculiaridades referentes a algumas consoantes, conforme os quadros subsequentes.
Quadro 5 – Pronúncias da consoante „k‟ na Língua Rikbaktsa
Consoante
Pronúncia
Palavra
Tradução
O ‗k‘ aparece com o
Ikiza
Eu (feminino)
„k‟ entre duas vogais
som de ‗g‘ de garrafa
iguais.
ou de pagar.
A pronuncia do ‗k‘
Tsikzikdihi
Ilha
„k‟ antes de uma
assume um som
consoante sonora
parecido também com
o ‗g‘ de garrafa.
O ‗k‘ tem a pronúncia
Kasuk
Minha Roupa
„k‟ no início de uma
parecida com o c de
palavra
casa ou de quarto em
Português, mas pode
ser seguido por
aspiração como o ‗k‘
do alemão ou do inglês.
Fonte: Adaptado de Boswood (1978).

Como o ‗k‘, o ‗r‘ apresenta certas especificidades relevantes para a compreensão da
pronúncia de certas palavras na Língua Rikbaktsa, demonstradas no quadro 5 abaixo.
Quadro 6 – Pronúncias da consoante „r‟ na Língua Rikbaktsa
Consoante
Pronúncia
Palavra/Expressão
Tradução
É pronunciado como o
Rika
Chama
„r‟ no início de uma
‗r‘ no meio de duas
palavra
vogais em Português
como na palavra para.
O ‗r‘ desaparece para
Karaparẽta = (ka:paῖta)
Estou com fome
„r‟ no meio de duas
as duas vogais se
vogais iguais
tornarem mais longa.
O ‗r‘ desaparece para
Wahoro = (wahou)
Casa
„r‟ no meio de duas
as duas vogais se
vogais desiguais
tornarem em ditongo
decrescente
Fonte: Adaptado de Boswood (1978).

Neste exercício de compreensão da fonética Rikbaktsa ainda há casos específicos que
vale a pena se aperceber para tornar mais fácil a aprendizagem aos que buscam falar o idioma
desse grupo indígena. Assim, no quadro a seguir apresentaremos essas especificidades,
objetivando elucidar porque esse som se configura desse jeito e não de outro.

Consoante
„z‟ com som de „r‟

Quadro 7 – O som do „z‟ na Língua Rikbaktsa
Pronúncia
Palavra/Expressão
A consoante ‗z‘ pode
representar um som
Kazo
parecido com ‗r‘, mas
Baizik
formado mais para

Tradução
Meu Pai
Mutum
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frente na boca, com a
língua batendo nos
dentes
A pronúncia de ‗z‘
„z‟ no início da
assume um som
palavra
diferenciado, mas
próximo do ‗r‘
A pronúncia de ‗z‘
„z‟ depois de „k‟ em
assume um som
uma palavra
diferenciado, mais
próximo do ‗r‘, mas
com a língua mais
para frente.
Fonte: Adaptado de Boswood (1978).

Zodo
Zopok

Batata
Vento

Urukza
Tsikzikdihi

Cana-de-açúcar
Ilha

Boswood, (1987, p. 5) expõe para as pessoas que desejam falar a língua dos canoeiros,
―uma unidade muito usada na língua que é composta dos dois elementos ‗t‘ e ‗s‘. Neste
momento, chamamos à atenção para a formação dessa unidade, a qual é pronunciada pela junção
dessas duas consoantes obtendo um único som que não é presente na Língua Portuguesa. Porém,
a pronúncia só sairá de forma correta se juntarmos as consoantes em um único dígrafo que é o
encontro de duas letras que ao serem pronunciadas emitem um único fonema. Conforme
apresentaremos no quadro 8 subsequente.
Quadro 8 – Pronúncia da unidade „ts‟, na Língua Rikbaktsa
Pronúncia
Palavra/Expressão
Tradução
Tsikbaktsa
Arara
Dígrafo monotongo
Katsyhyry
Minha mão
Katsipa
Meu braço
Rikbaktsa
Gente guerreira
Fonte: Adaptado de Boswood (1978).
Unidade
„ts‟

Ao atentar para essas especificidades detalhadas por Boswood, (1978), ao longo da sua
obra, neste caso específico a lição 1 que se detém na descrição da fonologia da Língua
Rikbaktsa, constituída pelos fonemas, vogais, consoantes e agora apresentamos no último
quadro deste trabalho, o alfabeto Rikbaktsa composto por dezenove letras, dispostas a seguir:
Quadro 9 – Alfabeto Rikbaktsa
Alfabeto da Língua Rikbaktsa
Maiúsculo: A, B, D, E, H, I, J, K, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z
Minúsculo: a, b, d, e, h, i, j, k, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y, z
Fonte: Adaptado de Boswood (1978).

O Alfabeto Rikbaktsa é constituído por dezenove letras, estas constituem o sistema
fonológico dessa língua, ao articularem vinte fonemas identificados nos estudos de Boswood,
(1978), os quais tipificam a Língua Rikbaktsa como uma família isolada do tronco linguístico
Macro-Jê, pelo fato do conjunto majoritário destes fonemas assemelharem-se com as
especificidades que constituem as características intrínsecas ao tronco linguístico mencionado,
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mas que apresentam também outras singularidades que diferem a Língua Rikbaktsa das demais
famílias desse tronco.
Quadro 10 – Resumo Geral da Fonologia da Língua Rikbaktsa
Fonologia da Língua Rikbaktsa – 19 letras e 20 fonemas distintos
Alfabeto da Língua Rikbaktsa
Maiúsculo: A, B, D, E, H, I, J, K, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z
Minúsculo: a, b, d, e, h, i, j, k, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y, z
Vogais Orais: a, e, i, y, o, u
Vogais Nasais: ã, ẽ, ῖ, ỹ, õ, ữ
Consoantes: b, d, h, j, k, m, n, p, r, s, t, w, z.
Unidade fonêmica muito usada na Língua Rikbaktsa: „ts‟
Fonte: Adaptado de Boswood (1978).

4 Considerações finais
No processo fonológico da Língua Rikbaktsa, atentando para as suas especificidades, é
possível a compreensão desse sistema linguístico, consequentemente, o resultado será o
aprender da língua e o passar a falar o Rikbaktsa, resultante do estudo efetivo da língua e seu
exercício com os falantes autóctones, principalmente com os anciãos e anciãs.
Claro que todo esse procedimento é permeado pelas técnicas do ouvir, do estudar, do
escrever, do ler, do conviver, do praticar e exaustivamente do exercício da fala, para que assim
se atinja o almejado, que é falar a Língua Rikbaktsa. Isso, se desejas tocar o coração Rikbaktsa,
pois só consigo esse feito ao falar na língua materna de quem convivo.
A interface cultural que envolve um povo que aparentemente fala duas línguas,
configuradas a partir dos seus falantes que em sua estrutura de comunicação assume o formato
no qual, os anciãos e anciãs falam a Língua Rikbaktsa, os adultos em sua maioria falam tanto
português como rikbaktsa e as crianças falam o português, com raras exceções, algumas falam o
rikbaktsa. Cabe aqui o retorno às origens, garantindo que esses mais jovens se apropriem da sua
identidade cultural ao dominar sua língua materna como marca de sua identidade indígena.
Entendemos portanto, que a legitimidade de um povo reside em vários fatores que
abarcam o conjunto das especificidades de sua cultura. Esta, alicerçada em sua língua materna
responde aos processos cognitivos, construtores de seus saberes e fazeres acumulados ao longo
da vida e difundidos por meio da fala, de quem fala das suas origens culturais, às gerações
futuras.
A Língua nesta perspectiva, é a expressão mais viva que traz em seu cerne a identidade
cultural constituinte do ser autóctone que se imbui do imenso acervo de conhecimentos,
referentes ao seu povo por meio da fala de quem fala, pela experiência que lhe passa, a partir do
saber do outro que lhe difunde seu saber de geração em geração, como marca indelével da
identidade que constitui a expressão do eu verbo Rikbaktsa
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CUIABÁ: TERRITÓRIO DA CULTURA BORORO
Débora Cristina Schmidt Evangelista (SME/Cuiabá) – deboracschmidt@gmail.com
Sueli de Fátima Xavier Ribeiro (SME/Cuiabá) – sueli58xavier@gmail.com
Resumo:
O texto tem por finalidade refletir a respeito das possibilidades de desconstruir conceitos equivocados que estão
consolidados na nossa história e que são instrinsecos ao modo de pensar a história local e nacional. Além de
desconstruir, aceitar pertencer a outro conceito de um dia para o outro também não é algo simples. Ainda mais
quando os conceitos estão imbricados com a educação formal de várias gerações. O percurso discorre a partir de
uma experiência realizada, com crianças do ensino fundamental do municipio de Cuiabá, tal experiência é o
resultado da busca de pensarmos sobre possíveis avanços na efetivação de práticas pedagógicas voltados para a
sociedade indígenas bororo. Nesse sentido, defendemos: - somos parte de uma sociedade indígena que tem sua
própria identidade cultural.
Palavras-chave: Sociedades indígenas Bororo, Práticas pedagógicas, História de Cuiabá.

1 Introdução

Saber que o indígena possui sua própria identidade e que dentro das sociedades
indígenas cada qual possui sua própria cultura que o diversifica das demais é saber respeitar a
individualidade de cada indígena como indivíduo.
Ao tratar do respeito a individualidade de tais sociedades podemos, entretanto, fazer
algumas afirmações respaldando -se na cultura do povo bororo para a formação do povo
cuiabano. E as leituras em Grando (2004), nos faz compreender que os Bororos acumularam
durante todos esses anos, sabedorias e práticas interligadas ao modo de vida daquela
comunidade e, que atualmente estão amalgamada à cultura cuiabana. Exemplificando: a
culinária, a maneira de alimentar-se, a utilização de objetos e elementos da natureza, o jeito de
brincar, a maneira de usar os adornos, ornamentos, cores e pinturas. Ou seja, Cuiabá é terra
Bororo ou terra Boé 2 , desta forma entende-se que nós cuiabanos, pertencemos a cultura e
identidade bororo.
Neste sentido, com o objetivo de sensibilizar os alunos do 3º ano A da EMEB. Marechal
Cândido Mariano da Silva Rondon e, motivadas pela temática, A história de Cuiabá e A
formação do povo cuiabano, respectivamente, dentro do Projeto Anual Cuiabá 300 anos de
história, buscamos desenvolver ações pedagógicas com intuito de desconstruir os esteriótipos

2

―Boe nure imi. Boe = gente; Nure = é que; Imi = eu. Eu sou gente. Eu sou pessoa. Eu sou humano. Eu sou gente
da água. ―Boe‖ não significa Bororo, como dizem alguns anciões, ―boe‖ é ―boe‖. (RONDON ADUGOENAU,
2015. p. 23). Esta é identificação principal de um bororo. Principalmente, humano, gente. A definição Bororo,
apontam os livros que registram a história deste grupo, foi um nome dado pelos não-índios. Em suas primeiras
conversas e interações os paulistas chegaram aqui e teriam perguntados aos indígenas sua identificação, para tanto,
como ouviam a todo momento a palavra bororo entre as falas, inferiram que este seria o nome pelo qual se
chamavam. (ENAWUERÉU, 1987. p. 1). Desta forma, seu auto definição é Boé, Adugoenau (2015) explica que
―ao se referir ao povo Bororo, ou se diz Bororo ou ―Boe‖, dependendo da circunstância dada e dependendo de
quem está falando‖ (RONDON ADUGOENAU, 2015. p. 24).
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lesivos imposto na formação social e, que estão enraizados historicamente desde as gerações de
pais e avós, estudantes atuais e estendido até em alguns professores.
Esta iniciativa nos permitiu dialogar com a Lei 11.645/2008, que ―estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino, a
obrigatoriedade da temática - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena‖3.
Sobre a lei sabemos que foi um avanço, mas não resolveu a questão, porém ainda
deparamos com professores explorando conceitos defasados e reafirmando estereótipos arcaicos
que erroneamente ainda generaliza os povos indígenas em um só povo.
Sendo assim é necessário estimular os estudantes a compreender a relação de
pertencimento, sobre as histórias que foram expostas e a verdadeira história que não foi
contada e ainda é repetida, tanto a história da nossa região, quanto a do Brasil. As consequências
dos atos praticados, há 300 ou 500 anos, ainda podem ser percebidos atualmente e, que nós
somos partes desse processo.
Para trabalhar isto com crianças entre 8 e 9 anos, não foi algo muito simples, uma vez
que ainda necessitam de algo concreto para compreender, como conceitua o documento da
Secretaria Municipal de Cuiabá, Escola Cuiabana – Cultura, tempos de vida, direitos de
aprendizagem e inclusão; de acordo com Jean Piaget, a criança nesta faixa etária encontra-se no
estágio operatório concreto, a qual por meio de uma lógica é capaz de pensar a partir da sua
experiência para um princípio geral.
Assim, tal trabalho teve como cenário uma turma de 3º ano da EMEB ‗Marechal
Cândido Mariano da Silva Rondon‘ no bairro Alvorada em Cuiabá/MT. Se não bastasse nosso
desafio em consolidar tais conceitos, ainda precisávamos focar diretamente na sociedade
Bororo: - nosso molde inspirador nessa jornada.

2 Ações metodológicas e os temas trabalhados

Como já foi citado, procuramos esclarecer e autenticar as diferentes sociedades
indígenas, a partir da sociedade bororo. Como recurso utilizamos imagens dos variados grupos
indígenas para que os estudantes pudessem observar as diferenças e semelhanças entre tais
grupos. Percebendo então, as diferenças entre as pinturas e adornos característicos da cultura de
cada povo. Para culminar e orientar o trabalho, utilizamos o pariko, como objeto símbolo da
sociedade Bororo.

3

Disponível
em
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11645-10-marco-2008-572787publicacaooriginal-96087-pl.html. Acesso em 20/03/2019.
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Fazer reconhecer o papel do Bororo na construção da nossa cidade, reconhecer o mesmo
como o fundador da nossa cultura e, que a maior parte dos nossos costumes são marcados pela
cultura indígenas e, que os bandeirantes apenas se apropriaram destas terras e das pessoas que
aqui viviam, foi o maior desafio entre de todos os conceitos que procuramos evidenciar nestes
dois bimestres na EMEB Marechal Rondon.
Ao apresentarmos o projeto anual Cuiabá 300 anos de história em cada bimestre,
enfatizamos o porquê de estudarmos e destacamos a importância de conhecer a história da
cidade em que moramos. Foi possível então constatar, em conversa informal com os moradores
do Bairro, notamos que estes não conheciam a história da própria cidade. Infelizmente quando
falamos em história do Brasil, por questão de hábitos acomodados, acabamos por reproduzir
conceitos errôneos registrados na maioria dos livros didáticos.
O projeto Cuiabá 300 anos de história surgiu como forma de comemorar os três
centenários da nossa cidade, dessa forma. Foi delimitado que cada ciclo contemplasse
determinado tema. A turma de 3º ano, alvo da pesquisa, ficou encarregada de pesquisar durante
os dois primeiros bimestres a História de Cuiabá e a Formação da cidade.
O trabalho se deu através de sequência didática interdisciplinarmente com as professoras
de Educação Física, Artes e a professora regente. Para efeitos de exposição deste trabalho,
focaremos no trabalho das professoras de Educação Física e na professora regente da turma.
Desse modo, e incumbidas de um mesmo objetivo, o de apresentar a história real da
cidade e reconceituar os personagens históricos responsáveis pela formação e pela história.
Sendo assim durante as aulas foram trabalhadas atividades interdisciplinares a partir de textos de
diversos gêneros.
Como forma de levantar os conhecimentos prévios da turma, os estudantes foram
questionados sobre o que sabiam da história de Cuiabá, se alguém já havia contado alguma
história que envolvesse a história da cidade. A resposta foi negativa, nenhum estudante se
manifestou conhecimento a respeito da história da nossa cidade.
Depois foi questionado sobre os indígenas, o que eles sabiam sobre os indígenas daqui e,
todos repetiram que os indígenas ―viviam em aldeias no meio do mato, caçavam e pescavam,
usando arco e flecha, versão euro-centrista e herdada da colonização europeia. Como afirma
Silva e Secchi no trabalho Colonialidade e a lei n. º 11.645/2008: desafios e possibilidades de
2017:
A imposição da superioridade eurocêntrica acarretou a atribuição de inferioridade dos
grupos indígenas e povos vindos da África. Essa construção mental arquitetada no
período colonial do Brasil persiste até os dias atuais por viés da colonialidade. Nessa
perspectiva, citamos a Lei n. º 11.645/2008, com um recorte do estudo da história e
cultura indígena, que na hipótese de sua implantação nas escolas é um meio de
contribuir na desconstrução de estereótipos impregnados na construção social em
relação aos povos indígenas (SILVA e SECCHI, 2017. p. 85).
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Esses relatos descritos pelos estudantes reproduzem conceitos estereotipados quanto a
aparência e modo de vida dos indígenas. Uma conceito infundado que foi plasmado no ambiente
escolar e na sociedade pela circulação de livros didáticos e até pela comemoração do Dia do
Índio, data em que reforça mais essa caracterização preconceituosa a respeito do indígena,
desqualificando-os e taxando-os de primitivos e promovendo a cultura opressora e soberba eurocentrista.
Ainda como citou Silva e Secchi (2017) a implementação da Lei 11.645/2008 é um
avanço no sentido de corrigir determinados equívocos no currículo e reprodução de conceitos
dentro das escolas. A lei é bem específica quanto ao objeto da modificação da Lei de Diretrizes
e Bases de 1996, que diz respeito ao importante papel de negros e dos povos indígenas dentro da
história brasileira como agentes na formação da ―sociedade nacional resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil‖ (Lei n. º
11.645/2008, Art. 1º).
Ao questionarmos os estudantes a respeito dos seus conhecimentos sobre os povos
indígenas e ouvimos respostas tão evasivas e descontextualizadas, notamos que

apesar da

diversidade racial e étnica que compõe o povo brasileiro, ainda formamos no imaginário das
pessoas que somos resultado apenas de brancos, pois o negro está na senzala e o índio na tribo,
parafraseando o conhecido ditado popular.
Assim, podemos atribuir à escola a culpa principal desta proliferação de estereótipo, já
que ―apesar da diversidade étnica presente no espaço da escola, o currículo não contempla o
modo de vida e expressões culturais de todos e a todas. A escola ainda segue um modelo
colonial e monocultural‖ (SILVA e SECCHI, 2017. p. 82).
A solução para remição de tal culpa seria, além do real entendimento da aplicabilidade
da Lei 11.645/2008, seria de suma importância também uma reforma contínua tendo como
público alvo, os próprios professores de diferentes áreas e diferentes etapas do ensino, além de
coordenadores pedagógicos, como afirma o professor Dr. José Del Carmen Marin Gonzales da
Universidade de Genebra, Suíça em entrevista concedida no trabalho de Silva e Secchi (2017):
Precisa formar os atores, esta escola não pode improvisar. O desafio maior é a
formação de professores, formação, como, com que meios se formam professores. É
um grande desafio quando se propõe uma educação intercultural, como formar
professores para a educação intercultural, isso é muito importante, é por isso que este
novo professor tem que ser um cara que está liberado do colonialismo mental, que não
vá reproduzir práticas, comportamentos, atitudes contrárias à solidariedade, contrárias a
democracia4 (MARIN apud SILVA e SECCHI, 2017. p. 83 e 84).

4

Entrevista com o Professor Dr. José Del Carmen Marin Gonzales da Universidade de Genebra, Suíça, realizada
por Benedito Lauro da Silva, Armelinda Borges da Silva, Suzete da Silva Galdino e Sueli de Fátima Xavier
Ribeiro. Disponível no trabalho da então mestranda Armelinda Borges da Silva e do professor associado da
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Sem esta formação, o objetivo da aplicabilidade da Lei 11.645/2008 não seria possível,
uma vez que, quando o professor reproduz conceitos estereotipados, ao fantasiar criança com
pena na cabeça ou trabalhar em sala de aula atividades que rotulam, tais como desenho
depreciativo indígena, obviamente não atende ao conteúdo de tal lei.

3 O desenvolvimento dos conceitos durante as aulas

Objetivando orientar o trabalho em sala de aula, foi necessário produzir muito material,
uma vez que há pouco material didático disponível para tratar da história e formação de Cuiabá.
Para isso, foi necessário pesquisar e fundamentar tudo que era apresentado e sistematizado
através da sequência didática.
Ao pautar a história da fundação de Cuiabá, apresentamos em forma de ―causo‖,
explanado oralmente. Por isso, o mesmo ―causo‖ foi escrito no quadro pela professora com a
ajuda do que os estudantes lembravam. O interessante foi que um estudante confundiu o
bandeirante Pascoal Moreira Cabral, fundador de Cuiabá, com o navegante português Pedro
Álvares Cabral, um dos europeus que registrou a existência do novo continente na banda
ocidental da terra.
Trabalhamos com o conceito de invasão dos bandeirantes paulistas em busca de índio
para escravizar e extrativismo de minérios, pois sabemos que Cuiabá é terra originalmente
bororo. Adugoenau destacou em sua obra que ―Cuiabá está construída onde tradicionalmente foi
território Bororo, se fisicamente os Bororo foram expulsos ou aculturados, sua influência
persiste e não raro encontrar descendentes de Bororo na cidade de Cuiabá‖ (RONDON
ADUGOENAU, 2015. p. 32).
Tal afirmação reforça ainda mais a questão sobre a formação cultural do povo cuiabano
e, demarca a importância de desconstruir a ideia de que o indígena é aquele elemento longe,
localizado apenas na aldeia. O indígena, sobretudo o bororo, faz parte da nossa história no
sentido lato e seus descendentes permeiam ainda hoje em todos os setores da nossa sociedade.
Por isso, foi necessário critério para organizar os textos e a maneira de utilizá-los em sala
de aula. Tivemos cuidado ao afirmarmos que a data de aniversário da nossa cidade é 08 de abril
de 1719, ao abordamos que nesta data os bandeirantes paulista invadiram Cuiabá e resolveram
fundar a cidade aos moldes de apropriação oficial dos conceitos europeu. Anulamos então todo
o processo histórico de chegada, encontro e fixação dos bandeirantes na localidade em

UFMT/Cuiabá,
Darci
Secchi.
Disponivel
https://periodicos.unemat.br/index.php/relva/article/download/2258/1856. Acesso em: 03/07/2019.

em:
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detrimento ao indígena que sempre viveram nestas terras e exaltamos o branco como o principal
ator da fundação da nossa cidade. Desta forma, como ressalta Grando (2004):
A história do contato com esse povo entrelaça-se com a própria história de Cuiabá e de
Mato Grosso. Essa história insere-se no contexto nacional e global e é permeada por
valores que sustentavam e sustentam a cultura ocidental hegemonicamente cristã,
capitalista e branca e que embasam as relações autoritárias e etnocêntricas
estabelecidas historicamente com os grupos étnicos diferenciados genericamente
definidos como: povos indígenas, negros e caboclos (GRANDO. 2004, p. 146 e 147).

O mesmo processo aconteceu, na coleta de materiais sobre a História do Brasil. Dado
que ambas as datas ocorrem no mesmo mês, sendo assim o processo de ocupação do Brasil
também foi exposto para os estudantes.
A procura de materiais também levou em conta novos conceitos e novos termos, quebra
de estereótipos e, para tanto, neste contexto, a concretização de atividades significativas. Tudo
foi mais simples, uma vez que há disponível material para uso do professor com tais termos
encontrado na obra, ―Chegada dos Portugueses‖, (1) a qual trata os indígenas como ―atores
coadjuvantes‖ no processo de formação da sociedade brasileira.
Apesar de em pleno século XXI começarmos a perceber o papel significativo e
substancial dos indígenas dentro da história brasileira, foi para eles, o auto reconhecimento da
nossa parte e a importância deles para nossa história e, a facilitação de sua relação com o branco
através dos tempos, como aponta Cunha (2012):
A percepção de uma política e de uma consciência histórica em que os índios são
sujeitos e não apenas vítimas só é nova eventualmente para nós. Para os índios, ela
parece ser costumeira. É significativo que dois eventos fundamentais — a gênese do
homem branco e a iniciativa do contato — sejam frequentemente apreendidos nas
sociedades indígenas como o produto de sua própria ação ou vontade (CUNHA, 2012.
p. 24).

A visão colonialista europeia da invasão de 22 de abril de 1500 perpetuou pela ocupação
de todo o território brasileiro. Por outro lado, a proliferação oral e didática dessa ideia de que
todos os grupos indígenas são iguais, e únicos em seus costumes e crenças, fez da História do
Brasil uma epopeia e um produto voltado a atender os interesses da Europa e especificamente a
Coroa Portuguesa. Esta última sendo então conhecida como mãe salvadora dos silvícolas, em
paralelo eliminado a marcante e principal participante no processo da ocupação do território
brasileiro: os índios. Como ainda afirma Cunha (2012)
Por má consciência e boas intenções, imperou durante muito tempo a noção de que os
índios foram apenas vítimas do sistema mundial, vítimas de uma política e de práticas
que lhes eram externas e que os destruíram. Essa visão, além de seu fundamento moral,
tinha outro, teórico: é que a história, movida pela metrópole, pelo capital, só teria nexo
em seu epicentro. A periferia do capital era também o lixo da história. O resultado
paradoxal dessa postura ―politicamente correta‖ foi somar à eliminação física e étnica
dos índios sua eliminação como sujeitos históricos (Id. p. 22).
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Como consequência, procurando dar a devida importância aos atores trabalhou-se então
com a história em quadrinhos Luana, a menina que viu o Brasil neném e o vídeo Chegada dos
portugueses. Ambos da mesma editora.
Nestes momentos a professora aproveitou para diferenciar as sociedades envolvidas em
cada um dos processos de ocupação. O bororo em Cuiabá e a etnia tupi-guarani em Porto
Seguro. Assim, foi possível contextualizar ambas as etnias e diferenciá-las apontando as regiões
que cada uma vivia e seus costumes. Já que o termo nominativo índio, foi uma definição dada
pelos portugueses quando chegaram aqui para identificar os habitantes do ―novo mundo‖, reza
alguns autores que tal denominação foi um ato de impertinência por parte dos navegantes, pois
acreditavam terem chegado na Índia. Corrobora com isso também, que tal termo foi muito usado
mais tarde pelos holandeses como ―Companhia Holandesa das Índia Ocidental‖ 5 referindo-se a
América. Essa corruptela histórica tornou-se crônica e plasmou até os dias de hoje, visto que
utilizamos tal termo para identificar qualquer indivíduo indígena, sem levar em conta a qual
grupo pertença, como destaca Rosa (2015):
Dessa forma, a ideia de ―índio‖ atendia muito mais a uma nomeação generalizada dos
colonizadores para as nações e grupos étnicos que viviam no chamado ―novo mundo‖
do que propriamente a uma autonomeação por partes dos povos nativos. Dizia muito
mais a respeito da forma como os europeus que aqui se instalaram viam uma dada
outridade e da maneira como esse outro foi posto em contato com o projeto colonial, a
saber, negando sua especificidade humana, língua, cultura e cosmovisão (ROSA, 2015.
p. 262).

Foi apresentada toda a organização da sociedade bororo. Foi apresentada a lenda ―Como
nascem as estrelas‖ em forma de vídeo, depois, procuramos recontar a lenda através de um texto
coletivo, texto este que foi apresentado oralmente por uma das estudantes da turma na semana
que antecedeu as comemorações dos 300 anos de Cuiabá.
No vídeo, fica evidenciado o papel da mulher bororo e sua estrutura centrada na figura
feminina e sua importância na manutenção das estruturas clãnicas, mesmo após o casamento,
como explica Adugoenau (2015):
A estrutura da aldeia, segundo a tradição, é mantida pelos casamentos que são
decididos pelas mulheres e seguem uma orientação que mantém a estrutura clânica e
reforça as relações entre as duas metades e os clãs correspondentes. A mãe,
responsável pela realização do ritual do matrimônio e a orientação de suas filhas,
receberá seus genros com as filhas em sua casa, embora sejam os homens os
responsáveis tradicionalmente pelas mediações entre os clãs e que criam as novas
formas de parentesco dentro do principal ritual bororo, o funeral. As filhas ampliarão
com seus filhos e marido a família e o clã, numa mesma casa. Conforme se ampliam as
famílias, as casas podem crescer ou as famílias mudarem de aldeia, mas a posição será
mantida na estrutura da aldeia, atendendo a localização reservada ao clã materno em
todas as aldeias bororo (Id. p. 35).

5

Em holandês: West-Indische Compagnie ou WIC.

1199

Além disso, foi apresentado no vídeo que cada um dos personagens apresentava um tipo
de pintura corporal o que foi levantada a hipótese da pintura diferenciar o clã e a faixa etária,
embora isso não fosse afirmado, pode-se inferir tal informação, uma vez que a literatura sobre o
assunto aponta sobre a diferenciação dos clãs através da pintura corporal e adornos.
Ao trabalhar com o pariko considerando que dentro da sociedade bororo, há uma
hierarquia social, como afirma Calarge (2013) ―os clãs se distinguem pela posição que ocupam
na hierarquia social por emblemas, privilégios, tabus relativos à técnica e ao estilo dos objetos
manufaturados e, finalmente, por cerimônias, cantos e nomes próprios que são atribuídos a cada
um ‖ (CALARGE, 2013. p. 220).
Para contribuir com a construção da compreensão da sociedade bororo, foi proposto uma
exposição de uma peça do adorno bororo, que seria construída em conjunto, entre professores e
alunos. Teria que ser a peça que melhor representasse a cultura deles e que está ligado
diretamente a sua história. Foi então escolhido o pariko. Essa insígnia, nada mais é do que o
adorno plumário utilizado como tiara pelos homens em rituais sagrados desta forma, o
simbolismo por trás do pariko é destacada por Audugoenau (2015)
Um paradigma muito forte e claro da binariedade de ―completação‖ no universo bororo
em objeto e de grande simbolismo é o grande cocar, com o nome de Pariko que
representa o eterno equilíbrio no pensamento bororo com penas retrizes de arara do
lado de Tugo Arege Eiaogwai (lado dos Tugoarege) e do outro lado, Ecerae Eiaogwai
(lado dos Ecerae), onde as almas também seguindo esta organização inscrita na planta
baixa da aldeia, alojam-se nas penugens brancas para participarem dos rituais
funerários e outros rituais quando o pariko é colocado na cabeça de um bororo para
atividades ritualísticas. As penugens brancas estão nas pontas das penas maiores do
pariko, então o cuidado para a manutenção deste local, com reposição das mesmas
(RONDON ADUGOENAU, 2015. p. 32).

Complementa ainda Audugoenau (2015) sobre a importância simbólica do pariko dentro
da sociedade bororo, assim
O pariko não é apenas um objeto comum de ornamentação, um enfeite, ao que a
maioria das pessoas que não conhecem os princípios bororo, julgam neste artefato. É
mais do que isso, é uma ferramenta para lidar com as almas dos mortos bororo nos
rituais sagrados. O pariko do povo Bororo não é uma insígnia de poder, de chefes ou
das autoridades espirituais. Ambos os tipos de chefes não possuem poderes legislativos
e executivos (RONDON ADUGOENAU, 2015. p. 32).

Desta forma, juntamente com os estudantes, construímos um enorme pariko com um
cartaz informativo em anexo sobre o significado de tal artefato. Conforme a vontade e
imaginação, cada criança construiu seu próprio pariko, com os materiais que tínhamos
disponíveis, no caso folha sulfite e color set.
Nas aulas de Educação Física além das brincadeiras de peteca e corrida de tora, a
professora apresentou imagens fotográficas que retrataram os indígenas Xavantes, Umutina e
Bororo, mostrando cada um deles com o seu respectivos pariko. Tais fotografias foram cedidas
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pelo grupo de pesquisa COEDUC- Corpo Educação e Cultura da Universidade Federal de Mato
Grosso de responsabilidade da professora Beleni Saléte Grando. Durante as aulas mostramos as
diferenças de cada adorno e salientamos que a palavra pariko é utilizado na cultura bororo,
sendo assim, cada sociedade tem sua denominação dependendo da língua, comparamos as cores,
as pinturas dos adornos com os materiais retirado da natureza exemplificando o urucum e o
jenipapo. Em seguida também organizamos com as crianças uma exposição destas fotografias,
para toda a escola e que na oportunidade, as crianças explicaram o que aprenderam. Assim,
concluímos parte do projeto sobre os 300 anos de Cuiabá.

4 Considerações finais
Verificamos que o trabalho, trouxe reflexões acerca dos nossos anseios, oriundos de
anos de uma história distorcida. Possibilitamos também construirmos outros conceitos acerca de
estereótipos existente na mente da crianças de 8 e 9 anos.

Propiciamos que a criança

participasse do processo de aquisição do conhecimento, quando empenharam na construção do
pariko.
Percebemos que para desconstruir estereótipos e conceitos errôneos é necessário aplicar
a Lei 11.645/08 com responsabilidade. É necessário que tenha investimento na formação de
professores e cobrança de sua aplicabilidade dentro do espaço educacional.
O trabalho mostrou-nos, que quando percebemos fazemos parte do processo e da
formação da história da nossa cidade, começamos a nos identificar com as semelhanças que
aquele grupo contado na história e que tal, apresenta como integrante e como o seu modo de
viver é amalgamado também na nossa família.
Foi possível também entender o motivo pelo qual os indígenas se enfeitam,
compreender e, que muitas mães e pais podem terem nascido em aldeias indígenas.
Compreendemos que os indígenas não andam pela rua com o adorno como muitas pessoas
insistem em dizer eles por que eles respeitam nossa sociedade.
O trabalho evidenciou sobre os estereótipos estabelecidos aos indígenas e, que
perpassam gerações e, se concretizam em saberes distorcidos e antagônicos ao verdadeiro saber
nativo da sua cultura. Tais entraves históricos foram oriundos de grupos autoritários e
construídos para que os verdadeiros autores da história sejam distorcidos e seu papel reduzido a
mero participantes.
Consideramos relevante as ações que foram desenvolvidas, pois permitiram
ressignificar e, repensar que cada sociedade indígena é única, com sua própria cultura e
costumes, propiciou refletir que não devemos reduzir estas sociedades a um só povo, pois cada
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uma tem suas particularidades e diferenças e vê-los como personagem participantes apenas dos
livros didáticos é negar suas histórias.
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CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDIGENAS NA EDUCAÇÃO
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Resumo:
Trazemos as experiências de profissionais da rede municipal de ensino (CMEI Professora Ady de Figueiredo
Mattos) no bairro pedra 90, em Cuiabá-MT, ancoradas na Lei 11.645/08, através do Projeto História da Cultura
Afro-Brasileira e Indígenas (Bororo) na Educação Infantil, valorizando as práticas culturais tais como: instrumentos
musicais, artesanatos, garatujas, culinária, confecção de brinquedos, texturas, cores, danças, jogos, brincadeiras,
costumes, contos, lendas, poesias, teatro, musicas, parlendas e tipos de alimentos ampliando as possibilidades na
intenção de instigar a criatividade e imaginação das crianças através da diversidade cultural em suas vivencias
diárias. O projeto contemplou todos os seguimentos desde o berçário até a pré-escola. O projeto oportunizou a
partir das formações um novo olhar e o fortalecimento da Cultura nesta unidade.
Palavras-Chave: Cultura. Criança. Educação Infantil.

1 Introdução

O eixo Cultura trouxe para o espaço da Educação Infantil a ampliação da Lei 11645/08
que determina a inclusão da cultura afro-brasileira e indígena a partir das perspectivas dos eixos
norteadores que compõem a proposta pedagógica da Educação Infantil, no intuito de ampliar as
possibilidades do conhecimento de novos saberes,

diante da diversidade de culturas que

provoquem tanto o professor quanto o aluno a apropriar-se de todo este conhecimento por meio
de uma práxis reflexiva, permitindo que a criança vivencie, construa e reconstrua em seu
cotidiano escolar as diferentes culturas e identidades através de atividades que estimulem sua
criatividade, imaginação, experimentando cores, sabores, texturas, ritmos musicais, vestuário,
artesanato entre outras coisas.
Neste contexto foi elaborado o Projeto ―História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
(Bororo) na Educação Infantil‖ enfatizando a Cultura Africana, por meio de referencial teórico,
contextualizado através das experiências adquiridas ao longo do processo. Percebe-se que a cada
ano, os professores estão engajados com um novo olhar impulsionados pela reestruturação do
projeto que na oportunidade valoriza e fortalece a lei 11645/08 e amplia o trabalho dos
profissionais com as crianças.
Desde a efetivação da referida lei nas unidades de ensino da rede municipal de Cuiabá
em 2016, foi oferecido pela Secretaria Municipal de Educação (SME), formações que
contemplassem a temática em parceria com o Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura
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(COEDUC/UFMT). Assim, o CMEI Profª Ady de Figueiredo Mattos que na ocasião iniciou a
elaboração de um projeto piloto denominado ―Jogos e Cultura na Educação Infantil‖,
posteriormente em 2017 e 2018 a unidade reelaborou o projeto agregando Cultura Cuiabana e a
mais recente Cultura Afro-Brasileira. A partir desta formação os professores das disciplinas Arte
e Educação Física, iniciaram um trabalho em parceria com os demais profissionais de educação
infantil da unidade, quebrando paradigmas fragmentados de ensino, provocando e desafiando os
profissionais da área que imperceptivelmente romperam com a teoria "O que fazer com crianças
tão pequenas?!".
Hoje após três anos de trabalho árduo e contínuo essa concepção mudou, a equipe de
professores tem se debruçado em estudos, pesquisas que contemplem tanto a Lei 11.645/8
quanto a proposta do projeto que é fomentar a Cultura Afro-Brasileira e Indígenas (Bororo) na
Educação Infantil. O resultado tem se tornado visível por intermédio da rotina diária no CMEI
com diversos trabalhos apresentados na culminância de cada projeto. Este tem a participação
especial da família que vem apreciar as belíssimas produções construídas de maneira
significativa, de todos os segmentos de alunos matriculados no CMEI. Nota-se que toda a
intencionalidade de fazer com que os indivíduos envolvido nesta ação saíssem da sua zona de
conforto em busca de elementos que subsidiassem a contemplação do novo com um único
objetivo proporcionar aos alunos um ensino de qualidade, principalmente as crianças do
berçário considerando suas habilidades cognitivas e motoras.
De acordo com Referencial Curricular Nacional Educação Infantil:
A realização de projetos sobre a diversidade étnica que compõe o povo brasileiro é um
recurso importante para tratar de forma mais objetiva a questão da identidade.
Conhecer a história e a cultura dos vários povos que para cá vieram é de grande valia
para resgatar o valor de todas as etnias presentes no Brasil, o que pode ajudar a diluir as
manifestações de preconceito, alargando a visão de mundo dos elementos do grupo.
(BRASIL, 1998, p. 65.)

Esta busca constante de formações nos campos de experiências educacionais, tem como
sujeito a criança como peça chave de toda ação, propiciando uma formação que alcance todas as
habilidades do processo de desenvolvimento do aluno, evidenciando as diversidades que a
cultura evoca amplificando não somente os saberes, mas impulsionando nossas crianças a
conhecer, respeitar de maneira prazerosa outras culturas.

2 Políticas públicas

Sabe-se que o conceito de educação tem uma dimensão redundante, tornando as políticas
públicas educacionais específica da educação aplicada nas unidades de ensino, pois quando se
fala de educação estamos falando de conhecimento, aprendizado e tudo isso se resume em
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socialização seja de cunho familiar, escolar, comunidades cristãs, profissional, que são
consequências da instrução no sentido de transmitir conhecimentos. Ao abordarmos sobre
políticas públicas é preciso que se tenha uma compreensão sobre alguns aspectos relacionados,
dentre eles o que são e para que servem. Todo conjunto de planos, metas, decisões e ações
governamentais são políticas públicas, tendo como objetivos a resolução de problemas de
interesse público que vão desde a construção de uma ponte como melhores condições na saúde
pública. Portanto políticas públicas educacionais fazem parte deste contexto em relação à
educação.
Assim a educação escolar é fruto de políticas públicas, essencial para uma educação de
qualidade, e que envolvem alguns segmentos como a construção do prédio, formação docente,
contratação de profissionais, matriz curricular e gestão escolar, que contribuirão para que essa
educação seja garantida por meio de avaliações que contribuam na qualidade do ensino do país.
Todavia criar uma política pública eficaz na esfera educacional é um trabalho árduo, no sentido
de que o intuito é atender a demanda populacional de acordo com suas necessidades, tais
políticas necessitam abraçar as diversas mudanças que se fazem necessário. De acordo com a
LBD (1996):
As políticas educacionais formuladas à partir dos novos marcos constitucionais tem
como diretrizes afirmação das identidades étnicas, a recuperação das memórias
históricas, a valorização das línguas e ciências dos povos indígenas e o acesso aos
conhecimentos e tecnologias relevantes para a sociedade nacional (BRASIL, 1996, p.
79)

Em tese podemos dizer que não é suficiente apenas espaços onde crianças aprendam,
mas que este ensino tenha significado e qualidade, que tenham a disposição bons livros, acesso
as tecnologias, bons profissionais da educação e uma boa grade curricular. De acordo com a Lei
n. 9394 de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 3º reforça que o ensino além de ponderar os
princípios de equivalência de condições para a entrada e permanência na escola, liberdade de
aprender dentre as múltiplas e diversas opiniões políticas de ideias e concepções pedagógicas,
respeitando a liberdade e afeição à tolerância, valorizando o profissional da educação escolar
que garanta um padrão de qualidade.
Para a garantia dos direitos educacionais como direito de todo cidadão, explicitados
nos documentos jurídicos legais para a efetivação da inclusão e qualidade social,
universalização do acesso e permanência à educação de qualidade, entre, se faz
necessário o financiamento justo e coerente da educação pública, por meio da
ampliação de recursos e verbas estatais para que os 10% do PIB sejam efetivamente
investidos na educação. (MACHADO e SILVA, 2019, p. 244).

Todo contexto abordado sobre políticas públicas principalmente da educação requer
investimentos ampliando recursos e verbas estatais, promovendo a garantia de princípios
educacionais como direito de todo cidadão.
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3 Formação

O projeto visa dar continuidade a formação que a Secretaria Municipal de Educação e o
grupo COEDUC/UFMT ofereceram em 2016, 2017 e 2018 com estudos direcionados aos
profissionais fomentando a Lei 11645\08. A prática docente evidenciou a importância de
conhecimentos derivados de umas práxis que integraliza as propostas atualizadas de formação e
a pluralidade de saberes necessários à esta prática, contextualizando e ressignificando as práticas
no cotidiano escolar.
O mundo passa por diversas transformações culturais, ideológicos, epistemológicos,
sociais e profissionais, que são a base para a estrutura dos vários conhecimentos. Sabemos que o
processo de aprendizagem requer tanto a construção quanto a desconstrução de conhecimentos
de acordo com a experiência e necessidade de cada um, durante seu processo formativo.
Diante da gama de informações e oportunidades que as unidades de ensino tiveram, e
que o CMEI Professora Ady de Figueiredo Mattos sentiu-se motivado a continuar as pesquisas e
a ampliação do projeto ao longo deste período na unidade de Educação Infantil). A unidade vem
promovendo formação continuada de professores e alunos reconhecendo a relevância de
desconstruir os processos colonizadores neste território do povo Bororo. As formações são
desenvolvidas como projetos de extensão vinculados aos conhecimentos repassados
COEDUC/UFMT, SME e Colaboradores indígenas.
Segundo a Profa Dra Beleni Saléte Grando, coordenadora do COEDUC:
A formação- ação-intercultural que propõe o Coeduc (Grupo de Pesquisa da UFMT)
pauta-se em uma prática pedagógica intencional e planejada para ações que garantam
na formação a desconstrução de práticas educativas coloniais e racistas, além de
promover a descentralização das relações autoritárias e hierarquizadas que colocam
pessoas com diferentes experiências como desiguais e inferiorizadas – como a relação
professor-aluno, por exemplo. A formação visa, assim, possibilitar a construção
coletiva e individual de identidades que possam ser valorizadas e reconhecidas como
potencial de saber e referência para a produção de conhecimentos interculturais e
interdisciplinares. (GRANDO, 2019, p.19)

Compreendemos que a educação vem sendo realizadas através das relações sócio
afetivas, tendo como foco o encontro de pessoas, corpos, em sua diversidade cultural
estabelecendo sua relação com o outro. Fazem parte deste processo formativo a contratação de
profissionais da área educacional especializados, na busca constante de cursos formativos. É
papel da escola proporcionar tais serviços, criando elementos diferenciados que chamem a
atenção do aluno instigando sua participação durante atividades propostas.
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A integração entre criança, escola e sociedade vinculados aos projetos educacionais
contribuem para a compreensão de uma boa educação, na perspectiva de um desenvolvimento
pleno para o crescimento individual do indivíduo.

4 Cultura

Entende-se Cultura como um conjunto de hábitos sociais através de manifestações
religiosas, intelectuais e artísticas, diferenciando grupos que caracterizam uma sociedade, em
detrimento de seu comportamento, crença ou hábitos distintos.
A troca de saberes obterá êxito se houver possibilidades na evolução do indivíduo, cujo
este obterá reflexos da vida em sociedade. Assim o conhecimento que cada um traz em sua
bagagem cultural, possuindo uma dimensão coletiva. A arte sempre esteve presente nas
manifestações culturais, e a aquisição de novos saberes vão sendo ensinados de geração em
geração. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):
Em uma proposta curricular voltada para a cidadania, o tema da Pluralidade Cultural
ganha especial significado ao propiciar elementos para que a criança estabeleça
relações entre o equilíbrio democrático, a consolidação do pleno cumprimento de
direitos, a coexistência de diferentes grupos e comunidades étnicas e culturais, e sua
própria vida. (BRASIL, 1998, p. 57)

Existem diversas formas de expressão cultural das quais podem e devem fazer parte do
cotidiano escolar, que envolvam ludicidade e movimento através da dança, jogos e brincadeiras.
Dentro desta proposta sociocultural, atenção precisa estar voltada para a gestualidade, pois cada
grupo social traz consigo elementos de sua cultura que se articulam uma as outras culturas
apropriando-se do conhecimento de cada um de maneira crítica e reflexiva na construção de um
novo saber.

4. 1 Educação infantil

Considerando que o projeto atende a Educação Infantil em suas práticas educativas,
torna-se imprescindível que cada unidade de ensino e professores da educação básica tenha
conhecimento de referenciais teóricos e metodológicos que estejam em consonância com
aprendizagens específicas da qual a criança tem direito.
Em conformidade com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que está pautada de
acordo com alguns teóricos, que trazem algumas discussões que mantem a prática educativa
salientando as interações e brincadeiras como eixo central, fortalecendo as aprendizagens cujo
estas abrangem cinco campos de experiências, isto é, O Eu, O Outro e o Nós; Corpo, Gestos e
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Movimentos; Espaços, Tempos, Qualidades, Relações e Transformações; Escuta, Fala,
Pensamento e Imaginação; Traços, Sons, Cores e Imagens.
Neste contexto houve a necessidade de uma reorganização da matriz curricular de
referência da Educação Infantil, na perspectiva de uma prática que atenda todos os campos de
experiência voltados aquilo que se propõem às necessidades da criança de forma plena.
No decorrer do processo histórico da educação infantil, vem sendo discutido algumas
concepções educacionais de práticas pedagógicas expressivas em relação ao desenvolvimento e
aprendizagem global das crianças. Diante de alguns desafios no sentido de busca por melhorias
ao atendimento da educação infantil, bem como a garantia do direito de acesso em 2015, o
Plano Municipal de Educação preconiza objetivos para a universalização do atendimento.
É de conhecimento de todos que a criança além de ser sujeito histórico e de direitos em
suas relações sociais e práticas cotidianas, dão início à construção de sua identidade
confrontando com a identidade do outro, faz uso do brincar, aprender, fantasiar, imaginar
experimentando sentidos da natureza e sociedade e assim compondo uma nova cultura.

5 Brinquedos e brincadeiras

Durante a pesquisa e execução das práticas percebeu-se que brinquedos, e brincadeiras
trabalham a internalização de valores, a disciplina, a concentração, a imaginação, a construção e
desconstrução de atividades lúdicas e quando a criança está neste momento percebe-se a
integração exercendo atividades em harmonia e socialização.
Na ludicidade os profissionais estimulam a imaginação e criatividade da criança,
trazendo elementos diversos para instigar a produtividade do aluno, oportunizando o ensino
aprendizagem. Este momento é de suma importância pois instiga a produção de ideias e
questionamentos dos pequenos. A partir das brincadeiras as crianças adquirem princípios,
aprendem a compartilhar, se apropriam de limites e regras, manifestando responsabilidades.
Os brinquedos são instrumentos importantes para o processo educativo pois através deles
a criança passa por esse processo de maneira imperceptível adquirindo conhecimento através de
suas ações, e trocas com o outro seguindo exemplos de seus companheiros, arriscando-se por
um objetivo final.
Através de brinquedos e brincadeiras a criança tem a oportunidade de se desenvolver
pois além de ter a curiosidade, autoconfiança e autonomia é estimulada ainda a desenvolve a
linguagem corporal, a concentração e atenção.
O brincar contribui para que a criança se torna um adulto eficiente e equilibrado, além
disso as crianças aprendem muito mais se o conteúdo foi apresentado de forma lúdica. Durante
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as brincadeiras a criança se constrói, experimenta, imagina, aprende a dominar suas emoções
com isso aprende a conhecer o próprio corpo.
Infelizmente nem todos entendem o brincar como aprendizado, estereotipando como
passatempo, um período para criança gastar energia algo ou sem objeto.

Por meio das

atividades lúdicas o professor estimula a imaginação da criança fazendo com que as ideias e
questionamentos sejam despertados.
É preciso que o professor fique atento durante as atividades, possibilitando a participação
de todos e que o momento seja de integração e trocas de aprendizagens. Respeitar a idade da
criança bem como as faixas etárias do brincar é de suma importância para as mesmas, contudo
os pais consideram os pequenos geniais admirando pequenos avanços destes no cotidiano
escolar. Vale lembrar, que as crianças trazem consigo conhecimentos prévios já adquiridos no
ambiente familiar e convívio com o outro.
O profissional precisa ter a sensibilidade de escolher brinquedos que não ofereça perigo
para as crianças. O mundo real está vinculado com o imaginário, não conseguindo separa-lo.
As relações que a criança presencia durante o brincar, os vínculos que estabelecem com os
brinquedos viabilizam a construção do seu equilíbrio emocional em suas relações afetivas.
Brinquedos artesanais estimulam a criatividade e imaginação, por isso, o CMEI
Professora Ady de Figueiredo Mattos tem elaborado atividades que contemplem a utilização de
materiais reciclados e incentivando a valorização dos brinquedos para que os alunos possam
agregar novas aprendizagens.

6 Considerações finais

O projeto buscou intencionalmente romper com alguns comportamentos pré-concebidos
frente a Cultura Indígena (bororo), cuiabana e Afro brasileira, trazendo atividades diversas. A
temática oportunizou a partir das formações um novo olhar e o fortalecimento da Cultura nesta
unidade, bem como a desconstrução frente as resistências naquele momento inicial. A equipe
empenhou-se para orientar, estimular a realização das atividades com qualidade, mesmo diante
das dificuldades encontradas na ausência de recurso foi possível realizá-lo com materiais
recicláveis rompendo com os estereótipos pré-estabelecidos tanto da equipe de profissionais
como das famílias que percebendo as práticas exitosas por menores que fossem as ações,
acostumaram com o projeto, e este aconteceu de maneira significativa pois os dois períodos
fizeram um trabalho diferenciado.
A atividade aconteceu e integrou as propostas trazidas pelas profissionais, oferecendo
aos alunos tendo o fazer pedagógico e a inserção da Cultura Indígena, Cuiabana e Afro-
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brasileira. Este ano o Tema "Cultura Afro-Brasileira e Indígenas (bororo) na Educação Infantil‖
contribuiu de maneira satisfatória pois houve a integração de toda equipe educacional, o que
possibilitou o processo de desenvolvimento infantil. Percebeu-se que através do envolvimento
de toda equipe houveram atividades diferenciadas tais como: Moradia, contos, garatujas, lendas
parlendas, vestimentas, instrumentos, danças, culinária e teatro foram alguns elementos
utilizados para explorar a cultura no espaço da educação infantil. Observa que com o projeto deu
uma base pedagógica e que as crianças já têm internalizada dentro delas como exemplo,
exemplo, o redário que é uma atividade permanente e está sempre a disposição das crianças.
Elas não veem a rede como espaço de descanso, mas um espaço de socialização e divertimento
onde estão sempre em grupo.
Por isso pode-se afirmar que as metodologias aplicadas pelos professores foram
satisfatórias e as famílias tem uma boa contribuição pois vieram prestigiar as produções dos
seus filhos em culminância realizada pela instituição.
Podemos avaliar os pontos negativos e positivos que encontramos durante o processo, e
falta de recurso pedagógico, uma pequena porcentagem de profissionais que desconhecia o
projeto e aos poucos foram inseridos. O projeto continuará sendo realizado e melhorado durante
o ano letivo com a contribuição de conhecimento e experiências vividas pelas crianças e
profissionais.
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DESAFIOS E EXPECTATIVAS JUNTO AOS MANOKI: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Adriana do Carmo Ribeiro de Souza Cruz (PPGEL/UFMT) - adrianadocarmo17@gmail.com
Gonçalina Maria Jesus Santos (PPGEL/UFMT) - linamaria771@hotmail.com
Resumo:
A proposta desse trabalho é apresentar um relato de nossa convivência com a comunidade Manoki/Irantxe da aldeia
indígena Caititu, na Terra Indígena de Tirecatinga, localizada a cerca de 50 km do município de Sapezal, em Mato
Grosso. Trata-se de uma experiência singular que ocorreu durante o trabalho de campo nessa aldeia onde vivem os
descendentes do povo Manoki. Neste relato, partimos da trajetória de como chegamos à Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT), o nosso ingresso no Mestrado, por meio do Programa de Pós-graduação em Estudos de
Linguagem (PPGEL), e, principalmente, nosso contato com uma comunidade indígena. Como procedimento
metodológico, recorremos aos nossos relatos, registrados em diário de campo, utilizado durante o processo de
observação na comunidade Manoki/Irantxe. Contextualizaremos a respeito dos nossos desafios, expectativas e
proposta de projeto de pesquisa. Em seguida, apresentamos relatos de acontecimentos e depoimentos ocorridos
durante a nossa estada na aldeia Caititu.
Palavras-chave: Relato de Experiência. Pesquisa de Campo. Aldeia Caititu.

1 Introdução

Este relato faz parte de algumas ações desenvolvidas por, nós, mestrandas do curso de
Pós-graduação em Estudos de Linguagem (PPGEL/UFMT). Importa relatar que nossa trajetória
acadêmica, neste programa, começou no ano de 2018, a partir das aulas ministradas pela
professora Profª. Drª. Áurea Cavalcante Santana, na disciplina de Tópicos de Sociolinguística:
Diversidade e Políticas Linguísticas, a qual frequentamos como alunas especiais. Logo em
seguida, fomos convidadas pela mesma professora a participar do Grupo de Pesquisa: Estudos,
Descrição e Documentação de Línguas Indígenas (GEDDELI).
A partir das leituras realizadas durante os encontros com o grupo supracitado, tivemos
acesso a diferentes conceitos ancorados em postulados dos autores D‘Angelis e Veiga (1997);
Rodrigues (2002); Albó (2005); Pimentel da Silva (2009a); Santana (2014) e Oliveira (2018)
cuja abordagem fundamenta-se na questão das línguas indígenas. À medida que as discussões
foram se acalourando, cresceu o desejo em aprofundarmos o nosso conhecimento e,
principalmente, colocarmos em prática as teorias estudadas até então.
Após a aprovação no Mestrado, iniciou-se uma nova fase, que contemplou a elaboração
de um projeto de pesquisa, com desdobramentos que levaram ao planejamento da observação
em campo, a fim de conhecer de perto a realidade do povo indígena Manoki/Irantxe, da aldeia
Caititu, em Sapezal-MT.

2 Encontro com o povo Manoki/Irantxe
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A nossa primeira estada, na aldeia Caititu, aconteceu no período de 9 a 13 de abril de
2019. Com foco nos elementos da pesquisa de campo, participamos concomitantemente do III
Seminário de Estudos Linguísticos: fonética, fonologia e produção de material didático,
promovido pelo GEDDELI1 nas comunidades de Caititu (Manoki/Irantxe) e, também, em Três
Jacus (Wakalitesu/Nambikwara). Apresentamos, portanto, alguns detalhes relativos a fatos
ocorridos antes, durante e depois desse período em que estivemos em observação e campo.
Conforme citado anteriormente, a aldeia indígena Caititu está localizada na Terra
Indígena de Tirecatinga (TI), demarcada em 1983,

tratando-se de uma área protegida e

destinada às famílias dos povos Nambikwara, Manoki, Paresi e Terena (OLIVEIRA, 2018). O
local não é aberto ao público e nem ao turismo e, para que pudéssemos entrar nesse ambiente,
foi necessário a autorização da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
Nós tínhamos muitas expectativas com relação ao estudo, porém quando chegamos à
aldeia, logo vimos que, por falta de conhecimento, nossas expectativas não seriam totalmente
atendidas. Pudemos compreender a nossa frustração inicial, no momento em que nos
percebemos inseridas em uma cultura diferente dos povos em questão a qual, muitas vezes,
reforça estereótipos acerca de costumes, modos de vestir e a alimentação, por exemplo,
pressupondo seus modos de agir e de pensar (ALBÓ, 2005). Por, até então, não termos contato
direto com as aldeias dos povos indígenas, vale ressaltar que o processo de desconstrução de tais
estereótipos vem sendo realizado à proporção que nos aproximamos dessas outras culturas.
Ao chegarmos na Aldeia Caititu, fomos recebidos pela Cacique Angela Maria Kamunu
Irantxe, professora e principal liderança na aldeia. Hospedamo-nos numa casa de propriedade da
FUNAI que nos foi cedida durante o trabalho de pesquisa. Nossa primeira impressão foi
surpreeendente, uma vez que percebemos uma escola indígena construída pela Prefeitura do
município de Sapezal, denominada ―Escola Indígena Lino Araxi Irantxe‖ (Figura 1), um Posto
de Saúde e uma Associação de Moradores a ―Associação MOXI‖ obra da própria comunidade.
Prédios bens construídos, conservados e nos moldes da nossa cultura.
Figura 1- Escola Municipal Lino Araxi Irantxe
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Foto: Acervo das autoras (abril, 2019).

Apesar de se ver casas afastadas, ainda se mantêm costumes circulares, o centro da
aldeia é composto por um campo de futebol onde são feitas brincadeiras, danças, jogos de bola,
sendo um ponto de referência para crianças e jovens.

Muitas casas estão no entorno desse

campo e, a maioria delas, de madeira e apenas uma de alvenaria. São quase sessenta moradores
e nove residências naquele local.

Figura 2 - Campo de Futebol

Foto: Acervo das autoras (abril, 2019).

Importa destacar que as casas são simples e, algumas, sem divisões internas. Possuem
redes, camas e esteiras no chão para dormir. Em algumas residências, a comida é elaborada fora
da casa, em uma espécie de fogão à lenha, uma vez que poucas famílias possuem fogão a gás.
Figura 3 - Casa de Família Manoki
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Foto: Acervo das autoras (abril, 2019).

Outro fato interessante a respeito desse momento

é a respeito da noção temporal

percebida na aldeia. Os poucos dias que permanecemos nas comunidades foram o suficiente
para perder a noção de tempo, de data no calendário, pois a sensação é de que estávamos lá
havia muito tempo. Ademais, no cotidiano, tivemos a oportunidade de observar que as crianças
aproveitam o tempo brincando, jogando bola, correndo de um lado pro outro; já os adultos
confeccionam artesanatos como colares, brincos e pulseiras enquanto conversam e
contam causos típicos e relacionados aos saberes da comunidade. Quando
conversamos com as pessoas da aldeia, observamos em suas falas, que se lembravam
com muito carinho de seus pais e avós, demonstrando muito respeito pelo saberes dos mais
velhos.

3 Atividades de Campo

Como atividade de campo, houve a sugestão do grupo de pesquisa de levarmos O III
Seminário Linguístico: Produção de Material Didático junto aos povos cujo objetivo era
fomentar discussões e reflexões acerca do ensino de língua étnica como segunda língua, na
escola, para a língua Manoki/Irantxe, além de orientar a produção de jogos e materiais didáticos
nessa mesma língua indígena para fins educacionais.
Durante o primeiro dia de convivência, tivemos uma reunião com os dois professores da
Escola Indígena Lino Araxi Irantxe, a Profª Angela Maria Kamunu Irantxe, professora regente e
o Profº. Romildo Orezaezokae, professor de língua materna, para saber de seus anseios e
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necessidades, com o intuito de oferecer uma troca de conhecimentos, de modo que pudéssemos
realizar um acompanhamento técnico/pedagógico junto aos professores e alunos.
No segundo momento, partimos para a pesquisa de campo, elaborando um pequeno
levantamento sociolinguístico, através de visitas nas casas com o objetivo de identificar fatores
históricos, tais como condições socioeconômicas do grupo, a escolaridade, o gênero, a idade, a
profissão, a etnia de origem e, principalmente, o entendimento quanto ao funcionamento da
língua para a interação social.
Durante as conversas com os indígenas de todas as idades, ficou evidente o desejo da
comunidade em retomar a sua língua étnica, em inserir a língua Manoki/Irantxe na escola e em
outras atividades na comunidade. Segundo o relato do Prof. Romildo Orenaezokae, professores
e lideranças ―[...] estão trabalhando ativamente na rememoração do idioma, das histórias e dos
conhecimentos tradicionais‖ para fortalecer a cultura e, por isso, estão buscando parceiros que
possam contribuir com esses objetivos.
Nesse sentido, nós, enquanto mestrandas do Programa de Estudos em Linguagem e
participantes do Geddeli, pudemos propor, com base nos postulados de D‘Angelis e Veiga
(1997), Pimentel da Silva (2009a) e Santana (2014) parceria com a comunidade no sentido de
oferecer assistência linguística, teórica e metodológica para as ações de fortalecimento da língua
étnica. Dessa maneira, os professores como ponta de lança da comunidade escolar, aceitaram a
parceria na esperança de que tais estudos pudessem incentivar os demais professores, assim
como pessoas da comunidade a estudarem e compreenderem o funcionamento da língua étnica.
Tudo isso com o objetivo de contribuir para o fortalecimento e inserção dessa língua na escola,
mantendo assim a vitalidade das línguas na comunidade.

Figura 4- Professores Indígenas da Aldeia Caititu e Professores Integrantes do Grupo (GEDDELI)
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Foto: Acervo das autoras (abril, 2019).

Considerações Finais

Após alguns dias em convívio na comunidade Manoki/Iranxe, podemos dizer que foi
uma experiência que superou as nossas expectativas em relação aos diferentes pré-conceitos e
ideologias que tínhamos acerca dos povos indígenas com os quais vivemos no decorrer da
nossa trajetória na aldeia. Nesse sentido, durante as oficinas oferecidas à comunidade, no
espaço escolar, observamos e avaliamos o envolvimento entre estudantes, professores e
auxiliares o quanto o espaço escolar está relacionado, como também quanto contribui
efetivamente no processo de ensino e aprendizagem. Na conclusão das oficinas, o processo
estabelecido entre eles foi a atuação na íntegra dando sugestões para que o resultado pudesse
ser otimizado. A participação da avó de uma das alunas indígenas criou um momento rico de
interação, de parceria e de solidariedade. Essa experiência na escola e com a comunidade nos
despertou e nos instigou a conhecer, respeitar e valorizar tanto a língua, quanto a cultura
indígena, percebendo suas peculiaridades, assim como todos os elementos o que caracteriza a
cultura de um povo.
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DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA USADA NA COMPOSIÇÃO DOS
GRUPOS ÁULICOS DURANTE A VII MOSTRA DO COEDUC/UFMT:
PROJETO DE EXTENSÃO IKUIAPÁ – 2018
Cleiton Jurandir da Costa (PPGE/UFMT) – cleytonjcosta@hotmail.com
Resumo:
O presente trabalho tratou da descrição do modo de constituição, sistematização e organização do grupo áulico
como estratégia para condução da formação-ação ofertada pelo Grupo de Pesquisa COEDUC/UFMT - Corpo,
Educação e Cultura, pautada nos princípios da interculturalidade realizada com os professores e profissionais da
educação infantil, aqui referendados como educadores, que trabalham nas Creches Municipais e Centros
Municipais de Educação Infantil, Formação esta oportunizada a todos os profissionais atuantes nas Escolas e
Unidades Municipais de Cuiabá MT, que poderiam voluntariamente se inscrever e participar da formação durante
VII Mostra do COEDUC/UFMT 6 no Projeto de Extensão IKUIA-PÁ (2018), sem quaisquer custos e despesas.
Participaram desta pesquisa de 194 (cento e noventa e quatro) professores e profissionais da educação
infantil/Creches da Secretaria Municipal de Educação – SME Cuiabá MT, no período de julho a novembro de 2018,
originando daí a composição final de 48 (quarenta e oito) grupos áulicos. Embora no decorrer da formação-ação
tenha ocorrido a apreensão dos dados utilizando-se da observação participante, análise documental e entrevista
semiestruturada realizadas durante VII Mostra do COEDUC/UFMT. Espera-se também que essa metodologia, com
sua eficácia e magnitude, possa constituir uma nova concepção do trabalho na área da Educação, pesquisa e
formação-ação continuada de professores e professoras.
Palavras-chave: Grupos Áulicos. Formação-ação Coeduc. Educação.

1 Introdução

A metodologia para a constituição e organização dos grupos áulicos foi desenvolvida
pelo GEEMPA (2005), como estratégia pedagógica de ensino ao compreender que este processo
de aprendizagem acontece em três períodos: com quem sabe mais, com quem sabe menos e com
quem está no mesmo nível conceitual.
O termo ‗áulico‘ é derivado de ‗aula‘, conforme expressam Abatti, Villas-Boas e Cabral
(2010). Logo, diz respeito a uma forma de organização dos alunos na sala de aula focado nas
aprendizagens de todos, não centralizando no sujeito individualmente. Dada essa especificidade
os grupos áulicos são compostos geralmente por quatro pessoas ou mais, constituídas
geralmente em sala de aula, cujas tarefas, são desenvolvidas no interior do mesmo, com
questões chaves e relevantes a eles, a cada período esse primeiro grupo formado é modificado,
proporcionando assim, interações diversas.

6

―A VII Mostra do Coeduc‖ foi a culminância do Projeto de Extensão ―IKUIA-PÁ (2018): História e Cultura
Bororo na perspectiva da Educação Intercultural na primeira infância‖, sob a coordenação do Grupo de Pesquisa
COEDUC – Corpo, Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.
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Esse importante procedimento metodológico, discutido e inserido nas turmas do Grupo
de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação GEEMPA 7 desde de1975 tem
como propósito principal, proporcionar aos educadores, conhecimentos e aprendizagem sobre as
representações que foram sendo construídas, ao longo de todo tempo de permanência e
participação efetiva no projeto, seja por meio de ações que possibilitam o diálogo, a discussão e
a construção de novos conhecimentos, saberes e fazeres adquiridos entre os pares, de forma que
todos se percebam envolvidos e aprendendo com seus pares por meio da interação
proporcionada ao estabelecer uma relação de querer aprender com outro, em especial o
aprendizado proporcionado pelos professores, professoras 8, organizadores e colaboradores da
VII Mostra do COEDUC/UFMT. Ao considerar que ninguém aprende sozinho ou com outras
pessoas que tenham os mesmos pensamentos, neste sentido precisam-se constituir grupos para
que possam aprender com pessoas diferentes de si mesmas, com os considerados desiguais.
Mediante essa forma de fazer acontecer o aprendizado, a interlocução entre os próprios
pares causa menos impacto em vários aspectos, entre eles, o emocional, pois, em razão dessa
compreensão inicial, de que, para aprender implica a questão da afetividade, ou seja, é preciso
ter o desejo de compartilhar o aprendizado com o outro, e para isso, será necessário rever os
conflitos no que tange ao saber ignorante existente em cada um, sendo essa auto percepção
responsável pela sustentação da troca de saberes e resolução de problemas conflitivos interna ou
externamente ao grupo em que a pessoa esteja inserida. Por exemplo, quando alguém próximo,
um amigo, um colega de sala de aula corrige o outro dizendo que algo está errado, de certo
modo por ter um pouco de afinidade ou pelo fato de relacionar com pessoas que também estão
em fase de aprendizagem, essa ação pode provocar um conflito interno e retirar essa pessoa da
sua zona de conforto fazendo que reflita e pense onde e quando foi que errou.

2 Metodologia da constituição dos grupos áulicos para a formação-ação Projeto de
Extensão IKUIA-PÁ no período de julho a novembro de 2018

O COEDUC/UFMT ao ser mobilizado para manter parceria na formação-ação dos
Educadores pautada nos princípios da interculturalidade contou com a participação de
profissionais com formação em diferentes áreas de ensino: Técnicos de Desenvolvimento
Infantil (TDI); Coordenadoras Pedagógicas, Diretor, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
(ADI); Técnico em Manutenção e Infraestrutura (TMIE), Cuidador de Criança com Deficiência
7

O Geempa (Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação) é uma organização não
governamental que, desde 1970, vem estudando, pesquisando e atuando na área da educação, com ênfase na
alfabetização e na formação do professor (Rocha, 2010).
8
Trabalho orientado pela Profa. Dra. Beleni Saléte Grando, Coordenadora do Grupo de Pesquisa Corpo, Educação
e Cultura – COEDUC/UFMT, do Programa de Pós-graduação em Educação UFMT.
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(CAD), Técnico de Nutrição Escolar (TNE), Professora da Educação Física, Auxiliar de
Serviços Gerais e Enfermeiras.
As estruturações pedagógicas dos conteúdos programáticos foram distribuídas por
módulos e organizadas da seguinte forma: Aulas presenciais; Palestras e roda de conversa com a
participação de professores, doutores e especialista na área da Educação, com ênfase em
conteúdos na perspectiva da Educação do Corpo, Educação Intercultural, assuntos relacionados
às Brincadeiras na infância e Histórias dos povos indígenas; Participação em oficinas e vídeos
sobre a história indígena e Cuiabá território do povo Bororo; Orientação, elaboração e
desenvolvimento de projeto didático na escola/unidade da educação infantil e apresentação e
exposição de Pôster em eventos, perfazendo o total de sessenta horas aulas.
A capacitação e formação-ação destes profissionais e professores foram estruturadas em
seis módulos, com dois encontros para cada um deles, sendo que para facilitar os encontros os
grupos foram organizados em dois períodos, no período matutino contou com a participação de
98 (noventa e oito) Educadores, para tanto, estes foram separados aleatoriamente por meio de
sorteio, onde todos retiravam de dentro de uma caixa fechada um papel dobrado com a
numeração de um a quatro, que correspondia às salas de aula de número um, número dois, três e
quatro, após os educadores retirarem e assim abrir o papel faziam a leitura em voz alta do
número selecionado, em seguida eram encaminhados respectivamente a sala de aula escolhida,
onde aconteceu o ―ensalamento‖ para a formação inicial dos grupos áulicos.
O público presente nas salas de aula contou com variação entre dezenove a vinte
integrantes por equipe, sendo que dentro destas equipes foram constituídas as primeiras 24
(vinte e quatro) grupos áulicos já no período vespertino aconteceram o mesmo processo
pedagógico de formação dos grupos e contou com presença de 94 (noventa e quatro)
Educadores formando também 24 (vinte e quatro) grupos áulicos, com isso, esta formação
contou com participação total de 194 (cento e noventa e quatro) professores e profissionais da
educação infantil da rede Municipal de Cuiabá MT, totalizando 48 (quarenta e oito) grupos
áulicos.
As Unidades Escolares participantes nesta pesquisa foram organizadas e localizadas por
Regionais9, conforme segue no quadro demonstrativo abaixo:
Quadro 1 – Regionais e localização das Escolas/Unidades Municipais
Regionais
Oeste

9

Escolas/Unidades
Creche Mun. Erzira Cavalcante da Silva
Creche Mun. Embrião José Nicolau Pinto

Bairros
Comunidade de Sucuri
Cidade alta

http://www.cuiaba.mt.gov.br/secretarias/educacao/creches-municipais/. Acessado em Junho de 2019.
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Sul

Leste

Norte

Creche Mun. Maria Benedita de Oliveira
Creche Mun. São Benedito
Creche Mun. Ady de Figueiredo de Mattos
Creche Mun. Professor Rafael Rueda – CAIC
Escola e Creche Mun. Portal da Fé
CMEI Professora Aliane de Fátima Rodrigues Monteiro
Creche Mun. Professor Aecim Tocantins
Creche Mun. Lelita Lino da Silva
Creche Mun. Santa Clara
Creche Mun. Dona Micaela Henrique de Souza Lima
Creche Mun. Francisco Santana
Creche Mun. Risoleta Neves
Creche Mun. Josefa da Silva Parente
Creche Mun. Inocência Leocádio da Rosa
Creche Mun. Naides Rodrigues Ribeiro da Cruz

Cidade alta
São Benedito
Pedra 90
Pedra 90
Pedra 90
Residencial Alice Novacki
Parque Atalaia
Cohab São Gonçalo
Jardim Leblon
Da Lixeira
Bairro Ribeirão do Lipa
Novo Horizonte
Bela Vista
Residencial Paiaguas
CPA III

Fonte: Arquivos extraídos do Projeto de Extensão IKUIA-PÁ (2018).

A constituição e organização dos grupos áulicos nasceram primeiramente com escolha e
seleção dos líderes dos grupos por meio de votação eleitoral entre os próprios educadores. Para
efeito desta pesquisa foi referenciado apenas a composição do grupo áulico formado na sala de
aula número dois, em razão do investigador se fez presente nos encontros e participar de sua
organização.
Neste contexto a composição e organização dos grupos áulicos contaram com a
participação de 20 (vinte) educadores integrantes da sala de aula número dois, em seguida
votaram individualmente e secretamente numa cédula de papel em três participantes, escolhendo
preferencialmente aquelas pessoas que não faziam parte do seu clico de amizade e convivência
social, esta ação se deu no intuito de desmobilizar os agrupamentos por afinidades e por escola,
promovendo um encontro de diferentes pessoas e unidades.
Na sequência as cédulas de votação são entregues e abertas pelos professores,
organizadores e mediadores do COEDUC/UFMT responsáveis por todo processo inicial de
apuração e contagem dos votos, agindo com imparcialidade nas ações no intuito de organizar a
composição dos grupos áulicos, essa primeira votação tem como objetivo principal eleger os
lidere dos grupos, serão eleitas as pessoas que mais pontuaram neste primeiro momento. Para
tanto, a votação seguia os seguintes critérios de apuração com variação de um á três pontos por
voto: primeiro critério, valendo um ponto, dizia a seguinte pergunta: Com que você que gostaria
de aprender? Valendo Dois pontos, Com quem você gostaria de trocar conhecimento? E três
pontos, com qual a pessoa que você gostaria de ensinar?
O processo final de apuração e contagem dos votos aconteceram da seguinte forma:
primeiro

foi

esquematizado

na

louça

(quadro

escolar)

uma

tabela

acrescentando

sequencialmente os nomes das pessoas votadas, seguindo o critério de votação e pontuação
correspondente anteriormente, inclusive após encerrar os votos de todos participantes, logo em
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seguida foi realizada a contagem total e apuração final dos votos, neste caso em particular houve
uma pequena alteração na contagem e soma dos votos, por conveniência dos integrantes dos
grupos decidiram inverter a pontuação inicial dos critérios de votação por entenderem que
aprender tem relevância de pontuação maior, três pontos, em relação a outros critérios, por
exemplo, com quem você gostaria de trocar conhecimento permaneceu valendo dois pontos e
com qual pessoa você gostaria de ensinar ficou valendo um ponto.
Quadro 2 - Formação dos Grupos Áulicos – Apuração dos votos
NOMES
3 Pontos
2 Pontos
1 Ponto
Total
Educador 1
I
III
IIII
13
Educador 2
II
III
IIII
16
Educador 3
III
I
III
14
Educador 4
IIII
-----III
15
Educador 5
IIIII
I
I
18
Fonte: GEEMPA (2005).

Líderes
5º Líder
2º Líder
4º Líder
3º Líder
1º Líder

Encerrado esse processo democrático de escolha e apuração dos votos em uma cerimônia
célere aconteceu a posse e transmissão de cargo dos líderes, após a sua posse individualmente os
mesmos escolhem os seus pares para a composição do grupo áulico, os demais membros são
escolhido por conveniência e consenso entre seus pares, sendo que o líder com a maior
pontuação escolhe o seu primeiro componente, depois o segundo líder melhor pontuado escolhe
seu integrante, assim sucessivamente até todos os participantes sejam escolhidos, e, quando ficar
apenas uma pessoa a ser escolhida a mesma é quem decide em qual formação gostaria de
permanecer, neste ato, corresponde aos representantes dos grupos apresentarem sua proposta de
trabalho no intuito de seduzirem e de justificar o porquê seria relevante a sua participação, após
analisadas todas as propostas a última pessoa a ser escolhida decide em qual composição queira
fazer parte.
No entanto, para finalizar a constituição dos grupos áulicos os seus partícipes escolhem
um nome especifico que apresentem algum significativo representativo, por exemplo, um dos
grupos escolheu o nome Pariko10 que significa símbolo de poder e beleza do povo Bororo, outro
escolheu Chapa e Cruz é uma expressão regional típica da cidade de Cuiabá MT, que designa o
cuiabano autêntico e/ou genuíno, e para que o grupo tenha uma funcionalidade efetiva precisamse ter no mínimo quatro componentes, considerando que todo grupo tem um líder.

3 Resultados
10

Dorta (1982), fez um minucioso estudo desse artefato que é assim descrito: Usado à altura do vértex com os
atilhos amarrados no occipício, o Pariko Bororo é um diadema vertical, de forma semi-circular , composto, na
maioria dos exemplares, de três fieiras de penas sobrepostas, inseridas num suporte flexível de nervuras de
palmeira, revestidas por tiras de folíolos da mesma planta. http://www.overmundo.com.br/overblog/pariko-osimbolo-do-poder-e-da-beleza-1. Acessado em julho de 2019.
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Apesar do referido trabalho encontrar-se ainda em fase de desenvolvimento, espera-se
com ele alcançar os seguintes produtos: apresentação no Grupo de Pesquisa COEDUC/UFMT –
Corpo, Educação e Cultura em 2019; publicação como artigo em um livro do Coeduc/UFMT,
cujo tema será: Epistemologias dos corpos nas relações interculturais, a ser lançado no SemiEdu
(Cuiabá MT, 23 a 26) em setembro de 2019, e outros.
Pretende-se também que a descrição dessa experiência possa ser uma oportunidade de
diálogo entre os docentes e discentes do Programa de Pós- graduação em Educação da UFMT e
da Educação em geral, em especial na modalidade de formação-ação de Educadores da rede de
ensino municipal e estadual de MT, possibilitando a estes profissionais compreender os
caminhos metodológicos a luz das práticas corporais exitosas que abrange as várias relações da
educação intercultural no processo de (re)construção do próprio conhecimento, saberes e fazeres
permitindo a estes profissionais reorganizar os seus pensamentos, fazendo a diferença no
campo do ensino e aprendizagem, na perspectiva de instituir um espaço de trabalho homogêneo
que possibilite a diversidade de relações entre os pares.

4 Conclusão

Espera-se que o trabalho dessa natureza e magnitude, ainda contribuirá com o
adensamento do conjunto de pesquisas, voltado a constituir uma nova concepção de estudos na
área da Educação, pesquisa e formação-ação continuada de professores e professoras,
proporcionando a estes futuros profissionais conhecimentos, aprendizagem e habilidades ao
trabalhar em grupo e com os seus pares, ao passo de compreender como as relações de poder são
construídas e estabelecidas ao longo do tempo, na vida em sociedade, sendo capaz de refletir
sobre as suas próprias escolhas, condutas e posicionamentos no cenário político, social e cultural.
Por fim, proporcionar o envolvimento de todas as pessoas interessadas na construção
desta investigação oportunizando ainda aos possíveis leitores a abrangência desta pesquisa ao
deslumbrar a utilidade e funcionalidade deste projeto em compreender os impactos positivo
desse trabalho que é inovador como espaço de atuação profissional na Educação no Estado de
Mato Grosso. Ao passo de promover reflexão crítica nas pessoas, ter sensibilidade, e colocar-se
no lugar do outro, enxergando-o com respeito, sem preconceitos, como pessoa detentora de
direito. E outra possibilidade de composição do seu produto final e a dissertação de mestrado.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS NA AMAZÔNIA:
DIÁLOGOS INTERCULTURAIS E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
Maria Isabel Alonso Alves (UFAM) – isabelalonsojp@gmail.com
Resumo:
É no cenário onde estão colocadas as diferenças que tentamos analisar as múltiplas identidades produzidas por
discentes/professores indígenas integrantes do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural ao qual esta
pesquisa se refere. Trata-se de um estudo realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal de Rondônia – PPGE/UNIR, cujo objetivo inicial foi investigar a produção das identidades dos estudantes
indígenas ingressos no Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural de Rondônia. As discussões a
respeito da problemática permitiram observar que quando se fala em processos interculturais, consequentemente,
fala-se de identidades produzidas, significadas e ressignificadas no interior das culturas e das trocas constituídas
entre estas. O reconhecimento do ―outro‖ e das diferenças estabelecidas mediante as relações entre as culturas nos
permitem estas compreensões. A interculturalidade, em si, já requer a produção de identidades produzidas no
decorrer do processo de vida de cada indivíduo. Assim, as representações culturais e as identidades indígenas que
foram alvo das reflexões nesta pesquisa, possibilitaram o reconhecimento da diversidade cultural numa perspectiva
de relações interculturais no âmbito da formação que o curso propõe.
Palavras-chave: Identidades Indígenas. Interculturalidade. Formação de professores/as indígenas. Estudos
Culturais.

1 Introdução
O texto em tela é um recorte da pesquisa intitulada Identidades Indígenas: um olhar
para o Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural de Rondônia, que buscou
investigar a produção de identidades indígenas a partir do Curso de Licenciatura em Educação
Básica Intercultural da UNIR. O estudo foi desenvolvido no no Município de Ji-Paraná – RO no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UNIR.
Este recorte refere-se, especificamente, ao eixo de análise interculturalidade: reconhecer
a diferença como meio de encontro entre sujeitos culturais, onde analisa as discussões acerca da
formação de professores indígenas na UNIR por meio das falas dos estudantes indígenas
presentes nas entrevistas narrativas. Os pressupostos teóricos assumidos na pesquisa tem com
base o campo dos Estudos Culturais e de autores que se aproximam à temática. Para
justificarmos o motivo pelo qual estamos analisando a formação de professores indígenas no
âmbito da universidade, apontamos que é necessário avaliar a forma como essa formação se
insere no campo do reconhecimento étnico, social e cultural dos sujeitos em uma perspectiva
intercultural.
A Interculturalidade problematiza o reconhecimento das diferenças como meio de
encontro ou relações estabelecidas entre os diversos tipos de conhecimentos/culturas presentes
no Curso e que tem como premissa uma formação intercultural. Nesta categoria, aparecem
reflexões acerca dos processos de ressignificação do espaço e da produção do conhecimento,
resultantes das trocas interculturais estabelecidas no interior das relações dos sujeitos que estão
em processo de formação acadêmica. Também abordamos os diálogos interculturais inerentes
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aos conhecimentos produzidos em decorrência das relações coloniais. Utilizamos como suporte
de análise o Projeto Pedagógico do Curso a fim de apoiarmos nossos argumentos e
promovermos os embates necessários.
A interculturalidade, nesta abordagem, parte do princípio de que as culturas, os grupos
étnicos não podem ser caracterizados como universalmente iguais, mas de possibilitar o respeito
a elas e as particularidades que as diferenciam, não sobrepondo umas as outras, mas
reconhecendo seus lugares e seus espaços. É com base no reconhecimento e na troca
intercultural que os indivíduos ressignificam a produção dos seus conhecimentos no âmbito dos
espaços que os constituem como sujeitos. Assim, buscamos problematizar a questão da
interculturalidade, mostrando, sobretudo, as relações entre os conhecimentos universais e
particulares.

2 Ressignificação do espaço e da produção do conhecimento

O processo de ressignificação do espaço e da produção do conhecimento num contexto
intercultural é constituído da troca, do escutar, da visibilidade de todos envolvidos no processo
de ensinar/aprender, por isso, quando nos referimos à ―cultura‖ não pensamos esta como um
―artefato‖ (MATO, 2009), mas como algo carregado de representações que identificam os
sujeitos a partir de suas ―próprias maneiras de vê-la, de experimentá-la, de narrá-la e de
representá-la‖ (p. 77). Podemos perceber estas representações quando analisamos o Projeto
Pedagógico do Curso que trabalha com base nos [...] princípios da pluralidade cultural e no
respeito à diferença (PPC, 2007, p.30).
A partir de entendimentos dessa natureza, percebemos que o Curso ancora-se na
concepção de que as diferenças culturais existem, assim, chama estas relações de trocas
culturais ou interculturalidade. Isso pode ser visualizado quando o Projeto Pedagógico do Curso
– PPC (2007, p. 30), ―propõe respeitar as semelhanças, as diferenças e as relações entre os
diversos povos, que se dão, na maioria das vezes, por meio de trocas, de casamentos, da defesa
de direitos e de empréstimos linguísticos e culturais, implica em estabelecer um diálogo entre
saberes.‖ O Curso, sugere em sua proposta curricular, justamente esta interculturalidade, esta
troca, uma vez que propicia ao professor indígena ―uma formação que lhe dê condições para
promover qualquer tipo de ensino: seja ele monolíngue, bilíngue, ou de qualquer outro tipo,
independente da área que ele escolha para se especializar.‖ (PPC, 2007, p. 31). O Curso propõe,
portanto, a possibilidade de trocas de conhecimentos.
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A ressignificação da produção de conhecimentos ocorre a partir do que esclarece Mato
(2009) quando mostra que existem duas ―classes‖ de saber nos diversos âmbitos sociais,
inclusive nos espaços de formação. O autor citado mostra que
[...] uma dessas classes de saber corresponderia à ciência, como modo de produção de
conhecimento, e ao conhecimento científico como acumulação de conhecimentos
produzidos científicamente [...]. Frequentemente, costuma-se assumir, pelo menos
implicitamente, que este tipo de saber teria validade universal, ou seja, que resultaria
verdadeiro e aplicável em qualquer tempo e lugar (MATO, 2009, p. 78).

A outra ―classe‖ corresponde ao saberes ―étnicos‖, ―populares‖, ―locais‖, ou ao que
Mato (2009) chama de ―saberes particulares‖ ou ―saberes não universais‖ ao quais costumamos
assumir como tipos de conhecimentos que só teriam ―validade e aplicação local, pelo menos até
que sejam validados como métodos próprios da ciência‖ (MATO, 2009, p. 78). Assim,
Essa forma de ver a produção e a validade do conhecimento, dividida em dois mundos
em que um deles é possuidor de verdades absolutas, é tão antiga como a crença na
superioridade da civilização ocidental que, nesta perspectiva, seria geradora e
possuidora de tal saber ―universal‖ (MATO, 2009, p. 78).

Essa forma de ver os conhecimentos produzidos pelas populações indígenas está
arraigada no pensamento colonial que defende que o conhecimento, para ser ―verdadeiro‖, deve
passar pelo crivo da ciência que dispõe de metodologias específicas para isso, e, aqueles
conhecimentos que não são produzidos pelos seus métodos, são imediatamente desqualificados.
―Além disso, a desqualificação é mais uma forma de existência desses dois tipos de relações que
também são interculturais, sim, mas não de colaboração, e sim, de dominação e subordinação
[...]‖ (MATO, 2009, p. 79), frente aos grupos caracterizados com certa inferioridade.
Os povos indígenas de Rondônia, por meio das suas reinvindicações, lutas, embates,
diálogos com os demais sujeitos que lutam por e com eles, sonharam, e conquistaram o espaço
da Universidade, para, a partir deste espaço, se tornar presente e visibilizado, bem como
disseminar os conhecimentos indígenas dentro da própria escola indígena em diálogo com
outros conhecimentos não indígenas.
É neste sentido que a ―implementação deste curso está fundamentada‖, pois foi ―[...] no
diálogo construído no decorrer dos últimos anos em encontros de professoras e professores da
universidade com os povos indígenas‖ (PPC, 2007, p.6) que
A elaboração deste projeto vem ao encontro, também, da necessidade de a universidade
contemplar na sua pauta formativa, cursos que tenham perfis e características próximas
as demandas das populações tradicionais da Amazônia: os povos indígenas [...]‖ (PPC,
2007, p.6).

Recorremos também às entrevistas para problematizarmos a relação entre os
conhecimentos ditos ―universais‖ e ―particulares‖ nos espaços da universidade. Percebemos nas
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falas abaixo, uma importância, um significado do que seja os ―novos‖ conhecimentos adquiridos
na universidade pelos/a indígenas entrevistados/a a partir de suas inserções no espaço
acadêmico, que pode ensejar aproximações de um diálogo de saberes.
[...] eu não tinha ideia nenhuma, eu não sabia assim, eu não entendia o que era
universidade . [...] eu pensava que chegar lá eles iam ensinar assim, coisa pronta, [...]
mas ao estudar não era bem assim, a gente teve que refletir [...]. A gente estuda assim,
um texto, alguma coisa que sabe, mas ao mesmo tempo refletimos coisas que são
voltadas pra comunidade (C. AIKANÃ).
Eu não achei ela (a universidade) totalmente do conhecimento indígena, porque aí vem
as coisas que não é da nossa cultura, como no caso do conhecimento da matemática
[...] matemática tem esses cálculo, tudo aquilo. Tudo bem, não é especificamente pra
nós indígenas, mas do conhecimento intercultural (A. JABOTI).
Bom, eu senti que eu estava um pouco avançado no meu estudo, na minha formação,
porque a Universidade é uma Universidade é... Um pouco assim, avançada que tem
várias formas de método, de metodologia, como pesquisa. Então isso é um estudo
diferente [...] que não tá bem dentro da nossa realidade [...] (J. SURUÍ).
Eu achava que era uma coisa assim difícil, eu achava que nunca ia aprender nada lá
talvez eu pensava em desistir, mas quando eu entrei lá eu gostei, tinha algumas
disciplinas que eram difíceis, e a gente pensava até em desistir, mas fui acostumando
(L. AIKANÃ).
[...] dá pra gente sentir que com essa formação já dá, já traz um novo conhecimento pra
gente voltar a fazer, buscar a história, seja elaborado pelos próprios professores ou
junto com os mais velhos, [...] transformando no dia a dia da sociedade indígena. Esse
curso contribui muito mesmo (M. ORO NAO).
O intercultural vem enfocando mais esse lado [...], eu tenho que compreender, ter em
mente os conhecimentos paralelos, tanto esse conhecimento universal, o conhecimento
globalizado. Eu tenho que ter esse conhecimento, [...] me proporcionou novos
conhecimentos, logicamente aprendi mais e fui aperfeiçoando meus conhecimentos (Z.
GAVIÃO).
[...] a gente pode compartilhar com professores, dar experiência para os professores,
ressaltar mais o seu conhecimento para a Unir, para os professores [...] (I.
KARITIANA).
[...] na minha visão, a Universidade era totalmente diferente, é, na universidade, você
tem assim um conhecimento totalmente diferente entendeu? [...] quando a gente entrou
na universidade a gente foi assim ampliando, nós temos outras visões entendeu? É uma
visão totalmente diferente que a gente tem na Universidade, [...] ela me fortaleceu
bastante, ela ampliou o meu conhecimento de universitário (F. ORO WARAM).

Mato (2009, p. 86) afirma que ―cada uma dessas formas de saber tem suas próprias
vozes, pelo menos em seus respectivos contextos, e todas elas são legítimas [...]. Isso vale
igualmente para todas as formas de saber, incluída a científica, nem mais nem menos‖. Dentro
do campo de formação de professores indígenas, especificamente, o Curso de Licenciatura em
Educação Básica Intercultural, aponta que existem algumas discussões que reconhecem ou
consideram as relações entre os tipos de conhecimento.
Percebe-se nas narrativas acima que há uma troca de conhecimentos no âmbito do
Curso, especificamente entre os conhecimentos indígenas e os conhecimentos de origem
científica utilizados no processo de formação de professores. Isso implica pensar que não apenas
as identidades dos acadêmicos estão sendo ressignificadas, mas também, as identidades dos/as
próprios/as formadores e formadoras. Neste complexo debate, questões como as expressas nas
entrevistas nos dão base para argumentar que o meio acadêmico, ao qual citamos, tenta
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estabelecer um parâmetro de relação intercultural entre os conhecimentos. Isto pode ser notado
quando os acadêmicos entrevistados narram: ―[...] a gente estuda assim, um texto, alguma coisa
que sabe, mas ao mesmo tempo refletimos coisas que são voltadas pra comunidade‖ (C.
AIKANÃ); ―[...] dá pra gente sentir que com essa formação já dá, [...] pra gente voltar a fazer,
buscar a história, seja elaborada pelos próprios professores ou junto com os mais velhos, [...]
transformando no dia a dia da sociedade indígena.
Esse curso contribui muito mesmo‖ (N. ORO WARAM); ―O intercultural vem
enfocando mais esse lado [...], eu tenho que compreender, ter em mente os conhecimentos
paralelos, [...] me proporcionou novos conhecimentos, logicamente aprendi mais e fui
aperfeiçoando meus conhecimentos‖ (Z. GAVIÃO). Estas falas nos dão pistas de que no espaço
da Universidade ocorre uma relação de ressignificação do espaço e do conhecimento, tanto por
parte dos/as acadêmicos/as indígenas, como por parte dos/as docentes do curso. As ―relações
entre diferentes sujeitos, que agenciam relações entre suas respectivas ópticas e éticas,
constituem-se como o próprio lugar de aprender‖ (FLEURI, 2003, p.65) e ―todo conhecimento
está marcado pelo contexto institucional e social em que é produzido‖ (MATO, 2009, p. 78).
Estas prerrogativas nos levam a entender que as relações interculturais ou relação entre os
diversos tipos de conhecimentos, resultam de processos de trocas de experiências entre os
indivíduos e/ou grupos humanos que se relacionam, e estas relações são percebidas no Curso
por meio das narrativas postas.
Os objetivos do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, que vão para
além das práticas pedagógicas, são afirmados nas falas dos entrevistados, pois estes mostram
que constroem ―em conjunto com os professores indígenas, ferramentas práticas para que estes
possam ser agentes ativos na defesa dos seus direitos, no que se refere aos territórios, aos
conhecimentos e às atividades sociais, políticas e culturais‖ (PPC, 2007, p. 20). Assim,
entendemos que a educação intercultural ―ultrapassa a perspectiva multicultural, à medida que
não só reconhece o valor intrínseco de cada cultura e defende o respeito recíproco entre
diferentes grupos identitários, mas também propõe a construção de relações recíprocas entre
esses grupos.‖ (FLEURI, 2003, p. 73). Ou como afirma I. Karitiana, ―[...] a gente pode
compartilhar com professores, dar experiência para os professores, ressaltar mais o seu
conhecimento para a UNIR [...]‖.
Mato (2009) orienta que precisamos ver a cultura como instituições sociais onde
ocorrem as maneiras de se relacionar ―os valores, os desejos, as maneiras de aprender e as
maneiras de ensinar‖ (MATO, 2009, p. 77). Os apontamentos citados nos dão conta de que
reconhecer a diferença a partir de encontros entre sujeitos culturais pode ser o primeiro passo
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para se propor aprendizagens que permitam espaços para diálogos entre os conhecimentos
―particulares‖ dos povos indígenas e os conhecimentos ―universais‖.

3 Diálogos interculturais

Neste tópico elencamos como objetivo a problematização da interculturalidade no
contexto da formação de professores/as indígenas a partir das narrações dos/a acadêmicos/a do
Curso em questão. Seguindo este objetivo, procuramos identificar nas questões suscitadas
pelos/a acadêmicos/a entrevistados, os diálogos inerentes à perspectiva intercultural. A
interculturalidade aqui assumida
[...] focaliza a interculturalidade como um dos componentes centrais dos processos de
transformação das sociedades latino-americanas, assumindo um caráter ético e político
orientado à construção de democracias em que redistribuição e reconhecimento cultural
sejam assumidos como imprescindíveis para a realização da justiça social (CANDAU;
RUSSO, 2009, p. 71).

Ou como nos diz Z. Gavião
[...] quando falamos de interculturalidade estamos falando de relação entre povos e de
culturas diferentes em vários sentidos. Quando estou falando em interculturalidade
estou falando de relações entre povos diferentes, entre mundos diferentes, falando de
conhecimentos diferentes, estamos falando de respeitar as diferenças. Interculturalidade
não é somente objeto ou coisa qualquer, estamos falando de coisas concretas, estamos
falando de vidas , de pessoas, de respeito, de dignidade. Estamos falando de tudo isso,
e, é isso que eu vejo como interculturalidade. São culturas, conhecimentos, saberes,
acima de tudo respeito ao próximo ,tanto índio, como o branco. Então, o curso
intercultural é assim, [...] aqui estão sendo representados na universidade alunos de
várias etnias [...]. Quando falamos em intercultural, estamos falando de culturas, de
valores culturais [...] que a minha cultura assim como a cultura do outro também é
importante.

A perspectiva crítica da interculturalidade, que adotamos neste trabalho, se encontra
enlaçada à prática pedagógica que possui como objetivo, a transformação social nas ―condições
radicalmente distintas da sociedade, humanidade, conhecimento e vida‖ (WALSH, 2009, p. 14).
Ou seja, uma formação de professores sob esta perspectiva de transformação social deve ter
como projeto principal a interculturalidade, pois, se for pensada dessa forma, a
interculturalidade crítica não se torna um ―processo ou projeto étnico, nem tampouco um projeto
de diferença em si [...], é um projeto que aponta à reexistência e à própria vida‖ (WALSH, 2009,
p. 22).
Neste projeto principal, a interculturalidade é assumida pelo Curso de Licenciatura em
Educação Básica Intercultural, uma vez que reconhece que é necessário ―promover debates
teóricos e políticos que contribuam para a construção de propostas curriculares que respeitem e
incluam os projetos propostos pelas comunidades indígenas‖, bem como ―criar condições de

1231

produção de materiais didáticos, que contemplem os conhecimentos produzidos pelos indígenas
e a diversidade linguística e cultural no qual estão inseridos‖ (PPC, 2007, p.20). É como nos
afirmou Walsh (2009), no parágrafo a cima: ―um projeto que aponta à reexistência e à própria
vida‖.
Neste sentido, o conceito de interculturalidade se refere ao reconhecimento

da

diversidade cultural como processo da ―(re)construção do pensamento crítico do outro‖
(WALSH APUD CANDAU; RUSSO, 2009, P. 79). Como nos ressalta a fala de A. Jabuti,
quando diz que não devemos
[...] menosprezar nenhuma cultura, porque toda cultura vale, todo conhecimento vale.
[...] eu entendo que a gente deve aprender hoje, já que o mundo tá se globalizando,
melhor dizendo, ou já está globalizado [...]. Então acho que a gente deve aprender a
nossa cultura, valorizar [...] também temos que aprender outras culturas para ter
articulação, tanto faz no comércio, no conhecimento [...] Para mim, isso é
interculturalidade.

Assim, ao assumir a perspectiva crítica, estamos propondo um entendimento do que
representa a interculturalidade e as suas implicações no campo da formação de professores
proposta pelo Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, onde,
Mais do que um simples conceito de inter-relação, a interculturalidade assinala e
significa processos de construção de conhecimentos ‗outros‘ de uma prática política
‗outra‘, de um poder social ‗outro‘, de uma sociedade ‗outra‘, formas diferentes de
pensar e atuar em relação e contra a modernidade/colonialidade, um paradigma que é
pensado através da prática política (WALSH APUD CANDAU; RUSSO, 2009, P. 73).

A partir deste pensamento, situamos nossa análise oferecendo algumas aproximações
entre o conceito de interculturalidade e as narrativas dos/a indígenas a partir das afirmações
postas nas entrevistas realizadas. Assim destacamos outras falas:
Interculturalidade...eu entendendo que tem muitas culturas que estão envolvida ali,
conhecendo muitas etnias que estão ali presente, no caso muitas línguas [...] (C.
AIKANÃ).
A interculturalidade para mim é onde um grupo de várias culturas diferentes se
encontram [...] com a ideia, com trabalho, com suas diferenças é... social (A. JABUTI).
Interculturalidade é conhecer os valores e as culturas de outros povos e também é ter o
conhecimento da sociedade não indígena. A educação intercultural é trabalhar com
várias culturas diferentes dentro da escola (J. SURUÍ).
[...] eu não tenho muita clareza ainda, mas já tenho um pouquinho de visão de
interculturalidade, de onde vem, como foi articulada [...] O que eu entendi sobre
interculturalidade é assim, uma inclusão não só da nossa, como também de outras
culturas, onde a gente não pode estar sendo discriminado, onde a gente tem que estar
respeitando outras culturas e ter mais conhecimento sobre a cultura e ter mais
conhecimento sobre a cultura de outros povos. Então, essa é a minha concepção hoje
(L. AIKANÃ).
[...] no Brasil, no mundo, existem vários povos, várias sociedades que tem seus
próprios conhecimentos, suas próprias histórias, nessa forma eu me sinto intercultural,
porque cada povo sabe fazer a sua manifestação, a sua identidade, sabe fazer a sua
história, sabe fazer sua festa, tradição, tudo isso para mim envolve a interculturalidade,
o espaço de cada sociedade (M. ORO NAO).

1232

[...] no meu entender, interculturalidade é a cultura diferente de cada povo, respeitar a
cultura da cada povo, porque a nossa convivência é diferente de outro povo, a minha
vida é diferente [...]. Então, tudo isso é interculturalidade (N. ORO WARAM).
[...] interculturalidade é a diversidade [...] (F. ORO WARAM).

Entendemos, a partir das entrevistas e do suporte teórico ao qual nos inspiramos neste
estudo, que a interculturalidade é concebida como uma ―estratégia ética, política e epistêmica‖
(CANDAU; RUSSO, 2009) e se encontra fundamentada nos diferentes tipos de conhecimento e
com diálogos entre esses (MATO, 2009), ou como os dados da pesquisa nos apontam: ―[...] no
meu entender, interculturalidade é a cultura diferente de cada povo, respeitar a cultura de cada
povo, porque a nossa convivência é diferente de outro povo, a minha vida é diferente [...].
Então, tudo isso é interculturalidade‖ (I. KARITIANA).
Essa fundamentação intercultural promove a batalha contra as diversas formas de ―deshumanização‖ e estimula a produção das identidades culturais e o empoderamento dos
indivíduos e/ou grupos subalternizados historicamente, como é o caso das populações indígenas,
possibilitando o favorecimento na construção de projetos individuais/coletivos das sociedades
―outras‖ (CANDAU; RUSSO, 2009). Neste sentido, ―[...] interculturalidade é a diversidade
[...]‖ (F. ORO WARAM). Assim, ao mencionarmos as questões interculturais estamos acenando
que existem relações entre as culturas, ―sejam estas relações de trabalho, de convivência de
espaços, físicos e sociais, de produção de conhecimentos, de educação, ou do que seja‖ (MATO,
2009, p. 76), pois há relações interculturais em todos os espaços em que haja processos em que
os sujeitos se reconheçam diferentes ou se percebam diferentes entre si, como afirma Walsh
(2009) quando diz que a interculturalidade crítica ocorre por meio da construção social ou de
pessoas que sofreram ou sofrem um processo histórico de subalternização ou submissão, como é
o caso dos estudantes indígenas do Curso de licenciatura em educação básica intercultural da
UNIR.

4 Considerações finais

Compreendemos que o processo de produção das identidades indígenas está diretamente
relacionado ao processo intercultural presente no Curso uma vez que a produção de identidades
ocorre no reconhecimento do ―outro‖, e das relações entre as culturas numa perspectiva de
fronteira. A interculturalidade em si, já requer a produção de identidades, pois as identidades são
fluídas, produzidas no decorrer do processo de vida de cada indivíduo, então, quando se fala em
processos interculturais, consequentemente, fala-se de identidades produzidas, significadas e
ressignificadas no interior das culturas e das trocas estabelecidas entre estas.
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O desafio do trabalho foi documentar um estudo em movimento a partir de um Curso
como o de Licenciatura em Educação Básica Intercultural que, talvez, seja o único da UNIR em
que as forças políticas sociais indígenas e indigenistas tenham atuado no sentido de assegurar a
inserção destes povos na Universidade.
As discussões a respeito da produção de identidades indígenas no âmbito do Curso de
Licenciatura em Educação Básica Intercultural, nesta pesquisa, tiveram com base o campo
teórico advindo dos Estudos Culturais que, mediante os autores/ e autoras (alguns/as do campo
teórico anunciado e outros/as que se aproximam) deram suporte para as nossas argumentações e
apontamentos. Assim, foi possível perceber que as identidades dos sujeitos vão sendo
significadas e ressignificadas no interior das práticas culturais em que estes sujeitos se colocam
ou são colocados, e, no caso da pesquisa, enfatizamos que o Curso de Licenciatura em Educação
Básica Intercultural é um espaço onde se espera a ocorrência dessas trocas culturais e processos
de ressignificação dos sujeitos. As diversas culturas presentes no Curso se estabelecem como
práticas sociais no processo de relações interculturais.
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Resumo:
Apresentamos neste texto algumas reflexões sobre a pesquisa de doutorado ―Formação para a Educação
Intercultural e Reconhecimento dos Povos Indígenas na Escola‖. O estudo em desenvolvimento tem por objetivo
compreender como se estabelecem as relações entre professores de uma escola pública urbana do município de
Colíder com os estudantes indígenas que compõem a comunidade escolar, a fim de identificar e propor projetos de
formação continuada na perspectiva da educação intercultural, que possa contribuir com uma prática pedagógica
capaz de reconhecer os diferentes saberes e promover aprendizagens significativas para os estudantes nela
matriculados. A investigação será orientada pelos pressupostos da pesquisa qualitativa, com enfoque na pesquisaação. A coleta de dados acontecerá por meio de questionário, observação e entrevista. Espera-se com esse estudo
contribuir com uma proposta de formação que contemple a educação intercultural e que assegure o diálogo, o
respeito, o ensino e a aprendizagem entre as diferentes culturas existentes no espaço escolar, uma vez que esta é
uma realidade que se amplia em muitas escolas públicas de Mato Grosso.
Palavras–chave: Estudantes indígenas. Escola urbana. Educação Intercultural.

1 Introdução
Apresentamos neste texto algumas reflexões sobre a pesquisa de doutorado ―Formação
para a Educação Intercultural e Reconhecimento dos Povos Indígenas na Escola‖. O estudo em
desenvolvimento tem por objetivo compreender como se estabelecem as relações entre
professores de uma escola pública urbana do município de Colíder com os estudantes indígenas
que compõem a comunidade escolar, a fim de identificar e propor projetos de formação
continuada na perspectiva da educação intercultural, que possa contribuir com uma prática
pedagógica capaz de reconhecer os diferentes saberes e promover aprendizagens significativas
para os estudantes nela matriculados. A escola possui em seu quadro 54 estudantes indígenas
matriculados, pertencentes as etnias, Kaiapó, Tapayuna, Apiaká, Jurukatu, Panará,
Kaiapó/Tapayuna, Panará/Kaiapó.
Neste cenário nasceu o projeto de pesquisa que desenvolvo em nível de doutorado junto
ao grupo Coeduc 11 que vem construindo proposições metodológicas na formação-ação de
professores indígenas e não indígenas na perspectiva da ―Educação Intercultural Crítica‖
(WALSH, 2009), articulada à pesquisa-ação como metodologia. Com este grupo, com minha
pesquisa, espero buscar respaldo teórico metodológico que possibilite desenvolver uma proposta
11 O Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura – Coeduc – vincula-se a linha de pesquisa Movimentos
Sociais, Política e Educação Popular, na qual aprofunda os estudos sobre a educação escolar indígena e as
pedagogias indígenas que garantem as identidades desde a educação do corpo na infância, a formação de
professores indígenas e a educação intercultural compreendida como uma proposição metodológica que cria no
espaço escolar, possibilidades de reconhecimento da diversidade étnica-cultural, a fim de rever as práticas racistas e
preconceituosas que limitam as aprendizagens das crianças, jovens e adultos, mas também, desqualificam os
processos de humanização na escola.
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de formação contínua que contribua para a construção de proposição metodológica intercultural
que assegure o diálogo, o respeito, e a aprendizagem dos alunos e alunas indígenas de diferentes
culturas presentes no espaço escolar urbano, uma vez que esta é a realidade que se apresenta
cada vez mais nas muitas escolas públicas de Mato Grosso, um desafio de acolher o direito dos
mais de quarenta e dois povos indígenas com suas línguas, identidades e culturas específicas.
A investigação seguirá os pressupostos da pesquisa qualitativa, com enfoque na
pesquisa-ação por compreender que este método de pesquisa vem ao encontro do objeto de
estudo que trata da proposta de formação continuada de professores na perspectiva da educação
intercultural.
Nesse tipo de pesquisa existe uma ação efetiva entre os participantes. Pesquisador e
pesquisados desempenham papel ativo na situação investigada, no acompanhamento e avaliação
das ações, com vistas à criação de um ambiente de aprendizagem partilhada, capaz de promover
reflexões, diálogo, autonomia, pesquisa, formação e o trabalho coletivo, beneficiando o
desenvolvimento da práxis educativa (THIOLLENT, 2011). A coleta de dados acontecerá por
meio de observação, entrevista, questionário e diário de campo.
O texto aqui apresentado está estruturado em quatro seções. Iniciamos apresentando a
contextualização e aproximação com o campo de pesquisa. Em seguida abordamos o processo
de ocupação da Região Norte de Mato Grosso ocorrido na década de 1970 e suas consequências
desastrosas para os povos indígenas. Apresentamos uma breve discussão sobre o currículo como
instrumento de poder e hegemonia da cultura eurocêntrica e finalizamos com algumas reflexões
sobre a educação na perspectiva da interculturalidade e os desafios da formação docente.
2 Aproximações com o campo de pesquisa
Iniciamos a pesquisa em 2018, por meio de um questionário enviado para as 03 escolas
municipais e 05 escolas estaduais, onde buscamos identificar o número de estudantes indígenas
matriculados nas escolas públicas do município de Colíder. A sistematização dos dados
apontaram 118 estudantes em 05 escolas da rede estadual e 05 estudantes em 03 escolas na rede
municipal, totalizando 123 estudantes indígenas frequentando as escolas públicas do município.
A escola pesquisada se destacou por agregar o maior número de estudantes indígenas, do
total de 123 estudantes distribuídos nas 8 escolas públicas, 53 deles optaram pela mesma escola,
ou seja, um pouco mais de 40% tem a mesma preferência. O que leva os pais dos estudantes
indígenas optarem por esta escola é uma informação que pretendemos compreender no decorrer
da pesquisa.
No início deste ano de 2019, realizamos um novo levantamento na escola pesquisada
para saber se a presença dos estudantes indígenas se mantém e constatamos 54 matrículas, sendo
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26 estudantes frequentando os anos iniciais (1º ao 5º ano) e 28 os anos finais (6º ao 9º ano) do
Ensino Fundamental. Esses estudantes pertencem a diferentes povos: Kaiapó, Tapayuna,
Apiaká, Jurukatu, Panará, Kaiapó/Tapayuna, Panará/Kaiapó.
Pesquisas desenvolvidas pelo Coeduc/PPGE/UFMT, como a de Serpa (2017, p.43),
contribui para pensarmos a realidade investigada em Colíder, conforme a autora: ―O êxodo para
os centros urbanos é realidade em várias regiões do país, praticado por grupos familiares
indígenas esse movimento migratório revela uma profunda dinamicidade entre a aldeia e a
cidade‖. A pesquisadora justifica sua afirmação com relação à presença indígena nos municípios
brasileiros a partir dos estudos de Azevedo:
[...] dos 5.565 municípios, 1.085 não têm nenhuma população autodeclarada indígena,
4.382 têm menos do que 10% de sua população declarada indígena e 12 municípios
possuem mais de 50% da população contabilizada como indígena, sendo eles
majoritariamente da região norte e nordeste. São 86 os municípios com 10 a 50% da
população indígena. Como a proporção varia muito de acordo com o tamanho dos
municípios e a população indígena no Brasil [... é] de pequeno porte (se compararmos,
por exemplo, com o tamanho de outros povos indígenas da América Latina), a presença
indígena em municípios brasileiros é bastante expressiva. (AZEVEDO, 2011, s/n).

O estudo mostra que as relações entre povos indígenas e não indígenas têm se tornado
cada vez mais frequente, devido às migrações da aldeia para a cidade, atendendo a diversos
aspectos da organização sociocultural, vida familiar, divisão do trabalho, dentre outros. Estando
na cidade, as crianças e adolescentes em idade escolar são matriculados nas unidades escolares.
Nesse contexto, é necessário que as escolas urbanas desenvolvam uma proposta intercultural
que contemple a diversidade existente nas salas de aula sem privilegiar uma cultura em
detrimento da outra, promovendo a inclusão dos estudantes indígenas.
Desenvolver uma proposta intercultural que reconheça a cultura e saberes dos povos
indígenas demanda conhecer o contexto de desigualdade e exploração em que as relações entre
indígenas e não indígenas foram construídas historicamente na sociedade.

3 A população indígena no estado de Mato Grosso
Para entender a atual realidade de Mato Grosso no que se refere aos povos indígenas é
preciso remeter a forma de ocupação do estado, que ocorre no século XVIII e posteriormente
num processo intenso de exploração e expropriação humana no século XX, mais intensamente
na década de 1970, na região conhecida como extremo norte de Mato Grosso.
Grando (2004) menciona que, durante o processo de ocupação do Centro-Oeste
brasileiro, os povos indígenas que haviam conseguido sobreviver ao extermínio dos
bandeirantes enfrentaram novas formas de submissão onde os valores assemelhavam dos
fundamentos dos colonizadores desde a sua chegada às Américas. Segundo a pesquisadora os

1238

objetivos que orientaram as ações do Estado e da sociedade continuaram os mesmos,
―desbravar‖ novos territórios e riquezas, ou seja o ouro e a mão-de-obra escrava para a
metrópole, a formação de vilarejos, cidadelas e com a tutela das frentes missionárias os povos
indígenas da fronteira de mato grosso foram contatados, escravizados e exterminados
(GRANDO, 2004).
O processo de desocupação do território que atualmente constitui Mato Grosso ocorreu
nesse período. Em 1718, chegaram os bandeirantes à atual capital Cuiabá, cujo
encontro histórico com os índios coxiponés (ancestrais dos bororos atuais) marcou um
novo processo de avanços territoriais em busca de riquezas e mão-de- obra para a então
Capitania de São Paulo.

A pesquisadora descreve como em diferentes períodos econômicos, em diferentes
regiões de Mato Grosso, diferentes povos indígenas foram sacrificados, contribuindo para o
extermínio dos mesmos. Os sobreviventes de processos colonialistas anteriores eram vitimados
e a cada vez mais a população indígena foi diminuindo.
No século XX a violência não foi menos intensa e para exploração da borracha nas
regiões mato-grossenses de Aripuanã e Alta Floresta os seringueiros iniciaram novos conflitos
na década de 1970, entre eles a pesquisadora destaca os dinamites e alimentos contaminados
jogados em sobrevoo para as aldeias e a ―chacina do paralelo 11‖ 12 que não deixou
sobreviventes. (GRANDO, 2004).
O processo de escravidão, portanto, não só se deu desde o início, como também esteve
aliado ao processo de extermínio de populações inteiras que não se submetiam. A fuga
para longe dos brancos, mata adentro, foi uma forma de resistência cada vez mais
difícil de atingir. (GRANDO, 2004, p.75)

É nesse contexto que a ocupação se dá pela opressão e supressão da população nativa,
onde a serviço do capitalismo o ser humano não passa de um produto, mercadoria e se não se
adequa ou se submete aos seus desígnios ele deve ser exterminado ou expropriado de sua
essência e de sua existência.
O contexto social mato-grossense promove a diferença regional como expressão de
desigualdade construída com base em valores etnocêntricos e preconceituosos das
relações que se estabeleceram historicamente e que compartilham dos vários aspectos
da realidade nacional. Superar essas desigualdades regionais, portanto, não é um
desafio localizado e particular de uma região e de um povo, mas um desafio para toda a
sociedade brasileira na construção de seu projeto social democrático e com justiça
social para todos. (GRANDO, 2004, p.86)

Nesse sentido, o modelo educacional nessa região de grande diversidade étnica também
foi:

12 O Massacre do Paralelo 11, ocorrido em 25/02/1966, um dos episódios mais horrendos que se tem no Brasil,
ficou conhecido pelo massacre de cerca de 3.500 indígenas Cinta Larga.
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Centrada num modelo cultural hegemônico e na necessidade de manter sob controle o
diferente, a sociedade ocidental construiu uma prática pedagógica única e
centralizadora. Nada mais justo e necessário, portanto, que ceder a educação o desafio
de resgatar e redimensionar o universo das diferenças, isto é, de uma diversidade que
renove visões de mundo e das coisas. (LUCIANO, 2013, p.45).

A história do Brasil que conhecemos, contada nos livros didáticos, muitas vezes é
fundamentada no determinismo que retrata a população indígena com discriminação, como um
povo inferior, preguiçoso e selvagem. Esse modelo moldou um imaginário coletivo que percebe
as populações nativas como selvagens e bárbaras. Isso continua a ocorrer na sociedade porque
ela ainda é educada em uma escola cujo currículo se prima por modelos hegemônicos de
valorização do branco de origem europeia.
De acordo com Ribeiro (1983), é necessário expor a história dos primeiros povos
habitantes do Brasil e de seu processo de marginalização progressiva, geográfica e cultual, como
um convite a reflexão sobre a verdadeira história dos povos indígenas, na tentativa de apontar
uma dívida que o povo brasileiro tem para com esses povos.

4 As teorias do currículo e as demandas sociais contemporâneas das escolas
Pesquisadores como Silva (2014), Woodward (2014), Grando e Eichholz (2014), entre
outros, apontam que a escola tem dificuldade em promover a diferença e a diversidade, mais que
isso, afirmam que há: ―uma visão desarticulada em que vivem os indígenas, com uma forte
tendência ao preconceito e discriminação, fortificando as relações do silenciamento da
alteridade indígena‖ (EICHHOLZ E GRANDO, 2014, p.22). Para Woodward (2014, p.50) a:
―[...] diferença pode ser construída negativamente por meio da exclusão ou da marginalização
daquelas pessoas que são definidas como ‗outros‘, os ‗forasteiros‘‖. (grifos do autor).
As escolas ainda não reconhecem a diversidade indígena e a trata nos moldes da história
colonial tradicionalmente presente nos livros didáticos, o índio genérico. Essa negação expressa
que mantém o desconhecimento da realidade vivenciada, pois há mais de 200 povos diferentes
existentes na sociedade brasileira. No trabalho pedagógico, a escola não trabalha as
especificidades e muito menos a origem das desigualdades que são produzidas a partir das
diferenças e diversidades.
Quando essa temática é ensinada na maioria das escolas, a ênfase geralmente recai
sobre suas contribuições para a formação do caráter nacional. Fala-se da influência na
culinária ou da incorporação de palavras indígenas ao vocabulário brasileiro. Nota-se
que esse tipo de abordagem parte de um ponto de vista genérico, cujo objetivo não é
conhecer a diversidade dos mais de 200 povos indígenas existentes hoje no País, mas
apontar somente os elementos presentes em todos nós, não indígena, talvez, devido ter
pouco conhecimento, motivo que na graduação ainda não se contemple a temática da
diversidade cultural no seu currículo (EICHHOLZ; GRANDO, 2014, p.22).
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Para Eichholz e Grando (2014), a perspectiva educacional contribui significativamente
para o reconhecimento das diferenças, mas também das desigualdades sociais. Portanto,
precisamos nos colocar de forma mais crítica em relação à formação dos estudantes enquanto
cidadãos na atual conjuntura da sociedade capitalista. Para as autoras, é superando a perspectiva
da educação reprodutora da sociedade vigente que exclui os grupos minoritários menos
desfavorecidos.
Neste contexto, é imprescindível que as práticas pedagógicas desenvolvidas nas
unidades escolares sejam ressignificadas tendo como ponto de partida a diversidade cultural, no
intuito de romper com a lógica monocultural e eurocêntrica que domina os espaços escolares.
Costa (2011), ao fazer uma explanação geral das teorias que fundamentam o currículo
articulado as políticas públicas de uma educação que contemple as relações étnica-raciais,
demonstra que essas teorias orientam a prática docente e não são neutras e irão representar a
visão de mundo dos professores sobre os sujeitos e a sociedade.
O entendimento do currículo como resultado de uma seleção, implica que questões
sobre o tipo de conhecimentos que deve ser ensinado e para quem ensinar sejam
antecedidas por outra dimensão interrogativa sobre ―o que eles ou elas devem se tornar,
/tendo em vista que/ um currículo busca precisamente modificar pessoas que vão
‗seguir‘ aquele currículo?‖ ainda como afirma Silva (2007, p.15), ―[...] o conhecimento
que constituiu o currículo está inextricavelmente, centrado, vitalmente, envolvido
naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa
subjetividade‖, possibilitando a compreensão de que o que se fala sobre currículo tem a
ver tanto com o conhecimento quanto com identidade dos sujeitos que esses
conhecimentos permitem construir. (COSTA 2011, p.48)

A partir do pensamento de Silva (2007), Costa (2011) descreve as denominadas teorias
críticas e pós‐críticas do currículo como imbricadas de relações de poder e que se ocupam com
as relações entre os conteúdos curriculares em conexões com o saber, identidade e poder. As
diferenças em relação ao currículo ocorrem pela ênfase que dá a natureza humana em relação a
aprendizagem, o conhecimento, a cultura e a sociedade (SILVA, 2007).
Nesse sentido o currículo, escolar deve ser feito a partir da realidade dos seus alunos,
professores e demais pessoas que compõe a comunidade escolar, e precisa atender as demandas
desses segmentos, ou seja, a realidade em que estão inseridos, e é claro sem deixar de perder de
vista as diretrizes atuais de educação que devem também ser contempladas na escolha do que irá
compor o currículo.
A diversidade da sociedade foi uma preocupação que ocorreu a partir da Constituição
Federal em 05 de outubro de 1998 e assegurou uma educação diferenciada respeitando os
grupos étnicos existente no Brasil e que o ensino fundamental regular fosse ministrado não
somente em língua portuguesa, mas também da língua materna de cada grupo étnico respeitando
os processos próprios de aprendizagem (BRASIL, 1998).

1241

A educação para as relações étnico raciais, incorpora portanto, uma perspectiva
relacional, isto é, visa construir bases educativas a partir das quais a relação com o
conhecimento leve em conta o estabelecimento de relações entre sujeitos na vida em
sociedade: uma sofisticada perspectiva epistemológica que revela uma nova concepção
sobre a sociedade, educação e o currículo (COSTA, 2011, p.57).

Em 1998 o Ministério da Educação e Cultura (MEC) publicou o Referencial Curricular
Nacional para Escolas Indígenas (RCNEI), com o objetivo de oferecer subsídios teóricos e
metodológicos para a elaboração de programas de educação escolar indígena, orientações para
construção do currículo, materiais didáticos e para a formação de professores.
Em 2003 a partir da organização do movimento negro e demais movimentos ocorre a
aprovação da Lei 10.639/03 tornando obrigatório o ―ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira‖. Em 2008 tivemos a promulgação da Lei 11.645 que altera a Lei 9.394/1996,
modificada pela Lei 10.639/2003, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ―História e
cultura afro-brasileira e indígena‖. As escolas precisam atender as orientações legais que
estabelecem a necessidade de inserir essas temáticas no ensino de todas as disciplinas do
currículo da Educação Básica, de todas as escolas, públicas e privadas.
5 A educação na perspectiva da interculturalidade e os desafios da formação docente
De acordo com Fleuri (2000), apesar das discussões em torno da diversidade cultural
ganharem grande relevância no cenário educacional brasileiro a partir do lançamento dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), abordando a pluralidade cultural como um
dos temas transversais, pouquíssimo se avançou na elaboração de propostas que considere de
fato a complexidade cultural do Brasil. Segundo ele, algumas iniciativas foram desenvolvidas
por meio de projetos pontuais, mas a elaboração de propostas pedagógicas que considere
efetivamente a complexidade cultural do Brasil ainda não se efetivaram no contexto escolar.
O autor apresenta a educação intercultural como uma proposta pedagógica capaz de
estabelecer o diálogo entre as diferentes culturas existentes nas salas de aula sem privilegiar uma
em detrimento da outra. Construir uma proposta de educação intercultural demanda
compreender as diferenças conceituais entre o multiculturalismo e a perspectiva intercultural.
A abordagem multicultural indica uma convivência entre os diferentes grupos sociais
inseridos no mesmo contexto, reconhecendo que cada grupo possui uma construção histórica de
identidade e cultura própria. Reconhecer a historicidade na construção indentitária e cultural de
cada grupo pode contemplar as minorias, mas também, pode justificar a criação de guetos
culturais. A perspectiva da educação intercultural surge a partir das lutas contra os processos de
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exclusão social, buscando estabelecer a interação, o respeito e a reciprocidade entre grupos
diferentes, como fator de crescimento cultural e enriquecimento mútuo,
Assim, em nível das práticas educacionais, a perspectiva intercultural propõe novas
estratégias de relação entre sujeitos e entre grupos diferentes. Busca promover a
construção de identidades sociais e o reconhecimento das diferenças sociais. Mas, ao
mesmo tempo, procura sustentar a relação crítica e solidária entre eles. (FLEURI, 2000,
p. 49).

Nesta linha de pensamento, a interculturalidade se baseia em um critério ético em que
todas as culturas merecem o mesmo respeito, estabelecendo um marco de convivência entre os
diversos grupos considerando o patamar da igualdade e da diferença, ou seja, nenhum grupo
pode se sentir discriminado por algum aspecto diferenciador. As diferenças entre um grupo e
outro não podem envolver nenhuma forma de desigualdade. É preciso destacar ainda, que para
Fleuri (2000), a educação intercultural requer intencionalidade por parte do educador, pois este
processo não é construído espontaneamente.
De acordo com Candau (2010), a emergência da educação intercultural nas escolas se faz
necessária para superar o processo de homogeneização cultural de base ocidental e eurocêntrica
que silencia e inviabiliza vozes, saberes, crenças, cores e sensibilidades, marcada pela negação
dos ―outros‖. Compreendemos que a perspectiva da educação intercultural requer descolonizar a
escola e suas práticas monoculturais, que tem negado as diferenças dos sujeitos nas práticas
pedagógicas.
Para Walsh (2009), a educação intercultural na perspectiva crítica trata de questionar as
diferenças e desigualdades construídas ao longo da história entre diferentes grupos
socioculturais.
[...] proponho a interculturalidade crítica como ferramenta pedagógica que questiona
continuamente a racialização, subalternização, inferiorização e seus padrões de poder,
visibiliza maneiras diferentes de ser, viver e saber e busca o desenvolvimento e criação
de compreensões e condições que não só articulam e fazem dialogar as diferenças num
marco de legitimidade, dignidade, equidade e respeito, mas que – ao mesmo tempo –
alentam a criação de modos ―outros‖ – de pensar, ser, estar, aprender, ensinar, sonhar e
viver que cruzam fronteiras. ( WALSH, 2009, p. 25).

Para a pesquisadora, a interculturalidade crítica parte do problema estrutural-colonialracial se dirige para a transformação das estruturas, instituições e relações sociais e a construção
de condições radicalmente distintas, como prática política desenha outro caminho, agindo contra
a exclusão, negação e as práticas de desumanização e de subordinação de conhecimentos que
privilegiam alguns sobre outros ―naturalizando‖ a diferença e ocultando as desigualdades que
se estruturam e se mantêm, (WALSH, 2009).
Atualmente as relações entre povos indígenas e não indígenas têm se tornado cada vez
mais frequente, devido às migrações da aldeia para a cidade, atendendo a diversos aspectos da
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organização sociocultural, vida familiar, divisão do trabalho, busca por atendimento as políticas
públicas como educação e saúde, entre outros. Estando na cidade, as crianças e adolescentes em
idade escolar são matriculados nas unidades escolares.
Sendo assim, os professores das escolas urbanas e os alunos indígenas se deparam com
grandes desafios, gerando um conflito de identidades. De um lado, a insegurança do professor
não indígena em atuar em situações totalmente desconhecidas de sua cultura. De outro, o
estudante indígena que não se reconhece nesse cenário escolar de construção de novos
conhecimentos e nova cultura, resultando em alguns casos, no fracasso, desistência e
infrequência nas aulas.
Candau (2016) afirma que no que se refere à educação escolar é possível detectar um
sentimento de impotência quando se trata das diferenças culturais, de não sabermos como
enfrentar de forma positiva essas questões. Pensando na incorporação da perspectiva
intercultural no cotidiano escolar, a autora concluiu que para avançar nesse tipo de trabalho, é
importante que o tema seja introduzido nos processos de formação continuada que são
realizados na própria escola.
Nóvoa (2001) quando questionado em entrevista sobre a complexidade da função
docente na atualidade, ressalta:
É difícil dizer se ser professor, na atualidade, é mais complexo do que foi no passado,
porque a profissão docente sempre foi de grande complexidade. Hoje, os professores
têm que lidar não só com alguns saberes, como era no passado, mas também com a
tecnologia e com a complexidade social, o que não existia no passado. Isto é, quando
todos os alunos vão para a escola, de todos os grupos sociais, dos mais pobres aos
ricos, de todas as raças e todas as etnias, quando toda essa gente está dentro da escola e
quando se consegue cumprir, de algum modo, esse desígnio histórico da escola para
todos, ao mesmo tempo, também, a escola atinge uma enorme complexidade que não
existia no passado. (NÓVOA, 2001, s/p)

Podemos compreender nas palavras do autor que apesar da democratização do acesso ao
ensino, nossas escolas encontram grandes dificuldades em acolher e assegurar o direito de
aprendizagens significativas para os grupos sociais que historicamente foram excluídos do
processo. Muitas vezes, essas dificuldades acarretam perversas formas de exclusão que vão
causar danos ao desenvolvimento e autoestima dos estudantes.
Pesquisas (ALEXANDRE, 2017, CANDAU, 2016; WALSH, 2009), apontam que as
práticas escolares são pautadas em um currículo eurocêntrico, e que mesmo, que o professor
tenha boa vontade, eles não tratam os alunos como iguais e não privilegiam os diferentes grupos
que compõe o universo escolar.
Nesse sentido, os professores são avaliados por Candau (2016) com daltonismo cultural
na medida em que continuam, em pleno século XXI, a lidar com as diferenças pela ótica do
discurso da igualdade, homogeneização e conforme sentencia Alexandre (2017), a escola não
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reconhece a alteridade como fator positivo para o processo de interação e socialização dos
diferentes grupos raciais em seu espaço. Esse não reconhecimento deixa a margem os tidos
como ―diferentes‖ como também invisibiliza a contribuição desses grupos para o
desenvolvimento econômico, político e cultural da sociedade brasileira.
Assim, podemos afirmar que a Lei 11.645/08, que prevê a inserção dos conteúdos nos
currículos escolares, do estudo da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena ainda tem
muito a avançar nos sistemas de ensino para que de fato se cumpra a lei e as diretrizes
construídas a partir dela.
Sendo assim, considerando a diversidade de culturas existentes na sociedade e a
necessidade de inclusão nos espaços escolares, acreditamos na formação de professores na
perspectiva da educação intercultural para assegurar o respeito à diferença e à construção de
uma sociedade em que todos possam ser plenamente cidadãos.
.
6 Algumas Considerações
O avanço do capitalismo na região do extremo Norte de Mato Grosso não se importou
com os povos que viviam na região, os interesses agrário, latifundiário e ambiental estavam
acima de tudo. Assim, as populações indígenas, posseiros, seringueiros, camponeses e
lavradores, obstáculos nesse processo, foram expulsos de suas terras, muitos mortos e os que
sobreviveram postos em locais específicos para atender o interesse do capital.
Nesse sentido cabe às escolas promoverem o debate e reflexões sobre essa realidade na
região bem como introduzir no currículo escolar o debate intercultural abrangendo
principalmente, a questão dos povos indígenas.
Nesse contexto o papel da formação docente é provocar no professor reflexões que
possibilitem a descolonização do pensamento, tanto na teoria quanto na prática, para que
analisem e reflitam sobre a realidade onde estão inseridos, e que isso possa atingir a escola, o
currículo, para então formarem pessoas que pensem e defendam a cidadania, reconhecimento da
identidade, cultura e memória de um povo.
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Resumo:
Apresentamos neste texto algumas reflexões sobre a pesquisa de doutorado ―Formação para a Educação
Intercultural e Reconhecimento dos Povos Indígenas na Escola‖. O estudo em desenvolvimento tem por objetivo
compreender como se estabelecem as relações entre professores de uma escola pública urbana do município de
Colíder com os estudantes indígenas que compõem a comunidade escolar, a fim de identificar e propor projetos de
formação continuada na perspectiva da educação intercultural, que possa contribuir com uma prática pedagógica
capaz de reconhecer os diferentes saberes e promover aprendizagens significativas para os estudantes nela
matriculados. A investigação será orientada pelos pressupostos da pesquisa qualitativa, com enfoque na pesquisaação. A coleta de dados acontecerá por meio de questionário, observação e entrevista. Espera-se com esse estudo
contribuir com uma proposta de formação que contemple a educação intercultural e que assegure o diálogo, o
respeito, o ensino e a aprendizagem entre as diferentes culturas existentes no espaço escolar, uma vez que esta é
uma realidade que se amplia em muitas escolas públicas de Mato Grosso.
Palavras–chave: Estudantes indígenas. Escola urbana. Educação Intercultural.

1 Introdução
Apresentamos neste texto algumas reflexões sobre a pesquisa de doutorado ―Formação
para a Educação Intercultural e Reconhecimento dos Povos Indígenas na Escola‖. O estudo em
desenvolvimento tem por objetivo compreender como se estabelecem as relações entre
professores de uma escola pública urbana do município de Colíder com os estudantes indígenas
que compõem a comunidade escolar, a fim de identificar e propor projetos de formação
continuada na perspectiva da educação intercultural, que possa contribuir com uma prática
pedagógica capaz de reconhecer os diferentes saberes e promover aprendizagens significativas
para os estudantes nela matriculados. A escola possui em seu quadro 54 estudantes indígenas
matriculados, pertencentes as etnias, Kaiapó, Tapayuna, Apiaká, Jurukatu, Panará,
Kaiapó/Tapayuna, Panará/Kaiapó.
Neste cenário nasceu o projeto de pesquisa que desenvolvo em nível de doutorado junto
ao grupo Coeduc 13 que vem construindo proposições metodológicas na formação-ação de
professores indígenas e não indígenas na perspectiva da ―Educação Intercultural Crítica‖
(WALSH, 2009), articulada à pesquisa-ação como metodologia. Com este grupo, com minha
pesquisa, espero buscar respaldo teórico metodológico que possibilite desenvolver uma proposta
13

O Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura – Coeduc – vincula-se a linha de pesquisa Movimentos Sociais,
Política e Educação Popular, na qual aprofunda os estudos sobre a educação escolar indígena e as pedagogias
indígenas que garantem as identidades desde a educação do corpo na infância, a formação de professores indígenas
e a educação intercultural compreendida como uma proposição metodológica que cria no espaço escolar,
possibilidades de reconhecimento da diversidade étnica-cultural, a fim de rever as práticas racistas e
preconceituosas que limitam as aprendizagens das crianças, jovens e adultos, mas também, desqualificam os
processos de humanização na escola.
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de formação contínua que contribua para a construção de proposição metodológica intercultural
que assegure o diálogo, o respeito, e a aprendizagem dos alunos e alunas indígenas de diferentes
culturas presentes no espaço escolar urbano, uma vez que esta é a realidade que se apresenta
cada vez mais nas muitas escolas públicas de Mato Grosso, um desafio de acolher o direito dos
mais de quarenta e dois povos indígenas com suas línguas, identidades e culturas específicas.
A investigação seguirá os pressupostos da pesquisa qualitativa, com enfoque na
pesquisa-ação por compreender que este método de pesquisa vem ao encontro do objeto de
estudo que trata da proposta de formação continuada de professores na perspectiva da educação
intercultural.
Nesse tipo de pesquisa existe uma ação efetiva entre os participantes. Pesquisador e
pesquisados desempenham papel ativo na situação investigada, no acompanhamento e avaliação
das ações, com vistas à criação de um ambiente de aprendizagem partilhada, capaz de promover
reflexões, diálogo, autonomia, pesquisa, formação e o trabalho coletivo, beneficiando o
desenvolvimento da práxis educativa (THIOLLENT, 2011). A coleta de dados acontecerá por
meio de observação, entrevista, questionário e diário de campo.
O texto aqui apresentado está estruturado em quatro seções. Iniciamos apresentando a
contextualização e aproximação com o campo de pesquisa. Em seguida abordamos o processo
de ocupação da Região Norte de Mato Grosso ocorrido na década de 1970 e suas consequências
desastrosas para os povos indígenas. Apresentamos uma breve discussão sobre o currículo como
instrumento de poder e hegemonia da cultura eurocêntrica e finalizamos com algumas reflexões
sobre a educação na perspectiva da interculturalidade e os desafios da formação docente.

2 Aproximações com o campo de pesquisa
Iniciamos a pesquisa em 2018, por meio de um questionário enviado para as 03 escolas
municipais e 05 escolas estaduais, onde buscamos identificar o número de estudantes indígenas
matriculados nas escolas públicas do município de Colíder. A sistematização dos dados
apontaram 118 estudantes em 05 escolas da rede estadual e 05 estudantes em 03 escolas na rede
municipal, totalizando 123 estudantes indígenas frequentando as escolas públicas do município.
A escola pesquisada se destacou por agregar o maior número de estudantes indígenas, do
total de 123 estudantes distribuídos nas 8 escolas públicas, 53 deles optaram pela mesma escola,
ou seja, um pouco mais de 40% tem a mesma preferência. O que leva os pais dos estudantes
indígenas optarem por esta escola é uma informação que pretendemos compreender no decorrer
da pesquisa.
No início deste ano de 2019, realizamos um novo levantamento na escola pesquisada
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para saber se a presença dos estudantes indígenas se mantém e constatamos 54 matrículas, sendo
26 estudantes frequentando os anos iniciais (1º ao 5º ano) e 28 os anos finais (6º ao 9º ano) do
Ensino Fundamental. Esses estudantes pertencem a diferentes povos: Kaiapó, Tapayuna,
Apiaká, Jurukatu, Panará, Kaiapó/Tapayuna, Panará/Kaiapó.
Pesquisas desenvolvidas pelo Coeduc/PPGE/UFMT, como a de Serpa (2017, p.43),
contribui para pensarmos a realidade investigada em Colíder, conforme a autora: ―O êxodo para
os centros urbanos é realidade em várias regiões do país, praticado por grupos familiares
indígenas esse movimento migratório revela uma profunda dinamicidade entre a aldeia e a
cidade‖. A pesquisadora justifica sua afirmação com relação à presença indígena nos municípios
brasileiros a partir dos estudos de Azevedo:
[...] dos 5.565 municípios, 1.085 não têm nenhuma população autodeclarada indígena,
4.382 têm menos do que 10% de sua população declarada indígena e 12 municípios
possuem mais de 50% da população contabilizada como indígena, sendo eles
majoritariamente da região norte e nordeste. São 86 os municípios com 10 a 50% da
população indígena. Como a proporção varia muito de acordo com o tamanho dos
municípios e a população indígena no Brasil [... é] de pequeno porte (se compararmos,
por exemplo, com o tamanho de outros povos indígenas da América Latina), a presença
indígena em municípios brasileiros é bastante expressiva. (AZEVEDO, 2011, s/n).

O estudo mostra que as relações entre povos indígenas e não indígenas têm se tornado
cada vez mais frequente, devido às migrações da aldeia para a cidade, atendendo a diversos
aspectos da organização sociocultural, vida familiar, divisão do trabalho, dentre outros. Estando
na cidade, as crianças e adolescentes em idade escolar são matriculados nas unidades escolares.
Nesse contexto, é necessário que as escolas urbanas desenvolvam uma proposta intercultural
que contemple a diversidade existente nas salas de aula sem privilegiar uma cultura em
detrimento da outra, promovendo a inclusão dos estudantes indígenas.
Desenvolver uma proposta intercultural que reconheça a cultura e saberes dos povos
indígenas demanda conhecer o contexto de desigualdade e exploração em que as relações entre
indígenas e não indígenas foram construídas historicamente na sociedade.

3 A população indígena no estado de Mato Grosso
Para entender a atual realidade de Mato Grosso no que se refere aos povos indígenas é
preciso remeter a forma de ocupação do estado, que ocorre no século XVIII e posteriormente
num processo intenso de exploração e expropriação humana no século XX, mais intensamente
na década de 1970, na região conhecida como extremo norte de Mato Grosso.
Grando (2004) menciona que, durante o processo de ocupação do Centro-Oeste
brasileiro, os povos indígenas que haviam conseguido sobreviver ao extermínio dos
bandeirantes enfrentaram novas formas de submissão onde os valores assemelhavam dos
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fundamentos dos colonizadores desde a sua chegada às Américas. Segundo a pesquisadora os
objetivos que orientaram as ações do Estado e da sociedade continuaram os mesmos,
―desbravar‖ novos territórios e riquezas, ou seja o ouro e a mão-de-obra escrava para a
metrópole, a formação de vilarejos, cidadelas e com a tutela das frentes missionárias os povos
indígenas da fronteira de mato grosso foram contatados, escravizados e exterminados
(GRANDO, 2004).
O processo de desocupação do território que atualmente constitui Mato Grosso ocorreu
nesse período. Em 1718, chegaram os bandeirantes à atual capital Cuiabá, cujo
encontro histórico com os índios coxiponés (ancestrais dos bororos atuais) marcou um
novo processo de avanços territoriais em busca de riquezas e mão-de- obra para a então
Capitania de São Paulo.

A pesquisadora descreve como em diferentes períodos econômicos, em diferentes
regiões de Mato Grosso, diferentes povos indígenas foram sacrificados, contribuindo para o
extermínio dos mesmos. Os sobreviventes de processos colonialistas anteriores eram vitimados
e a cada vez mais a população indígena foi diminuindo.
No século XX a violência não foi menos intensa e para exploração da borracha nas
regiões mato-grossenses de Aripuanã e Alta Floresta os seringueiros iniciaram novos conflitos
na década de 1970, entre eles a pesquisadora destaca os dinamites e alimentos contaminados
jogados em sobrevoo para as aldeias e a ―chacina do paralelo 11‖ 14 que não deixou
sobreviventes. (GRANDO, 2004).
O processo de escravidão, portanto, não só se deu desde o início, como também esteve
aliado ao processo de extermínio de populações inteiras que não se submetiam. A fuga
para longe dos brancos, mata adentro, foi uma forma de resistência cada vez mais
difícil de atingir. (GRANDO, 2004, p.75)

É nesse contexto que a ocupação se dá pela opressão e supressão da população nativa,
onde a serviço do capitalismo o ser humano não passa de um produto, mercadoria e se não se
adequa ou se submete aos seus desígnios ele deve ser exterminado ou expropriado de sua
essência e de sua existência.
O contexto social mato-grossense promove a diferença regional como expressão de
desigualdade construída com base em valores etnocêntricos e preconceituosos das
relações que se estabeleceram historicamente e que compartilham dos vários aspectos
da realidade nacional. Superar essas desigualdades regionais, portanto, não é um
desafio localizado e particular de uma região e de um povo, mas um desafio para toda a
sociedade brasileira na construção de seu projeto social democrático e com justiça
social para todos. (GRANDO, 2004, p.86)

Nesse sentido, o modelo educacional nessa região de grande diversidade étnica também
foi:
14

O Massacre do Paralelo 11, ocorrido em 25/02/1966, um dos episódios mais horrendos que se tem no Brasil,
ficou conhecido pelo massacre de cerca de 3.500 indígenas Cinta Larga.
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Centrada num modelo cultural hegemônico e na necessidade de manter sob controle o
diferente, a sociedade ocidental construiu uma prática pedagógica única e
centralizadora. Nada mais justo e necessário, portanto, que ceder a educação o desafio
de resgatar e redimensionar o universo das diferenças, isto é, de uma diversidade que
renove visões de mundo e das coisas. (LUCIANO, 2013, p.45).

A história do Brasil que conhecemos, contada nos livros didáticos, muitas vezes é
fundamentada no determinismo que retrata a população indígena com discriminação, como um
povo inferior, preguiçoso e selvagem. Esse modelo moldou um imaginário coletivo que percebe
as populações nativas como selvagens e bárbaras. Isso continua a ocorrer na sociedade porque
ela ainda é educada em uma escola cujo currículo se prima por modelos hegemônicos de
valorização do branco de origem europeia.
De acordo com Ribeiro (1983), é necessário expor a história dos primeiros povos
habitantes do Brasil e de seu processo de marginalização progressiva, geográfica e cultual, como
um convite a reflexão sobre a verdadeira história dos povos indígenas, na tentativa de apontar
uma dívida que o povo brasileiro tem para com esses povos.

4 As teorias do currículo e as demandas sociais contemporâneas das escolas
Pesquisadores como Silva (2014), Woodward (2014), Grando e Eichholz (2014), entre
outros, apontam que a escola tem dificuldade em promover a diferença e a diversidade, mais que
isso, afirmam que há: ―uma visão desarticulada em que vivem os indígenas, com uma forte
tendência ao preconceito e discriminação, fortificando as relações do silenciamento da
alteridade indígena‖ (EICHHOLZ E GRANDO, 2014, p.22). Para Woodward (2014, p.50) a:
―[...] diferença pode ser construída negativamente por meio da exclusão ou da marginalização
daquelas pessoas que são definidas como ‗outros‘, os ‗forasteiros‘‖. (grifos do autor).
As escolas ainda não reconhecem a diversidade indígena e a trata nos moldes da história
colonial tradicionalmente presente nos livros didáticos, o índio genérico. Essa negação expressa
que mantém o desconhecimento da realidade vivenciada, pois há mais de 200 povos diferentes
existentes na sociedade brasileira. No trabalho pedagógico, a escola não trabalha as
especificidades e muito menos a origem das desigualdades que são produzidas a partir das
diferenças e diversidades.
Quando essa temática é ensinada na maioria das escolas, a ênfase geralmente recai
sobre suas contribuições para a formação do caráter nacional. Fala-se da influência na
culinária ou da incorporação de palavras indígenas ao vocabulário brasileiro. Nota-se
que esse tipo de abordagem parte de um ponto de vista genérico, cujo objetivo não é
conhecer a diversidade dos mais de 200 povos indígenas existentes hoje no País, mas
apontar somente os elementos presentes em todos nós, não indígena, talvez, devido ter
pouco conhecimento, motivo que na graduação ainda não se contemple a temática da
diversidade cultural no seu currículo (EICHHOLZ; GRANDO, 2014, p.22).
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Para Eichholz e Grando (2014), a perspectiva educacional contribui significativamente
para o reconhecimento das diferenças, mas também das desigualdades sociais. Portanto,
precisamos nos colocar de forma mais crítica em relação à formação dos estudantes enquanto
cidadãos na atual conjuntura da sociedade capitalista. Para as autoras, é superando a perspectiva
da educação reprodutora da sociedade vigente que exclui os grupos minoritários menos
desfavorecidos.
Neste contexto, é imprescindível que as práticas pedagógicas desenvolvidas nas
unidades escolares sejam ressignificadas tendo como ponto de partida a diversidade cultural, no
intuito de romper com a lógica monocultural e eurocêntrica que domina os espaços escolares.
Costa (2011), ao fazer uma explanação geral das teorias que fundamentam o currículo
articulado as políticas públicas de uma educação que contemple as relações étnica-raciais,
demonstra que essas teorias orientam a prática docente e não são neutras e irão representar a
visão de mundo dos professores sobre os sujeitos e a sociedade.
O entendimento do currículo como resultado de uma seleção, implica que questões
sobre o tipo de conhecimentos que deve ser ensinado e para quem ensinar sejam
antecedidas por outra dimensão interrogativa sobre ―o que eles ou elas devem se tornar,
/tendo em vista que/ um currículo busca precisamente modificar pessoas que vão
‗seguir‘ aquele currículo?‖ ainda como afirma Silva (2007, p.15), ―[...] o conhecimento
que constituiu o currículo está inextricavelmente, centrado, vitalmente, envolvido
naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa
subjetividade‖, possibilitando a compreensão de que o que se fala sobre currículo tem a
ver tanto com o conhecimento quanto com identidade dos sujeitos que esses
conhecimentos permitem construir. (COSTA 2011, p.48)

A partir do pensamento de Silva (2007), Costa (2011) descreve as denominadas teorias
críticas e pós‐críticas do currículo como imbricadas de relações de poder e que se ocupam com
as relações entre os conteúdos curriculares em conexões com o saber, identidade e poder. As
diferenças em relação ao currículo ocorrem pela ênfase que dá a natureza humana em relação a
aprendizagem, o conhecimento, a cultura e a sociedade (SILVA, 2007).
Nesse sentido o currículo, escolar deve ser feito a partir da realidade dos seus alunos,
professores e demais pessoas que compõe a comunidade escolar, e precisa atender as demandas
desses segmentos, ou seja, a realidade em que estão inseridos, e é claro sem deixar de perder de
vista as diretrizes atuais de educação que devem também ser contempladas na escolha do que irá
compor o currículo.
A diversidade da sociedade foi uma preocupação que ocorreu a partir da Constituição
Federal em 05 de outubro de 1998 e assegurou uma educação diferenciada respeitando os
grupos étnicos existente no Brasil e que o ensino fundamental regular fosse ministrado não
somente em língua portuguesa, mas também da língua materna de cada grupo étnico respeitando
os processos próprios de aprendizagem (BRASIL, 1998).
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A educação para as relações étnico raciais, incorpora portanto, uma perspectiva
relacional, isto é, visa construir bases educativas a partir das quais a relação com o
conhecimento leve em conta o estabelecimento de relações entre sujeitos na vida em
sociedade: uma sofisticada perspectiva epistemológica que revela uma nova concepção
sobre a sociedade, educação e o currículo (COSTA, 2011, p.57).

Em 1998 o Ministério da Educação e Cultura (MEC) publicou o Referencial Curricular
Nacional para Escolas Indígenas (RCNEI), com o objetivo de oferecer subsídios teóricos e
metodológicos para a elaboração de programas de educação escolar indígena, orientações para
construção do currículo, materiais didáticos e para a formação de professores.
Em 2003 a partir da organização do movimento negro e demais movimentos ocorre a
aprovação da Lei 10.639/03 tornando obrigatório o ―ensino sobre História e Cultura
Afro- Brasileira‖. Em 2008 tivemos a promulgação da Lei 11.645 que altera a Lei 9.394/1996,
modificada pela Lei 10.639/2003, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ―História e
cultura afro-brasileira e indígena‖. As escolas precisam atender as orientações legais que
estabelecem a necessidade de inserir essas temáticas no ensino de todas as disciplinas do
currículo da Educação Básica, de todas as escolas, públicas e privadas.

5 A educação na perspectiva da interculturalidade e os desafios da formação docente
De acordo com Fleuri (2000), apesar das discussões em torno da diversidade cultural
ganharem grande relevância no cenário educacional brasileiro a partir do lançamento dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), abordando a pluralidade cultural como um
dos temas transversais, pouquíssimo se avançou na elaboração de propostas que considere de
fato a complexidade cultural do Brasil. Segundo ele, algumas iniciativas foram desenvolvidas
por meio de projetos pontuais, mas a elaboração de propostas pedagógicas que considere
efetivamente a complexidade cultural do Brasil ainda não se efetivaram no contexto escolar.
O autor apresenta a educação intercultural como uma proposta pedagógica capaz de
estabelecer o diálogo entre as diferentes culturas existentes nas salas de aula sem privilegiar uma
em detrimento da outra. Construir uma proposta de educação intercultural demanda
compreender as diferenças conceituais entre o multiculturalismo e a perspectiva intercultural.
A abordagem multicultural indica uma convivência entre os diferentes grupos sociais
inseridos no mesmo contexto, reconhecendo que cada grupo possui uma construção histórica de
identidade e cultura própria. Reconhecer a historicidade na construção indentitária e cultural de
cada grupo pode contemplar as minorias, mas também, pode justificar a criação de guetos
culturais. A perspectiva da educação intercultural surge a partir das lutas contra os processos de
exclusão social, buscando estabelecer a interação, o respeito e a reciprocidade entre grupos
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diferentes, como fator de crescimento cultural e enriquecimento mútuo,
Assim, em nível das práticas educacionais, a perspectiva intercultural propõe novas
estratégias de relação entre sujeitos e entre grupos diferentes. Busca promover a
construção de identidades sociais e o reconhecimento das diferenças sociais. Mas, ao
mesmo tempo, procura sustentar a relação crítica e solidária entre eles. (FLEURI, 2000,
p. 49).

Nesta linha de pensamento, a interculturalidade se baseia em um critério ético em que
todas as culturas merecem o mesmo respeito, estabelecendo um marco de convivência entre os
diversos grupos considerando o patamar da igualdade e da diferença, ou seja, nenhum grupo
pode se sentir discriminado por algum aspecto diferenciador. As diferenças entre um grupo e
outro não podem envolver nenhuma forma de desigualdade. É preciso destacar ainda, que para
Fleuri (2000), a educação intercultural requer intencionalidade por parte do educador, pois este
processo não é construído espontaneamente.
De acordo com Candau (2010), a emergência da educação intercultural nas escolas se faz
necessária para superar o processo de homogeneização cultural de base ocidental e eurocêntrica
que silencia e inviabiliza vozes, saberes, crenças, cores e sensibilidades, marcada pela negação
dos ―outros‖. Compreendemos que a perspectiva da educação intercultural requer descolonizar a
escola e suas práticas monoculturais, que tem negado as diferenças dos sujeitos nas práticas
pedagógicas.
Para Walsh (2009), a educação intercultural na perspectiva crítica trata de questionar as
diferenças e desigualdades construídas ao longo da história entre diferentes grupos
socioculturais.
[...] proponho a interculturalidade crítica como ferramenta pedagógica que questiona
continuamente a racialização, subalternização, inferiorização e seus padrões de poder,
visibiliza maneiras diferentes de ser, viver e saber e busca o desenvolvimento e criação
de compreensões e condições que não só articulam e fazem dialogar as diferenças num
marco de legitimidade, dignidade, equidade e respeito, mas que – ao mesmo tempo –
alentam a criação de modos ―outros‖ – de pensar, ser, estar, aprender, ensinar, sonhar e
viver que cruzam fronteiras. ( WALSH, 2009, p. 25).

Para a pesquisadora, a interculturalidade crítica parte do problema estrutural-colonialracial se dirige para a transformação das estruturas, instituições e relações sociais e a construção
de condições radicalmente distintas, como prática política desenha outro caminho, agindo contra
a exclusão, negação e as práticas de desumanização e de subordinação de conhecimentos que
privilegiam alguns sobre outros ―naturalizando‖ a diferença e ocultando as desigualdades que
se estruturam e se mantêm, (WALSH, 2009).
Atualmente as relações entre povos indígenas e não indígenas têm se tornado cada vez
mais frequente, devido às migrações da aldeia para a cidade, atendendo a diversos aspectos da
organização sociocultural, vida familiar, divisão do trabalho, busca por atendimento as políticas
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públicas como educação e saúde, entre outros. Estando na cidade, as crianças e adolescentes em
idade escolar são matriculados nas unidades escolares.
Sendo assim, os professores das escolas urbanas e os alunos indígenas se deparam com
grandes desafios, gerando um conflito de identidades. De um lado, a insegurança do professor
não indígena em atuar em situações totalmente desconhecidas de sua cultura. De outro, o
estudante indígena que não se reconhece nesse cenário escolar de construção de novos
conhecimentos e nova cultura, resultando em alguns casos, no fracasso, desistência e
infrequência nas aulas.
Candau (2016) afirma que no que se refere à educação escolar é possível detectar um
sentimento de impotência quando se trata das diferenças culturais, de não sabermos como
enfrentar de forma positiva essas questões. Pensando na incorporação da perspectiva
intercultural no cotidiano escolar, a autora concluiu que para avançar nesse tipo de trabalho, é
importante que o tema seja introduzido nos processos de formação continuada que são
realizados na própria escola.
Nóvoa (2001) quando questionado em entrevista sobre a complexidade da função
docente na atualidade, ressalta:
É difícil dizer se ser professor, na atualidade, é mais complexo do que foi no passado,
porque a profissão docente sempre foi de grande complexidade. Hoje, os professores
têm que lidar não só com alguns saberes, como era no passado, mas também com a
tecnologia e com a complexidade social, o que não existia no passado. Isto é, quando
todos os alunos vão para a escola, de todos os grupos sociais, dos mais pobres aos
ricos, de todas as raças e todas as etnias, quando toda essa gente está dentro da escola e
quando se consegue cumprir, de algum modo, esse desígnio histórico da escola para
todos, ao mesmo tempo, também, a escola atinge uma enorme complexidade que não
existia no passado. (NÓVOA, 2001, s/p)

Podemos compreender nas palavras do autor que apesar da democratização do acesso ao
ensino, nossas escolas encontram grandes dificuldades em acolher e assegurar o direito de
aprendizagens significativas para os grupos sociais que historicamente foram excluídos do
processo. Muitas vezes, essas dificuldades acarretam perversas formas de exclusão que vão
causar danos ao desenvolvimento e autoestima dos estudantes.
Pesquisas (ALEXANDRE, 2017, CANDAU, 2016; WALSH, 2009), apontam que as
práticas escolares são pautadas em um currículo eurocêntrico, e que mesmo, que o professor
tenha boa vontade, eles não tratam os alunos como iguais e não privilegiam os diferentes grupos
que compõe o universo escolar.
Nesse sentido, os professores são avaliados por Candau (2016) com daltonismo cultural
na medida em que continuam, em pleno século XXI, a lidar com as diferenças pela ótica do
discurso da igualdade, homogeneização e conforme sentencia Alexandre (2017), a escola não
reconhece a alteridade como fator positivo para o processo de interação e socialização dos
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diferentes grupos raciais em seu espaço. Esse não reconhecimento deixa a margem os tidos
como ―diferentes‖ como também invisibiliza a contribuição desses grupos para o
desenvolvimento econômico, político e cultural da sociedade brasileira.
Assim, podemos afirmar que a Lei 11.645/08, que prevê a inserção dos conteúdos nos
currículos escolares, do estudo da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena ainda tem
muito a avançar nos sistemas de ensino para que de fato se cumpra a lei e as diretrizes
construídas a partir dela.
Sendo assim, considerando a diversidade de culturas existentes na sociedade e a
necessidade de inclusão nos espaços escolares, acreditamos na formação de professores na
perspectiva da educação intercultural para assegurar o respeito à diferença e à construção de
uma sociedade em que todos possam ser plenamente cidadãos.
.
6 Algumas Considerações

O avanço do capitalismo na região do extremo Norte de Mato Grosso não se importou
com os povos que viviam na região, os interesses agrário, latifundiário e ambiental estavam
acima de tudo. Assim, as populações indígenas, posseiros, seringueiros, camponeses e
lavradores, obstáculos nesse processo, foram expulsos de suas terras, muitos mortos e os que
sobreviveram postos em locais específicos para atender o interesse do capital.
Nesse sentido cabe às escolas promoverem o debate e reflexões sobre essa realidade na
região bem como introduzir no currículo escolar o debate intercultural abrangendo
principalmente, a questão dos povos indígenas.
Nesse contexto o papel da formação docente é provocar no professor reflexões que
possibilitem a descolonização do pensamento, tanto na teoria quanto na prática, para que
analisem e reflitam sobre a realidade onde estão inseridos, e que isso possa atingir a escola, o
currículo, para então formarem pessoas que pensem e defendam a cidadania, reconhecimento da
identidade, cultura e memória de um povo.
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IDENTIDADES EM CONSTRUÇÃO – PRESENÇA DO POVO BORORO
NO ESPAÇO URBANO DE CUIABÁ
Itamara dos Anjos Oliveira (PPGE/UFMT) – itamarahis@hotmail.com
Resumo:
O presente artigo tem como objetivo iniciar as discussões sobre a presença indígena nos contextos urbanos e suas
contribuições na formação identidária dos habitantes das cidades. Para fins de discussão elegemos o espaço urbano
da cidade de Cuiabá como lugar de pesquisa e como sujeitos, os estudantes indígenas que estudam no Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT – nos campi urbanos Várzea Grande, Cuiabá – Octayde
Jorge e Cuiabá – Bela Vista, bem como suas famílias. A pesquisa apresentada, em fase inicial, objetiva trazer as
discussões que envolvem a temática indígena em contextos urbanos, tentando a aproximação com produções
acadêmicas que versam sobre o tema e em especial que trabalham com vistas ao cumprimento da Lei 11.645/2008 e
as discussões promovidas pela Educação Intercultural. Para balizar as discussões, além das leituras da literatura
especializada, trabalharemos com entrevistas e estudo de imagens com os estudantes indígenas e suas famílias.
Palavras-chave: Identidades. Presença Indígena. Educação Intercultural.

1 Introdução

De acordo com textos estudados, atualmente, os indígenas em aldeias procuram parentes
nas cidades em busca de tratamento médico e continuidade da escolarização formal, esse
deslocamento aumenta o contingente populacional de indígenas no espaço urbano, o que torna o
estudo de suas presenças importante.
Os povos indígenas que sofreram com o processo histórico de colonização em suas
aldeias, de cunho agressivo e violento, no espaço urbano continuam a sofrer com o processo
histórico da violência do silêncio, da ausência de conhecimento e reconhecimento sobre seus
modos de vida e da negação de sua existência nesses espaços.
Importante refletir sobre as lutas diárias dos indígenas nos contextos urbanos, que
vivendo nas cidades, não abandonam suas identidades indígenas étnicas culturais, e que lutam
para o reconhecimento de seu modo de vida, se contrapondo ao imaginário coletivo de que
―lugar de índio é no mato‖, discutir tal temática é também promover a visibilidade da presença
dos indígenas na cidade.

2 Desenvolvimento
Segundo Maria Sylvia15, o imaginário que possuimos sobre os corpos indígenas tem sua
origem nas iconografias produzidas quando da colonização do Brasil por Portugal, as teorias
raciais e os discursos que balizaram a colonização influenciaram o contato dos não indígenas

15

PORTO ALEGRE, Maria Sylvia. Imagem e representação do índio no séc. XIX. In: GRUPIONI, L.D.B. (org.)
Índios no Brasil. São Paulo: Global: Brasília: MEC, 1998. (pp.59-72).
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com os indígenas e permanece na memória de longa duração, essa memória fundamenta as
percepções sobre a identidade étnica da cultura brasileira.
A saída de indígenas da aldeia para as cidades não é algo recente.

A presença,

principalmente por conta da educação formal e postos de trabalho é algo que acontece desde
meados do século XX, isso se deve também pelo fato de muitas aldeias indígenas fazerem
fronteiras próximas com cidades.
Apesar desse contato constante, pouco se sabe sobre os indígenas que estão nas cidades,
a dificuldade de estudar essa questão talvez esteja na definição da identidade indígena, sobre
isso, a Constituição de 1988 reconhece as "sociedades indígenas" como coletividades situadas
entre os índios, enquanto indivíduos e cidadãos brasileiros, e o Estado, nas aldeias; mas, nas
cidades, talvez por conta dos preconceitos e estigmas, a identidade indígena é frequentemente
silenciada16.
Interessante tratar sobre esses contatos, em espaços de fronteiras, pois são lugares de
trânsito, troca de conhecimentos, e redefinições das identidades étnicas dos grupos que fazem
fronteiras, sejam indígenas ou não indígenas.
As identidades étnicas podem ser pensadas como estando sempre em processo, para se
tornar inteligível se faz necessária a relação ―nós‖ e os ―outros‖, imbricadas com outras
identidades. E existem a partir de escolhas estratégicas para sobreviver socialmente.
Os indígenas do povo Bororo se constituem como um grupo étnico cultural, pois
compartilham de uma organização social em um campo de interação onde se identificam e são
identificados como Bororos, diferenciando-se de outros povos, incluindo a sociedade regional
da qual faz fronteira.
Segundo Almeida17, avalia-se que existiam cerca de 10 mil Bororos no território que ia
desde a Bolívia até o rio Araguaia e o rio das Mortes (nos estados de Mato Grosso e Goiás).
Desenvolvendo seu modo de vida que buscava o equilíbrio com a natureza e no cuidado com a
comunidade. Acontece que esse modo de vida, sua organização social, cultural e política sofre
alterações com a intensa e longa relação de proximidade com os não-indígenas, principalmente
da sociedade regional que circunda as aldeias. Esse contato constante remonta a colonização,
desde 1.716, nas assim chamadas fronteiras étnicas culturais (GRANDO, 2004)18.
16

Sobre o conceito ―índio‖ Ribeiro nos diz que ―índio é todo individuo reconhecido como membro de uma
comunidade de origem pré-colombiana, que se identifica como etnicamente diversa da nacional e é considerada
indígena pela população brasileira com quem está em contato‖. RIBEIRO, Berta Gleizer. O Índio na História do
Brasil. São Paulo: Global, 1997, p. 28.
17
ALMEIDA, Arthur José Medeiros de. Rituais indígenas na contemporaneidade brasileira: a (re)significação de
práticas corporais do povo Bororo. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade de Brasília/UnB, Brasília,
2013.
18
GRANDO, Beleni Salete. Corpo e educação: as relações interculturais nas práticas corporais Bororo em MeruriMT. Florianópolis: UFSC, 2004. 357p. Tese (Doutorado) Programa de Pós-graduação em Educação, Centro de
Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, 2004.
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Através de meios biológicos e culturais se mantem como grupo étnico, compartilhando
conhecimentos, valores, práticas e códigos que fundamentam sua estrutura social. Ser um corpo
bororo é compartilhar de uma cultura marcada por intensa vida ritualística, como o ritual de
nominação, de casamento, de funeral e de festas e celebrações marcadas por cantos e práticas
corporais definidoras da identidade Bororo.
A sociedade bororo exibe um longo contato com as sociedades regionais que fazem
fronteiras com suas aldeias. Resultado principalmente das políticas indigenistas desenvolvidas
ao longo dos séculos, quer de afastamento e/ou de aproximação, em diferentes tempos
históricos, sociais e políticos. Essas políticas certamente influenciaram nas relações com os não
indígenas vivenciadas pelo povo Bororo com as cidades próximas as suas aldeias, dentre elas, o
espaço urbano de Cuiabá.
Tal contato constante também provocou desigualdades e conflitos sociais, por isso a
importância de um espaço educativo com oportunidades de ingresso e permanência para os que
procuram a educação formal nas cidades. Nesse sentido, é importante refletir sobre a iniciativa
do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, de estabelecer em seu
documento chamado Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI19 – espaço para discussão e
propostas voltadas a valorização da diversidade e igualdade étnico-racial por meio de ações
afirmativas, seguindo a instrução nº 01 de 2004 do Ministério da Educação que trata sobre a
promoção da Igualdade étnico-racial, e institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais, garantindo acesso ao ensino pelos estudantes negros,
pardos e indígenas, em todas as etapas e modalidades de ensino, por meio de cotas em seus
processos seletivos.
A pesquisa será balizada na leitura e reflexão de textos e normativas que regem o
trabalho docente do Instituto Federal de Educação Técnica e Tecnológica estruturadas pelo
Ministério da Educação, bem como as normativas construídas pelo IFMT.
Outra perspectiva de estudo é a participação de professores da disciplina de História e
estudantes que atuam nos três campi escolhidos para a pesquisa: Cuiabá Octayde Jorge, Cuiabá
Bela Vista e Várzea Grande. No caso dos professores, será interessante perceber, por meio de
seus relatos orais, como foram construídas suas trajetórias acadêmicas e profissionais e seus
fazeres pedagógicos frente a Lei 11.645/2008. No que concerne aos estudantes indígenas, além
das trajetórias acadêmicas vivenciadas, seus relatos orais proporcionarão entender como
constroem e reconstroem suas identidades e seu modo de vida no espaço urbano de Cuiabá
(THOMPSON, 1992).

19

Plano de Desenvolvimento Institucional – 2019-2023. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso. Cuiabá: IFMT, 2019, página 65.
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3 Considerações finais

Como indicado, a pesquisa está em sua fase inicial, mas de acordo com leituras já
realizadas, podemos perceber que o contato constante entre Bororos e o espaço urbano de
Cuiabá provocou influências no modo de ser cuiabano, e dos que moram no espaço da cidade,
entendemos a relevância da pesquisa ao tentar compreender a construção e reconstrução das
identidades indígenas no espaço urbano de Cuiabá, em um processo continuo de trocas com os
não indígenas que fazem parte do contexto da cidade, contribuindo e recebendo contribuições na
construção das identidades e modos de vida.
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O CURRÍCULO INTERCULTURAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR
INDÍGENA: REFLETINDO AS QUESTÕES CULTURAIS
Igor Silva de Barros (PPGEDUC/UFMT) – igortucballet@hotmail.com
Resumo:
O presente artigo discute as perspectivas da educação indígena no contexto cultural dos povos indígenas. A
intenção deste artigo é apresentar o currículo da educação escolar indígena, mas antes, se faz necessário perpassar
caminhos a partir do conceito de cultura, currículo e intercultura amparados pela legislação nacional que
fundamenta a Educação Escolar Indígena e a Funai, enquanto órgão federal articulador das políticas indigenistas.
Nesse percurso trazemos o conceito de cultura como fenômeno marcante do mundo inteiro, mas em especial no
Brasil por termos uma população marcada pelas diferenças, ou seja, uma sociedade diversa. Trazemos autores
como (LARAIA, 2001), (VEIGA, 2003), (MORGADO, 2014), (GEERTZ, 1989). O presente estudo aborda os
problemas do currículo quanto ao cotidiano vivido pelos alunos, ou seja, aspectos relacionados às diferentes
culturas presentes na realidade de cada educando da comunidade escolar indígena. Em seguida apresentamos a
intercultura como um tema que mostra a relação entre processos identitários socioculturais diferentes, focalizando
especificamente a possibilidade de respeitar as diferenças e de integrá-las em uma unidade que não as anule. A
educação escolar indígena precisa desconstruir a compreensão rígida, hierarquizante, disciplinar, normalizadora da
diversidade cultural e adentrar a um campo flexível, fluido, polissêmico.Trata-se de um estudo bibliográfico. O
estudo permitiu compreender que no currículo da escola indígena são necessários que sejam incorporados
elementos do cotidiano e da cultura indígena, ou seja, os saberes culturais e é preciso levar em consideração as
diferenças e culturas dos alunos no processo de ensino e aprendizagem.

1 Introdução

O presente estudo aborda os problemas do currículo quanto ao cotidiano vivido pelos
alunos, ou seja, aspectos relacionados às diferentes culturas presentes na realidade de cada
educando da comunidade escolar indígena.
A partir disso, o presente trabalho tem como objetivo discutir as perspectivas da
educação indígena no contexto cultural dos povos indígenas, incorporando e valorizando os
saberes culturais ao currículo. Na primeira parte do trabalho trazemos o conceito de cultura,
marcadas por características como ações, vestimentas, comidas, variações linguísticas, entre
outras formas de identidade. (LARAIA, 2001). Na segunda parte do trabalho, vemos no
currículo a importante tarefa de demarcar o que vai ser ensinado e o que precisa ser aprendido.
O currículo é considerado como um meio de referência para se analisar o que a instituição de
ensino faz em relação ao seu projeto político pedagógico, sendo que o aprendizado do aluno é
construído a partir das propostas da instituição educacional (SACRISTÁN, 2000). Demarcamos
neste projeto a relação entre currículo e cultura em uma perspectiva intercultural a partir de uma
escola para todos defendida pela legislação nacional que fundamenta a Educação Escolar
Indígena e a Funai, enquanto órgão federal articulador das políticas indigenistas.
Dentre os desafios encontrados na educação brasileira encontra-se a dificuldade de se
promover e praticar o respeito e a valorização da diversidade cultural existente na sociedade e
nas escolas. Do ponto de vista cultural, a diversidade é entendida como a construção histórica,

1262

cultural e social das diferenças, que foram sendo edificadas ao longo das relações históricas
pelos sujeitos sociais (MIORANZA; ROËSCH, 2017).
A reflexão sobre a relação da diversidade cultural com o currículo da escola indígena e a
prática escolar deve ser enaltecida, ressaltando a importância desse estudo com as diferenças
culturais que ainda apresentam seus conceitos deficientes e escassos, sendo notável a
necessidade de desenvolvimento de mais políticas, estudos e mudanças significativas no meio
escolar.
Percebemos, ao longo dos estudos acerca do currículo, que os conteúdos a serem
ensinados e aprendidos precisam levar em consideração o cotidiano vivido por seus alunos, ou
seja, aspectos relacionados às diferentes culturas presentes na realidade de cada educando e em
se tratando do currículo escolar indígena essa sensibilidade de se escolher o que ensinar e o que
aprender não pode ser diferente, o que ocasionalmente faz do processo educativo um caminho
para um currículo multicultural.

2 O CONCEITO GERAL DE CULTURA
O homem na história da sua existência, construiu conhecimentos e a partir dessa
construção, produziu cultura. A partir da Antropologia moderna vemos uma reconfiguração do
conceito de cultura e ao modo que vemos o mundo, olhares de cunho moral e valorativo,
diferentes comportamentos em sociedade e até mesmo as posturas corporais, a partir de um
olhar físico, são produtos de uma herança cultural deixada por alguma cultura. As culturas são
marcadas por características como ações, vestimentas, comidas, variações linguísticas, entre
outras formas de identidade. (LARAIA, 2001).
Nos últimos séculos podemos dizer que a cultura e a educação foram trabalhadas a
questões muito simplistas. Mas isso não quer dizer que esses termos foram trabalhados de forma
superficiais, mas sim que não haviam questionamentos e críticas sobre os desdobramentos dos
mais profundos conceitos de cultura e educação, principalmente sobre seus significados mais
atuais. O que se fez foi focar as discussões por meio de suas bases conceituais comuns, e com
isso discutir mais profundamente questões pertinentes no âmbito cultural e educacional. E o que
se afirmava, de forma simplista era, que a cultura foi durante muito tempo toda e qualquer
produção da humanidade, nos seus aspectos materiais, artísticos, filosóficos, científicos,
literários, etc, ou seja, tudo que a humanidade havia produzido de melhor. A cultura foi pensada,
historicamente, como única e universal. A cultura era algo que resumia a humanidade, baseado
em

um

conceito totalizante, ou seja, uma vertente epistemológica

desconsiderando as diversidades culturais. (NETO, 2003).

monocultural,
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Para NETO, (2003, p. 07) ―a educação era entendida como o caminho para o atingimento
das formas mais elevadas da Cultura, tendo por modelo as conquistas já realizadas pelos grupos
sociais mais educados e, por isso, mais cultos‖.
Segundo LARAIA (2001) não é de hoje que vemos teorias que estereotipam funções
específicas a ―raças‖ ou outros grupos de pessoas.
Para LARAIA (2001) as diferenças genéticas não são elementos que determinam as
diferenças culturais. Qualquer criança pode receber educação de uma nova ou outra cultura, mas
essa criança precisa conviver desde o início e em um determinado tempo com o aprendizado no
qual está sendo vivenciado.
Segundo MORGADO (2014) a transmissão da cultura da sociedade se dar a partir das
gerações adultas sobre as gerações mais jovens. O processo de educação abarca um conjunto de
características como valores, conhecimentos, técnicas, dia a dia, vestimentas, comidas, religião,
entre outras coisas, a cultura do grupo.
Um dos primeiros autores a advogar o conceito de cultura foi Segundo Edward Taylor
que tratava a Cultura como Civilização, a partir de um ponto de vista etnográfico, fazendo parte
da cultura o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes, entre outras
capacidades e hábitos do homem pertencente a sociedade.
Entender a cultura de um grupo reverbera a sua normalidade sem diminuir seu interior
ou particularidade. (GEERTZ, 1989).
GEERTZ (1989) traz um novo olhar ao conceito de cultura por meio da semiótica. Ele
fala que ――o homem é um animal amarrado em teias de significados que ele mesmo teceu‖. Ele
defendia que a cultura é pública, porque o significado existe. A antropologia na antiguidade era
tida como ciência experimental em busca de leis, mas com a antropologia mais atual fica
evidente uma ciência interpretativa preocupada com a busca dos significados. Cultura é uma
condição que faz o homem existir. A cultura define o homem e o homem define a cultura, sendo
produto das ações dado em um processo contínuo que os indivíduos traduzem sua existência.

2.1 CURRÍCULO E SUA RELAÇÃO COM A CULTURA
Currículo é um termo de origem latina, originando-se de curriculum que tem como
significado ―lugar onde se corre‖ que por sua vez é derivado de currere, sugerindo percurso ou
carreira. A interpretação do termo currículo é entendida como ―um curso a ser seguido, um
conteúdo a ser estudado‖ (PACHECO, 2007, p.48).
A palavra ―currículo‖ tem associação com ―programa‖ ou ―plano de estudo‖ e
atualmente tem amplas interpretações semânticas e de uso, neste contexto, a instituição escolar
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escolhe, dentre as possibilidades, estruturas específicas que representem seu posicionamento
educacional aos seus educandos (CORDIOLLI, 2004).
A relação entre currículo e cultura encontra-se desde o início das discussões que definem
esse objeto e campo da educação. Ao longo das diversas teorias que se constituem em torno do
currículo, desde inícios do século XX, várias concepções de cultura têm se construído.
Atualmente existem muitas maneiras de conceber a cultura em relação ao currículo, ou dentro
das diversas concepções e significados de currículo.
Para Felício e Possani (2013) a prática curricular é um espaço privilegiado que permite
analisar as contradições entre as intenções e a prática educativa que está além de
documentações, sendo que para esclarecer a realidade curricular torna-se necessário o
desenvolvimento da compreensão dos contextos e as práticas que aí interagem. Dessa forma, os
autores consideram dentre os elementos essenciais para a análise de práticas curriculares:
Quando se fala sobre currículo significa tratar de questões referentes ao que se ensina na
escola. Um currículo que evidencie o respeito e considere a cultura dos sujeitos educativos,
explicita um novo posicionamento de educadores, gestores, entre outros, no que se refere às
expressões culturais que são demostradas pelos educandos. E essa relação de proximidade com
a diversidade cultural do aluno é uma excelente e potente postura metodológica que tem o
potencial de direcionar e auxiliar na escolha de conteúdos e de processos de ensino dentro das
salas de aula (VILAR, ANJOS, 2014).
As crianças, adolescentes, jovens e adultos que frequentam as instituições escolares em
quaisquer de suas etapas expressam a sua cultura vivida e são portadores de saberes
produzidos em seus grupos de convívios. Estes saberes, comumente, sem
sistematização rigorosa guardam em si muito da experiência vivida incorporando: [a] a
tradição mítica e folclórica, [b] as diferentes mediações de saberes profissionais,
experimentais e para-científicos, comumente transmitido por tradição entre gerações;
[c] a assimilação e simplificação de saberes transmitidos por grupos profissionais, pelas
instituições escolares e pelas mídias (CORDIOLLI, 2004, p.20).

Dentro da escola o currículo é considerado como um meio de referência para se analisar
o que a instituição de ensino faz em relação ao seu projeto político pedagógico, sendo que o
aprendizado do aluno é construído a partir das propostas da instituição educacional
(SACRISTÁN, 2000). Dessa forma, ele é o elemento norteador para as ações que são
desenvolvidas neste contexto, uma vez que se apresenta fornecendo orientações sobre o que se
faz e ensina e como proceder para que o processo de ensino e aprendizagem se efetue com
sucesso.
O currículo é considerado um espaço de cultura em torno do conhecimento, o qual
contribui de forma decisiva para corporizar as finalidades da escolarização (LOPES; MACEDO,
2011), dessa forma, qualquer abordagem baseada no conhecimento requer uma discussão sobre
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quem define esse conhecimento e qual o papel do professor nesse processo de construção, que
jamais pode ficar dissociado das questões pessoais, como tem defendido Pinar (2015) em muitos
dos seus escritos acerca da subjetivação do currículo.
O currículo faz parte de uma cultura selecionada e organizada pelos moldes do contexto
político, social e cultural de uma instituição de ensino. Assim, é importante que ocorra a
introdução nesta prática de elementos que venham a compreender a cultura na escola. A
construção do currículo está ligada a um processo que intercala a cultura e os conteúdos
curriculares (SACRISTÁN, 2000).
De acordo com Macedo (2006), a produção teórica sobre a temática do currículo
ampliou-se consideravelmente no Brasil desde os anos 1980. Os estudos curriculares tem
abordado a definição de currículo de diversas formas, as quais transpassam pelo que tem sido
denominado currículo no dia a dia escolar (MACEDO; LOPES, 2011).
Moreira e Candau (2007) esclarecem que são associadas variadas concepções à palavra
currículo. Estas são derivadas dos diversos modos pelos quais a educação historicamente é
concebida e também pelas influências teóricas que acabam por afetá-la, vindo o currículo a ser
interpretado como:
O processo de ensinar e de aprender na construção curricular, expressa não apenas
fundamentos e conhecimentos que se desejam alcançar, mas constituem regras e padrões que
auxiliam os indivíduos a formarem a sua própria concepção e visão do mundo. Então, o que se
incorpora no currículo não está limitado apenas às informações, mas expande-se para a
construção de maneiras particulares de produzir ações, de perceber o que acontece a sua volta,
de enriquecer a comunicação e de se encontrar nas atitudes cotidianas e ver as mudanças
(CORDIOLLI, 2004).
Moreira e Silva trazem opiniões bem convergentes sobre a tradição crítica do currículo,
onde não relaciona currículo somente a técnicas como procedimentos ou métodos. Para esses
autores, o currículo está associado a questões sociológicas, políticas e epistemológicas. Isso tudo
quer dizer que o currículo citado aqui leva em consideração aspectos sociais e culturais dado o
período histórico a que se encontra (MOREIRA, SILVA, 2002).
As primeiras tendências curriculares foram associadas em suas origens numa relação de
controle social, ou seja, numa relação de poder.
Segundo Kliebard (1974 apud MOREIRA, SILVA, 2002, p. 11), houve duas grandes
tendências da época, a primeira defendia a ideia de um currículo que valorizasse os interesses do
aluno e a outra na produção e construção científica de um currículo que preparasse a
personalidade crítica dos adultos. Ambas contribuíram para a educação no Brasil, a primeira
ajudou mais precisamente no desenvolvimento do escolanovismo, e a outra foi o que fez
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originar o tecnicismo. As duas tendências pertencentes a uma pedagogia tradicional que foram
responsáveis por mudanças significativas nos setores sociais, políticos e econômicos
obedecendo a ordem capitalista que já se fortalecia. Essas tendências de currículo com
características tradicionais que marcaram, dominaram por décadas a educação no Brasil.
Com o passar dos anos, nos anos 50, ocorreu uma revolução pedagógica no campo da
educação a fim de desenvolver ainda mais o currículo. Foi em 1973 em uma conferência na
Universidade de Rochester que começou as primeiras reformas curriculares, muitos rejeitavam a
tendência tradicional curricular dominante, devido à existência de grandes injustiças e as
desigualdades sociais, o que fez com que o papel da escola e do currículo fosse denunciado, pois
assumiam sempre um papel de opressor sobre os oprimidos.
Neste novo modelo de currículo, vimos que o seu papel de construção do conhecimento,
considerava a cultura daquele povo que mais precisava, buscando potencializar seu papel
libertador e é este conceito de currículo que o presente trabalho busca aprofundar-se, o currículo
que se preocupa com a realidade da cultura dos educandos e da comunidade. O currículo precisa
ser entendido como real e prático, em constante construção e que destaca os sujeitos da
educação como principais nesse processo. Essa praticidade nos ajuda entender que ele se
encontra em um dado período histórico e sofreu influências que originou-se o modelo que temos
hoje de currículo, preocupado com a real necessidade dos alunos.
Sacristán (2000) alega que as práticas pedagógicas são norteadas por suas concepções
curriculares, as quais evidenciam as teorias que as fundamentam. Para este mesmo autor, estas
teorias podem se classificar em: Teorias Tradicionais, Teorias Críticas e Teorias Pós-críticas de
Currículo.
O currículo se relaciona diretamente com a questão do poder, o que pode separar as
teorias tradicionais das teorias críticas e pós-críticas do currículo. Neste contexto, Sacristán
(2000) diz que, as teorias tradicionais tendem a se mostrar como neutras, científicas e
desinteressantes, uma vez que defendem que os saberes dominantes são que definem o ensino e
as técnicas aplicadas, servindo para que o ensino aconteça na escola, porém, revelam sua
ideologia, uma maneira de ver e pensar o mundo.
Entretanto, de forma alguma, as teorias críticas e pós-críticas não aceitam esta maneira
de pensar do currículo, pois é defendida por essas teorias a frequente existência de
questionamentos sobre o porquê se trabalhar determinados conhecimentos em vez de outros, já
que os significados sobre currículo vão muito além dos defendidos pela teoria tradicional.

2.2 INTERCULTURA E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
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A resistência indígena no Brasil à ocupação dos colonizadores foi palco de sérios
confrontos entre o povo que aqui habitava e os invasores. Foram mais de cinco séculos de
história de lutas, conquistas e ocupação. Tanto o povo que aqui já estava quanto o povo
considerado invasor, se relacionavam a partir de estratégias de enfrentamento por força física,
pacífica e também a resistência cultural.
A educação, tanto para os povos que já se estavam aqui quanto para os povos invasores,
sempre foi fundamental para ecoar esses mais de 500 anos. Historicamente, vale lembrar a
propagação da educação jesuíta aqui no Brasil. Os povos nativos sempre lutaram para manter
sua educação, mesmo com todos os conflitos existentes como as fugas e todas as torturas
originadas da escravidão. Eles procuraram manter espaços que possibilitassem identificar e
valorizar sua história, valores e projetos de vida, para o futuro. (SILVA, 1999).
Nesse mundo da diversidade e a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais temos a
pluralidade cultural como um dos temas transversais. Com isso, temos um protagonismo
marcante da multiculturalidade e a perspectiva intercultural e sua contribuição não só para a área
educacional como também para a sociedade de forma geral por meio do desenvolvimento do
Referencial Curricular Nacional direcionado para as escolas indígenas. Essa diversidade é
potencializada ainda mais com as políticas afirmativas construídas para as minorias étnicas, e
isso é sinalizado nas leis, projetos e programas de inclusão de pessoas com necessidades
especiais na escola regular, movimentos de gênero, negros, pessoas idosas, mulheres,
valorizando assim cada vez mais as diferenças. (FLEURI, 2003).
Todas as questões culturais devem ser tratadas de forma a considerar a diferença como
inerente ao ser humano, isso implica desconstruir o processo de homogeneização, out seja, de
unificação de culturas. Isso significa a imposição de uma única cultura sobre outras formas de
expressões culturais. Na perspectiva de uma nação brasileira com apenas uma única identidade
étnica nacional desdobram-se aspectos de esquecimento e exclusão do outro por não se encaixar
nos padrões normativos da sociedade.
O Brasil se constitui historicamente como uma sociedade multiétnica tomando-se por
base uma imensa diversidade de culturas. Reconhecer nossa diversidade étnica implica
ter clareza de que os fatores constitutivos de nossas identidades sociais não se
caracterizam por uma estabilidade e fixidez naturais. As identidades culturais – aqueles
aspectos de nossas identidades que surgem de nosso pertencimento a culturas étnicas,
raciais, linguísticas, religiosas, nacionais – sofrem contínuos deslocamentos ou
descontinuidades. (FLEURI, 2003, p. 23).

Com isso, entende-se que a identidade não é fixa, ela é considerada relacional. Existe
uma relação marcante entre identidade e diferença onde uma depende da outra para existir.
Segundo Delmondez (2014, p. 634), pode-se dizer, didaticamente, que a identidade é ―aquilo
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que eu sou‖ e se dá como uma positividade e a diferença é ―aquilo que o outro é‖. Portanto,
ambas são autorreferenciadas e intercambiáveis.
É notório que a cultura indígena apresentam saberes culturais próprios, com isso eles têm
direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue e
comunitária, conforme define a legislação nacional que fundamenta a Educação Escolar
Indígena.
Segundo a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) no regime de colaboração, tratado pela
Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a
coordenação nacional das políticas de Educação Escolar Indígena é de competência do
Ministério da Educação (MEC), sendo também de incumbência dos Estados e Municípios que
se assegure aos povos indígenas o direito a educação respeitando seus saberes culturais.
Na comunidade indígena temos vários sujeitos, que juntos lutam a cada dia pela sua
sobrevivência e para que sua cultura permaneça viva e sua afirmação étnica. Pois o espaço
escolar indígena é permeado de culturas, valores, crenças, costumes, tradições e saberes
culturais. (NUNES, 2017).
A partir desses estudos, temos em destaque os projetos de escolarização que chamamos
de ―escola para índios‖. Neste cenário vemos uma luta constante dos movimentos sociais
indígenas em busca de uma educação escolar que atendam às suas especificidades, necessidades
e interesses. E sua prerrogativa sempre foi a integração, pois sabemos que a integração e
inclusão garante a redução das desigualdades sociais, mas infelizmente sabemos que não é o que
está ocorrendo.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho discutimos as perspectivas da educação indígena no seu contexto cultural
e que é necessário levar em consideração as diferenças e culturas dos alunos no processo de
ensino e aprendizagem.
Para entender o processo de educação na escola indígena é necessário conhecer o
significado da palavra cultura que sempre variou ao longo dos anos. Mas a partir da noção de
cultura e mente humana podemos pensar seu conceito marcado pelas diferenças que configuram
um cenário de uma população rica em diversidades culturais e a população indígena apresentam
saberes culturais próprios por muito tempo e que lutam na tentativa de não terem sua cultura
silenciada.
Trazemos desdobramentos de currículo como conteúdos a serem ensinados e aprendidos
na escola. As experiências de vida dos alunos precisam estar ligadas aos conteúdos e vice-versa
para que a aprendizagem escolar seja de fato atingida. E por fim os processos de avaliação que
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terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus de
escolarização.
As questões culturais valorizam as identidades e diferenças. Não se pode homogeneizar
aquilo que é diverso. A multiculturalidade nesse contexto é valorizada, trazendo contribuições
não só para a área educacional como para toda a comunidade, isso faz nascer um Referencial
Curricular Nacional específico para as escolas indígenas, valorizando ainda mais a diversidade e
potencializando as políticas afirmativas construídas para as minorias étnicas como pessoas com
necessidades especiais na escola regular, movimentos de gênero, negros, pessoas idosas,
mulheres, entre outros grupos minoritários excluídos.
A legislação nacional que fundamenta a Educação Escolar Indígena e a Funai, enquanto
órgão federal articulador das políticas indigenistas reconhecem e dão direito aos povos
indígenas a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue e
comunitária, conforme define a legislação nacional que fundamenta a Educação Escolar
Indígena.
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CONCRETOS EM UMA ESCOLA INDÍGENA
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Fátima Aparecida da Silva Iocca (Escola Estadual Indígens Hadori) – iocca@unemat.br
Resumo:
Este trabalho apresenta resultados da oficina de geometria plana e espacial utilizando materiais concretos aplicada
na turma multisseriada (7º, 8º e 9º) na aldeia Krehawã no município de Luciara - MT. Com aplicação da oficina
buscamos compreender a percepção dos alunos a respeito das formas geométricas em seu cotidiano e em tudo que
os rodeiam, assim, relacionando tais elementos com os conceitos matemáticos. Para tanto ressaltamos a geometria
informal presente na natureza, construções, objetos, no espaço dos alunos. Tendo como foco os aspectos teóricos da
Etnomatemática (Ubiratan D‘Ambrosio 2013, 2004, 2002). A metodologia adotada foi de cunho qualitativo. Para
realização da oficina foram utilizados os seguintes materiais: blocos lógicos e caixas de objetos e aulas expositivas
e práticas, abordando os conceitos de traços e figuras geométricas planas e espaciais e materiais concretos. Após
aplicação da oficina, foi possível perceber que cada aluno tem um ritmo e tempo diferente para aprender e é preciso
respeitar a individualidade de cada um em seu contexto social e cultural. O material produzido no decorrer da
oficina foi disponibilizado para a escola, o qual será utilizado como apoio pedagógico, uma vez que, a mesma
recebeu este material com gratificação devido à precariedade que as escolas enfrentam.
Palavras-chave: Geometria; Aprendizagem; Diferentes Contextos.

1 Introdução

Os conhecimentos matemáticos são importantes em nossas vidas, mas é inacessível para
uma parcela da população. Conforme afirma Gomez-Granell (1996), a matemática é diferente
das linguagens naturais, ela tem uma linguagem formal, não tem nenhuma referência ao
cotidiano e vem caracterizando-se por abstrações, constituindo-se em um alto grau de
generalização em uma linguagem algébrica. ―A linguagem matemática explica a linguagem
natural para uma formalização que permite abstração e rigor‖.
Destaca-se a geometria como uma linguagem matemática, pois, Boyer (1996), afirma
que ―o desenvolvimento da geometria pode ter sido estimulado devido a necessidades práticas
de construções e demarcações de terras, ou por sentimentos estéticos em relação a configurações
e ordem‖. Desse modo, ressaltamos que, ao trabalharmos com geometria, o aluno desenvolve
um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma
organizada, o mundo em que vive.
A oficina foi aplicada na aldeia Krehawã no município de Luciara – MT, na turma
multisseriada (7º, 8º e 9º), tendo como objetivos: Identificar a geometria plana presente nas
pinturas corporais do povo Inỹ/Karajá da aldeia Krehawã; Destacar ângulos e traços simétricos
nas pinturas corporais; Elaborar um material de apoio didático-pedagógico a partir do material
produzido nas oficinas pedagógicas.
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A metodologia foi de cunho qualitativo, utilizando os seguintes procedimentos:
Observação in loco e aplicação de oficinas pedagógicas.
Por isso, abordamos essa temática objetivando a construção desse conhecimento. Nesse
viés, pretendemos estabelecer possibilidades de conhecer e construir, no contato diário que vai
tendo com esses objetos que as envolvem e que apresentam as mais diferentes formas, e que
pode ser associado a um determinado sólido geométrico, exemplificando, um dado é um objeto
que tem a forma de um cubo, um litro de leite, tem formato de um paralelepípedo, uma lata de
milho tem formato de um cilindro. Assim, podemos identificar o entrelaçamento da matemática
formal com a matemática do dia a dia.
Diante do exposto percebemos que com todas as fragilidades apresentada pelo corpo
docente e diretor da escola o professore conseguem desenvolver um bom trabalho, sempre
empenhando-se em fazer o melhor possível pelos alunos. Tendo consciência que todo aluno é
capaz de aprender porém, é necessário dispor condições levanto em consideração a sua
individualidade, contexto sócio e cultural que está inserido.
2 Referencial Teórico
O mundo que nos rodeia está cheio de formas. Em todos os lugares é possível identificar
objetos, tocá-los, manuseá-los e distinguir formas e associá-las á conceitos geométricos.
Segundo Ferreira (1999, p.983) ―a geometria é a ciência que investiga as formas e as dimensões
dos seres matemáticos‖ também é ―um ramo da matemática que estuda as formas, plana e
espacial, com as suas propriedades‖, ou então, o ―ramo da matemática que estuda a extensão e
as propriedades das figuras (geometria plana) e dos sólidos (geometria no espaço)‖.
Portanto as formas podem ser vistas e apreciadas pelas crianças, e através da observação
do que as rodeiam podem construir conceitos geométricos. Para aprender a geometria que é
ensinada na escola, além de identificar, elas têm que dominar uma teia de conceitos matemáticos
espaciais, numéricos, ponto, reta, curva (nas embalagens de produtos, nas construções, etc.).
Tratando-se sobre o uso e manipulação de materiais concretos nas aulas de matemáticas,
como por exemplo, desenhos ou jogos, auxiliam no processo de percepção e internalização de
conteúdo, assim, facilitando o aprendizado dos alunos. Conforme Lindquist (1994, p. 77)
―materiais de manipulação fornecem oportunidades para raciocinar com objetos e, portanto, para
ensinar a resolver problemas‖. Nesse processo de ensino e aprendizagem, a capacidade de
visualizar e tocar no objeto destaca e favorece a internalização do conhecimento. Portanto, o
ensino utilizando materiais palpáveis admitem visualizar e tocar o material utilizado, porém, não
assegura sucesso no aprendizado do aluno de forma homogenia. Pois segundo Kaleff (2003,
p.17) ―não é inata a todos os indivíduos, encontramos indivíduos que visualizam e outros que
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não visualizam‖. Contudo, o uso de distintos objetos desperta a curiosidade e dá oportunidade
para desenvolver a percepção dos alunos.
Infiltrada na vida a matemática do sujeito ou grupo de pessoas diariamente, estando
vigente nas ações e nas atividades realizadas por elas diariamente. Contudo, muitas vezes não
sendo claramente percebida, principalmente pelos sujeitos sem, ou com pouca escolaridade, os
quais não acreditam em seu potencial. D‘Ambrósio afirma que:
O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todo instante,
os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, explicando,
generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, usando os instrumentos
materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura (D‘AMBRÓSIO, 2013a, p. 22).

Dessa forma, os sujeitos enquanto seres sociais desenvolvem o sistema de conhecimento,
através do agir, da capacidade de criar e recriar suas ações para atender as necessidades da sua
realidade social e cultural. Diante de tais necessidades o sujeito acabou por desenvolver
instrumentos que viessem facilitar sua rotina e sua sobrevivência, uma vez que, esses fatores
vão gerando conhecimento e aprendizagem provenientes das atividades diárias.
Para Freire (2002) enfatiza a necessidade de considerar a realidade presente nas relações
sociais e culturais onde o sujeito está inserido, para assim, atender as particularidades de cada
um na totalidade, porque nenhum fato ou fenômeno se justifica por si mesmo, isolado do
contexto social. Uma vez que, os seres humanos são capazes de agir, desenvolver ações e
propagá-las, criando e recriando no intuito de atender sua real situação de sobrevivência, visto
que o lugar que ocupam na sociedade é submetido a pressões particulares de interesses de
classes sociais. Portanto, elenca que a valorização da diversidade cultural e social proporciona
ao sujeito uma atuação com pensamentos críticos sobre sua atuação no meio em que está
inserido, podendo transformar sua realidade.
Destacamos a importância de compreender o ensino numa visão sociocultural,
possibilitando elementos na estruturação de conceitos no ensino sistematizado direcionado aos
povos tradicionais e culturais. Assim, é possível entender como é constituído a ciência do saber
dentro dessas comunidades culturais ―em tempos e espaços determinados, os conhecimentos que
por elas e através delas se produzem, acham-se sempre revestidos ou emoldurados pela
racionalidade da cultura na qual têm origem‖ (MIGUEL; MIORIM, 2004, p. 129).
No entanto, para vincular a produção de conhecimento cultural ao conhecimento
científico, é necessário reconhecer e apreciar a forma de ensinar e aprender desse grupo cultural,
e a forma como é gerado dentro do seu contexto histórico, assegura (SCANDIUZZI, 2009).
À medida que conhecemos os saberes de um grupo social culturalmente identificável,
ele passa a fazer parte de nós e seus hábitos e costumes serão respeitados, não serão
folclore e nem tidos como ―menores‖, necessitando de uma reeducação.
(SCANDIUZZI, 2009, p.19).
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Nesse sentido, D‘Ambrosio (2001, p. 22) afirma que a educação indígena deve ser
acarretada pela contextualização, visto que ―o cotidiano está impregnado de saberes e fazeres
próprios da cultura‖. No exercício da docência, atentar-se ao trabalhar conceitos em sala de aula
para que não aconteçam conflitos culturais em relação aos saberes já possuído, com os saberes
adquiridos. Tal afirmação contempla não somente a educação indígena, mas, sim a educação
como um todo.
Dessa forma, ressaltamos a importância dos aspectos históricos para obter sucesso no
ensino na sala de aula, a partir das práticas contextualizadas. Ou seja, explorar a história da
ciência e da matemática presente no cotidiano desse povo para propiciar situações para
aproveitar os saberes culturais e tradicionais dos indígenas (MIGUEL; MIORIM, 2004).
3 Procedimentos Metodológicos:
A escolha da metodologia é de fundamental importância para a realização da pesquisa.
Pois, é a metodologia que direciona a pesquisa apontando os caminhos necessários a percorrer
para alcançar os objetivos desejados na investigação. Para tanto, foi utilizada uma abordagem
qualitativa, pois, conforme afirma D‘Ambrósio (2004, p. 21) esta é um tipo de pesquisa que
―[...] lida e dá atenção às pessoas e às suas ideias, procura fazer sentido de discursos e narrativas
que estariam silenciadas‖.
Portanto, entende-se que a abordagem qualitativa possibilita e dar visibilidade aos
conhecimentos, saberes e fazeres em diferentes realidades, possibilitando contar e registrar fatos
que estão invisíveis, permitindo melhor observar e ouvir grupos e indivíduos. Nesse sentido,
objetivamos identificar traços e formas geométricas nos diferentes contextos sociais e culturais
dos alunos que foram nossos objetos de pesquisas, por meio de observações e oficinas
pedagógicas.
Também, contemplou abordagem sócio-interacionista, elencada por Vygotsky (1984), o
qual defende que o aluno aprende interagindo com o meio em que está inserido e com as
intervenções pertinentes. Dessa forma, a metodologia utilizada no decorrer desse trabalho
favoreceu o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, pois, respeitamos suas diversidades e
suas particularidades, suas características individuais e pessoais. A priori, realizamos visitas na
escola foi desenvolvida a pesquisa, e a oficina, realizamos observações e conversamos com a
direção e corpo docentes da escola, também apresentamos a proposta da oficina e solicitamos
autorização para aplicação da mesma.
A oficina foi dividida em aulas expositivas utilizando a lousa e práticas utilizando
materiais concretos e manipuláveis.
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Onde apresentamos os conceitos de traços e figuras geométricas planas e espaciais,
blocos lógicos e caixas de objetos. Após apresentação e discussão dos conceitos geométricos,
iniciamos a aula prática confeccionando figuras geométricas utilizando materiais concretos.
4 Resultados
A oficina de ―Geometria plana e espacial utilizando materiais concretos” foi
desenvolvida na turma multisseriada (7º, 8º e 9º) do Ensino Fundamental II, período vespertino
da Escola Estadual Indígena município de Luciara –MT, nos dias 14 e 15 de maio do ano de
2019. Esta escola oferta o Ensino Fundamenta I(1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º
ano) e Educação de Jovens e Adultos-EJA, e Ensino Médio, com turmas multisseriadas,
funcionando nos períodos matutino, vespertino e noturno, com 80 alunos regularmente
matriculados, assim, afirma a secretária da instituição. A escola possui prédio próprio,
considerada uma escola de pequeno porte, contendo 03 salas de aulas de tamanho padrão,
somente uma das salas possui ventilador. Todos os professores da escola são interinos.
A priori realizamos visita in loco para observação, conversamos com a direção da escola
e apresentamos a proposta da oficina. Nesse momento pedimos autorização para realizarmos a
oficina com os alunos.
Esta oficina iniciou com a organização do ambiente, colocamos as carteiras em forma de
círculo, pois acreditamos que a organização do espaço é importante e contribui para o bom
andamento da aula, não deixando que nenhum aluno fica invisível no decorrer da aula, assim
afirma Galardini e Giovannini (2002). Posteriormente foi distribuídos crachás como nome dos
alunos para melhor identificação deles.
Realizamos levantamento prévio para sondar a percepção dos alunos a respeito da
temática que iríamos trabalhar, investigando os conhecimentos deles em relação à geometria
plana e espacial. Nesse momento percebemos que eles não dominavam os conceitos
geométricos. Diante disso, expomos os conceitos das figuras e formas e figuras geométricas,
iniciando com as linhas retas e perpendiculares, ângulos, vértices, arestas, faces, base, sendo
estes os formadores das figuras geométricas existentes., apresentamos triângulo, quadrado,
retângulo, losango, pentágono, circulo, esfera, cilindro, cone, cubo, paralelepípedo, prisma,
pirâmide e etc, para que assim os alunos pudessem conhecer, ou relembrar das aulas anteriores.
Após exposição dos conceitos, associamos as figuras geométricas com objetos do cotidiano
deles, alguns alunos começaram associar os traços e figuras com objetos bem familiares, como
nas pinturas corporais, artesanatos, adornos, nas construções, na natureza, entre outros.
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No terceiro momento, aconteceram produções de desenhos, onde os alunos colocaram no
papel imagens de algo familiar, os quais, eram compostos por formas geométricas. A maior
parte dos desenhos representava um Karajá/Inỹ com corpo pintado e com adorno (enfeites).
Posteriormente, os alunos desenharam figuras geométricas e as contornaram utilizando cola e
barbantes a fim de entenderem detalhadamente como são construídas, inserindo a nomenclatura
correta. Com essas atividades foram produzidos cartazes e fixado na parede da sala de aula.
Figura 02: Contorno da com barbante.

Figura 03: Contorno da com barbante

Fonte: Autoras

Fonte: Autoras

Para melhor entendimento e fixação do conteúdo foram utilizados canudos plásticos e
linhas de pescar, enfiando a linha no interior do canudo construindo formas geométricas. Cada
canudo representa os vértices, o encontro dos canudos forma as arestas e os ângulos.
Figura 04: Figura com canudo plásticos.

Figura 05: Apresentação da figura confeccionada

Fonte: Autoras

Fonte: Autoras

Os alunos apresentaram a figura que construíram, identificando vértices, arestas e
ângulos, se era uma figura plana ou espacial e qual o nome de cada figura.
Alguns alunos apresentaram dificuldades na coordenação motora, tanto na realização das
tarefas utilizando o barbante quanto nas tarefas utilizando canudos plásticos e linhas de pescar,
precisando da ajuda das professoras para concluir as atividades.
No quarto momento apresentamos as figuras geométricas espaciais utilizando os blocos
lógicos e caixas de objetos do cotidiano para melhor entendimento e internalização do conteúdo.
Nessa atividade os alunos apresentaram dificuldades em reconhecer as figuras espaciais
utilizando a nomenclatura adequada. Somente após apresentar blocos lógicos, caixas.

1277

A avaliação da oficina contou com a opinião dos alunos e por unanimidade, relataram
aceitação sobre as atividades propostas no decorrer da aula e principalmente, sobre a
metodologia adotada utilizando materiais concretos para construírem as figuras geométricas.
Em sua avaliação o professor regente também avaliou o desenvolvimento da oficina de
forma positiva, ela relatou com gratificação a parceria das mestrandas do Programa de Pós
Graduação no Ensino de Ciências e Matemática em levar a universidade para dentro das escolas.
Pois, na sua visão esta parceria é de grande valia, uma vez que, é grande a carência das escolas
públicas com apoio pedagógico e principalmente sobre metodologias diferenciadas que chama
atenção dos alunos, em especial na sua escola é diferenciada, atendendo alunos do povo Karajá.
5 Considerações
O desenvolvimento da oficina sobre Geometria plana e espacial utilizando materiais
concretos na escola indígena atendeu as expectativas dos resultados esperados. Pois, obtivemos
o envolvimento de todos os alunos presentes na aula, e mesmo diante de particularidades e
limitações, conseguiram participar e concluir as atividades propostas, e no momento da
avaliação constatamos que de fato conseguiram aprender os conceitos geométricos trabalhados
na aula. Porém, só foi possível alcançar os objetivos porque levamos em consideração à
realidade, contexto social e culturas da turma.
Mesmo com todas as fragilidades elencadas pelo corpo docente e diretor das escola os
professores conseguem desenvolver um bom trabalho, sempre empenhando-se em fazer o
melhor possível pelos alunos. Diante do exposto, após os dados obtidos percebemos que todo
aluno é capaz de aprender independente do contexto sócio e cultural que está inserido. Porém, é
necessário que o professor leve em consideração a sua realidade e proporcionar condições a ele,
ou seja, utilizar metodologias adequadas que contempla a necessidade de aprendizagem de cada
um deles.
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OS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS A’UWẼ
UPTABI (XAVANTE)
Maria Moura Lima20 (PPGE/UFMT) - mariamouralima11@gamail.com
Maria Aparecida Rezende21 (UFMT/IE)
Resumo
O artigo apresenta como tema o acompanhamento pedagógico dos estudantes indígenas A‟uwẽ uptabi (Xavante)
relacionado ao curso de Pedagogia Modalidade à Distância. Considerando este contexto, a pesquisa tem por
objetivo acompanhar os estudantes indígenas da etnia A‟uwẽ (Xavante) para identificar quais são suas dificuldades
em relação ao acompanhamento das atividades do curso e tecer diálogo com a equipe pedagógica e nesse coletivo
trazer possíveis sugestões para minimizar as problemáticas listadas. Para isso buscamos na pesquisa exploratória
(GIL, 2002) um planejamento que explicite as variadas problemáticas na intenção de compreendê-las e atender aos
objetivos solicitados. Nesse sentido, o plano de estudo perseguirá a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental,
bem como estudo de campo e compreendendo o AVA como um campo de estudo, no sentido do contato direto com
esses estudantes para conversas informais, entrevistas e tudo isso por meios do uso de mídias digitais. Desse modo,
os estudos preveem uma busca constante de leituras, de observações do AVA e as ferramentas disponíveis e
possíveis de comunicação com os estudantes e com suas orientadoras acadêmicas, nesse caso presencial e
entrevistas com as mesmas e coordenações do NEAD e do Curso em estudo.
Palavras-have: Ensino. Pesquisa. Ciberespaço. Aprendizagem.

1 Introdução
O tema em discussão faz parte da dissertação de mestrado, intitulado: ―Os desafios na
formação de professores indígenas A‟uwẽ uptabi (Xavante). Estes totalizam em cinco estudantes
indígenas, localizados na Terra Indígena Pimentel Barbosa e Areões. Situando-se a leste do
Estado de Mato Grosso em dois polos: Água boa e Canarana fazendo parte de três municípios,
qual seja, Água Boa, Canarana e Ribeirão Cascalheira. Vivem nas aldeias Etenhiritipá (Ribeirão
Cascalheira), Areões (Agua Boa); Tserere (Canarana), Belém (Canarana). O objetivo deste texto
é mostrar como foram traçados os caminhos do estudo para alcançar as indagações que nos
fazem assumir essa investigação. Trata-se do acompanhamento pedagógico dos estudantes
indígenas relacionado ao curso de Pedagogia Modalidade à Distância.
Os desafios que me levaram a esta pesquisa envolvem muitos sentimentos, isto é,
curiosidade, justiça, igualdade, direitos, um misto de ousadia e coragem que me faz buscar o
enfrentamento das dificuldades inerentes às experiências vivenciadas durante este tempo de
aprendizado na educação, tempo de encontro com o outro. Esse me desnuda e me coloca à frente
dos desafios do dia a dia, é ele quem me rouba noites de sono, me faz voar para lugares distantes
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em comunidades com povos e culturas diferentes. É com esse outro que (des) construo minhas
certezas.
Assim, num emaranhado de buscas fui encontrando alguns caminhos no AVA que me
dessem pistas de como esses estudantes estão trilhando e compreendendo o caminhar do curso
em estudo. E nessa preocupação as informações lentamente obtidas estão sendo registradas sob
as dificuldades encontradas pelos estudantes A‟uwẽ uptabi (Xavante) durante as leituras
realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem do curso de Pedagogia no que tange às
atividades escritas realizadas por eles. Sentia uma necessidade, até mesmo compulsiva, de fazer
o registro do trabalho desenvolvido, numa tentativa de dar conta da responsabilidade que me
tinha sido destinada.
No entanto, a temática surge a partir de uma dúvida que vem gerando na equipe
pedagógica do referido curso sobre as dificuldades que os cursistas dessa etnia vêm encontrando
para acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas em todas as disciplinas ofertadas
a eles ao longo curso.
Desse modo, tecer um conceito ou definir o termo ―dificuldades‖ não é matéria fácil,
principalmente devido à diversidade conceitual sobre o assunto, pois o enfoque ―distância‖
engloba as diferenças culturais que existem entre as pessoas, deslocamento para o polo, (lugar
onde acontecem as aulas presenciais) e a língua, bem como, o modo como a comunidade
indígena organiza a sua concepção de vida, seus valores e a interação com o ambiente que vive.
De forma geral, a educação a distância, também diz respeito à variedade e convivência de ideias,
características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou meio
social, como comportamentos, valores, crenças e símbolos, dentre outros aspectos mais gerais,
como forma de organização social, política e econômica que caracterizam uma sociedade. Nesse
contexto, a pesquisa se estabelece, por meio da relação virtual com os alunos e também
presencial, saber quais são suas dificuldades em relação ao acompanhamento nas disciplinas
trabalhadas no curso de Pedagogia na modalidade à distância.
Portanto, é notório que nos tempos atuais, os povos indígenas buscam não somente a
inclusão digital, mas um espaço de socialização cultural, no qual sentem-se autorizados a
apresentar um pouco da sua cultura ao mesmo tempo em que aprendem conceitos da cultura
escolar e levam outros aprendizados para o não indígena podendo com isso afirmar que existe
uma troca de ensinos e aprendizados.

2 A Formação de Docentes na Educação a Distância
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O NEAD/UFMT, trata-se de projeto político-pedagógico do Curso de Licenciatura em
Pedagogia - modalidade a distância, inserido no contexto da Universidade Aberta do Brasil
(UAB), desenvolvido mediante parceria interinstitucional estabelecida entre o Ministério da
Educação (MEC), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Prefeituras Municipais de
diversos municípios do Estado do Mato Grosso, cujo desejo é o de oferecer formação e
qualificação aos profissionais que atuam ou atuarão no atendimento à criança de 0 a 10 anos.
Trata-se, também, de um projeto de restruturação
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no Curso de Pedagogia

Campus/Cuiabá, e nos Projetos de Curso de Licenciatura em Pedagogia – modalidade a
distância: Licenciatura em Pedagogia para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
Licenciatura em Pedagogia para Educação Infantil, Licenciatura em Pedagogia (Ênfase em
Educação Infantil) da UAB 1 e 2 e Licenciatura em Pedagogia/Acordo Brasil-Japão. O projeto
resulta também de estudos e discussões sobre a educação da infância, referências legais, bem
como de experiências profissionais vivenciadas pelos membros da equipe do NEAD/IE/UFMT,
ao longo de suas trajetórias. Definir uma proposta de capacitação para profissionais de Educação
é, acima de tudo, ter como referência pesquisas alusivas a essa atividade profissional, como
também a legislação pertinente a Educação Básica.
E, é dessa forma, que a equipe pedagogia NEAD/UFMT, almeja contribuir com as
políticas públicas de forma que o atendimento à criança possa ganhar qualidade, além de
pretender, por meio do oferecimento deste curso, constituir um trabalho em rede que venha
possibilitar, em curto prazo, a promoção de novas experiências, tanto na formação de
profissionais da educação quanto no uso da EAD.
Quanto a construção da presente proposta configura experiência do IE/tanto na
modalidade presencial como na educação a distância. O curso de Pedagogia do campus/Cuiabá
completará, em 2012, 44 anos e a experiência de formação em EAD 20 anos. Foram várias as
reformulações da proposta\curricular do curso, respeitando sempre os debates sobre o perfil
profissional do Pedagogo, bem como o contexto nacional e matogrossense. Com as mudanças
ocorridas no cenário educacional brasileiro foram instituídas as Diretrizes Curriculares
Nacionais – DCN – pela Resolução CNE/CP/01/2006. Essas diretrizes estão articuladas com a
LDB de 1996 e com outros textos legais que tecem a reforma da educação superior. A
Pedagogia é, agora, reconhecida como licenciatura.
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O projeto aqui apresentado tem como base o projeto de reestruturação do Curso de Pedagogia Campus/Cuiabá, o
Projeto do Curso de Pedagogia para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Projeto do Curso de Pedagogia para
Educação Infantil, o Projeto do Curso de Pedagogia (Ênfase em Educação Infantil) UAB 1 e 2 e no Projeto do
Curso de Licenciatura em Pedagogia/Acordo Brasil-Japão. A elaboração do primeiro teve como coordenadora a
Professora Judith Guimarães Cardoso, o segundo os professores: Maria Lucia Cavalli Neder, Kátia Morosov
Alonso e Oreste Preti, o terceiro e o quarto as professoras: Maria Lucia Cavalli Neder, Kátia Morosov Alonso e
Sandra Geiss Lorensini e o quinto a Professora Kátia Morosov Alonso.
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O processo de produção das referidas diretrizes, marcado por embates, dá evidência de
que as reformas constroem - se com base nas disputas de projetos pedagógicos que representam
interpretações e posicionamentos de diversos atores em relação à identidade do Pedagogo, às
finalidades do curso de Pedagogia e ao seu estatuto teórico e epistemológico.
Isto significa que a reforma ocorre em diversos espaços e tempos inter-relacionados
entre si e em diferentes níveis de relações sociais.
Disso resulta que a Pedagogia, na sua essência, é um campo de conhecimento dinâmico,
que busca explicar e intervir na educação, entendida como práxis interessada na formação
humana e no estabelecimento de relações sociais democráticas.
De acordo com o que foi estabelecido nas DCN, o curso de Pedagogia tem o objetivo de
promover
A formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e
em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Brasil (2006).

Por essa razão, a docência deve ser assumida como a base da formação do pedagogo e
concebida para além da sala de aula.
A docência é fulcro de articulação dos diversos conhecimentos – aportes teóricos da
pedagogia e das Ciências da Educação e de outros conhecimentos especializados e daqueles
produtos das práticas escolares e não-escolares refletidas. Lugares onde ela se (re) produz
internamente nas suas especificidades, construindo novas alternativas de práticas pedagógicas
diante de problemáticas existentes. Neste sentido, a docência constitui uma das mediações para
a construção do discurso de síntese da pedagogia, articulada intrinsecamente com a pesquisa.
Assim, a relação docência-pesquisa é um princípio epistemológico da prática (AGUIAR et al.,
2006, p. 830-831).
De modo que, a Lei 11.274, de 06 de fevereiro, que versa sobre o implemento do Ensino
Fundamental de 09 anos, advinda pela sinalização proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1996, e como meta pelo Plano Nacional
de Educação, aprovado pela Lei nº10.172, de 2001, em estreita consonância com a tendência
mundial e, mais ainda, pela latino-americana de escolarização obrigatória a partir de seis anos,
aponta ser imprescindível, pertinente e urgente a revisão nesse nível de ensino, em especial no
que tange ao referencial curricular.
A recepção da Lei que versa sobre a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos é
indicadora para a construção desse Projeto Político- Pedagógico, que, mesmo tendo
conhecimento das possíveis e urgentes transformações que vêm sendo formuladas pelo MEC,
com implicações, inclusive, em revisão e/ou reconstrução de Projetos Político-Pedagógicos já
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em ação, o presente traz também em seu bojo, em especial na estrutura curricular, visando a
uma melhor condução do trabalho pedagógico, para a consecução da articulação das aquisições
de conhecimentos e aprendizagens.

2.1 A Temática da Educação à Distância

A temática da Educação a Distância diz respeito ao conhecimento e à valorização de
características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território
brasileiro.
De forma que, é necessário, revisitar as desigualdades socioeconômicas e a crítica às
relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira a
possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetário e algumas vezes
paradoxal. Assim,
A inclusão educacional de diferentes segmentos da população brasileira a educação, e,
de outro valoriza a nossa diversidade étnico – racial, cultural, de gêneros, social,
ambiental e regional busca construir políticas educacionais que garantam o acesso,
permanência na escola, redimensionando ações em busca da superação da
desigualdade, do preconceito e da intolerância. (MAHER, 2005, pg. 11).

Reconhecer essa complexidade que envolve a problemática social, cultural e étnica, e
principalmente, suas dificuldades é o primeiro passo. A educação a distância, em especial a
educação dita superior, os cursos de graduações amparam aqueles que não possuem condições
de frequentar uma universidade e poder realizar o sonho de se obter um diploma de professor ou
professora, no caso, o Curso de Pedagogia. Em primeiro lugar, porque é um espaço virtual em
que pode se dar a convivência entre estudantes de diferentes origens, com costumes e
religiosidades diferentes daqueles/daquelas que cada um conhece no seu dia-a-dia, e
daqueles/daquelas que compartilham em família. É nesse contexto que vou costurando os fios
que aos poucos vão se desenrolando durante essa pesquisa. Assumo também o diário de
anotações acerca dos meus achados nesse meio digital e os estudantes indígenas.
O diário de registros dos acontecimentos do dia a dia, ou seja, do cotidiano vivido e
refletido pelo autor. Assim o diário se configura como um ato de fala, ou gênero
textual. Para tanto, podemos lançar mão de suportes, mídias para a produção desses
atos de fala ou gêneros discursivos. Meio e mensagem são híbridos, ou seja, são
indispensáveis. (SANTOS, 2018, pg. 24)

Do mesmo modo que, ao analisar os fatos e as relações entre eles, a presença do passado
no presente, no que se refere às diversas fontes de que se alimenta a identidade – ou as
identidades, seria melhor dizer – é imprescindível esse recurso ao Outro, a valorização da
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identidade como elemento constitutivo do Eu, com o qual experimentamos melhor quem somos
e quem podemos ser.
Assim, os pressupostos teórico-epistemológicos da pesquisa, nos levam em conta alguns
eixos norteadores, propondo uma educação ativa que requer formar sujeitos protagonistas,
atores sociais capazes de viver no dia a dia nos distintos espaços sociais; uma prática educativa
dialógica, participativa e democrática no sentido de superar uma cultura autoritária, presente nas
diferentes relações sociais. Diálogo esse, que deve ser o eixo norteador dessa prática e as
decisões coletivas em que todas as pessoas sejam construtores do seu conhecimento. Este por
sua vez, ter compromisso com uma sociedade que tenha por base a afirmação da dignidade de
toda pessoa humana.
Assim sendo, focar no diálogo como direito à palavra. ―Não é no silêncio que os homens
se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão‖ (FREIRE, 1987, p. 78).
No entanto, a racionalidade da modernidade ocidental silenciou muitas pessoas do
direito de pronunciar o mundo, de exigir respeito e de dialogar com o outro. Os povos indígenas
caíram no silencio gritante da exclusão, da morte, da violência simbólica e toda espécie de
violência que os levaram a esperança perdida de se ter o direito a uma vida digna e a ter razões
para viver que deve ser definido por qualquer pessoa independente de qualquer destruição
discriminatória.
As implicações de tamanha diversidade no interior do Brasil, indígenas não podem ser
desconsideradas em nossas escolas, por isso é imperioso que a noção de Índio genérico
seja desconstruída já na Educação Infantil, para que as crianças não cresçam tendo uma
visão equivocada dos povos indígenas em nosso país. (MAHER, 1998, pg. 15)

Desse modo, a pesquisa é importante porque demarca os pontos frágeis dos cursistas e
do curso que eles participam enquanto estudantes e desenvolvem atividades universitárias,
construindo a partir das experiências do Núcleo de Educação Aberto e a Distância – NEAD com
e na formação de professores.
Referencia-se, portanto, nas contribuições e produções no campo de formação e na
contínua articulação do tripé do fazer universitário: ensino, pesquisa e extensão. Assim,
―A consciência a respeito da necessidade de criar um modo próprio de fazer escola
cada vez mais se fortalece. Entra em cena o papel fundamental dos professores
indígenas, um dos principais envolvidos na busca de concretização de processos
escolares norteadores pelas pedagogias indígenas. Significa que seu trabalho só poderá
ser realizado com eficácia segundo os ideais afirmados e em uma proposta de escola
realmente indígena. Isto só poderá ser construído com a participação efetiva de todos:
professores, lideranças, alunos, comunidades, poder público e assessorias. ―
(LUCIANO, 2016, pg. 135)

Diante disso, os aspectos metodológicos têm como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Para tanto, trata-se da
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pesquisa exploratória, cuja objetividade é o aprimoramento de ideias ou a descoberta de
intuições.
Assim, seu planejamento é, portanto, flexível, de modo que possibilite a consideração
dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. ―A pesquisa envolve: (a) levantamento
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado; e (c) análise de exemplos que ―estimulem a compreensão. ‖ (SELLTRIZ et al.,
1967, p. 63). A pesquisa, assume também, a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso,
tipos que serão detalhados no decorrer da pesquisa.
Quanto ao local da investigação, buscamos na pesquisa exploratória, ―um modelo que
explicite as variadas problemáticas na intenção de compreendê-las e atender aos objetivos
solicitados. ‖ Gil ((2002).
Nesse sentido, o plano de estudo perseguirá a pesquisa bibliográfica, a pesquisa
documental, bem como do contato direto com esses estudantes para conversas informais,
entrevistas e tudo isso por meios do uso de mídias digitais. O que justifica esse recorte de uma
etnia, no caso com os A‟uwẽ uptabi, dentre as três presentes no curso, Boe (Bororo) e Kamaiurá
o critério foi à etnia que tivesse maiores dificuldades linguística para acompanhar o curso, e o
desenvolvimento do curso mostrou os estudantes A‟uwẽ uptabi que enfrentam o desafio de
aprender a língua portuguesa.
Diante do mesmo, o instrumento de coleta, quanto ao nosso objetivo de pesquisa, exige
uma metodologia que expressa o que estamos propondo alcançar. Em primeiro lugar, houve
levantamento de dados dos sujeitos. Este se valerá das observações, questionários, de entrevistas
e mesmo de registros documentais. Desse modo, o percurso da pesquisa em pauta está
organizado seguindo roteiro planejado.
Vale ressaltar, ainda, sobre a importância da participação das orientadoras acadêmicas
(nominadas pelo MEC como tutoras) nesse processo, pois elas são peças chaves da prática
educativa, participante de todo processo de interação com os demais sujeitos (alunos,
professores, técnicos).
Diante do exposto, a definição dos critérios utilizados para a escolha dos sujeitos desta
pesquisa, diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos
diferentes grupos sociais que convivem no território brasileiro. No entanto, é necessário,
revisitar as desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias e
excludentes que permeiam a sociedade brasileira a possibilidade de conhecer o Brasil como um
país complexo, multifacetário e algumas vezes paradoxal.
3 A Trajetória Metodológica da Pesquisa
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Pode-se definir metodologia de pesquisa como o procedimento racional e sistemático
que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Ela é
desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de
métodos, técnicas e outros procedimentos científicos.
Assim sendo, a pesquisa objetiva o conhecimento, assim como, as contribuições praticas
decorrentes desse conhecimento. Então, uma pesquisa sobre problemas práticos pode conduzir à
descoberta de princípios científicos. Da mesma forma, uma pesquisa pura pode fornecer
conhecimentos passíveis de aplicação prática imediata.
Prática essa que exigirá certas qualidades intelectuais e sociais, entre as quais:
conhecimento do assunto a ser pesquisado; curiosidade; criatividade; integridade
intelectual; atitude autocorretiva; sensibilidade social. Imaginação disciplinada.
Perseverança e paciência; confiança na experiência Gil, (2002).

Desse modo, a metodologia deve ultrapassar a prática observada por Gil (2002), pois
compreende uma fundamentação humanista ao vislumbrar na educação um ato criador à medida
que proporciona ao indivíduo autonomia, consciência crítica e capacidade de decisão. Para
tanto, se faz necessário uma metodologia voltada em Merleau Ponty e Paulo Freire. Estes se
complementam, no que diz respeito que a centralidade da educação é que cada pessoa diga a sua
palavra como ato instituíste de si mesmo (PAULO FREIRE, 2000a).23
O próprio Paulo Freire considerava sua metodologia um método de aprender e não
propriamente de ensinar, portanto, muito mais próxima a uma Teoria do Conhecimento do que
uma metodologia de ensino propriamente dita. Como tal, os princípios éticos – o ato dialógico e
o ato político levam às questões metodológicas seguirem uma direção pluriversa, em que o
diálogo é quem mediatiza a relação do eu/tu com o mundo. É no diálogo com sua teoria que se
constitui a base da autonomia pelo educando e na conquista da autonomia como fio condutor do
próprio processo de ensino – aprendizagem.
Em decorrência desses pressupostos, de acordo com a teoria de Freire o processo
educativo ocorre e está centrado na mediação educador – educando. Ao educador cabe mostrar
ao educando que ele traz consigo uma gama de conhecimentos oriundos de suas experiências e
ao educador é incumbida a tarefa de auxiliar na organização desses conhecimentos, relacionado
aos saberes trazidos pelo educando com os saberes escolares. Assim, o estudante/educador
melhora progressivamente sua autoestima, conseguindo participar mais ativamente do processo
de aprendizagem, consequentemente, maior será a autonomia e maior será também a perspectiva
de participação ativa na sociedade. (FREIRE, 1997).

23

V Seminário de Fenomenologia do Centro Oeste - Fenomenologia e Formação Humana; Corpo, Carne e Ser em
Merleau-Ponty: A relação indissociável das coisas com o mundo com tudo e todos. Prefº. Dr. Luiz Augusto Passos.
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Diante disso, o trabalho nessa concepção freiriana, parte de uma investigação temática
para verificação do universo vocabular do aluno e do modo de vida e costumes da região, com o
objetivo de perceber como ele se sente na sua realidade. A partir desse levantamento é definido
um tema gerador geral e demais tematizações a serem trabalhadas através de ilustrações que
representem aspectos da realidade concreta dos alunos a fim de suscitar debates que levem a
problematização das situações vividas. Paralelamente, a essas etapas, serão trabalhadas pelos
professores as dificuldades fonéticas, sendo que, desta forma o processo de construção e
significação de palavras, leitura e escrita ocorrem simultaneamente.
Dessa forma, há uma inovação no método que promove a horizontalidade na relação
educador – educando, a valorização de sua cultura e da sua oralidade. Partindo dos princípios de
que o educando é sujeito da própria aprendizagem e de quando ele chega à escola já possui
conhecimento de sua língua e da sua cultura, assim, promove uma aprendizagem que ocorre
coletivamente e se dá no conflito entre o conhecimento antigo e o novo conhecimento (FREIRE,
1997).
Portanto, nessa visão, a educação deve ser capaz de promover a autoconfiança e toda
ação educativa deve ser um ato continuo de recriação e de ressignificação de significados
enquanto condição de possibilidade para equação conscientizadora e libertadora, dentro da
perspectiva, contínua de diálogo e reflexão sobre a ação com o objetivo de ampliar a visão de
mundo e a participação ativa do indivíduo em todas as esferas da vida em sociedade.
Nesse sentido nossos estudos preveem uma busca constante de leituras, de observações
do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e as ferramentas disponíveis e possíveis de
comunicação com os estudantes e com suas orientadoras acadêmicas, nesse caso presencial e
entrevistas com as mesmas e coordenações do NEAD e do Curso em estudo.
Assim, a pesquisa traz a necessidade de uma observação cuidadosa para obter respostas,
quanto às dificuldades que poderão ser apresentadas pelos estudantes indígenas ao longo do
percurso do curso no ensino aprendizagem. Provocar esta demanda específica na formação
docente é exercício de cidadania.
Seguindo essa esteira de pensamento, a educação a distância deve ser um dos meios de
aprendizagem, cujas regras do ambiente virtual permitem a coexistência, em igualdade, dos
―diferentes‖. O trabalho para ajudar a sanar as dificuldades dos alunos indígenas dar-se-á a cada
instante ao acesso do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), que podemos chamar de
cidadania compartilhada.

As dúvidas e incertezas encontradas no decorrer dos encontros

(diários) não acontecerão por discursos, e sim num cotidiano virtual em que se encontram.
Para tanto, a educação traz consigo um grande desafio aos educadores: compartilhar
conhecimentos, trocar informações e aprendizados a partir de uma cultura diversificada. A
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reflexão acerca das práxis e da sistematização do ensino, no que tange ao público indígena,
precisa de fato da participação direta com todas as instituições e espaços sociais: na família, nos
grupos religiosos, órgãos ambientais, por meio daquilo que é valorizado pela mídia.
Essa participação objetiva contemplar a pluralidade cultural e a contextualização
histórica, pois, assim como outras práticas de ensino, a educação indígena é um campo fértil
para a história, antropologia, pedagogia, direito, sociologia, ciência política e outras ciências.
Entre todos esses contextos, a educação é, por sua função social educativa específica, um
instrumento poderoso. Por meio dela, pode-se também fomentar a Educação em Direitos
Humanos que garante a formação da pessoa durante todo o período de formação.
Essa concepção de direitos humanos incorpora a compreensão de cidadania democrática,
cidadania ativa e cidadania planetária, embasadas nos princípios da liberdade, da igualdade, da
diversidade, e na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos. A democracia,
ao ser entendida como regime alicerçado na soberania popular e no respeito integral aos direitos
humanos, é fundamental para o reconhecimento, a ampliação e a concretização dos direitos.
Nesse entendimento, o processo de construção da cidadania ativa requer,
necessariamente, a formação de cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, e protagonistas
da materialidade das normas e pactos que os regulamentam, englobando a solidariedade
internacional e o compromisso com outros povos e nações.
Sendo assim, a educação a distância é tanto um direito humano em si mesmo, como um
meio indispensável para realizar outros direitos, constituindo-se em um processo amplo que
ocorre na sociedade.

4 Resultados Parciais

Os dados analisados apresentam uma síntese dos resultados das principais variáveis que
compõem o mapeamento para coleta de dados das atividades efetivadas no período de
10/07/2017 a 16/12/2017; 15/02/2018 a 16/12/2018 e 20/02/2019 a 12/04/2019, com os
estudantes indígenas da etnia A‟uwẽ (Xavante), do município de Água Boa, Ribeirão
Cascalheira e Canarana para identificar quais são suas dificuldades em relação ao
acompanhamento das atividades do curso e tecer diálogo com a equipe pedagógica, e nesse
coletivo trazer possíveis sugestões para minimizar, as possíveis problemáticas listadas como
estudo de campo.
O foco da pesquisa recai sobre o levantamento de dados em relação, principalmente, a
questão linguística, pois a Língua Portuguesa é a sua segunda língua usada por eles que são
falantes de sua própria língua e isso pode gerar dificuldade para compreender os textos
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estudados e, até mesmo, com as orientações das orientadoras acadêmicas que não são falantes da
mesma língua.
As disciplinas do Curso de Pedagogia a distância são trabalhadas em formato de
módulos contendo diversas atividades, e estas por sua vez são leituras, pesquisas internas e
externas em sites da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e também, em outros sites,
vídeos com documentários, filmes, etc., com vários exercícios, seminários, pesquisa de campo,
relatórios e, um espaço virtual ―fórum‖ para tecer comentários sobre as atividades postadas
pelos professores e tirar suas dúvidas sobre as mesmas.
Assim, as coletas de dados foram realizadas no NEAD/IE/UFMT por meio virtual, no
sistema AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) com cinco estudantes indígenas da etnia
Xavante no município de Água Boa e Canarana/MT. Ao iniciar o mapeamento dos alunos
indígenas nota-se que as aberturas dos módulos das disciplinas do Curso de Pedagogia começam
com um ―Guia orientador‖ de todas as atividades realizadas ao longo da área de conhecimento
proponente e organizadas por cada semana de exercícios a serem realizados pelos estudantes.
São atividades de leitura, reflexão e postagem/comentários no fórum sobre o entendimento da
unidade aplicada.
A partir dessa leitura, as atividades seguem com a compreensão e interpretações dos
conteúdos postados pelos professores (as) formadores (as). Estes, por sua vez, pedem-se que os
alunos reflitam sobre as leituras feitas, só então eles começam a responder os exercícios que
variam de um a cinco para cada modulo, enquanto que, as orientadoras acadêmicas fazem o
acompanhamento de acordo com os critérios e correções elaboradas pelos professores. Estes,
são questionários com questões discursivas, seminários, relatórios, leitura de documentários e
filmes, etc. O acesso no ciberespaço, ou seja, meio virtual, devem ser diários para que possam
dialogar, questionar, comentar, ou até mesmo tirar dúvidas sobre as leituras propostas.
Diante do diagnóstico feito, até o momento, que são incipientes ainda, nota-se que a
linguagem escrita é marcada com fortes traços de oralidade e não somente isso, mas com a
ordem vocabular usada pela língua dos A‟uwẽ complicando a estruturação dos parágrafos,
seleção e organização do texto, dificultando o entendimento da leitura daquilo que é produzido
pelos estudantes.
Entretanto, sabe-se que, a literatura indígena é marcada pela tradição de uma narrativa
com fortes traços da oralidade, ampliada por sistemas de representação por meio dos grafismos,
que constituem uma narrativa outra, que difere do conceito estrito da palavra impressa.
Os processos de aquisição da escrita em sociedades indígenas apresentam
singularidades socioculturais que podem diferir consideravelmente dos parâmetros não
indígenas. Os motivos gráficos elaborados por cada povo refletem suas experiências
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socioculturais de um modo estilizado, abstrato e por isso mesmo pode ser considerado
como escritas não alfabéticas. (BRAGGIO, 2018, pg. 37)

Desse modo, a vocação das histórias indígenas é serem contadas por quem as lê. As
histórias trazem uma teia de possibilidades de gerar imagens, gestos, cores, magias, sons. Elas
são narrativas muito ricas em detalhes e em imaginação. Um bom contador de histórias saboreia
estas narrativas. Elas são mágicas.
Entretanto, nota-se que os alunos têm um envolvimento com muita responsabilidade,
complexidade e interesse na formação acadêmica. Eles postam comentários de todas leituras e
atividades propostas, dialogam, questionam, comentam sobre o aproveitamento e entendimento
das leituras, tiram dúvidas para, posteriormente, fazer as atividades postadas e direcionadas no
AVA pelos professores (as).
Suas produções apresentam um caminho mais lento no que tange à compreensão da
leitura e interpretação dos textos, mesmo assim se mostram com argumentações consistentes
relacionadas aos conteúdos estudados. Entre eles, alguns, apresentam ideias e opiniões de forma
organizadas o que revela boa compreensão e interpretação dos assuntos abordados, cuja, as
mesmas ideias são retomadas de modo, quase, suficiente na sua conclusão. Dois deles, aqueles
que são exímios falantes da sua língua, têm maiores dificuldades de compreensão, tanto na
interpretação dos textos lidos como nas produções escritas. Esses, pelo que consta em seu
histórico escolar fizeram o curso do Ensino Médio por meio do Curso de Magistério Haiyo
oferecido pela SEDUC/MT, próprio para povos indígenas.
Cabe ressaltar que o curso de Pedagogia na Modalidade à Distância, embora vem
acontecendo grande evolução de aprendizagem dos alunos indígenas, porém, ainda, apresentam
dificuldades, pois, a língua materna predomina e que, embora se comuniquem em português, o
maior entrave está na interpretação, fazendo com que necessitem, no contexto das ativiades, da
ajuda do professor ou de algum colega de turma que sirva de mediador nas aulas presenciais.
Revelam, também, dificuldades ao acessar as ferramentas de acesso ao curso em EaD. Isto é,
apresentam, ainda, dificuldades, pois costumam digitar de forma como se comunicam, o que
revela mais uma vez, que nesse ponto é um problema com a língua portuguesa.
Diante dessa análise acanhada é arriscado afirmar quais são todas as dificuldades que
esses estudantes enfrentam ao estudar em um curso que foi pensado para estudantes e falantes
da Língua Portuguesa. É necessário seguir com um estudo cuidadoso das atividades
desenvolvidas ao longo do curso que está na metade de sua conclusão.

5 Considerações finais
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Desse modo e atendendo ao nosso objetivo inicial mostramos um pouco do processo
metodológico da pesquisa apresentada em seu início. Ela já se mostra desafiadora a começar
pelos caminhos que a permeiam. Em frente à tela do computador, pesquisadora e pesquisados
podem dialogar, questionar e tirar as dúvidas juntos, em um respeitoso processo dialógico de
quem aprende e ensina, mas principalmente de quem não vê fronteira onde um começa e o outro
termina. É com esse entusiasmo que a pesquisa irá trilhar outros caminhos e trilhas para
alcançar ao que ela se propõe que é identificar quais e como são as dificuldades encontradas nos
procedimentos pedagógicos do curso que fazem algum dos A‘uwẽ uptabi a declarar suas
dificuldades.
É nesse processo dialógico que a pesquisa vai se pautando e se fazendo ao longo do seu
desenvolvimento e é nesse contexto que vamos trazer como resultado aquilo que investigamos e
que é a causa desse estudo.
Diante de um assunto tão relevante como a educação escolarizada, não se esgotam as
pesquisas sobre essa etnia, a qual valoriza sua cultura e busca melhorias para o seu povo por
meio da qualificação profissional na área de educação como em outras áreas afins.
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Resumo:
Compreender o imaginário social sobre o povo Misak no ciberespaço, a partir dos conteúdos hipermedia, permite
uma aproximação das comunidades indígenas na cibercultura e analisar quais são as formas de representação como
os significados contidos nas narrativas digitais. Desse modo, a abordagem é qualitativa e a metodologia é
netnográfica à luz da semiótica da cultura. O artigo permite construir um imaginário que é tecido desde quatro
elementos fundamentais na cosmovisão dessa comunidade. Finalmente, se espera estimular outros pesquisadores a
seguir trilhando caminhos que permitam compreender nossa sociedade, imersa em processos de mudanças que
cruzam espaço físico e o ciberespaço.
Palavras-chave: Imaginários sociais. Conteúdos hipermedia. Ciberespaço. Indígena Misak. Netnografia.

1 Introdução

O conceito de ―imaginário‖ (Castoriadis,1993; B. Anderson,1983) é uma categoria chave
na interpretação da comunicação na sociedade moderna, a partir da produção de crenças e
imagens coletivas. Nesse sentido, vale a pena também perguntar-se, quais são os imaginários
criados no ciberespaço, que criam uma nova cultura, a cibercultura.
Dito termo, assumido como um subconjunto da cultura, é um meio para difundir a
cultura de maneira massiva pelo uso de Novas Tecnologias (NT) e Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), as quais permitem ―jogar‖ no ciberespaço diferentes conteúdos culturais,
mas, também implica:
Analisar em pormenor o impacto dos mercados globais sobre a criatividade, o
desenvolvimento das industrias culturais, a função do patrimônio cultural, os direitos
de autor sobre a sua obra e o direito das comunidades para expressar e viver a cultura
(BLANCO, 2000: 58, tradução nossa).

A cibercultura é a cultura do virtual, uma nova cultura em plena ebulição, que
acompanha o desenvolvimento da internet e do ciberespaço, bem como as comunidades virtuais
e as novas linguagens de representação no real-virtual e a simulação digital.
Esta nova cultura não é produto único do avanço tecnológico é o fenômeno da
globalização – de suas dimensões culturais e artísticas, sociais e políticas –. A
cibercultura se apoia numa série de comportamentos, esquemas mentais e
identificações sociais (...) que produzem novas atitudes e formas de interagir, portanto,
consequências sociais e culturais (QUÉAU, 2001: 244).

Desse modo, enxergar os imaginários sociais construídos na cibercultura, permite
aprofundar o estudo sobre o povo indígena Misak24, para além do território geográfico, tendo
24

Este povo indígena tem seu território geográfico localizado ao sul da Colômbia, no município de Cauca.
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em conta que a Colômbia é um país ancestral e 30% do território é habitado por comunidades
indígenas, sendo que dos 607 povos indígenas da América Latina, 103 vivem no país.
Pensando a respeito da construção de representações, uma série de questionamentos se
fazem pertinentes, tais como: quais conteúdos constroem o Misak na cibercultura? Quais são as
perspectivas levadas em consideração nos conteúdos hipermedia 25 ? Como é esse ―jogo de
interesses culturais‖ entre os sujeitos envolvidos? Como a cibercultura, pensada como
subconjunto da cultura, desvela uma construção de sentidos, de espaços de encontro e
desencontro? Assim, sob a perspectiva indígena e diante os conteúdos digitais na rede, aparecem
outros questionamentos, dentre eles: é realmente como se identificam culturalmente os povos
indígenas, ou, são representações feitas por outros? O que se está gestando naquela nova
cultura, a cibercultura, nesse compartilhar de sentidos e novas formas de significação? Portanto,
cabe uma possibilidade para enxergar a polifonia de vozes no ambiente digital e a estonteantecomplexa diversidade cultural, enquanto reconhecermos como um de nossos dilemas reconhecer
o[s] Outro[s].
Pelo exposto, desde o campo da cibercultura, a partir de uma abordagem qualitativa e
metodologia netnográfica26, sobre o povo Misak, conhecido também como o ‗povo da água‘, se
decifra, interpreta e analisa o imaginário existente desse indígena no ciberespaço, permitindo
uma aproximação entre a cibercultura e os povos indígenas.

2 Aldeia virtual Misak na cibercultura

Mergulhar, observar e analisar cada conteúdo hipermídia (textos PDF, imagens, vídeos,
eventos noticiosos, blogs, projetos comunitários com o povo Misak, desde as NT/TICs e
metadatos – Hashtag #Misak – em redes sociais, como Facebook e Instagram) obtidos da
prática da netnografia à luz da semiótica da cultura, permitiu uma ‗autopsia de textos‘, indo
além de fatos históricos, sociais, políticos, culturais e de luta indígena ao longo do tempo
(PISSO CONCHA, 2019). Portanto, desvelar o imaginário social do Misak na cibercultura,
reforça a ideia de multiplicidade e de discursos assumidos, a partir de onde se fala. Isto é um
campo simbólico, que ultrapassa do território para o virtual ou vice-versa, podendo inclusive
acontecer ao mesmo tempo.
25

A respeito da hipermedia é compreendida como essa linguagem entre produtor-usuário e traz uma potencialidade
para a articulação das linguagens sonora, visual e verbal de modo não hierárquico; ―os sistemas devem ser
abrangidos como um todo que se articula e que só existe como tal. Na hipermedia não existe um centro único, mas
sim um conjunto dinâmico composto pelos links, sites, páginas, máquinas, homens, instituições, etc.‖ (LEÃO,1999:
73)
26
Pesquisa na internet. O conceito está fundamentado na prática de observação, descrição e análise das dinâmicas
interativas e comunicativas, portanto é um modo de indagação e de compreensão das interações dentro da
cibercultura (FRAGOSO et al., 2011: 173).
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Desse modo, o imaginário social do Misak no ciberespaço, compreendido esse último
como uma tela envolvente da web, embrenha um tanto de conteúdo, um tanto mais de
comunicação, outro tanto de interação-ação que, finalmente fazem sentido na sua própria
produção de presença. Assim, tomando como ponto de referência o ideograma existente no
território Misak (Ver figura 1) e colocado no mundo virtual (Ver figura 2), se constrói o Misak
desde as artes, os símbolos identitários, as tecnologias no território e o ativismo político.
Figura 1 – Ideograma Misak desde o território

Fonte: ―Blog Andakiconka‖ Disponível em: [http://andakiconkadir.blogspot.com/2013/05/plan-de-vida-kllimisak.html]. Acesso 13/08/2018.
Figura 2 – Ideograma Misak desde o ciberespaço

Fonte: Elaborado pela autora Jennifer Paola Pisso Concha.

Pelo exposto, o imaginário social Misak no ciberespaço conforme as artes, permite que
o povo indígena possa conquistar espaços artísticos, que refletem sobre as suas raízes míticas e
milenares, portanto, vem ganhando terreno nas artes visuais e na arte têxtil, mexendo com
elementos simbólicos de sua cultura. A figura 3, apresenta uma exposição artística do ‗povo da
água‘, no marco do evento Inti Raymi (Festa do sol), conquistando um espaço cultural na
sociedade colombiana.
Figura 3 – Exposição os filhos da água e o Arco-íris.

1296

Fonte: ‗Pazifíco Notícias‘ Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=fF3yxGLhpzw]. Acesso
20/06/2018.
Exposição Misak ―Filhos da água e do arco-íris‖ se apresentou no Centro Cultural de
Cali, com o objetivo que os vallecaucanos conheceram mais um pouco sobre as
comunidades indígenas. A exibição permitiu observar a variedade de cores em suas
vestimentas, como também fotografias de suas paisagens, danças, o espaço do
fogão. A exposição se apresentou durante 5 dias, no marco do evento Inti Raymi (Festa
do sol) com foco no pre-colombino (Narrativa ‗Pazifíco Notícias‘, grifo nosso,
tradução nossa).

Em concordância com a narrativa que acompanha a figura 3, o imaginário social
construído no ciberespaço permite verificar que o Misak tem a capacidade de ocupar vários
espaços ao mesmo tempo, através de um corpo, que se multiplica e se fragmenta, de acordo com
as tecnologias que se usa. Isto é ―o afluxo avassalador dos signos, para a exacerbada dilatação
que rende ao infinito das bordas difusas do ciberespaço e para as novas órbitas de circulação das
linguagens agora inexoravelmente atreladas aos corpos em movimento" (SANTAELLA, 2007,
p. 26).
Além disso, as artes permitem que o Misak possa expressar sentimentos, ideias e formas
de ser e estar, presentes na sociedade contemporânea colombiana, Souza (2006) afirma que
tanto a forma peculiar de expressão do imaginário social e da consciência social, quanto os
recursos para compreendê-los, enriquecem os meios de observação e registro das realidades
sociais. Em consequência, os conteúdos das artes Misak matizam novas formas de expressão
visual da realidade, uma mistura entre a técnica e o olhar sensível no cotidiano.
Com relação aos símbolos identitários acolhem conteúdos que fornecem imaginários,
relacionados as tradições e costumes do povo indígena, dentre os quais, os ritos, os significados
de seu anaco (vestimenta tradicional) e o fazer das parteiras na comunidade.
Desse modo, se constrói um imaginário rico em uma semiótica das cores e os conteúdos
hipermedia destacam elementos da natureza, que por sua vez, se entrelaça com histórias que
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narram a origem do povo e aparecem no fazer cotidiano. A figura 4, representa símbolos da
comunidade, que são entendidos a partir da relação contexto-cultura. O fogo, por exemplo, que é
introduzido no Nakchak, significa cozinha e é representativo de uma tradição Misak, que
permite o diálogo e ensina a cosmovisão da comunidade aos mais novos, sentados ao redor do
fogão. Além disso, essa tradição é levada aos espaços da Universidade Indígena Misak, que
aliás, é um marco de educação própria Misak e surge como tentativa de legitimar seus saberes.
Figura 4 – Do signo no cotidiano Misak.

Fonte: Google Imagens Misak, 2018.

Torna-se perceptível que, quanto mais se mergulha na busca por significados de
elementos como: a água, o fogo, o sol, a lua, as lagoas, o milho, etc., a relação entre o objetocontexto e cultura estabelece diálogos profícuos com os espaços da natureza. Sob perspectiva de
Andacht (1987), existe uma semiótica social que garante a autenticidade dessa experiência
comunicacional no simples, no cotidiano. Portanto, o símbolo vai ser também reproduzido no
ciberespaço, acrescentando suas significações.
De outro lado, as tecnologias no território permitem construir um imaginário no qual
vê-se que o povo indígena espalha uma nova rede de conhecimentos, diferentes formas de
comunicar e usos tecnológicos que agitam as águas da tradição, porém, também brotam dessas
águas processos de abertura: TIC, internet, redes sociais, blogs, mapas digitais, animação, um
aplicativo e formação de parcerias comunicativas-tecnológicas.
Desse modo, a internet abre espaço para compartilhar informações, expor pensamentos,
sentimentos, do querer ser parte de algo no meio de um infinito de possibilidades oferecidas
pela rede, um ambiente livre e aberto para a comunicação.
A internet é um espaço de comunicação propriamente surrealista, do qual nada é
―excluído‖, nem o bem, nem o mal, nem suas múltiplas definições, nem a discussão
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que tende a separá-los sem jamais conseguir. A internet encarna a presença da
humanidade a ela própria, já que todas as culturas, todas as disciplinas, todas as
paixões aí se entrelaçam (LEMOS, 2013: 12).

Em correlação com o que pontuou Lemos, na construção de imaginários sociais Misak
existem conteúdos que entrelaçam espaços de comunicação no visual e espaços de comunicação
no videogame (ver figura 5), permitindo experiências interativas que, a partir de espaços virtuais
abertos pelas TIC e NT, e, usando como veículo a internet, misturam som, cores, vozes e
desenhos, próprios da técnica do software, com objetivos e intenções comunicacionais, que
ultrapassam a materialidade do dispositivo (telefone, tablete, computador).
Figura 5 – espaços de comunicação

Fonte: Print Screen animação 3D e aplicativo ―Saberes Ancestrais Indígenas‖ (SAI), Arquivo descarregado de
Google Play e instalado em computador, 2018.

Neste cenário, a figura 5 desvela a importância de olhar para a comunicação, como
produtora de sentido, que a partir da compreensão desses espaços no mundo digital, constrói
dinâmicas interativas, partindo de uma arquitetura de emoções e experiências, que refletem em
uma visibilização e representação de imaginários sociais da comunidade, que pode ser seduzida
pela tecnologia no território, sem transgredir sua cosmovisão.
Assim, dentro da internet os cenários são alimentados pelas simulações à disposição no
universo digital, possibilitando que seus membros consultem uma memória comum, ao mesmo
tempo e em territórios diferentes. Essas características fazem do ciberespaço um vetor, de
universo aberto, sendo um espaço universal de campo de ação dos processos de virtualização.
Finalmente, mas não menos importante, na construção do imaginário social Misak se
encontra o ativismo político, para garantir o seu território e sua memória, a partir de dois
processos chaves, na luta pela resistência: a língua e a educação própria. Tal passagem se depara
com diferentes olhares, já que não é só questão de midialidades, mas as finalidades para ganhar
um espaço, já que, se por um lado, a luta indígena na Colômbia começa com a chegada dos
espanhóis, ou seja, dos colonizadores ao território, por outro, ela ainda não cessou, pois até hoje,
os Misak seguem protegendo e reclamando o seu direito à terra, símbolo de sua existência.
Nesse espaço, constroem sua vida, sua cultura, sua identidade; o território é sagrado.
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Complementarmente, o ciberespaço armazena e potencializa a memória já existente, caso de
suas lutas para a recuperação das terras, como os processos de resistência no decorrer do tempo.
Vale a pena mencionar que, no ciberespaço esse imaginário é construído principalmente
pelos meios de comunicação, ou seja, se extrapola a um assunto de ´fachadas‘, como aponta
Goffman (2012), já que o povo Misak, passa a ser definido e redefinido pela leitura de uma
situação determinada (ver figura 6 e 7).
Figura 6 – Fachada Misak pacífica

Fonte: Print Screen do jornal ‗El Tiempo‘, disponível em: [https://www.eltiempo.com/colombia/otrasciudades/reunion-de-indigenas-con-el-presidente-santos-28043] Aceso 13/06/2018.
Havia 1.500 membros da comunidade Misak, que se manifestaram a favor da paz.
"Através desta mobilização pacífica, queremos dizer que todos nós temos o direito à
paz, e mais ainda porque somos os territórios mais afetados. Entre todos queríamos
dizer "Sim à paz‖ no dia 2 de outubro, mas como isso não aconteceu, nós tivemos que
reagir e fazer a mobilização", disse Cruz Tunubalá, Secretário Geral do território
ancestral Misak‖ (...) "É contraditório, nós fornecemos as cidades com comida, água e
oxigênio, e eles (cidadãos) respondem com um 'não' no plebiscito‖, falou Jeremias,
membro da comunidade Misak (...) Joaquín Morales, outro representante Misak, deu
ao presidente um documento em prol da paz. Vários líderes indígenas insistiram que
o documento deveria ser concluído em breve. Hoje, os Misak terão um espaço no
Senado para apresentar suas ideias, e logo voltarão para Silvia a cultivar
(Narrativa do trecho Meio de Comunicação: El Tiempo, grifo nosso, tradução nossa,
2018).

Figura 7– Fachada „Misak selvagem‟
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Fonte: Print Screen do jornal ‗El Universal‘, disponível em: [http://www.eluniversal.com.co/colombia/bloqueo-enla-popayan-cali-por-movilizacion-indigena-en-el-cauca-270765 Aceso 07/06/2018.
A Polícia confirmou que há abusos na Panamericana (estrada), depois que alguns
nativos derrubaram um caminhão e incineraram um veículo para transporte
público de passageiros. Essa situação ocorreu porque a comissão do governo não
chegou como foi exigida pelas autoridades nativas, que mostraram sua preocupação
com o corte orçamentário no Programa de Alimentação Escolar, PAE, no país (...)
(Narrativa do trecho Meio de Comunicação: El Universal, grifo nosso, tradução nossa,
2018).

As figuras e suas respectivas narrativas demonstram que o imaginário social Misak
construído pelas mídias e o caráter de circulação da informação, cria ao menos duas fachadas. A
figura 6, representa o Misak tranquilo e pacífico, enquanto a figura 7, representa o indígena
―selvagem‖, rebaixado pelo discurso promovido pelo evento noticioso, em que ele é citado
reiteradamente como ―nativo‖. Isto porque a palavra é o signo ideológico por excelência, ―por
isso é o lugar privilegiado para a manifestação da ideologia, retrata as diferentes formas de
significar a realidade, segundo vozes, pontos de vista daqueles que a empregam‖ (BAKHTIN,
1997, p. 33).
Além disso, o ativismo político Misak, é um traço característico do povo indígena, já que
se nutre de imaginários, de processos de resistência, de uma memória histórica. No mundo
digital esse ciberativismo Misak, reforça sua cosmovisão e a sua finalidade de ―pervivir‖, quer
dizer, resistir ao longo do tempo. Portanto, aquilo que acontece no cotidiano do território,
também é possível de ser vivenciado, em fragmentos, pela internet, como uma representação da
realidade, mas construindo uma [hiper]-memória.
Pelo exposto, o imaginário social Misak no ciberespaço, desde os diversos formatos
(texto, vídeo, áudio, blogs, etc.) vem mudando o jeito de enxergar o indígena como indivíduo
passivo e invisível, para enxergá-lo o sujeito com voz, rosto, e ainda como parte da sociedade,
que procura seus espaços de visibilidade e cria espaços de diálogo cultural, isto é uma
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aproximação dos povos indígenas na cibercultura, a partir de imaginários, que também deixam
compreender os diferentes modos de conceber o mundo e fortalecer a identidade cultural das
comunidades indígenas.

3 Considerações finais

Ir em busca dos imaginários sociais sobre o povo Misak em um universo, que parece
interminável, pelas numerosas informações e conteúdo hipermedia que existem no ciberespaço,
além

de

observar,

interpretar

e

analisar

as

narrativas,

são

desafios

para

os

pesquisadores/netnógrafos contemporâneos digitais. No entanto, tal trabalho permite
compreender as dinâmicas sociais e culturais na lógica do virtual/digital, e da forma em que as
comunidades indígenas, hoje, são representadas ou se representam na cibercultura.
Nessa perspectiva, os conteúdos flutuantes em uma web emaranhada, permitem refletir
naquelas formas de ser e de estar no mundo, sobre aquilo que é acreditado, mas também sobre o
que os outros acham que se deve acreditar, fazendo uso de NT e TIC para ‗jogar‘ diferentes
informações ao ciberespaço. Desse modo, as transformações tecnológicas não são apenas um
espaço da produção industrial e da administração do Estado, senão parte da cultura, imersa em
processos comunicativos e de representação, que podem tornar-se cada vez mais complexos pela
mesma polissemia de significados (quem olha, quem diz, ou, não olha, nem diz), enfim, são
diversos olhares e imaginários que se materializam em diferentes formatos digitais (texto, áudio,
vídeo, foto, animações, etc.), e são jogados em cenários digitais e caminhos moventes,
universais e fragmentados da rede. Assim, existe uma infinita série de cliques, que indo além do
estudo da cibercultura, são primordiais para compreender como vive o habitante da sociedade
contemporânea. Observe-se que o habitante, também é o indígena.
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REFLEXÃO ACERCA DAS RELAÇÕES ÉTNICAS-RACIAIS E A
ACULTURAÇÃO INDÍGENA DURANTE O PERÍODO COLONIAL
Crisller Cristina Soares Carioca (PPGE UFMT) – crisller27@hotmail.com
Resumo
O objetivo deste trabalho é refletir sobre as leituras e discussões realizadas na Disciplina de Seminário Avançado I
do Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, no que diz
respeito às Relações Étnico-Raciais, ao qual será apontado como se deu o processo histórico da aculturação
indígena, considerando como ponto de partida o período de colonização. Tal reflexão foi desenvolvida através de
pesquisa bibliográfica onde levou-se em consideração discurso de autores utilizados como referencias teóricas
dentro da disciplina, destacando-se Bosi (1992), Cunha (1994), Domingues (2004), Freyre (2003), Oliveira (2010),
Pereira (2013), Skidmore (1976), que colaboraram significativamente na compreensão da importância de se refletir
sobre a hierarquia racial para que assim possamos entender como se estabeleceu a sociedade brasileira dos dias
atuais, e consequentemente contribuir para debates que busquem fomentar a construção de políticas públicas que
estabeleçam os direitos de se existir, uma vez que ainda são considerados como inferiores em relação aos brancos,
padrões de estereótipos estabelecidos desde o período colonial, atribuído ainda as desigualdades raciais e sociais ao
qual o indivíduo pertencem, onde eram tidos como bem viso para a sociedade brasileira que através da imigração
branqueariam a população do país, e através do catolicismo poderiam domesticar os indígenas.
Palavras-chave: Colonização. Relações Étnicas Raciais. Aculturação.

1 Introdução

Este trabalho é um ensaio para a construção do conhecimento sobre os povos indígenas,
sendo então uma reflexão resultante das leituras e discussões realizadas na disciplina de
Seminário Avançado I, ao qual faz parte da linha de pesquisa Movimentos Sociais, Política e
Educação Popular do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, onde procurou-se
compreender como se deu o processo de colonização, dando destaque a aculturação indígena.
É sabido de que no Brasil permeiam até os dias atuais diversas formas de preconceitos e
discriminações à população indígena principalmente porque eles não se enquadravam aos
padrões de estereótipos estabelecidos pela sociedade brasileira durante o período colonial e que
muitos pensamentos e atitudes ainda vem se reproduzindo. Essa discriminação é oriunda das
desigualdades raciais existentes, onde se estabelecia a raça superior que seriam a elite branca e a
raça inferior, os demais. Essa divisão está diretamente ligada ao fenótipo e a cultura em que o
indivíduo pertencem, formando assim a hierarquia racial.
Neste sentido é de grande importância aperfeiçoar os conhecimentos existentes acerca do
Brasil durante o período colonial para então entender como se formou a supremacia branca e
consequentemente sua superioridade em relação aos não brancos. Para tal, iremos discorrer
sobre o período colonial e as Relações Étnica-Racial com enfoque na aculturação indígena.

2 O período colonial e a aculturação indígena
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Para início de conversa é preciso saber que quando os colonizadores chegaram os índios
já pertenciam ao Brasil, é o que afirma João Pacheco de Oliveira (2010, p.13), ―os índios já
estariam bem antes do Brasil‖, e que os colonizadores buscavam a princípio uma boa relação
com os nativos para que assim conseguissem ter êxito no processo de colonização. Mesmo
considerados como selvagens, os indígenas eram indispensáveis principalmente como mão de
obra, sendo necessário então construir alianças. Tais alianças é descrita por Oliveira (2010),
como sendo estabelecidas com os indígenas dividindo-os entre portugueses e franceses. Tanto as
alianças quanto e o uso dos nativos como mão de obra ocasionaram um grande genocídio de
muitas aldeias, cabe aqui considerar o discurso de Manuela Carneiro da Cunha (1994 p .123),
quando ela alega que o primeiro contato da população indígena com outras populações
ocasionou imensa mortandade desfavoráveis aos indígenas. Percebe-se então que através do
extermínio dessas aldeias indígenas, houve um enaltecimento da supremacia branca.
Não podemos deixar de considerar que muitos indígenas se opuseram aos portugueses, e
como consequência a esses atos, sofreram castigos rigorismos, já que o intuito dos portugueses
eram a obtenção do controle territorial e só conseguiram ter sucesso através da negatividade
indígena, uma vez que ―se não há índio tampouco há direitos ‖ (CUNHA p. 127). Uma forma
de conseguir tal negatividade seria através da civilização indígena, tendo o catolicismo uma
arma para tal procedimento, aqueles que se opunham era escravizado através da ―guerra justa‖.
A forma de conversão dos nativos ao cristianismo seria então uma maneira de ―domesticá-los‖
para favorecer os interesses dos colonizadores (OLIVEIRA 2010, p. 25-27). Tal domesticação
era realizada através dos jesuítas liderados por Anchieta, cujo objetivo era promover o
universalismo cristão. Afredo Bosi (1992, p.17;20), conceitua a aculturação como forma de
sujeitar ou adaptar o indivíduo ao padrão estabelecido como superior. Desse modo a medida em
que os indígenas se convertessem ao catolicismo aceitariam a inferioridade estabelecida pelos
colonos e não iriam se opor a eles, nem tampouco tentariam impedir os avanços da colonização,
servindo apenas como serviçais.
Sobre a conversão dos índios ao catolicismo podemos destacar o trabalho de Petrônio
Rodrigues (2004), que no decorrer do seu primeiro capítulo discorre que o padre Antônio Vieira
foi um dos primeiros a defender o branqueamento do Brasil, o padre associava a cor a branca
associada ao bem e a preta ao mal, exemplificando que mesmo que eles tomassem um banho no
rio ficariam limpos, mas não brancos. Então para Antônio Viera uma forma para colocar em
prática a política de branqueamento seria então a conversão dos negros ao catolicismo. Há de se
considerar também o que o autor Pacheco Oliveira (2010, p. 20), discorre sobre El Rey, uma vez
que enfatizava a importância da conversão dos índios ao catolicismo, ou seja, a aculturação,
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onde se é denominado como o processo que poderia transformar o índio e o negro há então um
novo tipo de branqueamento – o cultural, estabelecendo então a hierarquia racial.
A hierarquia racial é então estabelecida como um processo de determinação de quem é
superior ou inferior. Para tal determinação, era necessário branquear a população brasileira,
considerada como mestiça devido as relações entre brancos, negros e indígenas, e que essa
miscigenação atrapalharia no desenvolvimento branco do Brasil. A maior política para se
estabelecer a hierarquia racial era a política de branqueamento, para tal entendimento é de suma
importância levar em consideração os discursos de Skidmore (1976), ao qual discorre que os
mestiços eram tidos como povo sem energia, sem caráter e em decadência, sendo até
considerados como animais, e seria uma humilhação a elite branca a grande quantidade de
mestiços no país. Já Boaventura (2008), escreve sobre a desigualdade racial, compreendendo-a
como um elo sistema hierárquico de integração social, e a exclusão à um sistema hierárquico de
segregação, ou seja, a primeira está relacionada de quem está embaixo está dentro e a segunda
de quem está embaixo está fora. Pereira (2013), sobre o branqueamento, a imigração, que seria o
ponto primordial para se lavar a ―mancha negra‖, e assim criar através da mestiçagem a
supremacia branca e através dela surgiria um novo povo brasileiro aptos à civilização.

3 Considerações Finais

É indiscutível que o preconceito e a discriminação são considerados como um fenômeno
histórico, uma vez que se permeou desde o período colonial até os dias atuais, fazendo-se
presente durante a construção da identidade e superioridade racial diretamente ligado aos
discursos de unificação das raças, destacando a situação de poder ao qual se colocavam a elite
branca, contribuindo para a distinção entre as classes – hierarquização, estabelecendo assim a
classe superior e inferior através do seu fenótipo.
Vemos então que a população indígena, bem como a negra desde o período colonial, são
consideradas como inferiores aos indivíduos de estereótipos brancos, e tal superioridade
contribuiu significativamente para o desencadeamento atual da sociedade brasileira. Os índios
são considerados atualmente como mitos e até mesmo como uma figura folclórica, não tendo
espaço dentro da sociedade como cidadão. É necessário que se busque mais estudos para buscar
implementação de políticas públicas para que os povos indígenas tenham seus direitos
reconhecidos e colocados em pratica.
Termino esta reflexão com o discurso de Boaventura de Sousa Santos, ao qual podemos
remeter diretamente ao período colonial ao qual percebemos a ligação direta ao processo
escravista, pois através dele podemos observar claramente às questões de desigualdades e
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exclusão que os povos indígenas e os negros passaram e ainda passam principalmente sobre a
construção do racismo e da política de branqueamento defendida pelos influentes e acordada
pela população em geral.

“...temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos

inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”
(SANTOS, 2010).
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SABOR NA ESCOLA INDÍGENA: QUANDO ALIMENTAÇÃO TEM
OUTROS SIGNIFICADOS
Stephany Paipilla Fernández (PPGE/UFMT) – spaipillaf@gmail.com
Resumo:
Este artigo apresenta um análises da Lei n 11.947 de 16 de Junho de 2009, desde os estudos sociais e culturais
contemporâneos e desde o análises das relações étnico-raciais brasileiras que questionam as noções de biologia,
psicologia e sociologia, da ideia de corpo saudável para as populações indígenas do Mato Grosso e em general para
as populações indígenas da América do Sul. Desde uma metodologia de análises da política pública e de revisão
teórica e sócio histórica, exponho: 1) O corpo saudável como um termo das hierarquias raciais visto como uma
categoria do senso comum que elimina as diferenças identitárias e corporais dos sujeitos, 2) Os sucessos históricos
e as relações de poder que marcam as diferencias raciais dentro do América do Sul, 3) A educação alimentícia e
nutricional nas escolas dos povos indígenas como uma política contraditória na conjunção entre a igualdade e a
identidade. O artigo foi produzido nos debates da disciplina Seminário Avançado I- Relações Raciais e Educação e
relações raciais em Educação indígena do Programa de Pós-graduação em Educação da UFMT.
Palavras-chave: Educação alimentar e nutricional. Relações raciais. Escola indígena

1 Introdução
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um dos programas de
alimentação mais antigo e maior do Brasil. Designado no 1955 (Decreto 37.106/1955) e
modificada no 1994, 2004, 2006, 2007 e 2009. O programa é parte da legislação alimentar para
as escolas do país. Com um eixe sócio-educacional junto com umas ênfases na segurança
alimentar, a lei está encaminhada ao
(...) emprego de uma alimentação saudável que contemple o uso de alimentos variados,
seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis,
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do
rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde”.
(LEI 11.947/ 2009, art. 2).

O programa que funciona na maioria de escolas do país contempla a população escolar
em geral e inclui um componente de educação alimentar e nutricional saudável, junto ao
desenvolvimento sustentável e à agricultura familiar, como uma aposta pôr a diversidade e o
respeito a ‗assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas‘ (LEI 11.947/2009, ART 2).
O Programa como base alimentar para as crianças indígenas no processo escolar inclui,
como vemos, uma parte econômica como uma parte biopsicossocial baseada na inclusão de
diferentes populações, como eixo de igualdade e respeito por as diferenças biológicas. O artigo
14 da mesma lei, renumerado em 2014, em especial, aclara que um nutricionista elabora os
cardápios escolares acatando ´referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a
tradição alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da
região, na alimentação saudável e adequada´ (LEI 11.947/2009, ART. 14). Mais adiante, a lei
se remite aos nutricionistas como os encarregados de promover uma alimentação saudável e a

1308

higiene dentro de um marco de pesquisas das universidades e com as medidas de aprovação do
Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, formados por membros dos assentamentos da
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, estudantes
e membros ativos das escolas a nível dos estados, Distritos Federal e municípios.
A partir de uma lógica de estranhamento e de interpretação da lei, e logo de qualificar a
política pública sugiro abordar algumas questões que ficam implícitas desde uma política
escolar que procura a igualdade na alimentação para todos sobre um modelo de
desenvolvimento estatal e nacional.
2 Sentir a diferencia no corpo do investigador.
Como Antropóloga social, minha metodologia de trabalho está fundamentada na
proposto da escola funcionalista de Malinowski (2001) do estar ali, perto dos contextos sociais
e culturais frente aos que se realizam definições e representações, baseadas minha diferença
cultural e social. Ser consciente do que sou, exige ter claridades sobre a noção mesma de sujeito
e sua relação com práticas discursivas, que como bem analisa Stuart Hall, são as que
encaminham a subjetivação e as políticas de exclusão de essa subjetivação (FOUCAULT, 1970,
Apud HALL, 2007, p. 105).
Na Colômbia trabalhei na execução de um programa de alimentação baseada no enfoque
diferencial para povos indígenas. Enfocada nos índices de fome e desnutrição das crianças
indígenas, o programa se baseava na ideia da promoção da segurança e soberania alimentar28
para departamentos, no caso brasileiro estados, com índices mais altos. O programa, propõe o
uso de hortas de manejo agroecológico perto das casas das famílias para incrementar o consumo
de frutas, verduras e carboidratos; pactuadas as plantas e as sementes pôr os procedimentos de
consulta prévia paras as populações indígenas, o programa incluía a produção dos alimentos
para as famílias, a venda de excedentes nos mercados locais e a educação em alimentação
saudável que, em conjunto, teria sucesso em trocar as condições de insegurança alimentar das
crianças indígenas.
Em geral, o programa não era inovador; o fortalecimento da agricultura familiar tem um
panorama antigo na América do Sul29- como uma estratégia para eliminar a pobreza e promover
28

Soberania alimentícia é um conceito que surge na América Latina pelo grupo Via Campesina definido como
produção, acesso e transformação de produtos próprios e adequados junto com o comércio justo de produtos que
prioriza a venda de produtos locais.
29
De acordo com o historiador Marcello Carmagnani a agricultura familiar é definida, nas política de
desenvolvimento na América do Sul e, em general na América Latina, desde uma tipologia de sistema lógico onde
a agricultura é ´un sistema lógico que busca mostrar el conjunto -en este caso la agricultura- mediante una
repartición del universo -en este caso el universo rural- entre diferentes formas de agricultura y actividades´
(Carmagnani, 2008, p. 7). Em outras palavras, a agricultura familiar como política pública inclui um
relacionamento com a terra desde a agricultura como tecnologia e desde a família como unidade mínima para a
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a segurança alimentar- e enquanto ao Brasil a agricultura familiar não tem uma
representatividade nos censos agropecuários. As rações podem ser interpretadas por a escassa
marcação quantitativa da terra dentro da categoria de agricultura familiar, e sua caracterização
desde a baixa produtividade monetária e a baixa inversão em assistência técnica entregada
(CARMAGNANI, 2008), descrita como pobre e relacionada com a insegurança alimentar como
fator educacional que pode solucionar-se com a educação alimentar e nutricional. O programa
que data da década dos 90, e é parte das políticas públicas em saúde e desenvolvimento, onde a
alimentação e nutrição promovem um tipo de corpo para um tipo de produção material, uma
simbologia para a eliminação da fome e a promoção da segurança alimentar na América do Sul.
No Brasil a educação alimentar e nutricional se remite a 1999 com a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN), e sua complementação em 2010 por meio da Política Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) 30 , e na Colômbia à Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONPES SOCIAL 113/2008) da Dirección de Inclusión
Productiva de Colombia31. Em minha experiência na execução de um dos programas, e como
mediadora entre a lei e as pessoas, o desenvolvimento do trabalho tinha uma forte carga ética de
relação com: o estado e com as políticas de desenvolvimento que olhavam os corpos das
crianças como carentes de alimentos adequados para substituir problemáticas históricas e sociais
muito mais profundas; com a negação de um sistema de cultivo tradicional que não obedecia aos
padrões capitalistas, e com uma alimentação tradicional reconhecida desde os qualificativos de
inadequada para ensinar outra forma desse alimentar com melhores qualidades nutritivas.

3 Escola indígena e a operacionalização dos conceitos de raça, identidade e políticas da
identidade.
Quando chegava junto com minha colega, da parte agropecuária, nos instalávamos na
escola para trabalhar jornadas de dias na floresta amazónica com as famílias indígenas. Se bem
o projeto contava com um líder comunitário por comunidade indígena, esquecia as
particularidades dos povos indígenas para instalar horta caseiras que não estavam de acordo com
o sistema de chácaras indígenas; o resultado esperado, e visualizado com outros programas
parecidos foi que os participantes cuidariam das plantas somente até o momento de nossa saída.

tenência da terra. Como resultado de umas relações de poder a nível mundial, a agricultura familiar é promovida em
relação com a seguridade alimentar desde 1970, dentro de uma lógica de economia capitalista mediante salarios y
venta de produtos, tierras productivas y tierras improductivas e em este caso de assistencialismo para unificar
relação com a terra, com a família e o corpo no cultivo e educação de certos produtos denominados adequados e
saudáveis.
30
Juntas estão baseadas na Lei 8080 de 1990 onde se limitam os conceptos de alimentação e nutrição da população
brasileira
31
Nome original.
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Além de isso, foi muito interessante observar e participar das dinâmicas da escola.
Coordenadas por outras entidades do governo (principalmente por o Ministério da Educação), a
escola recebia uma remessa por mês que incluía arroz, sardinhas, atum, farinha, leite em pó,
feijão, lentilhas e rapadura, algumas das coisas que nós, como colombianas e colombianos,
comemos diariamente. Em comparação com o que a gente fazia no programa de agricultura
familiar e segurança alimentar, a questão pouco variava, e os pais como as crianças recebiam
uma comida pronta com alimentos de quantidade, qualidade e inocuidade determinada para o
controle de seu desenvolvimento alimentar32.
Voltando às políticas públicas como representações dos países do América do Sul,
podemos dizer que na Colômbia e no Brasil existem similaridades na operação das Políticas de
Alimentação e Nutrição dos grupos indígenas e em geral as políticas da identidade na
representação seus corpos. Desde a análises das relações raciais, a superposição visão biológica
dos corpos indígenas pode se caracterizar na valorização de um conhecimento e de um tipo de
corpo sobre outro, na promoção do humanismo e da universalidade (TODOROV,1993).
Historicamente, o racismo pode-se localizar na colonização e na valorização de princípios
universalistas e relativistas que primam os direitos humanos e o reconhecimento das
peculiaridades das pessoas como o reconhecimento de sua participação social, textualmente,
explica Todorov que
―A identidade biopsicológica da espécie é, de certa forma, no início um universalismo
mais não implica uma opção (...) O inconsciente sempre está vazio; o melhor e é
esquisito as imagens como o estômago aos alimentos que atrevessem por ele”
(Todorov, 1993, p 96).

O racialismo, como doutrina universal, diz o autor surge na Europa ocidental e
transmitido por a colonização define a existência de raças por comprovação biológica, a relação
entre o físico e o moral, a ação do grupo sobre o indivíduo, e a hierarquia de juízos universais e
uma simbologia fundada no saber. No caso dos corpos e da alimentação indígena pode se
exemplificar, a aplicação dos princípios do racialismo ao justificar a ciência e humanismo desde
o posicionamento de uma ciência verdadeira que consiga homogeneizar os corpos da população
colonizada.
Não é casual que as políticas surgirem, no século XX baixo a mesma lógica e operem
com o nacionalismo. Com corpos diferentes, o racialismo opera na homogeneização de corpos,
identidades e de direitos comuns para as antigas colônias, e posteriores estados-nação do
América do Sul. Para interpretar a política pública desde os estudos culturais, Hall propõe o
32

De acordo com a FAO a segurança alimentar e nutricional se define como ―um estado em que todos as pessoas
desfrutam, de maneira oportuna e permanente, do acesso físico, economicamente e socialmente aos alimentos de
que necessitam, em quantidade e qualidade, pelo seu consumo adequado e uso biológico, garantindo-lhes um
estado de bem-estar geral que contribui para a realização do seu desenvolvimento” (FAO,1996).
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conceito senso comum (HALL, 2007, p. 106) em relação com a identidade, que me serve para
caracterizar a relação da identidade nacional frente as identidades indígenas. Para Hall, a
diferencia na identificação se sustenta nas condições determinadas de existência (recursos
materiais e simbólicos), que nos ajuda a dizer que a identidade dos grupos indígenas é diferente
à identidade dos grupos maioritários; mesmo assim Hall lembra-nos que a identificação é
´(...)um processo de articulação, uma suturaçao, uma sobre determinação, e não uma
subsunção´ (HALL, 2007, p. 106) que se dá num processo de relacionamento com outros,
caracterizados como diferentes a mim por certas particularidades que escapam de minhas
fronteiras de desejo próprio e de identidade cultural (FREUD, 1921 Apud HALL, 2007, p.
106)33.
A identidade é um conceito estratégico e posicional que troca historicamente, nós como
identidade cultural e nós como sujeitos, e tem processo de subjetivação através do corpo. Isto
quer dizer que a identidade como o corpo experimenta variabilidades a partir dos discursos,
práticas e posiciones convertidas em tecnologias para vigilar e punir, nos conceitos que Hall
retoma de Foucault. Os sujeitos articulam o suturam, igualmente discursos, práticas e posições
para conseguir estruturas de significação, com uns referentes que sempre estão construídos pôr a
dualidade, por a falta de o outro diferente. Com Foucault o autor retoma o conceito do corpo
para qualificar lhe como o último resíduo ou local do sujeito e sua reconstrução em termos de
formações históricas, genealógicas e discursivas.
Hall posiciona dois processos e práticas que, na modernidade, produzem trocas em
muitas populações do mundo, os processos de globalização e os processos de migração forçada
e livre, que para ele, ―(...) tem se tornado um fenômeno global do assim chamado mundo póscolonial” (HALL, 2007, p. 108). Entendendo isto, se pode explicar como os indígenas não são
todos iguais, tem etnias, mais também tem pessoas e relações sociais como psicologias diversas,
que trocam seu relacionamento com seus corpos na histórica interação com o racialismo como
doutrina universal. Mas a identidade cultural dos grupos indígenas no Brasil e na América do
Sul são produzidas por discursos, práticas e posiciones de relaciones de poder disciplinares que
marcam a diferença, mas também a desigualdade o que Althusser chama Os aparelhos
ideológicos do estado que se materializam ´na reprodução das relações sociais de produção
como na função simbólica da ideologia na constituição do sujeito´ (HALL, 2007, p. 113) e no
corpo como localidade do sujeito.
Em nosso contexto, Boaventura de Sousa Santos (2008) diz que a alteridade, na
modernidade latino-americana está constituída pela exterioridade colonial que outorgou a
33

Para Hall a identidade cultural é um eu coletivo que um povo com uma história e uma ancestralidade partilhadas
mantem no comum. (HALL, 2007, p. 108) Podem trocar de referentes tradicionais e margens devido à capacidade
das pessoas de excluir, deixar fora, transformar e selecionar.
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cidadania, a igualdade e a liberdade a certo grupo de pessoas e não a outras localizadas fora das
cidades, isoladas do sistema mundo e das dinâmicas do capitalismo. Para ele, as exceções da
igualdade, estão relacionadas com a desigualdade como dominação simbólica e material, e com
a exclusão como a eliminação do outro. Estas duas lógicas de funcionamento não se encontram
desligadas, a regulação social da modernidade conseguiu estabelecer mecanismos para controlar
a desigualdade e a exclusão como o racismo nacionalizado (SOUSA, 2008, p. 308) onde a
educação homogeneiza, por exemplo, e em este caso a educação alimentar e nutricional
normaliza, certo tipo de identidades e corpos para dizer que todos são iguais e quem escape
dessa igualdade deve ser eliminado. Neste caso Sousa enfatiza em que na „articulação das
políticas da igualdade e as políticas da identidade, as políticas da igualdade que nega as
diferenças não interiorizadas são políticas racistas´ (SOUSA, 2008, p. 312)
Na escola, as crianças indígenas têm uma tripla desigualdade ao assumir que elas não
são sujeitos cognoscentes capazes de construir suas identidades e seu corpo, como crianças
dependem:
a) de seus pais que as introduzem numa identidade cultural e numa sociedade, ao igual
que dependem da escola e dos programas de nutrição e alimentação para introduzir discursos,
práticas e posições sobre o que é corpo indígena e um corpo saudável;
b) das desigualdades sociais e culturais pela racialização de seus corpos e subjetividades
indígenas dentro de processos históricos de colonização e pós-colonização, que os converte nos
corpos diferentes a disciplinar através das políticas públicas de educação alimentar e nutricional
e;
c) das dinâmicas globais que assistem aos indígenas como redutos da antiguidade e
como seres de um estado primitivo de humanidade.
Cabe adicionar que as crianças não somente têm referentes nas famílias e na escola, e
que as políticas de seguridade alimentar e de educação alimentar e nutricional não foram criadas
no pensamento indígena nem pôr o pensamento latino-americano. Sousa Santos analisa os
efeitos da indústria cultural na despolitização sob a forma da ideologia do consumo ou do
espetáculo mediático, e a desnacionalização e desestatização do mercado como o
relacionamento com agentes internacionais e nacionais (ONG e empresas públicas e privadas)
que regulam no caso da desnacionalização o papel do estado na exploração de limites e
fronteiras simbólicas, e no caso da desestatização o rol do Estado na gestão de essas fronteiras
como diferenças na tensão.

4 Os grupos indígenas no Brasil e o conceito de etnicidade.
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No caso dos povos indígenas, é importante falar de um conceito histórico adicional, o
conceito de etnicidade e sua relação com os conceitos de cultura e identidade. Para Carneiro da
Cunha a etnicidade ´é uma linguagem que usa signos culturais para falar de segmentos sociais´
(CARNEIRO DA CUNHA,1994, p.122), como explica Hall a cultura se compõe de discursos,
práticas e posições interdependentes em um sistema multiétnico, como a raça a etnicidade é
dinâmica e adquire na relação com a diferencia posições e significados. Em virtude disto se
trocam os signos culturais, também muda sua posição e significado, esta troca pode estar no
interior da cultura como em sua relação com outras culturas. Isto sucede igualmente com as
categorias de povos e nações34, linguagem utilizado para a denominação dos povos indígenas,
cada uma delas surge em um contexto histórico, social e geográfico específico com uns signos
culturais particulares que o grupo e os sujeitos articulam, suturam e uma sobre determinam para
nomear uma identidade cultural. No caso do Brasil, a etnicidade dos grupos indígenas, ressalta a
autora, data de uma relação do século XIX onde os indígenas se transformarem em inimigos
internos e na atualidade em ´instrumentos da cobiça internacional´ (CUNHA, 1994, p. 123).
Historicamente, no contato com os colonizadores, os grupos indígenas iniciarem um
processo de desigualdade desde suas relaciones étnico-raciais, antes de assumir-se como etnias,
povos e comunidades. No contato com os portugueses os grupos indígenas brasileiros morreram
de epidemias ´(...)sobretudo de fome e até de sede. Como toda a população é acometida pela
doença ao mesmo tempo, não há quem socorra e alimente os doentes´ (CUNHA, 1994, p. 123).
Cunha anota que os sobreviventes de estas populações tinham poucas opções de vida, daí que se
vendiam em escravidão. No relato historiográfico, o acontecimento se replica outras relações
além da vida e a morte, no caso dos indígenas a terra foi dividida e disputada por poderes locais,
uma das razões pela qual a Amazônia foi um refúgio para os povos e porque ´grande parte da
região ficou à margem, nos séculos passados, dos surtos econômicos´ (CUNHA, 1994, p. 124),
as etnias eram reunidas, a força e por fugas próprias de seus lugares de origem, para sobreviver
em alguns casos para defender os limites coloniais, esse foi o caso da Amazônia e da fronteira
portuguesa.
Atualmente, os territórios dos povos indígenas são demarcados, e ainda 85% das 519
áreas indígenas do Brasil, sofrem algum tipo de invasão. A importância da terra no caso
indígena se reconhece em meados do século XIX. Logo ao se afirmar em 1680 que os índios são
primários e naturais senhores de suas terras, e ao abolir-se a escravidão os indígenas iniciam
34

Na Colômbia existe uma forte discussão entre os grupos indígenas ao denominar-se nações, categorias que
contêm reivindicações e lutas históricas por desnaturalizar e apartar categorias como etnia dentro de suas
autodenominações. O auto reconhecimento de nação tem uma forte conotação na matéria de exigência de direitos e
no posicionamento frente ao Estado. No caso da categoria de povos Cunha, nota que o término se argumenta desde
os anos 70 dentro das Cartas das Nações Unidas (art. 12) que reconhece a autodeterminação, porem nos casos que
afetam nos povos indígenas. Neste caso, concordo com Cunha ao dizer que a convenção 169 da OIT não reivindica
a soberania e luta dos indígenas.
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uma disputa por o acesso as terras que é negado junto com sua identidade, se não há índios,
tampouco há direitos (CUNHA, 1994, p. 127). A constituição de 1988, que rege atualmente,
contempla os direitos dos indígenas no tema das terras partilhadas e de pose inalienável para os
grupos, digo é partilhada já que existe um tutelado e condicionamento sobre os direitos dos
indígenas baixo o Estatuto do Índio (Lei 6001 de 1973) e as normativas internacionais como a
convenção 169 da OIT, que continuam em debates por sua sobreposição na soberania da nação
brasileira.
Neste caso, a etnicidade é um fator das políticas da identidade, a discussão inicia porque
o convênio internacional, deslegitima os processos da nação brasileira e suas logicas da
igualdade do estatuto do índio e no reconhecimento da propriedade indígena. A
desnacionalização das políticas da identidade entra em conflito na normatização como no
cotidiano. No caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar para as escolas indígenas, a
lei concede a cada estudante indígena e quilombola 0,64 reais, uma cifra maior frente à
quantidade que recebem os jovens e adultos das escolas não denominados dentro de esta
identidade (0, 32 reais) e uma cifra menor frente aos alunos das escolas e ensino médio em
tempo integral (2,00 reais)35; ―um reconhecimento‖ que briga, também, com a inversão do 30%
do programa na compra direta de produtos da agricultura familiar, para estimular o
desenvolvimento econômico e sustentável das comunidade (LEI 11.947/ 2009, ART 14), quando
sabemos que a agricultura familiar dos indígenas e das pessoas consideradas como minorias é
caracterizada pela baixa produtividade monetária e pôr a baixa inversão em assistência técnica,
frente a outras formas de manejo da terra como o agronegócio. Ademais os alimentos utilizados
são poucos e se baseiam nas monoculturas e em um único modelo de alimentação mundial que
esquece o relacionamento com a terra e o conhecimento ancestral dos biomas dos indígenas, em
este sentido, Cunha afirma que 95% da alimentação mundial repousa sobre apenas 30 espécies
o que torna a humanidade particularmente vulnerável, já que o aparecimento de novos vírus
pode afetá-las, e provocar fome mundial (CUNHA, 1994, p. 131). Em complemento, a
educação alimentar e nutricional na promoção dos corpos saudáveis, desde uma homogeneidade
cultural e social, que em nenhum momento respeita as tradições e os hábitos alimentares dos
diferentes grupos indígenas ao introduzir o concepto de saudável na compra e distribuição da
maioria dos alimentos produzidos por o agronegócio e desde a compreensão biopsicossocial
legitima os processos históricos onde os corpos indígenas são elimináveis ou apto para a
escravidão.

5 Conclusões
35

Lei n 11.947 de 16 de junho de 2009
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar se fundamenta em uma série de relações
de desigualdade e exclusão produzidas ao longo da história de colonização e pôs colonização do
Brasil e do América do Sul; isto quer dizer que a alimentação das crianças indígenas, dentro dos
programas de alimentação e de nutrição inclui um racialismo, construído historicamente por
princípios universalistas e relativistas solapados com as tensões nacionais e mundiais. A
identidade, entra aqui como um relacionamento dos sujeitos e de suas subjetividades na relação
com a diferencia, é assim como se pode compreender que estas tensões não vinculam aos grupos
indígenas a uma alimentação tradicional da antiguidade. Existe uma identidade cultural, e uma
etnicidade no caso dos grupos indígenas, que contém uns símbolos e uns significados, que
podem trocar em sua relação com o outro e com as relações de poder que se produzem. Os
indígenas dentro de sua identidade cultural, e dentro de sua etnicidade, não são iguais, cada
pessoa tem diferente corpo de acordo com suas formações históricas, genealógicas e discursivas
por essa razão é difícil impor uma lógica da igualdade frente aos relacionamentos de poder que
surgem que data de um passado de morte e desigualdade. Para que estas políticas funcionem
como realidades haveria que analisar as concepções do corpo saudável para cada uma das
identidades culturais indígenas, entendendo suas epistemologias e relações de poder, com outros
sujeitos nacionais e globais, e com a indústria cultural. Esta deve ser a base de uma educação
alimentar e nutricional, que consiste na exploração e não na imposição de hábitos para conseguir
corpos que possam assistir à escola sem fome e de alimentos que consigam reivindicar as lutas
históricas pela terra. Como parte de um programa de educação e de uma Universidade Pública
que tem inferência na construção e complementação deste tipo de programas, retomo o
compromisso que temos como educadores na execução, contestação e reformulação a este tipo
de políticas e das contradições ocultas em sua profundidade; a universidade não somente é um
lócus de discussão também é um médio para a geração de conhecimento junto com os processos
sociais.
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Resumo:
O referido estudo contempla projeto de pesquisa que desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia, pela Universidade Federal de Mato Grosso, em parceria com o Centro Universitário UNIVAG, tendo
como enfoque estudantes da área de Fisioterapia que trabalham na preparação para o Parto Humanizado, visando
facilitar o processo da aprendizagem significativa das atitudes facilitadoras que podem auxiliar as relações
interpessoais. O embasamento teórico será Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), sendo esta uma corrente
humanistas da Psicologia, que tem como foco a pessoa do cliente e do processo terapêutico, em que a
preocupação com o valor do ser humano e a tentativa de compreendê-lo em seu mundo e percepções. Essa
corrente psicológica surgiu em meados da década de 40, configurando-se contraposição à crise moral, à
desesperança e dos valores humanos, advindo das consequências do pós-guerra. A partir desse referencial,
pretende-se com este estudo de campo experienciar atendimento a grupos de gestantes no preparo ao Parto
Humanizado, tendo como o cuidado com as atitudes dos participantes da pesquisa, para tanto, utilizar-se-á
método Experiencial, pertinente à ACP, por meio da escuta psicológica. Tal projeto de pesquisa busca
compreender as construção das vivências emocionais e vinculares entre os envolvidos nesse período, pois é no
processo de sentir que as atitudes facilitadoras se concretizam e possibilitam a consolidação de um aprendizagem
significativa aos participantes do grupo. A pesquisa está em andamento, tendo a previsão de encontros de grupos
semanais, tendo duração de aproximadamente cinco meses.
Palavras-chave: Abordagem Centrada na Pessoa. Aprendizagem significativa. Atitudes Facilitadoras.
Preparação para o parto. Vínculo com Equipe.

1 Introdução
O Brasil adotou como políticas públicas para saúde da mulher as recomendações para
o parto, propostas pela Organização Mundial de Saúde, as quais incentivam o parto vaginal, o
aleitamento materno no pós-parto imediato, o alojamento mãe e recém-nascido no mesmo
quarto, a presença do acompanhante no processo, a atuação de enfermeiras obstétricas na
atenção aos partos normais e também a inclusão de parteiras leigas (BRASIL, 2002). Em
2014, aproximadamente 2.979.259 milhões de crianças nasceram no Brasil, destes 57%
consistiam em partos cesáreos.
O Mato Grosso apresenta prevalência de 61% desse parto, sobre os realizados por via
vaginal (UNICEF,2017). Tais estatísticas reforçam a necessidade de aprofundamento e
pluralidade de estudos científicos que possam contribuir para a sensibilização da sociedade,
na tentativa de mitigar esses indicadores.
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Historicamente, na ocasião do parto a mulher era assistida, primeiramente pelas
parteiras, que por experiência ou vocação faziam esse acompanhamento, diante das
complicações, o médico passou a ser chamado para solucioná-los, com o aperfeiçoamento do
conhecimento

constrói-se

a

especialidade

médica

obstétrica.

Desse

advento,

o

acompanhamento tornou-se ofício médico, a partir do século XX, em que a medicalização dos
procedimentos se deu com a finalidade de controle de possíveis intercorrências. Outros
conhecimentos foram sendo incluídos tornado a assistência ao parto multiprofissional, ao
passo que a parteira foi sendo retirada de cena, levando consigo seus saberes e cuidados (BIO,
2015).
O Brasil tem conseguido expandir o sistema de apoio às gestantes, uma das ações
constitutivas aplicadas pelo Ministério da Saúde é a Rede Cegonha, programa que tem como
premissa o cuidado com o binômio materno-fetal.
Diante dos enfrentamentos atuais, especialmente no contexto brasileiro, considera-se a
relevância de uma revisão da estrutura enrijecida que está direcionando as práticas em saúde.
Sendo assim, não se reduz a uma atuação que seguem normativas públicas e internacionais
que direcionam condutas ante ao nascimento, para além disso, pretende-se lançar um olhar
sobre a temática do parto humanizado.

2 Desenvolvimento
A procura em ampliar os conhecimentos da Psicologia sobre o parto humanizado, do
preparo e do vínculo com a equipe de apoio será favorecido dentro do espaço de escuta
psicológica para estagiários do Curso de Fisioterapia, na Clínica Escola da Universidade de
Várzea Grande e no Hospital e Maternidade Santa Helena, visando proporcionar a
aprendizagem significativa a partir da prática das atitudes facilitadoras. Os encontros serão
realizados semanalmente, tendo como perspectiva a sensibilização das atitudes facilitadoras
dos estagiários de Fisioterapia que atuam no cuidados e preparos para o parto.
Será empregada a pesquisa-intervenção na qual serão agregadas contribuições ao
cenário estudado, tendo como base o fazer da equipe junto às gestantes e a preparação da
equipe enquanto grupo. Buscando compreender de que forma a reunião dessas mulheres
grávidas se constituem em um saber e um fazer que influencia no vínculo com estes mesmos
profissionais.
O modelo compreensivo da escuta na pesquisa será o da experienciação, tendo como
base os constructos emocionais, de sentimentos e dos vínculos estabelecidos durante o
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período de estudo de campo (MESSIAS, 2001). O modo de apreensão da realidade através
desses constructos, vividos pelos estudantes de fisioterapia juntamente com as gestantes, no
momento dos encontros, podendo constituir elementos importantes para construção de uma
aprendizagem significativa das atitudes que podem facilitar esse processo de vínculo com as
gestantes. Nesse sentido, Messias aponta que Rogers na construção da Abordagem Centrada
na Pessoas (ACP) tem como atenção a compreensão e a vivência desses afetos, como fatores
constitutivos fundamentais para expressão dos comportamentos humanos.
ACP, proveniente do movimento humanista em Psicologia, têm sua origem nos
sofistas, em que o homem seria a base, o referencial de todas as coisas (BUYS, 2006), segue
historicamente passando pelos pensadores Rousseau e Kant, no Renascimento e culminando
na construção da Declaração Universal dos Direitos do Homem, escrita em 1948 pela
Organização das Nações Unidas (ONU).
Tal referencial tem como base a visão do homem como ser autônomo e consciente de
si e de seus atos. Dessa perspectiva responsável e como único norteador para si surge na
Psicologia Humanista, tendo como alicerce a Abordagem Centrada na Pessoa em meados da
década de 40, nos Estados Unidos essa nova corrente que contrapunha à visão patologizante
sobre o humano existente à época, trazendo um olhar integrativo, sendo portanto o referencial
teórico para o projeto de pesquisa.
Assim, pautados nesta abordagem, teremos como direcionamento as atitudes
necessárias para um facilitador da aprendizagem significativas, quais sejam, a congruência, a
consideração positiva incondicional e a compreensão empática. Nesse aspecto, os parâmetros
para compreensão desses afetos decorridos nas vivências, são descritos por Rogers (2017) em
sete estágios, primeiramente os sentimentos não são entendidos como próprios, havendo
distanciamento, no segundo momento avança para o detalhamento das experiência vividas em
forma de fatos, ao prosseguir para próximo estágio há o aparecimento dos afetos e das
experiências pessoais como artefatos, descrevendo as emoções no passado, mas nesse instante
o reconhecimento do sentir se faz presente. No quinto estágio Rogers descreve que a pessoa
reconhece a própria responsabilidade diante dos seus problemas, posterior a essa fase os
sentimentos são retomados organismicamente, como estando vivos no presente e podendo ser
expresso pelo corpo, no sexto estágio a fluidez através da comunicação sobre os sentimentos
ficam mais constantes e claros, como próprios do ser que o vive, e por fim no último estágio
os afetos são experimentados de modo direto e tornam-se referência para pessoa da sua
consciência e saber sobre si mesma.
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3 Conclusão
Compreende-se que a Humanização do parto e nascimento seja temática de grande
relevância para a atuação da Psicologia, sendo que as relações humanas tornam-se o principal
caminho para que o atendimento se configure humanizado. Sendo assim, o caminho escolhido
por esta pesquisa-intervenção foi atuar na construção atitudes facilitadoras dos estudantes de
fisioterapia, visando a aprendizagem significativa na intervenção entre a equipe e as gestantes.
Para a concretização da pesquisa, estabeleceu-se o vínculo institucional entre as duas
instituições de ensino, juntamente foi dado sequência aos trâmites acadêmicos da pesquisa no
tocante a submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário UNIVAG, sendo ambos aprovados para realização do estudo de campo.
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Resumo:
Este trabalho trata-se de uma reflexão acerca de oficinas artístico-culturais realizadas por meio do Ponto de
Cultura Casa Silva Freire em parceria com a Escola Municipal de Educação Básica Silva Freire, unidade escolar
pública de Cuiabá-MT. As oficinas objetivaram contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento do Projeto
Político Pedagógico da escola. As análises empreendidas basearam-se na teoria histórico-cultural. A produção de
dados se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas com a equipe pedagógica e a análise dos mesmos
orientou-se pela perspectiva compreensiva em interlocução com os marcadores semânticos. Os principais
resultados revelaram a importância da vivência considerando os seguintes aspectos: construção de conhecimento
na perspectiva autoral; potencial dos espaços narrativos para a prática pedagógica; mediação a atividade grupal
como princípio pedagógico, o movimento corporal na relação com a aprendizagem.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Arte. Narrativa. Prática pedagógica.

1 Introdução

Neste trabalho, serão analisadas as significações de professores sobre ações
empreendidas na escola pela parceria com a Casa de Cultura Silva Freire no ano de 20181. O
objetivo das ações realizadas na escola foi o de contribuir para a implementação do Projeto
Político Pedagógico da EMEB Silva Freire no eixo “Arte como propulsora do currículo” e
para o fortalecimento da Proposta Pedagógica que orienta as práticas docentes, intitulada:
“Bugrinho, Rondon e nós: sonho que se sonha junto desde Mimoso”.
Para tanto foram desenvolvidas oficinas de Arte e Literatura tendo como diretrizes a
identidade local e a alfabetização significativa, colaborando para que a instituição se
transforme em um espaço onde circulam múltiplas narrativas.
As oficinas artístico-culturais privilegiaram as modalidades de artes visuais,
audiovisual e música para crianças do 2º Ciclo do Ensino Fundamental, professores e pais

1

A Casa Silva Freire foi contemplada como Ponto de Cultura pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e
passou a atuar no Programa Cultura Viva da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da
Cultura (MinC). Em 2018, realizou, na qualidade de ponto de cultura, ações em parceria com a Escola de
Educação Básica Silva Freire, Bendito Santo Ateliê e o Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância
(GPPIN/UFMT-projeto de extensão Rede de Apoio à Infância: interfaces com a Psicologia e Pedagogia). Este
último dedicou-se ao registro das significações dos participantes sobre suas vivências no projeto. Foram
escutados professores, familiares e crianças por meio de metodologias específicas.
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utilizando como referência o poema „Rondon: Silêncio Orgânico de Flores‟, de autoria do
poeta Silva Freire.
O objeto da análise deste trabalho refere-se às significações da equipe pedagógica
sobre a oficina de audiovisual, na qual atuaram como participantes ativos.
Dessa forma, com base nas ações realizadas, pretende-se refletir: 1. Em que medida
estas atuaram na iminência do desenvolvimento das e dos professores envolvidos?; 2. Qual o
potencial das oficinas na promoção do Projeto Político Pedagógico da escola, em específico
no desenvolvimento de metodologias que tomam as narrativas (societais e singulares) como
elemento central do processo de aprendizagem, mais especificamente de alfabetização?

2 Referencial teórico

A discussão aqui apresentada ancora-se nos fundamentos, sobretudo da Teoria
Histórico-Cultural de Vigotski. Segundo Prestes (2010), a referida teoria parte do princípio
da natureza social do desenvolvimento humano.
Compreende-se que o contexto social, histórico e cultural são constituintes da
subjetividade e do desenvolvimento humano. De acordo com Prestes (2010), Vigotski afirma
que o indivíduo nasce com funções psicológicas elementares e através das vivências
interioriza conceitos e desenvolve funções psíquicas superiores. Conforme Vigotski (2010),
vivência é uma unidade regente entre elementos do meio e elementos constituintes da pessoa,
possuindo uma orientação de caráter biopsicossocial. Dessa maneira, tudo que diz respeito ao
sujeito passa pelo filtro de suas vivências. Portanto, essa interiorização não ocorre de forma
mecânica e contribui para o desenvolvimento do indivíduo.
Aquilo que o sujeito interioriza é acessado por meio das redes de significados que
circulam no meio. Ao serem interiorizados, os significados ganham sentidos diferentes a
depender da história de cada indivíduo. De acordo com Vigotski, significados são produções
sociais e históricas mais cristalizadas que servem para nos orientar no mundo. Já os sentidos,
refere-se aos aspectos mais subjetivos que damos para esses significados (PRESTES, 2010).
O sistema de signos exercem a mediação entre o indivíduo e o meio, possibilitando a
significação do vivido em um processo dialético que leva em consideração tanto o mundo
social, quanto o mundo físico. No âmbito da mediação, destacam-se os conceitos de atividade
guia e zonas de desenvolvimento iminente (PRESTES, 2010).
Segundo Prestes (2010), para Vigotski, zona de desenvolvimento iminente
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é a distância entre o nível do desenvolvimento atual da criança, que é definido com
ajuda de questões que a criança resolve sozinha, e o nível do desenvolvimento
possível da criança, que é definido com a ajuda de problemas que a criança resolve
sob orientação dos adultos e em colaboração com companheiros mais inteligentes .
[...] define as funções ainda não amadurecidas, mas que encontram-se em processo
de amadurecimento, as funções que amadurecerão amanhã, que estão hoje em estado
embrionário (VIGOTSKI, 2004, p. 379 apud PRESTES, 2010, p. 173)

Isso não é diferente nos adultos. É possível pensar práticas que corroborem a
construção de tais zonas. Contudo, como salienta Prestes (2010), tal atitude não garante que o
indivíduo irá se desenvolver no caminho proposto, o que existe são possibilidades de
desenvolvimento a partir da atividade guia anunciadas como atividades que possibilitam a
emergência de neoformações psíquicas.
A produção e compartilhamento de narrativas é, neste estudo, analisada no seu
potencial de atividade guia. Para Andrade (2015), as narrativas apresentam-se como suportes
metodológicos para acessar redes de significados e possui potencial para construir,
desconstruir e reconstruir a realidade, configurando assim como uma modalidade discursiva
aberta ao novo, criativa e não diretiva.
A noção de espaço narrativo de Sennett (1990 apud ANDRADE, 2015, p.17) tem sido
utilizada por Andrade (2015) para pensar uma certa qualidade do espaço educacional na qual
a produção de narrativas é pensada em seu potencial formativo inspirando práticas
pedagógicas que também se manifestam na organização, ocupação e transformação dos
espaços.
Deste modo, espaços narrativos:
“podem ser ser entendido como um espaço aberto para o desenvolvimento de
atividades imprevisíveis de eventos, que se colocam de forma aberta para criar uma
história. Essa história pode ser objeto de interpretação ou ponto de partida para
outras histórias” (SENNETT, 1990, p. 190 apud ANDRADE, 2015, p. 17).

As vivências ora analisadas podem contribuir para se pensar o potencial das oficinas
desenvolvidas junto ao coletivo de professores, considerando-as como processo formativo na
perspectiva do que se anuncia como a escola como espaço narrativo, espaço aberto para a
inscrição e compartilhamento de diferentes narrativas, espaço aberto a imprevisibilidade e às
singularidades.

3 Procedimentos metodológicos
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Quanto à oficina artístico-cultural realizada com a equipe pedagógica, estas se deram
da seguinte forma: considerando as referências do poema “Rondon: silêncio orgânico de
flores”, de autoria do poeta Silva Freire e do videoarte de mesmo nome, dirigido pelo artista
visual Luiz Marchetti em articulação com a narrativa da proposta pedagógica da escola, a
oficina trabalhou os processos identitários da cultura local explorando a visualidade e ritmos
das culturas indígenas através das linguagens das artes visuais e da música, encorajando
diferentes possibilidades de leitura/produção pelos professores, funcionários e coordenadores
pedagógicos.
As produções das oficinas, a exemplo da expressão espaço narrativo, se articulam com
a ideia de escola cenário, escola laboratório ou escola ateliê, no qual os usuários imprimem as
suas marcas subjetivas no espaço escolar que se faz aberto a essas informações/inscrições, um
lugar carregado de significações e marcações identitárias.
Em relação aos procedimentos metodológicos para coleta de dados, utilizou-se
observações (LUDKE; ANDRÉ, 1986) no contexto das oficinas realizadas, assim como
entrevistas semiestruturadas( 13 entrevistas ao todo), realizadas imediatamente após o término
das oficinas. Estas entrevistas caracterizam-se por ser um instrumento básico para a coleta de
dados, o qual permite o estabelecimento de interação entre pesquisador e pesquisado, distante
de uma relação hierárquica (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Os dados foram analisados
compreensivamente, observando marcadores semânticos.

4 Oficina artístico-cultural

Destaca-se que o clima para a produção das respostas sobre a oficina não foi muito
espontâneo, o que parece indicar que muitos dos e das participantes associaram a entrevista
com algum tipo de avaliação. Apesar dessa circunstância, as respostas foram significativas
para compreender o impacto destas atividades para o conjunto de profissionais da escola.

4.1 Liberdade, Participação e Protagonismo na cena educacional

Em primeiro lugar, pode ser destacado o fato de que por meio da oficina os
educadores tiveram a oportunidade de experienciar o potencial do espaço narrativo para a
educação. A partir das entrevistas percebe-se que compreenderam tal dinâmica como
prazerosa, lúdica e educativa. Portanto, pode-se dizer que para além dos conhecimentos que
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adquiriram acerca das questões audiovisuais trazidas nas respostas, puderam experienciar
outro tipo de construir conhecimento, que poderão utilizar com seus alunos.

Ah, gostei porque eu me senti assim, até com certa liberdade né? Certa liberdade
assim de colocar a performance do poema né? Que a gente tava atuando.(professora)

Além disso, alguns destacaram em suas falas que o processo de aprendizagem não é
somente falar, atentando, então, para o fato de que (neste momento da vivência) consideraram
a possibilidade do movimento no processo de aprender enquanto um elemento fundante e
fundamental. Uma outra conexão interpretativa a partir das falas dos professores foi a
vinculação do movimento à sensação de estar participando da história. É como se sugerissem
que o fato da oficina promover uma parte prática e vivencial os (as) colocassem de modo mais
protagonista, e portanto, aproximando também da participação na história.
Eu gostei da parte que você tem que fazer os movimentos com as mãos, com os pés
e fazer os movimentos da poesia. Entendeu? Não precisa estar falando, mas fazer os
movimentos que é gritar, fazer os barulhos, a dança. (professora)

4.2 Aprender em grupo

Outro elemento apontado de modo recorrente foi a interação. Muitos deles e delas
evidenciaram que o espaço da oficinas foi muito interessante por priorizar e promover a
interação em grupo, de um modo divertido e não cotidiano. O que potencializa a importância
da mediação nas relações de aprendizado por meio de espaços lúdicos e grupais.
Ajuda bastante, né? Porque a gente tem o conhecimento, mas talvez às vezes não
sabemos trabalhar e através dessas oficinas, através desses projetos a gente consegue
desenvolver melhor. (professora )
[...]Eu queria, assim, que tivesse mais vezes, para interagir o grupo. É muito bom
ficar todo mundo participando, todo mundo atento, sabendo o que o outro vai fazer,
como é que é. Pode ser uma coisa tudo igual, mas ninguém apresenta igual. Ler uma
poesia, a mesma poesia, mas cada um tem um gesto diferente, um olhar diferente,
né? É cada um diferente do outro. (professora)

4.3 Repertório cultural e Cultura local na formação de professores

Os dados anunciados ao longo das entrevistas revelaram o potencial das oficinas de
proporcionar acesso ao conhecimento sobre a cultura local por meio da Arte, como exemplo o
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poema que foi trabalhado; construção de novos repertórios que podem auxiliar na elaboração
de projetos pedagógicos e inspiração para a atuação dos docentes.
A fala a seguir é representativa quanto a contribuição da oficina para o
desenvolvimento do projeto político pedagógico, representado aqui pelo termo “cultura da
escola” na fala da entrevistada.
Acredito que o conhecimento da região e sobre a nossa cultura e sobre a cultura
também da escola. Acho que é isso.(professora)

Outro apontamento fundamental foi o de que realizações de oficinas coletivas podem
ajudar a enfrentar o desafio de criar uma prática pedagógica pautada na narrativa, pois a
medida em que esse desafio é incorporado no cotidiano, muitas vezes o(a) professor(a) se
sente sozinho(a), e nas oficinas foi possível se reconhecer na interação com o outro. Além
disso, outras formas de mediar a construção de atividades utilizando as narrativas vão sendo
descobertas coletivamente. As socialização dessas estratégias e desafios aparentou confortar o
grupo, pois indica que não parte de uma limitação individual a respeito da capacidade do
sujeito.
[...] Então a gente revisitou o poema, que algumas professoras até já tinham
trabalhado em sala de aula de outras formas e muitas outras falavam: as palavras são
difíceis, as crianças não conhecem. Então hoje eu penso que para a formação
docente foi uma forma de encorajar esses professores a se desafiarem mesmo, a
tentar construir outras formas de leitura seja com som, seja com imagem, seja com
poema e ir mais afundo nas palavras, nos significados. Eu acho que ela veio mais
nesse sentido de encorajar os docentes e de mostrar que tem outras formas de se
fazer uma ação pedagógica mais contextualizada (coordenadora).

5 Considerações finais

Considerando o exposto, pontua-se a potencialidade das oficinas artísticos-culturais
enquanto ferramenta promotora de zonas de desenvolvimento iminente no âmbito da
formação docente. Os participantes e as participantes puderam vivenciar o potencial do
espaço narrativo para a educação e para suas práticas enquanto docentes, assim como
localizar outros elementos que podem integrar o processo de aprendizagem, tais como o
movimento e a interação em grupo.
Além disso, ao propor uma oficina amparada na articulação com a narrativa que rege o
projeto político pedagógico da instituição: “Bugrinho, Rondon e nós: sonho que se sonha
junto desde Mimoso”, permite à equipe o sentimento de construção a partir do já conhecido,
do familiar.
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A emergência de significados como liberdade, participação e protagonismo, repertório
cultural e cultura local se destacaram na mesma medida que as técnicas audiovisuais tomadas
igualmente como manifestação artísticas. Neste sentido, pode-se afirmar que a vivência no
âmbito da oficina concretizou a expressão espaço narrativo permitindo que os professores
elaborassem um conceito importante, eixo organizador da proposta pedagógica da escola, o
qual propõe o reconhecimento da imprevisibilidade e da singularidade no compartilhamento
das narrativas em torno do qual se constitui um coletivo por meio de marcas identitárias em
um jogo no qual uma história é tomada como ponto de partida para uma outra história, base
para um processo formativo significativo e contextualizado.
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Resumo:
Trata-se de uma pesquisa de mestrado com 12 jovens, etariedade entre 15 a 24 anos (todos da rede pública de
ensino). Teve como lócus o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) no município de Cuiabá – MT. Com
viés qualitativo, tal pesquisa teve por objetivo analisar os sentidos atribuídos por jovens com diagnóstico
positivo para HIV, frente suas vivências no ambiente de ensino, no processo ensino-aprendizagem, nas relações
de poder, estigmas e preconceitos. Trabalhou-se enquanto olhar teórico-metodológico com o Construcionismo
Social, por meio da análise de repertórios linguísticos, intencionando investigar a produção de sentidos
enunciados por práticas discursivas (SPINK, 2012). Frente aos resultados, emergiram relatos concernentes ao
impacto do diagnóstico, sentidos de medo, desespero e paralisação de modo temporário, não obstante,
destacaram-se também sentidos de aceitação e ressignificação diante da nova realidade como um modo outro de
existir. Entretanto, são gritantes os relatos de sujeitos vítimas de estigmas, preconceitos por causa da orientação
homoafetiva e por se viver com HIV/Aids, exprimindo o medo da exposição diante de colegas e professores.
Perante tais relatos é possível pensar – entre tantos fatores ligados ao preconceito – sobre o aspecto moral e
distorcido entre homossexualidade/HIV, o que aponta ideologicamente para promiscuidade. Assim, pretendeu-se
desmistificar sócio-historicamente a palavra “promiscuidade” reavendo-a enquanto atributo importante nas
relações e enfrentamentos dos corpos sociais, corpos estes, estigmatizados e marginalizados, simplesmente por
se encontrarem em condições múltiplas de subjetivação e expressão, socialmente condenados por quebrarem o
protocolo e o modelo ideológico de corpo moderno, colonial e burguês.
Palavras-chave: Promiscuidade. Corpo. Multiplicidades. Preconceitos. Escola.

1 Introdução

Partimos, aqui, de uma reflexão em torno de uma problemática significativa que a
escola tem vivenciado: a necessidade da desmistificação em torno da multiplicidade e
diversidades de modelos de corpo presentes nela. Diante do título acima pode-se pensar no
corpo enquanto construção social e histórica, o que nos implica a abstrair que tal corpo e seu
modelo em um contexto e em um tempo histórico, é de algum modo um tipo de forjamento e
convenção social e cultural para aquele determinado contexto; é o que podemos chamar de
ideal de corpo. Para Foucault (1979), em determinado período da história, os governos
visando preservar a força de trabalho e militar de suas populações, passavam a incentivar o
cuidado com a saúde coletiva, ou seja, tais políticas eram exercidas como forma de poder,
nesse contexto histórico, inclui-se também o modelo estético e aceito de corpo.
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O capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e inicio do século XIX,
socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de
trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos, não se oporá simplesmente
pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no
biológico, no somático, no corporal, que, antes de tudo, investiu a sociedade
capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma estratégia biopolítica. (FOUCAULT, 1979, p. 80).

Assim, além de serem suportes de potências simbólicas e subjetivas constituídas nas
relações sócio-culturais, os corpos sob controle e bem vigiados poderão ser também
instrumentos ideologicamente aceitáveis para trabalho e produção burguesa e capitalista. Por
isso é razoável perceber a carga histórica, estética e ideológica que o corpo recebe a partir de
pensamentos não ressignificados e ainda aprisionados aos traços coloniais e modernos. Daí
todo esse estranhamento perante as diversidades de corpos que aparecem na
contemporaneidade, principalmente em meio à juventude e no ambiente escolar. Tais corpos
“promíscuos” são distorcidamente interpretados, uma vez que os olhos que os contemplam,
poderão estar utilizando os óculos simbólicos que contenham as lentes dos dois filhos
perversos da modernidade, a saber: a colonialidade e o capitalismo. O processo de
institucionalização poderá violentar e vitimizar os sujeitos, uma vez que tal processo de
assujeitamento acontece através do corpo, pois somos corpo, em variadas dimensões, assim
no processo de relações de poder dentro de uma instituição e/ou escola, tal corpo torna-se
vítima de uma limitação estética, política, higienista e institucionalizada.

Uma técnica que é centrada no corpo, produz efeitos individualizantes, manipula o
corpo como foco de forças que é preciso tornar úteis e dóceis ao mesmo tempo. E,
de outro lado, temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, mas
na vida; uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de uma população.
(FOUCAULT, 1999, p. 297)

Em meio a todo esse processo sutilmente imposto, os sujeitos repetem tais verdades
através do movimento e da absorção cultural, e o fazem automaticamente, sem dar conta do
aprisionamento disfarçado em nome de uma verdade instituída por uma classe dominante, aí
se sobressai o discurso burguês do corpo belo, igual, comportado, saudável, higienizado e
normal. Foucault também compreende que as relações de poder postas pelas instituições, a
saber: quartéis, prisões, fábricas, escolas, hospitais psiquiátricos entre, outros, são
“instituições de seqüestro”, pois todo esse processo é forjado pela disciplina.

[...] para assinalar simplesmente, não o próprio mecanismo da relação entre poder,
direito e verdade, mas a intensidade da relação e sua constância, digamos isto:
somos forçados a produzir a verdade pelo poder que exige essa verdade e que
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necessita dela para funcionar, temos de dizer a verdade, somos coagidos, somos
condenados a confessar a verdade ou encontrá-la. (FOUCAULT, 1999, p. 29)

Assim nessa idéia construída deturpadamente através dos séculos de que tanto a
sociedade quanto os corpos que nela habitam, deverão ter um padrão estético, estar limpos e
higienizados, ocorre a legitimação da exclusão e da discriminação diante do diferente e de
quaisquer divergências aos planos cruéis de se exercer o poder por meio da imposição do
igual e do normal (BUTLER, 1990/2003; LOURO, 2004/2008; LE BRETON, 2011/2016).
Antes de passarmos para as reflexões em torno da palavra promiscuidade,
pretendemos pontuar ainda que o corpo em suas mais variadas formas e multiplicidade,
incluindo modos distintos de subjetivação – na escola ou fora dela – poderão ter muitos
sentidos como, por exemplo: pedido de socorro por parte da juventude, formas estéticas de
expressão, ferramentas de transformação social e/ou atos simbólicos e concretos de
resistências.

Se o corpo será cenário para o controle, será também o de sua resistência. Essas
resistências que se dão no cotidiano, onde as fissuras dão espaço a novas práticas de
existência mais conectadas com as demandas dos sujeitos que a cidade não
responde. “Resistir é afirmar. Resistir é criar. Resistir é produzir diferenças. Pensar
os limites e potências da criação. Criação como produção de diferenças, diferenças
como necessidade de experimentação”1 (p. 44). (AVILA e FERLA, 2017).

2- A lindeza dos corpos promíscuos

Entre as definições da palavra promiscuidade no Dicionário Aurélio, destacam-se: 1Qualidade do que é promíscuo; 2- Mistura confusa e desordenada; 3- Reunião confusa de
pessoas em que predominam as de baixa classe; 4- Comportamento que viola o que é
considerado moral; 5- Relacionamento com vários parceiros sexuais. Sob essas definições, e
por um olhar breve entende-se que no sentido popular (Brasileiro), “promiscuidade” seria
mais ou menos assim: o ato de manter relação sexual com vários indivíduos independente do
sexo, no mesmo ambiente ou não. Antes de aprofundarmos um pouco mais, faz-se necessário
refletir que as palavras ou quaisquer neologismos são originados em um tempo histórico,
dentro de contextos e perspectivas de mundo de sua própria época. Quer-se dizer, com isso,
que nem as palavras, nem as nomeações das coisas, dos atos e de tudo que o ser humano
constrói se afugentam totalmente de construções ideológicas. Queremos ainda fazer uma
pontuação histórica na palavra em outro dicionário, para isso segue a definição das palavras
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“promiscuidáde” e “promíscuo” no Diccionário da língua portuguesa de Antonio de Moraes
Silva (1858):
PROMISCUIDÁDE, s.f. O ser, ou estar promíscuo, ou promiscuamente: v.g. a
promiscuidade dos casamentos entre as diversas castas, e ordens da republica
inteiramente desconhecida na India, entre certas castas, que se abominan.(SILVA,
Antonio de Moraes, Diccionário da língua portugueza, 1858, p. 612).
PROMÍSCUO, A, adj. (do Lat. Promiscuus, a, um) Sem distincção: v. g. casamentos
promíscuos entre nobre, e plebeus foram desusados entre os primeiros Romanos:
“geração promíscua” [...] (SILVA, Antonio de Moraes, Diccionário da língua
portugueza, 1858, p. 612).

A palavra promiscuus, que dá origem à palavra que conhecemos como promiscuidade,
era usada no sentido de atribuir a mistura relacional entre plebeus e nobres na antiga Roma, e
não possui sua origem em um laboratório de ciência e nem em meio à comunidade acadêmica.
Portanto trata-se de uma palavra coloquial de época, usada como sentido de se “bisbilhotar”
da vida alheia apontando a mistura de classes, ou seja, não apenas no sentido de intimidade
sexual, pois também era promíscuo todo aquele que se misturasse socialmente, sendo que
havia na época um tipo de “apartheid romano”, entre plebeus e nobres. Para o Dicionário
Silva, a promiscuidade também atrela-se à mistura de castas na Índia, ato considerado
abominável. Tal palavra foi recebendo novos sentidos com o advento da era cristã, bem mais
próximos do que temos hoje na definição do dicionário Aurélio coadunando assim com os
ideais e moral burgueses. A partir de uma compreensão histórica que promíscuo é todo aquele
que se mistura com outras classes sociais (sem distinção), parece razoável pensar que, para
uma pessoa com uma consciência étnica e antropológica, que se volta contra preconceitos e
quaisquer atos de discriminação às diferentes formas de existir e de ser sujeito nas quais sem
as relações do corpo não seria possível, a palavra “promíscuo” parece um tanto bela, pois
misturar-se e atribuir respeito e tolerância em meio às diferenças pode ser considerado um dos
atos mais sublimes de um ser humano uma vez que: “Pode ser profundamente democratizante,
juntando todas as classes e grupos, mais do que a heterossexualidade consegue. Sua
promiscuidade pode ser uma coisa linda. (GOODMAN, 2007, p. 36).
Analisemos brevemente a etimologia do Dicionário Aurélio, a qual reverbera na
cultura brasileira e na contemporaneidade:
Qualidade do que é promíscuo: Sócio-historicamente essa definição do Aurélio é
muito feliz, pois “qualidade” do que é promíscuo, compreendendo que se misturar e se
empoderar diante dos preconceitos e estigmas é de fato uma qualidade (apesar de parecer que
não foi com essa intenção que o escritor encaixou a palavra (qualidade)), a qual deveria ser
cultura (mas na realidade é o inverso). Se mover em meio às diferenças sem distinção, com
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autonomia para se “promiscuisar” (se misturar) seja socialmente ou sexualmente, é um direito
e um ato individual de todo ser humano.
Esse rígido empenho em controlar as relações sociais via introdução de normas de
refinamento dos costumes reconfigurou as relações domésticas, introduzindo
interdições e regras em prol de uma rígida moral burguesa. Essa moral se expressou,
principalmente, na valorização do individualismo, do abrandamento dos excessos e
de uma percepção diferenciada dos movimentos do corpo [...] A intimidade passou a
ser um atributo a ser observado de forma mais intensa, já que esse aspecto da vida
tornou-se um sinônimo de civilidade. (SOLIVA, 2007, p. 326).

Dar-se a outrem nas suas inúmeras variações afetivas e sexuais não deveria estar
atrelado à ideia de contaminação com HIV/Aids, pois tais relações “promiscuisadas”
(misturadas) podem estar menos vulneráveis ao HIV/Aids que muitas das relações
monogâmicas apresentam, pois: “Essa é a utilização tradicional das doenças sexualmente
transmissíveis: apresentá-las como castigos impostos [...] Até o final do século passado,
interpretar qualquer epidemia catastrófica como sinal de frouxidão moral ou declínio político
era tão comum [...]” (SONTAG, 2007, p. 119).
[...] mesmo tendo sido superada a fase em que se associava o HIV/Aids a “grupos de
riscos”, passando tal compreensão a ser combatida pelos pesquisadores e pela visão
acadêmico-científica, tal visão de que o HIV/Aids é decorrente apenas, de
comportamentos promíscuos parece perdurar [...] (ANJOS, 2015, p. 65).

É

certo

que

a

palavra

promiscuidade

preconceituosamente

associada

à

soropositividade não está ainda em meio à coletividade no sentido como aqui trabalhado, após
sua desmistificação e ressignificação no presente texto, mas, infelizmente no sentido de
direcionar para uma distinção, como se viver com HIV/Aids fosse consequência da
imoralidade. É fato que diante dos primeiros casos de HIV/Aids, tal infecção era vinculada a
idéia de transgressão e moralidade. Tal sentido foi semeado e cristalizado mídia da época e
tomada como verdade pela população. (JODELET, 2001; LABRA, 2001).
Mistura confusa e desordenada e Reunião confusa de pessoas em que
predominam as de baixa classe: percebem-se aqui outros traços ideológicos desde a
antiguidade, pois em nome de um ideal de sociedade bem ordenada e não confusa parece mais
fácil de governar, ou melhor, oprimir de modo sutil.

[...] As recomendações motivadas por doenças associadas ao pecado e à pobreza
sempre incluíam os valores de classe média: hábitos regulares, produtividade e
autocontrole emocional [...] A própria saúde terminava sendo identificada com esses
valores, religiosos tanto quanto mercantis, pois a saúde era sinal de virtude, assim
como a doença era sinal de depravação. (SONTAG, 2007, p. 119).
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Tal definição parece tão comportamental, como se o novo e o variável se tornassem
crimes e, por outro lado, o mais do mesmo bem ordenado, não misturado, um ideal higienista.
Porém, sabe-se que o “promiscuisar”, o misturar naqueles dias, torna-se símbolo de
manifestação contra a hegemonia e a luta de classe. Aqui podemos considerar também na
atualidade as variações estéticas de corpo em meio à juventude que aparecem no ambiente
escolar enquanto modos distintos de subjetivação, de expressão promíscua (misturada) e bela
para a fluidez de novos modos estéticos e poéticos de corpo. Isso inclui os cabelos variados e
coloridos, as roupas, os modos alternativos de vestuário, os piercings e apetrechos simbólicos
atrelados ao corpo, os variados modos de orientações, afetos e gêneros, ou seja, os corpos em
vários modelos e condições (físicas, estéticas e étnicas). Eis aí a leveza da promiscuidade
(mistura) e a beleza dos corpos promíscuos. Eis aí uma oportunidade para contemplar tais
expressões em um tipo de plataforma corpo-arte para a dissolução de traços cruéis e
estagnados da estética colonial e capitalista da modernidade (MIGNOLO, 2017; GUATTARI,
1990).

Assim, sendo, não é possível pretender se opor a ele [ao poder capitalista] [...]
Longe de buscar um consenso cretinizante e infantilizante, a questão será, no futuro,
a de cultivar o dissenso e a produção singular de existência. [...] Parece-me essencial
que se organizem assim novas práticas micropolíticas e microssociais, novas
solidariedades, uma nova suavidade juntamente com novas práticas estéticas [...]
(GUATTARI, 1990, p. 33-5)

Comportamento que viola o que é considerado moral e Relacionamento com
vários parceiros sexuais: sob um olhar de não distinção e mais humanístico, consegue-se
apreender o quanto as questões valorativas, morais e ideológicas que dão origem à palavra
promiscuidade, tão utilizada hoje para se referir inclusive à estigmatização de pessoas vivendo
com HIV/Aids, tornam-se cruéis e criminosas. Diante de valores éticos da atualidade, da não
distinção e do não preconceito, tais conceitos são antagônicos, apontando uma inversão de
valores. A definição do Dicionário Aurélio: “Comportamento que viola o que é considerado
moral”, mostra o quanto a questão da moral é, por um lado fugaz (dialeticamente mutável e
flexível), e por outro perene (solidificada, atravessando gerações), pois a moral da época em
que a distinção era “o certo” é criminosa e estigmatizante para a consciência humanista atual.
O que propagava-se como certo e moral, tanto na Roma antiga quanto diante das
castas indianas, é no mínimo imoral no sentido de quem contempla por uma ótica de luta
contra os preconceitos e a distinção de classe, em que o que é “promíscuo” no sentido original
e etimológico deveria ser o ético e o mais moral a ser feito: movimentar-se com respeito e
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aceitação diante das diferenças humanas, a variedade e modelos de corpos, lutar contra a
discriminação e o preconceito para com pessoas vivendo com HIV/Aids, compreender que
promiscuidade (mistura) não é, nunca foi e nem deverá entrar na lista de principais fatores de
infecção e soropositividade para HIV. Uma vez que a vulnerabilidade diante de uma infecção
alcança a todos, independente do modo relacional, modo de se amar, de gênero e/ou
orientação sexual.
Todas as epidemias alarmantes, mas principalmente aquelas associadas à
silenciosidade sexual, geram uma distinção entre transmissores potenciais da doença
(de modo geral, os pobres e, nesta parte do mundo, as pessoas de pele mais escura) e
aqueles que são definidos – pelos profissionais da área de saúde e outros burocratas
– como a “população em geral”. A Aids deu origem a fobias e temores de
contaminação semelhantes, no seio de uma versão específica da “população em
geral”: heterossexuais brancos que não usam drogas injetáveis que nem têm relações
sexuais com pessoas que o fazem. Tal como a sífilis, a Aids é uma doença concebida
como um mal que afeta um grupo perigoso de pessoas “diferentes” e que por elas é
transmitido, e que ataca os já estigmatizados numa proporção ainda maior do que
ocorria no caso da sífilis. (SONTAG, 2007, p. 99).

É chocante o fato de que os traços cristalizantes da discriminação viajaram épocas,
desde a antiguidade, por meio da linguagem nos seus mais variados sentidos, sejam
oficializados em um dicionário ou na consciência da coletividade cultural e em pleno século
XXI, a sociedade se encontre tão contaminada por conceitos e pré-conceitos cruéis e nocivos
contra a promiscuisa-ação e multiplicidade dos corpos. Tal herança, infelizmente presente e
reverberante no contexto escolar, obstrui a constituição e a elaboração da identidade
expressiva do jovem, bem como sua criatividade e seu saber-fazer.

2.1 Metodologia

No presente texto, apresentamos fragmentos de estudo realizado com 12 jovens
vivendo com HIV, na faixa etária de 15 a 24 anos; com ensino médio concluso ou concluindo;
sendo 11 do sexo masculino e 1 do sexo feminino; fonte de renda variável; e todos residentes
na cidade de Cuiabá-MT. A pesquisa teve como lócus o Serviço de Atendimento
Especializado (SAE) no município de Cuiabá – MT. Seu objetivo geral foi analisar as
vivências, em ambiente educacional, de jovens vivendo com HIV, compreender os sentidos
estruturados diante do impacto subjetivo do diagnóstico em meio às relações na escola e no
processo ensino-aprendizagem, bem como investigar as relações de poder – estigmas e
preconceitos – sentidos pelos participantes diante de seus pares e da instituição. Estudo de
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cunho qualitativo, sendo que coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas
semiestruturadas. Quanto à abordagem teórica predominante, incluindo a análise dos dados,
essa pesquisa se amparou de modo teórico-metodológico na abordagem do Construcionismo
Social por meio da análise de repertórios linguísticos (SPINK, 2012; ANJOS, 2015), através
da qual foi investigada a produção de sentidos enunciadas por práticas discursivas de jovens
diagnosticados e vivendo com HIV, compreendendo a linguagem enquanto principal meio de
expressão de leitura e movimento diante do mundo (NOGUEIRA; NEVES & BARBOSA,
2005; MELLO et al, 2007). Pela instrumentalidade das práticas discursivas e do
Construcionismo Social como instrumento de observação dos fenômenos sociais, ocorreu uma
aproximação e uma interanimação dialógica entre pesquisador e pesquisados; possibilitando a
análise dos sentidos produzidos pelos participantes do estudo (BAKHTIN, 2006; GERGEN,
2009).

2.2 Resultados

Os resultados desta pesquisa nos coloca de modo geral mais próximos dos discursos
dos participantes entrevistados quanto a suas vivências no ambiente escolar e suas produções
de sentidos frente aos estigmas e preconceitos relacionados as multiplicidades, modos
distintos de corpo e principalmente ao HIV/Aids. Ressaltamos que para expor aqui as vozes
transcritas, utilizamos pseudônimos por motivos éticos. Diante dos diálogos sobre as
vivências enquanto vítimas de preconceitos na Escola por estarem vivendo com HIV, os
participantes apontam para o medo de que se alguém soubesse de sua condição de
soropositividade ao HIV, com certeza seriam vítimas de segregação e exclusão. Assim, o
diagnóstico é mantido em segredo, principalmente ante os professores e colegas de classe,
sendo revelado em raras exceções, geralmente para parentes próximos e/ou amigos íntimos.
Afirmações tais como: “seria um desafio”; “me olhariam com outros olhos”; “não sou
coitadinho”; “não estou morrendo”, apontam para a reivindicação de respeito e não
vitimização frente a uma nova condição de se viver. Como exemplo, vejamos algumas
afirmações dos participantes que apontam para os sentidos encontrados:
Eu acho que sim, pelo que eu conheço minha turma, sim, eu estaria mais exposto,
perante as conversinhas fiadas, e são tipos de pessoas que se separam mesmo [...]
prefiro não falar pra evitar problemas, também pra ninguém ficar em cima de mim
perguntando: “e aí, como você tá”, todos os dias, até mesmo porque eu não to
morrendo [...] alguns colegas iriam se separar de mim, por isso prefiro manter como
está (Ngongang, 22 anos).
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Ah sim, com certeza, as pessoas me olhariam com outros olhos, sofri preconceito
por ser afeminado, acho que se soubessem do HIV seria um desafio, mas acho que
enfrentaria; apesar que hoje na faculdade ninguém sabe, acho que não preciso falar,
mas se soubessem, me olhariam diferente, sim. [...] você ter uma doença que já
matou muita gente é complicado entendeu, faz a pessoa te olhar com olhos de: “mas
tão novo”, sabe, não seria legal isso (Nikolay, 24 anos).
[...] tinha um menino que a gente conversava bastante [...] daí, a gente só ficou, só
beijou, daí a gente tava indo pra casa que eu contei pra ele, daí no outro dia ele já
ficou meio assim comigo; eu perguntei: “o que foi?”; ele disse: “porque você não me
contou antes? Eu: “só te beijei, não fui pra cama com você!”; ele disse: “Ah, cara,
você tinha que ter contado porque isso pega por saliva”; eu falei: “pera aí, isso não
pega por saliva!”ele disse: “pega sim!” [...] não é todo mundo que conhece como se
contrai HIV, então já ficam assim com medo; mas essa foi a única vez de questão de
preconceito (Joana, 19 anos).
[...] é assim na cabeça de quem não é e não conhece a doença, a pessoa acha que se
encostar na pessoa vai tá propicio a receber aquela doença [...] eu só contei para
quem eu confio mesmo, para quem eu sou mais apegado e para quem eu confio
mesmo, agora para os outros, eu não sei, pode gerar preconceito também, ate porque
eles não tem nenhum conhecimento sobre a doença. Tenho medo de sofrer
preconceito (Adolfo, 19 anos).

Ainda nesse mesmo contexto, aparecem falas e expressões com sentidos de revolta e
protesto frente ao preconceito e a discrimição nos ambientes educacionais:

Com certeza [seria vítima de preconceito], que ninguém escapa disso, né? Gente de
cabeça miúda, gente atrasada, me perdoe a expressão: burra, é assim mesmo, né.
Tem de tudo em todos os lugares tem todo tipo de gente, a gente tem que ser
inteligente para saber lidar com tudo isso, claro que tem situações que não são
legais, são desconfortáveis, são desagradáveis, mas fazer o que né? Tudo é um
aprendizado, até passando por essa situação a gente aprende muito (Henri, 22 anos).

Emergem, ainda, falas que apontam para o despreparo de docentes para lidar com o
impacto da informação de que algum jovem aluno possa estar vivendo com HIV em sala de
aula, demonstrando certos embaraços e inseguranças - situações que os jovens identificaram
como traços de estigmas e preconceitos velados -, bem como falta de conhecimento de como
articular e se movimentar diante dessas realidades em ambiente educacional.
[...] contei pra um professor meu de estágio, ele deu uma assustada assim e não falo
nada, e não sabia reagir né, ele ficou “ah... eita porra o que que eu faço?” [...]é a
aquela coisa velada sabe? [...]de: “eita, ele tem HIV”, e fica assim [...]pessoa não
sabe lidar (Agenor, 24 anos).
As pessoas não conhecem; acho que as escolas deveriam estar trabalhando muito
com isso, é uma questão que tem que ser trabalhada entre os jovens para que eles
não tenham dúvida mesmo (Ngongang, 22 anos).
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Aparecem ainda sentidos de preconceitos na escola frente a orientação homoafetiva e
também os estigmas que distorcidamente fazem relação homosexualidade-hiv:
Você já foi vítima de preconceito no tempo da escola?
Sim, em relação à homofobia mesmo; situações meio complexas e desagradáveis
(Beto, 21)
[...] sempre fui uma criança afeminada, né, hoje em dia já não é tão assim, o
preconceito é mais velado, mas antigamente não era tão velado assim e não dava
tanta cadeia como da hoje em dia. Então eu sempre convivi com preconceito desde
que eu era criança, adolescência e agora a vida adulta. (Nikolay, 24 anos)
Você acha que HIV estaria atrelado à homossexualidade?
Não. Quando eu falo isso é em relação ao imaginário popular, se você coloca um
casal heterossexual e um casal homossexual lado a lado e pergunta: qual desses dois
casais tem HIV, a população vai designar para o casal homossexual, porque
antigamente era noticiada como a doença dos gays: “Aids, a doença gay”, então isso
também está no imaginário das pessoas, que HIV está ligada a homossexuais.
(Nikolay, 24 anos)

As vozes abaixo atribuem sentidos sobre empoderamento e enfrentamento: “a gente
tem que ter mente aberta” ou “sempre bati de frente”, demonstrando o senso de expressão de
um corpo visando a liberdade e a resistência perante o que está hegemonicamente posto. A
fala de Joana atribui sentido do “errado” ao preconceito de todas as formas seja nos critérios e
condições físicas, estéticas ou étnicas do corpo e suas misturas promiscuisadas. O jovem
Arsham enfatiza e denuncia os estereótipos contra as formas variadas de corpo, questionando
o que realmente é sujo? O promiscuisar-se, o misturar-se nas mais variadas formas, condições
e/ou expressão do corpo, ou de fato o sujo está nos modos ideológicos de legitimação do
preconceito contra as lindas variações de nossos corpos promíscuos e misturados?
Você mencionou a questão do preconceito na escola; Já foi vítima de
preconceito na escola?
Sim, várias vezes, mas quando a gente adquire personalidade, a gente tem que ter
mente aberta, em relação ao preconceito, a tudo, então eu sempre bati de frente;
também sempre fui respeitado, ao mesmo tempo que tinha gente com preconceito,
tinha também gente ao meu lado sem preconceito e sem discriminação. (Ngongang,
22 anos)
Eu acho o preconceito uma coisa bem errada, de todas as formas, com pessoas que
tem HIV, com negros; o preconceito é uma coisa muito errada [...] (Joana 19 anos)
[...] o preconceito ele cria um estereótipo [...] cria tipo uma ideia de um corpo, de
alguém, de que as pessoas sujas tem isso e o que realmente é ser sujo? (Arsham 21)

3 Considerações Finais
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A partir dos respaldos históricos, teóricos e fragmentos de pesquisa apresentados,
acreditamos que as multiplicidades dos corpos presentes na escola através das misturas e
condições físicas, estéticas e étnicas não deverão mais ser vistas com estranhamentos como se
houvesse um modelo único e estático de ser jovem e/ou aluno, mas, ao contrário, frente aos
contextos contemporâneos, a promiscuidade no sentido de misturas de corpos diversos, será
uma oportunidade social e institucional do ambiente escolar em apreender os múltiplos
universos presentes na escola, os saberes e as vivencias sociais e comunitárias de seus alunos,
enquanto voz simbólica da comunidade e contexto contemporâneo. Sabe-se que os
movimentos de inclusão/exclusão, por meio do convívio social na escola, podem gerar várias
formas de preconceitos e hostilidades nas relações interpessoais, e promover exclusões e
inclusões nesses espaços. Portanto, é de suma importância que a escola e seus agentes estejam
atentos para as condições dos jovens e suas relações nessas instituições, pois nesses ambientes
tais sujeitos “[...] são reduzidos a estereótipos que são construídos em relação a ele e, que
podem promover conflitos entre estes e o mundo adulto, no caso direção, professores e
funcionários da escola, bem como entre os próprios jovens” (SALLES e SILVA 2008, p. 155156). Diante disso, parece possivel que o professor e os alunos possam construir juntos os
saberes a partir das mais variadas condições e vivências expressadas e marcadas no corpo,
trazidas por esses jovens de seu contexto; vivências essas, não mais enquanto uma ameaça aos
planos institucionais, mas – baseadas na tolerância e no respeito – uma oportunidade de
construção, problematização, dialética e ressignificação frente às possibilidades múltiplas de
ser sujeito e de se construir uma sociedade pluralizada, desmistificadamente “promiscua” em
modos mistos de existir e de ser “gente”, sem sofrer os abusos perversos da intolerância, dos
estigmas e do preconceito.
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Resumo:
A assistência atual em saúde requer condutas fundamentadas na proposta de um cuidado integral, voltado para o
sujeito e não mais para a doença. Visando a atenção integral por meio de trabalho em equipe multiprofissional o
atual trabalho propõe relacionar o relato de experiência de uma prática de clinica ampliada proposta pelo MTHemocentro e acadêmicos do projeto de extensão “Doença Falciforme: a dor que vem do sangue”, com uma
revisão bibliografica sobre o tema, enfatisando os conceitos de educação permanente e clinica ampliada,
basilares para a construção de um projeto de intervenção em saúde que ultrapassem a ótica biomédica em direção
a novas formas de cuidado.
Palavras chaves: Hemofilia; Clínica Ampliada; Intersetorialidade; Educação Permanente; Winnicott.

1 Introdução

O seguinte trabalho objetiva relacionar prática e revisão bibliográfica a respeito de
uma ação terapêutica do projeto de extensão, “Doença Falciforme: a dor que vem do sangue”,
realizado no ambulatório de hematologia do MT-Hemocentro. Propusemos uma prática
baseada no olhar proposto pelo conceito de uma clínica ampliada, com enfoque em pessoas
atendidas pelo MT-Hemocentro, dando ênfase neste trabalho à Hemofilia. A hemofilia, é uma
coagulopatia hereditária com manifestações hemorrágicas leves à graves, afetando física,
psíquica e socialmente o indivíduo (BRASIL, 2015).
A assistência atual em saúde requer condutas fundamentadas na proposta de um
cuidado integral, voltado para o sujeito e não mais para a doença. Fundado nisto, no dia da
Hemofilia, a pedido de um aluno com hemofilia, paciente do MT-Hemocentro, o grupo de
acadêmicos e a equipe multidisciplinar da unidade de saúde, oportunizaram uma ação no Sesi
Escola de Várzea Grande.

2 Desenvolvimento

A clínica ampliada possibilita o trabalho multiprofissional, mas com saberes
interdisciplinares, consequentemente, transcendendo a importância aos sinais de sintomas
para importar-se também com as dimensões subjetivas e sociais do usuário, do trabalhador da
saúde e dos gestores (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
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No projeto apresentado acima, foi realizado a escuta acolhedora da demanda
apresentada pela escola, pensando de que forma seria possível integrar os distintos setores
para a solução do problema apresentado, possibilitando a promoção de saúde intersetorial.
A partir desse momento, realizamos o planejamento estratégico para a promoção do
evento, que contou com: psicólogos, enfermeiros, assistente social, nutricionista, acadêmicos
de psicologia e biomedicina, equipe de professores e os alunos da escola. Para realizar o
projeto contamos com o envolvimento dos seguintes setores: saúde, educação e serviço social.
A priori os membros do projeto de extensão se reuniram com a equipe multidisciplinar
do MT-Hemocentro com a intenção de discutir e refletir a solicitação que seu paciente havia
feito a sua escola. A equipe por meio de discussão das possibilidades de abrangência da ação
criaram a intervenção em conjunto, favorecendo a saúde a partir da proposta de ultrapassar os
muros da instituição, fundado na educação permanente, elegeram as atividades como uma
educação com os professores, grupos de desenho, apresentação de fantoches, para que
alcançassem a efetivação da saúde vista como integral. O conjunto de saberes permitiu que o
evento considerasse as limitações do paciente e o benefício do restante participantes. Os
profissionais responsáveis pela saúde física do paciente adequavam as ideias que surgiam nas
reuniões, visando o baixo impacto das atividades físicas propostas. As psicólogas permeavam
as discussões objetivando cumprir a demanda do paciente em consonância com o
desenvolvimento do sujeito e seu meio. A atividade iniciou com a educação dos professores,
em conseguinte produziu-se uma fantasia para o aluno, cuja temática foi o Fator de
Coagulação, nome dado a principal medicação utilizada no tratamento da hemofilia. O
paciente/aluno fantasiado de “SuperFator” contou a turma sobre o seu personagem e a
importância deste, além de explicar aos seus colegas com a ajuda de um fantoche, o que seria
a hemofilia. Findou-se a ação formando grupos para a produção de um desenho, em conjunto
com a explicação de um monitor, sobre a hemofilia.
O conceito de clínica ampliada parte do princípio de articular o diálogo no que diz
respeito a saúde e adoecimento dos cidadãos e sua inclusão nas condutas de saúde (BRASIL,
2009). Permitir a escuta é ir de encontro com as dificuldades do sujeito, trazendo o material
necessário para desenvolver em conjunto intervenções, como foi realizado com o paciente do
hemocentro. A partir de sua demanda, realizou-se, por meio de escuta e abordagens
específicas para a comunidade endereçada, uma ação de educação em saúde na escola para
expor o que é hemofilia, e quais as suas especificidades, assim, promoveu ao sujeito ser parte
da sua promoção de saúde.
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Ao pensar neste projeto, a equipe considerou a escuta acolhedora e propôs como ação
terapêutica a descentralização da saúde dos hospitais ou da atenção básica. No momento em
que uma equipe de saúde se mobiliza para ações além dos corredores do hospital, e se insere
em outros setores, para que juntos seja possível realizar a promoção de saúde, bem como a
prevenção e restauração da mesma, juntos são capazes de dar autonomia e
corresponsabilidade aos setores, como também tornar a pessoa protagonista do seu próprio
processo de cuidado.
A intersetorialidade enquadra-se na perspectiva de que saúde não é ausência de doença
(WINNICOTT, 1975), considera um sujeito integrante de grupos, e que tais grupos
influenciam a sua saúde. Fazendo alusão ao que foi dito, a promoção de saúde objetiva
exatamente construir “espaços coletivos de troca que possibilitem o enriquecimento da
comunidade e dos profissionais envolvidos, através do conhecimento do cotidiano, das
estratégias locais, das possibilidades de cada sujeito (SUNDFELD, 2010, p.1085).”
Fomentando a promoção de saúde, é posto as diretrizes para a implementação da
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.
Art. 1 [...] Parágrafo único. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
deve considerar as especificidades regionais, a superação das desigualdades
regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde
e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na
saúde (MINISTÉRO DA SAÚDE, 2009, p. 8).

A EPS possui como proposta oferecer ao profissional da saúde a possibilidade de
aprender e ensinar, é uma forma de transformar as práticas cotidianas, onde se leva em
consideração a realidade dos sujeitos e os conhecimentos já existentes, seu principal objetivo
é a “transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho”
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, p. 7).
Por mais que a proposta da PNEPS tenha produzido avanços, ainda é necessário
esforços para unir a educação e o trabalho, como uma forma de integralidade e
intersetorialidade, que favoreça o trabalho multiprofissional.
Objetiva, assim, a qualificação e aperfeiçoamento do processo de trabalho em vários
níveis do sistema, orientando-se para a melhoria do acesso, qualidade e humanização
na prestação de serviços e para o fortalecimento dos processos de gestão políticoinstitucional do SUS, no âmbito federal, estadual e municipal (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2018, p. 13).

3 Considerações finais e/ou conclusões
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Construir uma clínica ampliada requer pensar em diversos fatores, como a
integralidade e intersetorialidade. A efetividade desta interação germina por meio da escuta,
do diálogo entre equipe e usuário, com o apoio da educação permanente. Desta forma, a
intervenção viabilizou o canal da fala sobre si, sobre seu adoecimento, oportunizando a pessoa
com hemofilia viver cada etapa do desenvolvimento com liberdade e criatividade
(WINNICOTT, 1975), ao se fantasiar e criar a partir do que lhe afere, lida com a doença de
outro modo, possibilitando assim a promoção de saúde.
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Resumo:
Nos últimos anos se tem observado um aumento de investigações sobre o ensino superior brasileiro, seja pelo
aspecto da expansão, seja pelos problemas enfrentados por alunos e professores com a política educacional
relativa a educação superior. Este estudo comparou os estressores, estratégias de enfrentamento e percepção de
eficácia das estratégias em estudantes de graduação do curso de Engenharia Civil da UFMT. Participaram um
total de 76 alunos, sendo 40 com idade média 19,1 anos do 1º ano e 36 do 3º ano, com média de idade de 21,8
anos. Responderam a um questionário sociodemográfico e um questionário sobre estratégias de enfrentamento e
percepção de eficácia das estratégias. A maioria dos estudantes do curso de Engenharia Civil identificou as
atividades acadêmicas como o principal estressor. As estratégias mais adotadas pelos alunos do 1º e 3º ano foram
“fuga” e “submissão”, consideradas mal adaptativas. Para os alunos do 1º e 3º ano a estratégia percebida como
muito eficaz foi a “oposição”. Os resultados evidenciam a necessidade de propor estudos interventivos juntos aos
alunos do curso de Engenharia Civil no sentido de desenvolver comportamentos adaptativos que busquem
melhoria na qualidade de vida dos alunos durante a formação acadêmica.
Palavras-chave: Estresse. Estratégias de enfrentamento. Ensino Superior

1 Introdução

Nos últimos anos se tem observado um aumento de investigações sobre o ensino
superior brasileiro, seja pelo aspecto da expansão, seja pelos problemas enfrentados por
alunos e professores com a política educacional relativa a educação superior. Em relação a
expansão em 2015, o percentual de pessoas com idade de 25 anos ou mais com ensino
superior completo no Brasil foi de 13,5%, refletindo contínuo aumento quando comparado
com dados de anos anterior (IBGE, 2016).
Outro índice de expansão refere-se ao número de matrículas no ensino superior sendo
de 8.027.297 em 2015 e de 8.048.701 em 2016 (INEP, 2016; INEP, 2017). Quanto à idade em
2016, 51,2% dos universitários brasileiros estavam entre a faixa etária de 18 e 24 anos (INEP,
2017). Também verificou-se aumento no número de instituições de ensino superior, de um
total de 2.364 em 2015 passou para 2.407 em 2016 (INEP, 2016; INEP 2017).
Para além da expansão observou-se também no ensino superior as dificuldades
enfrentadas por professores e alunos, dificuldades essas de natureza interna e externa. Em
relação aos professores Balbachevsky (2007, p.185) salientou a hipótese “de que a carreira
oferecida pelas instituições de ensino superior brasileiras esteja, pouco a pouco, perdendo sua
capacidade de discriminar e recompensar o desempenho acadêmico”, isso em função do
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“principal referencial a partir da qual ela foi construída – a titulação – tendeu, na última
década, a se homogeneizar” (BALBACHEVSKY, 2007, p.185).
No que se refere aos alunos há de se considerar que a entrada no ensino superior pode
representar uma mudança significativa na vida do jovem adulto. Desse modo, a transição do
ensino médio para o ensino superior pode significar um ambiente que gera experiências
prazerosas e recompensadoras, por outro lado essa transição e a busca pela formação
preparatória para uma carreira sólida no futuro pode ser uma fonte de estresse (CHAI; LOW,
2015). De acordo com Mahmoud et al. (2012), pesquisas recentes indicam que jovens adultos
estudantes universitários têm apresentado elevados níveis de depressão, ansiedade e estresse.
Os estudos sobre estresse em estudantes universitários tendem a focar na área de
saúde. A esse respeito Monteiro et al (2007) verificou em alunos do curso de enfermagem
presença de sintomas relacionados a aspectos fisiológico e emocional, de modo a
comprometer o desempenho das atividades acadêmicas pelos alunos. Recentemente Chaves et
al (2016) também verificaram a presença de estrese em fase de resistência e elementos de
estresse oxidativo, porém sem ocorrência de leucocitose.
Para além de indicadores de estresse Fernandes et al (2018) constataram prevalência
expressiva de sintomas de ansiedade e depressão em estudantes universitários. Resultados
semelhantes foram encontrados por Leão et al (2018) em estudantes da área de saúde
(Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia).
Nessa perspectiva em que situações adversas podem repercutir na saúde mental dos
alunos, por outro lado investigar as formas como os estudantes lidam com as situações
adversas no ensino superior pode auxiliar na proposta de programas de intervenção que
minimizem o sofrimento psíquico. Em relação ao conjunto estratégias utilizadas por um
indivíduo diante de uma situação adversa ou estressante que exige adaptação frente a essas
novas circunstâncias, na literatura denominou-se pelo conceito de coping (ANTONIAZZI;
DELL‟AGLIO; BANDEIRA, 1998).
Freire e Noriega (2011) ao investigar o coping em estudantes universitários
verificaram uso do método ativo cognitivo com foco na resolução de problemas, em ambos os
sexos. Já Carlotto, Teixeira e Dias (2015) em pesquisa sobre adaptação acadêmica e coping
em estudantes universitários observaram relação positiva entre as estratégias focadas no
problema e no suporte social com a adaptação acadêmica.
Numa perspectiva teórica recente a pesquisadora Helen Skinner e colaboradores
consideram o coping como uma série de ações regulatórias. Nesse sentido desenvolveram a
Teoria Motivacional do Coping (TMC), teoria essa que compreende o coping a partir de uma
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postura motivacional e desenvolvimentista. A organização conceitual da TMC de acordo com
Skinner et al (2003) organiza o coping de forma estrutural e hierárquica denominadas
“famílias de coping” conceituadas como os comportamentos adotados de acordo com o valor
funcional vinculado e os “comportamentos de coping”, compreendidos como as ações ou
pensamentos do indivíduo ao lidar com situações estressantes.
Nesse modelo teórico foram consideras 12 famílias (Autoconfiança, Busca de suporte,
Delegação, Isolamento, Resolução de problema, Busca de informação, Desamparo, Fuga,
Acomodação, Negociação, Submissão, Oposição) de coping, sendo que cada uma vincula-se a
um tipo de necessidade básica (Relacionamento, Competência, Autonomia) e uma avaliação
do estressor como desafio (self ou contexto) ou ameaça (self ou contexto) (SKINNER et al.
2003; RAMOS, ENUMO & PAULA, 2015). No contexto da TMC, as famílias de coping
foram divididas em seis positivas (autoconfiança, a busca de suporte, a resolução de
problemas, a busca de informações, a acomodação e a negociação) vinculadas a um processo
saudável de adaptação, e seis negativas (delegação, isolamento, desamparo, fuga, submissão e
oposição), cujas consequências não são consideradas como favoráveis a manutenção da saúde
(SKINNER; ZIMMER-GEMBECK, 2016).
A partir dessas considerações o estudo comparou os estressores, estratégias de
enfrentamento e percepção de eficácia das estratégias em estudantes de graduação do curso de
Engenharia Civil da UFMT.

Metodologia

Participaram do estudo um total de 76 alunos, sendo 40 (feminino=10; masculino=
30), com idade média 19,1 anos (DP= 1,05) do 1º ano e 36 do 3º ano (feminino= 14;
masculino= 22), com média de idade de 21,8 anos (DP= 2,0), do curso de Engenharia Civil da
UFMT.
Para o desenvolvimento do estudo foi utilizado o seguinte instrumental:
a) Questionário Socioeconômico: desenvolvido pelos pesquisadores buscou conhecer
as condições sociodemográficas dos participantes;
b) Questionário de Estratégias de Enfrentamento: adaptado do Protocolo de Entrevista
de Enfrentamento desenvolvido por Gisele F. L. Foch (2015, 2016) a partir da adaptação do
Motivational Theory of Coping Scale-12 (MTC-12) elaborado por Danielle C. Lees (2007). O
Questionário contém doze questões que correspondem a cada uma das 12 famílias de coping
Skinner et al (2003) e Skinner e Wellborn (1994). A partir de uma escala Likert de cinco
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pontos que represente a frequência de ocorrência de cada comportamento que varia entre
“nunca” (0), “quase nunca” (1), “às vezes” (2), “quase sempre” (3) e “sempre” (4). A partir da
fundamentação teórica as questões relativas ao coping estão assim classificadas: a)
adaptativas (questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6); b) mal adaptativas (questões 7, 8, 9, 10, 11 e 12).
Antes de responder às questões de enfrentamento o participante deveria selecionar
dentre 5 situações aquela que considerava mais estressante no contexto acadêmico, a saber:
(1) Relacionamentos; (2) Falta de recursos; (3) Atividades acadêmicas; (4) Expectativas; (5)
Outros. As situações elencadas foram identificadas a partir de estudos na área sobre
estressores acadêmicos (HURST et al, 2013; SHARMA, 2018; WERNER et al, 2012).
A terceira e última parte do questionário buscou investigar a percepção quanto a
eficácia do comportamento adotado. Desse modo questionou-se: “Quão eficaz isso é?”. A
frequência para a eficácia foi: (1) pouco; (2) razoável; (3) muito.
O questionário foi aplicado de forma coletiva na sala de aula, após autorização do
professor. O objetivo do estudo foi apresentado aos alunos e apresentado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), somente após a assinatura do TCLE os
estudantes responderam aos questionários. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Humanidades – CEP/UFMT com CAAE 03817118.0.0000.5690.

Resultados e discussão

Em relação a percepção dos estressores acadêmicos a maioria dos estudantes do curso
de Engenharia Civil identificou as atividades acadêmicas como o principal estressor (Tabela
1). Nogueira-Martins e Nogueira Martins (2018) consideram que as pressões e exigências
presentes no processo de formação profissional universitária, como ensino, atividades,
relacionamentos com os colegas, entre outros, são geradores de estresse acadêmico.
Outro fator refere-se às questões curriculares dos projetos pedagógicos construídas a
partir das diretrizes curriculares que o caso da Engenharia Civil com a perspectiva de
formação mais atrativa estimulou o desenvolvimento de atividades práticas com foco em
inovação (BRASIL, 2019).
Tabela 1 – Percepção dos alunos de Engenharia Civil 1º e 3º ano quanto ao estressor acadêmico (N=76)
Estressor
1º ano
3º ano
N(%)
N(%)
Relacionamentos
1(2,5)
4(11,1)
Falta de recursos
11(27,5)
4(11,1)
Atividades acadêmicas
19(47,5)
18(50)
Expectativas
9(22,5)
8(22,2)
Outros
0
0
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Não respondeu
0
Fonte: Autor (2019)

2(5,5)

Para os alunos do 1º ano de Engenharia Civil o segundo estressor percebido é a falta
de recursos, enquanto que os alunos do 3º ano identificaram as Expectativas como segundo
principal estressor. Em relação a falta de recursos, esse fator pode ser compreendido tanto em
termos de recursos materiais por parte da Instituição como do próprio aluno, assim como
recursos internos, ou seja, sentimento de competência.
Nessa mesma perspectiva o estressor “Expectativas” pode ser interpretado em termos
de expectativas de si mesmo em relação ao curso, ao desempenho acadêmico, entre outros;
assim como expectativas de terceiros, isto é, expectativas de pais, amigos em relação ao
estudante (HURST et al, 2013).
Tabela 2 – Estratégias de enfrentamento e percepção de eficácia de alunos do 1º e 3º ano do curso de
Engenharia Civil (N= 76)

Q

Estratégias

1ºano 3ºano
(N=40) (N=36)
Q1
1,72
1,87
Q2
0,95
1
Q3
1,95
2,17
Q4
1,87
1,91
Q5
2,25
2,52
Q6
1,4
1,90
Q7
1,45
1,17
Q8
2,23
2,05
Q9
2,27
2,58
Q10
2,63
2,90
Q11
2,45
2,85
Q12
1,08
1,38

Pouco
Eficaz
1º
3º
45
45
32,5
27,5
52,5
42,5
45
52,5
50
35
15
25

36,1
47,2
25
36,1
16,6
22,2
22,2
38,8
52,7
55,5
30,5
30,5

Razoável
Eficácia
1º
3º
30
22,5
30
40
25
32,5
32,5
17,5
25
30
45
20

36,1
30,5
44,4
47,2
50
61,1
41,6
27,7
32,5
16,6
38,8
27,7

Muito
Eficaz
1º
3º
10
17,5
22,5
15
7,5
5
7,5
15
10
20
22,5
40

1,9
13,8
22,2
8,3
22,2
0
27,7
25
13,8
13,8
22,2
33,3

Não
Respondeu
1º
3º
15
15
15
17,5
15
15
15
15
15
15
17,5
15

8,3
8,3
8,3
8,3
11,1
16,6
8,3
8,3
8,3
13,8
8,3
8,3

Legenda: Q=questão.
Fonte: Autor (2019)

De acordo com a Tabela 2 observa-se que em relação às estratégias mais adotadas
pelos alunos do 1º e 3º ano foram as Q10 (Fuga) e Q11 (Submissão). Em outras palavras, a
estratégias de fuga refere-se a comportamento que ignoram o problema e, possivelmente suas
consequências. Já a Q11 estratégia de submissão relaciona-se ao desenvolvimento de ações
que se voltam para as características negativas e prejudiciais dos eventos estressores. Ambas
as estratégias são consideradas como mal adaptativas. Nesse contexto o coping de Fuga é
considerado ameaça ao self relacionada a necessidade básica de competência. Já o coping de

1351

Submissão caracteriza-se como ameaça a autonomia (SKINNER; ZIMMER-GEMBECK,
2007).
No que se refere a percepção de eficácia verificou-se como pouco eficaz a para o 1º
ano a Q5 (Acomodação) e Q8 (Isolamento) e para o 3º ano a Q9 (Desamparo) e Q10 (Fuga).
Cabe destacar os resultados em relação ao coping de Fuga, considerado o mais usado pelos
estudantes, também é ao mesmo tempo percebido como pouco eficaz pelos alunos do 3º ano.
De modo geral, as estratégias percebidas como menos eficazes são aquelas consideradas mal
adaptativas, com exceção da Acomodação.
Em relação às estratégias percebidas como razoavelmente eficaz para o 1º ano Q4
(Busca de informação) e Q11 (Submissão), enquanto para o 3º ano foi Q5 (Acomodação) e
Q4 (Busca de informação). Observa-se uma semelhança em relação ao coping de busca de
informação considerada estratégia adaptativa, pois refere-se ao ato de ler, observar,
questionar, demonstrar interesse pelo problema com vistas a resolvê-lo.
Para os alunos do 1º e 3º ano a estratégia percebida como muito eficaz foi a Q12
(Oposição) que reúne comportamento vinculados a raiva, fúria e agressão, considerada mal
adaptativa.
Em estudo que investigou eficácia adaptativa e coping a partir de diferenças
conceituais e empíricas Santeiro et al (2016, p. 15) verificaram correlações de baixa
magnitude entre esses construtos. Desse modo “o coping está associado especificamente a
situações de estresse, que demandam algum tipo de enfrentamento, enquanto que o conceito
de eficácia adaptativa se aplica a toda e qualquer resposta, que tenha como finalidade a
resolução”.

Considerações finais

De modo geral, os alunos indicaram as atividades acadêmicas como o principal
estressor. Em relação ao uso de estratégias verificou-se a indicação de estratégias mal
adaptativas pelos alunos do 1º e 3º ano do curso de Engenharia Civil. A estratégia considerada
a mais eficaz refere-se a “oposição” para os alunos do 1º e 3º ano, enquanto a menos eficaz
“isolamento” e “acomodação” para os alunos do 1º ano e “desamparo” e “fuga” para os
alunos do 3º ano.
Quanto à percepção da eficácia das estratégias os resultados demonstraram que não
existe diferença em relação ao período de tempo do aluno do curso. Entretanto, há a
necessidade de aprofundar a compreensão da estratégia “oposição” para os alunos.
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Os resultados evidenciam a necessidade de propor estudos interventivos juntos aos
alunos do curso de Engenharia Civil no sentido de desenvolver comportamentos adaptativos
que busquem melhoria na qualidade de vida dos alunos durante a formação acadêmica.
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O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COMO ESPAÇO
NARRATIVO
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Resumo:
O referente estudo se trata do resultado de um trabalho desenvolvido em estágio supervisionado do curso de
Psicologia da Faculdade de Quatro Marcos, realizado no Centro de Atenção Psicossocial Renovação da vida
(CAPS) da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT. Durante o processo de estágio foi desenvolvido um
projeto com o grupo terapêutico “REVIVER” no qual é direcionado para dependentes químicos e alcoolistas. O
projeto desenvolvido visou sobretudo proporcionar a liberdade de expressão, valorizar a subjetividade e história
do sujeito. O aporte teórico foi ancorado na Teoria Histórico-Cultural (VIGOTSKI, 2007, 2009) e (PRESTES,
TUNES, 2018), dialogando com o conceito de narrativas de (BRUNER, 1991, 2002; BAUER, GASKELL,
2002). A metodologia utilizada inspirou-se na técnica de observação participante (MARTINS, 1996) e, também
na construção de oficinas socioafetivas (ANDRADE, 2015). Para análise dos dados utilizou-se a noção de
sentido e significado proposto por Aguiar e Ozella (2006). O estágio foi realizado ao longo de cinco meses e
então, desenvolvido duas oficinas socioafetivas, uma chamada “desenho musical” que articulou uso de música e
desenho e outra chamada “fio da vida”, onde os clientes foram convidados a construir um gráfico de suas vidas.
Através das narrativas apresentadas nas oficinas e agregando com o contexto vivenciado ao longo do estágio foi
observado que os sujeitos trouxeram conteúdos que não se relacionam especificamente ao abuso de substâncias
químicas, o que faz refletir e conhecer melhor sobre a pessoa que existe por trás do estigma da dependência
química.
Palavras chave: Dependência química. Narrativas. CAPS. Vivência acadêmica.

1 Introdução

O referente estudo se trata do resultado de um trabalho desenvolvido em estágio
supervisionado do curso de Psicologia da Faculdade de Quatro Marcos, realizado no Centro
de Atenção Psicossocial Renovação da vida (CAPS) da cidade de São José dos Quatro
Marcos/MT.
Os Centros de Atenção Psicossocial, surgiram como consequência do movimento da
reforma psiquiátrica, pautados sob princípios de valorização do sujeito como cidadão e
prioriza a inserção social do mesmo na sociedade. Uma das principais funções dessa
instituição é acolher as pessoas em sofrimento psíquico em diálogo com o território.
Levando em conta esses princípios, este estudo foi desenvolvido no CAPS de São José
dos Quatro Marcos/MT juntamente com um grupo de apoio direcionado para clientes com
dependência química e alcoolistas denominado “Reviver”. Foi observado que é um grupo que
além de ser marcado pelos estigmas relacionados as instituições de saúde mental, também são
marcados pela exclusão social devido a condição de dependência e a história de vida.
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O grupo é composto por uma clientela que oscila entre desistências, faltas e uma
grande dificuldade quanto a adesão ao tratamento. Sendo assim, foi desenvolvido um projeto
que teve com principal objetivo promover aos clientes a possibilidade de expressar suas
emoções, sentimentos e significações de forma livre e autoral, para que seja possível conhecer
a realidade psicológica pudesse ser vivenciada na valorização de suas subjetividades.
Tem como aporte teórico ancorado na Teoria Histórico-Cultural de Vigotski (2000;
2007; 2010) e Prestes e Tunes (2018), considerando a relação do sujeito com o meio e seu
desenvolvimento como ser histórico e cultural. Em adição, adotou-se em diálogo os estudos
sobre narrativas de Brunner (1991) e Bauer e Gaskell (2002), a partir da noção de que as
narrativas são produto da realidade psicológica do sujeito.
Como metodologia, foi utilizado a técnica da observação participante (MARTINS
1996), como estratégia de acesso no campo e estabelecimento de vínculos, de modo que
pesquisador possa estar no ambiente integrado aos sujeitos que ali estão. Para produção dos
dados utilizou-se a perspectiva de Oficinas Socioafetivas (ANDRADE, 2015) proporciona o
desenvolvimento de atividades que priorizam a elaboração de narrativas. Os dados foram
analisados segundo a perspectiva de Núcleos de Significação (AGUIAR; OZELLA, 2006)
que atribui a importância da organização e do conhecimento do campo e contexto vivenciado
para a análise do conteúdo produzido.
Assim foi desenvolvido duas oficinas socioafetivas, e através dessas, foi possível
analisar os conteúdos trazidos através das narrativas, no qual dentre os significados houve
muito sobre o sofrimento e as possibilidades, na maioria das falas houve um equilíbrio entre a
dependência química e outros aspectos de suas vidas, corroborando então com a ideia pensada
a princípio, onde há muito sobre a história e percepção dessas pessoas além do problema com
abuso de substancia, que leva a pensar que essa clientela quando tem a liberdade de falar
possui muito mais a dizer sobre si, o álcool e as drogas ocupam apenas uma parcela de toda
sua vivência, a dependência pode ser considerada na maioria dos casos, uma consequência das
relações do indivíduo com o mundo..

2 Ancoragem teórica

2.1 Saúde mental, reforma psiquiátrica e instituição dos CAPS

De acordo com Amarante (2015), ao mencionar saúde mental, profissional da saúde
mental ou instituição de saúde mental, normalmente o que vem à mente são manicômios,
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loucos em camisa de força, conceitos de doença, anormalidade, pessoas que oferecem risco e
acarretam medo na sociedade. Porém a delimitação de territórios do normal e o anormal,
saúde e doença, são fronteiras que dificilmente se pode delimitar. Devido as construções
sociais, razões e moralidades impostas pela sociedade, esses limites foram historicamente
estabelecidos a respeito da saúde ou doença mental de acordo com dados coletivos de uma
população elitista considerada “normal” e, a partir disso, elaborou-se conceitos segredando e
rotulando como doentes ou anormais aqueles que não se enquadravam no padrão elitista.
Desta forma, o normal e anormal são fronteiras difíceis de delimitar. No entanto é
importante compreender que essas fronteiras, conceitos e essas ideologias sobre a loucura
foram construções baseadas em políticas sociais, econômicas e religiosas que predominavam,
e a partir dessa compreensão é possível levar em conta o ser humano que existe por trás dos
estigmas estabelecidos pela sociedade.
A partir desse contexto, destaca-se alguns fatos que deram início a patologização,
institucionalização e medicalização das pessoas que não se encaixavam nos padrões
convencionais, lembrando que os tratamentos oferecidos pelas instituições eram baseados em
métodos de internações e reeducação moral.
Com o passar do tempo, conforme os movimentos anti-institucionalização foram se
fortalecendo através de denúncias de maus tratos e militância por regimes humanitários, deuse início ao movimento de Reforma Psiquiátrica que, conforme Leal e Antoni (2013), no
Brasil, como nos demais países, tinham como objetivo além das mudanças das políticas
públicas que se referiam a saúde mental como a exigência de práticas humanizada para as
pessoas institucionalizadas e, inclusive, a desinstitucionalizaçao dessas bem como a
ressignificação de ideias construídas a respeito desse público, valorizando assim a
subjetividade dos processos mentais humanos.
Com a reforma surgiram novas vias de acompanhamento de pessoas com transtornos
mentais e para a sociedade. Nasce, então, o CAPS, como um “Lugar de referência e de
cuidado, promotor de vida, que tem a missão de garantir o exercício de cidadania e a inclusão
social de usuários e familiares” (BRASIL, 2015, p. 9).
Os Centro de Atenção Psicossocial são instituídos nos municípios conforme a
demanda populacional. O CAPS I, segundo o Ministério da Saúde:
Atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso
sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes,
incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações
clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida
(BRASIL, 2015. p. 17).
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O CAPS oferece uma rede de apoio, desenvolvendo trabalhos multiprofissionais e
multidisciplinares em um conjunto de ações envolvendo sociedade, família e clientes. Ao
contrário das antigas políticas para a saúde mental, tal perspectiva busca o acolhimento aos
clientes e integrar à sociedade as pessoas em sofrimento psíquico, além de conscientizar,
orientar e apoiar os familiares.

2.2 Alguns apontamentos sobre a dependência química

Segundo Ronzani, Noto e Silveira (2014) o uso de substâncias psicoativas é uma
prática milenar e a cultura é grande influenciadora desta. A relação do sujeito para com as
drogas varia de acordo com o contexto vivenciado por este. O abuso destas substâncias causa
vários prejuízos para o sujeito, dentre eles, o sofrimento psicológico que além de
consequência pode ser também a causa do uso destas substâncias. Devido ao uso de drogas
não ser compreendida como uma doença, a dependência química acaba sendo estigmatizada.
As pessoas que são acolhidas no Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de
dependência química, muitas vezes, carregam o estigma de sua condição e a adesão ao
tratamento dessas pessoas acabam sendo dificultados por essas crenças populares. A
construção dessas ideias segundo Santos (2010), se dá grande parte pela mídia que muitas
vezes associam o uso de drogas a imagem de uma pessoa ruins, perigosas, ridículas, etc. E
evidenciando as consequências dessas práticas midiáticas Santos (2010, p. 160) afirma que
“Não há, portanto, espaços de criação para entendimento do que é a pessoa que usa drogas,
quem ela é, quais suas angústias, não se criando espaços para que possamos realmente ver a
pessoa que está atrás da droga”. Daí a importância da humanização e acolhimento adequado e
do trabalho do Caps para reabilitação e preservação da integridade dessas pessoas.
Desta forma, faz-se necessário levar em conta a integridade do sujeito, e considerar
todo o contexto que no qual esteja envolvido, para assim proporcionar um atendimento de
qualidade.

2.3 Narrativas e desenvolvimento humano

Apesar de muitos conceitos referentes a saúde mental terem sido desconstruídos
devido aos movimentos ao longo das décadas, é importante ressaltar que a sociedade ainda
sofre com certas crenças enraizadas na cultura que influenciam práticas excludentes e
preconceituosas da sociedade. Para compreender essa construção histórica, cultural e social,
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Vigotski (2010) discute a grande significância que tem a relação do homem com cultura para
o desenvolvimento humano, isto é, o quão determinante é a relação humana com o meio para
a constituição da consciência, personalidade e ideologia.
Assim, para Vigotski (2000, p. 24), “Qualquer função psicológica superior foi externa
– significa que ela foi social; antes de se tornar função, ela foi uma relação social entre duas
pessoas”. E esse princípio inaugura a Lei Genética Geral do Desenvolvimento Cultural ao
considerar que a gênese do desenvolvimento humano se dá em dois níveis: interpsicológico e
posteriormente intrapsicológico, o que demonstra a relevância conferida às vivências e ao
meio sociocultural.
Rego (1995, p. 49), corrobora com a ideia ao afirmar que “Entende que o ser humano
não só é um produto de seu contexto social, mas também um agente ativo na criação deste
contexto”. Além disso, é evidenciado a subjetividade do ser humano e como os processos de
internalização são realizados de acordo com a forma e com os sentimentos que cada um
vivencia determinada situação.
Destaca-se a perspectiva da linguagem como ferramenta terapêutica e de expressão de
emoções, sentimentos e comportamentos. Vigotski (2007), argumenta que a fala atua como
intermédio da ação e vice-versa, sendo esta função intimamente ligada na forma de refletir o
mundo exterior. Para Rego (1995) a linguagem assume um sistema que media a troca de
experiências entre indivíduos por meio da partilha da representação de realidade.
Dado a importância da linguagem para acesso e expressão de processos mentais,
Bruner (1991) propõe o uso da linguagem como ferramentas de representação de uma
realidade psicológica e seu uso por meio de iniciativas que sugerem a narrativas.
Em alguma medida, a intervenção está sempre presente na narrativa, e essa
intervenção pressupõe uma escolha, um elemento de “liberdade”. Se as pessoas
puderem predizer algo dos estados intencionais de uma personagem, será somente
um indicativo de como ela se sentirá ou como perceberá a situação. A conexão livre
entre os estados intencionais e a ação subsequente é a razão por que explicações
narrativas não podem apresentar explicações causais (BRUNER, 1991, p. 7).

Desta forma, entende-se que não se deve levar em conta fundamentos lógicos na
análise da comunicação, mas sim a investigação da significação que o sujeito tem para com os
eventos narrados. Bauer e Gaskell (2002, p. 109) corrobora com essa idealização ao afirmar
que “[...] as próprias narrativas, mesmo quando produzem distorção são parte de um mundo
de fatos; elas são factuais como narrativas, e assim devem ser consideradas”. Elencando então
a importância que deve ser dada a toda forma de expressão, a toda história contata mesmo que
não tenha sentido óbvio, e justamente por isso requer uma investigação para compreensão da
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narrativa e para êxito na investigação, deve ser levado em conta o contexto no qual o sujeito
está inserido. Jovchelovitch (2002), anuncia que o tempo da narrativa é o tempo de ser com os
outros, o que revela seu caráter coletivo e de fortalecimento de vínculos.
Assim, o uso de atividades que instigam a liberdade de expressão são meios de
estimular a imaginação e a criação. Para Vigotski (2009, p. 21), “a imaginação sempre
constrói de materiais hauridos da realidade”, ou seja, a fantasia provém de sentimentos e
vivências reais.
Pode-se entender que “muitas vezes uma simples combinação de impressões externaspor exemplo, uma obra musical- provoca na pessoa que ouve um mundo inteiro de complexo
de vivências e sentimentos” (VIGOTSKI, 2009, p. 29). Com essa afirmação o autor relaciona
a influência da imaginação e fantasia sobre os sentimentos e emoções, contribuindo para o
embasamento onde a utilização o uso da arte como música, histórias, entre outros surtem
efeito para com a nossa imaginação e esses conduzem processos de experimento de
sentimentos, lembranças e desejos.
Além disso, a relação entre imagens, ideias e expressões pode se manifestar através da
imaginação de forma subjetiva. A manifestação e expressão da imaginação e fantasia varia de
acordo com as emoções experimentadas em determinado momento em que “O sentimento
seleciona elementos isolados da realidade, combinando-os numa relação que se determina
internamente pelo nosso ânimo, e não externamente, conforme a lógica das imagens”
(VIGOTSKI, 2009, p. 26).
Destarte, a importância dos conteúdos adquiridos ao longo do desenvolvimento
humano por meio das vivências e de como as atividades propostas podem ser úteis como
ferramentas de aquisição, quanto como ferramenta de expressão de sentidos, além de
importantes métodos para investigação dos processos mentais dos sujeitos envolvidos.

3 Materiais e métodos

O estudo desenvolvido foi realizado no Centro de Atenção Psicossocial de São José
dos Quatro Marcos/MT. Teve como sujeitos 122 clientes que participavam do grupo
terapêutico intitulado “Reviver”3.
2

A contabilidade de sujeitos se deu mediante ao número máximo presenciado nas Oficinas Socioafetivas.
Grupo terapêutico direcionado a dependentes químicos e alcoolistas que desenvolve práticas e estratégias afim
de proporcionar a recuperação e inserção dos clientes na sociedade. As atividades são coordenadas por uma
equipe multidisciplinar onde são realizados encontros toda terça feira no período vespertino com os clientes e
encontros quinzenais com os familiares.
3
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Como estratégia de inserção no campo de pesquisa, optou-se pela observação
participante que, segundo Martins (1996), permite estabelecer um certo vínculo com os
clientes e assim conhecer o contexto no qual cada um está envolvido.
Desta forma, foram desenvolvidas Oficinas Socioafetivas que, segundo Andrade
(2015), são recursos sugestivos de narrativas, de forma a não somente instigar a fala, mas
também busca proporcionar, através do lúdico, ambientes e atividades que desencadeiam
processos terapêuticos no sujeito e que valorizam o contexto vivenciado por estes em diálogo
com o ambiente cultural no qual estão inseridos.
Para a análise dos dados optou-se pela noção de Núcleos de Significação (AGUIAR;
OZELLA, 2006), que proporciona a análise dos sentidos e significados compartilhados pelos
sujeitos em meio a sua vivência. Para tanto, “análise não deve ser restrita à fala do informante,
ela deve ser articulada (...) com o contexto social, político, econômico, em síntese, histórico,
que permite acesso à compreensão do sujeito na sua totalidade” (AGUIAR; OZELLA, 2006,
p. 231).
A proposta de construção de oficinas socioafetivas resultou em momentos de
compartilhamento de vivências, além de articular processos de autorias e de reconhecimento
do grupo “Reviver” entre seus participantes. As oficinas foram intituladas: 1) desenho
musical; e 2) fio da vida.
Para fins deste estudo e respeitando as normas para elaboração deste trabalho, serão
apresentadas as significações de três sujeitos, quais serão tratados aqui como sujeito 1, 2 e 3.
A escolha dos mesmos se deram através de uma análise envolvendo teoria e pratica, onde
foram constatados que a produção desses sujeitos nas oficinas socioafetivas foram as que
tiveram maior compartilhamento de significações.

4 Resultados e discussões
4.1 Oficina socioafetiva “desenho musical”

Tendo como objetivo articular a expressão da subjetividade dos clientes por meio de
narrativas mediadas por músicas, esta oficina propôs aos sujeitos que desenhassem em uma
folha em branco aquilo que desejassem. Para tanto, contou com a participação de cinco
clientes que receberam folhas de sulfite A4 e lápis de cor. As músicas foram escolhidas pelos
clientes em encontros anteriores a oficina. Em um primeiro momento, as músicas solicitadas
foram ouvidas e em seguida os clientes foram convidados a desenhar e pintar, no material
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distribuído, quaisquer expressões que demonstrassem o que sentiram ao ouvir as músicas.
Após o termino foram
Através da produção dos desenhos tornou-se possível obter narrativas e reflexões que
demarcaram uma ambiguidade de sentimentos relacionado a condição psicológica atual dos
indivíduos. Na maioria dos desenhos apresentados houve a representação das dificuldades
dor, sofrimento, mas, também a possibilidade de recuperação.
No desenho do Sujeito 1, foi possível identificar a representação de uma chácara, onde
havia um riacho com a nascente secando, um sol escaldante, e uma tempestade, trouxe sua
família amedrontada pela tempestade e uma plantação morrendo. A partir do desenho, surgiu
a seguinte narrativa:
Em um dia muito quente e abafado, eu subi nas pedreiras para olhar as águas da
nascente que estava quase secando, de repente veio uma tempestade que assustou
minha esposa e meus filhos, e eles correram para dentro de casa, as águas da chuva
irrigaram as plantações e elas tiveram vida novamente (Sujeito, 1).

Através de sua narrativa foi possível perceber os sentimentos vivenciados pelo cliente:
a luta contra o vício e a ambiguidade de sentimentos, em que ao mesmo tempo que há um
cansaço, uma batalha interna e um sofrimento ocasionado por isso (a tempestade que
assombra ele e a família), há a consciência da possibilidade da reabilitação e o desejo por essa
(a tempestade assusta, porem traz vida).
No desenho do Sujeito 2, identificou-se a representação de seu lar, com uma casa,
árvore e ela na porta da casa. Através disso ela trouxe a seguinte história:
Eu desenhei a minha casa, e essa sou eu esperando meus filhos chegarem da escola,
esse é o lar que eu nunca tive, ou tinha, mas não conseguia enxergar (Sujeito, 2).

Contextualizando a história narrada pelo sujeito 2, a mesma contou que é mãe de seis
filhos, e nunca conseguiu exercer a maternidade de fato devido aos vícios. Ela é filha adotiva,
e sempre vivia de uma casa para outra. No momento em que foi realizada a oficina, a mesma
estava prestes a conseguir ter alta, e estava vivenciando um momento de realizações, prestes a
conseguir exercer a maternidade de seus filhos, e experimentar o sentimento de ter um lar.
O Sujeito 3, elaborou em seus desenhos a representatividade de um antes e depois em
sua vida, somados ao desejo de melhora, bem como a ambiguidade de sentimentos
vivenciados. Vale ressaltar a dificuldade que o mesmo teve para produzir seu desenho: o
mesmo não sabia o que fazer, e isso traz uma reflexão importante em relação a necessidade de
construir um espaço narrativo que possibilite a liberdade de produzir algo por si só, isto é, da
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maneira que lhe for mais significativo. Após muita relutância o cliente desenhou dois lados do
papel, em um lado ele preencheu a folha de rabiscos, representando sujeira segundo ele, e o
desenhou com uma faca na mão entrando em um bar (Figura 1). Do outro lado ele desenhou
uma escada muito alta, e ele caminhando rumo a escada, desenhou um sol no canto da folha
(Figura 2).
Figura 1 - Desenho Sujeito 3

Fonte: dados da pesquisa

Figura 2 - Desenho Sujeito 3

Fonte: dados da pesquisa

Este sou eu, na minha vida antes de iniciar o tratamento, uma vida de sujeira, de
imundície, eu só andava com uma faca e não saia do bar, e aqui sou eu agora, essa é
a escada da minha vitória, eu estou caminhando rumo a ela ainda, mas eu vou
conseguir, o caminho é longo, mas eu preciso sair dessa vida (Sujeito, 3).

Desta forma, a representação de sua vida anterior que, segundo o mesmo, remete a
uma vida da qual não se orgulha. Já na representação do atual momento, reconhece que ainda
está caminhando rumo a recuperação e que o caminho é árduo.
Portanto, através desta Oficina Socioafetiva, revelou-se ambiguidades de sentimentos
vivenciados no processo de tratamento, sobretudo, uma reelaboração criativa do momento
atual cujos significados puderam ser partilhados de forma lúdica e dialógica.
4.2 Oficina socioafetiva “fio da vida”

Nessa oficina os clientes foram convidados a criarem um gráfico sobre suas vidas. A
proposta consistiu em solicitar aos clientes que representassem por meio de um barbante os
pontos altos e baixos de sua história. Essa oficina teve a participação de seis clientes. Após a
realização do gráfico os clientes foram convidados a apresenta-lo aos demais.
Através dessa atividade os participantes trouxeram as referências mais importantes de
sua história de vida até o momento atual, sendo foi possível que todos conhecessem um pouco
mais de suas histórias, além de tomar consciência de acontecimentos que marcaram a vida
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destes e dos significados que existentes para os sujeitos convidados a interpretar e
desenvolver narrativas a respeito do desenho.
É interessante mencionar aqui que algumas músicas que os clientes trouxeram para a
oficina anterior dialogaram com esta oficina. Pois através dessa foi observado que as músicas
que os clientes trouxeram remetiam a lembranças e sentimentos experimentado pelos
mesmos. Foram solicitadas as músicas:


Chico Mineiro - Tonico e Francisco Ribeiro, que conta a história de

dois amigos, que viviam juntos e a história dos dois tem um fim trágico onde o amigo
morre. Após algum tempo, o sujeito Sujeito 3 relatou através da oficina “fio da vida” a
história de um sobrinho, que considerava como irmão, que morreu e esse fato foi um
marco muito intenso em sua vida, sendo que, após a morte deste, o cliente teve uma
recaída quanto ao abuso de álcool e drogas na qual luta até hoje para se recuperar;


Vá Embora - Amado Batista, que relata a história de um casal que,

embora haja amor, desistiram do relacionamento e isso traz sofrimento. Logo também
foi relatado pelo Sujeito 1 na oficina “fio da vida” que foi casado quatro vezes, e que
sofre pela esposa até hoje, e seu sofrimento e solidão após esse ocorrido.
Então nessa oficina foi possível obter aspectos importantes da história de vida dos
clientes que participaram, que até então não era conhecido pela equipe e que são fundamentais
para o tratamento destes.
O sujeito 1 considerou os aspectos mais relevantes de sua vida: seus casamentos, e o
fato de nenhum deles ter dado certo, o mesmo se casou quatro vezes. Relatou em sua fala um
fato que era desconhecido para todos da equipe, uma história envolvendo homicídio, esta foi
considerado um ponto baixo em sua vida. O que foi interessante em seu relato, é que em
consequência desse homicídio veio a prisão, porem o mesmo considerou esse momento um
ponto alto, pois apesar da prisão ele tinha a família e pessoas que o amava o apoiando. Isso
demonstra a carência afetiva e necessidade de apoio e cuidado do mesmo. O mesmo relatou
nesse momento ser apaixonado pela sua ex-esposa e que sofre muito por viver só atualmente.
Eu casei e depois recai, aí uma desavença que eu tive, foi por que um cara pegou de
empreita para matar eu, ai a desavença eu acabei matando o cara ai eu vim embora
para quatro marcos, pra minha família. Ai eu fiquei preso mas a família estava do
meu lado. Essa última mulher que eu separei agora é a quarta mulher, o casamento
que mais me marcou foi com a terceira mulher, essa balançou o coração e balança
até hoje. O casamento acabou por que, eu era meio “danadão” (sic.), foi por causa de
mulher e bebida, eu gostava. O CAPS está me ajudando muito, eu agradeço cada um
ser humano que está aqui dentro. Minha ex-esposa voltou a conversar comigo, eu
estou feliz por que ela voltou a conversar comigo (Sujeito, 1).
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O sujeito 2, construiu seu gráfico a partir de questões familiares e parte de sua história.
O sujeito relatou ter tido problemas com seu padrasto na infância, e por conta disso saiu de
casa com treze anos de idade, e que viveu na rua por alguns anos, passando fome ao ponto de
necessitar comer comida do lixo. Revelou um fato curioso e que não era de conhecimento da
equipe: o vício iniciou aos quarenta anos de idade após terminar um relacionamento. O
mesmo já passou por tratamento e se encontra no presente momento em abstinência por mais
de um ano, porém manifesta o desejo de participar do grupo sempre que se sente vulnerável.
Até os dez anos só felicidade, criança né, com meu pai e minha mãe era mil
maravilhas. Aos dez anos meus pais se separaram, dos dez aos treze anos eu tive
uma convivência com o padrasto que era... Já foi, já morreu que Deus o tenha bem
longe de mim. Aos treze anos eu sai de casa, uma criança com treze anos sair de
casa, eu tive uma vida de cão, mas eu consegui, aos vinte anos eu tive bem, dos vinte
aos quarenta anos eu tive uma vida boa, casei, uma vez, amiguei umas duas, três
vezes também, quatro. Ai sim eu entrei no vicio, na fase adulta, depois da separação,
e agora depois de dezoito anos eu não via ela, aí eu encontrei ela nas redes sociais eu
estava conversando com ela mas ai o marido dela achou ai deu um probleminha.
Então até os quarenta anos eu tive uma vida normal, tranquila, dos vinte até os
quarenta né, por que dos treze aos vinte também foi sozinho no mundo, tinha dia que
comia, tinha dia que passava fome, passei fome, catei comida até do lixo para
comer. Mas eu recuperei e dos vinte até os quarenta eu fui bem, mas aí depois dos
quarenta eu vim para o vício né, passei mais de dez anos, foi quando eu conheci o
CAPS, fiz tratamento, passei uns três anos de boa tranquilo, aí dei uma recaída. Aí
eu passei por acaso que eu passei aqui e comecei a participar (Sujeito, 2).

O sujeito 3 iniciou seu gráfico a partir do seu batismo e o ponto alto de sua vida se
refere ao nascimento dos filhos. Os pontos baixos se referem a perdas de figuras importantes
como a de seu pai, e ainda relatou que seu vício iniciou com a morte de seu pai, que o mesmo
nunca havia conhecido, e o conheceu em seu velório, esse fato também era desconhecido pela
equipe, logo também a de um sobrinho que o mesmo diz considerar como um irmão, e que
este sobrinho o ajudou a se recuperar do vício e morreu pelo vício, isso o abalou
profundamente e após esse episódio o mesmo recaiu e tem muitas dificuldades pra se
recuperar e que tem muito medo de não conseguir, conforme ilustrado na Figura 3.
Figura 3 - Fio da vida, Sujeito 3

Fonte: dados da pesquisa
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O principal foi o meu batismo, aí eu tive um momento ruim que foi a perda do meu
pai, aí começou os problemas com os vícios. O que foi bom para mim é ter o
respeito que minha mãe me ensinou. Depois veio meu casamento. Aqui foi um
momento ruim para mim né, a perda do meu sobrinho, ele me resgatou sobre isso
(vícios) e eu acabei perdendo ele por isso (vícios). Aí eu subi, meus filhos nasceram,
ai eu tive um tropeção e veio a recaída, e nessa recaída eu procurei o CAPS, ai dei
uma recaída novamente. Mas ai eu subi de novo que são os dias atuais, to em
tratamento. Eu só vi meu pai quando ele estava indo sepultar, eu só tenho o
sobrenome dele, mas convivência eu nunca tive. Meu sobrinho irmão, ele faleceu em
vista do vício, acabou através do vício (Sujeito, 3).

5 Considerações finais

É importante mencionar aqui a relevância da técnica da observação participante para o
êxito no desenvolvimento dessas atividades, pois é preciso que haja um laço de confiança e
afetividade para que os clientes se sintam acolhidos para partilhar sobre suas histórias.
Quanto ao desenvolvimento do trabalho é preciso reconhecer que a princípio houve
algumas inseguranças, porem a confiança foi se estabelecendo ao longo dos dias, com a ajuda
da técnica da observação participante que já foi citada a cima, mas é indispensável ressaltar
quanto à eficácia dessa prática. Pois levando em conta todos os estigmas carregados somente
pelas instituições de saúde mental, juntamente com toda uma história de sofrimento, exclusão
e preconceito referente a dependência química, o público alvo a princípio pareceu ser de
difícil acesso.
As escolhas teórico-metodológicas adotadas revelou-se um autêntico exercício ético
na busca pela proximidade e estabelecimento de vínculo, respeitando a subjetividade e os
espaços dos sujeitos e desenvolvendo um laço afetivo que possibilitou o desenvolvimento do
projeto e o alcance dos objetivos almejados.
Através dessa vivencia com os clientes, notou-se a importância de um espaço que dê
vazão à autorias oportunizando voz e vez no exercício da liberdade para falar sobre si, sobre
seus sentimentos, historias, planos, de forma livre e espontânea. Com isso, o alcance desta
postura pode transitar entre falar sobre os problemas com a dependência química bem como
compartilhar muitos outros aspectos de suas vidas que são relevantes para sua para a
compreensão das causas e efeitos em seus estados atuais.
Com isso, demonstra-se que o sofrimento psíquico no qual se encontram vem de
fatores na maioria das vezes anteriores a dependência, o que leva a pensar que o abuso de
substancia química é apenas uma parcela ou consequência de toda uma história de vida.
Por trás da dependência química e da doença mental, existe um sujeito constituído por
suas vivencias e esse sujeito precisa ser enxergado pela sociedade e pelos profissionais, é
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necessário dar voz e acolher essas pessoas que tem muito a dizer sobre si, possuem desejos e
planos.
Com isso é possível concluir que o trabalho desenvolvido na instituição alcançou os
objetivos almejados, e para além disso, possibilitou que se ampliasse a visão sobre a
instituição e a problemática, foi possível crescer intelectualmente e humanamente.
Compreender o que se passa nas vidas das pessoas que vivem essas situações, como acontece
na instituição e na equipe de trabalho é essencial não somente para o aprendizado mas para
que a visão de mundo seja transformada. Foi experimentado a sensação de proximidade com
essas realidades, e compreendido que embora vivamos em um tempo que o preconceito e
exclusão sejam alvos de repulsa social, ainda é algo enraizado em nossa cultura e de forma
encoberta e sutil se faz presente na ideologia de todos. Essa temática traz consigo a
necessidade de algo que tem que ser trabalhado incansavelmente, falado e vivenciado. E que
existe a necessidade do ser enxergado para além de seu problema atual, ele precisa ser
considerado antes de tudo como uma pessoa que possui uma história de vida e que essa possui
tanta relevância quanto a sua dependência química.
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O DESENVOLVIMENTO POSITIVO DE JOVENS ATRAVÉS DO
ESPORTE: UM ESTUDO QUALITATIVO SOB A PERSPECTIVA DE
PROFESSORES NO CONTEXTO ESCOLAR
Gustavo Bottega Lunardelli (FEF/UFMT) – guga.bottega@gmail.com
Marcus Vinícius Mizoguchi (FEF/UFMT) – marcusmaringa@gmail.com

Resumo:
O Desenvolvimento Positivo de Jovens consiste na transição bem-sucedida da juventude para a fase adulta.
Neste processo, os diferentes contextos da sociedade possuem a responsabilidade moral de transmitir valores
positivos aos jovens. O êxito dessa interação resulta na promoção do bem-estar da saúde e na redução de
comportamentos de riscos à saúde. No ambiente escolar, o professor de Educação Física pode utilizar o esporte
para ensinar práticas saudáveis aos jovens. Assim sendo, o objetivo do presente estudo foi analisar, na
perspectiva de professores, o processo de Desenvolvimento Positivo de Jovens em projetos esportivos no
contraturno escolar. Fizeram parte do estudo seis professores formados em Educação Física, sendo quatro de
instituições públicas e dois de particulares. Como instrumento foi realizado uma entrevista retrospectiva
semiestruturada, abordando o tema Desenvolvimento Positivo de Jovens através do esporte. Para análise dos
dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo do tipo categorial. Os resultados evidenciaram o esporte
como ferramenta educacional para ensinar valores éticos e para promover a confiança. Além disso, foi
identificado ações dos professores voltadas para orientação na prevenção de comportamentos de riscos à saúde,
buscando evitar o uso de drogas lícitas e ilícitas, comportamentos sexuais de risco, desordens alimentares e o uso
inadequado de suplementos alimentares. Conclui-se que os professores utilizam o esporte como um meio para
desenvolver o caráter e a confiança individual que fomentam o desenvolvimento positivo e reduzir práticas
prejudiciais à saúde.
Palavras-chave: Desenvolvimento Positivo de Jovens. Esporte. Professores.

1 Introdução

A abordagem do Desenvolvimento Positivo de Jovens (DPJ) foi elaborada por
psicólogos no final dos anos 90 nos Estados Unidos (HOLT; NELLY, 2011). Desde então,
tem apresentado contribuições para a sociedade, atuando nas áreas de investigação e
intervenção, promovendo a transição bem sucedida dos jovens para a fase adulta
(ESPERANÇA et al., 2013; DAMON, 2004; LERNER et al., 2005). Apesar da origem da
abordagem ocorrer antes do início da concepção da psicologia positiva, ambas compartilham
a ênfase em colaborar com as novas gerações, centrando seus esforços nas forças e
potencialidades a serem desenvolvidas pelos jovens. (ESPERANÇA et al., 2013).
A produção de experiências positivas e o desenvolvimento de capacidades vincula-se a
sociedade, que engloba diferentes contextos (família, escola, trabalho, vizinhança e demais
instituições) responsáveis moralmente pela transmissão de valores positivos aos jovens
(BENSON et al., 2006; RIZZO; FERREIRA; SOUZA, 2014). Portanto, a convergência entre
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recursos individuais e os fatores contextuais favoráveis podem oportunizar o desenvolvimento
positivo (BENSON et al., 2006).
Um contexto de grande impacto mundial, sendo uma das atividades extracurriculares
mais populares na juventude, é o esporte (SANCHES; RUBIO, 2011; GUÉVREMONT;
FINDLAY; KOHEN, 2008). Esse meio pode facilitar a aprendizagem de habilidades para a
vida, dentre outros atributos positivos que auxiliam os jovens a expandir os benefícios
adquiridos para além do campo de jogo (DANISH; NELLEN, 1997; JONES; LAVALLE,
2009). Page e seus colaboradores (1998) mostraram que a participação em esportes fomenta o
menor uso de cigarros, maconha, cocaína e outras substâncias, como também identificaram
níveis mais baixos de comportamentos relacionados ao suicídio e a depressão. Desse modo, a
atividade esportiva estruturada por profissionais qualificados é um meio capaz de promover o
desenvolvimento físico, social, emocional e moral dos praticantes (SANCHES; RUBIO,
2011). Diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar na perspectiva de
professores, o processo de DPJ em projetos esportivos no contraturno escolar.

2 Métodos

Fizeram parte do estudo seis professores de Educação Física (quatro de instituições
públicas e dois de instituições privadas), responsáveis pelas modalidades esportivas no
contraturno das escolas. Como instrumento foi realizado uma entrevista semiestruturada
abordando o tema Desenvolvimento Positivo de Jovens através do esporte (Lerner et al.,
2005). Em todas as entrevistas, utilizou-se um gravador modelo Sony modelo ICD-PX240. É
importante salientar, que o presente estudo foi encaminhado para o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) – Parecer do CAAE n°
01896418.4.00008124. As entrevistas foram realizadas nas escolas, antes do início das
atividades esportivas, com duração de aproximadamente 45 minutos. Para realizar a análise de
dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo do tipo categorial.

3 Resultados

Os resultados relataram a importância da ética no esporte e na vida. Desse modo,
foram identificadas estratégias verbais e ações presentes nos treinos voltadas ao Fair play
(jogo limpo). Recursos materiais e audiovisuais também são utilizados pelos professores para
auxiliar os jovens na aquisição de comportamentos pautados na ética e na moral. “[...] Eu
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sempre ensino para os alunos que a lealdade e o jogo limpo são importantes. [...] eu sempre
trago pra eles vídeos, folders assim, eu tento trazer motivações pra eles manterem sempre a
ética [...]” (E1).
Outra característica pessoal bastante valorizada pelos entrevistados foi à confiança. Os
professores buscam conversar com os jovens escolares para estimular as suas crenças
positivas:
"Antes de iniciar uma partida eu converso para eles não ficarem nervosos. Mesma
coisa em uma prova eu sempre tento colocar para eles que o sim é muito mais
importante do que o não. [...] O sim a gente busca ele então, eu tenho os alunos e
alunas e eles 'professora a gente não vai conseguir ganhar daquela equipe' já
colocam o não antes de tentar. [...].” (E1).

Em relação aos comportamentos de riscos à saúde, estratégias de profilaxia foram
abordadas pelos professores. Partindo dessa lógica, um dos entrevistados afirma que:
“[...] Nós temos aqui na escola não é bem padrinhos, mas são os tutores de alguns
alunos nossos. [...]. E nessa tutoria é que a gente senta pra poder conversar com os
alunos e acaba passando essas informações a respeito de drogas, a respeito até
mesmo de relações sexuais e diversas coisas que o adolescente tem essa necessidade
às vezes de perguntar e não consegue com os pais. E conosco eles acabam falando e
a gente tentando trocar uma ideia que traga beneficio pra ele” (E6).

Os participantes também citaram a presença de algumas práticas prejudiciais à saúde
como: O consumo de substâncias psicoativas, relações sexuais sem o uso de preservativos,
desordens alimentares, o uso de suplementos alimentares sem prescrição e a prática de
musculação com acompanhamento de profissionais não autorizados.
Portanto, identificou-se que os professores ensinam habilidades e valores positivos, e
orientam na prevenção comportamentos de risco. Por fim, foi identificada a transmissão de
valores positivos como a ética e a confiança por meio do esporte. O presente estudo
apresentou uma limitação, relacionada ao número reduzido de participantes.
4 Considerações finais e/ou conclusões

Conclui-se que o esporte pode ser utilizado pelos professores para desenvolver
habilidades e valores positivos para a vida dos alunos e prevenir práticas prejudiciais à saúde.
Assim sendo, estratégias diretas e indiretas de prevenção foram constatadas. Além disso, a
ética e a confiança são aspectos que são trabalhados no contraturno escolar. A atuação dos
professores através do esporte é imprescindível para o desenvolvimento positivo.
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O QUE NARRAM AS CRIANÇAS SOBRE A QUEIXA ESCOLAR?
METODOLOGIAS INVESTIGATIVAS COM CRIANÇAS
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Resumo:
Neste trabalho, buscou-se investigar o potencial da estratégia de produção de informações intitulada narrativa
encorajadora às pesquisas realizadas com crianças, ao se propor a corroborar com elaborações teóricometodológicas que qualifiquem e legitimem as crianças como atores/atrizes sociais produtores/as de
conhecimentos sociais e de culturas. Para isso, esboça-se um recorte dos dados gerados na pesquisa de mestrado
que pretendeu discutir as significações partilhadas por crianças sobre a queixa escolar e suas implicações no
processo de representação de si, segundo crianças vinculadas a uma unidade escolar da rede municipal de ensino,
situada em Cuiabá-MT. Os pressupostos teóricos que sustentam este trabalho fundamentam-se nas aproximações
entre a teoria histórico-cultural e os estudos teóricos sobre narrativas. As premissas metodológicas que nortearam
o plano de geração de dados inspiraram-se nos contornos do estudo do tipo etnográfico em educação,
abrangendo o procedimento de observação associado com a realização de entrevistas semiestruturadas, as quais
foram desenvolvidas com base no emprego de um roteiro lúdico apropriado às particularidades de pesquisas com
crianças. Os resultados desvelaram que os conhecimentos sociais elaborados e compartilhados pelas crianças nas
relações intersubjetivas estabelecidas na cena escolar, estão ancorados por diferentes paradigmas de educação
historicamente construídos e determinados, que coexistem e se expressam na objetivação de práticas endereçadas
aos/as alunos/as nomeados como aqueles/as que não aprendem. Estes conhecimentos sociais, por sua vez,
partilhados nas relações sociais forjadas no contexto de escolarização, se configuram como fenômenos
representacionais constitutivos de seus processos identitários.
Palavras-chave: Queixa escolar; Crianças, Abordagem Histórico-Cultural; Narrativas.

Introdução

O presente trabalho, integrou-se o projeto guarda-chuva intitulado A construção do
conhecimento social por crianças: estudo sobre vivências e significações infantis, delineado
no interior do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância (GPPIN), e possuiu a finalidade
de investigar o potencial da estratégia de produção de informações intitulada narrativa
encorajadora (ANDRADE, 2017) às pesquisas realizadas com crianças, ao se propor a
corroborar com elaborações teórico-metodológicas que qualifiquem e legitimem as crianças
como atores/atrizes sociais produtores/as de conhecimentos sociais e de culturas, com vistas a
desnaturalizar os saberes e práticas circunscritos nos processos de invisibilidade social,
científica e cívica das crianças (JENKS, 2005; CORSARO, 2005, 2011; SARMENTO, 2007).
Apoiada nas formulações destacadas anteriormente, esboça-se um recorte dos dados
gerados na pesquisa de mestrado que pretendeu discutir as significações partilhadas por
crianças sobre a queixa escolar e suas implicações no processo de representação de si,
segundo vinte e seis crianças, vinculadas a uma unidade escolar da rede municipal de ensino,
situada em Cuiabá-MT. (SANTOS, 2018).
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Os pressupostos teóricos que sustentam este trabalho fundamentam-se nas
aproximações entre a teoria histórico-cultural (VIGOTSKI, 2000; 2009a, 2009b, 2010;
MOLON, 1999; 2000) e os estudos teóricos sobre narrativas que permitem ampliar a
apreensão dos fenômenos investigados (BRUNER, 1997, 2001, 2014; BROCKMEIER;
HARRÉ, 2003; JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002; JOVCHELOVITCH, HERNÁNDEZ;
GLĂVEANU, 2017).
As premissas metodológicas que nortearam o plano de geração de dados inspiraram-se
nos contornos do estudo do tipo etnográfico em educação (ANDRÉ, 2003; EZPELETA;
ROCKWELL, 1986), ao fundar-se no procedimento de observação participante do cotidiano
escolar, associado com a realização de entrevistas semiestruturadas junto aos/as participantes
(dois alunos anunciados com a queixa escolar e vinte e seis integrantes das turmas nas quais
cada um destes são membros). Este último recurso adotado foi organizado com base no
emprego de um roteiro lúdico apropriado às peculiaridades de pesquisas com crianças
sistematizado a partir da utilização da técnica de narrativa encorajadora (ANDRADE, 2017),
que apresenta a potência de incitar os sujeitos produzirem novos enredos ou desenrolarem a
construção de uma história com base na apresentação de uma narrativa semiacabada,
formulada a partir de elementos comuns e familiares as experiências vivenciadas pelos
participantes.
Diante disso, as informações produzidas por meio do procedimento de observação
participante e os dados provenientes da técnica de narrativa encorajadora (ANDRADE,
2017) e das demais questões concernentes às entrevistas promovidas com os sujeitos
participantes, foram transcritas e analisadas compreensivamente por meio da sistematização
de episódios interpretativos.
Reflexões teórico-metodológicas
Ao buscar contribuir com o fortalecimento da representação de criança como sujeito
capaz de narrar as suas próprias vivências por meio distintas formas de expressões, será
ilustrado aos/as leitores/as possíveis aproximações entre os estudos teóricos sobre narrativas
(BRUNER, 1997, 2001, 2014; BROCKMEIER; HARRÉ, 2003; JOVCHELOVITCH;
BAUER, 2002; JOVCHELOVITCH, HERNÁNDEZ; GLĂVEANU, 2017), em interlocução
com os pressupostos da abordagem histórico-cultural (VIGOTSKI, 2009; MOLON, 1999;
2000). A escolha por este dialogo teórico ancora-se no objetivo de explorar o potencial da
narratividade como uma estratégia metodológica mediadora da aprendizagem e do
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desenvolvimento humano, que pode ser reconhecida como frutífera aos estudos sociais das
crianças que se mobilizam em torno dos esforços em inscrevê-las sob sua condição de
ator/atriz social.
Jovchelovitch e Bauer (2002) ao citarem Roland Barthes, salientam que toda ação
humana pode ser expressa por meio do exercício narrativo, que é infinito em sua variedade e
se caracteriza de modo universal. Por outros termos,
[...] a narrativa está presente em cada idade, em cada lugar, em cada sociedade; ela
começa com a própria história da humanidade e nunca existiu, em nenhum lugar e
em tempo nenhum, um povo sem narrativa. Não se importando com a boa ou má
literatura, a narrativa é internacional, trans-histórica, transcultural: ela está
simplesmente ali, como a própria vida. (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p.91).

Ao se fundar nos preceitos de que a narrativa se configura em uma forma elementar de
comunicação humana, presente em todos os grupos sociais, reveladas nas mais distintas
formas e idade, torna-se possível dizer que a narratividade não se restringe a uma categoria
geracional particular, visto que ele está no bojo de qualquer expressão da experiência vivida.
Sob esse ponto de vista, se faz possível apreender o anúncio das crianças como seres autorais
que possuem condições de elaborarem processos comunicacionais mediante suas
particularidades e, por meio destes, elas podem não apenas partilharem significações na
relação com o outro criança e/ou adultos, como também, igualmente a estes últimos, são
capazes de reelaborarem sentidos sobre si próprias e operarem na produção da cultura em que
pertencem.
Sob esta via de pensamento, se faz pertinente destacar que a narratividade não pode ser
focalizada de maneira ingênua, traduzida em uma forma harmônica e idealizada de leitura da
realidade. Tal modalidade discursiva, por sua vez, ao emergir da potencialidade em incidir
rupturas sob o horizonte canônico forjado pela normatividade social, possui em seu bojo
projetos representacionais que são negociados e partilhados pelos sujeitos e grupos de
pertença, os quais podem vir a agenciar relações imbuídas predominantemente por princípios
emancipatórios, mas por outro lodo, por meio destes, também há a possibilidade de se
reproduzir

tendências

de

caráter

hegemônico.

(BROCKMEIER;

HARRÉ,

2003;

JOVCHELOVITCH; HERNÁNDEZ; GLĂVEANU, 2017).
Em relação aos pressupostos empreendidos nos estudos sobre narrativas, destaca-se
que há aspectos que se aproximam dos pressupostos do pensamento vigotskiano, no qual o ser
humano é focalizado como atuante na cultura, haja visto que este se constitui pela apropriação
e compartilhamento de condutas e comportamentos sociais elaborados, estabelecidos e
conservados historicamente e, neste dinâmica, ele apresenta a capacidade de criar, podendo
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ser apreendido também como partícipe e produtor de cultura. Face a este aspecto, pode-se
inscrever em linhas gerais que a formação social da consciência e a atuação da dimensão
simbólica (signos, significados e sentidos) ocorrem neste movimento constitutivo do processo
de apropriação cultural, por meio das dimensões indissociáveis do desenvolvimento humano:
reprodução e criação. (VIGOTSKI, 2009, MOLON, 1999; 2000)
As formulações colocadas anteriormente, por sua vez, podem auxiliar a pensar a
narratividade como um exercício mediador de relações sociais, uma vez que se configura em
um processo de significação que permite a comunicação entre os sujeitos e a passagem da
totalidade às partes de modo recíproco. Diante disso, se faz importante retomar as
contribuições de Bruner (1997, 2001), que parte da pressuposição de que a narratividade se
revela na negociação de significados em uma prática compartilhada socialmente, em que é
possível re/construir significações na interação com o outro.
Em relação a outra nuance do ato narrativo, Bruner (2014) menciona que esta prática
discursiva possibilita ao sujeito corporificar a imaginação que se produz de forma
interdependente da realidade. Face a tal proposição, Vigotski (2009) apreende esta atividade
ao contrário da perspectiva do não real, tomando-a como uma função mental superior basilar
de toda ação criadora que se expressa na esfera da vida, que se desvela como condição
indispensável à existência do sujeito, ao propiciar a transposição dos contornos que regulam
as prescrições sociais.
Por sua vez, Vigotski (2009) também elucida que toda atividade imaginativa se ancora
em elementos coexistentes a trama social, como também na diversidade e riqueza do acúmulo
das experiências humanas. Por outras palavras, pode-se salientar que a atividade imaginativa
se sustenta nas experiências anteriores que os sujeitos estabelecem nas práticas sociais, assim
como esta se ampara naquelas. Diante disso, compreende-se que toda criação individual
possui uma apropriação da realidade social, que está imbricada nas contribuições nomeadas
e/ou anônimas de inventores des/conhecidos.
Face as tais colocações, é oportuno esclarecer o conceito de reelaboração criativa
aludido por Vigotski (2009), que se figura na combinação das experiências sociais
vivenciadas pelos sujeitos, as quais amparam a construção de novos aspectos à realidade,
consonante com as suas aspirações e anseios. A despeito disso, é possível reconhecer o
potencial criativo das pessoas no processo significação da realidade social circundante a qual
estão vinculadas, ao levar em conta que o desenvolvimento humano está intrinsicamente
relacionado com o processo de reprodução e criação da cultura, que envolve a participação
ativa do sujeito.
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Com base nos pressupostos esboçados, pode-se mencionar que a modalidade
discursiva em questão, por sua vez, possibilita os/as atores/atrizes sociais não somente
negociar e compartilhar significados que circulam nas trocas sociais, mas, também, atribuir
novos sentidos sobre si próprios e acerca do mundo social onde se inserem e atuam.

Caminhos teórico-metodológicos delineados
Como esboçado anteriormente, este trabalho4 foi realizado em uma Escola Municipal
de Educação Básica (EMEB), localizada no município de Cuiabá-MT, ao longo de três meses.
Em relação aos critérios de seleção deste cenário escolar, estes estão correlacionados ao aceite
e a autorização do desenvolvimento da pesquisa por parte do corpo diretivo e gestor que
compõem a realidade educacional em questão.
As cenas educacionais nas quais delineou-se a presente investigação, concernem aos
espaços de socialização vivenciados por duas turmas escolares (X e Y), 5 compostas,
respectivamente, por vinte e um e vinte e cinco estudantes, ambas do primeiro ano do ensino
fundamental, em que estavam vinculados os dois alunos nomeados com a queixa de
indisciplina escolar em suas vivências de escolarização, Guilherme e Bernardo6.
Por sua vez, os sujeitos participantes foram selecionados em conformidade com os
seguintes critérios: ser aluno da instituição escolar lócus de pesquisa, estar anunciado sob a
condição da queixa escolar ou ser membro das turmas em que tais estudantes sejam
pertencidos, possuir a faixa etária entre seis e dez anos, ser aluno do ensino fundamental,
apresentar interesse voluntário em participar do estudo mediante a inscrição do Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)7 e o consentimento prévio dos/as respectivos pais
4

O projeto de pesquisa que sustentou este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) de
Humanidades da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Plataforma Brasil, conforme os preceitos
éticos norteadores da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e Resoluções Complementares.
Destaca-se que somente após este processo avaliativo que resultou em sua aprovação, sob o parecer de n°
086346/2016 e CAAE n° 59207316.5.0000.5690, que se iniciou o exercício em campo.
5
No transcorrer da discussão em tela, as turmas escolares imbricadas nesta investigação serão nomeadas
mediante as consoantes X e Y, com vistas a resguardar o sigilo de identificação dos/as participantes e do lócus
investigativo.
6
Alude-se que a proposta de participação destes estudantes salientados não foi instituída pela pesquisadora, mas
ancorou-se em formulações que emergiram das relações sociais enredadas entre os/as atores/atrizes que
constituem este cenário escolar.
7
É importante mencionar que o processo de assentimento e consentimento informados e voluntários, não se
restringiu as situações nas quais eram efetuadas as inscrições formalizadas nos documentos propostos, todavia se
configurou em relações de negociações de significações constitutivas dos encontros intersubjetivos entre a
pesquisadora e os/as participantes crianças e adultos, promovidos no delinear investigativo. Apoiado nestas
colocações, defende-se aqui as premissas que assumem as crianças como atores sociais capazes de declarar quais
aspectos de suas vivências podem ser considerados como elementos constituintes da pesquisa, visto que estas,
assim como os adultos, reproduzem e reelaboram significações aos sistemas simbólicos engendrados na trama
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ou responsáveis a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
Face as significações negociadas e acordadas conjuntamente com os/as partícipes, foi
escolhido aproximadamente metade dos/as alunos/as de cada turma, com as proporções de
meninas e meninos semelhantes, ao levar em consideração a representatividade de ambos
sexos no escopo populacional investigado. Por essa via, a parcela mais expressiva das
crianças, vinte e dois de um total de vinte e seis, apresentou a idade de sete anos, e o restante
compreendeu a faixa etária de seis anos.
Os pressupostos metodológicos adotados sustentaram-se nos contornos de um estudo
do tipo etnográfico (ANDRÉ, 2003), ao considerar a sua potencialidade na aproximação das
experiências vividas pelas crianças, aspecto que se revela como uma prática apropriada às
investigações promovidas com crianças (CORSARO, 2005, 2011; FERREIRA, 2008;
GRAUE; WALSH, 2003; JENKS, 2005; FERREIRA; SARMENTO, 2008). Utilizou-se, ao
longo do processo da produção de informações, os procedimentos investigativos comumente
associados à abordagem etnográfica, como a observação participante (ANDRÉ, 2003;
EZPELETA; ROCKWELL, 1986) das significações compartilhadas no dia a dia escolar,
combinada com a realização de semiestruturadas com os/as participantes (ANDRÉ, 2003).
As informações geradas por meio da técnica de observação foram inscritas em diário
de campo, as quais posteriormente auxiliaram na sistematização e análise de relatos
ampliados. Quanto ao procedimento de entrevista, estas foram realizadas com base em um
roteiro lúdico que foi organizado em duas etapas, a primeira se configurou na apresentação da
narrativa encorajadora (ANDRADE, 2017) e a segunda abarcou as situações imaginárias
(ANDRADE, 2007).
À luz destes princípios, destaca-se que técnica da narrativa encorajadora
(ANDRADE, 2017) apresenta a potencialidade de incitar os sujeitos formularem novos
enredos ou desenrolarem a construção de uma história com base na exposição de uma
narrativa semiacabada, formulada a partir de elementos comuns e familiares as experiências
vivenciadas pelos/as participantes. Sob esta ótica, tais ferramentas mediadoras de relações
sociais se caracterizam como: situações problemas, pequenas histórias imagens, músicas,
filmes, dentre outros instrumentos que impulsionam a expressividade humana. (ANDRADE,
2017).

social, manifestando a competência de expressarem seus próprios conhecimentos sociais por meio de diferentes
modalidades de linguagem, sejam elas corporais, verbais, gestuais, dentre outras. (FERREIRA, 2010; GRAUE;
WALSH, 2003).
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Outra desdobramento deste recurso metodológico se desvela em seu caráter de
abertura à imprevisibilidade, dado que o ato narrativo ao permitir a combinação da tradição
com a novidade favorece o sujeito se enveredar em caminhos inesperados, possibilitando a
elaboração e partilhamento não somente dos discursos constituídos preponderantemente por
conteúdos hegemônicos, mas também de elementos com caráter contra normativos, ao tornar
possível que as narrativas infantis usualmente silenciadas e ocultadas pelas perspectivas
adultocêntricas sejam inteligíveis por via de suas próprias versões.
As crianças ao entrarem em contato com as narrativas encorajadoras apreendidas
como indicadores de formas finais constituídas das culturas, são convocadas ao exercício
narrativo que potencializa os processos de autoria infantil e favorece o fortalecimento de
relações intergeracionais, ancoradas em elementos comunicacionais imbuídos por premissas
horizontalizadas. (ANDRADE, 2017).
Em face à discussão apresentada, a narrativa encorajadora (ANDRADE, 2017)
adotada na presenta investigação se constituiu em um enredo semiestruturado, explicitado a
seguir: “Era uma vez o príncipe que virou sapo, ele era um príncipe pequeno da sua idade, e
a gente não sabe o porquê dele ter virado sapo e como foi a vida dele depois que ele virou
sapo. Como você inventaria a continuação dessa história?” (Notas de campo dos dias 15 de
dezembro, 2016).
A referida técnica metodológica exibida às crianças como mediadora das vivências
escolares, foi inspirada em aspectos que constituem a trama da ficção infantil identificada
como “O príncipe que virou Sapo”. Salienta-se que este recurso ao possuir elementos que
tornam possível a inversão do papel clássico do personagem protagonista deste enredo, pode
permitir à criança o exercício de elaboração de diferentes hipóteses interpretativas no
processo de interação com os conhecimentos sociais familiares do repertório da população
infantil, ao oferecer a transmutação de uma lógica unívoca de apropriação das significações, à
medida que autoriza a inteligibilidade do novo, inesperado, incomum e não familiar.
Ao partir da premissa de que no transcorrer do delineamento da construção da
narrativa poderia ou não emergir conteúdos relativos ao objeto de investigação em foco, a
pesquisadora sem interferir no ato narrativo, esperava a criança produzir o desfecho da
história. Se esta última hipótese mencionada acima se concretizasse, após o/a entrevistado/a
indicar o término do exercício narrativo, a investigadora indagava se poderia corroborar com
a elaboração do enredo elaborado. Caso o/a participante consentisse, era introduzido alguns
elementos associados as vivências escolares, com vistas a incitar a mobilização de
significações envolvendo as experiências vividas no processo de escolarização. Por via deste
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diálogo, a pesquisadora elucidava: “Posso dizer uma coisa? Imagine que esse príncipe
frequentava uma escola, ele tinha amigos/as, professores/ as, como será que era a vida dele
quando ele era príncipe e como ele ficou quando virou sapo?” (Notas de campo dos dias 16
de dezembro, 2016).
Após a realização da etapa esboçada, procedia-se para a terceira etapa da entrevista
sistematizada por questões hipotéticas que abarcava os/as elementos correlacionados aos/as
personagens do enredo narrado e aos aspectos envolvidos no seu desenrolar, identificadas
como situações imaginárias (ANDRADE, 2007). Estas últimas foram organizadas por meio
da terceira pessoa do discurso, com o intuito de aprofundar na possibilidade de emergência
das significações compartilhadas pelas crianças sobre da produção da queixa escolar
(SOUZA, 2015), mediante a focalização nos processos simbólicos constitutivos do cotidiano
escolar.
No transcorrer do procedimento de análise dos dados produzidos buscou-se promover
interlocuções entre as informações advindas do emprego do procedimento de observação
participante e as questões interpretativas elaboradas por meio das técnicas de narrativa
encorajadora (ANDRADE, 2017) e situações imaginárias (ANDRADE, 2007), que foram
analisadas compreensivamente por meio do delineamento do episódio interpretativo
desenhado a seguir.

Com as falas de crianças
„[...] Treinando a obediência dos sapos [...]”8: distanciamento dos fracos e
reconhecimento dos fortes
Os conhecimentos elaborados e compartilhados pelos/as participantes oferecem
indicativos de que ele/as compreendem que ao assumirem e/ou se aproximarem das
qualidades atribuídas a imagem social do ser criança aluno/a bagunceiro/a, desobediente,
teimoso/a, danado/a possivelmente serão identificados por significações negativas que estão
associadas ao outro reconhecido como transgressor e antagonista, que se distancia dos anseios
adultocêntricos e, consequentemente sofrerão ações punitivas por se posicionarem desta
forma. Por via deste ângulo, as explicações conferidas pelas crianças sobre à produção da
queixa escolar anunciaram também que os dispositivos de repressão praticados na relação
unilateral de poder do adulto frente às crianças se desvelam em suas mais distintas esferas,
8

Este trecho explicitado concerne ao conteúdo elabora na relação forjada com a criança Alice na realização de
procedimento de entrevista (Alice, sexo feminino, 7 anos),
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seja na objetivação do castigo em seus corpos por meio das “surras”, pela restrição de acesso
aos universos de socialização em que estas estabelecem relações com seus pares, pela
privação de instrumentos que elas se identificam como os brinquedos,

dentre outros

mecanismos operados para submetê-las às crenças e aos valores tomados como preceitos
socialmente adequados à ordem de diferentes cenários educativos.
Diante deste imaginário social que se desvela as práticas educativas dirigidas às
crianças, parece não haver espaço para a emergência da diferenciação de rendimentos
escolares e, por esta via enraizada em pressupostos meritocráticos, por meio da qual todos/as
possuem acesso as mesmas oportunidades de alcançarem o bom desempenho na escola, os
sujeitos que se distanciam do padrão normativo de aprendizado são subjugados as ações de
adequação que apresentam como elementos estruturantes os mecanismos de controle operados
por meio de instrumentos disciplinares que “[...] treina a obediência dos sapos [...]” (Alice,
sexo feminino, 7 anos), como está sendo esboçado nas apropriações que constituem o excerto
seguinte:
Pesquisadora: Agora imagine que um(a) amigo(a) do(a) sapo(a) chegasse na
escola, como o sapo apresentaria a escola para o(a) amigo(a)?
Alice: Essa escola é de só pra sapo, pra adulto não pode. Eaí, essa aqui que é a sua
sala, e o nome da escola é “Estudo pra Sapo”, o nome da escola, aí tem
professoras, professoras que ensinam, e todo mundo que já saiu dessa escola
significa que todos é, inteligente, as pessoas que bagunçam na sala ainda não fica
inteligente, e eles ficam mesmo ano, aí a professora pergunta “quantos que é 1.000
mais 1.000”, ela fala “4”, e a professora dá uma nota ruim. Aí ia que vim outra
pessoa nova pra outra escola de sapo, ia se chamar “treinando obediência dos
sapos”.
Pesquisadora: Como você acha que é essa escola que chama “treinando a
obediência dos sapo”?
Alice: Eles têm que treinar a obediência dos sapos.
Pesquisadora: É... e como a obediência dos sapos é treinada?
Alice: Assim, é outra escola, e vem uma pessoa, eles apresentam tudo dessa escola,
eaí, e eles tem que treinar que ele é que sabe, se ele já souber tudo, ele já pode sair,
mas quem não sabe, vai ter que continuar na escola até aprender.
Pesquisadora: Por que você acha que quem não sabe vai ficar na escola para
aprender?
Alice: Porque eles qué que as pessoas fiquem inteligentes. (Alice, sexo feminino, 7
anos)

Por sua vez, observa-se que as significações compartilhadas pelas crianças por meio
das relações sociais forjadas com os adultos estão atravessadas pela exigência de um controle
voluntário do comportamento infantil, de acordo com os preceitos normativos tomados
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desejáveis ao universo escolar. Contudo, os conteúdos representacionais partilhados pelo/as
participantes indicam que no transcorrer do processo de ensino-aprendizagem proporcionada
aos/as mesmos/as, os adultos procuram impulsionar o desenvolvimento destas funções
psicológicas superiores das crianças com base em mediações orientadas, sobretudo, por
aspectos punitivos que lhes atribuem a responsabilização individual pelo desenvolvimento
dessas funções psíquicas superiores elucidadas, ao desconsiderar que estas são essencialmente
produtos das relações sociais estabelecidas no trama cultural.
Por essa linha de pensamento, destaca-se que, ao não serem oferecidas às crianças
outras possibilidades de apropriação do conhecimento historicamente acumulado que se
materializa nos processo de aprendizagem, estas, por sua vez, tendem a reproduzir os modelos
de educação que lhes está sendo oferecido, como pode-se notar no relato a subsequente, em
que o entrevistado delineia minuciosamente os episódios de violência vivenciados por seu
personagem, no qual este é punido por meio de distintos dispositivos disciplinantes utilizados
isoladamente e de forma concomitante para “corrigir” as expressões de condutas
inapropriadas aos premissas normalizantes,
Matheus: Quando não tá na escola?
Pesquisadora: Isso, o que o aluno sapo gosta de fazer quando não está na escola?
Matheus: Não sei, o sapo vai bagunçar a casa dele, não, não, bagunça, não, ele vai
teimar e a mãe dele vai bater porque ele fez muita bagunça ali.
Pesquisadora: Ali na onde?
Matheus: Ali na escola, entendeu, agora.
Pesquisadora: Entendi, por que você acha que a mãe dele iria bater nele?
Matheus: Porque ele fez bagunça e a mãe bate nele ainda com cabo de vassoura.
(sinalizou como a mãe iria bater a partir da utilização do
microfone).
Pesquisadora: E o que ele vai achar disso?
Matheus: Muito duido, pá, pá, pá, pá.
Pesquisadora: Mas por que ele iria apanhar?
Matheus: Porque ele bagunçou a sala tudo uai, e ninguém bagunçou nada e ele
bagunçou, então, quer dizer que... (sinalizou o gesto de bater), entendeu.
Pesquisadora: É... e tem outras coisas que ele vai fazer fora da escola?
Matheus: Ele vai fazer muitas coisas.
Pesquisadora: Muitas coisas, o que ele vai fazer?
Matheus: Bagunçar a sala de novo.
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Pesquisadora: Por que você acha que ele vai bagunçar a sala de novo?
Matheus: Porque, além de ele levar um pau, ainda ele fica mais criminoso.
Pesquisadora: Além de levar um pau, ele vai ficar mais criminoso, como seria isso?
Matheus: Só porque a mãe dele bateu nele, aí ele vai ficando mais, “só porque você
bateu em mim, agora eu vou ficar mais, mais, mais ainda, mais terrível”. Aí ele vai
bagunçar a sala inteira, bater nas pessoas, bater em todo mundo pá, pá, pá.
Pesquisadora: Por que ele vai bater em todo mundo?
Matheus: Só porque ele apanhou agora ele quer descontar no zoutro.
Pesquisadora: É... será por que ele vai nos outros?
Matheus: É que ele bagunçou, aí ele vai apanhar de novo, agora de cinta, agora vai
ficar até uma marca nele, uma marca daqui até aqui, da cinta.
Pesquisadora: Ele vai apanhar de novo?
Matheus: É porque ele baguuuuuunçou de novo [...] Cada vez mais que ele vai
fazendo bagunça na sala, cada vez mais ele vai apanhando, aí um dia a mãe dele
bateu de vara, de cinta e cabo de vassoura, os três no mesmo tempo, pá, pá, pá,
duas batidas, um, dois, três, pá.

Os conteúdos representacionais negociados e compartilhados no enredo narrativo
acima, permitem constatar que na tentativa de distanciar-se o aprisionamento de si mesma por
meio dos castigos, como também de ser qualificada em uma posição socialmente
estigmatizada, que é determinada por condições históricas concretas, o/a aluno/a, ao ser
impedido/a de confrontar-se com o adulto por meio da relação de poder que este estabelece
com o mesmo, possivelmente, adere a imagem de criança aluno/a obediente/legal/inteligente.

Considerações finais

As análises empreendidas revelaram que os conhecimentos sociais elaborados e
partilhados pelas crianças nas relações intersubjetivas constituídas no cotidiano escolar, estão
ancorados por distintos paradigmas de educação historicamente construídos, que coexistem e
se expressam na objetivação de ações endereçadas aos/as alunos/as nomeados sob a condição
das queixas escolares. Estas significações, por sua vez, compartilhados nas relações sociais
estabelecidas no contexto de escolarização, se configuram como fenômenos representacionais
constitutivos de seus processos identitários. Por essa ótica, observou-se a predominância da
adesão aos discursos hegemônicos centrados na visão tradicional do processo de ensinoaprendizagem, enraizados em pressupostos adaptacionista, disciplinar, normativos e
homogeneizantes que focalizam o/a aluno/a como ser passivo e de impossibilidades. Por outro
ângulo, se percebe, ainda em um nível de menor negociação e compartilhamento, a
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emergência de redes de significações fundadas sob o princípio emancipatório, que tensionam
a transmutação da ótica aludida, ao destacar a participação social da criança no desenrolar dos
vários caminhos possíveis que se delineiam a aprendizagem humana, tecidas nos encontros
dialógico com o Outro criança e/ou adulto.
Os conteúdos elaborados e partilhados pelos participantes também demonstraram a
necessidade de mobilizar esforços pelo reconhecimento dos conteúdos representacionais
elaborados partilhados pelas crianças, em contextos educativos formais como não formais,
como parte essencial para o fortalecimento de estratégias de enfrentamentos e rupturas frente
a compreensão reducionista e a-história da produção da queixa escolar, que tende focalizá-las,
quando inseridas na discussão deste fenômeno, sob a ordem da individualização e
patologização de características pessoais que se revelam na culpabilização delas mesmas ou
de seus familiares/responsáveis pelas dificuldades escolares anunciadas em suas vivências
escolares.
Sob esta linha discursiva, menciona-se ainda que a narrativa encorajadora
(ANDRADE, 2017), ao buscar contribuir com a superação de olhares uniformizadores sobre
as crianças, se revelou como uma modalidade discursiva que favoreceu as crianças
expressarem conteúdos simbólicos que em situações comuns de interlocução dificilmente
seriam narrados em vista de seu caráter contra normativo, ao oportunizar que as vozes infantis
comumente silenciadas e desqualificadas pela perspectiva adultocêntrica, sejam inteligíveis
sob suas próprias versões por meio diferentes formas de comunicação.
As significações expressas pelas crianças nas trocas sociais também sugerem que o
anúncio da queixa escolar, de modo geral, está associado às práticas normatizadoras que se
ancoram em premissas disciplinadoras delineando os universos de socialização de caráter
educativos que envolvem o cotidiano das crianças na escola, na família e na igreja, dentre
outros nos quais elas atuam. Estas práticas, pelo menos ao que parece, são exercidas
prioritariamente pelo adulto por meio da relação de subordinação das crianças face ao mesmo,
de modo a domesticar e suprimir as atitudes manifestas que se diferem das prescrições
instituídas.
Diante disso, pode-se pensar que as significações partilhadas pelas crianças também
permitiram apreender que o sujeito ao elaborar o personagem sapo pôde criar uma situação
real associada a imaginária, percorrendo trajetos que auxiliam no desenvolvimento do
pensamento abstrato, ao produzir e negociar significados partilhados socialmente. Destaca-se
ainda que a narrativa se caracterizou em uma modalidade discursiva que possibilitou a
expressão da criança que historicamente foi e, ainda nos dias atuais, é silenciada, seja pela
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disciplina, pelo uso de dispositivos de repressão e punição, pela reclusão social, pelo processo
de medicalização, pela indiferença do outro face aos seus discursos, que é apreendido e
compartilhado socialmente como menos legítimo em relação ao do adulto.
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O QUE OS ADOLESCENTES PENSAM SOBRE DROGAS?
Marcos Ferreira Medeiros (UNEMAT) – marcosfm007@hotmail.com
Aline Rejane Caxito Braga (FAPAN) – aline_caxito@yahoo.com.br

Resumo:
Este trabalho trata-se de um relato de experiência realizada no estágio curricular de Psicologia Escolar no qual
buscou-se compreender o que os adolescentes, alunos de uma escola pública de Cáceres pensam sobre as drogas.
A relevância desse estudo, deve-se ao desafio da educação trabalhar com essa temática e na perspectiva da
promoção de saúde. Além disso, Cáceres, município fronteiriço com a Bolívia, é uma das portas de entrada de
entorpecentes no Brasil. Nesse contexto, os adolescentes cacerenses estão inseridos em um local de fácil acesso
ao comercio e uso de drogas, sendo este um dos vetores da criminalidade. Como aporte teórico, utilizou-se a
Teoria das Representações Sociais de Moscovici (1978); na sua articulação com a Teoria do Desenvolvimento
Psicossocial de Erik Erikson (1976). Os sujeitos pesquisados foram 80 alunos, de 13 a 15 anos, matriculados no
8º e 9º ano. Como ferramenta metodológica foi aplicada a técnica Associação Livre de Palavras. A análise
restringiu-se as categorias que tiveram maiores frequências pois essas informam os conteúdos mais
compartilhados pelos alunos. Os resultados evidenciaram que, para os alunos, as representações sociais sobre
drogas estão relacionadas as consequências de seu uso. A morte é o atributo mais compartilhado pelos
adolescentes. Para esse contexto educacional ao trabalharem sobre a prevenção de drogas para este grupo, podese trabalhar as questões emocionais, que foram identificadas como um dos motivos que levam ao uso de drogas,
tornando importante a conscientização dos aspectos sociais e culturais que envolvem esse processo.
Palavras-chave: Escola. Adolescentes. Representações sociais. Drogas.

1 Introdução

Esta pesquisa, realizada no estágio curricular de Psicologia Escolar, buscou identificar
as representações sociais dos adolescentes de uma escola pública de Cáceres sobre drogas. A
relevância desse estudo, deve-se a exposição que os adolescentes estão cada vez mais sujeitos,
ao desafio dos profissionais da Educação trabalharem com essa temática e por Cáceres ser um
município fronteiriço com a Bolívia, acaba sendo uma das portas de entrada de entorpecentes
no Brasil. Nesse contexto, os adolescentes cacerenses estão inseridos em um local de fácil
acesso ao comercio e uso de drogas, que é um dos vetores da criminalidade e um dos
principais motivos da superlotação dos sistemas penitenciários no país.
Esse estudo, com o objetivo específico de compreender as redes de significados sobre
as drogas para os alunos, teve como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais de
Moscovici (1978); na sua articulação com a Teoria do Desenvolvimento Psicossocial de Erik
Erikson (1976).
As Representações sociais são caracterizadas por meio de uma elaboração simbólica
dos grupos sobre um determinado fenômeno e tem como objetivo a construção de uma
realidade comum a um conjunto social. Compreende-se que as representações sociais, como
sistemas de interpretação, que regem a relação do grupo com o mundo e com os outros,
orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais. Através delas é possível
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entender a percepção do indivíduo ou grupo e sua maneira de se relacionar com o meio social
que está inserido. Desse modo, defende que para realizar uma proposta de intervenção mais
coerente com as atitudes do grupo pode-se inicialmente identificar as suas representações
sociais sobre o tema.
A teoria do desenvolvimento de Erik Erikson (1976) defende que a construção da
identidade é um processo pessoal e social que não acontece de forma isolada, mas sim através
da interação do indivíduo com o meio em que está inserido. A adolescência é a fase mais
crítica do desenvolvimento humano pois é somente nesse período que há o desenvolvimento
dos requisitos preliminares: de crescimento fisiológico, amadurecimento mental e a
responsabilidade social para atravessar a crise de identidade.
Desse modo, a adolescência é um período propício para a experimentação de coisas
novas como as drogas. Além da curiosidade, outros fatores de risco, segundo Contini e Koller
(2002) são: influência do grupo social, disponibilidade às drogas, contexto familiar, episódios
de emoções desagradáveis para sentir-se adulto ou por pertencer a um grupo.

2 Desenvolvimento

Nessa direção, o presente estudo tem como sujeitos, 80 adolescentes, de 13 a 15 anos,
matriculados no 8º e 9º ano. Como ferramenta metodológica foi aplicada a técnica Associação
Livre de Palavras. A coleta de dados aconteceu entre agosto a setembro de 2017, na própria
unidade escolar, na qual solicitou-se aos alunos que registrassem no papel as cinco primeiras
palavras soltas, que viessem à mente, a partir da expressão indutora drogas. Depois requereuse que elaborassem uma frase utilizando a palavra considerada mais importante. Os dados
foram organizados em categorias. A análise restringiu-se as categorias que tiveram maiores
frequências pois essas informam os conteúdos mais compartilhados pelos alunos.
Os resultados evidenciaram que, para os alunos, as representações sociais sobre drogas
estão relacionadas as consequências de seu uso, com destaque a morte. As questões
emocionais, foram identificadas como um dos motivos que levam ao uso de drogas, tornando
importante a conscientização dos aspectos sociais e culturais que envolvem esse processo.
Assim, para esse contexto educacional ao trabalharem sobre a prevenção de drogas para este
grupo sugere-se trabalhar os aspectos emocionais, a auto-estima, demandas de afetos, além
das resistências a pressão, entre outros.
Outro aspecto importante é que a partir dos dados, pode-se considerar que os fármacos
não fazem parte das representações sociais sobre drogas para esse grupo. Sendo assim, torna-
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se uma situação preocupante, pois os adolescentes podem utiliza-los sem ter conhecimento do
prejuízo a saúde.
Diante dessas considerações, verifica-se a importância do sistema escolar no trabalho a
respeito deste tema, proporcionando estratégias que permitam o desenvolvimento e
capacitação dos jovens, visto que o impacto na população adolescente é bastante alto e que a
vulnerabilidade dos adolescentes de Cáceres.

3 Considerações Finais

O discurso sobre as drogas somente pelo conhecimento cientifico, transmitindo
conhecimento sobre a composição química da droga e seus efeitos de forma racional,
alardeando proibições, são alternativas ainda utilizadas por programas de prevenção nas
escolas que trazem resultados pouco satisfatórios. No grupo pesquisa verificou-se que os
fármacos não foram considerados como drogas.
Os estudos internacionais, nacionais e o presente reforçam a necessidade de pesquisas
para desenvolvimento de políticas públicas mais coerentes com a realidade que aborde além
das questões relativas ao consumo de drogas, mas englobe a prevenção e o tratamento, e
principalmente o sofrimento humano.
No campo escolar, as estratégias de enfrentamento ao uso/abuso de drogas devem ser
pensadas a partir da percepção das pessoas que estão envolvidas, os atores escolares, a
comunidade, para que possam elaborar propostas coerentes com a realidade. Diante dessas
considerações, é importante continuar desenvolvendo trabalhos voltados para a atenção e
prevenção de situações de risco e vulnerabilidade nas escolas através de reflexões a respeito
deste tema, permitindo assim, que toda comunidade escolar possa expor ideias, criar
reflexões, tendo consciência de responsabilidade social, promovendo a saúde mental no
âmbito escolar.
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TRABALHO COM AS EMOÇÕES DOS ALUNOS
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Marcos Ferreira Medeiros (UNEMAT) – marcosfm007@hotmail.com
Resumo:
O presente trabalho trata-se de um relato de experiência realizada no estágio curricular de Psicologia Escolar a
respeito das emoções dos vinte e quatro alunos matriculados no primeiro ano, em uma escola municipal, no
período de fevereiro a maio de 2019. Esse público foi escolhido visto: as rupturas que ocorrem na passagem
entre as etapas da Educação Básica; o início da alfabetização na qual o aspecto cognitivo é enfatizado e também
por estarem vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que implicam nas relações
intrapessoais, interpessoais e com a sociedade. Nesse contexto, o objetivo da intervenção foi favorecer o
desenvolvimento afetivo e social através do trabalho com as emoções: alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. A
respeito dos procedimentos adotados, inicialmente foi realizada uma entrevista semiestruturada e desenhos para
levantar dados de quais emoções eram mais apresentadas e como eram expressas. Posteriormente, foram
realizadas intervenções através de atividades lúdicas e desenhos, durante os vintes encontros que ocorreram na
sala de aula. Em relação aos resultados pode-se perceber, a partir dos comportamentos dos alunos que os
objetivos foram alcançados, devido as mudanças na forma de expressar e nomear o que estavam sentindo e no
modo de relacionar com os colegas e a professora. Desse modo, verifica-se a importância do trabalho do
psicólogo escolar com as emoções e recomenda-se que o mesmo ocorra nos outros anos da Educação Básica, em
especial durante todo o ciclo de alfabetização.
Palavras-chave: Emoções. Alunos. Psicologia Escolar.

1 Introdução

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência realizada no estágio curricular
de Psicologia Escolar a respeito das condutas emocionais dos vinte e quatro alunos
matriculados no primeiro ano do ensino fundamental, em uma escola municipal de CáceresMT.
Esse público foi escolhido visto: as rupturas que ocorrem na passagem entre as etapas
da Educação Básica; o início da alfabetização na qual o aspecto cognitivo é enfatizado e
também por estarem vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que
implicam nas relações intrapessoais, interpessoais e com a sociedade. Nesse contexto, o
objetivo da intervenção foi favorecer o desenvolvimento afetivo e social através do trabalho
com as emoções: alegria, tristeza, raiva, nojo e medo.
Compreende-se a importância do trabalho com as condutas afetivas que estão em
relação dialética com as condutas cognitivas, conforme apontado por Wallon (GALVÃO,
1995). Todavia, deve-se considerar a distinção entre emoção e afetividade que é feita na teoria
de Wallon. Mahoney (2000) aponta que nessa teoria, a afetividade é um conceito amplo, que
inclui um componente orgânico, corporal, motor, plástico - denominado de emoção, um
componente cognitivo, representacional – sentimentos; e um componente expressivo - a
comunicação.
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Nessa direção, um dos objetivos específicos foi realizar atividades a fim de
desenvolver duas das dez competências proposta na Base Nacional Comum Curricular (2019)
a Comunicação para que os alunos possam expressar, partilhar informações, experiências,
ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo e a do
Autoconhecimento e Autocuidado que visa proporcionar ao aluno desenvolvimento de
cuidados de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

2 Desenvolvimento

O trabalho realizado com o grupo de alunos ocorreu no período de fevereiro a maio de
2019. A respeito dos procedimentos adotados, inicialmente foi realizada uma entrevista
semiestruturada e desenhos para levantar dados de quais emoções eram mais apresentadas e
como eram expressas. Foram entrevistados 20 alunos cujos pais assinaram o Termo de
Consentimento Livre Esclarecido. Desses, 10 eram meninos e 10 meninas.
Os resultados divididos por sexo indicaram que ambos, na sua maioria moram com os
pais, quando pensam em ir para escola sentem 60% alegria e 40% tristeza, devido as tarefas e
as brigas. Em relação as emoções, especificamente, os meninos tiveram dificuldades de dizer
o que sentiam ou como se comportavam em relação a tristeza. Já quando estão com raiva 70%
responderam que bate e briga com os colegas e 30% preferem ficar sozinhos. Quando
perguntado quais emoções mais sentiam 50% alegria, 30% raiva e 20% tristeza.
Já as meninas em relação a tristeza 70% fiquem quietas e choram, 20% brigam e 10%
buscam a mãe. Quando estão com raiva 60% ficam quietas, 20% brigam e 20% ficam tristes.
Quais emoções mais sentiam responderam: 70% alegria e 30% raiva. De forma geral,
observa-se que as brigas entre os alunos é uma das causas da tristeza em todos quando
pensam em ir para a escola. Os meninos apontam que essa é a maior reação quando estão com
raiva. Essa conduta tem menor proporção nas respostas das meninas que na mesma situação
de raiva voltam-se mais para uma relação intrapessoal.
Nesse sentido, verifica-se a relevância de trabalhar modos de manifestar emoções sem
recorrer a auto ou hetero agressão. Dantas (1992) afirma que a emotividade é diretamente
proporcional ao grau de inaptidão, de insuficiência de meios. Na relação adulto e criança essa
emotividade é muito frequente. Desse modo, defende que a educação da emoção deve ser
incluída entre os propósitos da ação pedagógica a partir do conhecimento do seu
funcionamento.
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Essas condutas emocionais devem ser compreendidas, pelas lentes da teoria de Wallon
além das singularidades da idade, do contexto da sala de aula, mas também estão ligadas aos
aspectos histórico, social e cultural nos quais as subjetividades e as condutas afetivas dos
homens e mulheres são construídas. Além disso, o comportamento emocional tem seu caráter
contagioso, então todos devem estar envolvidos no processo, inclusive a professora. Esta
também relatou sua dificuldade em trabalhar as relações interpessoais.
Após a análise dos dados coletados, brevemente apresentados, foram realizadas
intervenções, durante os vintes encontros que ocorreram na sala de aula, através de atividades
lúdicas como desenhar, pintar, fazer expressões no espelho, mímicas, massinhas de modelar,
teatro, entre outras.
Em relação aos resultados pode-se perceber, a partir dos comportamentos dos alunos,
mudanças na forma de expressar e nomear o que estavam sentindo e no modo de relacionar
com os colegas e a professora o que proporcionou melhoras no processo de aprendizagem.
Desse modo, verifica-se a importância do trabalho do psicólogo escolar com as condutas
emocionais e suas implicações nas relações interpessoais e na aprendizagem

3 Considerações Finais

A Base Nacional Comum Curricular (2019) ao propor o trabalho para desenvolver as
competências de Comunicação e Autoconhecimento e Autocuidado, aborda sobre a
importância do desenvolvimento integral, incluindo as emoções. Desse modo, vai ao encontro
da conjectura proposta por Wallon que propõe à Educação que trabalhe o aspecto motor,
afetivo e cognitivo.
Considera-se muito importa que hajam trabalhos para os alunos nos períodos de
transição escolar. Nesse aspecto, a criança, a partir dos seis anos, começa a lidar com
situações e cobranças bem diferentes do seu costume e, com isso, ocorre o surgimento de
novas emoções e novas adaptações sobre como lidar e fazer diante de cada desafio.
Devido à importância do trabalho com as emoções sugere-se mais estudos e atuações
do Psicólogo escolar pois, a partir das emoções, pode-se refletir e trabalhar com os alunos a
subjetividade, a auto e heteroagressão e aspectos que constituem o ser homem ou ser mulher
que reproduzidas pela sociedade de forma hegemônica “orientam” as formas de expressões
das emoções por gênero.
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Resumo:
O nosso relato apresenta um trabalho que se originou da formação continuada desenvolvida no Projeto Sala do
Educador, a qual trouxe benefícios para a formação dos professores na Escola Estadual Henrique José Trindade,
na comunidade de Capão Verde, munícipio de Alto Paraguai, MT, por meio dos temas estudados, dentre eles a
ética. Com esse tema desenvolvemos um projeto interdisciplinar entre as disciplinas de Artes, Educação Física e
Língua Portuguesa com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental da E. E. Henrique José Trindade. A escolha
do tema Ética foi devido ao fato de que na comunidade temos diversos tipos de problemas, socioeconômicos,
problemas familiares, entre outros que de alguma forma influenciam nossos educandos ocasionando dificuldades
na aprendizagem, o aumento de indisciplina e falta de consciência relacionada à preservação do patrimônio
público. O trabalho tem por objetivo contribuir na formação moral do aluno para que o mesmo possa se tornar
um sujeito apto para agir de acordo com os preceitos e as regras estabelecidas como aceitáveis dentro de um
determinado contexto social. O projeto foi realizado no ano de 2015 durante o mês de outubro com a turma do
7º, foram feitas atividades de leitura, compreensão e interpretação de diferentes gêneros textuais e as atividades
de produção textual que resultaram na atividade final Os dez Mandamentos da Escola. Percebemos juntos com
nossos educandos que a regra é uma necessidade humana, que para ser um cidadão temos que ter princípios e
regras básicas que precisam ser cumpridas.
Palavras-chave: Formação continuada. Sala do Educador. Ética.Escola.

1 Introdução

A Escola Estadual Henrique José Trindade é uma escola de campo, localizada na
comunidade de Capão Verde, munícipio de Alto Paraguai-MT, funciona nos períodos
matutino, vespertino e noturno, com aproximadamente 110 alunos no Ensino Fundamental e
40 alunos no Ensino Médio. Trata-se de uma escola com suas especificidades e desafios a
serem vencidos, que requerem dos professores, da gestão e dos demais membros da
comunidade escolar um olhar diferenciado para vários aspectos, como a questão de ensino e
aprendizagem, a formação moral, o respeito pelas diversidades, pelo ambiente escolar, o
respeito mútuo, entre outros.
Consideramos que a escola deve ser um lugar onde a criança ou adolescente possa
encontrar meios para desenvolver suas capacidades e se preparar para no futuro realizar seus
projetos de vida, assim a qualidade do ensino é fundamental nesse processo. Embora, os
conhecimentos científicos e tecnológicos sejam de grande importância, não são suficientes
para a formação de um cidadão, pois a formação moral é tão importante quanto a formação
intelectual.
Na nossa comunidade temos diversos tipos de problemas, como problemas
socioeconômicos, problemas familiares, entre outros que de alguma forma influenciam nossos
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educandos ocasionando dificuldades na aprendizagem, o aumento de indisciplina e falta de
consciência relacionada à preservação do patrimônio público, ou seja a escola.
Diante desta realidade resolvemos realizar um trabalho que pudesse contribuir na
solução desses problemas na nossa escola. Assim, resolvemos utilizar o material teórico da
Formação Continuada (Sala do Educador), o qual poderia ser relevante para melhorar este
quadro. Partindo do princípio de que para ensinar e aprender temos que ter um ambiente com
regras básicas de convivência e de respeito, e que todos precisam conhecer e respeitar essas
regras.
Procuramos um meio de ajudar nossos educandos, e encontramos no tema “ética”, que
havíamos estudado nos encontros da Formação Continuada, segundo o dicionário a palavra
ética é o segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que ocasionam, alteram ou
orientam a maneira de agir do ser humano, tendo em conta seus valores morais. Nessa
perspectiva, pensamos que esse tema poderia ser um caminho, pois ao trabalhar este tema
seria possível envolver a maior parte dos alunos, já que muitos alunos preferem não se
envolver quando se trata de problemas no ambiente escolar, e isso só reforça a opinião
negativa sobre a escola.
A formação teórica nos auxiliou nas avaliações diagnósticas que fizemos nas turmas,
com os resultados encontrados pudemos realizar várias ações nas salas de aula com bons
resultados. Nesse contexto gostaríamos de destacar uma atividade que foi desenvolvida com
a turma do 7º ano e compartilhada com todas as turmas. A partir do tema Ética surgiu a ideia
de elaboração dos dez mandamentos da escola.
Destacamos aqui, a importância de trabalhar com uma diversidade de gêneros textuais
(BAKHTIN, 1986), com temáticas e contextos históricos vinculados as práticas culturais e
sociais dos alunos, considerando a realidade, respeitando a faixa etária e o grau de
aprendizagem de cada indivíduo. O trabalho buscou desenvolver atividades utilizando
diversos tipos de gêneros textuais que auxiliasse os alunos no desenvolvimento das suas
capacidades, como a oralidade, leitura, a interpretação e produção escrita, e assim auxiliando
no desenvolvimento da consciência crítica, para que refletissem sobre suas atitudes viessem a
mudar alguns hábitos.

2 Desenvolvimento

Durante o ano de 2015 participando do Projeto Sala do Educador desenvolvemos
vários trabalhos e estudamos alguns temas voltados para uma reflexão pessoal e profissional,
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os quais mostraram que a prática e o ato de reflexão dessa prática exercida no espaço escolar
contribuem para o surgimento de uma ressignificação do conceito de aprendizagem. E que o
professor deve assumir o papel de facilitador e mediador do conhecimento, ser participante
ativo da aprendizagem dos alunos, proporcionando uma aprendizagem em que o aluno seja
sujeito do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, percebemos a importância da
formação para os professores e consequentemente na melhoria da qualidade da formação dos
educandos. Agindo assim, como mediador, o docente propiciará aos alunos a oportunidade de
desenvolverem autonomia na construção do seu próprio conhecimento como forma de
compreender a realidade social em que vivem.
Dentre todos os temas estudados e trabalhos desenvolvidos pudemos notar que o
professor é um mediador e que deve suscitar no aluno o prazer e a vontade de criar o
conhecimento, com inovação dentro da programação curricular, sem alterar as sequências
didáticas, mas com a introdução do diferente para somar com o já existente, decidimos
realizar um projeto interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Artes e
Educação Física com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental da E. E. Henrique Trindade.
Percebemos que o termo ética é um termo bastante amplo e que seus conceitos se
aplicavam ao nosso contexto, por isso era o tema ideal para ser trabalhado no momento,
considerando os conflitos existenciais nacionais e locais dos seres humanos, uma vez que, este
é um tema relacionado à conduta e o agir do sujeito, este agir é um fator de fundamental
importância na formação destes alunos que tem a faixa etária de 12 a 13 anos, fase de
construção e formação de opinião. O aprendizado pode ser decisivo para o resto de sua
formação pessoal. E, por sua vez, esta fase é a das descobertas, do querer agir da forma que
acha ser a mais certa.
Conforme Motta (1984, p.69), “a ética baseia-se em uma filosofia de valores
compatíveis com a natureza e o fim de todo ser humano, por isso, o agir da pessoa social,
sobretudo na mensuração, controle e gestão do patrimônio das pessoas e entidades”, ou seja,
ser ético é agir conforme princípios básicos de boa convivência, de saber seguir regras e
cuidar não só do seu bem estar, mas também dos outros e das coisas que estão ao seu redor.
Desse modo, acreditamos que o trabalho com esse tema vai de encontro as atitudes de muitos
alunos, que parecem não aceitar as diferenças e as opiniões dos outros, desconsiderando o
colega, desrespeitando professores e, principalmente a falta de cuidado e respeito com o
patrimônio público, ou seja, a escola e todos os seus bens materiais.
Como toda sala de aula, o 7º ano também tinha alunos com comportamentos não éticos
e que precisavam ser trabalhados, o que nos reforçava a ideia de que estávamos no caminho
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certo, pois a ética “é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade
(VASQUEZZ, 1995, p.12).

3 Objetivo Geral
Contribuir na formação moral do aluno para que o mesmo possa se tornar um sujeito

apto

para agir de acordo com os preceitos e as regras estabelecidas como aceitáveis dentro de um
determinado contexto social.
3.2 Objetivos Específicos


Promover a interação coletiva;



Desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico;



Apreender a valorizar o grupo e respeitar as diferenças;



Incentivar o pensamento ético para que os alunos cresçam fortalecidos e consigam

contribuir para o progresso da sociedade de forma positiva;


Trabalhar a leitura de diferentes tipos de gêneros textuais;



Melhorar a compreensão e interpretação nos gêneros estudados;



Aprimorar a escrita individual e coletiva.

4 Metodologia

Conforme mencionamos acima, no ano de 2015 realizamos vários trabalhos na E. E
Henrique José Trindade envolvendo os temas que foram abordados na Sala do Educador.
Esses trabalhos trouxeram muitos benefícios para nossa escola, especialmente o trabalho que
fizemos na sala do 7º ano, durante o mês de outubro, um trabalho interdisciplinar, o qual
produziu resultados que vieram a beneficiar as demais turmas.
Iniciamos com alguns vídeos que abordavam a questão da ética na sociedade, fizemos
várias leituras em diferentes tipos de textos como jornais, folders, etc.; fizemos rodas-deconversa e finalmente partimos para as produções escritas, nas quais nossos alunos poderiam
se expressar criticamente.
Na sequência buscamos explicar a origem da palavra mandamentos, seguindo a
definição vem do verbo mandar: fazer ver, mostrar como desejado, aconselhável; recomendar,
sugerir. Em seguida propomos aos alunos construir os 10 mandamentos do pipeiro, neste
momento levamos material e confeccionamos pipas, com as pipas prontas pudemos vê-las
voar. A realização dessa primeira atividade teve produção escrita, correção, reescrita e
principalmente a interação.
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No segundo momento fomos conhecer os 10 mandamentos bíblicos, assistimos um
filme bíblico, fizemos leituras, reflexão sobre cada mandamento, a importância desses
mandamentos para a vida em sociedade, independente das crenças de cada um. Para
contextualizar esse assunto trouxemos uma música do cantor Eduardo Costa, Os 10
mandamentos do amor, inclusive essa música foi escolhida pela turma para ser cantada e
apresentada às demais turmas no final do trabalho. Em todas as atividades tivemos como foco
o tema “ética”, priorizando a importância de se conhecer e desenvolver princípios éticos na
nossa escola, na família e na sociedade, voltando sempre aos conceitos de Motta e de
Vasquez, de que para ser ético é necessário ter bons comportamentos e agir pensando não só
em si, mas no coletivo e para isso é preciso sim seguir regras e normas, sem as quais a
sociedade não consegue se organizar.
Nesse contexto surgiu a ideia de criar “Os 10 mandamentos da Escola”, essa atividade
foi idealizada pela turma, sendo que cada aluno iria criar um mandamento, ler para a turma e
ao final seriam escolhidos os dez que iriam compor o trabalho final. Nesta atividade foi
trabalhado a interação, a escrita, a coesão e a coerência e a oralidade. Depois dos
mandamentos prontos fizemos apresentação de cada um, por meio de votação os alunos
classificaram os dez mais adequados para a nossa escola. Agora era só montar apresentação
do trabalho “Os dez Mandamentos da Escola.
Foi um trabalho prazeroso, tanto para os alunos quanto para nós, percebemos que os
alunos compreenderam a importância daquilo eles construíram, percebemos que ficaram
satisfeitos com o resultado, e quantos as outras turmas também demonstraram interesse na
apresentação do 7º ano e durante o restante do ano aqueles mandamentos foram lembrados
pela maioria dos alunos no cotidiano escolar. Esta foi uma daquelas atividades que vale a
pena ser lembrada, pois nos trouxe bons resultados e satisfação para todos da comunidade
escolar.

5 Avaliação

Seguindo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), definimos
como critério avaliativo a avaliação diagnóstica, somativa e global, nessa perspectiva
trazemos o conceito de que a avaliação diagnóstica é um movimento que se realiza na
construção do diagnóstico e a somativa é o resultado final e global (LUKE, 2009). Portanto,
consideramos que avaliação diagnóstica serve para nos mostrar o que aluno conseguiu
aprender melhor e quais foram os conteúdos que ele teve mais dificuldade, com esses
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resultados podemos criar novas estratégias para auxiliar o aluno no seu desenvolvimento.
Segundo Santos, a avaliação diagnóstica “é uma etapa que tem por objetivo verificar em que
medida os conhecimentos anteriores ocorreram e o que se faz necessário para selecionar
dificuldades encontradas” (SANTOS, 2007, p. 4). Dessa forma compreendemos que a
avaliação diagnóstica atua como um processo essencial no processo de ensino-aprendizagem,
e que pode ser uma metodologia relevante para ajudar na tomada de decisões adequadas à
mudança. Conforme Sanmarti (2009), esse metodologia poderá a regular a aprendizagem dos
educandos. Nesta linha percebemos que a avaliação somativa acontecerá pela certificação da
aprendizagem dos alunos na final de uma etapa de trabalho, tendo como objetivo selecionar e
conferir socialmente essa certificação (SANMARTI, 2009). A avaliação somativa será
desenvolvida ao término do trabalho, com a apresentação da música e do banner dos Dez
Mandamentos da Escola Henrique José Trindade.

6 Considerações finais

Estar em constante formação é uma necessidade humana, principalmente para nós
professores (as), que atuamos diariamente com nossos educandos, destarte a Sala do Educador
vem contribuindo imensamente na nossa formação, nos proporcionando possiblidades de se
apropriar de teorias que favorecem nossas práticas na sala de aula.
Foi isto o que aconteceu, com as teorias que estudamos nasceu a ideia de fazer um
trabalho envolvendo a ética, a partir daí levamos esse assunto para a sala de aula, buscando
levar os alunos a entendê-la, problematiza-la com algo que eles mesmos criassem, e por isso,
mais valorizado pelos mesmos. Com a finalização das atividades ficou o conhecimento, cada
vez que um dos alunos foge do aconselhável pelos mandamentos, logo em seguida é
convidado pelos colegas a seguir as regras elencadas pelos mesmos. Com isto percebemos
que nasceu entre os alunos o comprometimento, a responsabilidade e o respeito pelos colegas
e pelo ambiente escolar.
A elaboração dos Dez mandamentos da escola deixa claro que a regra é uma
necessidade humana, que para ser um cidadão é necessário que ter princípios e regras básicas
que precisam ser cumpridas, e o mais importante é que os alunos entenderam isso.
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Resumo
O artigo apresenta um estudo sobre a relação família e escola no município de Sinop, Mato Grosso. O objetivo
foi identificar o papel da família no processo de aprendizagem das crianças no ensino fundamental e para este
fim foram realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas com professoras em duas escolas. A pesquisa foi de
caráter descritivo com abordagem qualitativa. Após a análise dos dados obtidos, constatou-se que a participação
da família influencia no processo de aprendizagem e que, quanto maior a participação familiar, maiores as
possibilidades da criança apresentar um bom desempenho escolar.
Palavras-chave: Ensino Fundamental. Relação família e escola. Desempenho Escolar. Professores. Abordagem
qualitativa.

INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa buscamos discutir sobre a relação entre família e escola, pelo fato de
acreditarmos que a participação da família pode interferir no processo de aprendizagem da
criança. Para tanto trouxemos o seguinte questionamento: qual o papel da família no processo
de aprendizagem e no desempenho escolar da criança dos anos iniciais do ensino
fundamental? Este trabalho voltou-se para problematizar, descrever e analisar as dimensões
fundamentais que envolvem a família e escola no conjunto das relações de aprendizagem das
crianças, o desenvolvimento da aprendizagem e os fatores que possam ou não interferir (in)
diretamente no desempenho escolar. Ao nosso ver, é crucial apreender o contexto em que a
criança está inserida. Assim, a pesquisa também apresenta a importância de uma aproximação
entre escola e família, a fim de contribuir para o desenvolvimento integral da criança.
Enquanto forma de obter os dados, optamos por uma abordagem de pesquisa a partir
da metodologia compreendida como descritiva e qualitativa, com entrevistas semiestruturadas
realizadas em duas escolas do município de Sinop, Mato Grosso, sendo uma da rede pública e
outra da rede privada de ensino. Teve como base teórica autores como: Robert Connel (1995),
Heloisa Szymanzki (2003), Augusto Nibaldo Silva Triviños (1987), entre outros.
Para melhor organização o trabalho foi divido em: referencial teórico, composto pelo
tópico „relação família e escola‟, apoiado em autores distintos para buscar e reforçar as ideias
apresentadas; metodologia, onde apresentamos as características da pesquisa; e, análise dos
dados. Por fim, trazemos nossas considerações finais e a bibliografia consultada.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Relação Família e Escola

É no ambiente familiar que as crianças passam a maior parte de seu tempo e, além
disso, é na família que encontram os primeiros diálogos, ensinamentos, valores, regras e
tantos outros princípios.
A família representa um papel singular no desenvolvimento infantil; precedendo sua
capacidade de escolha, constitui-se no primeiro grupo da criança no qual ela satisfaz
as suas necessidades básicas e obtém as primeiras condutas sociais. A criança é
fortemente influenciada pelo tipo de relação que mantém com cada componente de
sua constelação familiar, daí a importância, para o desenvolvimento psíquico da
criança, dos papeis que cada um representa e das relações que cada um estabelece
com ela. (ALMEIDA, 1999, p. 104).

Entendemos que é deste ambiente que a criança recebe maior influência, pois, “[...]
famílias são instituições muito poderosas e sua influência sobre seus jovens membros mostrase em todos os setores de suas vidas, inclusive no ensino” (CONNEL et al., 1995, p. 186). A
partir do momento em que a criança inicia o seu processo de escolarização, leva consigo para
dentro da sala de aula a sua história de vida.
O que as crianças realmente levam para a escola é seu relacionamento com as
experiências e estratégias educacionais de seus pais; e esse relacionamento pode
envolver rejeição, ambivalência, mal-entendidos e preferências, tanto quanto
aprovações e ratificações. (CONNEL et al., 1995, p. 188).

O ambiente escolar por sua vez, deve estar preparado para receber e acolher os
diversos perfis de crianças com contextos familiares distintos. Em uma mesma classe que
exista uma criança oriunda de uma família que se preocupa com o seu desenvolvimento
integral, que a acompanha e motiva em seus estudos, ou seja, uma criança que dispõe de uma
riqueza de estímulos; também pode existir, em contrapartida, uma criança proveniente de uma
família que não se preocupa com o seu desenvolvimento, que não acompanha os seus estudos,
uma criança que não recebe afeto da família.
[...] níveis baixos de educação materna, baixa expectativa de escolaridade por parte
dos pais, dificuldades afetivas nas relações entre pais e filhos e estratégias de
controle e disciplina deficientes, eventos e condições de vida estressantes no
cotidiano tornam o ambiente familiar menos estimulador cognitivamente.
(SZYMANZKI, 2003, p. 91).
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Assim como existem famílias que se preocupam em acompanhar os estudos de seus
filhos, há outras famílias que se negam a auxiliar a criança em uma lição de casa, por
exemplo, podendo delegar tudo ao professor.
Pretende-se que as famílias moldem as carreiras educacionais de seus jovens
membros de muitas e diversas maneiras: o quanto os pais estão preocupados com o
ensino, o modo como os membros da família relacionam-se uns com os outros
(conversas à hora das refeições, métodos e disciplina), sua provisão material (por
exemplo, um local tranquilo para estudar) e sua estrutura interna em especial a
situação matrimonial dos pais). É a combinação destes fatores que os professores
têm em mente quando se referem a um aluno como tendo uma situação familiar boa
ou má. (CONNEL et al., 1995, p. 186).

Porém, cada família apresenta uma forma diferente de educar seus filhos. Enquanto
algumas famílias entendem que a prática de convivência social, como por exemplo, o respeito
com o próximo, deve-se aprender primeiramente em casa, outras famílias preferem delegar
esta função à escola. Outro fator que deve ser levado em consideração, é a questão
socioeconômica das famílias. Muitas crianças precisam trabalhar desde cedo para ajudar no
sustento do lar, devido às condições precárias em que vivem. A escola, ao reconhecer essa
realidade, pode:
[...] dar significância ao ensino, articulando a construção do conhecimento às
experiências de vida do educando: o trabalho precoce, a vida na rua, a luta pela
sobrevivência junto à família ou longe dela e as questões de gênero e etnia. Tudo
isso deve ser levado em consideração na construção do currículo da escola que se
pretende comprometida com a formação humana. Afirma a necessidade de que o
conhecimento escolar seja organizado levando em conta a cultura local, a
linguagem, a forma de expressão, os mitos e ritos presentes na comunidade, o que
dará sentido ao conhecimento formal sistematizado que a escola trabalhará.
(BRASIL, 2010, p. 51).

Ainda há a „justificativa‟ da falta de tempo por parte das famílias. Sabemos que de
acordo com a organização de nossa sociedade, na formação da família tradicional, a função de
criar e educar as crianças dentro da família, era responsabilidade da mulher. “Quanto ao
cuidado com crianças, a responsabilidade recaía (sem contestação) sobre a mulher. Aliás, a
ligação dos filhos é mais intensa em torno da figura da mãe e, mãe e filhos, formam um
núcleo forte e unido, mesmo nas famílias em que há a presença do pai” (SZYMANZKI, 2003,
p. 16).Com o capitalismo houve uma maior participação das mulheres no mercado de
trabalho, o que resultou em uma menor quantidade de tempo para o acompanhamento dos
estudos dos filhos.
Desde a conquista do direito ao voto e dos direitos civis após a Primeira Guerra
Mundial, é a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho e a expansão da
educação superior que criam as condições para, a partir da década de 1960, o
reflorescimento do feminismo. [...]. Um aspecto relevante dessa mudança é a
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alteração do desempenho do papel feminino, tanto no mundo público [...] como no
privado (a família). (BOCK, 2008, p. 239).

A intenção aqui não é defender que a participação, ou a não participação da família no
processo de aprendizagem da criança, será determinante de seu destino educacional, mas sim,
salientar que “[...] a educação do aluno está realmente vinculada de muitos modos às
experiências e situações da família” (CONNEL et al., 1995, p. 36). Logo, entende-se que “a
escola precisa estabelecer uma relação efetiva com as famílias, e a comunidade local, para
conhecer e considerar, de modo crítico e reflexivo, os saberes, as crenças, os valores e a
diversidade de práticas sociais e culturais [...]” (BARBOSA, 2010, p. 04).
Diante de diversas realidades e de acordo com cada modo de vida, na concepção de
formação humana o currículo deve ser organizado através de questões concretas da
comunidade, de forma democrática, o que inclui os processos participativos e a práxis. Assim,
“[...] a organização da escola varia com os tipos de famílias ao seu redor e a natureza de suas
práticas coletivas” (CONNEL et al., 1995, p. 74).
Através da participação de todos os envolvidos no contexto escolar - isto inclui
gestores, educadores e educandos e toda a comunidade local – faz-se um levantamento de
dados pertinentes ao cotidiano desses sujeitos, o que aponta situações-problemas dando
origem a um complexo temático que será integrado no currículo da escola. Para tanto, cabe à
escola propiciar meios de aproximação da família, sempre de forma respeitosa, com vista a
estabelecer diálogos que possam ser favoráveis ao desenvolvimento integral da criança.
É preciso conhecer a pessoa com quem mediamos conhecimentos, compreendendo-a
como ser social e histórico que apresenta diferenças de origem socioeconômica,
cultural e familiar, entre outras a serem conhecidas, respeitadas e valorizadas no
cotidiano escolar. Portanto, compete à escola ajustar-se a essa realidade (BRASIL,
2010, p. 94).

A família deve ser entendida como um complemento no processo de educação da
criança e a escola como uma instituição que continuará o processo educativo iniciado pela
família. De acordo com Barbosa (2010, p. 04) “as famílias não podem ser vistas apenas como
usuárias de um serviço, mas como colaboradoras, isto é, co-autoras do processo educacional
[...].”. Esta aproximação da escola com a família só tem benefícios a trazer no processo de
aprendizagem e ao desempenho escolar da criança. Dessa maneira, as famílias depositam
confiança na escola buscando compreender a importância daquilo que a criança faz nesse
ambiente e a criança se sente segura ao perceber que existe um vínculo entre sua família e sua
escola.
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Uma condição importante nas relações entre família e escola é a criação de um clima
de respeito mútuo – favorecendo sentimentos de confiança e competência -, tendo
claramente delimitados os âmbitos de atuação de cada uma. (SZYMANZKI, 2003,
p. 75).

Além disso, “[...] as famílias irão sentir-se valorizadas na sua função parental, de
responsáveis pela educação de seus filhos. [...] É preciso que as famílias conheçam a escola e
tenham tido a oportunidade de compreender e discutir o projeto pedagógico” (BARBOSA,
2010, p. 07). Diante disso, notamos que participação da família no processo de aprendizagem
da criança é de fundamental importância. A relação entre escola e família tem um potencial
muito grande, portanto, elas devem “caminhar juntas”, visando o pleno desenvolvimento da
criança.

3 METODOLOGIA
3.1 Classificação da Pesquisa

A pesquisa está classificada como descritiva, pois visa descrever o papel da família no
processo de aprendizagem e no desempenho escolar de crianças dos anos iniciais do ensino
fundamental. Segundo Gil (2008), as pesquisas descritivas têm como principal objetivo a
descrição das características de um grupo e identificação dos fatores que contribuem para a
ocorrência de determinado fator. A abordagem do problema é classificada como qualitativa.
“A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos,
descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada
sobre investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, etc.” (MARCONI;
LAKATOS, 2010, p. 269).
Quanto a técnica utilizada para orientar a pesquisa empírica, a entrevista
semiestruturada com professores, teve como finalidade capturar as concepções e a forma
como se constroem as interações (ou não), entre escola e família, e quais os impactos no
desempenho das crianças. Nesse sentido, de acordo com Triviños (1987, p. 146) a entrevista
semiestruturada “[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as
respostas do informante”.

3.2 População e Amostra
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A pesquisa foi realizada em duas escolas, uma da rede pública e outra da rede privada,
com o objetivo de compreensão das diferentes visões das professoras. No primeiro momento,
as professoras foram contatadas e receberam informações sobre como se dariam as
entrevistas. No ato de cada entrevista, para cada uma das professoras foi entregue um termo
de esclarecimento para o consentimento do procedimento (entrevista), sem nenhum ônus para
ambas as partes, bem como um acordo mútuo de confiabilidade e sigilo.
Foram entrevistadas 3 professoras, sendo 2 da escola da rede pública e 1 da escola da
rede privada. A escola da rede pública encontra-se situada no município de Sinop, Mato
Grosso, no bairro Jardim Boa Esperança, e a escola particular, também situada em Sinop,
encontra-se na região central da cidade no bairro Jardim Maringá. As referidas escolas foram
escolhidas para a realização da pesquisa devido as diferentes localizações e o contraste
socioeconômico.

3.3 Coleta de Dados

Dados primários: foram coletados em contato direto com as entrevistadas (professoras), por
meio da pesquisa empírica. De acordo com Tomas (2014), os dados primários são coletados
em primeira mão pelo pesquisador, com entrevistas e questionários;
Dados secundários: foram obtidos em contato indireto com o objeto de estudo, através de
pesquisas bibliográficas. Segundo Tomas (2014), os dados secundários são obtidos com a
ajuda de livros, bibliografias e etc.; dados que já se encontram disponíveis ao público.

4 ANÁLISE DOS DADOS

Para melhor compreensão das questões, e a partir dos temas escolhidos na entrevista,
resolvemos caracterizar os mesmos e denominamos de categorias. Segundo Triviños (1987, p.
151), “o valor de assinalar estas possíveis classes de questões não reside em sistematizar os
questionamentos que se façam ao informante, mas em abrir perspectivas para a análise e
interpretação de suas ideias”.
Por questões de sigilo conforme combinado com as professoras entrevistadas, não
iremos adicionar os nomes das mesmas. Todas serão indicadas por simbologias a saber: P1,
P2 e P3. Das professoras entrevistadas, todas são formadas em Pedagogia, sendo que aP1
encontra- se cursando pós-graduação em Alfabetização e Letramento, a P2 possui pós em
Educação Especial e a P3 em Psicopedagogia. AP1 atua em uma escola particular e leciona do
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3º ao 5º ano. Já as P2 e P3 atuam em uma escola da rede pública e lecionam nos 3º e 4º anos.
A partir deste momento, iniciaremos as análises das categorias que se seguem:

4.1 Percepção do professor em relação a atuação da família na escola.
Para a primeira categoria, questionamos sobre a percepção das professoras em relação
a atuação da família nos dias de hoje. Das três professoras entrevistadas, todas responderam à
questão/categoria como se segue:

(01) P1: Isso é bem... relativo. Porque tem as famílias que são extremamente parceiras, que
você pode pedir auxílio, que você pode pontuar as questões e eles estão sempre ali... pra
ajudar, pra contribuir, pra colaborar com a escola. Como também tem famílias que você
precisa se virar e fazer na escola o que você dá conta, porque a criança não tem respaldo
nenhum.

(02) P2: [...]. Eu tenho 27 alunos no 3º ano, eu não conheço 10 pais dessas 27 crianças, eu
conheço 2-3 pais só que vem na escola. Entrega de boletim a gente fica às vezes... a gente tira
um dia só pra entregar boletim, você fica a manhã inteira ou a tarde inteira, ou o dia inteiro e
vem 3-4 pais buscar o boletim, então a participação dos pais não existe, não tem.

(03) P3: É difícil dizer que 100%... mas em alguns casos a família é mais presente nas séries
iniciais, né. Já com os alunos por exemplo de 4º e 5º anos, anos maiores, já é bem mais difícil
a participação dos pais. E a gente vê assim, principalmente isso, quando se trata de uma
reunião de pais. Você pode fazer reunião de manhã, fazer de tarde, pode fazer a noite, durante
a semana, fim de semana, é a... participação deles é muito pouca, é muito pouca mesmo!
Então a gente sempre tem que tá fazendo essa reunião de pais com a entrega de boletins
geralmente com algum evento, que é pra ver se chama mais ainda a atenção dele.
Conforme observamos nas falas, a P1 mostra uma realidade diferente das outras
entrevistas. Um elemento importante, é o fato de que a mesma trabalha em uma escola
particular, cuja realidade inclusive é esperada pela professora, pois ao responder essa questão,
ela complementa ao dizer que “[...] apesar de ser uma escola que se espera que os pais sejam
mais presentes, que tem condições de estar presente e de participar da vida da criança e isso
acontece dessa forma”. Ou seja, ela demonstra em sua fala uma expectativa no sentido de
maior presença dos pais, uma vez que apresentam uma condição econômica favorável e se
pressupõe maior tempo com as crianças.
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Já as P2 e P3, apresentam semelhanças nas respostas. Ambas falam de dificuldades da
presença dos pais, dando destaque ao que uma profissional diz que de 27 crianças, ainda não
teve contato com 10 pais. Ambas atuam na rede pública de ensino, o que mostra que a
situação socioeconômica é um fator que pesa nessa relação dos pais não estarem presentes na
vida acadêmica da criança. Quando isso acontece, são em momentos específicos, como por
exemplo, na entrega de boletim. Há mais a frente outras estratégias para que esses encontros
ocorram, o que poderemos observar nas questões adiante. Mas o que chama a atenção, é que
de fato, a presença dos pais é algo não usual nas escolas.
Acerca de uma pesquisa com entrevistas semiestruturadas, realizada com mães de
crianças de uma escola estadual da região central de São Paulo sobre o significado de
avaliação para elas, Szymanzki (2003, p. 83), explica que, “algo que não aparece como
crítica, [...] é o depoimento de mães que se desculpam por não acompanhar os estudos dos
filhos, devido à sua escolaridade insuficiente ou ao fato de trabalharem ou terem mais filhos
menores”. Ou seja, podemos comprovar teoricamente que na prática isso é uma realidade
muito comum, devido as condições socioeconômicas, os compromissos diários e outros
diversos aspectos que envolvem o contexto dessas famílias, tornando-se um entrave para que
haja uma maior participação na vida escolar de seus filhos.

4.2 A participação da família e o desempenho escolar das crianças.
Aqui perguntamos às professoras se as mesmas percebiam se as crianças com
familiares mais presentes são diferentes no desempenho em sala de aula, daquelas que não
vivem essa realidade. As respostas foram:

(04) P1: Sem dúvidas, né! Te dar um exemplo positivo e um exemplo negativo. Tem uma
aluna que ela... pai e mãe extremamente participativos contam histórias, eles têm dois filhos
na escola, um é pequenininho tá na Educação Infantil e a outra tá na minha sala, 3º ano...
contam histórias, desafiam as crianças os dois alunos, quando tem atividades eles são
participativos os dois, pai e mãe, nas questões [...] na sala que a gente fala „pesquisa isso,
pergunta pra mamãe‟ [...] a criança consegue fazer tudo. Em contrapartida, tem também um
aluno que eu sei que ele tem potencial pra muito mais, eu desafio ele muito mais, mas a
família não me dá respaldo pra isso, mesmo que eu já conversei... tive reunião com o pai, com
a mãe, pai e mãe e aluno, e não consigo ter essa devolutiva da família e o aluno não consegue
evoluir conforme eu gostaria e conforme a família espera dele. [...] então... são esses dois
exemplos que é claríssimo! Família que participa a criança vai embora!.
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(05) P2: Com certeza! Com certeza absoluta, aquela criança que a mãe... a família é
participante na vida dela, nossa, a diferença é enorme! Tanto na disciplina, quanto no zelo
com o material, com o próprio aprendizado.

(06) P3: Com certeza! Até mesmo em tarefa de casa, quando eles sentam pra fazer a tarefa
junto a gente já percebe. Quando se pergunta o que eles tão fazendo, se tem tarefa, o que tá
fazendo na escola, então essa participação é muito boa.

Nos relatos apresentados acima, as professoras não demonstram a menor dúvida de
que para a criança, o cuidado da família e o acompanhar de perto, ajuda e muito em todos os
sentidos. Bock (2008, p. 118) explica que, “[...] se a estimulação verbal for muito intensa,
uma criança de 3 anos pode ter um repertório verbal muito maior do que a média das crianças
de sua idade, mas, ao mesmo tempo, pode não subir e descer uma escada com facilidade se
essa situação não fez parte de sua experiência de vida”. Szymanzki (2003, p. 62) reforça isso:
“as famílias podem desenvolver práticas que venham a facilitar a aprendizagem escolar (por
exemplo: preparar para a alfabetização) e desenvolver hábitos coerentes com os exigidos pela
escola (por exemplo: hábitos de conversação) [...]”.
Portanto, fica evidente que a participação da família na escola tem grande importância
para o processo de aprendizagem da criança e consequentemente para o seu desempenho. A
família na vida escolar da criança pode proporcionar resultados significativos em seu
desenvolvimento escolar. Para tanto, assim como ressalta Szymanzki (2003, p. 62), “as
famílias têm de dar acolhimento a seus filhos: um ambiente estável, provedor, amoroso”.

4.3 A FAMÍLIA: um desafio, várias estratégias para aproximações possíveis e maior
colaboração conjunta.

A partir de autores e das falas de nossas entrevistadas, não temos dúvidas de que a
participação da família, seja dos pais ou avós, enfim, dos cuidadores e responsáveis diretos da
criança, são diretamente responsáveis pelo êxito da criança na escola. No entanto, muitas
vezes esse comportamento não é verificado com muita frequência pelos mesmos, no sentido
da disponibilidade voluntária. Para isso, as escolas tendem a promover eventos variados para
que essa participação ocorra. Vejamos as falas das entrevistadas:
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(07) P1: Assim, a escola promove vários momentos [...] de contato com os pais e professores.
No início do ano [...] entrega de material já é um contato [...] depois tem uma reunião onde a
maioria comparece [...] na entrega de boletim a escola organiza de uma forma que os pais [...]
a gente consegue... segurar o boletim da criança e aí o pai precisa ir buscar ali, então não tem
outra... né, não tem escapatória. Quando é uma situação mais ímpar que eu preciso realmente
conversar é, por semana eu preciso deixar três horários [...]eles organizam o horário de aula
da gente, a gente precisa deixar três janelas durante a semana mais ou menos pra atender os
pais. Então se eu tenho alguma situação toda semana eu estou sempre atendendo pais [...]
conversar de alguma coisa não só pra criticar ou pra pedir auxílio, mas também pra elogiar, a
gente chama pra tudo, sabe. [...] porque eles (a escola) deixam esses momentos abertos né
[...].

(08) P2: [...] na entrega de boletins, ou então quando eu tenho um tempo, que eu moro aqui no
bairro, eu vou na secretaria e pego o endereço. Aquela criança que tá dando muito problema
eu vou atrás, eu vou na casa, eu vou atrás. Aí muitas vezes, aí eu não encontro, a casa tá
fechada e eu fico insistindo até que eu desisto. Mas muitas vezes eu encontro e eu converso e
trago.

(09) P3: [...] dos meus 3º anos eu posso dizer que eu conheço 95% dos pais, já dos meus 4º
anos não conheço nem metade. Por isso que eu digo que quanto maiores, é mais difícil a
participação deles. Não só em uma entrega de boletins, mas até mesmo num evento. Eles
preparam... meus alunos eu preparo eles pra dançar, mas eles acabam vindo até mesmo
sozinhos, até em eventos.
Neste momento, nossa análise se volta para duas situações com um forte contraste: a
participação dos pais e a não participação dos pais nem mesmo na entrega dos boletins. A P1,
diz que a maioria dos pais comparecem nas reuniões da escola, além disso, ela explicita que a
instituição promove vários momentos e estratégias para facilitar esse contato com a família.
No entanto, as P2 e P3, apresentam uma realidade muito diferente. Elas destacam que mesmo
nas situações em que se espera que os pais compareçam, como na entrega de boletim e em
reuniões, por exemplo, a participação é pouca, sendo que em casos extremos a professora
chega a buscar um contato com essas famílias em suas casas, como relata P2.
Não há uma definição única de família, na forma de um modelo de “família ideal”.
O que é ideal para um grupo de pessoas pode passar muito longe do que é ideal para
outro. Há famílias e famílias, cada uma com sua especificidade. Podemos tentar,
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entretanto, pensar em algumas condições que podem estar presentes [...]
(SZYMANZKI, 2003, p. 49).

Podemos pensar, nesse caso, na condição socioeconômica novamente que, como já
dito, é um fator que pode influenciar em maior ou menor participação das famílias na vida
escolar de seus filhos, “[...] os conflitos entre as famílias e escolas podem advir das diferenças
de classes sociais, valores, crenças, hábitos de interação e comunicação subjacentes aos
modelos educativos” (SZYMANZKI, 2003, p. 66).
Após estas análises, confirmamos a nossa ideia inicial quando justificamos a presente
pesquisa por acreditarmos que a participação da família pode interferir no processo de
aprendizagem da criança. Não nos resta dúvidas sobre o quanto a família influencia no
desenvolvimento escolar da criança. “A escola – tanto quanto a família – tem o seu papel no
desenvolvimento infantil, e a relação professor-aluno, por ser de natureza antagônica, oferece
riquíssimas possibilidades de crescimento” (ALMEIDA, 1999, p. 106).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo discorreu sobre o papel da família no processo de aprendizagem de
crianças dos anos iniciais do ensino fundamental e os impactos causados no desempenho
escolar. Por meio das pesquisas bibliográficas apresentamos assuntos pertinentes ao tema,
relacionando nossas ideias com as dos autores estudados. Foram levantados aspectos sobre a
relação entre família e escola. A pesquisa empírica, classificada como descritiva e qualitativa,
foi realizada com professoras de duas escolas situadas na cidade de Sinop, Mato Grosso.
Realizamos entrevistas semiestruturadas enquanto forma de obter dados.
Pela observação dos aspectos analisados confirmamos nossa ideia inicial de que a
família pode interferir no processo de aprendizagem da criança. Percebemos que o fator
socioeconômico é um elemento que pesa tanto em maior ou menor participação da família na
escola, como no acompanhamento dos estudos da criança. Nesse sentido, as crianças oriundas
das classes mais baixas ficam em desvantagem em relação as demais, em relação a qualidade
de sua aprendizagem, o que não significa dizer numa certeza „inquestionável‟, quase que
determinista que uma criança de classe social desfavorecida não possa apresentar um bom
desempenho escolar. Ou seja, o fator econômico pode influenciar, mas não definir os
resultados no desenvolvimento de cada criança e sua possibilidade de mudar essa realidade no
decorrer de sua vida.
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Ficou evidente, que quanto maior a participação da família na escola e no
acompanhamento dos estudos da criança, melhor é o desempenho (ou ao menos, aumenta e
muito essa possibilidade). Assim como, quando a participação não é frequente, os resultados
apresentados são (geralmente) insatisfatórios. Sendo assim, há a expectativa por parte das
professoras de uma maior participação dessas famílias e nesse momento elas apresentam um
importante papel. São observadoras, acompanham o desenvolvimento de cada criança em sala
de aula e ao perceberem dificuldades na aprendizagem ou algum comportamento fora do
comum, tomam as devidas providências. Ou seja, é um processo de reconhecimento e
compreensão de todo o contexto em que a criança está inserida. Logo, cabe à escola promover
meios para que haja de fato essa interação. Notamos que as escolas onde as professoras
entrevistadas atuam, desenvolvem várias estratégias com esse objetivo.
Ao finalizar as análises, constatamos que a atuação da família no processo de
aprendizagem é indispensável para que a criança apresente um bom desempenho. A
instituição família é a base da educação da criança, por isso, é imprescindível que haja a
interação entre família e escola. Cada uma a seu modo, ao atuarem em parceria contribuem
para o pleno desenvolvimento da criança.
Após nossa pesquisa, observações e práticas em estágios que tivemos oportunidade de
vivenciar, encerramos aqui com uma certeza e um desejo de atuar neste sentido como futura
pedagoga. Assim, encerramos nosso trabalho e desejamos fazer alguma coisa para ajudar a
mudar essa realidade quando não acontece, pois acreditamos ser esse também o papel do
professor comprometido com a educação de qualidade, seja ela pública ou privada, para o
bem maior das crianças e da sociedade.
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SER MAIS, SER IMPORTANTE: VIVÊNCIAS EM OFICINA
ARTÍSTICA E CULTURAL PARA A COMUNIDADE ESCOLAR
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Resumo:
O presente trabalho analisa os impactos da oficina de literatura e arte e produção audiovisual realizada na Escola
Municipal de Educação Básica (EMEB) Silva Freire. O público alvo foi a comunidade e objetivou-se estimular
os processos autorais dos participantes. As referências foram as noções de Vivência (VIGOTSKI, 2010), Sentido
e Significado (AGUIAR; OZELLA, 2013) e, metodologicamente, utilizou-se de observações e entrevistas
semiestruturadas (LUDKE; ANDRÉ, 1986), que foram realizadas imediatamente após as oficinas. A análise dos
dados produzidos, a partir do referencial adotado, evidenciou que o público alvo teve o seu processo autoral
estimulado e valorizado de modo que puderam também perceber os processos autorais de seus filhos, os alunos.
Além disso, nas entrevistas, houve relatos sobre aprendizados e descobertas sobre os recursos audiovisuais,
revelando a mobilização da dimensão identitária dos participantes da oficina.
Palavras-chave: Oficina de arte. Vivências. Processos autorais.

1 Introdução

O presente relato de experiência retrata o projeto desenvolvido pelo Ponto de Cultura
Casa Silva Freire9, que faz parte da Rede de Pontos de Cultura de Mato Grosso, por
intermédio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT) e Ministério da Cultura que, em
ações coordenadas, visam o desenvolvimento, articulação e fortalecimento da Política
Nacional de Cultura Viva no Estado. Este projeto teve como objetivo contribuir para a
implementação do Projeto Político Pedagógico da EMEB Silva Freire no eixo Artes como
propulsora do currículo e para o fortalecimento da Proposta Pedagógica intitulada Bugrinho,
Rondon, Cibaé e nós: sonho que se sonha junto desde Mimoso, por meio da realização de
oficinas de arte e literatura as quais desenvolveram-se tendo como diretrizes a identidade local
e a alfabetização significativa, colaborando para que a instituição se transformasse em um
espaço de múltiplas narrativas e de fruição estética. Bem como teve como finalidade
contribuir também para a ocupação criativa do Centro Histórico da cidade de Cuiabá,
fomentando a literatura, a leitura, a economia criativa e solidária.
O projeto se constituiu em oficinas de artes e literatura por meio das linguagens das
artes visuais, audiovisual e música ofertados na Escola Municipal de Educação Básica Silva
9

A Casa Silva Freire foi contemplada como Ponto de Cultura pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e
passou a atuar no Programa Cultura Viva da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da
Cultura (MinC). Em 2018 realizou, na qualidade de ponto de cultura ações em parceria com a Escola de
Educação Básica Silva Freire, Bendito Santo Ateliê e o Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância
(GPPIN/UFMT-projeto de extensão Rede de Apoio à Infância: interfaces com a Psicologia e Pedagogia). Este
último dedicou-se ao registro das significações dos participantes sobre suas vivências no projeto. Foram
escutados professores, familiares e crianças por meio de metodologias específicas.
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Freire, sendo 02 para crianças do 2º ciclo do Ensino Fundamental, 01 para a equipe escolar,
01 para a comunidade, sendo que a oficina deste último público conta com repertório cultural
ampliado, estimulando assim o processo autoral de modo a contribuir para que os pais e
familiares reconheçam e dêem visibilidade para os processos autorais de seus filhos.
Este trabalho pretende analisar quais impactos gerados para a comunidade
(pais/responsáveis) a partir da oficina de arte e literatura que foi realizada e quais reflexões
foram feitas pelos participantes após a participação do projeto.

2 Desenvolvimento

No dia 20/09/2017, das 7h30 às 11h30, foi realizada uma oficina de arte e literatura
para a comunidade, tendo como público alvo os pais das crianças do 2º ciclo do ensino
fundamental da EMEB Silva Freire, sendo o Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância
(GPPIN/Instituto de Educação) responsável pela articulação entre a Proposta Pedagógica da
escola e a proposta das oficinas e também pela realização de entrevistas semiestruturadas com
o público alvo.

2.1 Referencial teórico

Vivência é a Unidade Regente entre a personalidade e o meio. Através da Vivência, o
indivíduo entra em contato com o meio, com o mundo ao seu redor, e internaliza esse meio.
Entende-se que a Vivência interpreta o meio que, através dessa mediação, irá influenciar o
indivíduo. Desse modo, a Vivência é unidade na qual, ao mesmo tempo, estão representados o
meio, o elemento que foi vivenciado, e como o indivíduo o vivenciou. Ou seja, obtém-se que
a Vivência sempre, de maneira indivisível, apresenta as particularidades da personalidade e as
particularidades da situação vivenciada (VIGOTSKI, 2010).
Por sua vez, o Significado é a Unidade Regente do pensamento e da linguagem. O
Significado está relacionado à generalização, ao entendimento, e o Sentido é aquilo que se
internaliza através da generalização. O Significado é histórico e social, é através dele que
ocorrem compartilhamentos de conteúdos instituídos, permitindo a comunicação. O Sentido é
o resultado da articulação interna que o indivíduo faz dos significados apreendidos do meio.
Dessa maneira, vale dizer que o significado é algo externo e objetivo, enquanto o sentido é
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algo interno e subjetivo. Logo, afirma-se que, quanto mais se entende o significado de um
acontecimento, mais se é capaz de atribuir sentido às Vivências (AGUIAR; OZELLA, 2013).
Ao longo do trabalho é possível observar pelas falas dos participantes tais conceitos
aqui apresentados e como ocorreu tais processos das unidades regentes de personalidade e
meio, bem como do pensamento e linguagem na oficina realizada.

2.2 Metodologia

O levantamento de dados das oficinas na perspectiva dos participantes foi feito através
de observações (LUDKE; ANDRÉ, 1986) no contexto das oficinas realizadas e entrevistas
semiestruturadas (LUDKE; ANDRÉ, 1986). O método utilizado para a produção de dados
com o público alvo foi a realização de entrevistas semiestruturadas, as mesmas foram
realizadas imediatamente após o término das oficinas. Os dados foram analisados
compreensivamente orientando-se por marcadores semântico.

3. Discussão e Análise dos dados

Para a realização das entrevistas com a comunidade encontrou-se dificuldade em
atingir um número significativo de entrevistas, tendo em vista que muitas crianças vão
embora com vizinhos (as), nem sempre com familiares ou responsáveis direto. Deste pequeno
número foram poucos os que não quiseram participar das entrevistas e por meio desta foi
possível afirmar que mais de 90% das pessoas responsáveis pelas crianças eram mulheres,
principalmente mães ou tias das crianças e em sua maioria afirmaram que não tinham
vivenciado até o momento da oficina um espaço em que pudessem aprender sobre tecnologias
audiovisuais mesmo todas possuindo um celular.
A respeito do processo de produção audiovisual os participantes qualificaram a
vivência como positiva destacando aprendizagens significativas tais como: aprender sobre
como funciona uma câmera bem como as suas funções; o trabalho com os movimentos
corporais, a organização coletiva necessária implicando a ação complementar como filmar,
ler, movimentar e também foi em sua maioria unânime a afirmação de que não tinham
pensado sobre a potencialidade que os recursos de vídeo, edição e imagem do celular
oferecem, bem como a simplicidade e facilidade com que podem ser utilizados.
A seguir, podem ser apresentadas algumas falas significativas, pertinentes a discussão
das impressões gerais acerca dos impactos. O primeiro excerto de entrevista a ser apresentado
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se refere a contextualização social e política realizada por uma das mães em relação à oferta
de atividades culturais e de entretenimento para os bairros de periferia. Tendo assim
destacado que a oficina – ainda que tenha sido muito curta, de acordo com sua percepção foi muito importante para as moradoras e moradores da região onde se localiza a EMEB
Silva Freire, sendo esta uma das periferias da cidade de Cuiabá.
Achei interessante né, porque nosso bairro, por ser um bairro de periferia né a gente
quase não tem entretenimento nessa forma. Achei muito interessante a escola
proporcionar esse evento é, mesmo que curtinho né, foi muito legal de participar.
(participante-comunidade)

Foi pontuado também pelas participantes que na oficina sentiram emergir novas
capacidades, tendo sido esse um elemento não cotidiano proporcionado pela atividade e que
provocou sentimentos positivos, em acordo com as descrições relatadas por elas.
Muito produtiva porque eu tinha que eu não sabia eu fiquei conhecendo hoje, assim,
faz a gente participar e a gente ser mais, é, atualizado, né, das coisas. Que, às vezes,
a gente trabalha no dia a dia, mas a gente não tem conhecimento de tudo. Então foi
bom por isso. (participante-comunidade)

Outro aspecto de impacto relevante para exposição e análise foi a recorrente
consideração das participantes entorno do espaço de comunicação e diálogo que a oficina
proporcionou, além das aprendizagens e descobertas acerca das tecnologias audiovisuais.
Neste sentido, destacam que as participantes puderam ter um espaço próprio para interação
entre elas; anunciando um momento extrovertido, ao longo do qual puderam sentir-se úteis,
encorajadas a se expressarem, e produzirem a partir das suas impressões, sensações e gestos.
Do diálogo, todo mundo dialogou e se entendeu, foi todo mundo super
comunicativo.
[...] Me senti importante, útil. (participante-comunidade)

Enquanto último item considerado relevante para destaque, apresenta-se a fala de uma
das mães que desenvolve uma reflexão sobre a função social e o papel da escola em totalidade
enquanto uma instituição social que deveria explorar as potencialidades da comunidade
escolar como um todo, pois este exercício seria importante para o processo do
desenvolvimento humano, em especial para as crianças, na infância.
É… eu acho que a escola precisa de oficinas, não só nesse sentido, mas em todos os
sentidos, pra poder tá explorando a capacidade de cada um, entendeu? A pessoa tá se
descobrindo, o que ela gosta, o que ela pode fazer. Nesse sentido eu acho muito
interessante. (participante-comunidade)
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As falas anunciam uma condição de invisibilidade que é enfrentada no contexto da
oficina tomando-a como espaço de oportunidades, de possibilidade para o existir e para o ser.
Um espaço onde foram forjadas vivências cidadãs com relativo impacto na constituição
identitárias.

4. Considerações finais

As expressões que surgiram nas entrevistas tais como: nunca passei pela cabeça; eu
não tinha isso; por ser um bairro de periferia né a gente quase não tem entretenimento
revelam que as participantes, ao analisarem a proposição da oficina e de suas vivências no
interior da mesma partem de referências que traduzem a sua condição concreta e subjetiva de
exclusão e portanto, de impossibilidade. Palavras como não e nunca caracterizam a condição
de exclusão e invisibilidade social. Em contraposição, ao falar da vivência no interior da
oficina propriamente dita observa-se uma multiplicidade de termos que podem ser tomados
como descritores do impacto da intervenção para esses participantes.
·
[...] faz a gente participar e a gente ser mais, é, atualizado;
·
[...] todo mundo dialogou e se entendeu;
·
Me senti importante, útil;
·
[...] uma experiência totalmente diferente do que a gente é acostumado a
fazer;
·
[...] você soltar, interagir, conversar, conhecer pessoas diferentes;
·
[...] a gente pode falar, expressar o que a gente tá sentindo e compartilhar
com os outros;
·
[...] me surpreendi bastante. Me soltei até;
·
[...] A pessoa tá se descobrindo, o que ela gosta, o que ela pode fazer;
·
[...] explorando a capacidade de cada

Ser mais, ser importante e útil são expressões que objetivam a dimensão identitária
das vivências e estão vinculadas a ideia de poder, aqui compreendido tanto como verbo como
substantivo. Poder, possibilidade e posso aparecem como uma tríade que insere o sujeito
social no centro da cena, um ser protagonista que inverte, mesmo que por uma fração de
tempo, a sua inscrição social. Deste modo, a oficina parece ter mobilizado a dimensão
informacional mas, sobretudo a dimensão identitária dos participantes proporcionando assim
uma compreensão sobre sua invisibilidade social e estimulando o processo autoral de modo a
contribuir para que os pais identifiquem, reconheçam e deem visibilidade para os processos
autorais de seus filhos.
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Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo promover uma discussão possível entre a atuação conjunta do psicólogo
com a coordenação pedagógica da instituição. Nesse diálogo, coube analisar alguns recortes a partir da visão de
cada área específica, sendo ambas intermediadas pelo Projeto Político Pedagógico da escola. Esse intermédio é
possível por compreendermos o PPP como um projeto inovador, valendo-se das narrativas, autorias e
protagonismo infantil. Para analisar os conteúdos, utilizamos da observação participante como metodologia de
análise, visando perceber as interações das profissionais com discursos, práticas pedagógicas, e os processos de
adesão e não-adesão ao PPP. São destacados momentos onde houve colaboração entre os estagiários e a
coordenação pedagógica, construindo em conjunto ações no espaço escolar. Entendemos que esses exemplos
fortalece um campo possível a partir da dialética entre a prática psicológica junto a coordenação pedagógica da
instituição, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem dos estagiários, da coordenação pedagógica, das
equipe e nos alunos que ocupam esse espaço.
Palavras-chave: Educação. Projeto Político Pedagógico. Psicologia Escolar

1 Introdução

O presente trabalho visa relatar uma possibilidade de ação articulada entre a
coordenação pedagógica de uma instituição de ensino da rede municipal de educação e
estagiários do Estágio Supervisionado Específico (ESE) do curso de psicologia
Universidade

Federal

de

Mato

Grosso (UFMT),

da

campus Cuiabá. Antes, é preciso

contextualizar a parceria com o projeto de extensão Rede de Apoio à Infância: interfaces entre
a Psicologia e a Pedagogia do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância (GPPIN), a qual
fora registrada no Projeto Político Pedagógico (PPP) da referida unidade escolar: “Integração
dos alunos do Estágio Supervisionado Avançado com a gestão Pedagógica articulando a
formação de professores com vistas a fortalecer as políticas pedagógicas adotadas pela
Unidade Educativa”.
O Projeto Político Pedagógico é o documento que registra o conjunto de intenções
pedagógicas da unidade escolar, o qual construído

coletivamente,

regula as ações

desencadeadas pela unidade referente aos processos de desenvolvimento do currículo,
processos de avaliação e organização institucional da mesma. O documento que sintetiza as
intenções pedagógicas da unidade tem como pressupostos: A Narrativa como Fio Condutor do
Currículo, Protagonismo Infantil como Princípio Vital, Artes como Propulsora do Currículo,
Aulas de Campo: outros tempos e espaços para apropriação do conhecimento, Aulas
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Articuladas: uma possibilidade de interdisciplinaridade, estes colocam os atores dos processos
diante de novas situações promovendo mudanças conceituais e, consequentemente,
comportamentais. Destaca-se neste trabalho dois principais: 1) Protagonismo Infantil como
Princípio Vital, o qual visa promover uma mudança de postura do adulto nas relações que se
estabelecem com a criança, estabelecendo uma relação simétrica, e tendo a escuta sensível e o
estar com a criança como ferramenta para uma postura diferenciada, essencial ao
desenvolvimento das aulas, a qual pode-se denominar adulto atípico; e 2) A Narrativa como
Fio Condutor do Currículo, a qual pressupõe que, partindo do coletivo escolar constituído por
educadoras e alunos, considera para o desenvolvimento das aulas, relacionando com os
conteúdo propostos para a turma, abrindo possibilidades de criação autoral de professores e
crianças.
Como meta clara do projeto institucional a esta linha de ação, a gestão tem articulado a
formação dos profissionais da unidade numa perspectiva de desenvolvimento e articulação
com o PPP10, por meio de ações que promovam a corresponsabilidade entre os atores do fazer
pedagógico (educadores, família, alunos, gestão e demais parceiros). Essa ação é legitimada
pela Lei de Gestão Democrática (5659/15) que determina em seu artigo catorze sobre as
atribuições do coordenador, nos incisos dois e sete com enfoque na elaboração, execução e
avaliação do PPP e nas ações de atualização e aperfeiçoamento dos profissionais da educação
visando à melhoria de desempenho profissional e por entendemos que um processo de
formação intencionalmente desenvolvido prima pela cooperação, na dimensão do trabalho
coletivo com ênfase no projeto da escola.
Nesse sentido, o ESE que se dá na ênfase “Pesquisa e Intervenção em Processos
Socioeducativos”, de acordo com o Projeto Político Pedagógico 11 do curso, é responsável por
proporcionar a capacitação do formando para analisar criticamente problemáticas de natureza
socioeducacional, com a finalidade de desenvolver competências para realização de
diagnóstico das necessidades educacionais, planejamento e realização de intervenções que
abarque o processo de educação e de ensino-aprendizagem. Conforme Andaló (1984, p.46), a
psicóloga se insere nesse contexto como um agente de mudanças dentro da escola,
funcionando como um elemento que fomenta reflexões, conscientizador dos papéis
representados pelos diversos grupos que fazem parte da instituição escolar.

10

Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino municipal.
Fonte: (UFMT, 2009). Algumas informações referente ao estágio e ao curso de psicologia foram retiradas do
projeto político pedagógico do curso de graduação em psicologia da UFMT, campus Cuiabá.
11
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2 Referencial Teórico

Estabelecendo um diálogo interdisciplinar sob o contexto educacional, a Teoria das
Representações Sociais (TRS), num olhar psicossocial sobre a realidade, auxiliou na busca
para entender a dinâmica do coletivo em seus processos de adesão e não-adesão às práticas
propostas pelo documento institucional construído coletivamente. As Representações Sociais
podem ser definidas como uma forma de compreender e interpretar a realidade (ABRIC,
1998), além de uma perspectiva possível para compreensão dos diversos fenômenos e objetos
do mundo social.
Moscovici (2015) sugere que as RS são elaborações de objeto e sujeito/grupo, em
articulação com a realidade na qual os indivíduos estão inseridos e levando em consideração
seu caráter de saber.
Segundo Abric (1998), as RS assumem funções que possibilitam ao sujeito ou grupo
traduzir a realidade, sendo estas: função do saber, função identitária, função de orientação e
função justificadora. Além disso, o autor propõe que as RS seriam formadas por um núcleo
central, o qual sua determinação é social e se caracteriza por sua rigidez quase que
impenetrável; e por elementos periféricos, os quais podem ser vistos como “rachaduras” que
possibilitam uma mudança gradativa nas RS. Ademais, Bauer (1995) apresenta a função de
resistência das RS, a qual pode ser definida como o meio que determinado grupo encontra
para lidar com conceitos, conhecimentos ou atividades que ameacem sua identidade, como
forma de manter a heterogeneidade do grupo.
As representações são, assim, uma forma que o indivíduo percebe o mundo,
considerando sempre seu caráter de saber. Entende assim que toda formação, tanto
profissional quanto pessoal, é uma intercorrência ações no dia-a-dia, sobre o que é comum e o
que é estranho. Bauer (1995) entende que diferentes representações estão interligadas a
diferentes resistências, podendo ser familiar ou não-familiar. A primeira categoria refere
aquilo que é conhecido para o indivíduo, estando articulado com sua realidade. A segunda
retrata o desconhecimento da coisa ou objeto e a procura para entendê-la dentro de sua
realidade. Para entender o não-familiar, procuramos ancorar em imagens e tradições que já
existem. Quando não há nomeação, não é aceita como parte desse “mundo” percebido e
compartilhado, representando, então, uma resistência ao novo.
Jodelet (2001, p.22) afirma que as RS “é uma forma de conhecimento, socialmente
elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma
realidade comum a um conjunto social". Essa forma de conhecimento está intrinsecamente
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ligada à como os grupos organizam seu pensamento, de contribuir para sua identidade social
além de elaborar metodologia de resolução do problemas cotidianos.
Bauer (1995) nos apresenta três características essenciais

para compreender as

representações. Em um primeiro momento, elas são criadas em sistemas de comunicação. No
segundo momento, elas estruturam seus respectivos conteúdos para servirem de funções para
a comunicação entre seus participantes. Por último, são incorporados de diferentes maneiras,
meios e modelos. Marková (2016), representações são formadas, mantidas e mudadas no
entrelaçamento e por meio do mesmo na linguagem e na comunicação de uma forma que o
uso das palavras e suas atribuições transforma as representações sociais.

3 Metodologia

Do ponto de vista metodológico, a produção de dados e a identificação de demandas
foi possível através da inserção dos estagiários no campo de estágio, através de observações
participantes com anotações em diário de campo, além da troca realizada entre estagiários,
orientadora e coordenação pedagógica da escola em questão. Martins (1996) define a
observação participante como um método que pretende promover o estabelecimento de uma
adequada participação dentro do grupo observado, a fim de reduzir a estranheza recíproca que
pode ser gerada ali. Os observadores são então levados a compartilhar os papéis e os hábitos
dos grupos observados para estarem em condição de observar fatos, situações e
comportamentos que poderiam se modificar ou não ocorrer na presença de estranhos.
Para interpretação dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo, definida por Bardin
(1977, p.38) como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Para
Oliveira et. al. (2003), “o objetivo de toda análise de conteúdo é o de assinalar e classificar de
maneira exaustiva e objetiva todas as unidades de sentido existentes no texto”. Sendo assim,
tem por finalidade explicar e sistematizar o conteúdo da mensagem e o significado desse
conteúdo, através de deduções lógicas e justificadas (OLIVEIRA et. al., 2003, p. 2-3).

4 Efetivando um trabalho compartilhado
4.1Construção de sentido coletivo

A rede municipal de educação, como prática de formação continuada de seus
profissionais, estabelece que deve ser realizada bimestralmente uma Roda de Conversa e uma
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Reunião Pedagógica Coletiva (RPC), a fim de discutir demandas atuais da escola e debater os
pressupostos de seu Projeto Político Pedagógico. De acordo com este 12, a escola enquanto
instituição, entende que o aprender acontece em um espaço coletivo, na relação com o
conhecimento e com os parceiros no processo de construção deste. Sendo a escola um espaço
para o fazer pedagógico, é nela mesma em que surgem desafios e possibilidades de atuação,
dessa forma, sendo um local para a reflexão, a criação de oportunidades de superação,
construção de hipóteses e realização de práticas não convencionais.
Isso posto, após a inserção de estagiários de psicologia nesse espaço, é possível em
articulação com a coordenação pedagógica, construir intervenções a fim de corroborar com os
pressupostos do PPP da EMEB Silva Freire. Portanto, serão narrados aqui alguns episódios, e
posteriormente, desenvolvida uma análise destes.

Cena 1 - Refletindo sobre a distância entre o desejado e o realizado
Esta ação foi realizada na formação continuada denominada Roda de Conversa, onde
estagiários e coordenadora pedagógica organizaram uma dinâmica com fitas, localizando no
centro da sala, os bonecos mascotes da escola (os quais representam os personagens da
narrativa da escola: Bugrinho, Cibaé e Rondon). A proposta era que cada participante
escolhesse entre as fitas dispostas no chão da sala, de acordo com a distância, o quão
próximos se identificavam com a prática pedagógica de Escuta Sensível das Crianças, um dos
pressupostos do PPP. Feito isso, foram convidados a comentar sobre essa escolha.

Cena 2 - Produção e mostra de vídeos das crianças
Para reflexão sobre a prática vivenciada em sala de aula, produzimos um vídeo com as
crianças, onde elas foram convidadas a falar sobre sua sala de aula, promovendo um espaço
para dizerem sobre si, como viam a professora e o que promoveriam caso tivessem essa
liberdade de como seria se fossem as professoras, o que seria feito nas aulas? O vídeo
produzido foi exposto na Roda de Conversa, após a dinâmica das fitas.
As ações em parceria foram desencadeadas tendo em vista os papéis da coordenação e
dos estagiários assim caracterizadas, a primeira com discussões coletivas sobre o projeto
político pedagógico, esclarecendo conceitos, viabilizando articulação entre teoria e prática por
meio da análise e proposições de sequências didáticas, em consonância com o proposto,
aproximando o desejado do efetivado no fazer pedagógico cotidiano.

12

PPP da instituição de ensino municipal.
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4.2 Estudos de caso

Os estudos de casos são propostas de trabalho em rede na instituição, com apoio da
coordenação pedagógica, professores, estagiários de psicologia e demais profissionais que
atuam nessa mesma ação. Quando ocorrer, convém investigar a demanda inicial, o que
engloba e estabelecer procedimentos para estabelecer quem é o público alvo, os locais de
observação/intervenção e diálogos entre a equipe. Segue um relato de caso para melhor
visualização da proposta:
“P. era um aluno anunciado com queixas escolares, e por isso, uma uma professora
solicitou que o trocassem de sala de aula. Sendo assim, um estagiário de psicologia o
acompanhou durante alguns dias na sala de aula, para observar como se davam as relações
dele com os colegas e com a professora. Fora percebido que a criança não tinha um repertório
de sociabilidade bem estabelecido e respondia os colegas com comportamentos agonísticos
quando era excluído das atividades em grupo. Relatou a professora sobre a observação e ela
disse que não achava P. indisciplinado e que pensaria em atividades em conjunto que pudesse
fazer integração com a turma. A demanda surgiu a partir de uma fala que a equipe não
conseguiu olhar mais explicitamente ao caso devido às demais demandas institucionais.
Então, foi dialogado com a coordenação sobre o que foi observado e o planejamento da
professora quanto ao caso.”

5 Reflexões sobre a prática

Numa ação integradora com a equipe escolar, temos procurado atuar junto ao corpo
docente e discente, bem como junto à direção e à equipe técnica, propondo um exercício de
compreensão da realidade de sua escola, refletindo com eles sobre os seus objetivos, sobre a
concepção que subjaz ao processo educacional empregado, sobre as expectativas que têm de
seus alunos, sobre o tipo de relação professor-aluno existente, enfim sobre a organização
como um todo. (ANDALÓ, 1984, p. 46)
Em nosso trabalho como psicólogos escolares, nessa perspectiva de agente de
mudanças, temo-nos voltado basicamente para a constituição de grupos operativos com
alunos, professores e equipe técnica, no sentido de encaminhar uma reflexão crítica sobre a
instituição, incluindo o processo de ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno, as
mudanças sociais que estão ocorrendo, evidenciando com isso, a defasagem cada vez maior
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que se estabelece entre a escola e a vida. Dessa maneira, procuramos desfocar a atenção sobre
o aluno como única fonte de dificuldades, como o único responsável e culpado pela crise
geral pela qual a escola passa, propiciando uma visão mais global e mais compreensiva desta
crise, procurando considerar todos os seus aspectos e, conjuntamente, encontrar formas
alternativas de enfrentá-la. (ANDALÓ, 1984, p. 46)

6 Considerações possíveis

O contexto escolar é um lugar construído pelos sujeitos que nele atuam, onde
estabelecem - se relações que envolvem papéis construídos historicamente, suscitando
múltiplas variáveis o que impõe uma atuação multidisciplinar.
GIOVANI (1998) apud Sirontnik e Goodlad (1988) propõe que a ação cooperativa
entre universidade e demais graus de ensino devem registrar algumas características tais como
ênfase no trabalho coletivo, foco tanto nas questões práticas da escola, real, quanto nos
problemas teóricos; crescimento e respeito mútuo entre os participantes; atenção tanto para o
processo de estudo e investigação de tais problemas e questões, quanto para a implementação
dos requisitos obtidos
As demandas da gestão de uma unidade escolar envolvem articular dimensões que
refletem aspectos fundamentais do trabalho a ser desempenhado, tais como condições físicas e
materiais, gestão democrática, profissionais da escola, acesso, permanência e sucesso dos
alunos, monitoramento da frequência escolar, práticas de estudo, acompanhamento dos alunos
com dificuldades e aproveitamento escolar13. O trabalho da coordenação tem como foco
articular as dimensões relacionadas ao processo ensino aprendizagem que envolvem as
práticas de estudo, o acompanhamento dos alunos com dificuldades e aproveitamento escolar,
currículo e práticas pedagógicas que envolvem (objetivos e finalidades da escola,
planejamento do currículo e trabalho pedagógico, procedimentos metodológicos, clima de
sala de aula, atenção a diversidade, avaliação da aprendizagem e uso dos resultados das
avaliações do sistema)14.
É neste pano de fundo que vemos a importância do trabalho compartilhado entre a
coordenação pedagógica e o psicólogo, na medida em que juntos compartilham percepções
sobre a organização dos grupos, as relações intersubjetivas, as relações de poder, que
13

Guia para a realização da AVI das escolas (AVI) Rede Municipal de Cuiabá elaborado pela Fundação Carlos
Chagas, São Paulo 2013
14
Guia para a realização da AVI das escolas (AVI) Rede Municipal de Cuiabá elaborado pela Fundação Carlos
Chagas, São Paulo 2013
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influenciam na implantação das políticas pedagógicas adotadas na escola, possibilitam pensar
intervenções que, desencadeadas nas formações, impactam no processo ensino aprendizagem.
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VIVÊNCIAS ACADÊMICAS E SOFRIMENTO PSÍQUICO
ESTUDANTIL: REFLEXÕES A PARTIR DE UM GRUPO
Caroline Christine Garcia do Nascimento (PPGPSI/UFMT) – carolga4cia@gmail.com
Henrique Lee (PPGPSI/UFMT) – holiveiralee@gmail.com
Resumo:
Esta pesquisa tem por objetivo investigar o sofrimento psíquico em estudantes universitários, por meio do
dispositivo de grupo. Tende, ainda, a contribuir para um melhor entendimento acerca dos sintomas que apontam
para o fenômeno estudado, identificando-os e discutindo como afetam a vida acadêmica e social dos graduandos.
Adota-se, como base teórica neste trabalho de investigação, a Psicanálise e suas relações com a instituição. Tal
escolha possibilita compreender certos modos de atribuição de sentidos ao sofrimento psíquico do sujeito na
universidade. A pesquisa possui natureza qualitativa, baseada no método de pesquisa-intervenção. São
utilizados, como instrumentos de coleta e construção dos dados, as narrativas dos grupos e um questionário.
Responderam voluntariamente ao questionário um total de trinta e três estudantes de Graduação e um estudante
de pós-graduação de uma instituição de ensino superior pública do Estado de Mato Grosso, dos quais vinte e oito
aceitaram participar dos dez encontros do Grupo de Universitários. No exame dos dados, recorre-se à Análise
Institucional do Discurso, construção que permite a análise via eixos de significação. Os relatos dos grupos
indicam a possibilidade de o adoecimento estudantil estar associado aos excessos das exigências acadêmicas;
tanto na condição do próprio estudante, em se colocar sob pressão, partindo do que o grupo entendeu por “ser
universitário”; em contrapartida, o próprio espaço da instituição, enquanto aposta de saberes técnicos e sociais, é
capaz de abrigar demandas de reconhecimento que operam como forma de enfrentamento e de superação do
sofrimento psíquico.
Palavras-chave: Estudantes Universitários. Intervenção de Grupos. Sofrimento Psíquico. Clinica Institucional.

1 Introdução

O presente trabalho de pesquisa é produto do processo de Mestrado em Psicologia,
que também me mobilizou enquanto estudante, devido às histórias de vida, às relações sociais
e, sobretudo, aos relatos de sofrimento psíquico narrados no contexto da vida acadêmica. A
Universidade, constituída de interesses diversos, é demarcada, neste trabalho, como um lugar
institucional, que significa para alguns o espaço de sobrevivência social, o qual nos diz
especialmente que precisa observar as vivências e produção de experiências de sofrimento
humano, como quando procurada a ser instrumento de formação pessoal e profissional, de
inserção na sociedade, de constituição e expressão da subjetividade. Desse modo, a
universidade é um espaço de investimento de afetos.
A formulação do problema parte, inicialmente, da análise de várias pesquisas que
apontam

a presença de algum tipo de mal-estar, durante o tempo em que o estudante

permanece na universidade, bem como de demandas e episódios observados na própria
instituição na qual este trabalho se deu. Considera, ainda, questões vinculadas aos sofrimentos
desencadeados no processo ensino-aprendizagem em interface com as condições subjetivas
dos estudantes, que interferem na vida acadêmica do sujeito.
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Pretende-se, dessa forma, contribuir para um melhor entendimento acerca dos
sintomas que apontam o sofrimento psíquico, identificando e discutindo como afetam a vida
acadêmica dos estudantes. Buscar-se-á entender em que medida a história de vida e as
condições subjetivas, as expectativas e os ideais pessoais, parentais e acadêmicos, juntamente
com certas condições institucionais, se articulam na produção do sofrimento psíquico de
estudantes universitários.
A pesquisa situa as bases teóricas do trabalho, apresentando e discutindo os conceitos
produzidos na interface entre a Psicanálise, a Instituição e o Grupo. O caminho escolhido para
a construção da pesquisa segue as orientações gerais de uma pesquisa-intervenção, a partir das
narrativas de 10 sessões de grupo com duração de 2h que contou com a presença de 28
universitários.
A análise e a construção dos dados foram realizadas tendo como referência a Análise
Institucional do Discurso, fundamentada na obra de Marlene Guirado, a qual vem sendo
construída por ela gradativamente (1986/2004, 2009).
A intenção de investigar o sofrimento psíquico em estudantes universitários nasceu da
atuação em serviço de atendimento psicológico - SPA durante o estágio específico da
graduação em Psicologia, em uma instituição pública do ensino superior do Estado de Mato
Grosso. Ao participar durante um ano de um projeto de atendimento voltado para comunidade
universitária discente foi possível identificar uma relação entre as queixas apresentadas pelos
estudantes em atendimentos e certas características da demanda do ensino universitário.
O ingresso na universidade envolve mudanças expressivas, caracterizadas pelo
estabelecimento de novos vínculos afetivos, possíveis dúvidas e contradições com relação à
carreira escolhida, exigência de longas horas de estudos, autonomia e independência na
resolução das demandas acadêmicas, aquisição de responsabilidades mais complexas, entre
outras. Tal situação ajuda a explicar o fato da problemática de o adoecimento psíquico entre
universitários ser um tema frequentemente abordado por estudiosos da área (ACCORSI,
2015). Ou seja, a chegada à universidade exige dos estudantes novos desafios, mas nem
sempre os universitários conseguem se adaptar às novas circunstâncias, podendo vir a
adoecer. Por desafios, podemos entender as relações de autoridade com os professores, a
exposição social, negociações, as novas amizades, a administração da renda, o cotidiano, as
tarefas acadêmicas, as especificidades de determinados cursos e áreas do conhecimento.
Todas essas novas relações irão exigir novos modos de agir no cotidiano e, por vezes,
dependendo das histórias de vida, podem influenciar no processo de adoecimento psíquico,
afetando a saúde e o rendimento do universitário.
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2 Pacto Social e as dinâmicas inconscientes presentes na Instituição
A instituição, enquanto lugar social e da cultura, acolhe diversas abordagens que
configuram diferentes aspectos dos seus sujeitos. Em Castanho (2012), no texto sobre o
modelo psicanalítico para pensar e fazer os grupos na instituição, essas abordagens teriam
como objeto a realidade psíquica na vida institucional. A especificidade dessa realidade diria
respeito aos vínculos institucionais formados pelas capacidades de manutenção dessas
alianças inconscientes. (CASTANHO, 2012)
Porém, a vida social, que permite que o sujeito se vincule os diferentes grupos, só se
dá a partir do intercâmbio entre algumas renúncias à favor da integridade física e psíquica. A
psicanálise conceitua e discute o narcisismo primário do bebê e o retorno dos pais ao seu
próprio narcisismo primário. Para o bebê, essa experiência é fundamental, para formação de
sua subjetividade. “Essa experiência está na origem da formação do ideal de eu e deixará um
registro, contribuindo para a sensação de autoestima do sujeito ao longo da vida. Do ponto de
vista dos pais, o investimento feito no bebê compreende-se pelo retorno ao próprio narcisismo
primário, pela possibilidade de depositar no bebê seus próprios desejos irrealizados e de
ludibriar a certeza de sua própria morte” (CASTANHO, 2012, p. 67)
Há uma relação entre o investimento dos pais sobre o bebê e a vivência do narcisismo
primário na criança. A posição do recém nascido no contexto social, como o que requer
cuidado, e apoio incondicional, indica o caráter grupal e contratual dessas primeiras alianças,
devido aos ganhos psíquicos que essa relação possibilita.
Ocorre que no contrato narcísico de Piera Aulagnier (1975/2007 Citado por Castanho,
2012)

a relação entre bebê e seu contexto social é maior. Trata-se de estabelecer as

“condições nas quais o Eu pode advir” O sujeito que recebe o investimento do conjunto,
recebe com ele um lugar de pertencimento e a possibilidade de se constituir como Eu.
A autora postula que o conjunto social faz um investimento em seu novo membro com
a condição de que no futuro esse venha a assumir ganhos fundamentais. A linguagem
fundamental, é o que constitui a especificidade de um conjunto social. Nesse sentido, o
contrato narcísico tem uma função de transmissão e preservação dos valores e ideais de um
grupo social assegurando além de sua continuidade, uma série de direitos inalienáveis.
(CASTANHO, 2012)
Neste sentido, o vínculo social é produto da defesa contra o sofrimento de pertencer à
uma cultura, e todas as renúncias que são implicadas neste pertencimento que obrigam os
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sujeitos a construir formas de satisfação substitutas. Pois as séries de renúncias que são
realizadas, possibilitam ao sujeito além do desenvolvimento da vida psíquica, a permanência
dentro de uma determinada cultura.
Associando importantes textos de Freud, sobre o pacto social, e já atualizando os
elementos para se pensar os grupos como dispositivos nas instituições, Castanho (2015) dirá
que Freud nos fornece a compreensão contratualista do lógica inserida no vínculo social:
O sofrimento da fonte social é inevitável na medida em que não se pode conceber o
ser humano como propriamente humano fora da cultura. Em Totem e tabu (Totem
und Tabu), Freud (1913/1999) propõe um modelo da passagem de uma condição
animal (horda primitiva [Urhorde]) para a civilizada, no qual o advento da cultura é
concomitante ao advento do indivíduo. Os tabus do incesto e do parricídio, enquanto
criações coletivas, possuem papel fundamental na estruturação psíquica de cada
membro do grupo. Se a castração é fundamental na estruturação psíquica neurótica,
ela só é possível em uma sociedade onde haja leis (em contraposição à horda
primitiva). Em Totem e tabu, o pacto entre os irmãos exige de cada um – e de todos
– uma série de renúncias. A existência social dos tabus impõe trabalho psíquico a
cada membro da sociedade, barrando-lhe fontes de satisfação pulsional e obrigandoo a construir formas de satisfação substitutivas. Nesse processo, ganha-se a si
mesmo, em certo sentido, pois a obediência ao tabu é compensada pela possibilidade
de formação do aparelho psíquico. (CASTANHO, 2015, p. 100)

Assim, observa-se que que o todo humano que nasce, é envolvido em uma teia de
alianças inconscientes que lhe antecedem e que, quando tudo vai suficientemente bem,
possibilita as experiências humanas fundamentais. A partir desta experiência fundamental,
será possível a reedição deste vínculo primário, toda vez que o sujeito estabelecer novos
contatos, seja pelas instituições, grupos ao longo de sua vida. Compreende-se, por essa via,
que a vida grupal e institucional opera naquilo que há de mais arcaico e primitivo no
psiquismo de cada um de seus membros.
Porém, esses vínculos, não ocorrem na ordem do racional e simétrico. Podemos
entender então que a partir do que foi relatado até então que os grupos e instituições são
recriações constantes dos coletivos, nunca se apresentam plenamente como objetos capazes de
sofrer a ação dos seus membros – ou ainda, quando assim é pretendido, algo de fundamental
escapa.
É certo que indivíduos e formações grupais e institucionais interagem umas com as
outras e se determinam mutuamente, mas, seja qual for o modelo utilizado (dialético,
racionalista, entre outros), é fundamental reconhecer que tais relações não se dão
entre elementos possuidores de uma mesma lógica, tampouco em uma relação
simétrica. (Castanho, 2015, p. 109)

Se este pacto social, dado algum motivo, se manter unilateral, onde insatisfação deste
intercâmbio não mantenha os níveis estabelecidos pelos laços inconscientes, deixa de ser
vantajoso. Que pode ser também reeditado aqui, conforme os objetivos da dissertação, ou
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seja, vínculos lançados a instituição universidade, pelo aluno, toma a mesma proporção, a
satisfação só se mantém à medida que o tecido social seja minimamente respeitado. Caso
contrário, se ocorre a ruptura, a permanência social, institucional, se torna humilhante, sem
sentido. Os significados dessas alianças inconscientes entram em colapso, possibilitando a
“volta do recalcado” que fica suprimido, ou reprimido em nome do pacto social.
Sobre as consequências dos pactos sociais rompidos na instituição é que destina os
espaços de escuta psicológica. A questão é: Os dispositivos de grupo seriam práticas
psicológicas que conseguiriam sustentar e/ou reconciliar, ou minimamente triar aspectos do
adoecimento estudantil? Em que medida o modelo de grupo dentro da instituição universidade
pode auxiliar no estabelecimento de um novo pacto?

2.1 Dispositivo de Grupos na Instituição
Para Kaës (2017), a dificuldade de pensar o grupo é parecida com a que Freud
pontuou, no artigo de 1917, “Uma dificuldade no caminho da Psicanálise”, pois, no
narcisismo humano, foram desferidos três golpes, a saber: a ferida cosmológica, infligida por
Copérnico, ao afirmar que a Terra não era o centro do Universo; a ferida biológica, por
Darwin, ao asseverar que o Homem não é o ápice privilegiado do reino animal; e a ferida
psicológica, provocada por Freud, quando desaloja o sujeito de sua crença central de seu eu
consciente, escapando a vida psíquica inconsciente ao seu domínio. O grupo, para Kaës,
impõe uma quarta ferida:
O Ego que dá de si a representação como “indivíduo”, um e autônomo, não apenas
depende em larga escala do inconsciente, pelo qual é dividido, como também é
originalmente tributário do vínculo com o outro, e especialmente do vínculo, que
formam uma rede grupal, do recalcado do outro, do desejo do outro. Essa dimensão
grupal do narcisismo faz que a vida psíquica inconsciente do homem escape, no
interior e no exterior, ao domínio de um centro único. (Kaës, 2017, p. 154).

A vida em grupo lança ao Ego o quanto é descentrado de sua autorrepresentação
imaginária, onipotente, autônoma e unificada. O Ego sente que ele não é nem causa, nem o
centro ou objetivo do grupo. Ele pode proteger-se desse desprazer, fazendo do grupo uma
causa, um centro, um objetivo, em que as figuras e os investimentos narcísicos do Ego são
transferidos e repartidos por difração, como em um sonho, conforme ressaltará Kohara (2009,
pp. 104-105), conferindo ao grupo a sustentação do contrato narcísico, o qual liga o grupo e
seus sujeitos.
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A manutenção de sua história se confunde com a história das instituições da qual ele
pertence e se coloca como constituinte, garantido-lhe a perpetuação dos representantes do
sujeito via tempo.
Sobre a perpetuação desses discursos via tempo-espaço, Kohara (2009), em
conformidade com Aulagnier (como citado em Kohara, 2009, p. 104), vai nos auxiliar no
entendimento de quais contratos são estabelecidos para que os sujeitos se mantenham para
além tempo.
Esse contrato narcísico é a configuração do interesse recíproco de que os discursos
sociais presentes nas instituições se perpetuem. Tais discursos só se mantêm ativos, à
proporção que os sujeitos se apropriam deles, nas mesmas medidas, obrigações e recalques,
conservando nestes elementos institucionais os mesmos investimentos psíquicos sociais.
A apropriação dos discursos garante ao sujeito ser histórico e social, produzindo, a
partir desse aspecto, a lógica psíquica, “essencial para a constituição de uma autonomia para o
funcionamento de seu Eu, que, apoderado de uma origem, pode se lançar rumo a ideais
futuros e se mover entre modelos identificatórios.” (KOHARA, 2009, p. 104) Nesse sentido,
o contrato narcísico sinaliza para um ideal que se divide entre o desejo de superar o tempo,
em sua mortalidade, e o sentimento de pertencer ao grupo, como herdeiro de todos os
investimentos pactuados entre os sujeitos e para os sujeitos.
O que procuramos destacar em relação ao contrato narcísico é a força dialógica da
constituição do sujeito formado através de relações com os diversos agrupamentos .

O

contrato entre sujeito e instituição se , se estabelece como atividade de subjetivação dos
diversos discursos sociais, de lógicas burocráticas e acontecimentos que atravessam a
instituição.
Portanto, os eixos de análise desta pesquisa se situam na questão do contrato social, na
percepção de suas continuidades e rupturas por parte dos estudantes universitários. Suas
narrativas, tais como delineadas pela experiência de atendimento dos grupos, não são mero
reflexo da lógica da instituição, mas constituem seus esforços ativos de construir sentidos
sobre suas vivências na instituição universitária.
A noção de contrato narcísico e pacto social pode nos ajudar a situar as condições de
ruptura e estabelecimento desse pacto na vida dos estudantes universitários. Possibilitando
pensar que o sofrimento do universitário advém da quebra desse contrato social, de um lado,
pela instituição, e por outro das fantasias do discente sobre o papel da universidade.
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3 Vivências acadêmicas a partir da clínica de grupos com Universitários

O questionário aplicado nos estudantes foi composto de vinte questões que se referiam
à forma como lidam com a vida universitária, como se comunicam, e suas relações com
professores e o contexto institucional. A primeira parte foi feita para identificar o respondente,
focalizando os dados demográficos da pesquisa sobre sexo, idade, semestre, uso de
medicamentos, estado civil, se participa de grupo de pesquisa, dentre outros. Já a segunda
parte do questionário reúne perguntas sobre a escolha do curso, a rotina acadêmica, como se
sente em relação aos outros e como é ser estudante universitário. Na primeira parte do
questionário, concernente aos dados demográficos dos estudantes, verifica-se que o gênero
dos universitários que participaram da pesquisa se reparte entre 20 respondentes do sexo
masculino e 14 respondentes do sexo feminino. Quanto à faixa etária dos estudantes, a
concentração das respostas se deu na faixa entre 19 e 43 anos.
Tabela 1 - Características dos participantes por Curso
Faculdade

Feminino

Masculino

Total de Alunos

Tecnologias
5
15
20
Exatas
5
3
8
Biológicas
1
1
2
Educação
1
1
2
Saúde
2
0
2
6 cursos 5 áreas
14
20
34
Fonte: Questionário do Projeto – O que Pode o Grupo? Pesquisa-Intervenção com estudantes Universitários.
Maio/2018

Quanto ao semestre, a grande maioria se concentra no 5º semestre (15 alunos), com
variação de 2 estudantes no 2º semestre, 1 estudante no 3º, 4 no 6º semestre, 8 no 7º semestre
e 1 no 8º semestre, 2 no 9º, 1 aluno cursando a pós-graduação nível mestrado.
Com relação à utilização de algum medicamento, apenas três estudantes declararam
fazer uso de alguma medicação controlada, especificamente de ansiolítico e antialérgico.
Ao serem questionados se participavam de alguma pesquisa, vinte e cinco estudantes
declararam estar envolvidos em alguma pesquisa na Instituição, com o recebimento de bolsa
de estágio e/ou iniciação científica, sendo a concentração dos estudantes nos cursos de
Tecnologias e Ciências Exatas. Pelo relato dos universitários, o envolvimento com a pesquisa
altera as perspectivas em relação ao curso, constituindo-se em um meio que permite uma
aproximação deles com seus professores e pode auxiliar tanto no aprofundamento dos
estudos, em uma área específica, quanto na articulação entre os vários conhecimentos, que
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nem sempre as disciplinas possibilitam, levando o universitário a desenvolver uma maior
segurança profissional com respeito à escolha do curso. Porém, o fato de existir a bolsa,
coloca o estudante na relação de produção e resposta devida ao valor atribuído ao
financiamento, sentindo mais pressionado que os demais.
Os conteúdos que mais estiveram presentes no grupo foram os seguintes:
Tabela 2 - Conteúdos associados ao sofrimento estudantil
Tema
Frequência
Aceitação
1
Ansiedade
3
Assédio
5
Como se expressar em Público
3
Controle Emocional
1
Depressão
5
Falta de Confiança
1
Isolamento
2
Machismo
1
Pressão dos pais
4
Pressão psicológica da Universidade
3
Reprovação
2
Sofrimento Estudantil
4
Suicídio
3
Total
38

Participaram da pesquisa, em sua maioria homens, entre 19-43 anos, desenvolvendo
algum tipo de pesquisa na universidade, sendo a maior parte do Instituto de Tecnologias,
seguidos por alunos do curso de Exatas. Em sua grande maioria, os universitários asseveraram
que a escolha do curso foi acertada e não se arrependem disso, embora muitos tenham dito
que enfrentam algum tipo de pressão, prejudicando a sua vida social. Apesar de apenas quatro
respondentes terem relatado ter sofrido algum tipo de assédio, na instituição, notamos que a
relação com o professor foi um tema sugerido para o grupo e que, posteriormente, foi muito
abordado pelos estudantes, nos encontros, como um dos maiores enfrentamentos do cotidiano
estudantil. Quanto a como se sentem, quando precisam apresentar trabalhos e/ou conversar
com outras pessoas, a maioria afirmou se “sentir ansioso e preocupado”, condição mais
presente no público masculino do curso de Tecnologias. Um outro ponto curioso é que,
embora se sintam pressionados com o excesso de atividades, notas baixas e ansiedade, a
maior parte dos estudantes, até aquele momento, não havia pensando em trancar ou desistir do
curso. Esse resultado nos diz que parte do adoecimento estudantil é a tentativa de equilibrar o
desejo de finalizar o curso, ao mesmo tempo em que vivenciam situações desagradáveis. E o
mais preocupante é que, dos trinta e quatro universitários que participaram da pesquisa,
apenas um tinha procurado apoio psicológico.
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5 Algumas Considerações

Nas considerações finais deste trabalho, torna-se pertinente retomar algumas questões
que foram norteadoras da pesquisa, buscando uma síntese e apontando alguns caminhos. A
questão-problema, em torno da qual a investigação se desenvolveu, foi construída tendo
presente os grupos terapêuticos, as condições subjetivas, as expectativas do ambiente
acadêmico das estudantes, tendo procurado entender como essas dimensões se articulam na
produção de sofrimento psíquico.
Embora a maioria das Instituições de ensino atribua o papel de escuta ao estudante a
um setor específico da universidade, de atendimento e orientação psicológica do aluno, que,
supostamente, tem a competência técnica para a escuta clínica, é preciso descentralizar esses
serviços de atendimento psicológico, no ambiente universitário, fazendo com que os
estudantes possam se familiarizar com a proposta da Psicologia, na Universidade. Os grupos
fortalecem esse funcionamento, à medida que se respaldam na lógica coletiva de cuidado. Os
estudantes chegavam juntos, saíam juntos. Encontravam queixas e enfrentamentos que se
associavam aos seus. O isolamento, mesmo que tenha sido uma marca declarada por eles,
assim como o sofrimento e a ansiedade, não foram capazes de desmobilizá-los para os
encontros na clínica de grupo. Ao contrário disso, o relato do outro estudante, de vidas e
sentidos diferentes, tornava-os equiparados e não mais desamparados, no grupo.
Apesar do sofrimento vivido pelos estudantes, eles criam estratégias que são
mobilizadoras de desejo e que lhes permitem a transformação do sofrimento, a partir da
ressignificação do sentido da experiência. Assim, criam estratégias de superação e de
enfrentamento, prioritariamente, com base na mobilização subjetiva e coletiva, e não em
estratégias de defesa inoperantes, o que pode indicar uma solução de compromisso própria do
grupo.
O adoecimento estudantil, entendido nas narrativas dos universitários, se instaura com
o rompimento da fantasia, da universidade como lugar de acolhimento e conhecimento.
Observamos nos grupos de estudantes, a construção de um espaço acadêmico que sucinta
insegurança ao mesmo tempo que exige uma produção intensa intelectual. Entre o imperativo
moral de ter que dar conta de prazos, leituras, provas, conflitos entre outros colegas,
exposição, vaidade, medo, angústia, professores, sentimento de inferioridade, fracasso,
instabilidade financeira e amorosa, precisa elaborar constantemente a ideia de desonestidade

1437

acadêmica, considerando que este estudante não consegue dar conta de ser o universitário que
o espaço acadêmico quer formar.
Existe ainda a queixa da desigualdade social, como demanda de adoecimento para
alguns alunos. Onde o limite de compreensão dos conteúdos e atividades, delineiam os
estudantes que vão ocupar as oportunidades, de bolsa, viagens e grupos de pesquisa. A
sensação de fracasso é visceral e por vezes paralisante. É neste momento, que o estudante se
depara com a vontade de trancar o curso. No desejo de que a sensação de fracasso pare, que a
ideia dilacerante de que algo esta errado, e por não conseguir mais manter sua desonestidade
acadêmica, o estudante não consegue permanecer. Como opina a estudante de 26 anos que
participou da pesquisa e esta na sua segunda graduação: “Na universidade o sentimento de
fracasso é iminente, você se depara com tantas limitações que não sabe lidar. A falta de
compreensão com sua realidade, sua falta de conhecimento, com suas dúvidas, com o seu não
saber, vai te adoecendo, resta a culpa, a raiva, as implicações com as figuras hierárquicas
(professores, coordenação). Saber sobre a infinitude do conhecimento, da responsabilidade e
exigência versus a consciência da sua finitude e barreiras. Assim me sentia, assim fui
adoecendo”
As pressões relatadas no espaço do grupo, associadas ao adoecimento estudantil, são
queixas de quantidade de leituras, atividades, disciplinas e reprovações. Declarando que a
realidade exigida pela universidade, comumente não era um ritmo que existia antes no ensino
médio. Muitos estudantes do grupo, relatam que é muito difícil abandonar a imagem de bom
aluno no ensino médio, e passar a tirar notas baixas e conviver com a pressão semestral da
reprovação, relato muito frequente dos estudantes do curso de Física e Ciências da
Computação. Outros estudantes, se deparam com a dificuldade estrutural da escola pública, tal
como afirma a estudante : “Fruto da escola pública e realidade precária não sabia escrever e
estudar conforme me era exigido. Me sentia burra e inferior diante disso tudo. Minha
realidade era diferente de grande parte da minha sala, não conseguia apoio, eles vinham de
escola privada, me sentia simples dos demais, me sentia com pouca informação,
conhecimento. No fim, me achava perdida, pensava que não sabia o que estava fazendo alí e
que alí não era o meu lugar” finaliza a estudante, que afirma que adoeceu dentro da
universidade e hoje faz uso de medicação controlada para ansiedade e depressão.
A pesquisa O que pode o Grupo? Possibilitou o acesso as formas de atuar com a
psicologia, voltada e pensada para os espaços acadêmicos, intervindo em questões emergentes
que possibilitam, conforme relata a pesquisa, a permanência dos estudantes na Universidade.
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Resumo:
O presente estudo apresenta como moradoras/es da comunidade da Água Fria, em Chapada dos Guimarães/MT,
identificam a crise climática em sua região. A metodologia do Mapa Social é utilizada para facilitar o percurso
investigativo. Através das autonarrativas de moradoras/es e anciãs/ãos da comunidade é possível identificar a
existência de alterações significativas no clima nos últimos tempos, como o aumento da temperatura e a mudança
no regime de chuvas. Durante as atividades do Mapeamento dos Saberes Populares associados ao Fogo, pesquisa de
mestrado em andamento, as/os participantes relatam como as alterações no clima interferem no regime natural do
fogo no Cerrado, afetando suas práticas tradicionais de manejo da lavoura, em sua cultura e seus modos de viver. A
implantação da represa da Usina Hidroelétrica de Manso também é relatada como dos motivos para as alterações do
clima na comunidade. Ao praticar uma escuta sensível, o mapeamento social dá audiência e valoriza os saberes
ancestrais, caracterizando uma educação ambiental de base comunitária. Ficou comprovado que, apesar de perceber
a existência de alterações climáticas e seus impactos na comunidade, a maioria das/os participantes não sabem o que
são “mudanças climáticas” ou crise climática. Desta forma, recomenda-se incrementar os diálogos e difundir
conhecimentos oriundos desta ecologia de saberes.
Palavras-chave: Educação ambiental de base comunitária. Crise climática. Mapeamento social.

1 Introdução: Das mudanças climáticas para a atual crise climática – muito além de uma
terminologia

O mundo vive tempos de crise climática, com registros de catástrofes naturais em toda
parte caracterizadas por secas prolongadas em determinadas regiões, chuvas torrenciais em
outras, inundações, ondas de calor e frio fora de época, degelo acentuado das geleiras polares e
aumento do nível do mar.
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, conhecido por sua sigla em
inglês, IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, órgão criado em 1988 pela
Organização Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization – WMO) e pelo
Programa Ambiental das Nações Unidas (United Nations Environmental Programme – UNEP)
emite desde a década de 1990 relatórios periódicos contendo estudos que comprovam o aumento
da temperatura no mundo. Desde 2007, quando publicou seu quarto relatório, o IPCC afirma que
o grande responsável pelas alterações climáticas é o ser humano (TAMAIO; 2012, p. 11). A
Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais – Rede Clima, subordinada ao
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC, corrobora tal afirmação,
indicando que tais alterações são fruto do acúmulo substancial de gases de efeito estufa - GEE na
atmosfera desde a Revolução Industrial (REDE CLIMA; 2017, p. 11).
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Segundo dados do Relatório SEEG 2018 (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2018), as
emissões de GEE aumentaram devido ao incremento do consumo e da produção de bens, do
aumento do uso de veículos individuais, do aumento da produção de energia para o sustento de
parques industriais cada vez maiores e a falta de interesse governamental em investir em
sistemas de tratamento de esgotos, energia renovável e outras soluções que possam diminuir a
pressão sobre a natureza.
O relatório especial Global Warming of 1.5°C (IPCC, 2018), ressalta a urgência para que
o mundo tome uma atitude proativa para evitar o aumento da temperatura global acima de 1.5°C,
tido pelos especialistas como o turning point, ponto limite de inversão onde os impactos
causados à natureza não sejam mais passíveis de mitigação ou adaptação.
O aumento exponencial da temperatura por conta das ações antropogênicas e suas
consequências catastróficas para o futuro da humanidade está fazendo com que mais pessoas,
entre elas pesquisadores, ativistas, jornalistas e autoridades, passem a utilizar o termo “Crise
Climática” ao invés de mudança climática. O jornal britânico The Guardian, por exemplo, adota
desde maio de 2019 os termos climate crisis e global heating, e justifica que não nega a
existência das mudanças climáticas naturais, mas que o momento pede ações emergenciais e
atitudes mais ríspidas.
Céticos e negacionistas do clima entendem que as mudanças climáticas são fenômeno
físico que ocorre no planeta de maneira exclusivamente natural. Ou seja, quando as
modificações nas temperaturas, nas precipitações ou transformações dos padrões do vento são
qualidades que estão presentes ao longo da história do planeta, independentemente das ações
humanas. Na atual conjuntura política brasileira, onde o Governo Federal questiona dados
científicos e desqualifica a pesquisa, como vem fazendo com as informações sobre a crise
climática e os arroubos para desclassificar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE1,
faz-se imperativo adotar uma postura enérgica e uma terminologia que expresse a urgência nas
mudanças de postura e governança que a situação requer.
Por isso, o Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte – GPEA,
da qual as autoras fazem parte, adota o termo “crise climática”, que evidencia escolha
deontológica, valores e atitudes políticas, voltadas para ações de educação ambiental com foco
nos grupos sociais em situação de vulnerabilidade, povos e comunidades tradicionais que estão

1

Diversas matérias jornalísticas exemplificam o assunto. Sugere-se as disponíveis em
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,em-critica-ao-inpe-bolsonaro-diz-que-nao-pode-haver-orgaosaparelhados,70002938711 e https://www1.folha.uol.com.br/colunas/reinaldojoselopes/2019/06/chanceler-requentamito-de-mudanca-climatica-refutado-em-2011.shtml . Acessos em 28 de julho de 2019.
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invisibilizados e certamente serão os mais afetados pelos desastres provocados pelo clima 2 .
Contrária aos brandos consensos imanados pelo termo “mudanças climáticas”, esta pesquisa
assume uma posição política que urge da necessidade de se buscar um outro mundo possível.
Assim como em outras áreas do planeta, moradoras/es da comunidade rural da Água
Fria, localizada no município de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, também sofrem com as
altas temperaturas, secas prolongadas, incêndios florestais e chuvas irregulares. A crise climática
se torna mais evidente para elas/es pois tiveram seu território invadido nas últimas décadas por
uma lâmina d‟água gigantesca, oriunda da formação da represa da Usina Hidrelétrica de Manso,
hoje denominada Aproveitamento Múltiplo de Manso.
O presente trabalho tem como objetivo, portanto, expor a/ao leitor/a como a crise
climática é percebida e identificada pelas/os moradoras/es da Comunidade Água Fria e como ela
afeta suas vidas.
Com base nos relatos obtidos durante as atividades do “Mapeamento Social dos Saberes
Populares associados ao Fogo”, parte integrante da pesquisa de Mestrado em Educação em
andamento3, as informações aqui presentes narram experiências vividas pelas/os moradores da
Comunidade Água Fria no passado e no presente, e demonstram que o equilíbrio ecológico e as
características ambientais locais mudaram ao longo dos últimos anos por conta da intervenção
humana, impactando diretamente sua cultura e seus modos de viver.

2 Metodologia: A crise climática e o Mapeamento social dos saberes populares associados
ao fogo na Comunidade da Água Fria

Bowman (2009, p. 482-483) afirma que os seres humanos e o clima desempenham papel
determinante nos padrões de queima dos ecossistemas. Incêndios florestais e queima de
biomassa, por exemplo, influenciam o sistema climático ao liberar carbono na atmosfera,
colunas de fumaça inibem a convecção e impedem a formação de nuvens de chuva e sua

2

O GPEA realiza pesquisas relacionadas a Educação Ambiental e Colapso Climático desde 2010, tendo
desenvolvido diversos trabalhos em parceria com instituições científicas nacionais e internacionais, com
financiamento de entidades nacionais e estrangeiras (WWF). Atualmente participa da Rede Internacional de
Pesquisadores em Justiça Climática e Educação Ambiental – REAJA, que conta com a participação de cinco países
(Brasil, México, Cuba, Espanha e Portugal), e sete estados de três regiões brasileiras. Debatem assuntos
relacionados a justiça climática, cultura, formação, comunicação e políticas públicas. Mais informações sobre as
pesquisas estão disponíveis em https://gpeaufmt.blogspot.com/p/reaja_31.html.
3
Pesquisa de Mestrado em andamento realizada pela mestranda Flavia Lopes Bertier, com orientação de Regina A.
Silva e coorientação de Giseli Dalla Nora, no âmbito do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade
Federal de Mato Grosso – PPGE/UFMT, sob o título de “Mapeamento dos saberes populares associados ao fogo nas
comunidades rurais de São Jerônimo (Cuiabá/MT) e Água Fria (Chapada dos Guimarães/MT): impressões sobre a
crise climática e o bem viver”.
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precipitação. A queima de matéria orgânica oriunda do desmatamento também contribui para a
liberação de GEE na atmosfera.
Num ecossistema como o Cerrado, ambiente propenso e adaptado ao fogo (SCHMIDT et
al.; 2011. p. 69), as mudanças nos padrões meteorológicos resultantes das interferências
humanas alteram o regime de seca e chuva sazonais, influenciando diretamente seu regime
natural de queima4. As comunidades rurais que vivem no Cerrado brasileiro têm o hábito de
manejar o fogo para realizar práticas tradicionais agropastoris de subsistência (SCHMIDT et al.;
2011. p. 72). Por conseguinte, conhecem intimamente suas características ecológicas para delas
poder tirar seu sustento.
Ao dialogar com moradoras/es de comunidades tradicionais do Cerrado mato-grossense,
e em especial com as/os anciãs/ãos da comunidade da Água Fria, a pesquisa de mapeamento dos
saberes populares associados ao fogo encontra campo fecundo no debate sobre questões
relacionadas às mudanças no clima e suas implicações na natureza que os cerca.
Com aporte na fenomenologia bachelardiana e centrada na cultura popular local, este
trabalho evidencia um modo de pesquisar gpeano, onde o diálogo oferece poder de fala e escuta
à Comunidade da Água Fria, aproxima o saber popular do acadêmico numa rica troca de
vivências e com-vivências, e transforma todas/os participantes em educandas/os.
A escolha do Mapa Social (SILVA, 2011) como metodologia de pesquisa demonstra uma
preocupação com o processo como um todo, e não apenas com um produto final. O mapeamento
feito com e pelas/os participantes expressa seus modos de vida, valores, crenças e rituais,
necessidades, problemas socioambientais, identidades e muitos outros aspectos da vida em
comunidade.
A metodologia mapa social (SATO, SILVA, JABER-SILVA, 2014) busca mapear as
identidades e os conflitos socioambientais vivenciados nos territórios por meio das
autodenominações e das autonarrativas dos grupos sociais em condições de
vulnerabilidade. (SILVA; JABER-SILVA, 2015. p. 204).

Ao narrar-se, as/os participantes não apenas evidenciam a localização de seu grupo, mas
registram seus modos de vida, reforçam suas identidades, revivem suas memórias pretéritas
ajustando-as ao presente (SILVA; 2011, p. 46).
As atividades do mapeamento foram realizadas em duas etapas, uma oficina aberta à
comunidade, onde pode-se exercitar a observação participante, e entrevistas semi-estruturadas
com seis moradoras/es mais antigas/os, identificadas/os por sugestão das/os participantes da
4

O regime natural do fogo no Cerrado inclui queimadas naturais, causadas por raios na estação chuvosa (de outubro
a maio) e seus períodos de transição, quando ocorrem grandes tempestades. Incêndios originados durante a estação
seca (de junho a setembro) são chamados antropogênicos, e apresentam maior intensidade e periculosidade.
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oficina. Ambas as atividades seguiram um roteiro inicial proposto, com objetivo de identificar
não apenas as características dos habitantes, habitats e hábitos locais, mas principalmente
registrar as impressões vividas que ressoam em suas memórias.
As atividades propostas na oficina utilizaram diversos instrumentos facilitadores, como
mapas impressos em grande escala, objetos que remetiam ao uso do fogo, vídeos, materiais para
desenho disponíveis para interação com as/aos participantes. As atividades contaram com a
presença de um/a relator/a e um/a mediador/a. Também foram feitos registros em áudio e fotos.
As entrevistas foram realizadas posteriormente, nas residências das/os entrevistas/os e com
agendamento prévio. Estes momentos foram registrados em áudio para facilitar sua transcrição.
Para preservar a identidade das/os participantes escolheu-se adotar codinomes que indicam
alguma atividade desempenhada pela/o entrevistada/o ao longo de sua vida.
Como recorte, apresentamos neste trabalho apenas as narrativas referentes às impressões
das/os participantes sobre a existência (ou não) de alterações no clima da região, suas possíveis
causas e como estas mudanças interferem em seu modo de viver.
As informações narradas pelas/os comunitárias/os sobre as técnicas tradicionais de
manejo do fogo, atividades agropastoris de baixa escala, suas relações com a natureza e
expressões culturais descrevem práticas passadas de geração em geração, e que hoje não estão
mais sendo empregadas por conta de diversos fatores, entre eles as alterações climáticas.
[...] nós, pesquisadores, precisamos ter humildade para ouvir os mestres dos saberes
locais, aprender com eles para construir conhecimentos com eles. Assim, recordando a
história contada anteriormente, podemos assumir que: se o ancião não dividir seu
conhecimento este saber corre o risco de desaparecer; se a comunidade não tiver
interesse neste conhecimento este saber corre o risco de desaparecer; [...] (CAMARGO;
2018, p. 133)

Os diálogos refletem, portanto, uma educação ambiental de base comunitária, popular,
produzida com e pelas/os participantes do mapeamento social, “a partir de uma escuta sensível
para com as vozes do território, atenta aos saberes ancestrais das comunidades, sendo, portanto
uma pedagogia que entende a comunidade como protagonista da produção de conhecimentos”
(CAMARGO; 2018, p. 132-133).
Os registros apresentados aqui pretendem partilhar e fazer circular estes saberes
solidariamente construídos, lições de vida e do mundo.

3 Cenário: como os (des)caminhos do Antropoceno afetam a Comunidade da Água Fria
O termo “Antropoceno” obteve reconhecimento após o ganhador do Prêmio Nobel de
Química de 1995, Paul Crutzen, empregá-lo para defender que vivemos numa nova era
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geológica resultante dos impactos das ações humanas na Terra a partir do final do século XVIII.
A era do Antropoceno é marcada pelo enorme crescimento da população mundial, que consome
matérias primas não renováveis e utiliza combustíveis fósseis para produzir bens materiais
consumidos desenfreadamente. Desta forma, há maior emissão de GEE, aquecimento global,
perda de biodiversidade e alteração de estoques e fluxos de substâncias importantes, como
carbono, nitrogênio, fósforo e silício (STEFFEN; CRUTZEN; McNEILL, 2007, p. 617).
Na mesma época em que se desenvolvia na Europa a primeira Revolução Industrial, aqui
em terras mato-grossenses o ano de 1727 registra nos Anais do Senado da Câmara de Cuiabá a
existência de ouro em localidade denominada “Serra Cuiabana”, ou “Serra Acima”, “Santana de
Chapada”, ou “Chapada dos Guimarães” (MESQUITA; 1977, p. 8). A partir desta descoberta,
surge o interesse na exploração da região.
O município de Chapada dos Guimarães teve papel importante no desenvolvimento
inicial de Mato Grosso, por figurar não somente como “zona de engenhos, rica em lavoura e
produção de açúcar e aguardente”, mas também como “centro de numerosa escravaria” (p. 8). A
princípio os escravos eram indígenas, “Coroados” ou “Caiapós”, sendo depois substituídos por
negros. A expansão da ocupação serra-acima levou à descoberta de diamantes em diversas partes
do município, incluindo-se a região do córrego Água Fria.
De acordo com Souza (1986),
A tradição diz que a Água Fria foi fundada pelos Srs. José Gomes Ferreira, Severiano
Mendes Pereira e José Gomes Pacheco. Os dois primeiros vieram do Maranhão e o
terceiro da Bahia. Eles chegaram à região por volta de 1931, povoando a velha sesmaria
de propriedade do Sr. Antonio Claro da Silva, mais conhecido por Totó Claro. Os
diamantes da Cassununga e regiões limítrofes atraíram grande número de garimpeiros,
que reviraram com pás, enxadas e picaretas o solo das margens do Riacho Água Fria.
(p. 14).

O autor afirma ainda que “sua história pode não ser tão imponente, mas é farta em fibra e
valores humanos, com destaque para as origens nordestinas e para a intensa garimpagem no
início do século” (1986, p. 14). Da mistura entre negros, indígenas e nordestinos resulta a
população da Água Fria. A região foi elevada à categoria de Distrito apenas em 1958.
O Distrito da Água Fria está localizado a aproximadamente 30 quilômetros de
Chapada dos Guimarães e 80 quilômetros de Cuiabá. É formado por um grupo de pequenas
comunidades tradicionais irmanadas, centralizadas numa vila, às margens do córrego que leva o
nome do local. Além da atividade garimpeira, as/os moradoras/es da Água Fria sempre
mantiveram pequenas lavouras e criação de animais, base de sua subsistência. Conforme lembra
um dos moradores mais antigos do local, “de fora vinha somente o sal” (Entrevista com
“Garimpeiro”, 2018).
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De acordo com depoimentos das/os entrevistadas/os, no início não havia propriedades
privadas e as pessoas utilizavam as áreas de que necessitavam para plantar e criar alguns
animais, como gado de leite, porcos e galinhas. As áreas eram escolhidas em comum acordo
entre os vizinhos e havia rotatividade de locais para descansar a terra e melhorar a produção.
O gado era tudo solto nesse mundão. Depois foi botando cerca, os fazendeiros foi
tomando conta, a gente não podia cercar e foi vendendo tudo. A gente não tinha
documento. Era assim: fazia uma roça aqui, trabalhava dois, três anos. „Ah, não quero
mais aqui, vou pra lá‟. A terra ia cansando, largava e ia pra outro lugar. Ninguém ligava
pra esse negócio de terra, todo mundo era dono. (Entrevista com “Mestre-Aluno”,
2019)
Aqui era uma terra do povo, chegava um, trabalhava, quando saía, deixava a terra e
caçava outro canto. Aí veio fazendeiro e cercou tudo. (Entrevista com “Professora”,
2019)

Aos poucos, com a chegada de novos moradores, foram-se instalando cercas. A “chegada
do arame”, segundo “Mestre-Aluno”, veio na década de setenta. “Garimpeiro” afirma que seu
avô era proprietário de terras e “quando ele morreu já começou a „dividição‟. Cada filho ficou
com um pedaço.” (Entrevista com “Garimpeiro”; Água Fria, 2018). Por conta da falta de
oportunidades de trabalho e renda e a ausência de serviços públicos de qualidade, os mais jovens
migram para os grandes centros e vendem as terras herdadas. Assim, a maioria das áreas
agricultáveis está hoje nas mãos de fazendeiros, e as/os antigas/os moradores ficam relegados a
pequenos espaços de terra. No lugar onde antes havia pequenas áreas de lavoura e pastos
nativos, hoje há fazendas de gado com pastos de braquiária, gramínea exótica extremamente
ígnea, que se alastra pelo Cerrado.
Em 1988 iniciou-se a construção de uma barragem no município de Chapada dos
Guimarães para formação de represa da Usina Hidroelétrica de Manso, concluída em 2000. O
espelho d‟água levou quase um ano para alagar seus 427 km2 de área. Toda a região do Distrito
da Água Fria foi afetada pela obra, seja com áreas inundadas, famílias deslocadas de suas terras,
perda de biodiversidade, alagamento de sítios arqueológicos, entre outras.
Na época, a imprensa local registrou 5 diversas reclamações de ambientalistas e
moradores, tendo em vista que grande parte da vegetação presente na área a ser atingida pela
represa não foi retirada. O alagamento causou decomposição da matéria orgânica e liberação de
gás metano, que emana mau cheiro. Consequentemente, a água ficou inutilizável por longo
período. Durante as entrevistas foram citados outros „incômodos‟ antes não perceptíveis: a

5

Como exemplo, destaca-se as matérias <http://www.diariodecuiaba.com.br/especial2.php?cod=4&mat=9768> e
<https://www.rdnews.com.br/rdnews-exclusivo/manso-um-oasis-no-cerrado/conteudos/102581>. Acesso em 25 jul.
2019.
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presença de insetos, como mosquitos e carapanãs. “No fim da tarde os mosquitos tingem a gente
de preto”. (Entrevista com Garimpeiro, 2018)
Com a implantação da usina, mais de 700 famílias foram deslocadas para assentamentos
com terras pouco produtivas, outras tiveram suas áreas alagadas, muitas questionam até hoje a
falta da devida indenização.
“Agricultor” afirma que sua vida
mudou muito depois da construção dessa represa. Essa usina trouxe uma pobreza pro
município de Chapada. Beneficiou só os que tem recurso, que pode aproveitar o lazer
desse lago em cima da serra. Prejudicou quase que 100% dos habitantes daqui, porque
nós não temos recursos pra construir uma pousada, restaurante pra aproveitar toda essa
beleza. Eu acredito que de benefício, esse projeto ajudou em parte pra gente
compreender alguma coisa do desenvolvimento que nós temos, que de repente a gente
tem que ter cuidado de não poder acatar esse tipo de projeto. Esse aí veio de goela
abaixo. Nós estamos dentro da Área de Preservação Ambiental e não fomos
indenizados por nada. [...] Nós fomos prejudicados com o crescimento dessas águas
porque nós perdemos nossas áreas agricultáveis. (Entrevista com “Agricultor”, Água
Fria, 2018).

Os benefícios pela implantação deste empreendimento gigantesco são questionáveis: a
usina tem capacidade instalada para gerar 212 MW, mas sua produtividade cai para 90 MW no
período de seca. O empreendedor – FURNAS – alega que se trata de um Aproveitamento
Múltiplo, e que além de gerar energia, possibilita regularizar os ciclos de cheia e seca do Rio
Cuiabá6. Mas a que custo socioambiental?
O que judiou com nós muito foi o lago. O lago acabou com todo o prazer da gente lá,
porque a mata que nós tinha era lá, o lago tomou conta e daí só o que aparece são os
passarinho. Nós vive da lavoura, meu marido planta, eu também trabalho lá na roça.
Então se você planta um milho, os pássaros comem tudo, vem a capivara e come tudo.
Você num colhe. Antigamente colhia tudo. Pra eu colher agora tem que comprar fogos,
porque eu não vou matar. Senta 30, 40 araras vermelhas, amarelas, papagaio, aí eu solto
fogos. Aí eu falo “ói, come lá na beira da Serra, lá é seus, deixa o meu aqui no terreiro,
né?” [...] Antes tinha esses bichos, mas eles acumulavam na mata, tinha os corguinhos,
na mata tinha os cocos de babaçu ou de buriti, eles iam lá. Agora acabou tudo e eles
vem pra onde tem o que eles comer. (Entrevista com “Parteira”, Água Fria, 2019).
As áreas que os animais, os bichos, pássaros, convivia, muitos deles acabaram, não
existem mais. Aqui tinha porco queixada, já não tem. O caititu tem muito pouco. O
veado mateiro quase não tem. A paca acabou. Tartaruga acabou. Esses tamanduá
mirinzinho também quase acabou, ficou muito pouco. E os pássaros como o mutum,
jaó, jacú, até o macaco ficou pouco. Ficou a anta, a capivara, algum veado um
pouquinho, e esses aí até ataca as nossas roças, elas vão lá e comem, elas tão quase
sobrevivendo junto com a gente aqui. Agora tem que dividir a roça com os animais e os
pássaros. (Entrevista com “Agricultor”, Água Fria, 2018).

Relatório elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE para embasar
o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas aponta que “projetos de
desenvolvimento podem afetar a vulnerabilidade de pessoas e comunidades” (CGEEa; 2014. p.
6

Mais informações sobre o empreendimento podem ser obtidas diretamente no site da empresa,
https://www.furnas.com.br/subsecao/124/usina-de-manso---212-mw. Acesso em 25 jul. 2019.
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6). Também afirma que alterações no uso do solo, como as causadas por desmatamentos e
florestamentos, e as obras hidráulicas, como barragens, alteram o balanço hídrico de uma
determinada área, influenciando os ciclos de precipitação e evaporação (CGEEb; 2014. p. 32).
Ambos os fatores estão presentes na comunidade da Água Fria. As mudanças na forma
de exploração da terra se configuram pela substituição das pequenas lavouras por monocultura
de pasto. Segundo Bowman (2009), tal substituição contribui para a liberação de GEE e pela
menor taxa de captura de carbono da atmosfera, fatores que contribuem para o aquecimento
global. Também está presente a implantação da represa como fator agravante nas alterações
climáticas locais.

4 Resultados: sentindo a crise climática na pele e no quintal
O termo “mudanças climáticas” foi empregado no roteiro de perguntas por ser este o
mais divulgado pela imprensa e, portanto, o mais conhecido do público em geral. Entretanto, ao
serem questionados se já haviam ouvido falar em “mudanças climáticas”, a maior parte das/os
entrevistadas/os negou. Ao reformular a questão e indagar se percebiam alguma alteração no
“tempo”, como mudanças de temperatura ou na quantidade de chuvas na região, as respostas
foram unânimes: todos relataram perceber variações nas condições meteorológicas,
principalmente após o advento da usina.
O clima tá mais quente, o sol queima muito. Naquele tempo mais antigo a gente já
sentia aquele calor, mas hoje a gente tá dentro da casa, na sombra, e a pele tá
queimando. (Entrevista com “Professora”, 2019)
O espelho desse lago empurrou as nuvens que gera a chuva pra nós, então aqui a
natureza esquenta muito. Ficou muito mais quente e pouca chuva. Desequilibrou o
ambiente. [...] O calor aumentou, o campo seca, aí vem a possibilidade do fogo ficar
mais forte, né? [...] O tempo tá mudando muito. (Entrevista com “Agricultor 2018).

“Parteira” também confirma que “o lago trouxe muita quentura. Quando tá muito quente,
é quente demais e quando tá frio, é frio demais também” e lembra que “antigamente tinha mais
chuva”.
Além do registro das impressões das/os entrevistados sobre as altas temperaturas
constantes, elas/es relatam períodos de friagem mais curtos, porém mais intensos e fora da época
em que estavam habituados, ou seja, entre maio e junho. Para “Mestre-Aluno”, por exemplo, o
que mudou no clima foi o frio, pois atualmente “em agosto, setembro ainda tem frio”.
Também há unanimidade quanto às mudanças no regime das chuvas, que afetam
diretamente as práticas tradicionais de uso do fogo.
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De primeiro botava o fogo, quando a fumaça baixava, o sol ia ficando vermelho, podia
esperar que a chuva vinha. Agora tá diferente, né? Mudou tudo, a gente não entende
mais. [...] Antes botava fogo em agosto, final de julho. Começo de setembro já tava
uma beleza. Nesses tempo já tava bem seco, logo no final de agosto pra setembro já
começava a chover, aí já saia pasto, saia tudo. (Entrevista com “Mestre-Aluno”, 2018).
Já começava a chover finalzinho de agosto, 24, 25, a gente fala que é São Bartolomeu.
No dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, era dia propício pra colocar o fogo. [...]
Antigamente a chuva chegava em agosto, nós plantava milho, cará, batata. Mudou tudo.
Antes do lago já vinha mudando um pouco, mas depois mudou completamente. Eu
acredito que essas usina não são muito propício pra natureza. Ela tá causando um
problema lá em cima no ar. Onde tá mudando tudo, e desequilibra a natureza.
(Entrevista com “Agricultor”, 2018)
Eu sinto muito que o sol abaixou. Abaixou porque naquele tempo chovia bastante e não
dava esses calor que tá dando hoje em dia. Hoje em dia quando dá esses calor a gente
fica em tempo de morrer. Ninguém num guenta trabaiá. De primeiro chovia, entrava
agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até abril
chovia. (Entrevista com “Lavrador”, 2019)

As narrativas apresentadas pelas/os anciãs/ãos da comunidade Água Fria demonstram,
portanto, que elas/es identificam alterações substanciais no clima na região, caracterizadas pelo
aumento na temperatura, a variação na sazonalidade da friagem e das chuvas. Tais relatos
também comprovam, sob o ponto de vista das/os moradores da comunidade, que estas alterações
ocorreram com mais intensidade após a instalação da represa da Usina de Manso, ocasionando
alterações significativas em sua cultura e seus modos de vida.

5 Discussões

Apesar de grande parte das/os participantes da pesquisa não saberem o que são
“mudanças climáticas”, ou tampouco “crise climática”, elas/es conhecem perfeitamente suas
consequências, pois as vivenciam em seu cotidiano. Percebem a interrelação existente entre as
alterações no regime de chuvas com as altas temperaturas, o alagamento de seu território e a
disputa pelos alimentos com os animais silvestres que restaram, a ocorrência de incêndios e os
longos períodos de estiagem. Mas reconhecem apenas a implantação da represa da Usina de
Manso como uma das causas do colapso climático em que vivem.
Portanto, este estudo revela ser de fundamental importância prosseguir com os diálogos
sobre o tema, comungando os saberes populares aos científicos, para que as/os participantes
possam identificar todos os fatores envolvidos não só nas alterações do clima vivenciadas na
comunidade da Água Fria, mas também aquelas que impactam sua cultura e seus modos de
viver.
Como sugestão posterior, recomenda-se ampla divulgação dos conhecimentos oriundos
desta ecologia de saberes a mais moradoras/es da comunidade, para que possam difundir os
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saberes ancestrais, contribuir com o debate e participar da construção de propostas comunitárias
que contribuam para a manutenção de sua cultura e seu bem viver.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM MATA CAVALO E OS DIÁLOGOS
FECUNDOS DE UM GRUPO PESQUISADOR
Cristiane Carolina de Almeida Soares7 (PPGE/UFMT) – pedrapapeletesoura@gmail.com

Resumo:
O presente trabalho percorreu muitos caminhos para a reflexão acerca da educação ambiental vivenciada no
território quilombola de Mata Cavalo. Para compreender os diálogos estabelecidos na comunidade, recorremos a
uma diversidade de artigos, livros, fotos e vídeos. Também foi feito um levantamento bibliográfico, que identificou
uma quantidade significativa de trabalhos acadêmicos produzidos por pesquisadores do GPEA-UFMT, que iniciou
sua atuação em 2006 e se estende até as pesquisas atuais. Propomos, por meio do presente artigo, um convite aos
que desejam adentrar neste universo que perpassa a educação ambiental em Mata Cavalo e a profunda relação que
este povo estabelece entre a cultura e a natureza. Como metodologia, foram realizadas pesquisas bibliográficas
especialmente relacionadas ao campo da educação ambiental, e especialmente, produções científicas sobre o
quilombo de Mata Cavalo. Compreendemos esse artigo como um convite aos que desejam adentrar neste universo
que perpassa a educação ambiental no território de Mata Cavalo, e a profunda relação que estabelece entre a cultura e a
natureza, sendo uma provocação à reflexão acerca da educação ambiental, tanto do âmbito da teoria, quanto das
práxis e formações políticas em campos de pesquisa, e suas possibilidades que se estendem não só a Mata Cavalo,
mas também a toda e qualquer comunidade ou grupo em situação de vulnerabilidade socioambiental.
Palavras-chave: Quilombo Mata Cavalo. Educação Ambiental. Grupo Pesquisador.

1 Introdução

O presente trabalho percorreu muitos caminhos para a reflexão acerca da educação
ambiental vivenciada no território quilombola de Mata Cavalo. Dentre uma diversidade de
artigos, livros, fotos e vídeos, também foi feito um importante levantamento bibliográfico, entre
os anos de 2016 e 2017, que identificou uma quantidade significativa de trabalhos acadêmicos
produzidos por pesquisadores do GPEA-UFMT (Grupo pesquisador em educação ambiental,
comunicação e arte), para elaborar a dissertação de Mestrado8, intitulada “Educação ambiental na
comunidade quilombola de Mata Cavalo: diálogos da arte, cultura e natureza” (SOARES, 2018)
junto a este grupo pesquisador, a que também pertenço.
Tendo percebido a necessidade de estudar os referenciais teóricos necessários para a
elaboração da referida pesquisa de mestrado, debruçamo-nos com bastante afinco, sob os
trabalhos acadêmicos produzidos por esse grupo pesquisador, que representou praticamente a
totalidade das publicações científicas acerca da educação ambiental em Mata Cavalo, oferecendo
importantes subsídios para compreender e interpretar aspectos fundamentais, dentre os conceitos
a serem debatidos.
7

Cristiane Carolina de Almeida Soares é doutoranda em Educação do PPGE-UFMT e docente da UNIC
(Universidade de Cuiabá).
8
A referida dissertação de Mestrado foi orientada pela professora Dr.ª Regina Aparecida da Silva. Também recebeu
coorientação da professora Dr.ª Michèle Sato, que atualmente é orientadora de doutorado de Cristiane Carolina de
Almeida Soares.
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Ao reconhecer esse olhar atento de um grupo pesquisador, que possibilitou a visibilidade
junto aos diálogos e narrativas de um importante grupo social em situação de vulnerabilidade,
com o rigor científico necessário para a elaboração do conhecimento acadêmico, propomos, por
meio do presente artigo, um convite aos que desejam adentrar neste universo que perpassa a
educação ambiental no território de Mata Cavalo (Figura 1), e a profunda relação que estabelece
entre a cultura e a natureza.
Figura 01 – Mapa pictórico das seis associações do Quilombo de Mata Cavalo.

Fonte: Acervo do GPEA-UFMT. Arte de Cristiane C. A. Soares. Mato Grosso, 2017.

Na ocasião da referida pesquisa, foi realizado um mapeamento social com ênfase na
cultura dessa comunidade, sob as dimensões da arte-educação-ambiental, observando aspectos
representativos para a resistência deste povo ancestral, que ainda enfrenta diversos conflitos
socioambientais, lutando bravamente para defender seu território e preservar suas expressões
culturais. Durante o caminhar investigativo, optamos por representar as 6 associações
quilombolas, que compõem o Complexo Boa Vida Mata Cavalo: Mata Cavalo de Cima, Mata
Cavalo de Baixo, Ponte da Estiva, Capim verde e Aguassú, sistematizando em mapas pictóricos
(FIORI; ALMEIDA, 2005) as dimensões que buscaram representar parte da diversidade cultural
de Mata Cavalo: os marcos históricos, as expressões artísticas, as comidas típicas e as festas.
Ao cartografar a arte e a cultura deste quilombo, o Mapa Social (SILVA, 2011)
representou o aporte metodológico fundamental para compreender as autonarrativas
evidenciadas nas oficinas de mapeamento, entrevistas e nos diálogos informais com os membros
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da comunidade. A inspiração Sociopoética (SATO et al, 2005) nos permitiu a imersão do grupo
pesquisador no território quilombola, reunindo percepções sensíveis para saber, fazer e sentir a
educação ambiental.
Para obter a fundamentação teórica necessária na interpretação dos relatos e na elaboração
da referida dissertação, foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica envolvendo documentos
históricos, teses, dissertações, livros e artigos científicos, especialmente no campo da educação
ambiental, que não deve se limitar a uma abordagem conceitual, pois também representa uma
das táticas de resistência dos quilombolas, frente aos ataques que eles têm sofridos ao longo de
do tempo.
Neste levantamento epistemológico, foi possível notar uma quantidade expressiva de
publicações científicas do GPEA93, que, desde 2006 desenvolve pesquisas, ensino, projetos de
extensão e sobretudo, a militância política, proporcionando trocas fecundas entre o
conhecimento científico e a sabedoria popular de Mata Cavalo (SATO, et al, 2008),
possibilitando que este povo em situação de exclusão e vulnerabilidade socioambiental, possa ter
a visibilidade para suas lutas ancestrais.
Devido a essas percepções tecidas nesse período, foi possível compilar todas as pesquisas
realizadas pelos integrantes do GPEA neste quilombo. Na escrita do presente trabalho,
atualizamos o levantamento de pesquisas acerca da educação ambiental em Mata Cavalo, que foi
elaborado nos anos de 2016 e 2017, e recorremos a informações atualizadas, para também
auxiliar outros pesquisadores na compreensão da educação ambiental vivenciada pelos
quilombolas, sob a perspectiva deste grupo pesquisador.

2 Desenvolvimento

2.1 O que é educação ambiental?

Ao discutirmos a educação ambiental enquanto pesquisadores do GPEA, nos
distanciamos de conceitos predeterminados, que possam limitar nossos conhecimentos
epistemológicos e ações. Acreditamos em um campo teórico que permanece em constantes
transformações, agregando ações diversificadas, abrindo possibilidades de apropriações
conforme a realidade em que nos inserimos, agregando pessoas, ambientes e situações variadas.
9

Para conhecer mais profundamente as teses e dissertações produzidas pelos pesquisadores do GPEA, que
perpassam pelo universo quilombola de Mata Cavalo, sistematizados na Figura 3 e citados nas próximas páginas
do presente artigo, disponibilizamos o endereço eletrônico do blog https://gpeaufmt.blogspot.com/.
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Conforme afirma Sorrentino (2005), não existe um método ou técnica específica para
pesquisar educação ambiental, pois não é possível restringir toda a complexidade que envolve
essas questões em uma disciplina isolada de todo o contexto socioambiental em que se vive.
“Mas como promover a cooperação e o diálogo entre disciplinas e saberes em sociedades
marcadas pela especialização, competição, individualismo e exclusão?” (SORRENTINO, 2005.
p. 8).
Ainda que as mais diversas correntes da educação ambiental existam e surjam a cada
momento por todo o planeta, o pensamento individualista e o anseio pelo lucro desmedido,
promovido pelo capitalismo desenfreado, acabam ditando as regras. Dessa forma, tornam-se
insurgentes as táticas de resistência junto aos povos e comunidades em situação de
vulnerabilidade, que geralmente são os primeiros a serem atingidos e os maiores prejudicados
pelas catástrofes ambientais, cada vez mais crescentes e devastadoras. Se pretendemos resistir,
devemos percorrer novas trilhas de conhecimento. Coadunamos com a importância da
coletividade,
a emergência do grupo pesquisador em EA. No seu caminho permanente de formação e
investigação enfrenta os caminhos da interdisciplinaridade [...] Numa tentativa de
consolidar seus conhecimentos em forma de ação, busca sua profissionalização, e então
[...] surge o fatal momento da avaliação de sua trajetória de pesquisa e ação. Entretanto,
aceitando o movimento circular de avanços e recuos – equilíbrio e desordem, eis que o
educador ambiental, fortalecido para mais um novo ciclo de ação- reflexão, retoma
novos itinerários (SATO; CARVALHO, 2005, p. 11).

Uma das principais diferenças dos grupos de pesquisa que tradicionalmente realizam
atividades acadêmicas nas universidades, e da perspectiva de grupo pesquisador proposta pelo
GPEA, reside em um olhar mais sensível junto aos grupos ou comunidades a serem pesquisados,
tratando com muito mais proximidade os interlocutores, não considerando-os como “objetos de
pesquisa”, buscando compreender suas características e particularidades, com muito cuidado e
respeito. Ao adentrarmos em territórios ancestrais como Mata Cavalo, enquanto integrantes de
um grupo pesquisador, apuramos os nossos sentidos para desenvolver um olhar mais sensível e
atento às práticas e saberes dos territórios, e a inspiração sociopoética orienta o nosso caminhar.
Conforme Sato et al., (2005), nossos princípios sociopoéticos nos direcionam para uma
pesquisa social, onde uma mesma situação permite ser percebida por diferentes olhares,
ampliando o poder investigativo, nos distanciando da atuação isolada, muito comum no
caminhar dos pesquisadores. Há que se reconhecer as diversas maneiras de compreensão do
mundo, respeitando e tratando como iguais os saberes de diferentes culturas. É preciso pesquisar
com o corpo inteiro, para assim aprimorar a aprendizagem sensível, para trabalhar a razão,
imaginação e construir CONFETOS (CONceitos e aFETOS). Podemos nos desprender da razão,
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em busca da percepção da arte na sensibilização que busca a revelação de informações
inconscientes que possam permear a pesquisa. E por fim, entendemos que a valorização e o
respeito à diversidade das experiências intersubjetivas e coletivas, das culturas diversas, nos
auxilia no rompimento com as certezas hegemônicas e barreiras culturais.
Desta forma, o GPEA acredita e luta pela educação ambiental, em uma construção
coletiva e permanente, que possibilite a troca de conhecimentos científicos e a sabedoria
popular, em diversas partes do Brasil e por todo o mundo. Atua há mais de 20 anos em diálogos
de formação, pesquisa e vivência comunitária, promovendo trocas fecundas e trabalhos coletivos
no entrelaçar do saber científico com a práxis da pesquisa, onde os valores ideológicos,
axiomáticos e éticos, permeando o desejo de construir novas perspectivas (SATO ET AL.,
2008). Neste sentido, o GPEA tem buscado formações e diálogos que não se resumem a
pesquisas acadêmicas, mas que possibilitam a formação política, que possa auxiliar na
autonomia dos grupos em situação de vulnerabilidade, frente às suas lutas por seus territórios de
direito.

2.2 A valorização cultural como tática de resistência

Percebemos que as dimensões da cultura e natureza são intrinsecamente ligadas, e que
todo e qualquer prejuízo ambiental ocasiona perdas culturais irreparáveis junto aos povos que se
relacionam estreitamente com seus ecossistemas (SILVA, 2011), a exemplo dos indígenas,
ribeirinhos, comunidades tradicionais e mais especificamente, os quilombolas de Mata Cavalo.
Conforme afirma Simione (2008), este povo se insere em seu ambiente biofísico e relaciona-se
de forma indissociável com a natureza: consequentemente, qualquer tipo de alteração no
ambiente natural destas pessoas, interfere completamente em seus modos de vida, ocasiona o
agravamento da situação de vulnerabilidade socioambiental em que se encontram.
Compreendemos que a singularidade do ambiente de Mata Cavalo e suas expressões
culturais como o artesanato, a culinária, os aspectos espirituais legitimados nos
terreiros, a musicalidade e a fé das rezas cantadas e das danças, os artesanatos, os
preparativos das festas de santo e outras infinidades de bonitezas locais carecem de
visibilidade e necessitam ser passados das/dos mais antigas/os às/aos mais jovens, como
uma das formas de resistência por meio da conservação de seus hábitos e tradições,
pois representam um referencial histórico legítimo do nosso país. (SOARES, 2018, p.
18, grifo nosso)

Conforme os estudos de Silva (2011) a valorização dos aspectos culturais, são
importantes táticas de resistência, no fortalecimento de um grupo social ou comunidade
tradicional em situação de vulnerabilidade, no enfrentamento dos conflitos e na defesa do

1457

território. Nesse sentido, percebemos também que as articulações coletivas da comunidade de
Mata Cavalo, desde a organização das festas tradicionais, na produção de artesanato, doces e
alimentos, e até mesmo na construção de moradias, fortalecem o grupo nas labutas diárias,
marcadas pela falta de condições básicas de saúde e infraestrutura, e das investidas desleais dos
fazendeiros que invadem as terras quilombolas, para expandir suas propriedades e espalhar a
monocultura, limitando o direito de circulação de seus moradores.
Em conformidade com Bhabha (1998), buscamos uma perspectiva cultural que possa se
distanciar das dicotomias colonialistas, da imposição de valores hierarquizantes que separam
pessoas (brancos dos negros) e seus hábitos culturais, pois acreditamos na “possibilidade de um
hibridismo cultural que acolhe a diferença sem uma hierarquia suposta ou imposta” (BHABHA,
1998, p. 22). Ressignificamos nossos conceitos de cultura, assim como o da própria educação,
que também se dissocia do que é instituído pelo estado e pelas classes dominantes. Assim como
Freire (1975), pensamos na educação e nos aspectos culturais com uma visão democrática,
concernente com a valorização das práticas do trabalho, e de seu potencial de transformação do
mundo, por meio de debates críticos, motivadores e libertadores.

2.3 O GPEA e os diálogos fecundos em Mata Cavalo

Percorrendo espaços de Mata Cavalo há mais de doze anos, o GPEA constituiu laços
fecundos de amizade e militância, tendo vivenciado muitas adversidades enfrentadas pelos
habitantes da região, que há mais de cem anos lutam pela posse definitiva de suas terras. Ao
invés de continuar florescendo em riquezas naturais, intrinsecamente ligadas à cultura local, este
povo tem sofrido muitas privações e dificuldades de sobrevivência. Em meio às atividades
econômicas desenvolvidas na região, destaca-se a economia solidária, que depende da
agricultura de subsistência e que constantemente, sofre o cerceamento de seus direitos de
sobrevivência.
Conforme relatos da comunidade, ainda há pequenos garimpos clandestinos na região,
ocasionando o assoreamento do solo, as profundas erosões e a poluição completa de rios, que
deixam de fornecer o habitat natural para os peixes, e água potável para a população. Com o
crescimento da monocultura, muitas espécies vegetais acabaram sendo eliminadas, para dar
lugar a extensos campos de soja, plantadas pelos fazendeiros que se apropriaram indevidamente
de terras, restringindo também o direito da livre circulação destes quilombolas em seu próprio
território. Até mesmo a alimentação dos quilombolas, acabam perdendo nutrientes, pela escassez
dos frutos da terra, que muitos já se encontram extintos. Essa população ainda sofre diariamente
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um processo de exclusão social, sendo vítima do racismo, resultante da hegemonia do estado e
suas práticas excludentes, pois muitas vezes faltam condições básicas de sobrevivência, como
saneamento básico, atendimento médico, coleta de lixo, entre outros.
Contudo, conforme afirma Senra (2009), em meio a tantas dificuldades, este quilombo
ainda resiste e tenta se fortalecer nos espaços escolarizados e na educação popular, se
mobilizando por meio de formações políticas, no preparativo das festas, em reuniões religiosas e
em diversas formas de reivindicações de suas necessidades, onde o sentido crítico da escola
ajuda a promover a aprendizagem e agregar a participação coletiva.
Nesse sentido, o GPEA tem caminhado junto a este povo, promovendo diálogos que
ultrapassam os objetivos de pesquisa, para ajudar a florescer a esperança e a luta por tempos de
justiça e de paz. Desde 2006, muitas pesquisas frutificaram em Mata Cavalo, inaugurando estes
diálogos com o projeto “Territorialidade e temporalidade na comunidade quilombola de Mata
Cavalo”, que recebeu o financiamento da FAPEMAT (Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato
Grosso) (SATO, et al, 2008) e buscou diagnosticar conflitos socioambientais e seus efeitos
devastadores, propondo o enlace entre a cultura e a natureza, para oferecer visibilidade ao
conceito de sustentabilidade defendido pelo GPEA (AMORIM, 2017).
Logo no ano seguinte, a antropóloga e perita Dra. Edir Pina de Barros finalizou a
elaboração de um Laudo Pericial Histórico-Antropológico sobre o Complexo Boa Vida – Mata
Cavalo (BARROS, 2007), com estudos detalhados acerca da história, política, cultura e natureza,
que ofereceu subsídios muito importantes para dar continuidade aos estudos deste grupo
pesquisador, e de outros que necessitaram destas informações.
O ano de 2008 culminou com a defesa da primeira dissertação de Mestrado do GPEAUFMT, denominada “Território de Mata Cavalo: identidades em movimento na educação
ambiental” (SIMIONE, 2008), pela historiadora Roberta Simione. Foi quando teve início uma
proposta de mapeamento dos grupos sociais de Mato Grosso, que identificou e registrou
identidades de resistência, junto às comunidades tradicionais e os grupos sociais em situação de
vulnerabilidade. Neste percurso, o GPEA elaborou a metodologia Mapa Social, que
consubstanciou a tese de doutorado da professora Regina Silva, intitulada “Do invisível ao
visível: o mapeamento dos grupos sociais do estado de Mato Grosso - Brasil.”, defendida em
2011 (SILVA, 2011). Ambas as pesquisadoras foram orientadas pela professora Dra. Michèle
Sato, líder do GPEA, mundialmente conhecida por sua militância pelos direitos humanos e da
terra, e por liderar avançados debates acerca da educação ambiental, justiça climática e
migração.
Desta forma, iniciou-se uma trajetória de muitas ações e pesquisas em Mata Cavalo,
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perpassando diversas nuances relacionadas à educação ambiental: conflitos socioambientais,
pessoas de referência, escassez de água, aspectos culturais, educação popular, currículo escolar,
educomunicação, transmídia e até mesmo a elaboração do PAEC (Projeto Ambiental Escolar
Comunitário), que resultou na edificação da Casa da Cultura Quilombola de Mata Cavalo
(Figura 02), nas proximidades da Escola Estadual Quilombola Tereza Conceição de Arruda.
Essa construção de paredes de pau a pique e chão de cupim batido, construída aos moldes dos
ancestrais quilombolas e ensinada pelos membros mais antigos da comunidade, abriga
artesanatos produzidos pelos moradores, e artefatos do tempo da escravidão. Seu telhado é de
grama, mantida por uma cisterna que reverte a água da chuva em sua irrigação, chamando a
atenção dos visitantes e auxiliando a manter uma temperatura agradável no local. Atualmente,
funciona como uma casa-museu, sendo referência cultural na comunidade, despertando o
interesse dos visitantes e a apropriação cultural dos moradores da região. Essa Casa da Cultura é
também o enfoque principal da tese de doutorado de um dos pesquisadores do GPEA.
Figura 2: Casa da Cultura Quilombola de Mata Cavalo.

Fonte: Acervo do GPEA-UFMT. Créditos da imagem: Cristiane C. A. Soares. Quilombo de Mata Cavalo, 2017.

Esses debates que constituíram a trajetória dos diálogos e aprendizagens do GPEA em
Mata Cavalo, foram extremamente inspiradores para a elaboração da dissertação que inspirou
este trabalho, perpassou pela diversidade cultural quilombola, possibilitou a sensibilização
acerca da degradação ambiental por meio da arte-educação-ambiental e adensou o debate que
relaciona intrinsecamente a cultura e a natureza, por meio do mapeamento social da cultura.
Pela limitação do presente artigo e pela impossibilidade de descrever cada uma das
dissertações e teses, finalizadas e em andamento, que promovem a visibilidade de Mata Cavalo,
sistematizamos os trabalhos na seguinte ilustração (Figura 03).
Figura 03 – Ramificações das pesquisas do GPEA no Quilombo de Mata Cavalo.
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Fonte: Acervo do GPEA-UFMT. Arte de Cristiane C. A. Soares. Mato Grosso, 2019.

Mais importante que os resultados desta dissertação, foram os caminhos percorridos,
tanto para os pesquisadores, quanto para a comunidade. Dentre as numerosas ramificações de
pesquisas do GPEA em Mata Cavalo, destacam-se, como os nossos mais belos frutos, o
caminhar pesquisador de duas professoras quilombolas, que por meio de ações afirmativas para
quilombolas, negros ou indígenas, ingressaram no Programa de Pós-Graduação em Educação e
tornaram-se integrantes do GPEA, defendendo o mestrado em 2019. Júnia Santana dissertou
sobre “Aprendizagens da terra nas narrativas das mulheres guerreiras do Quilombo Mata Cavalo” e
Adrianny Abreu, com a dissertação intitulada “Uma escola no quilombo: narrativas da educação, das
lutas e das resistências na Comunidade Quilombola de Mata Cavalo”. Em meio a tantas dificuldades
e exclusões, elas enfrentaram grandes desafios e se posicionaram como valentes pesquisadoras, com
os olhares sensíveis dos que sentem na pele as marcas do preconceito e da ausência de
oportunidades, mas que não deixam de lutar por aquilo que acreditam.

8 Considerações desse caminhar pesquisador

São muitas as considerações que poderiam ser feitas para tentar descrever as trilhas dessa
pesquisa, e o quanto um grupo pesquisador nos reverbera novos olhares e constantes
transformações, tanto no âmbito da pesquisa, quanto em nossa visão de mundo. Ainda que não
seja possível mudar a realidade em que vivemos, lançamos sementes em um solo que, mesmo
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sofrendo a aridez do racismo e da injustiça ambiental, floresce a cada dia em táticas de
resistência.
Nos diferentes olhares de um grupo pesquisador, cada qual produzindo conforme suas
particularidades e perspectivas de trabalho, conseguimos observar, em cada uma das teses ou
dissertações que foram cuidadosamente estudadas para compor estes referenciais teóricos, as
mãos que se unem (Figura 04) para produzir a pesquisa como o corpo inteiro, como o respeito às
lutas e dores do outro, formando comunidades aprendentes que, conforme afirma Brandão
(2005), transmitem saberes diferentes, mas não desiguais.
Figura 1 Membros do GPEA plantando mudas de árvores na UFMT.

Fonte: Acervo do GPEA-UFMT. Créditos da imagem de Déborah Moreira. Cuiabá, Mato Grosso, 2017.

Com o intuito de oferecer subsídios para aprofundar pesquisas dialógicas e reflexivas
acerca da educação ambiental no quilombo de Mata Cavalo, sob a perspectiva de um grupo
pesquisador, lançamos mão da organização de referências bibliográficas que pesquisaram
exaustivamente os inúmeros aspectos que relacionam a cultura e a natureza deste povo.
Dessa forma, compreendemos esse artigo também como uma provocação à reflexão
acerca da educação ambiental, tanto do âmbito da teoria, quanto das práxis e da formação
política em campos de pesquisa, e suas possibilidades que se estendem, não só a Mata Cavalo,
mas também junto a todo e qualquer grupo que consideramos em situação de vulnerabilidade
socioambiental.
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Resumo:
O lócus desta pesquisa é a Escola Estadual São José em Água Fria, peça fundamental para a construção de uma
consciência humanizadora que fortaleça os povos Remanescentes de Quilombo no Morro do Cambambi na Chapada
dos Guimarães. Teoricamente o artigo se apoia em Gauthier (2019), Mignolo (2017), Candau (2013), entre outros.
A pesquisa aborda os conceitos de Racismo Ambiental e Mudanças climáticas no sentido de denunciar a Injustiça
Ambiental que sofrem os Remanescentes dos Quilombos do Moro do Cambambi. A metodologia utilizada é
Sociopoética, visando não só levantamento de dados, mas acima de tudo buscar a interação e troca de
conhecimentos com a comunidade, respeitando sua cultura e fortalecendo os laços entre a Educação que representa
seus sujeitos e a academia. O resultado fornece subsídios para a conquista de Políticas Públicas que atenda os
anseios e necessidades da comunidade de Água Fria e todo o quilombo no Morro do Cambambi.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Racismo Ambiental. Decolonialidade.

1 Introdução

O lócus desta pesquisa é a Escola Estadual São José, construída há 50 anos, localizada no
distrito de Água Fria a 40 km da cidade de Chapada dos Guimarães, no Morro do Cambambi. O
Morro do Cambambi conta com 13 Comunidades formando um grande “Quilombos”. A unidade
escolar atende cerca de 664 alunos, sendo 200 na sede e os demais nas salas anexas em outras
comunidades vizinhas. Trata-se de uma Pesquisa Social com Método Qualitativo e a
metodologia utilizada será a Sociopoética. O objetivo é compreender a construção de um
currículo construído com a participação dos estudantes e pela comunidade escolar, que alcance
as especificidades que se almeja para um currículo de uma escola Quilombola.
A pesquisa sociopoética nasceu há mais de 20 anos e tem contribuído para o
desenvolvimento de pesquisas em vários campos do conhecimento, pois considera de fato os
anseios e a cultura dos povos pesquisados. De acordo com Gauthier (2019), é uma metodologia
que permiti captar ao máximo o que não foi dito por si considerar muito evidente. Desta forma
esta metodologia “é uma facilitadora, pois “seja através de narrativas míticas, da intuição da fala
certa no momento certo, de afetos, do imaginário” é que age no coletivo, o Grupo Pesquisador,
interagindo com a comunidade”.
Desta forma assumimos a pesquisa como Grupo de Pesquisadores em Educação
Ambiental, Comunicação e Arte – GPEA da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT),
que valoriza a interação do grupo não só com os estudantes, mas também com toda a
comunidade (povo) para que, na troca de saberes, possamos construir novas aprendizagens,
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pautadas no conceito de Comunidades Aprendentes, como é apresentada por Brandão (2006),
Freire e Nogueira (1993), Júnio (2005), etc.
Este projeto tem em seu escopo a Educação Ambiental - EA, considerando a diversidade
dos temas por ela tratados, bastante abrangentes e de grande relevância para a construção de uma
sociedade mais justa e solidária. Uma vez que falar de Educação Ambiental é falar de Educação
Popular, aqui faremos menção das três dimensões da EA que são: Axioma – EU, Episteme –
OUTRO e Práxis – MUNDO, na visão do grupo pesquisador, GPEA (2019). Formulou-se então
o seguinte problema: De que forma um currículo construído com a participação dos estudantes e
pela comunidade escolar, poderá alcançar as especificidades que se almeja para um currículo de
uma escola Quilombola?
O conceito de “colonialidade” que foi utilizado pela primeira vez pelo sociólogo peruano
Anibal Quijano, entre os anos 1980 e 1990, apresentado por Mignolo (2017), como “o lado mais
escuro da modernidade”. O autor participa que participa do grupo, modernidade/colonialidade
define, “um conceito que especifica um projeto particular: o da ideia da modernidade e do seu
lado constitutivo e mais escuro, a colonialidade, que surgiu com a história das invasões
europeias” (MIGNOLO 2017).
A educação como sendo essencial para a prática da decolonização, pois para que se
coloque “em prática o projeto decolonial, tornar-se-á necessário utilizar os aparatos
educacionais, políticos e curriculares a fim de se proporcionar o direito à voz aos sujeitos
subalternos, constituindo-os como seres epistemologicamente situados na práxis reflexiva da
condição subalterna”, Andrade e Reis (2018, p. 7).
Os remanescentes dos Quilombos têm sofrido com descaso do Poder Público, que muitas
vezes os abandonam à sua própria sorte, o que se configura o Racismo ambiental, Souza (2017).
Obrigados a abandonarem suas terras para dar lugar a “Usina de Manso”, que hoje se encontram
expulsos de suas próprias terras, resistindo ao tempo na esperança de um dia terem de volta as
suas identidades e viverem com dignidade. O quilombo revela este lado obscuro e injusto, de
que fala Mignolo (2017).
Percebe-se a escola como peça fundamental para a construção de uma consciência
humanizadora que fortaleça os povos em constante estado de vulnerabilidade, e que os
despertem para a real situação climática. Como esclarece Candau (2008), a respeito do
“empoderamento”, como uma forma de encorajamento do sujeito como agente de sua própria
história de vida, tanto individual como no coletivo, para esta autora, “outro aspecto fundamental
é a formação para uma cidadania aberta e interativa, capaz de reconhecer as assimetrias de poder
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entre os diferentes grupos culturais de trabalhar os conflitos e promover relações solidárias”
(CANDAU, 2008).

2 Considerações finais

O intuito maior deste artigo é dar visibilidade á Comunidade de Remanescente de
Quilombo do Morro do Cambambi, e neste sentido, esta pesquisa contribui com a valorização do
currículo da escola, pois ele “é o polo estruturante” como assegura Arroyo (2007).
Enfim, uma pesquisa no âmbito da EA, não tem a pretensão de dizer o certo ou errado,
mas sim compreender o olhar dos sujeitos, a sua percepção sobre o “seu ambiente e a sua
territorialidade”, ratificando o caráter político e ideológico da EA, (SENRA, 2002). “A educação
ambiental pode ser uma alternativa para se pesquisar a educação quilombola e as relações étnicoraciais, já que muitas vezes as duas caminham lado a lado, no favorecimento das populações
excluídas, no enfrentamento das injustiças socioambientais, e nos aspectos educacionais
(SENRA, 2009, P. 92).
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Resumo:
A Interpretação Ambiental é uma ferramenta, que quando utilizada na perspectiva crítica, é capaz de sensibilizar e
despertar nas pessoas a reflexão e a leitura crítica do contexto, colaborando com a transformação socioambiental,
provocando tomadas de decisões positivas frente aos problemas ambientais, além de ser uma forte aliada da
Educação Ambiental. Apesar de incipiente no Brasil, a Interpretação Ambiental é uma atividade que vem se
mostrando relevante à temática das causas ambientais. Nesse sentido ela pode tornar ainda mais eficiente quando
abordada a partir de uma perspectiva socioambiental. Esta investigação é resultado de uma proposta de pesquisa
bibliográfica e tem o objetivo de proporcionar uma reflexão sobre a importância da Interpretação Ambiental ser
trabalhada a partir de uma concepção crítica, transformadora e emancipatória. Ao final desta pesquisa, enfatiza-se a
importância da criação de políticas públicas que fomentem a formação de Educadores Ambientais na perspectiva
crítica, para que assim possam contribuir com a transformação social, através do combate das políticas de
desigualdades e das injustiças socioambientais.
Palavras-chave: Interpretação Ambiental. Perspectiva Crítica. Emancipatória. Educação Ambiental.

1 Introdução

Esta pesquisa está inserida no campo investigativo da Interpretação Ambiental. O tema
de abordagem refere-se à importância da Interpretação Ambiental a partir de uma concepção
crítica, transformadora e emancipatória. O foco da pesquisa é proporcionar aos leitores algumas
concepções da Interpretação Ambiental, e ao mesmo tempo, perceber o quanto esta pode
contribuir com a Educação Ambiental, quando trabalhada, a partir de uma metodologia que
busque a reflexão e a leitura crítica do contexto, que colabora com a transformação
socioambiental, provocando tomadas de decisões positivas frente aos problemas ambientais.
A Educação Ambiental no Brasil, ainda, é muito conservadora, muitas práticas são
pontuais, fragmentadas, conteudistas e desconectadas do contexto socioambiental, pois são
trabalhadas na perspectiva da contemplação e sensibilização para a preservação e conservação da
natureza.
Ao compartilhar da mesma ideia Witt (2013), salienta que as práticas educativas, neste
contexto, acabam por considerar o meio ambiente como natureza, resumindo-se a fauna, a flora,
aos processos biológicos, sem incluir o ser humano, parte-se de uma concepção puramente
conservadora/preservacionista do meio ambiente, ao não considerar os fatores sociais e culturais
envolvidos. Witt (2013 p. 40), ainda finaliza e ressalta, “a sensibilização proporcionada pela
vivência acaba se encerrando no indivíduo, não instigando a geração de processos participativos
e de intervenção, enquanto deveria se constituir como um dos fatores promotores de tais
processos”.
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Portanto, as atividades desenvolvidas a partir da concepção de meio ambiente,
caracterizadas

como

conservadoras/preservacionistas

reduzem-se

ao

encantamento

e

deslumbramento com as belezas naturais. Nesse contexto, as trilhas, ferramenta muito utilizada
na Interpretação Ambiental, assumem caráter conteudistas com atividades, quase sempre,
pontuais, negando um processo continuado e de maior complexidade, esquecendo-se que a
história do ambiente é resultado de um processo do qual o homem faz parte, portanto, coevolui
com as demais espécies.
Assim, diferente dessa concepção, parte-se do pressuposto de Ximenes (2015), que
ressalta a importância da Interpretação Ambiental fundamentada numa perspectiva crítica:
A interpretação ambiental está além dos projetos pontuais em trilhas e centros de
visitantes, não termina após a experiência vivida em contato com a natureza. O
princípio da atividade é possibilitar uma abordagem crítica das relações existentes entre
educação, sociedade, trabalho e natureza, que leve a uma reflexão sobre o seu papel na
sociedade e a capacidade de utilizar os aprendizados para agir em situações do
cotidiano. Assim, a interpretação ambiental pode ser trabalhada de maneira ampla,
considerando todo o processo de comunicação e aproximação entre a unidade de
conservação e a sociedade. (XIMENES, 2015 p.94).

Ao tratarmos de Interpretação Ambiental na perspectiva crítica, envolvemos questões
históricas, sociais e culturais e demonstramos a interdependência existente entre a espécie
humana e o meio ambiente, para além disso, busca a reflexão e a transformação social através do
combate das políticas de desigualdades, das injustiças socioambientais e da defesa e luta por
uma ambiente ecologicamente equilibrado.
Portanto, nesta pesquisa pretende-se fazer um levantamento sobre a conceituação de
Interpretação Ambiental, realizando uma discussão sobre a importância da Interpretação
Ambiental ser trabalhada a partir de uma concepção crítica, transformadora e emancipatória.

1.1 Concepções históricas da Interpretação Ambiental
Ao longo da história, vários escritores propõem diferentes conceitos em diferentes
vertentes para a Interpretação Ambiental. Freeman Tilden, em seu livro Interpretando o nosso
Patrimônio, publicado em 1957, foi um dos primeiros escritores a dar uma definição de
Interpretação. Na concepção de Tilden (1957), a interpretação se configura como uma
ferramenta que cria conexões entre as pessoas e os lugares, que vai além da simples informação,
envolve a transmissão de uma mensagem significativa.
No Brasil, somente em 2006, o Ministério do Meio Ambiente estabeleceu uma definição
nacional para interpretação ambiental como “uma maneira de representar a linguagem da
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natureza, os processos naturais, a inter-relação entre o homem e a natureza, de maneira que os
visitantes possam compreender e valorizar o ambiente e a cultura local” (MMA, 2006 p.17).
Mais tarde, depois de mais uma década o ICMbio conceituou assim, “a interpretação
ambiental é um conjunto de estratégias de comunicação destinadas a revelar os significados dos
recursos ambientais, históricos e culturais, a fim de provocar conexões pessoais entre o público e
o patrimônio protegido” (ICMBio 2018 p.16).
Nas concepções referenciadas acima, observamos que a Interpretação Ambiental, não se
configura na simples transmissão de informações, busca criar conexões entre as pessoas e os
lugares, preocupa-se em sensibilizar, desenvolver valores e sentimento de pertencimento do
homem com a natureza, mas também percebe-se que são definições que não contemplam a
Interpretação Ambiental na dimensão crítica e emancipatória, concluindo que ainda se tem
muito a avançar.

1.2 Concepção de meio ambiente versus estratégias metodológicas

No Brasil as práticas de Interpretação Ambiental com base na perspectiva crítica ainda
são incipientes. A maioria carecem de políticas que visem a formação dos educadores
ambientais, a fim de despertar um novo olhar para práticas de Interpretação Ambiental, uma vez
que a concepção de Interpretação Ambiental que o educador possui influencia fortemente na
escolha das suas estratégias de abordagem da Interpretação Ambiental. Além disso, a concepção
do educador pode ser determinante na forma como o sujeito passará a interpretar o ambiente, a
partir daquele momento.
Na realização das atividades de Interpretação Ambiental, na perspectiva crítica, o
educador ambiental precisa planejar o roteiro da atividade com rigor metodológico, pois um
método bem elaborado possibilita construir uma nova percepção no sujeito em relação a maneira
de ver e de agir em relação ao meio ambiente, e isso não é tarefa fácil, visto que requer uma
transposição didática que só se consegue com um bom planejamento. Essa mesma ideia se
confirma na concepção de Interpretação Ambiental de Carvalho e Herrera (2016, p. 39) que
assim definem a Interpretação Ambiental como: “aquela atividade educativa que requer ser
orientada metodologicamente, com o fim de revelar os significados e os valores que os objetos,
fenômenos e processos que fazem parte do patrimônio cultural e natural da humanidade, tem
para os seres humanos [...]”, portanto é indispensável no planejamento e na execução da
atividade, o rigor metodológico, sem o qual, a atividade tenderá ao fracasso.
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2 Considerações Finais

A Interpretação Ambiental, quando bem planejada, é um valioso instrumento de
transformação socioambiental, e por meio dela é possível desenvolver nas pessoas, capacidades,
habilidades e competências, que visem a tomada de atitudes e ações positivas frente às
problemáticas ambientais, pautadas na justiça ambiental, no pensamento crítico e emancipatório.
Por fim, é válido ressaltar a importância da criação de políticas que fomentem a formação dos
Educadores Ambientais na perspectiva crítica, para que assim possam garantir um ambiente
melhor para as atuais e futuras gerações.

Referências bibliográficas
CARVALHO, Edione Teixeira de & HERRERA, Manuel González. Interpretação Ambiental
no contexto Educativo: Estruturação Metodológica e Implementação Prática. Minas Gerais:
Virtual Books, 1996.
ICMBio. Interpretação Ambiental nas Unidades de Conservação Federais. Organizadores:
Caetano, A. C, Gomes, B. N, Jesus, J. S, Garcia, L.M, Reis, S. T. Brasília: Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, 2018.
MMA. Diretrizes para a Visitação em Unidades de Conservação. Brasília: Ministério do
Meio Ambiente, 2006.
TILDEN, Freeman. Interpretando nosso patrimônio. Chapel Hill: Universidade do Norte da
Carolina Press, 1957.
XIMENES, Simone Sousa Freitas. Interpretação ambiental em unidades de conservação e a
perspectiva crítica da educação ambiental: possibilidades para o planejamento e
monitoramento, 2015. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, Instituto de Florestas.
WITT, Julia Rovena. Educação Ambiental em unidades de conservação: a experiência da
ação cultural de criação Saberes e Fazeres da Mata Atlântica no litoral norte gaúcho 2013.
Dissertação (Mestrado em Educação Ambiental) – Universidade Federal do Rio Grande,
Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, Rio Grande/RS, 2013.

1471

A NATUREZA NOS TEXTOS POÉTICOS DE MARILZA RIBEIRO
Fernanda Danielle Neves de Jesus (UFMT/CUA) - fernanda_dnj@hotmail.com
Resumo
Este trabalho é parte de um projeto desenvolvido no âmbito do curso de Especialização: Linguagens e ensino:
língua e literatura, da UFMT no campus do Araguaia, no ano de 2019. Temos como objetivo a análise textos
poéticos da poetisa mato-grossense Marilza Ribeiro que abordem, em sua temática e estrutura, elementos que
remetam à natureza. Tal análise partirá do conceito de natureza como parte de um sistema ecológico, bem como
origem e existência humana. Utilizaremos para análise o método fenomenológico. Esperamos com o resultado das
análises construir reflexões acerca dos recursos empregados para os efeitos de sentido encontrados nas poesias de
Ribeiro.
Palavras-chaves: Natureza. Marilza Ribeiro. Literatura Mato-Grossense.

1. Introdução

Neste trabalho, propomos o estudo da obra poética da escritora mato-grossense Marilza
Ribeiro, com enfoque para poemas que trazem em sua estrutura e em seu tema a representação
da „natureza‟, com destaque para as imagens que incidam sobre essa temática.
Na obra História da literatura de Mato Grosso: séc. XX (2000), Magalhães traça um
panorama geral da obra de Marilza Ribeiro, considerando principalmente o aspecto temático.
Nesse âmbito, destaca que a poeta apresenta em seu leque temático o apelo erótico, a natureza, a
denúncia social, além de uma reflexão constante sobre a consciência de existir. Desde esses
apontamentos, outras pesquisas foram realizadas acerca da produção literária da escritora. No
entanto, nenhuma, até o momento, propôs-se a refletir de forma específica sobre a construção
poética da natureza na obra da escritora.
A natureza constitui um dos aspectos mais profícuos de sua obra, o que se verifica não
apenas pela recorrência da temática. Mas também pelo fato de que, mesmo quando não há um
significante que, na lógica do texto, produza um significado relativo à natureza, percebe-se sua
força estruturante, como nos versos do poema “Inconsistência”:
Na cidade-arena
feito polvo-máquina
condicionando
seres sonâmbulos
multidões
nas Grades
do não sentir
não pensar,
não entender.

Nesse poema, os significantes “polvo” e “pavão” não têm significados que se relacionam
com qualquer ideia de natureza, no entanto, como não pensar que os seres sonâmbulos são
humanos “desumanizados” por que tem seu viver estruturado por um afastamento da natureza?
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O poema está a nos dizer que o ser humano, sem o seu contraponto na natureza, vivendo apenas
na “cidade-arena”, perderia a sua humanidade?

2. Problema

Diante do exposto, o problema sobre o qual nos concentraremos será o de revelar como
os sentidos que, predominantemente, se produzem quando Marilza Ribeiro constrói imagens
poéticas da natureza. Além disso, procuraremos refletir acerca das funções da natureza na obra
da poeta.
Hipoteticamente, partimos de três eixos de sentido que seriam acionados nas situações de
interação em que se usa o nome “natureza”. São eles: natureza como essência que interligaria
todos seres do universo e natureza como lugar (WILLIANS, 2011). Como uma consequência da
“natureza como lugar”, procuramos refletir acerca dos sentidos produzidos no âmbito de
imagens poéticas que representem a interação entre seres humanos e natureza.
Para analisar as funções da natureza na poética de Marilza, mobilizaremos o referencial
teórico de Ozíres Borges que apresenta um estudo acerca do espaço nos textos literários.

3. Objetivos Geral

Investigar a composição de imagens poéticas da natureza nos escritos de Marilza Ribeiro,
de modo a evidenciar aspectos semânticos e funcionais recorrentes.

3.1 Objetivos específicos
1.

Identificar e inferir sentidos por meio de comparação e análise a partir dos

elementos constitutivos da arte poética tanto no que diz respeito à forma como ao conteúdo;
2.

Estabelecer relações entre forma e conteúdo semântico de modo a reconhecer

valores imbricados em suas composições, por meio de análise comparativa entre estrutura,
organização poética.
3.

Verificar nas obras os valores que compreendem o contexto histórico e cultural

em que as obras foram produzidas. Sem desviar do próprio texto enquanto objeto artístico e
possibilitar que outros sentidos sejam possíveis a partir da leitura de cada texto;
4.

Refletir sobre o modo como se relacionam os elementos estéticos representados

pela „natureza‟ enquanto meio para a construção de imagens nos poemas;
4. Justificativa
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O presente se trabalho justifica por dois motivos. O primeiro é de ordem literária.
Constata-se a recorrência da temática „natureza‟ na literatura, sendo ela, muitas vezes, parte
fundamental da expressão poética nos diferentes períodos estéticos da literatura, como é o caso
da natureza para os árcades (CANDIDO, 2000). Fenômeno semelhante é detectado Hilda
Magalhães no que tange a literatura de Mato Grosso:
pudemos constatar a forte presença da natureza na literatura mato-grossense, verificável
já nas obras aquineanas, repletas de imagens exuberantes de Mato Grosso e que perdura
em toda a literatura desse século, trabalhada sob vários enfoques, desde a natureza
idealizada de Dom Aquino até a natureza mítica e mística das obras de Tereza Albués,
passando ainda pela natureza surreal da obra de Manoel de Barros e pelo enfoque
telúrico das poesias de Marilza Ribeiro.

Embora Magalhães aponte o fenômeno acima, análises que evidenciem a importância do
tema natureza para a literatura de Mato Grosso ainda são poucas, o que também se pode dizer
acerca da obra de Marilza Ribeiro. Assim, esse trabalho visa contribuir diretamente para a
compreensão dos escritos dessa autora. E, ainda que indiretamente, para o entendimento do
sistema literário mato-grossense.
Por este motivo, buscaremos neste trabalho entender como as imagens poéticas
referentes à natureza se organizam em alguns poemas dessa autora e quais os sentidos e valores
podem ser inferidos a partir do modo como a poeta as constrói. Sem sobrepor os aspectos sociais
aos estéticos, nas composições que serão o foco deste trabalho, procuraremos, em conformidade
com Antonio Candido (2006), realizar análises que harmonizem dialeticamente o estético e
social com momentos da interpretação.
Prerrogativas como a valorização de autores e obras mato-grossenses, a divulgação dos
estudos e pesquisas, o acesso aos materiais de análise pressupõe justificativa para o estudo e a
conservação de nossa cultura, no âmbito da qual se insere a poesia de Marilza Ribeiro.
A segunda justificativa refere-se ao engajamento ecológico que se verifica nos escritos de
Marilza Ribeiro. Nesse âmbito, o estudo, valorização e divulgação dos escritos da autora
representa uma ação de formar uma sociedade mais justa e consciente da importância de se
preservar a natureza.
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APLICAÇÃO DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA NO
ENSINO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Kelin Cristina Miorando Pommer (PPGCAM/UFMT) – kelincristinacd@gmail.com

Lucinere Propodolski (PPGCAM/UFMT) –lupropodolski@gmail.com
Resumo:
A educação do campo é palco de muitas discussões em virtude dos métodos de ensino exigidos para aplicabilidade
da mesma. Deste modo este modelo de ensino aderiu em sua grade curricular a disciplina de Ciências Agrárias
tendo como eixos, agricultura familiar, economia solidária e agroecologia. Neste contexto educacional busca-se
trabalhar a interdisciplinaridade, agregando teoria e prática, deste modo professores da escola Municipal Norberto
Schwantes no município de Terra nova do Norte – MT, desenvolveram o projeto com alunos do 2° ano do ensino
médio através de visitas em propriedades de fruticultores, palestras com agrônomos sobre a fruticultura no
município e elaboração de um campo experimental em uma área de 450m2 com as principais culturas cultivadas
pelos fruticultores na região. O objetivo do projeto foi proporcionar aos estudantes maior clareza com a relação à
atividade de fruticultura no município bem como sensibilizar os estudantes para maior valorização do local onde
vivem, apresentando alternativas de uso de suas propriedades para geração de renda para suas famílias, além de
promover um conhecimento sólido em botânica através de aulas práticas. Os resultados proporcionaram maior
compreensão dos estudantes com relação as alternativas que o campo oferece, também motivou o senso crítico dos
envolvidos possibilitando um melhor relacionamento entre os mesmos e conseqüentemente uma melhor
convivência em meio a sociedade. Para medir a relevância do projeto para os estudantes, foi aplicado um
questionário sobre o método de ensino interdisciplinar agregando aulas teóricas e práticas, obtivemos um resultado
de 98% favoráveis a essa prática de ensino.
Palavras-chave: Educação do campo. Fruticultura. Prática pedagógica

1 Introdução
O contexto da aplicabilidade de métodos de ensino no modelo de educação do campo
segue uma proposta diferenciada se comparado ao ensino de escolas urbanas. A educação do
campo aborda conteúdo do núcleo comum, porém com um olhar voltado para a realidade do
estudante, associando teoria e prática, constando em sua grade curricular uma disciplina
chamada Ciências Agrárias a qual agrega três eixos que a norteiam, Economia Solidária,
Agricultura Familiar e Agroecologia. Esses três eixos devem ser trabalhados em consonância de
forma a estabelecer uma visão clara e objetiva num contexto amplo de educação ambiental.
O êxodo rural tem sido uma realidade preocupante, tornando-se o foco do ensino de
Ciências Agrárias, de maneira a sensibilizar o estudante com relação a valorização do local onde
vive promovendo conhecimentos de possibilidades socioeconômicas que suas propriedades
proporcionam.
A agricultura familiar é um universo profundamente heterogêneo, seja em termos de
disponibilidade de recursos, acesso ao mercado, capacidade de geração de renda e acumulação
(Buainain et al, 2003). A fruticultura é uma atividade muito presente no município de Terra
Nova do Norte - MT, sendo fonte de renda de muitas famílias, desse modo o projeto surgiu com a
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finalidade de conhecer essa produção no município, identificando as várias alternativas que o
campo oferece, despertando o senso critico dos alunos de modo que isso possibilite uma maior
valorização dos mesmos para com o lugar onde vivem.
Promover o exercício do aprendizado é indispensável para a construção do
conhecimento, desse modo será realizado um campo experimental com algumas espécies de
frutas com a finalidade de observar e conhecer na prática as fases de desenvolvimento destas
espécies, promovendo a aplicabilidade do ensino de botânica de forma interdisciplinar
associando teoria e prática.

2. Objetivo

Sensibilizar os estudantes para maior valorização do local onde vivem, apresentando
alternativas de uso de suas propriedades para geração de renda para suas famílias, além de
promover um conhecimento sólido em botânica através de aulas práticas.

3. Material e método

O projeto foi desenvolvido por alunos do 2° ano do ensino médio da Escola Municipal
Norberto Schwantes no município de Terra nova do Norte – MT no ano de 2012. Inicialmente
foram realizadas algumas aulas teóricas para esclarecimento e maior conhecimento a respeito da
agricultura familiar e sua importância a nível país-estado-município. Foram realizadas visitas na
propriedade de fruticultores na região ( ANEXO - figura 01), palestras sobre a Fruticultura do
município de Terra Nova do Norte com o agrônomo da Cooperativa Agropecuaria Mista
Terranova Ltda (COOPERNOVA) Marcio Sidnei Semprebom (ANEXO - figura 02). A
funcionária da escola Elenice Dantas doou uma área (450m2) em sua propriedade para a
montagem de um campo experimental (ANEXO - figura 03) com as frutas mais produzidas no
município (caju, acerola, goiaba, maracujá), foram realizadas aula prática de coleta de solo do
campo experimental para análise, com auxílio dos agrônomos da COOPERNOVA (ANEXO figura 04), foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre as exigências para cultivo das
espécies escolhidas para plantio no campo experimental, bem como sua fisiologia e morfologia
(ANEXO - figura 05).

Figura 01 - Visita a propriedades de fruticultores
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Fonte: Acervo próprio.
Figura 02 – Palestra com o agrônomo Marcio Sidnei Semprebom

Fonte: Acervo próprio.
Figura 03 – Limpeza do campo experimental

Fonte: Acervo prórpio.
Figura 04 – Coleta de solo para análise

Fonte: Acervo próprio.
Figura 05 – Pesquisas complementares.

Fonte: Acervo próprio.

4. Resultados

O projeto não objetivou apenas o aspecto conhecimento, mas também, um aprendizado
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voltado para a realidade local, proporcionando uma maior compreensão com relação as
alternativas que o campo oferece, também motivou o senso crítico dos envolvidos possibilitando
um melhor relacionamento entre os mesmos e conseqüentemente uma melhor convivência em
meio a sociedade. No que se refere aos conhecimentos de botânica construídos no decorrer do
projeto, os resultados foram muito satisfatórios, porém ficaram prejudicados devido à falta de
recursos para concluir o campo experimental, deste modo não foi possível aplicar teoria e prática
de maneira efetiva. Para medir a relevância do projeto para os estudantes foi aplicado um
questionário sobre o método de ensino interdisciplinar agregando aulas teóricas e práticas,
obtivemos um resultado de 98% favoráveis a essa prática de ensino.
Referencias
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AS ESPECIFICIDADES DOS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS DA ESCOLA ESTADUAL “SÃO JOSÉ”: DESAFIOS DA
EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA
Elisangela Maria de Amorim (Mestranda PPGEn/GEAC/IFMT) – amorim.elismaria@gmail.com
Raquel Batista Ramos (Mestranda PPGEn/GEAC/IFMT) – kell.kell601@gmail.com
Ronaldo Eustáquio Feitoza Senra (PPGEn/GEAC/IFMT) – bolinhasenra@yahoo.com.br

Resumo:
Apresentamos uma pesquisa, em andamento, que tem como proposta, investigar se as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Escolar Quilombola estão sendo aplicados efetivamente, e de que modo dialoga com as
especificidades étnicas culturais da comunidade quilombola Morro do Cambambi localizada no município de
Chapada dos Guimarães/MT em turma de Educação de Jovens e Adultos na Escola Estadual “São José”. Quanto
aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma abordagem qualitativa, estudo de caso cuja metodologia utilizada
é a pesquisa sociopoética, incluindo entrevista semiestruturada, análise documental e pesquisa bibliográfica que
buscou aporte teórico nas ideias de autores tais como: MIGNOLO (2005) WALSH (2009), FANON (2008) e
QUIJANO (2002) no que se refere aos conceitos de pensamento Modernidade / decolonialidade, em conformidade
com a Pedagogia decolonial. Os sujeitos de pesquisa que compõem este estudo são os docentes da Educação de
Jovens e Adultos, os moradores da comunidade e os alunos da turma de Educação de Jovens e Adultos. Como
resultados prévios alguns conceitos e singularidades deverão ser destacados, tais como quem são estes sujeitos da
EJA, a especificidade de uma Educação Escolar Quilombola, o processo de luta e resistência da Comunidade no que
tange as questões socioambientais, no intuito de entender de que maneira ocorre essa interação/dialogo entre eles e
como cada um contribuí para real efetivação umas das outras.
Palavras-chave: Educação Escolar Quilombola, Quilombo, Educação de Jovens e Adultos, Decolonialidade.

1 Introdução

Recentes Políticas Educacionais foram implementadas no Brasil como a Lei nº 10.639,
de 09 de janeiro de 2003 (Brasil, 2003), a qual institui a obrigatoriedade do ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, das
escolas públicas e particulares brasileiras; a Resolução nº 08 de 20 de novembro de 2012 (Brasil,
2012), que define Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar Quilombola na
Educação Básica; e a Resolução CNE/CEB nº 1 de 05 de julho de 2000 (Brasil, 2002) que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Ressalta-se também que na Lei houve a introdução da temática “identidade quilombola”
como parte dos conteúdos a serem abordados na educação básica.
Outro ponto importante é que o processo de instituição da Lei e das diretrizes foi
resultado da ação dos movimentos sociais negros e quilombola, através de discussões históricas
entre diferentes setores da sociedade civil durante os últimos 40 anos.
De acordo com LEITE (2013), a efetivação dessas Leis, em especial a Lei nº
10.639/2003, significa um primeiro passo para o reconhecimento da contribuição dos africanos
escravizados e de seus descendentes à formação da nação brasileira e também representa uma
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abertura fundamental para formulação de politicas públicas específicas. Portanto, fica claro que
é um marco na luta do movimento negro, e a educação é uma ferramenta importante para
legitimação e fortalecimento dessas comunidades.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) a Educação de Jovens e Adultos
tem por objetivo oportunizar a formação escolar para aqueles que não tiveram acesso ao ensino
fundamental ou médio nas idades apropriadas por inúmeros motivos.
De acordo com FREIRE (2005) em sua pedagogia, a educação tem o papel fundamental
de libertação do homem, pensa a educação como ferramenta de igualdade para educar os
“oprimidos” fazendo-os refletir sobre aquilo que os oprime, assim terá consciência, ainda que
dentro do processo de alfabetização, do seu papel social.
Vale ressaltar também ARROYO (2017), que dentro da sua visão da Educação de Jovens
e Adultos, nos faz pensar quem são os alunos da EJA, mencionando que essa modalidade de
ensino é conformada por grupos sociais, de baixa renda, de áreas rurais, negros, desempregados
e que é fundamental conhecer a realidade desses alunos, suas culturas e expectativas.
Toda essa dinâmica nos direciona para o desafio que foi a escolha da Comunidade
Quilombola Morro do Cambambi em Chapada dos Guimarães. O cenário de investigação
escolhido é a Escola Estadual “São José” localizado no distrito de Água Fria a 40 km da cidade
de Chapada dos Guimarães, na qual se tem como lócus, em especifico, a escola que será
pesquisada e suas salas anexas, sendo constatada a importância da educação para o
desenvolvimento dessa comunidade em Chapada dos Guimarães. A Escola “São José” atendeu
em 2018 a um total de 664 alunos, destes 95 alunos eram da EJA.
O objetivo desta pesquisa é identificar as especificidades dos sujeitos da Educação de
Jovens e Adultos da Escola Estadual “São José”.
Nessa combinação, procuramos conhecer a realidade desses sujeitos, seus anseios,
angústias, suas concepções de educação e suas percepções sobre as mudanças climáticas. Além
de saber o que os motivam a estarem em sala de aula com tantas situações avessas, no intuito de
entender de que maneira ocorre essa interação/dialogo entre eles e como cada um contribuí para
real efetivação umas das outras e também como estes saberes da cultura quilombola se
relacionam com os saberes escolares. Bem como que tipo de escola que a comunidade valoriza e
necessita e se esta remete a valores relacionados ao acolhimento, ao respeito às tradições,
afirmação do ser negro, do respeito à diferença.
Vale ressaltar que a proposição desta temática está diretamente ligada à minha formação
docente e às minhas atividades enquanto pesquisadora a partir de discussões que estão sendo
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realizados no Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Educação Campesina, no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

Considerando que essas diretrizes colaboram, direcionam e orientam práticas escolares e
principalmente procuram a valorização da identidade, tradições e os costumes de um povo que
foi por muitos anos invisibilizados, perante nossa sociedade.
Entendendo

a importância que a escola quilombola e escola da rede pública têm

em buscar pela memória coletiva da comunidade, suas especificidades, práticas culturais, formas
de produção do trabalho, questões ambientais e climáticos, festejos e demais elementos que
compreendem o patrimônio cultural das comunidades quilombolas.
Nessa perspectiva, trabalhar a temática de valorização de comunidades quilombolas no
contexto escolar nos revela que esta instituição é favorável à afirmação e à negação de
formações de sentidos de pertencimentos identitários.
Diante do exposto a pesquisa justifica-se porque a escola tem o papel de valorizar as
especificidades dos sujeitos que nela se inserem, além de fazê-los ter orgulho de seu
pertencimento identitário, reavivando suas culturas e suas tradições e permitindo que estas sejam
interpeladas e trabalhadas em seu interior.
E por fim, este trabalho está sendo realizado através da pesquisa qualitativa, tipo estudo
de caso, cuja abordagem metodológica a ser utilizada será sociopoética10, incluindo entrevista
semiestruturada, análise documental e pesquisa bibliográfica que buscou aporte teórico nas
ideias de autores tais como: MIGNOLO (2005) WALSH (2009), FANON (2008) e QUIJANO
(2002) no que se refere aos conceitos de pensamento Modernidade/ decolonialidade, os quais
são estruturantes deste trabalho, conectando com as questões educacionais, em conformidade
com a Pedagogia decolonial11; além do diálogo com as ideias de FREIRE (2005), ARROYO
(2017), LEITE (2013) e ARRUTI (2006)

4 Considerações finais

Este trabalho apresenta uma pesquisa em desenvolvimento e como resultado espera-se
conhecer a história do povo quilombola do Morro do Cambambi, formada por 13 comunidades
10

Vale ressaltar que o método sociopoético foi criado por Jacques Gauthier, filósofo e pedagogo. De acordo com
Petit, (2005, p. 3) Gauthier fundou esse método a partir de suas experiências com o movimento sindical dos povos
indígenas kanak, da Kanak ou Nova-Caledônia, no Pacífico, na luta por independência contra o colonialismo
francês.
11
Para OLIVEIRA. Pedagogia decolonial é expressar o colonialismo que construiu a desumanização dirigida aos
subalternizados pela modernidade europeia e pensar na possibilidade de crítica teórica a geopolítica do
conhecimento. OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. O que é uma educação decolonial?. s/a. Disponível em:
<https://www.academia.edu> Acesso em 08/07/2019.
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(João Carro, Pedra Preta, Pingador, Morro Bom Jardim, entre outras) localizadas em Chapada
dos Guimarães, cujo lastro financeiro está na agricultura familiar, em especial produção de
mandioca, e suas lutas na concretização da legitimação de seu território por meio da educação,
pois o ato de educar também requer provocações e inquietações. O intuito é que sejamos levados
a trilhar possibilidades e perspectivas que compreendem o espaço escolar, para além de uma
efetivação da política pública educacional.
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CAMINHAR DE SOMBRINHAS: RESISTÊNCIAS POÉTICAS NA
CIDADE AO SOL
Katiuska Azambuja (ECCO/UFMT) – katiuskaazambuja@gmail.com
Déborah Santos (PPGE/UFMT) – demoreiranx@gmail.com
Resumo
Este artigo aborda a criação da Caminhada Cuiabá 300 Sombrinhas, organizada pelo Coletivo à Deriva, em 2019.
Englobando diversas poéticas, essa intervenção pode ser compreendida englobando as dimensões arte-educaçãoambiental. Com o objetivo de tensionar lógicas hegemônicas da cidade, como o isolamento, o sedentarismo, a
apatia, falta de participação da sociedade, as inúmeras violências e agressões no cotidiano, e a escassez de diálogos,
realizamos uma instalação poética, criada para a Caminhada. Buscou-se contemplar tanto a beleza da natureza e a
beleza da participação cidadã, representadas por pétalas de rosas, quanto a feiura de relações sociais secas, violentas
e que priorizam o lucro à vida, representadas por fotografias de violações de direitos do ser humano e terra. Neste
relato de experiência trazemos nossas percepções sobre a Caminhada e a instalação poética. Na cidade ao sol,
projetada sob a ótica individualista, para carros, onde se cortam árvores para construir nadas, o ato de caminhar,
interagir, dialogar e ocupar espaços públicos é resistir à lógica hegemônica do isolamento.
Palavras-chave: Coletivo à Deriva; Caminhar; Poéticas; Educação Ambiental; Resistências; Cuiabá.

1 Introdução

Dia 13 de abril de 2019 ocorreu a caminhada Cuiabá 300 Sombrinhas. Ação poética
organizada pelo Coletivo à Deriva, liderado pela Profª Drª Maria Thereza Azevedo e discentes,
da disciplina Poéticas Contemporâneas, do Programa de Pós-graduação em Estudos de Cultura
Contemporânea, da Universidade Federal de Mato Grosso. No ano de aniversário de 300 anos da
Capital Matogrossense e de 10 anos de Coletivo, o percurso da caminhada buscou contemplar o
centro histórico da cidade, e o início da avenida do CPA, representando a Cuiabá tradicional e a
contemporânea. Durante a caminhada houve distribuição de 300 sementes e 300 mudas de
árvores nativas do Cerrado, jogos e apresentações teatrais, instalação poética, lambe-lambe,
dança afro, leitura de trecho de um livro sobre a chacina do Beco do Candeeiro, performances,
distribuição de poemas, apresentações musicais, ciranda, encontros, diálogos e afetos.
Careri (2002, p. 242) escreve que caminhar: “[...] é um instrumento insubstituível para
formar não só alunos como também cidadãos [...] um projeto „cívico‟ capaz de produzir espaço
público e agir comum”. Neste sentido, podemos refletir que caminhar faz resistência à lógica
hegemônica do sedentarismo, ao ritmo cotidiano frenético, ao isolamento, à falta de
solidariedade, à escassez da prática dialógica, ao utilitarismo/funcionalismo da cidade, e ao
ambiente hostil aos pedestres. Caminhar também é expor o próprio corpo ao contato direto com
lugares, pessoas e situações, abrindo possibilidades para diálogos, afetos, empatia, e potências
para o “agir comum”, seja para resoluções de problemas cotidianos, seja para criação de espaços
de convivência e lazer: de um bairro, de uma comunidade, ou de toda a cidade.
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Assim, podemos compreender a caminhada Cuiabá 300 Sombrinhas como um convite
para se repensar a relação entre o nós e o ambiente circundante, oferecendo possibilidades para
refletir sobre a necessidade do ser humano aprender a se re-colocar no mundo, de recuperar o
sentido da coletividade e de ocupar os espaços públicos (como praças e parques) que favoreçam
a partilha de vida (SATO, 2008; BRANDÃO, 2006).
Considerando que a educação ocorre em todos os espaços onde há partilha de vida
(BRANDÃO, 1981; BRANDÃO, 2005), que dentro da educação ambiental “há três esferas
multidimensionais - o indivíduo, a sociedade e a natureza, em diálogo aberto que circunda as
diversas fronteiras da interação eu-outr@-mundo” (SATO; PASSOS, 2002, p.223), e que a arte
cria pensamento criando sensações (DELEUZE; GUATTARI, 1992), ousamos dizer, que a
caminhada envolveu as dimensões: arte-educação-ambiental.

2 Caminhos metodológicos

Deleuze (1988 - 1989, s/p), diz “Criar é resistir” e que “artista é quem libera uma vida
potente, uma vida mais do que pessoal”. Neste sentido, a criação da Caminhada Cuiabá 300
Sombrinhas, pode ser compreendida como um ato polivalente de resistência: pelo próprio
caminhar, e por cada poética que englobou, emergindo questionamentos sobre o direito à cidade
pensada para pessoas, ambientalmente agradável.
Os espaços públicos construídos para o trânsito; a falta de solidariedade; as omissões e
desmandos do poder público com as pessoas, com os Direitos Humanos e da Terra; a lógica do
lucro, das explorações e discriminações; as inúmeras violências existentes em Cuiabá, e em
Mato Grosso; a escassez de espaços para convívio coletivo; os modelos socioculturais
hegemônicos consumistas; as práticas cotidianas de total desconexão com o ambiente,
engendraram a criação de uma instalação poética.
Uma poética que destacamos aqui, foi a realização da instalação feita com pétalas
vermelhas, galho seco e fotografias (Figura 01).

Figura 01 - Instalação poética durante a intervenção Cuiabá 300 Sombrinhas.
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Foto: Katiuska Azambuja (2019).

A escolha de fotos e imagens deu-se em conformidade ao pensamento de André Rouillé
(2005 apud Rey 2003, p. 113) em que “[...] observa a coincidência entre o interesse da arte
contemporânea pela pequena narrativa, pelo cotidiano, pelo comum, e a ascensão da fotografia
enquanto um dos principais materiais da arte. [...]”. As imagens escolhidas são fenômenos
socioculturais recorrentes no cotidiano da cidade de Cuiabá e do estado de Mato Grosso,
descritas logo adiante.
As pétalas vermelhas almejam dialogar com o pensamento dos situacionistas, que
buscavam usar o ambiente urbano para induzir a participação e a construção coletiva das
cidades, contribuindo para a revolução na vida cotidiana contra a passividade e a alienação da
sociedade, o funcionalismo separatista das cidades (movimento moderno de arquitetura e
urbanismo), e a “ausência de paixão, da vida cotidiana”, ou a monotonia. (JACQUES, 2003, p.
13).

3 A Instalação Poética
Um canto da Praça da Mandioca. Um caminho de pétalas vermelhas. Pétalas essas que
evocam paixão, enquanto o que estava em cima, deitado, era um galho velho, seco e
embolorado. Ao redor do galho encontravam-se fotografias e imagens de mulheres violentadas,
crianças sendo agredidas, violência policial contra povos indígenas, animais sendo maltratados,
plantações de soja, veneno sendo despejado em plantações, Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs), e peixes mortos.
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No que tange as injustiças socioambientais, Pedrotti; Sato (2008, p.5) destacam que o
“crescimento econômico determinaram de forma abrupta modificações nos ambientes naturais e
que a degradação social está associada aos danos ambientais, no elo indissociável que prejudica
tanto a cultura como a natureza”.
A intencionalidade desta instalação foi tensionar problemas causados pelo “Desenvolvimento” hegemônico (Sato, 2008). A instalação poética trabalhou com fotografias:
denunciando inúmeras violências e agressões; com um galho seco: denunciando o corte de
árvores, em 2014, relegando os habitantes da cidade, ao sol e calor escaldante, em preterimento
da Copa do Mundo da Fifa, anunciando o funcionalismo urbano e a alienação, a monotonia, a
“falta de paixão” ou a apatia da sociedade referente aos variados campos da vida social; e com
um caminho de pétalas: representando um convite ao envolvimento “que se posicione além do
poder econômico, mas que atente às necessidades sociais, ecológicas e também as espirituais,
compreendendo a ética, a paixão e a solidariedade” (SATO, 2001, p.22).

4 Resultados

Como provocação aos transeuntes e participantes da Caminhada, em frente a instalação,
formando uma encruzilhada, escrevemos: O que você tem a dizer? Deixamos a disposição giz de
cera, tinta guache e folhas de papel. As respostas ao questionamento foram algumas frases e um
desenho de um galho seco e um sol imenso (Figura 02).
Figura 02 - Respostas a Instalação poética na Caminhada Cuiabá 300 Sombrinhas.

Foto: Katiuska Azambuja (2019).
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As/os participantes expressaram frases e um desenho que denunciam a violência do
Estado

contra

a

população

negra,

contra

os

direitos

de

liberdade

garantidos

constitucionalmente, e expressam veemente: “DITADURA NUNCA MAIS” e “FORA BOZO”;
deixando evidente que o amor, a arte, a democracia, e o bem-viver são componentes que não
deixam apagar em nós a esperança de um mundo que valoriza a vida, anunciando o sonho de um
devir justo. As frases estão reproduzidas na figura abaixo (Figura 03).
Figura 03. Respostas ao questionamento O que você tem a dizer?

Autora: Déborah Santos (2019).

O desejo do Coletivo à Deriva é que a cidade seja um lugar de encontros, mais justo e
melhor para se viver, em que as diversidades sejam respeitadas, onde o racismo não encontre
eco, e a natureza seja em si um sujeito de direitos. É pela fé ontológica no ser humano que
carrega a potência do “ser mais” (Freire, 1987), que ousamos dizer que a arte-educaçãoambiental podem ser instrumentos de reflexão capaz de fortalecer em nós a resistência.

5 Algumas considerações

O caminhar pode contribuir na formação cidadã, na medida em que germina espaços de
conexão, entre experiências e histórias de vidas, entre problemas individuais e coletivos, entre
sonhos e pessoas. Enquanto conecta seres humanos ao bem-estar coletivo, à vida e aos Direitos
Humanos e da Terra, o caminhar e a educação ambiental fazem resistência às lógicas
hegemônicas, de um projeto de sociedade segregacionista, consumista, não participativa ou
apática, irresponsável, frenética, sedentária, hierárquica, competitiva, agressiva e violenta.
Assim, consideramos que ao convidar as pessoas para refletirem sobre o espaço físico, a
sua gestão, a cultura e os saberes que pulsam nas ruas, a Caminhada Cuiabá 300 Sombrinhas
dialogou com a educação ambiental progressista praticada pelo Grupo Pesquisador em Educação
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Ambiental Comunicação e Artes, da UFMT. As frases-respostas às fotos e imagens da
instalação, revelam anseios e pensamentos de um outro projeto de sociedade, mais justa, mais
criativa, antirracista, não-violenta, consciente do poder das resistências, e da paixão pela vida.
As sementes e mudas de árvores, entregues às/aos participantes da Caminhada,
contrapôs-se ao galho seco, no intento de um projeto de vida, de participação da sociedade, de
construção coletiva de uma cidade ambientalmente agradável. Ao invés de uma cidade ao sol, de
relações sociais secas e escaldantes, buscamos uma cidade verde, acolhedora e agradável.
Relembramos uma canção ao Orixá Ossaim, o Senhor das Folhas, “Sem folha não tem tempo,
sem folha não tem vida, sem folha não tem nada não”. Na cidade ao sol há resistências, e se
saúda: Ewê ewê asá, Asá ô, Ewê ô, Eruejé12.
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CARTOGRAFIA DO IMAGINÁRIO: METODOLOGIA COMO PROCESSO
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Carlos Roberto Ferreira – PPGE/UFMT – robertoferreira.cultura@gmail.com
Michèle Sato – PPGE/UFMT – michelesato@gmail.com
Resumo
Ao apropriarmos da metodologia, Cartografia do Imaginário (2011), numa pesquisa social, encontramos substratos
fenomenológicos que nos levam à realização da Cartografia do Fogo, por meio de Práticas Pedagógicas, como
elemento substancial para um Processo Formador, tendo local, a Comunidade Quilombola Mata Cavalo. Trata-se de
“um fazer e pensar pesquisa em arte-educação-ambiental, cuja magnitude, contribui para o que podemos alicerçar
para o nosso futuro”. Com o pensamento e necessidade de expandir o conceito que interliga a relação escolacomunidade, nos aproximamos do PAEC – Projeto Ambiental Escolar Comunitário, que nos respalda como uma
amalgama entre arte, educação e educação ambiental. Assim, atendemos para um campo teórico (epistemologia),
associado a um campo prático (praxiologia), pensando nas dimensões da ética e da política (axiologia), como
elementos intrínsecos à metodologia em pauta. Por não ser uma metodologia fixa e imutável em seu processo-modo
de fazer e busca de conhecimentos, se insere, cientificamente, tanto na viagem real, quanto na ilusória (existência e
devir) do pesquisador: o estar labiríntico, a reinvenção das palavras, a reconstrução da condição humana e, se a
ousadia eólica manuelina, “lhe apanhar pelo rabo”, terá direito a invenção da paixão. Esse é um movimento
científico, em plena construção, que não se acaba. Um tratado cartográfico satiano que alimenta o objeto de
pesquisa na fenomenologia de Gaston Bachelard com a água, a terra, o fogo e o ar, presentes na pesquisa: OIKOS
QUILOMBOLA: Arte-educação-ambiental e a poética do pau a pique.
Palavras chave: Cartografia do Imaginário. Metodologia. Arte-educação-ambeintal. Cartografia do Fogo.

1 O mundo não é. O mundo está sendo.13
Ancorar uma discussão sobre metodologia científica, no tempo presente, nos remete a
uma tarefa bastante complexa. Sobretudo se considerarmos a tríade de abordagens com a qual
lidamos: arte-educação-ambiental, como elemento de estudo e investigação fenomenológica,
presente numa pesquisa social. Há muito as metodologias científicas trazem um considerável
volume de discussões sobre a pesquisa social. Buscam possibilidades de encontrar respostas para
problemas sociais, mediante procedimentos metodológicos e, epistemologicamente, dos mais
diversos. Essas discussões referem-se a teorias que amparam os processos de investigação,
métodos utilizados, elaboração de projetos e suas respectivas metodologias. Embora nem
sempre, seus diálogos se apresentam correlatos entre os diversos autores que tem discorrido
sobre métodos e metodologias, o que acabam por trazer interpretações diversas sobre assunto.
Como exemplo, vejamos o caminho que a Socióloga da FIOCRUZ, Maria Cecília de Souza
Minayo, percorre, onde diz que “metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o
conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial
criativo do investigador” (MINAYO, 1994, p. 8). Daí a necessidade de os pesquisadores se
acercarem de uma consciência histórica, de critérios pertinentes à historicidade da pesquisa e de
13

(FREIRE, 1996, p. 39) Metáfora que utilizamos em nosso trabalho, em substituição ao termo Introdução.
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seus possíveis atores, e mais ainda, refletir sobre a humildade necessária ao pensamento de que
qualquer conhecimento é aproximado e construído (MINAYO, 1994).
Não pretendemos aqui, ancorar uma discussão sobre os vários tipos de métodos e
epistemes metodológicas presentes na pesquisa social, o que não nos objetiva no momento. O
que nos apraz é apresentar a Cartografia do Imaginário (SATO, 2011), enquanto Metodologia
utilizada no processo de pesquisa, junto ao projeto: OIKOS QUILOMBOLA: Arte-educaçãoambiental e a poética do pau a pique.
Trata-se de um projeto de pesquisa em Educação, de autoria do doutorando Carlos
Roberto Ferreira, sob a orientação da Professora Dra. Michèle Sato, em diálogo com a Linha de
Pesquisa: Movimentos Sociais, Política e Educação Popular. A pesquisa em pauta tem assento
na Comunidade Quilombola Mata Cavalo, no município de Nossa Senhora de Livramento,
distante aproximadamente, 50 km da capital mato-grossense. É uma investigação cujo objeto de
pesquisa é a Casa da Cultura Quilombola, um centro cultural, à disposição da comunidade e da
Escola Estadual Quilombola Tereza Conceição de Arruda, com quem também dialogamos e que
abraça a referida casa em seu quintal.
Inaugurada em 13 de novembro de 2015, a casa nasceu do diálogo estabelecido entre o
GPEA – Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, com a Comunidade
Quilombola Mata Cavalo, com a Escola Estadual Tereza Conceição de Arruda, com o Instituto
Caracol e com o WWF-Brasil. Nesse diálogo evidenciou-se a necessidade da existência de um
local destinado às reuniões das associações de moradores, a comercialização da produção
artesanal local, entre outras ocupações socioculturais, educacionais e de convivência. Desse
encontro nasceu também a abordagem do gênero, estética e perfil da construção, apostando no
pau a pique, no “telhado vivo” e no chão batido. Assim, atendendo a um pertencimento ancestral
e, em função da realidade ambiental da Comunidade, onde os diversos materiais são de fácil
acesso, bem como a mão de obra qualificada.
Enquanto objetivo geral do projeto pretende-se compreender a Casa da Cultura – a Oikos
Quilombola - como local da cotidianidade do quilombo na dimensão da arte-educação-ambiental
e sua relação com a Educação. Considerar as teias que se conectam a casa, na Oikos que ligam
cultura e natureza e vazam nos processos pedagógicos que aliam a dimensão climática com a
dimensão social da escola. Proceder com uma investigação científica, que revele por meio de um
Processo Formador, a dimensão da vivência da Casa da Cultura como projeto ambiental escolar
comunitário.
Uma metodologia com o título de “Cartografia do Imaginário”, já se subscreve,
revelando em seu contexto, “aquilo que somos no espaço real (existência), mas também aquilo
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que queremos ser no espaço ilusório (devir)” (SATO, 2011, p. 1). Com essa premissa, os
demônios do querer tabelas aritméticas, pontuadas no quantitativo, são afugentados para além
mar das tragédias epistemológicas. Assim agem estudantes pesquisadores que, vestidos de um
imediatismo, encontram na busca de resultados, grandes tragédias e pela pressa da viagem,
deixam para trás os processos de experiências qualitativos, mais genuínos. Sem esse caminho de
aproximação, com o afago do qualitativo, muitas vezes ainda turvo, ponderado de incertezas,
não haverá reflexão que consiga perceber a necessidade da mudança da trilha, mesmo que por
ela, se demore chegar à cacimba, para o banho da tarde.
A “Cartografia do Imaginário” foi pensada, entre “miríades de possibilidades, [...] como
um fazer e pensar pesquisa em arte-educação-ambiental” (SATO, 2011, p. 1, grifo nosso), sem
a pressa desesperadora contida no afã de um resultado pontual. Assim, contribui,
potencialmente, com os participantes do GPEA – Grupo Pesquisador em Educação Ambiental,
Comunicação e Arte, da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, do qual, somos
pesquisadores participantes. O GPEA é um coletivo pesquisador, que ao longo de oito anos,
pratica o encontro com a fenomenologia da “Cartografia do Imaginário”. Experimenta o sabor de
um fazer teórico (epistemologia), cujo prazer no campo prático (praxiologia) é redobrado em
pesquisar arte-educação-ambiental, inventando e reinventando labirintos (SATO, 2011), sem
jamais esquecer as dimensões ética e política (axiologia), (BRASÍLIA, 2009). Dessa maneira, a
“Cartografia do Imaginário”, transita pelas pesquisas, acreditando na liberdade de construir junto
aos pesquisadores, um processo que possa gerar autonomia em suas experiências científicas.
Sabemos que “ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece
de repente aos vinte e cinco anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia,
enquanto amadurecimento do ser para si é processo, é vir a ser” (FREIRE, 1996, p. 15).
Na visitação da metáfora de labirintos, é sabido que a autora encharca as suas
cartografias e mapas em furta-cor de aquarelas, provocando uma profusão de imagens, linhas,
traçados e de idéias inimagináveis, justamente para que o pesquisador, não encontre um só
caminho, mas as “miríades de possibilidades” em seus trieiros. Influenciada pelo filósofo
francês, Gaston Bachelard (1884 – 1962), ela se embriaga em enigmas, busca mitos oníricos,
voa na imaginação, estudando... Estudando... Estudando (2011), acentuando aqui, o prazer em
viver o processo. Coloca-se como pesquisadora e cientista, mas antes, como parceira de trilha.
Apresenta ao estudante pesquisador, uma metodologia, cuja maneira a ser explorada, poderá
estar no imaginário destes, se percorrerem os processos e caminhos, sem a pressa de se chegar a
algum lugar. Por isso “uma pesquisa é como conjugar o verbo pensar no eterno gerúndio, como
se fosse um movimento que não se acaba, e por ser algo em plena construção, é possível fugir da
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rigidez do método científico da Modernidade, abrindo miríades de possibilidades” (SATO, 2011,
p. 2).
Em seu conjunto de tratados cartográficos, de variada imaginação praxiológica, Sato
(2011), constrói uma legenda, onde fica clara que cabe a cada pesquisador adaptar tudo ao seu
contexto particular. É preciso acomodar conceitos, mudando títulos, ou revendo pontes para
novas ligações e re-ligações. E nessas re-ligações, a autora nos revela uma “Cartografia do
Imaginário”, sempre em cena aberta, num “palco em movimento”, com um “protagonismo
investigativo”, presente na pós-modernidade. Nesse sentido, aproximamos do que nos esclarece
um dos mais importantes filósofos da França, na discussão sobre a pós-modernidade, JeanFrançois Lyotard (1924 - 1998):
O saber pós-moderno não é somente o instrumento dos poderes. Ele aguça a nossa
sensibilidade para as diferenças e reforça nossa capacidade de suportar o
incomensurável. Ele mesmo não encontra sua razão de ser na homologia dos experts,
mas na paralogia dos inventores (LYOTARD, 2009, p. 21).

Nessa cena, sem a necessidade de cortinas para abrir ou fechar cada ato, ela utiliza da
imaginação para permitir que a intuição também seja parceira na pesquisa. Aqui, subtende-se
que se possa realizar uma viagem que conte com vários meios de transporte (SATO, 2011),
inclusive, com aqueles que possam ser improvisados, no percurso do processo.
Adiante, trataremos do Processo Formador, como veículo que transita pelas mãos do
GPEA, na Comunidade Mata Cavalo, há aproximadamente, 12 anos. São práticas pedagógicas
realizadas no intento das Cartografias de Aprendizagens que somam correlata sinergia entre os
Projetos de Mestrado e Doutorado com a “Cartografia do Imaginário” e com os pressupostos
metodológicos do PAEC – Projeto Ambiental Escolar Comunitário. Isso, sem perder de vista o
maior aporte do fazer educação no quilombo: a presença coletiva em vida e memória da
comunidade, que prima pela pesquisa como veículo de um vir a ser, ensinar e aprender e viceversa. Sabemos que “ensinar exige convicção de que a mudança é possível. [...] Ensinar exige
curiosidade, ela é uma especificidade humana” (FREIRE, 1996, pp. 39, 44). Nesse processo,
professores, técnicos, alunos e demais membros da comunidade, somam-se uníssonos com a
“participação observante” (1975). “Numa ciência, onde o observador é da mesma natureza que o
objeto, o observador, ele mesmo, é uma parte de sua observação” (LÉVY-STRAUSS, 1975, p.
215). Com esse pensar, cada participante observador, partitura, corporalmente, o inteiro desejo
autoral, de quem escreve sua cartografia de pertencimentos, com ressonância pelo lado de dentro
do instrumento chamado, comunidade.
Nesse Processo Formador, o nosso encontro com a arte-educação-ambiental, com a arteeducação e com a educação popular, se formulou consciente de desejos, na realização da
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Cartografia do Fogo, cujas chamas do processo, desenharam labaredas fenomenológicas num
eminente diálogo com a poética de Gaston Bachelard. Outros elementos como a água, a terra e o
ar, se fizeram presentes nessa liga praxiológica de afeições com a natureza. Quem sabe, nos
informando que teremos água para beber, terra para sovar e o ar como um diafragma, cujo pulsar
orgânico, respira arte, política e educação popular. Com essa fresta aberta entre a taipa que
também respira, respiramos arte-educação-ambiental, de dentro da Oikos que desejamos habitar.
Assim, nos apraz convidá-los e convidá-las a entrar na Oikos Quilombola e entender, de que
maneira os elementos: água, terra e ar, presentes na Cartografia do Fogo, dialogam com a
sustentabilidade da Oikos, numa relação fenomenológica com o cotidiano da Escola e da
Comunidade, por meio da metodologia da “Cartografia do Imaginário”.
2 Ensinar exige pesquisa.14
“Sonhemos. Não custa nada”! Anuncia Michèle Sato em sua Cartografia do Imaginário
(2011), sobre o que pensava o escritor, romancista, dramaturgo e filósofo argelino, Albert
Camus (1923 – 1960). Sonhemos então! Com a poética do acaso, para tentar entender que nem
sempre pesquisar é um ato solitário! É e pode ser um processo coletivo, sempre que nos
aproximamos de metodologias, cujo processo, seja o todo do caminho, da viagem-devaneio do
pesquisador e ou de seu grupo. Que nos afagam com um NÓS! Assim mesmo! Com o plural das
mãos que sovam a massa após a colheita do trigo. Um NÓS, encharcado de dúvidas, ansiedades,
idéias divergentes, vestidas de conflitos. Mas pensar que podem e devem ser amparados de
elementos praxiológicos, no cotidiano da aprendizagem da nossa caminhada coletiva. E também,
como pesquisadores que, a qualquer momento, podemos parar a beira da estrada, para uma roda
de conversas. Uma metodologia que, intrinsecamente, afugente os demônios dos resultados, com
dados pontuais. Estes, às vezes mais diminuem as ponderações do processo, do que agregam
valores aos desdobramentos das partes que não deram certo, para um novo re-começar, daquilo
que ficou à deriva. Então, “vamos jogar o jogo, como fazem as crianças. Se não der certo,
recomeçaremos...” (REVERBEL, 1989, p. 15).
Ao apostar na “Cartografia do Imaginário” como metodologia, encontramos um diálogo
interdisciplinar que nos remete aos pressupostos da arte, da poesia, da arte-educação e da
educação-ambiental. “Trata-se de uma experiência com o mundo empírico, com a cultura e a
sociedade personalizada pelo processo de gerar significados, pelas leituras pessoais autosonorizadas do mundo fenomênico e das paisagens interiores” (BARBOSA, 2008, p. 12). Assim

14

(FREIRE, 1996, p. 16) Metáfora que utilizamos em nosso trabalho, em substituição ao termo Desenvolvimento.
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pensamos numa “metodologia como um caminho do pensamento e da prática exercida na
abordagem da realidade da nossa pesquisa” (MINAYO, 1993, p 16, grifo nosso). Assim posto,
entendemos que “a poesia e a arte continuam a desvendar lógicas profundas e insuspeitadas do
inconsciente coletivo, do cotidiano e do destino humano. A ciência é apenas uma forma de
expressão desta busca, não exclusiva, não conclusiva, não definitiva” (IBD, pp: 9 e 10). Com
esse pensamento, acreditamos que a tríade: teoria, método e criatividade, corroboram com a
abordagem qualitativa. Ainda, nos revela significativas descobertas no percurso da investigação.
Aproxima-nos de um possível, “entender o mundo da pesquisa” como uma relação de prazer, ao
descobrir novas falas, novas escritas e novos processos. Não podemos esquecer que esse
pensamento tem irmanada expressão com o que nos aborda a cientista pesquisadora em
educação-ambiental e pensante na arte “entre aqueles que não temem a dialética entre ciência e
poesia” (SATO, 2011, p. 4).
2.1 Ensinar exige criatividade15
A Cartografia do Fogo parte do princípio do trabalho coletivo e do pensamento
conjugado no processo da pesquisa, entre: professores, alunos, técnicos e membros da
Comunidade, num fazer de ações, cujas atividades podem e devem ser ressignificadas nas salas
de aulas, na comunidade, na vida.
A experiência de que tratamos começa com a ação das pedras sendo guardadas, uma a
uma, em água aromatizada para que, submersas e irmanadas, aconteça entre elas, uma troca de
energia e do calor interior. Esse princípio de sensibilização deu aos participantes, um sentido de
apreço e convite à liberdade de agir e refletir sobre os elementos: água e a terra, presentes no
cotidiano quilombola, protagonistas de desgastes climáticos, mudanças e de injustiças
ambientais.
Como são muitos os conflitos no território quilombola, eles acabaram por imprimir em
cada corpo, um sentimento de resistência, com relação ao fogo que sempre instiga cuidado e
medo. Nesse cenário de conflitos, se fez presente o estado de vulnerabilidade sócio-ambiental,
que se constitui elemento de denúncia da presença da injustiça climática, no território
quilombola, quando da participação em algumas atividades. Por outro lado, anotamos nesse
caso, uma maneira de se acercarem da afetividade. É o filósofo e fenomenólogo francês, Gaston
Bachlard (1884 – 1962), que nos salva, com a sua afetividade, dizendo que: “A fenomenologia
primitiva é uma fenomenologia da afetividade: fabrica seres objetivos com fantasmas projetados
15

(FREIRE, 1996, p. 17) Metáfora que utilizamos em nosso trabalho, para identificar o subtítulo 2.1 do
Desenvolvimento: Cartografia do Fogo.
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pelo devaneio, imagens com desejos, experiências materiais com experiências somáticas e fogo
com amor” (BACHLARD, 1962, p.58).
Ao assistirem o vídeo de um show, com a canção: Barco Negro16 (1954), do escritor e
poeta português, David Mourão-Ferreira (1927 – 1996), interpretada pela cantora angolana
Marisa, as expressões corporais imprimiram nos presentes, outras sensações, indagações,
curiosidades e estados de tensões variados. A expressiva sonoridade da música, regada ao tom
do universo criador do instrumento de percussão do Bombo Leguero 17, nos remeteu às rodas
festivas de grupos populares da Argentina, país onde se originou tal instrumento. Sabemos que
“o tambor é síntese criadora, união dos contrários” (DURAND, 2001, p. 335). O volume do som
dos tambores, agregado à cor preta do figurino dos instrumentistas e ao vibrante e forte timbre
vocal contralto da cantora, pode talvez, ter contribuído para reverberar nos presentes, o calor das
fogueiras nas rodas populares. Os pensamentos e imagens sugeridos pelo vídeo documentário
reanimaram nos participantes, a releitura do elemento fogo, como benefícios à vida humana e
ambiental da comunidade. Mas também, rememorou, no sentimento e na memória coletiva, a
presença do fogo que devasta a vegetação, incendeia moradias, destrói plantações e também,
vidas humanas e não humanas.
Na “escrita” da Cartografia do Fogo, presenciou-se também, o calor humano em toda a
sua extensão. Era nítido e sensível o acordo corporal emanado pelos e pelas participantes,
quando das propostas e ações por meio da música, do teatro, da pintura, do desenho e da
expressão corporal. Nesse momento, todos e todas, espontaneamente, se ocuparam de uma
cartografia coletiva, revelando zelo e prazer com a arte-educação-ambiental, mais que presente
em suas vidas, conjugando outros verbos, aqueles ausentes dos nossos cadernos pedagógicos,
mas presentes em nossa herança cultural.

3 Ensinar exige convicção de que a mudança é possível18
A Cartografia do Fogo aqui apresentada, deu-se como uma prática pedagógica e
elemento de investigação de um Processo Formador com a participação de professores, técnicos,
estudantes e pessoas da comunidade Mata Cavalo. Com essa experiência, acreditamos que a

16

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wQ-2BrKoKiw. Acessado: 17 jul. 2019.
Instrumento do tipo membranofone, originário da Argentina. Seu nome, leguero, vem do fato de que este
instrumento pode ser ouvido até duas léguas de distância (ou aproximadamente 5 quilômetros). É produzido a partir
de um tronco de árvore oco (geralmente corticeira), revestido com pele curtida de animais,
como cabras, vacas ou ovelhas. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bombo_leguero. Acessado em 30 de
jun. 2019.
18
(FREIRE, 1996, p. 39) Metáfora que utilizamos em nosso trabalho, em substituição ao termo: Considerações
finais.
17
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nossa pesquisa se reafirma na metodologia da “Cartografia do Imaginário”, cujo processo de
“participação observante”, nos conduziu à abordagem da pesquisa qualitativa.
Apoiamos na “participação observante”, pelo fato de os atores, sujeitos pesquisados,
estarem de dentro da observação, participando ativamente dela, para então, vivenciar de dentro
para fora, como parte intrínseca do processo de pesquisa. A “participação observante” contribui
diretamente com a pesquisa, sem a necessidade de coadjuvantes epistêmicos. “É um enfoque
que admite e pressupõe um nível mais elevado de participação e envolvimento do investigador
no grupo pesquisado. O pesquisador atua como parte do grupo investigado ao mesmo tempo em
que observa” (PERUZZO, 2017, p. 18). Ela se interliga com o universo do qualitativo, tanto
como pressuposto de um processo, quanto no próprio processo, no seu estado SENDO. Por isso,
não há a necessidade da busca ou apresentação de resultados operacionalizados. Assim, temos a
esperança de uma pesquisa, onde o qualitativo seja elemento de continuada investigação, tanto
nesse processo de experiência, como em outros de um futuro bem próximo.
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e
dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis
(MINAYO, 1994, pp: 21 e 22).

Relevante afirmar, na experiência, a presença da “Cartografia do Imaginário” como uma
possibilidade

metodológica

em

diversos

tipos

da

pesquisa

social.

Apresenta-se,

epistemologicamente, com grande construção de metodologias nos processos formadores junto à
escola e professores. De igual maneira, se insere no universo praxiológico, atendendo para o
chamado às questões da vida sociocultural e política da comunidade. Ali expressão sua produção
cotidiana, de maneira espontânea, discutem o fazer político e de resistência, como seres
quilombolas. Essa investigação tem presente em seu processo educativo, valores éticos que
transcende envolvimento em engajamento para um dedo de prosa político, numa roda de
conversa mais que coletiva, fora da sala de aula, na comunidade, no campo, no terreiro do
Quilombo. Nesse sentido é que se presencia a força qualitativa de um processo de pesquisa,
amparado por uma metodologia, expressa de liberdades na pesquisa. “Ensinar exige pesquisa.
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo
do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando” (FREIRE, 1996, p. 15).
Entendemos que aqui, fica a confirmação de uma referência metodológica a ser
explorada, em todos os níveis do ensino, nas diversas classes sociais, sobretudo, em grupos
comunitários e ribeirinhos em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, a “Cartografia
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do Imaginário” contribui com esses grupos, para a construção de fazeres, a partir dos saberes ali
guardados como relíquias de um bordado feitas à mão, num tear de arbítrios. A metodologia se
apresenta no durante da pesquisa, apropriando aos participantes observadores de um devir
pesquisador, transformando-se, transformando-os, e transformando aos demais.
Contudo, a “Cartografia do Imaginário”, reafirma mais uma vez, suas potencialidades
criadoras, junto às diversas linguagens artísticas, numa relação humana, recheada de crítica
social com a arte-educação e a arte-educação-ambiental. Consciente desse processo, bem como
dos achados fenomenológicos que escorrem pelas nossas mãos, assim como o ouro de aluvião
que desciam o córrego Mata Cavalo, no território quilombola, visualizamos caminhos que
possam mitigar as injustiças ambientais, presente na vida do quilombo Mata Cavalo.
Necessário se faz a aproximação de metodologias que nos carreguem para um caminhar
sempre coletivo e que nos encharquem de imaginários. Que nos possibilite o afago das mãos no
mesmo tear, mesmo que bordando de incertezas o querer pesquisar. Que deságüem nos
processos de pesquisa, com a umidade dos charcos do Pantanal, que hora se pode andar a cavalo,
noutra, remando um batelão, ou até mesmo a pé, para assim, absorver a umidade do território
onde queremos pisar. Queremos metodologias que nos tragam os afagos científicos de saberes
necessários à prática educativa. Que nos permitam praticar leituras de mundo de corpo inteiro,
lendo por dentro, sendo sujeito de si mesmo, lendo criticamente. “Não se Le criticamente como
se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar mercadorias por atacado” (FREIRE, 1996, p. 15).
Necessitamos de metodologias que nos permitam a amizade no calor das relações
horizontais, olhando para o horizonte que se descortina fiel, porque o enxergamos dentro do olho
do outro. “Do mesmo modo que a amizade nos prepara para o amor, e também pela fricção dos
corpos semelhantes que nasce a nostalgia (o calor) e brota o amor (a chama)” (BACHELARD,
2008, p. 58). E ainda, porque estamos pisando no mesmo nível do terreno que queremos
pesquisar, viajar, sonhar. Serão metodologias que nos permitam sempre, vivermos todos, a
qualidade de uma participação observante.
4 Ensinar exige reconhecimento19
BACHELARD, Gaston. A Psicanálise do Fogo. Trad. Paulo Naves. 3ª. ed. São Paulo: Martins
Fontes, selo Martins, 2008.
BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação Contemporânea: consonâncias internacionais. Ana
Mae Barbosa (Org.) 2ª. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
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(FREIRE, 1996, p. 22) Metáfora que utilizamos em nosso trabalho, em substituição ao termo Referências
bibliográfica.
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CONEXÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
SANTAFÉ Zambrano, Mike (PPGEdu/UNEMAT) – msantafez@unal.edu.com
CEBALHO, Eva Da Silva (PPGEdu/UNEMAT) – evacebalho.2019@gmail.com
CARVALHO, Lucas dos Reis (PPGEdu/UNEMAT) – Lucas.reis@unemat.br
Resumo:
Meio ambiente, subjetividade ou sujeito, sociedade, são os três registros concebidos como Ecosofia pelo educador
Félix Guattari. A partir destes conceitos com qualidade de vida, que mostram seus principais elementos
compartilhados, compreender conexões da Educação Ambiental desde perspectivas teórico-metodológicas.
Trás revisão de propostas de autores nomeados dentro da fenomenologia e do pós-estruturalismo, analiso como
acontecem interconexões, possibilitando identificar redes transversais entre campos de conhecimento.
Minha aproximação a um projeto experimental de permacultura e bioconstrução de nossa região harmoniza e da
maior força a meu envolvimento como mestrando desde o mês de fevereiro do presente ano, data na que eu cheguei
à idade Cáceres MT.
Palavras-chave: Conexões. Educação Ambiental. Pós-Estruturalismo e Fenomenologia. Permacultura e
Bioconstrução.

1 Introdução

Iniciado o mestrado em Educação foi compreendendo, graças às aulas, grupo de estudos,
leituras, participação em eventos acadêmicos e demais, como poderia delimitar e fundamentar
teoricamente para reelaborar meu projeto. Porém, fazendo estes estudos foi relacionando com
alguns conteúdos de minha graduação em Linguística. Assim, com alta intensidade surgiu à
conexão entre meu propósito, meus conhecimentos prévios, as disciplinas do mestrado e demais
entorno acadêmico.
O encontro com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Escola, Currículo, Cultura e
Sociedade Contemporâneos e com os autores que movimentam as pesquisas ali desenvolvidas,
fizeram que meus pensamentos se movessem energicamente como leões sobre pastos, águas,
desertos, selvas e fossem conectados com elementos do Pós-Estruturalismo.
Decidido meu tema de pesquisa em Educação Ambiental, observo problemáticas em
conexão com os possíveis campos (locais) nos quais eu posso investigar. Já que considero
relevante estar perto fisicamente das instalações da universidade para levar a cabo estudos e
pesquisa, revise as possibilidades que tinia, de acordo com o planejamento do meu grupo de
estudos, e combine com minha orientadora que eu vou fazer minha pesquisa aqui em Cáceres
MT, onde moro atualmente.
Tendo essas coordenadas, tanto a cidade onde eu ficarei para fazer minha pesquisa e o
tema a investigar, daria outros passos para ir focando meus estudos de mestrado. É aqui que
reverbera um livro que me movimenta: As Três Ecologias, escrito por o filósofo francês Félix
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Guattari, contemporâneo e compatriota de Foucault. Neste texto, encontro um fundamento para
identificar e elaborar teoricamente a justificativa da problemática que me inquieta, pois meu
projeto tem como conceito principal a natureza como essência da vida, a partir de “três registros
ecológicos”, o meio-ambiente, as relações sociais e a subjetividade (GUATTARI, 1989).
Sempre lembrando que parte-se do princípio de que essa constituição da natureza pode
ser estudada com maior aproximação considerando-a como um conceito transversal,
transdisciplinar, nos campos convencionalmente configurados como áreas do conhecimento.
Além das companhias mencionadas, que passam a constituir meu time, durante o
primeiro semestre de este ano 2019 eu pensava junto com minha orientadora o qual seria o
campo de pesquisa.

2 Conexões metamórficas

A representação feita da árvore, utilizada para entender o pensamento proposto pelos
autores Johan Wolfgang Von Goethe e Rudolf Steiner, são relevantes na conexão que faço com
problemáticas correspondentes com meu projeto de pesquisa; pois, tem como conceito principal
a natureza como essência da vida, a partir de “três registros ecológicos”, o meio-ambiente, as
relações sociais e a subjetividade (GUATTARI, 1989).
Figura 1. Árvore aquarela metamorfose

Fonte: Touts
Disponível em: < https://www.touts.com.br/artes/arvore-aquarela>
Acesso em julho de 2019.
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A árvore é a imagem que representa tanto o ser (o vegetal) que cria a vida e quanto o ser
(o Eu) que cria o conhecimento.
O Eu é, por tanto, uma árvore cujas raízes, os sentidos, estão ancoradas no chão da
realidade, cujo tronco, o intelecto, transporta a seiva colhida pelas raízes, transformada até a
copa, o espírito, para produzir folhas, flores e frutos.
O Eu é o sujeito de conhecimento que, em sua globalidade, abrange duas extremidades,
os sentidos e o espírito, as raízes e frutos, folhas e flores respectivamente. (BACH,
2015, p.152-153)

Relevante é neste momento resaltar que se deve estudar primeiro os conceitos de
subjetividade e de subjetivação, de relações sócias e de natureza, propostas pelo autor, para não
cair no erro de fazer distinções nocivas. São conceitos, temas, de abordagem universal e em
constante construção.
Mencionar os autores citados ao inicio deste escrito, permite vislumbrar meu propósito
de encontrar ou sugerir conexões entre a fenomenologia e o pós-estruturalismo. O paralelo que
faço, considero que é baseado, também, por minha formação acadêmica, meu andar
principalmente como Linguista Professional pela Universidad Nacional de Colombia (nome
próprio); atualmente, vinculado ao grupo de estudos do Pós-Estruturalismo no PPGEdu
UNEMAT e estudante no curso de Fenomenologia, assim como participante do grupo de estudos
desta corrente.
Tem sido a partir das aulas e reuniões de grupos de estudo que surgem alguns encontros,
relacionamentos ou semelhanças com elementos concernentes entre campos de saberes. Nesses
tempos-espaços foi sendo afetado:
“Afecção remete a um estado do corpo afetado e implica a presença do corpo afetante,
ao passo que o afeto remete à transição de um estado a outro, tendo em conta variação
correlativa dos corpos afetantes” (DELEUZE, 2002, p. 56).

Bem visto que as árvores, tendo suas raízes como pele para perceber, interatuam de
maneira direta com aqueles afetos.

3 Conexões ecológicas

Nossa casa tem distintas formas, tamanhos, dimensões; e mutável, é metamórfica.
Árvores de diferentes cores. A casa, a árvore, as árvores ou as selvas, podem representar aqueles
registros ecológicos. Ao dizer, posso olhar uma árvore como subjetividade ou como um grupo
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de pessoas. Ao dizer, posso olhar uma selva como o entorno meio ambiental ou como meu ser
individual.
Figura 2. Árvore corpos metamorfose

Fonte: Jornal GGN
Disponível em: < https://jornalggn.com.br/noticia/juntos-somos-arte-somos-ar-somos-arvore-somos-uno/>
Acesso em julho de 2019.
As palavras e pensamentos, a seiva da árvore do conhecimento, precisam se
metamorfosear como a seiva da árvore do reino vegetal. Assim como a seiva da árvore
possui diferentes gradações de refinamento para produzir o tronco lenhoso próximo da
terra, o caule da folha, as distintas texturas das folhas, as pétalas de uma flor, a
fenomenologia de Goethe procura expressar esse escalonamento gradual do
refinamento na sua linguagem, na sua seiva. (BACH, 2015, p.160)

A linguagem simbólica utilizada por Goethe, sua poiesis, ilustra e mostram o conceito de
metamorfose. A linguagem que é o tronco de sua árvore conforma e movimenta o intelecto.
Linguagem simbólica que me brinda oportunidade de refletir a metamorfose de cada um dos
registros ecológicos propostos pelo filósofo francês Feliz Guattari.
Com essa flexibilidade que permite a linguagem, é minha postura de visualizar, achar ou
talvez perceber algumas conexões. Qualquer significado especifico seria abrupto e teria simplesmente - tanto um estado muito lento ou definitivamente estático.
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Dessa maneira, durante nossos estudos a traves deste semestre eu fui logrando articular
multiplicidade de pensamentos que tinia flutuando em meu ser, além de estar em relação com
meu propósito de pesquisa.
Sou consciente de que é somente uma importante pincelada, uma pequena, mas
categórica, aproximação aos estudos feitos sobre os autores Goethe, Husserl, Steiner, e temáticas
gigantescas como a Antroposofia, a Pedagogia Waldorf, a Hermenêutica. Embora, com estes
conhecimentos iniciais eu faço meu escrito, eu me atrevo.
Eu continuo inevitavelmente manifestando com relevância minha perplexidade,

no

sentido de sentir-me incomodado, por ter que entender todo dentro da ciência. Aí, precisamente,
é quando alegremente aparece a linguagem simbólica, incrivelmente facilitada por Goethe, para
brinda-me essa companhia, essa calma que me diz que me entende e que propõe um jeito para eu
poder dar conta, aproximadamente, nunca totalmente, de minhas observações como humano
pesquisador.
As flutuantes cores vislumbradas no céu durante o por do sol, acompanhadas do fresco
sussurro dos movimentos das ramas das árvores levadas por impulsos do vento, jogam
com as amarelas folas verdes, a sua vez, com o vermelho claro, tênue, brilhante e
resplandecente entardecer. (Autor)

Entender, a partir desta ciência fenomenológica, processos metamórficos da interioridade
dos humanos e do entorno natural, como um complexo contexto de árvores {seiva} produz que
meu relacionamento com este campo da ciência fosse cada vez mais abrangente; concordante
com meus propósitos de pesquisa de mestrado. Eu quero fazer meus estudos de Pós-graduação
para atender problemáticas da “Educação Ambiental”.
Agora, acho pertinente mencionar o relacionamento que eu faço do conceito de
metamorfose, dentro do Pós-Estruturalismo. Considero que tem uma amplia gama de
possibilidades de entendimento, porem múltiplas opções de relacionamento deste conceito,
dentro das duas perspectivas teóricas.
Imediatamente configuro meu entendimento de metamorfose dentro do PósEstruturalismo como a metamorfose dos discursos que se encontram na subjetivação; que
resultam em subjetivação. Essa subjetivação, termo reiterado neste parágrafo, é conceito
fundamental dentro do Pós-Estruturalismo, destacando-se do conceito do sujeito.
Os próprios intelectuais fazem parte deste sistema de poder, a idéia de que eles são
agentes da “consciência” e do discurso também faz parte do sistema (FOUCAULT,
2008, p.71).

Subjetivação refere ao resultado de múltiplos discursos, sendo o humano assujeitado.
Então, o humano é resultado metamórfico.
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Metamorfose, dentro dos estudos feitos na nossa disciplina Fenomenológica, foi vista
para entender os processos de conhecimentos do humano, mas também para observar, recriar,
processos da natureza.
Tudo isto me permite pensar um árvore da vida. Mediante o que eu entendo como a
linguagem simbólica que propor Goethe ao falar dos processos de conhecimento como uma
arvore, concebo meu entorno como árvores de rostos, multiformes, movimentados; aqueles se
movendo desde as raízes, rostos das espécies naturais, rostos das coisas e rostos humanos. Para
cima e para baixo caminham, correm, convivem, grupos sociais que conformam dialetos,
línguas, culturas.
De acordo com o arriba mencionado, a distinção, a diferencia, entre o conceito de
metamorfose pode se estabelecer sempre e quando prevaleça que na postura pós-estruturalista o
processo metamórfico é “estranho” –acontece nos encontros novos- para o individuo assujeitado,
mas sim produzido no nele, evidenciado nos comportamentos das subjetivações. Além, se
permite pensar que os discursos que van a resultar em subjetivação estão em metamorfoses, em
especificas intensidades interatuando.
Então, o paralelo estabelecido entre o conceito de metamorfose desde o PósEstruturalismo, é diferente do conceito trabalhado pela Fenomenologia porque, para esta
concepção fenomenológica o humano sim é sujeito; o humano é ator metamórfico.
Neste ponto, neste momento, incluiu informação coerente com o escrito que estou
fazendo,

tomado

do

vídeo

encontrado

na

internet

com

o

link

https://www.youtube.com/watch?v=zv4ypErqL-0 o qual fala da relação, se quer cronológica,
entre a Fenomenologia de Husserl até teóricos qualificados dentro do pensamento PósEstruturalista.
Eu, constituído pelo discurso do grupo de estudos onde estou imerso, o pósestruturalismo, continuo a refletir sobre os elementos que compreendendo fazem parte da
fenomenologia, em um processo de articulação de conhecimentos e transversalidades que
felizmente permanece atuando em meu ser.
Essa linguagem simbólica criada como representação dos processos de percepção e
produção de conhecimentos, também fala da formação do intelecto para a compreensão dos
fenômenos. Além de permitir entender muitos conceitos concernentes a nossas atividades de
discussão durante as jornadas da disciplina, de acordo com meu entender e minhas sensações, a
proposta da linguagem simbólica como a poiesis consegue profunda interação entre a linguística
e a educação ambiental.
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Sei que preciso compreender bem o entorno teórico em que me situo que é inspirado na
perspectiva pós-estruturalista. Essas questões são trabalhadas no grupo de pesquisa, onde a
minha orientadora sempre ressalta a importância sine-qua-non que tem a relação coerente entre o
campo de pesquisa e o investigador, entre as problemáticas que me inquietam, as perspectivas
teóricas que principalmente fundamentam nossos estudos.
Ambos precisam afetar-se, o pesquisador e o campo pesquisado. Compreendemos, nesta
perspectiva que a “Afecção remete a um estado do corpo afetado e implica a presença do corpo
afetante, ao passo que o afeto remete à transição de um estado a outro, tendo em conta variação
correlativa dos corpos afetantes” (DELEUZE, 2002, p. 56).
Nesta linda cidade de Cáceres identifique um projeto que envolve aquilo que precisava
para articular minha pesquisa. Encontro-me e me afeto com a estética promovida pelo Núcleo
Experimental de Permacultura e Bioconstrução, identificado geopoliticamente com o endereço
Rua São Marcos, s/n, Esquina com Av. Irmãos Castrillon - Joaquim Murtinho, Cáceres – MT.
Eu trago o a data de quando aconteceu o meu encontro com esse núcleo e como ele
passou a afetar a minha vida, as minhas dúvidas, o meu projeto de pesquisa: no dia 4 de março
de 2019, um dia de drásticas trocas climáticas (lembro bem), em torno de meio dia, eu pisei o
gramado do que agora estabeleço como campo para o desenvolvimento deste unívoco e magno
projeto de pesquisa. Trata-se do NEPBIO -Núcleo Experimental de Permacultura e
Bioconstrução- maiormente conhecido na região como Casa de Cupim.
O seguinte dia de visita a Casa Cupim seria o 5 de maio, mas surgiu um imprevisto ao
grupo de estudantes que participariam e foi postergada. Minha participação estaria sendo feita só
por gosto mesmo de conhecer a diversidade, tanto pedagógica como de praticas próprias do
espaço ambiental. Aconteceu que foi o dia 25 de maio meu novo passo lá, participando com uma
galera de graduação em Ciências Ambientais. Evidenciei ali um entorno tão apropriado para
minha pesquisa.
Recentemente, depois de combinar com minha orientadora o campo de minha pesquisa, o
dia 23 de maio eu visite a “Eco-vila”, principalmente para falar com as pessoas que lideram o
projeto e manifestar meu desejo de fazer minha pesquisa de mestrado lá.
É preciso resaltar que só quase 3 meses depois definiríamos que ai eu realizar minha
pesquisa, pois com minha orientadora estávamos revisando possibilidades caracterizadas por
outras condições espaços-temporais.
Assim, é relevante a harmonia, ou simplesmente ritmo, entre aquilo que me movimenta
nos múltiplos devires, possíveis alguns de ser relacionados com espaços tempos. Foi assim que
constituí o projeto que ora apresento. O foco de minha pesquisa é direcionado na perspectiva da
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Educação Ambiental, tema este que vem me constituindo desde a graduação e que pretendo
conhecer melhor no mestrado.
Nós devemos estudar nosso ambiente permanentemente. Conhecer seus estados e
mudanças é essencial para alcançar ações que favoreçam o ecossistema. Portanto, é útil e
necessário que permanentemente, nos contextos educacionais, os processos de estudo sejam
realizados nesses contextos. Tão rápido quanto sofre com o meio ambiente, produto da poluição
e não utilizar processos de reciclagem adequados, as múltiplas Tecnologias da Informação
avançam e, com elas, os respectivos signos comunicativos que as constituem.
Desde minha subjetivação como estudante, constituído complexamente das essências
desta imanente realidade, estou no campeonato dos alegres encontros da minha pesquisa. Junto
com esta postura, o que representa ter as botas postas, no meu caso “ter as chuteiras bem
amarradas” é utilizar ferramentas, instrumentos e habilidades, tanto táctica como tecnicamente,
para “dar conta do visível e o enunciável” (Bueno Fisher, Rosa M. 2012 pg. 133).
A propósito das intenções que eu possa ter para encontrar informação estando envolvido
no campo, no livro Arqueologia do Saber encontro informação ao respeito para fazer de jeito
prudente minha pesquisa:
É evidente que não se pode descrever exaustivamente o arquivo de uma sociedade, de
uma cultura ou de uma civilização; nem mesmo, sem dúvida, o arquivo de toda uma
época. Por outro lado, não nos é possível descrever nosso próprio arquivo, já que é no
interior de suas regras que falamos, já que é ele que dá ao que podemos dizer - e a ele
próprio, objeto de nosso discurso – seus modos de aparecimento, suas formas de
existência e de coexistência, seu sistema de acúmulo, de historicidade e de
desaparecimento (FOUCAULT 1969, p. 148).

Paisagem de Conclusão

Para realizar a pesquisa, sejam com propósito de abordagem fenomenológico ou desde
outra perspectiva teórica. Devem se estabelecer certos critérios que permitam focar no assunto.
Aqui estou mencionando um primordial elemento importante que me permite relacionar a
perspectiva desde a qual eu vou fazer minha pesquisa de mestrado, a qual e a corrente teórica do
Pós-Estruturalismo, visualizando uma relação com a Fenomenologia. Essa suspensão de uma
parte da realidade para focar nossa atenção e prosseguir a realizar o estudo, é o que encontro
como epoche na Fenomenologia, é o que encontro como acontecimento.
Desta forma, selecionar o que queremos estudar, que é o problema de pesquisa para meu
caso como mestrando:
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Floresta,
Cadê nossa Floresta?

Para realizar esse tipo de analise devemos ter fortes conhecimentos, com amplio campo
intelectual, pois disso depende chegar a epoche, a essa suspensão do fenômeno que queremos
estudar fenomenologicamente; mais sendo conscientes da dinâmica mesma da linguagem.
A partir dos experimentos e aportes de Goethe, em quanto a sua teoria das cores, eu
penso árvores, em plural. Mesmo assim, considero que é importante ilustrar as múltiplas
conexões desde árvores, diferentes e diversas, representando todo o processo infinito de
cooperação dos registros individuais, sociais e meio ambientais. Estes relacionamentos entre
uma e outra perspectiva teórico-metodológica, como uma árvore, permitem um melhor respirar,
dar sombra, alimentar, adornar, fortalecer, etcetera, meus conhecimentos para desenvolver meu
mestrado em conexão com as selvas mesmas.
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DE GOTINHA EM GOTINHA CHEGANDO A UMA CIDADANIA E A UM
CONSUMO SUSTENTÁVEL
Joana Darc Xavier Alves (Escola de Educação Básica Padre José Anchieta) - xavierjd2510@hotmail.com
Conceição Barboza Morais (Escola de Educação Básica Padre José Anchieta) - cbm-barboza@hotmail.com

Resumo:
A práxis experienciada no Projeto Gotinha da Consciência com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II da
Escola Pe. José de Anchieta na cidade de Araputanga-MT, envolveu a sustentabilidade, que estão abordadas no
cotidiano da sala de aula, que vai de encontro às necessidades de discutir o desenvolvimento sustável criticamente,
inserido no processo ensino aprendizagem. Dessa forma, desenvolveu-se um projeto que teve como objetivo geral
compreender a importância da água para os seres humanos e o meio ambiente, assim como a utilização de modo
consciente, que é possível pelo desenvolvimento sustentável, onde seja possível satisfazer a necessidade atual, sem
comprometer as necessidades das próximas gerações. Com seu desenvolvimento foi possível identificar as
características, os valores e as diferenças em diversas civilizações e momentos históricos, permitindo um despertar
do entendimento, dos conceitos de cooperação, doação, preservação, respeito ao próximo, envolvendo os
componentes curriculares das disciplinas de História, Educação Religiosa e Ciências, atendendo os anseios, as
propostas e as necessidades dos escolares, quanto a utilização e a fertilidade do solo nas proximidades dos rios, da
utilização e do cuidado com a água e o correto descartar do lixo para o não processo de poluição dos rios e ainda a
criação dos mandamentos da água. Para o desenvolvimento das atividades utilizou-se a metodologia ativa de
projetos motivada pelo programa da União Faz a Vida, que possibilita um protagonismo dos educandos na
construção do processo ensino aprendizagem onde aprimorou valores imprescindíveis que fortaleceu conceitos de
sustentabilidade, solidariedade, respeito, cooperação e cidadania.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Consciência. Cidadania. Sustentabilidade. Educação Ambiental. Água.

1 Introdução

A discussão sobre Meio Ambiente hoje é uma necessidade e convida a uma reflexão do
mau uso dos recursos naturais com intervenções do homem no meio ambiente de forma
degradante, irresponsável e desorganizada. Todas as interferências desordenadas das ações
humanas sobre o meio, que prejudicam todos os seres vivos, precisam ser substituídas por ações
e atitudes formadas a longo prazo e não imediatistas, daí o papel e a importância da escola, com
o objetivo de implantar nos currículos escolares temáticas que abordam e sensibilizem as
crianças e jovens formando uma sociedade sustentável.
Leonardo

Boff

um

dos

escritores

contemporâneos

mais

conhecedores

e

problematizadores das temáticas relacionadas ao Meio Ambiente, explica que a sustentabilidade
não acontece mecanicamente, tão pouco são imediatistas explica que:
Ela é fruto de um processo de educação pela qual o ser humano redefine o feixe de
relações que entretém com o universo, com a terra, com a natureza, com a sociedade e
consigo mesmo dentro dos critérios assinalados de equilíbrio ecológico, de respeito, e
amor a terra e à comunidade de vida, de solidariedades para com as gerações futuras e
da construção de uma democracia socioecológica. (BOFF, 2013, p.149)

A Educação brasileira que está em um momento de muitas transformações, dando um
papel aos alunos como protagonista dos seus saberes, também deve ser vista como um espaço
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escolar que preocupa com as habilidades que desperta o intelectual dos alunos e principalmente
ético seja na parte pessoal, religiosa, social e ambiental. A escola tem que preocupar em formar
em um ser completo e integral.
Educação Ambiental (...) É entender que não podemos pensar pelo outro, para o outro e
sem o outro. A Educação é feita com outro que também é sujeito, que tem a sua
identidade e individualidade a serem respeitadas no processo de questionamentos dos
comportamentos, e da realidade. (LOUREIRO, 2004, p.28)

A água sempre foi fundamental para o processo de desenvolvimento dos seres humanos e
suas sociedades e infelizmente está a cada dia que passa mais escassa e isso já atinge
praticamente o mundo todo, em nome do progresso muitas cidades e nações poluíram rios e a
maioria das nascentes desapareceram e a água tornou um patrimônio mundial.
Diante das várias aulas de História durante o primeiro trimestre na escola Salesiana de
Ensino Fundamental e Médio da Pe. José de Anchieta no município de Araputanga-MT na turma
de 6º ano onde os alunos são convidados a viajarem conhecendo a cultura dos povos desde a Pré
História, passando pela Mesopotâmia, Egito, Hebreus, China, Índia, Japão, Persas identificaram
que as primeiras civilizações surgiram todas próximas a rios e diante disso nasceu o
questionamento: Araputanga tem rio?
A indagação que a princípio parecia rasa e sem peso era de uma profundidade quando
analisada dentro do contexto histórico, já que os alunos estavam estudando varias civilizações
antigas, todas originadas próximas a rios e queriam identificar-se enquanto sujeitos dentro do
contexto histórico contemporâneo caindo nas discussões de Paulo Freire quando diz:
O saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a
própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar
sendo um ser aberto a indagações, à curiosidades, às perguntas, dos alunos, as inibições;
um ser crítico e inserido, inquieto em face a tarefa que tenho - de ensinar e não a de
transferir conhecimento. ( FREIRE, 1996, p. 80)

Partindo dessa tônica foi organizado uma expedição investigativa que contou com a
parceria da professora de ciência, e os escolares foram a pé até o local investigado com a com
seguinte questão: o chamado córrego Pitas localizado as margens direita de Araputanga, a mais
ou menos 300 metros de distância da escola é um córrego, riacho, ou rio? A cidade de
Araputanga nasceu nas proximidades daquele riacho? Por que as novas gerações não valorizam e
não conhecem a história do rio ou Córrego das Pitas?
Ao longo de toda expedição os escolares foram observado o ambiente ao em torno e
identificando animais como: sapos, gafanhotos, lagartos, borboletas, e uma grande diversidade
de aves e um roedor da família (Hydrochoerus hydrochaeris) popularmente chamada capivara
localizada nas margens do Rio das Pitas.
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Também foram encontradas frutas como tomate, acerola, graviola, goiabas e ainda
identificaram vários tipos de árvores como figueirinha, mangueiras, ipês, embaúbas, urucum,
ananeiras, que foram chamando atenção e levantando questionamentos quanto aos formatos das
folhas, do caule e das raízes.
Mais sem sombra de dúvidas o que mais foi deixando todos os alunos muito indignados
foi o excesso de lixo encontrado ao longo do caminho das mais variadas formas, desde a famosa
garrafa pet, sacolas, embalagens plásticas, fita cassete, bicicleta velha, sobrinha entre outros,
inadmissíveis e inaceitáveis aos futuros cidadãos sensibilizados com uma maior preocupação e
cuidado para com a sustentabilidade.
A expedição investigativa foi rica e produtiva e o conselho possibilitou a participação e
manifestação dos escolares e das professoras envolvidas no processo investigativo relacionando
as informações observadas ao longo da caminhada e a triste conclusão de que os
araputanguenses no início da colonização não tiveram muita preocupação com o meio ambiente
e com o seu principal Rio e que atualmente a sociedade continua com descaso com os resíduos
sólidos os quais são levados pela chuva até o Rio das Pitas com continua sendo a única fonte
hídrica que abastece a cidade no sistema de Estação de Tratamento de Água (ETA) e continua
recebendo uma grande carga de lixo.
Nesse Conselho também chegaram à conclusão com a orientação da professora de
Ciências que as Pitas é Rio e não córrego porque trata-se de um curso de água que flui
continuamente com uma grande quantidade hídrica e desemboca em outro rio, ou seja, as Pitas
pelo tamanho que tem de uma margem a outra e pela quantidade água é classificada como Rio e
não córrego e no RADAM Brasil ele entra como Rio.
Identificaram que as margens já estavam bem reflorestadas e que esse processo fora feito
recentemente por alguns projetos institucionais. Fizeram também um estudo do solo,
identificando a cor escura, típica do húmus, terra adubada, porém nesse mesmo local
encontraram embalagem de skiny, cerveja, refrigerante e sombrinha velha, interferindo na beleza
visual e qualidade do solo.
Após o Conselho inicial fora feito o índice formativo, nascendo às propostas de pesquisa
e florescendo grandes surpresas com a turminha que expressou uma reação de choque com a
grande quantidade de lixo que viram pelo caminho e então empoderaram-se e decidiram formar
as novas gerações de estudantes do Ensino Fundamental I da Escola Pe. José de Anchieta
sensibilizando-os para não jogarem lixo no pátio da escola, porque entendiam que quando
viessem às chuvas, as enxurradas levariam até o Rio das Pitas fazendo uma destruição maior ao
meio ambiente tendo em vista a proximidade da escola.
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A experiência foi muito enriquecedora, os alunos foram organizados em grupos,
preparam material de exposição, lembrancinha, estratégia de oratória conforme a turma visitada,
banner, material de marketing. Foram feitos treinamentos das falas, orientações e sugestões
pelos colegas e pelas professoras envolvidas. Houve uma enormidade de estratégias na
metodologia ativa praticada pelos escolares como: roda de conversa, recadinho do coração,
orientação de amigos e outras formas maravilhosas de formar cidadãos tudo desenvolvido e
planejado cuidadosamente por cada grupo.
Os alunos juntamente com as professoras solicitaram agendamento prévio da visitação
com a coordenadora para ter acesso com maior facilidade as profissionais de cada turma e nos
dias determinados e agendados as visitas foram feitas conforme o planejamento por cada grupo
sempre acompanhados com a professora regente da turma.
Todo o material confeccionado como as lembrancinhas contou com o apoio dos
professores, pais e amigos que entraram como apoiadores do projeto intitulado Gotinha da
Consciência e todo o Marketing da turma feito deixando claro que estavam formando novos
cidadãos e éticos.
Os resultados dos projetos foram socializados na comunidade escolar na Mostra de Artes
e Ciências no espaço escolar/Anchieta e na Mostra União Faz a Vida patrocinado pelo Sicredi e
pela prefeitura Municipal de Araputanga.

2. Considerações Finais

Vivenciar esse projeto fortaleceu e renovou a esperança quanto a efetivação da Educação
Ambiental produzindo cidadãos responsáveis pelo equilíbrio ambiental do qual o
comportamento é fator determinante nesse processo de busca de um ambiente de homeostático e
esse projeto veio de encontro com o papel da escola que é formar cidadãos críticos, éticos,
integral e sujeitos conscientes e interventores na sua própria história, principalmente
cooperadores e mais sustentável.
O projeto movimentou e ainda motivou toda a comunidade durante vários meses, desde a
expedição investigativa até a conclusão na busca da construção de uma sociedade mais
consciente e justa. A forma interdisciplinar de trabalhar educação ambiental acrescentou muito
no sucesso do projeto. Os alunos faziam relações entre as abordagens dos professores, as
pesquisas e o exercício de experienciar e praticar a cidadania desde criança.
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DINÂMICAS E JOGOS APLICADOS NO PROJETO PIBID DESENVOLVIDO NA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN –
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Resumo:
O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de relatar o uso de atividades lúdicas para o ensino de Educação
Ambiental, trabalhado por alunos do projeto PIBID em uma escola estadual, que atende alunos do ensino médio.
Através da experiência que se baseou em aplicar atividades como: caça-palavras, balões da biodiversidade, quem
não se comunica não se trumbica, água é vida e jogo da teia alimentar, observou-se que os alunos apresentaram
maior rendimento e participação nas aulas, concluindo que o jogo estimula o apendizado pois desperta curiosidade e
o esforço de vencer desafios, sendo assim uma ferramenta geradora de conhecimento.
Palavras-chave: Jogos. PIBID. Educação Ambiental.

1 Introdução

É fato que a escola é de longe, o lugar mais adequado para a inserção das práticas
educacionais inerentes ao meio ambiente, uma vez que, possui espaços privilegiados na
implementação de atividades que propiciem essa reflexão com ações orientadas em projetos que
levem à autoconfiança, a atitudes positivas e ao comprometimento pessoal com a proteção
ambiental de modo interdisciplinar (TAVARES ET AL APUD DIAS, 1998).
Entretanto, são vários os desafios a serem enfrentados, tanto relacionados à Educação
Ambiental, quanto às ações a serem adotadas em nível mundial, tendo em vista a problemática
decorrente de interesses particularizados de cada nação. A mudança de atitude na interação com
o meio ambiente deve ser o ponto de partida, visto que qualquer interferência ambiental
decorrente de ações antrópicas, não se restringe apenas ao local em que foi provocada a ação
(TAVARES ET AL APUD TOLOTTI, 2006).
A educação formal se depara com um currículo ancorado num paradigma positivista que
fragmenta o sistema de ensino em disciplinas seriadas e estanques, dificultando a implantação de
modelos de educação ambiental, integrados e interdisciplinares (TAVARES ET AL APUD
DIAS, 1999).
A abordagem a partir dos temas transversais pode significar um salto de qualidade tanto
no processo de formação dos alunos, que passariam a entender o significado do que estudam
como dos professores, estimulados a enfrentar o conhecimento de forma mais criativa e
dinâmica (TAVARES ET AL APUD SEF, 2001; VIEIRA, 2007).
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Entretanto, ainda é notório que a educação ambiental é timidamente desenvolvida nas
escolas, estando na maioria das vezes ausente das práticas adotadas pelos educadores, não
obstante algumas atividades pontuais sejam propostas inerentes à preservação do ambiente
(TAVARES ET AL APUD VIEIRA, 2007).
Diante dos vários obstáculos para Berna (2007), a melhor forma de trabalhar a Educação
ambiental nas escolas é o trabalho desenvolvido por meio de projetos, que integram os alunos e
permitem que estes exercitem sua criatividade e raciocínio.
Sabe-se, porém, que a educação ambiental não se fará pela simples promulgação de uma
lei ou um documento (TAVARES ET AL APUD CASTRO, 2000; CADEI, 2002), sendo
necessárias estratégias e ações diferenciadas das que se tem até então. Estratégias
governamentais e sociais que reformulem as metodologias, materiais didáticos e conceitos e que
promovam entre tantas necessidades, práticas cabíveis à realidade de ensino formal.
Através de jogos no ensino de biologia pode se abordar diversos conteúdos, podendo ser
desde genética até educação ambiental, a fim de desenvolver a interação dos alunos entre os
mesmo de modo que possa proporcionar uma maior socialização e ainda promover um maior
entendimento sobre os temas abordados. O projeto desenvolvido pelos estudantes do PIBID
buscou atrelar os diversos temas educacionais do ensino de biologia e trabalhar os mesmos
através de jogos, visto que os alunos se mostraram mais participativos em resolver as atividades
lúdicas que lhe foram propostas.

2 Referencial Teórico
2.1 A importância da Educação Ambiental

Diante do que expõe Breda (2011), a educação ambiental é um assunto de grande
importância para indivíduos que estão na fase do processo de formação de princípios, na fase
escolar, por exemplo. Este assunto pode contribuir para mudanças ou direcionamento de valores.
De acordo com o que ensina Carvalhêdo (2016), os assuntos relacionados com a EA vêm
se tornando cada dia mais relevante no nosso cotidiano, sendo que a falta deste tem contribuído
para a criação de projetos para evitar o consumo descontrolado dos recursos hídricos (p. 12) bem
como o de outros recursos naturais.
A crise ambiental no qual o planeta está passando necessita esta nova racionalidade para
que possamos supera-la. Segundo Avzaradel (p. 65), tal crise está diretamente associada ás
atitudes, postura das práticas cotidianas da humanidade.
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E por motivos assim como exposto nos tópicos anteriores que a EA tem importância para
mudanças de hábitos dos cidadãos já adultos e para ensinar uma postura distinta às futuras
gerações.

2.2 O uso de jogos no ensino de Educação Ambiental

O jogo está presente na natureza humana, seja na infância ou na fase adulta.
Seu uso vem de tempos antigos das mais variadas culturas e de cada uma delas pode ter
um significado diferente. Podendo ser brincadeira, divertimento, passatempo entre outras.
Dentre as várias definições possíveis encontra-se uma que conceitua este como um elemento de
cultura, conforme diz (HUIZINGA APUD VICHIATO, 2011, p. 5) “uma atividade ou ocupação
voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras
livremente concebidas, mas absolutamente obrigatórias, dotados de um sentimento de tensão e
de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana”. Com esta definição e outras
que o autor expõe leva a reflexão de que através do jogo pode se ensinar com diversão e ao
mesmo tempo com disciplina, ordem, com regras e ter a interação de um indivíduo com demais
de um grupo.
Portanto se aliados o potencial do jogo com o ensino de Educação ambiental, acredita-se
que os jogos utilizados como metodologia possa trazer contribuições significativas para este
campo, fazendo com que haja maior interesse, seja mais prazeroso este estudo.

2.3 Propostas de atividades sobre Educação Ambiental

Anteriormente ao projeto PIBID, na Escola Estadual Albert Einstein o que se desenvolvia
na em relação a EA era na disciplina de Biologia juntamente com algum tema que poderia ter
ligação ao assunto. Não se tinha uma metodologia específica para EA.
Dentro das possibilidades de cada um, professores chegaram a desenvolver projetos de
reciclagem com alunos que são do ensino médio.
Com a implantação do projeto PIBID na escola, essa visão sobre Educação Ambiental
mudou, os alunos do PIBID puderam com mais tempo e disponibilidade trabalhar com os alunos
utilizando materiais lúdicos, tirando dúvidas e os envolvendo de uma forma divertida sem tirar a
importância e a responsabilidade do assunto EA.

3 Metodologia
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O presente projeto é uma ação direcionada aos alunos do ensino médio como forma de
entretenimentos educativos nos momentos de imprevistos quando algum professor necessitar se
ausentar. O grupo Irá atuar em sala de aula de modo interativo e interdisciplinar com dinâmicas
e jogos. Dessa forma, as aulas poderão acontecer normalmente sem a necessidade de dispensar
os alunos mais cedo por falta de opção do que e com o que trabalhar. Poderá também ser
trabalhado em momentos de contra turno nos horários em que os alunos do PIBID estão
disponíveis na escola.
Em primeiro momento será feita uma dinâmica abordando o tema dos biomas brasileiros.
Para cada aluno deverá ser entregue um balão de cores diversas, onde cada cor representa um
bioma. Sendo necessário que todos os balões fiquem suspensos enquanto são retirados alguns
alunos.
Em segundo momento será entregue aos alunos as imagens de alguns animais da região e
algumas setas para que juntos montem uma cadeia alimentar.
No terceiro momento haverá uma distribuição de papeis com nome de alguns animais em
pares, posteriormente se vendará os alunos e os mesmos irão identificar seu par através do som.
Em um quarto momento serão utilizadas várias fitas de três cores diferentes com o
tamanho que caibam no pulso dos alunos, cada cor irá representar um nível trófico da cadeia
alimentar, em seguida iniciará a brincadeira de pegar onde os consumidores primários deverão
pegar os produtores e de mão dadas irão tentar escapar dos consumidores secundários.

3.1 Dinâmicas e jogos

1ª- O jogo da teia alimentar: Utilizou-se para a realização desta atividade um novelo de
barbante. Os alunos formaram um círculo e, para iniciar a atividade, pediu-se para que um aluno
enrolasse o fio do novelo de barbante no dedo, sendo que este primeiro aluno representou o sol,
e os demais representaram outros seres vivos (animal ou vegetal) formando uma sequência
trófica, recebendo o rolo de barbante e passando-o adiante ao próximo ser vivo da teia. Esta
dinâmica teve como objetivo reforçar o conceito de que todas as partes de um ecossistema são
interdependentes e abordar o conceito de cadeia e teia alimentar, desequilíbrio ecológico e os
problemas que podem ocorrer com a interferência do homem.

2ª- Quem Não se comunica se trumbica: Para essa atividade, foram confeccionadas
vendas e elaborados cartões duplos com nome de animais que emitem sons bastante conhecidos,

1519

como exemplo: gato, galinha, sapo, cachorro, vaca, etc. As vendas e os cartões foram
distribuídos e os alunos foram organizados em duas linhas, uma voltada para a outra e todos
começaram a emitir o som do animal que estava no cartão, até a localização do seu respectivo
par.

3ª- Balões da Biodiversidade: Para a realização desta dinâmica utilizaram-se balões
coloridos. Cada cursista recebeu um balão para que o enchesse e foi instruído a mantê-lo no ar,
sem deixá-lo cair no chão. Foram retirados alguns participantes e os demais tinham que manter
todos os balões no ar para representar a perda de diversidade e a dificuldade dos demais em
manterem as relações antes existentes.

4ª- Água é vida: Enfocou demonstrar aos participantes as quantidades aproximadas de
água doce, salgada e potável no planeta terra. Os materiais necessários foram: 1 garrafa plástica
de dois litros cheia de água com tampa, 1 copo de 200 ml e 1 copo de 50 ml. A garrafa plástica
de 2 litros cheia foi utilizada representar toda a água da terra. Em seguida, colocaram-se
aproximadamente 200 ml de água em um copo descartável representando toda a água doce do
planeta, finalmente encheu-se uma tampa de garrafa, que representava a água potável disponível
para consumo humano.

5ª- Caça-palavras: Os alunos receberam dois caça-palavras, primeiramente um contendo
as principais espécies da fauna brasileira que estão ameaçadas de extinção e posteriormente
outro com diversas espécies da flora.

6ª- O destino que você dá: O grupo recebeu diversos recortes de imagens de uma série
de itens, tais como pneus usados, garrafas pets, cascas de frutas e embalagens de agrotóxicos. De
posse destes recortes, tiveram que optar pelos destinos para cada um dos itens, fixando as figuras
a cartolinas com frases prontas (Atear fogo, enviar ao lixão, reciclar, compostagem...). Atrás de
cada cartolina havia mensagens para reflexão e discussão, como: Enviar ao lixão – “tem certeza
que não há aproveitamento para esse item? Praticamente tudo que descartamos pode ser
reaproveitado...”

4 Resultados alcançados
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Através do presente projeto utilizando jogos para o ensino de Educação Ambiental com
alunos do Ensino Médio pode se obter resultados positivos para todos os grupos envolvidos, para
os alunos que puderam ter um maior contato com o tema de EA que é fundamental para a
formação do indivíduo consciente, e de uma forma descontraída, saindo um pouco da realidade
da sala de aula. Os alunos do PIBID tiveram a experiência de interagir com os estudantes e testar
esta metodologia lúdica, aumentando a bagagem do conhecimento de cada um para suas
carreiras como docentes. E por fim os professores que por vezes tem uma carga horária elevada
e acabam não conseguindo planejar atividades como gostariam para trabalhar com seus alunos.

5 Conclusão

Observou-se que ao trabalhar temas como o de Educação Ambiental utilizando uma
metodologia diferenciada como a utilização de jogos sendo material didático, se tem uma ampla
participação dos alunos, obtendo assim um maior aproveitamento da aula.
Em dias que não se pode trabalhar no horário de aula, mas sim no contra turno, não
houve grande participação dos alunos, por motivo de alguns trabalharem no período em que não
estão na escola, e também pela falta de interesse por parte de alguns.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo de demostrar por meio de analise os efeitos da educação ambiental na prevenção
dos incêndios florestais no Estado de Mato Grosso no período de 2014 a 2016. Para isso, foi realizada uma
abordagem teórica que canaliza para a temática da utilização da Educação Ambiental para as medidas preventivas a
fim de mitigar e, até mesmo, evitar as ações dos agentes antrópicos dos incêndios florestais, que por sua vez
provocam malefícios a saúde dos seres humanos e enormes danos e prejuízos ao meio ambiente. Desta feita este
estudo é primeiramente para abordar a relevância da educação ambiental na prevenção dos incêndios florestais, bem
como tecer considerações a respeito das integrações institucionais para o desenvolvimento completo do ciclo
atuação referente prevenção, preparação, resposta e responsabilização referente os incêndios florestais a fim de
direcionar os esforços para as medidas preventivas para mitigar o quantitativos de focos de queima, que por sua vez
gera um grande desprendimento de recursos humanos e financeiros para realização de combate dos incêndios
florestais no Estado de Mato Grosso. A pesquisa, também, compreendeu a coleta de dados para obtenção de
estatísticas dos focos de queima, prevenção passiva e combate de incêndios florestais, bem como as informações
qualitativas da Superintendência de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Gerência de
Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que por sua
vez, resultaram na sensível eficácia da aplicação da educação ambiental para as medidas preventivas de incêndios
florestais que provocam a alteração do comportamento humano perante os efeitos devastadores dos incêndios
florestais, bem como o exercício da cidadania no fiel cumprimento das legislações que regem na prevenção e
conservação do meio ambiente, e que ao longo do tempo, certamente acarretará na diminuição dos focos de queima
provenientes das causas antrópicas no Estado de Mato Grosso. Desta forma, tanto as referências bibliográficas como
a coleta de dados mostram os sensíveis efeitos positivos da utilização da ferramenta da educação ambiental na
prevenção dos incêndios florestais no Estado de Mato Grosso, no período de 2014 a 2016.
Palavras-chave: Meio Ambiente, Conservação, Agentes Antrópicos, Integrações Institucionais.

1 Introdução
Este trabalho tem por finalidade de demostrar a relevância da atuação da Educação
Ambiental nas prevenções dos Incêndios Florestais em Mato Grosso, no período de 2014 a 2016,
por meio da revisão bibliográfica, assim como, a coleta de dados estatísticos para que possa
evidenciar as medidas educativas ambientais, no desempenho durante todo ano, que por sua vez
geram uma diminuição das incidências de incêndios florestais no referido Estado, cumprindo
assim, como um plano de “ação de prevenção, de fiscalização e de controle das queimadas e
combate aos incêndios florestais” (MMA/Ibama, 1998, p. 21).
No Brasil, os incêndios florestais ainda perpetuam como protagonistas na degradação
ambiental, tendo os períodos críticos durante as estiagens com aumento dos números de focos,
tamanho das extensões da área queimada, que por sua vez gera os danos e prejuízos da flora e
fauna do meio ambiente.
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É importante ressaltar, que um dos principais instrumentos para prevenir o grande
aumento das causas antrópicas dos incêndios florestais é a execução de projetos e programas
institucionais de medidas de Educação Ambiental para prevenção dos Incêndios Florestais, que
os gestores do poder público do Estado de Mato Grosso pouco exploram com empenho 3 de
recursos a fim de permitir a perenicidade da educação ambiental para toda sociedade matogrossense.
É fundamental inicialmente observar, que as medidas educacionais têm mais eficiência
na conscientização da sociedade para a prevenção dos incêndios florestais, conforme o Art. 1º da
Lei 9.795/99. Além disso, no âmbito do Estado de Mato Grosso, existe uma Política Estadual de
Educação Ambiental que evidencia os objetivos fundamentais da Educação Ambiental,
conforme o Art. 5º da Lei nº 7.888/03.
A partir da definição dos Incêndios Florestais do Fonseca e Ribeiro (2003), que define
como a ocorrência de fogo em qualquer forma vegetativa, cujas causas vão de naturais a
criminosas, sendo que na maioria das perícias dos incêndios florestais têm como principal causa
a ação antrópica que tem sido evidenciado por meio dos laudos conclusivos da perícia de
incêndios florestais no Brasil.
É importante analisar, que os locais afetados pelos incêndios florestais geram na
sociedade uma sensibilização temporária perante os efeitos maléficos para a saúde humana e os
danos, bem como os prejuízos ocorridos na flora e fauna ambiental da região acometida pela
ocorrências dos incêndios florestais, permitindo assim, um grande potencial para implantação de
medidas ambientais educativas para realizar a conscientização da população local a fim de
prevenir e fiscalizar qualquer cometimento de ilegalidades contra o meio ambiente.
É fato que os efeitos dos incêndios florestais, de acordo com o Fiedler (2003), citam que
apesar dos inúmeros estudos científicos e de toda repercussão dos meios de comunicação, os
efeitos que os incêndios florestais causam ao meio ambiente ainda têm sido ignorados em sua
magnitude de diversidade de fauna e flora dos ecossistemas afetada pelo Incêndio Florestal.
Assim, definitivamente, a fase da prevenção é de grande importância e pouco investida
pelo poder público para mitigar e, até mesmo, evitar desastres proveniente dos incêndios
florestais.
Em virtude disso, os objetivos deste trabalho consistem em realizar revisão bibliográfica
e a coleta de dados estatísticos para evidenciar a atuação da educação ambiental na prevenção
dos incêndios florestais em Mato Grosso, durante o período de 2014 a 2016 a fim de analisar a
relevância das medidas de prevenção na utilização de educação ambiental 4 para a sociedade
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para visar a diminuição das causas antrópicas dos incêndios florestais no Estado de Mato
Grosso.
2 O Alicerce Jurídico da Educação Ambiental

No Brasil, a educação ambiental teve o alicerce no surgimento da promulgação da Lei nº
9.795, de 27 de Abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá
outras providências. Tal Lei estabelece um divisor de águas referente as ações de prevenção para
o meio ambiente a fim de realizar a conservação ambiental. É fundamental ressaltar a
importância da educação ambiental para toda a sociedade a fim de ampliar as diversas medidas
mitigadoras contra os danos e prejuízos ambientais visando a preservação do meio ambiente, de
acordo com o Art. 1º da Lei 9.795/99, que descreve:
Entendem-se a educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Segundo o Art. 2º da Lei 9.795/99, a “Educação Ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis

e

modalidades

do

processo

educativo,

em

caráter

formal

e

não-formal”.

Inquestionavelmente, o processo educativo permite ao indivíduo a conscientização por meio de
diversas medidas de ensino e aprendizagem a fim de agregar valor na prevenção ambiental, de
acordo com o Pereira (1993) que salienta a educação ambiental é uma forma de transformação
social e não apenas um instrumento de defesa ambiental. É importante ressaltar, que as
atividades de educação ambiental têm o princípio fundamental da prevenção, sendo amparado no
inciso VI, parágrafo 1º, do Artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que trata em “promover
a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente”. No aspecto de fortalecimento da educação ambiental para a
conscientização pública para conservação ambiental, conforme o Dias (1998) ressalta:
Educação Ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a sociedade
tomam consciência do seu ambiente e adquirem conhecimento, valores, habilidades,
experiências e determinação que os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais
presentes e futuros.

O grande esforço para implantar a consciência ambiental por meio da educação
ambiental para sensibilizar a comunidade perante a necessidade de atuar na prevenção de
incêndios florestais, que por sua vez geram inúmeros danos e prejuízos ambientais que afetam
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diretamente e indiretamente a harmonia e convivência no meio ambiente em regiões de
convivência humana.
(...) na luta contra-hegemônica para fazer a questão ambiental penetrar a consciência da
própria sociedade civil, na qual vigoram – com o apoio da produção simbólica
difundida pela mídia – visões caricatas segundo as quais meio ambiente significa
„conservação do verde‟, e não base material e simbólica das condições de vida e
trabalho das populações. É, sem dúvida, penetrando crescentemente a consciência
social que esta questão poderá, por fim, ecoar com maior vigor no interior do próprio
Estado (ACSELRAD,2001, p. 92).

De acordo com Acselrad (2001), relata que certamente encontrar a ausência de políticas
de prevenção aos incêndios florestais são vinculados favorecem ao livre curso dos grandes
interesses pecuaristas e especulativos na região amazônica.
É importante ressaltar, que o principal eixo de atuação da educação ambiental é o dever
da busca, acima de tudo, a solidariedade, a igualdade e o respeito à diferença através de formas
democráticas de atuação baseadas em práticas interativas e dialógicas. Isto se consubstancia no
objetivo de criar novas atitudes e comportamentos diante do consumo na nossa sociedade e de
estimular a mudança de valores individuais e coletivos (JACOBI, 1999).
A necessidade de uma crescente internalização da problemática ambiental, um saber
ainda em construção, demanda empenho para fortalecer visões integradoras que, centradas no
desenvolvimento, estimulem uma reflexão sobre a diversidade e a construção de sentidos em
torno das relações indivíduos-natureza, dos riscos ambientais globais e locais e das relações
ambiente-desenvolvimento. A educação ambiental, nas suas diversas possibilidades, abre um
estimulante espaço para repensar práticas sociais e o papel dos professores como mediadores e
transmissores de um conhecimento necessário para que os alunos adquiram uma base adequada
de compreensão essencial do meio ambiente global e local, da interdependência dos problemas e
soluções e da importância da responsabilidade de cada um para construir uma sociedade
planetária mais equitativa e ambientalmente sustentável (JACOBI, 2003).
O processo de prevenção de incêndios florestais por meio de medidas de educação
ambiental em Mato Grosso está sendo pouco explorado pelas instituições públicas do Estado. No
entanto, está em processo de incubadora nas instituições de ensino superior de Mato Grosso com
desenvolvimento de pesquisas, proposta de projetos e programas.
Em síntese os legisladores e os pesquisadores ressaltam o alto valor da educação
ambiental para promover a conscientização da sociedade para realizar as medidas preventivas
para conservação ambiental perante ao grande poder destrutivo dos incêndios florestais de
causas antrópicas, que por sua vez segundo Vélez (2000) que expõe a grande importância das
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“campanhas preventivas ajustadas às características locais (causas, tipo de floresta, risco) são
eficientes ferramentas para a prevenção de incêndios florestais”.
3 Fortalecer a Prevenção Contra os Incêndios Florestais
É essencial analisar, primeiramente, a definição dos incêndios florestais que consiste em
uma reação química de oxidação com desprendimento de luz e calor, ou seja, combustão sem
controle que se propaga livremente no consumo de combustíveis naturais de uma floresta ou
vegetação, tendo assim, às variáveis e propagação o clima, topografia, ambiente e combustíveis
naturais (CARVALHO, 2009).
É importante ressaltar, que a fase inicial do incêndio florestal é denominada superficial,
que por sua vez inicia através de um pequeno foco de incêndio, sendo provocado por fósforo
aceso, toco de cigarro, fagulha, pequena fogueira, que tende a se propagar para todos os lados,
de forma aproximadamente circular durante a fase inicial do incêndio florestal. Já o segundo
estágio do incêndio florestal é a forma alterada pela ação do vento e da topografia. A partir
disso, o incêndio toma uma forma definida, compreendendo as seguintes partes: perímetro,
cabeça ou frente, flancos, retaguarda ou cauda, black ilha e focos secundários (SOARES, 1985).
As consequências dos incêndios florestais são devastadoras, pois têm causado inúmeros
prejuízos e danos ambientais, sociais e econômicos, sendo que a ocorrência destes eventos, varia
em função da época do ano, causa, localização geográfica, tipo de vegetação e área atingida
(TETTO; BATISTA; PIVOVAR, 2008)
De acordo com Soares (2001), um “incêndio é resultado de uma combinação crítica de
circunstâncias que poderiam ser evitadas ou impedidas de acontecer”.
Na grande maioria das vezes, o homem é o principal causador dos incêndios florestais,
pois a grande maioria deles é iniciada em decorrência de algum tipo de atividade humana
consonância da alta importância da fase da prevenção para mitigar as estatísticas de incêndios
florestais, é evidenciado para Maus (1999), que argumenta “com muita propriedade, que não há
nenhuma glória de combater um incêndio que poderia ter sido evitado”. A partir desse contexto,
os estudiosos evidenciam a grande relevância dos investimentos laborais e financeiros aplicados
na fase da prevenção para mitigar e, até mesmo, evitar os efeitos irreparáveis pela ação dos
incêndios florestais na flora e fauna do meio ambiente.
As medidas de prevenção e controle dos incêndios florestais são ações de educação
ambiental que resultam em programas e campanhas de conscientização ambiental por meio
palestras, seminários que envolvem toda a população da região com histórico e de grande
potencialidade de ocorrências de natureza de incêndio florestais, bem como a utilização rigorosa
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e inflexível das legislações coercitivas de indivíduos que cometem as ações de infrações e crimes
em desfavor ao meio ambiente. (PARIZOTTO, 2006)
Cabe analisar, que as ocorrências de incêndios em áreas florestadas ou reflorestadas
pudesse ser totalmente prevenida, de acordo com o Soares (2001), a prevenção é a primeira linha
de defesa contra os incêndios florestais.
O processo de prevenção do meio ambiente demanda inúmeros atores de diversas
instituições para a conscientização ambiental da sociedade.
A relação entre meio ambiente e educação para a cidadania assume um papel cada vez
mais desafiador, demandando a emergência de novos saberes para apreender processos
sociais que se complexificam e riscos ambientais que se intensificam. As políticas
ambientais e os programas educativos relacionados à conscientização da crise ambiental
demandam cada vez mais novos enfoques integradores de uma realidade contraditória e
geradora de desigualdades, que transcendem a mera aplicação dos conhecimentos
científicos e tecnológicos disponíveis. (JACOBI, 2003)

As ferramentas de propagações e interações sociais tem a finalidade de agregar a
conscientização e sensibilização ambiental referente as ações destrutivas para a fauna e flora e
malefícios a saúde do cidadão provenientes dos incêndios florestais. Tais ferramentas de
divulgação consistem em mídia televisiva, rádio, jornais, palestras, seminários, debates,
panfletos, painéis de divulgação, cursos e treinamentos, bem como a realização de processo de
integração com outras instituições governamentais, não governamentais e empresas privadas
para tornar mais eficaz a prevenção e a utilização de métodos de ambientalmente sustentáveis. Já
um ambiente bastante produtivo e fértil para alicerçamento da conscientização são as instituições
de ensino que possuem a finalidade de formação de cidadãos, sobretudo, o respeito as
legislações e a preservação da cultura e do meio ambiente.
Inquestionavelmente, as consequências dos incêndios florestais são imensuráveis perante
geração dos danos e prejuízos causados a flora e fauna do ecossistema do meio ambiente
assolado pela devastação do incêndio.
As consequências são numerosas para a flora e a fauna, comprometendo a
biodiversidade; para o solo, intensificando processos erosivos, para os corpos hídricos,
com o assoreamento; para a atmosfera, com o aumento de partículas em suspensão,
muitas vezes dificultando a visibilidade; influenciando de forma negativa na qualidade
de vida da população. Deve-se considerar que as consequências assumem proporções
maiores nas Unidades de Conservação, pois essas áreas possuem parcelas
representativas dos ecossistemas locais, onde a ocorrência de incêndio provoca
alterações que, em muitos casos, não podem ser mensuradas (MESQUITA, 2003).

Observa-se que o grande poder funcional das instituições governamentais e não
governamentais em realizar a disseminação de movimentos de conscientização ambiental por
meio de divulgações de informações que afligem e afeta o estado de equilíbrio do meio
ambiente. Prova disso, aponta Zeppone (1999), que foram os movimentos ambientalistas que
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muitos contribuíram para o surgimento e desenvolvimento da Educação Ambiental, pois
tornaram conhecido para a população os riscos das queimadas e da destruição da fauna e da
flora.
4 A Relevância da Integração das Instituições para as Medidas Preventivas Contra os
Incêndios Florestais

É importante ressaltar, que existem as instituições públicas no âmbito da União, dos
Estados e dos Municípios que possuem em sua competência funcional o exercício do emprego
da prevenção de dano ambiental referente aos inúmeros agentes antrópicos destrutivos da flora e
fauna dos ecossistemas pertencentes ao meio ambiente.
Entretanto, as diversas instituições públicas que possuem setores competentes para a
realização de prevenção ambiental, na maioria das vezes, poucas realizam integração
institucional para união e fortalecimento de esforços na realização de medidas preventivas a fim
de aumentar o poder de propagação e interação social para a conscientização ambiental da
sociedade.
As poucas instituições públicas da União, Estadual e Municipal competentes para a
realização das medidas de prevenção ambiental em relação aos incêndios florestais, que realizam
a integração institucional de forma sensível e sazonal, sobretudo, no período de estiagem no
decorrer do ano.
Tal período de estiagem, todos os anos, implica na urgência dos gestores estratégicos em
direcionar as prioridades de cada instituição competente na destinação de recursos humanos e
financeiros para a realização das medidas de controle e combate as grandes quantidades e
magnitudes das ocorrências de incêndios florestais, sendo enfatizadas pelos meios de
comunicação em retratar a destruição da fauna e flora dos ecossistemas, bem como os maleficies
para a saúde das pessoas na região afetada.
Observa-se que as instituições pouco usufruem da integração para cruzamento de
informações referentes as ações de prevenção contra o ciclo dos incêndios florestais, permitindo
assim, o aumento de dificuldades dos gestores de nível tático para viabilizar as medidas
preventivas para atender os principais objetivos do planejamento estratégicos para mitigar os
quantitativos de causas de agentes antrópicos nas ocorrências de incêndios florestais no Estado
de Mato Grosso.
5 Resultados e Discussão
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Neste estudo foi utilizada a metodologia de corte transversal descritivo, com pesquisas
baseadas em estatísticas, por meio de uma abordagem quantitativa.
No delineamento deste estudo, foram solicitados dados estatísticos de natureza de
preventiva contra os incêndios florestais no Estado de Mato Grosso, nos períodos de 2014, 2015
e 2016. Esses dados foram fornecidos pelas instituições do Estado, sobre as medidas preventivas
realizadas: a) Ocorrências registradas pela Diretoria Operacional do Corpo de Bombeiros
Militar; b) Relatórios do Batalhão de Emergência Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar; c)
Relatórios da Superintendência de Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente; d) Relatórios da Gerência de Educação Ambiental da Secretaria Estadual de
Educação.
Os dados colhidos foram analisados de forma quantitativa e demonstrados por meio de
gráficos, com intuito de mostrar as informações obtidas pela pesquisa, para contribuir com os
fundamentos teóricos e atender o objetivo principal do tema exposto.
Como resultado da coleta de dados, foi possível ter acesso à realidade dos efeitos da
Educação Ambiental na Prevenção dos Incêndios Florestais no Estado de Mato Grosso durante o
período de 2014 a 2016.
O gráfico 1, consta o histograma anual dos focos de queima no Brasil em comparação
com o Estado de Mato Grosso, durante os anos de 2014, 2015 e 2016 capturadas pelo Banco de
Dados de Queimadas do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Esse gráfico delimita o número
geral de todos os focos de queima à nível estadual.
No ano de 2014, 28.024 são resultados de focos de queima no Estado de Mato Grosso.
No ano de 2015, foram registrados 33.007 focos de queima. Já no ano de 2016, resultaram em
29.571 focos.
Estes dados apontam que houve desde o ano de 2014, o número crescente de focos de
queima em relação ao ano de 2015 e um sensível decréscimo no ano de 2016, sendo que a nível
nacional teve a proporcionalidade acompanhada pelos focos de queima que houveram o registro
em 2014 de 183.693. Já no ano de 2015 teve o quantitativo de 236.371 focos de queima. E, por
fim, no ano de 2016 ocorreram 188.467 focos de queima.
Esses dados pode ser explicado pelo quantitativo total dos focos de queima à nível
nacional em comparação com as ocorrências de focos de queima no Estado de Mato Grosso,
evidenciando assim, o nível de referência de proporcionalidade de relação direta de focos de
queima aliado ao período de estiagem, sendo que os dados mostram a existência da grande
necessidade de investir por meio de recursos humanos e financeiros nas fases de prevenção e
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preparação para aumentar a conscientização da sociedade e mitigar o quantitativo de causas
antrópicas de incêndios florestais por meio das ações ambientais educativas.

Gráfico 1 – Quantitativo Anual dos Focos de Queima no Estado de Mato Grosso
Fonte: INPE

Já o gráfico 2, evidencia o quantitativo de ocorrências atendidas de incêndio em
vegetação pelo Corpo de Bombeiros Militar que foram registrados no Estado de Mato
Grosso. No ano 2014, foram registrados 2.002 combates a incêndio em vegetação em todo o
Estado. No ano de 2015, foram computados o valor crescente de 2.638 da mesma natureza.
Já no ano de 2016, registrou-se uma pequena diminuição de 2.394 ocorrências envolvendo
incêndio em vegetação.
Esses dados foram repassados pela Diretoria Operacional do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Mato Grosso, evidenciando que no período de 2015 ocorreu um
aumento expressivo do número de ocorrências de incêndios em vegetação registradas em
relação aos anos de 2014 e 2016.

Gráfico 2 – Quantitativo de Ocorrências Atendidas de Incêndio em Vegetação no Estado de Mato Grosso
Fonte: CBM – MT

O gráfico 3, demonstra o quantitativo anual de prevenções passivas fornecido pelo
Batalhão de Emergência Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso,
sendo utilizada como parâmetro somente o número de palestras, uma vez que os dados coletados
não era uniforme em outros anos de registro nos relatórios que foram disponibilizados para esta
pesquisa. No ano de 2014, foram registradas 51 palestras preventivas. No ano 2015, foram
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realizadas 97 palestras. Já no ano de 2016, foram 182 palestras de prevenção de incêndios
florestais em todo o Estado de Mato Grosso.
É possível afirmar, que no ano de 2016 foi grande o número de palestras de prevenção,
visto que ocorreu um enorme quantitativo de focos de queima no período de 2016, de acordo
com o Gráfico 1. Na tentativa de otimizar os recursos humanos e financeiros, os gestores
estratégicos realizaram um grande empenho nas palestras para realizar a conscientização
ambiental da sociedade a fim de mitigar o quantitativo de focos de queima para direcionar o
combate a incêndios em vegetação em regiões de grande extensão, magnitude e complexidade
para diminuir os grandes danos e prejuízos gerados pelo incêndio florestal na área afetada.
BOLETIM ANUAL DE PREVENÇÕES PASSIVAS DO CBMMT
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Gráfico 3 – Quantitativo de Palestras realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar no Estado de Mato Grosso
Fonte: CBM – MT

É preciso frisar, que as informações qualitativas fornecidas pela Gerência de Educação
Ambiental (GEEA) da Superintendência de Diversidades Educacionais (SUDE) da Secretaria de
Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso acerca das atividades de Educação
Ambiental (EA) na prevenção de incêndios florestais no Estado de Mato Grosso, no período de
2014, 2015 e 2016.
Tais informações consistem nas ações das representações no Comitê do Fogo e
Comissões de Prevenções de Incêndios Florestais com massiva participação da Gerência de
Educação do Campo, bem como por meio de trabalhos integrados com a Superintendência de
Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente
Além disso, a Gerência de Educação Ambiental tem a diretriz de realizar a Educação
Ambiental Escolarizada no Estado de Mato Grosso por meio de documentos para Orientações
Curriculares da Educação Ambiental, Projeto de Educação Ambiental (PrEA), além das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.
A propósito as escolas possuem autonomia na definição das temáticas prioritárias,
sendo que a Gerência de Educação Ambiental, busca orientar, avaliar e executar a
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implementação da política de Educação Ambiental nas escolas urbanas e, sobretudo, rurais, por
meio do Projeto Político Pedagógico (PPP).
Além disso, a ferramenta da Educação Ambiental utilizada para atingir o objetivo de
diminuição das causas de agentes antrópicos de incêndio florestal, principalmente, nas escolas
rurais são desenvolvidas as medidas que contribuem na prevenção de incêndios e queimadas que
afetam o meio ambiente.
É essencial analisar, que no ano 2016, foram realizados diagnósticos sobre as ações de
Educação Ambiental nas escolas estaduais de Mato Grosso, sendo que os resultados foram
extremamente satisfatórios que apontaram os gestores das escolas que 89% da gestão estratégica
estão alicerçados no processo retroalimentação da Educação Ambiental perante ao Projeto
Político Pedagógico, refletindo assim, na conscientização ambiental das crianças e adolescentes
que frequentam o ambiente escolar. Além disso, a Gerência de Educação Ambiental realiza
diversos seminários com o corpo docente para atualizar o processo de ensino e aprendizagem
referente as medidas preventivas para conservação do meio ambiente de forma sustentável.
Informo ainda, que foram coletadas as informações qualitativas da Superintendência de
Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), durante o período de
2014, 2015 e 2016, sendo que foram repassados um grande desenvolvimento de atividades de
Educação Ambiental, sobretudo, referente as ações prevenção de prevenção, preparação e
combate às queimadas e desmatamento para a conservação ambiental.
Tais ações de prevenção consistem em promover campanhas educativas e publicitárias
que visa prevenir, educar e alertar a população sobre os perigos do uso do fogo de forma
inadequada e não autorizada pelo órgão ambiental, fomentando assim, a mudança cultural de
forma que o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso seja construído em bases sustentáveis
para o desenvolvimento econômico por meio de ações de sustentabilidade ambiental.
Outros aspectos importantes desenvolvido pela Superintendência de Educação
Ambiental, são as ações de implementar e sensibilizar o indivíduo quanto as influências
negativas do uso do fogo nas suas atividades no meio ambiente por meio das palestras interativas
com recursos de áudio e vídeos, documentários, relatórios técnicos, observações de campo,
discussões sobre questões de queimadas e incêndios florestais, bem como a utilização da
poderosa ferramenta dos meio de comunicação de rádio, mídia televisiva, jornais impressos e
eletrônicos com o objetivo de propagar as informações, despertar e massificar para a sociedade a
conscientização ambiental e participação direta das medidas preventivas de queimadas e
incêndios florestais no Estado de Mato Grosso.
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A Superintendência de Educação ambiental direcionou intensivamente as ações de
medidas preventivas de queimadas e incêndio florestais no principal alvo as comunidades de
entorno de Unidade de Conservação (UC), assentamentos rurais, comunidades indígenas,
quilombolas e tradicionais, que estavam nas localidades que possuem a quantidade considerável
de incidência de focos de queima nos municípios do Estado de Mato Grosso, conforme os dados
do INPE.
A partir desse contexto, a Superintendência de Educação Ambiental tem a importância
vital em fortalecer a gestão ambiental das secretarias municipais do meio ambiente para reduzir
o quantitativo de focos de queima por meio do processo de conscientização da sociedade
perante a responsabilidade ambiental, a conservação e preservação do meio ambiente perante as
ações de alto poder de destruição: queimadas, incêndios florestais, desmatamentos, que
provocam o efeito em cadeia na perda de biodiversidade a diminuição da fauna e flora, alterando
assim, microclima da região afetada pela destruição do meio ambiente.
Essa pesquisa consistiu no levantamento de dados quantitativos e qualitativos referente
as ações de educação ambiental na prevenção dos incêndios florestais no Estado de Mato
Grosso, durante o período de 2014 a 2016, sendo evidenciados as informações qualitativas
registradas nos relatórios anuais acerca das atividades desenvolvidas de educação ambiental para
as medidas preventivas referentes as queimadas e incêndios florestais tanto da Gerência de
Educação ambiental da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer quanto pela
Superintendência de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato
Grosso.
Os gráficos foram subsidiados por dados estatísticos: a) Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), referente ao quantitativo anual de focos de queima no Brasil em comparação
com o Estado de Mato Grosso; b) Foram obtidos os dados anuais do quantitativo de ocorrências
de Combate a Incêndio em Vegetação pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato
Grosso com intuito de analisar o montante das ocorrências atendidas; c) foram extraídos os
dados anuais da quantidade palestras das prevenções passivas realizadas pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.
É preciso frisar que ao traçar o panorama dos dados obtidos, chama-se a atenção para a
ausência de padronização dos tipos de dados das estatísticas institucionais sobre o tema
estudado, nos anos de 2014 a 2016. As várias fontes de coleta da estatística quantificam os dados
com as classificações diferentes de tipo de medidas de prevenção, o que prejudica um pouco na
obtenção da informação acerca do assunto em tela. Além disso, foi detectado que existe uma
sensível articulação sistêmica entre instituições do Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de
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Estado do Meio Ambiente, bem como Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer,
gerando prejuízos na agregação e comparação das informações coletadas. Diante de todo

o

exposto é possível responder que houve a relevância das medidas de Educação Ambiental para
prevenção de incêndios florestais, durante o período de 2014 a 2016, que pode ser claramente
observado pelos índices dos gráficos 02 e 03, bem como as informações qualitativas expostas
pelos grande trabalho desenvolvido pela Superintendência de Educação Ambiental da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e a Gerência de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de
Educação Esporte e Lazer.
Outro reflexo observado é um início da mudança comportamental das instituições
competentes para a realização do ciclo completo de prevenção, preparação, resposta e
responsabilização referente os incêndios florestais, bem como o aumento de esforços para
disseminação de Educação Ambiental para realização de medidas preventivas para mitigar e, até
mesmo, evitar as causas antrópicas dos incêndios florestais no Estado de Mato Grosso.

6 Considerações Finais
Em virtude do grande número de ocorrências de incêndio florestal no Estado de Mato
Grosso, tendo como principais causas o agente antrópico e a utilização das medidas preventivas
para conscientização ambiental da sociedade a fim de mitigar e, até mesmo, evitar danos e
prejuízos perante a devastação provocada pelos incêndios.
É preciso frisar, a alta importância em destinar os recursos humanos e financeiros,
especialmente, na fase da prevenção, direcionando assim, todos os esforços para a redução dos
quantitativos de focos de queima e seus desdobramentos prejudiciais a saúde humana e
destruição do meio ambiente.
Em razão disso, a efetiva utilização da Educação Ambiental para a realização de ações a
fim de prevenir os incêndios florestais permitirá às instituições públicas uma redução de custo na
mobilização de recursos humanos, materiais, equipamentos e viaturas para o Combate à
Incêndios Florestais no Estado de Mato Grosso, bem como na preservação da biodiversidade e
manutenção dos ecossistemas do Estado.
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Resumo:
A Educação do Campo ainda está em construção para se tornar um processo educativo que favoreça o diálogo de
conhecimentos (científicos e populares), interagindo o cotidiano dos jovens e adolescentes. Este trabalho está
inserido no Assentamento Egídio Brunetto – MST, localizado no município de Juscimeira-MT. Tem por objetivo
realizar um prognóstico educativo dos adolescentes e jovens do assentamento, além de compreender qual a
percepção dos mesmos sobre a temática das mudanças climáticas. A metodologia utilizada será por meio do estudo
de caso buscando perceber as relações educativas campo e cidade, uma vez que os educandos residentes no
assentamento estudam na cidade e as concepções dos jovens e adolescentes sobre a questão das mudanças
climáticas. Apesar de ainda estar em andamento, esta pesquisa possibilitou conhecer um pouco da realidade dos
jovens assentados, como ocorre o acesso a educação bem como suas compreensões sobre as mudanças climáticas.
Espera-se, portanto, que este trabalho contribua para aprofundamento nas compreensão e anseios dos educandos
assentados.
Palavras-chave: Educação do Campo. Jovens e Adolescentes. Mudanças Climáticas.

1 Introdução

Educação do/no campo não se trata de um projeto recente, entretanto, ainda tem muito
que avançar rumo a um processo inclusivo e que atenda aos seus moradores com um currículo
pensando para sua realidade local e que contemplem seus saberes, vivências e experiências. As
lutas que visam a implementação e consolidação de escolas no campo e para o campo já se
constituem em longo prazo.
Pensar educação do/no campo requer uma visão mais abrangente para além da sala de
aula envolvendo saberes, culturas, e conhecimentos de trabalho da terra e aperfeiçoamento que
foram sendo construídos ao longo do tempo e das atividades desenvolvidas pelos moradores que
possuem um conhecimento muito amplo de cultivar a terra, conhecimentos que não devem
passar despercebidos.
O olhar para a educação do campo deve envolver diversos fatores como as atividades
desenvolvidas diariamente pelos moradores, dos mais jovens aos mais idosos e que da terra
retiram o seu sustento. As famílias camponesas necessitam ter acesso a uma educação voltada
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para a sua realidade, uma educação que o conceba em sua totalidade, propiciando o
desenvolvimento de conhecimentos e interesses que estejam relacionados a sua realidade, por
exemplo, as mudanças climáticas e as práticas de resistência desenvolvidas para lidar com elas.
As mudanças climáticas estão ocorrendo em níveis crescentes, sendo discutidas em
diversas partes do mundo e envolvendo vários acontecimentos que tem interferido na agricultura
camponesa, tendo como causa e efeitos, por exemplo, diminuição de áreas verdes e aumento da
temperatura. Contudo, lidar com essas alterações são questões a serem trabalhadas no ambiente
escolar contribuindo para que os educandos se envolvam com as questões socioambientais,
sendo atuantes também no meio em que vivem.
Uma vez exposta essa problemática, é importante a compreensão de seus impactos, como
esses fatores são desencadeados bem como alternativas de ações na tentativa de minimizar os
danos consequentes dessas mudanças. Portanto, pode-se perceber que existem alterações
climáticas e que as mesmas muitas vezes são perceptíveis ou não em diversas regiões.
O objetivo deste trabalho é realizar um prognóstico educativo dos adolescentes e jovens
residentes no assentamento Egídio Brunetto, localizado no município de Juscimeira/MT, com a
finalidade de compreender qual a percepção dos mesmos sobre as mudanças climáticas, quais
táticas de resistência e saberes que possuem e que contribuem para o enfrentamento desses
fenômenos, além de realizar uma análise de como acontece o processo educativo dos
adolescentes e jovens, as relações campo e Urbano.

2 Educação do campo: construção do conhecimento

As lutas pelas famílias camponesas por políticas públicas que assegurem seus direitos a
educação no campo e do campo é constante. Caldart (2000) diz que “do” refere-se ao povo, a
uma educação que contemple seus saberes, sua cultura, seus costumes, suas necessidades
individuais e socais. “No”, entretanto, faz referência ao local em que o processo acontece. Ou
seja, a educação no campo é aquela que acontece, ou deveria acontecer, no local em que os
moradores vivem, em que o currículo e o projeto político pedagógico da escola comtemplem a
realidade dos educandos ao qual se destinam.
Embora muitas comunidades rurais ainda não possuam uma escola para atender os
educandos com conteúdos pensados para o seu cotidiano e suas vivências e experiências, a
educação do campo já acontece, seja com os movimentos sociais, suas lutas, suas ações por
buscas e melhorias para os trabalhadores rurais, seja no coletivo, com troca de experiências nas
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vivencias em grupo onde o ensinar e aprender é constante (ARROYO; FERNANDES, 1999;
BRANDÃO, 2006).
A falta de uma escola no campo faz com que os educandos tenham que se deslocar para
as escolas urbanas com a finalidade de não perderem o ano letivo, o que poderia ocasionar em
defasagem na aprendizagem. Entretanto, nesse processo esbarrar-se em algumas dificuldades,
muitas vezes ocasionada pelo transporte dependente de vias com acessos prejudicadas.
O Censo escolar da educação básica 2016 aponta que as áreas de assentamento são as que
possuem maiores quantidades de unidades educacionais chegando a um total de 4,5 mil escolas
nessas localidades. Entretanto, aquelas que resistem em sua permanência contam com situações
deficitárias como falta de energia elétrica, deficiência nos esgotos sanitários e em abastecimento
de agua (BRASIL, 2017). Esses dados demonstram que não basta somente a implantação de
escolas no campo, faz-se necessário que estas tenham suporte e condições que viabilizem a
permanência desses alunos favorecendo a aprendizagem.
Outro fator também presente nesse processo educativo é a ausência de um currículo
escolar pensando em atender as especificidades dos educandos. Como muitas vezes os
educandos camponeses são direcionados as escolas das cidades, fazem uso do currículo pensado
para aquele contexto. Arroyo e Fernandes (1999, pág. 23) demonstram varias preocupação
quanto ao currículo urbano no que tange também a educação dos educandos do campo, eles
então fazem a seguinte indagação “como vincular o cotidiano da escola, a prática escolar com
essas matrizes culturais e essa dinâmica do campo?” e complementa demonstrando certa
preocupação as adaptações a fim de incorporar estes educandos ao contexto escolar urbano.
O processo na busca por uma educação de qualidade no/do campo ainda é longo, sendo
necessários esforços e empenhos tanto dos moradores e trabalhadores, quanto das políticas
públicas e de todos que anseiam por uma educação de qualidade e igualitária para todos, que,
segundo Benjamim e Caldart (2000, pag. 08) “ajudem no processo mais amplo de humanização,
e de reafirmação dos povos do campo como sujeitos de seu próprio destino, de sua própria
historia”.
Educação igualitária é aquela em que além de conteúdos que promovam igualdade de
acesso aos conhecimentos científicos para todos, também contemple os diferentes saberes dos
educandos ao qual se destinam. Um educando da cidade merece ter uma escola com um
currículo organizado de forma a contemplar os seus saberes e prepara-lo para ser um indivíduo
autônomo levando-o a tomadas de decisões baseada em seus conhecimentos e autonomia no
meio em que vive. O mesmo deveria servir para o educando do campo. Uma escola urbana que
não possui um currículo flexível de modo a receber esses educandos tende a fomentar as
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desigualdades: desigualdades de saberes, de conhecimentos, de formas de aprendizagem,
desconsiderando os conhecimentos trazidos com eles, adquiridos no seu dia a dia, nas atividades
que desenvolve, nos diálogos que se tramam no convívio com os seus pares.
Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica 2016, a zona rural contava com 33,
9% das escolas brasileiras sendo que 7,2 % dessas escolas estavam em funcionamento com a
presença de um único docente (BRASIL, 2017). Entretanto, faz-se necessário uma analise
minuciosa sobre essas escolas, as concepções expressas em seus currículos, intencionalidades e
significações.
Outra situação preocupante no que concernem as possibilidades de educação para os
povos do campo são os fechamentos de escolas. Fazendo uso de diversas justificativas como
baixo índice de educandos matriculados, custos onerosos para manutenção destas escolas, e que
os direcionando para outras escolas, poderiam ser ofertadas melhores qualidades de ensino. As
escolas são fechadas e os educandos são direcionados para escolas próximas rurais ou não.
Entretanto, essas justificativas nem sempre são verdadeiras e relevantes, pois a
transferência de educandos para outras escolas acarretam em superlotação das salas diminuindo
a qualidade de ensino, não por falta da capacitação do professor, mas devido as dificuldades em
atender a todos de acordo com suas necessidades. Além disso, esses educandos também se
deparam com outras dificuldades como a necessidade de utilização de transporte e estradas
muitas vezes deficitários para irem à escola (SANTOS, 2017).
O MST reconhece a importância de escolas e da oferta de estudos para os moradores
rurais sejam eles assentados ou ainda em processo de acampamento, pois em seus objetivos
ressaltam a importância de combates as discriminações sociais e da busca por igualdade de
participações entre todos os envolvidos sejam eles homens, mulheres, dos mais jovens aos mais
idosos. Além disso, incentivam a busca permanente por justiça social e igualdade por direitos
culturais e sociais, políticos e econômicos (MST, 2016, pág. 12).
Benjamin e Caldart (2000, pág. 28) dizem que “as primeiras a se mobilizar, lá no inicio
da década de 80, foram as mães e professoras, depois os pais e algumas lideranças do
movimento, aos poucos as crianças vão tomando também lugar”, reafirmando os princípios do
MST de que a luta é para todos e por todos, visando garantir o direito a terra e a educação de
forma justa e a serviço de toda a sociedade.
Visando o reconhecimento de seus saberes e implantações de políticas públicas que
favoreçam os moradores do campo, movimentos como o dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o
MST, encontram-se atuantes nessa causa. Ainda é preciso muita luta para que as leis que
estabelecem os direitos de todos e de forma igualitária efetivamente aconteça para que a
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sociedade deixe de ser apenas meros cumpridores de regras já estabelecidas passando a ter vez e
voz representativa. (BRANDÃO, 2006)o houver necessidade, sendo estes formatados conforme
orientações que constam a seguir.

3 Juventude camponesa: uma luta necessária

As desigualdades em seus diferentes seguimentos sejam sociais, políticos ou
educacionais sempre se fizeram presentes no cenário brasileiro principalmente no que se refere
aos moradores do campo. Acesso à educação limitado, desigualdade na distribuição de
propriedades rurais, entre outras dificuldades enfrentadas pelas populações menos favorecidas
foram fatores motivadores para o engaje em movimentos por lutas que reduzissem as
desigualdades existentes.
Nesse sentido o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) ganhou muitos adeptos,
pessoas que não satisfeitas com a organização atual do sistema agrário decidiram que, somente
através de lutas se é possível uma mudança de cenário que também beneficie as minorias.
Segundo Caldart (2001, Pág.1), o papel do MST é o de “lutar pela terra, pela Reforma Agrária e
pela construção de uma sociedade mais justa, sem explorados nem exploradores”, onde todos se
beneficiem de uma distribuição mais igualitária que possibilite uma melhoria da qualidade de
vida.
Nesse contexto de lutas, a juventude inserida no campo tem seu papel importante, pois
somam forças para aprovação e concretização de políticas públicas que favoreçam seus
interesses. É através dessa inserção nas lutas que a juventude vai então construindo sua
identidade, mostrando sua força e se estabelecendo como seres que desejam por ações
transformadoras da realidade em que se encontram. São as observações e as experiências
reflexivas que moldam a identidade de uma pessoa, sendo que todos estes processos ocorrem
também no meio social em que vive, logo, o engajamento desses jovens nas lutas contribuem
para que de fato, tenham suas identidades firmadas, e mais que isso desenvolva uma identidade
crítica e questionadora (VIANA, 2009).
O percentual de jovens no campo ainda é baixo. Segundo dados do Censo Agro 2017, a
população do campo em relação a jovens abaixo de 30 anos é composta por apenas 5,5 % sendo
que a maior concentração referente a idade esta entre 30 e 60 anos representando um total de
60,2 % (BRASIL, 2018). Embora nesses dados ainda não estejam especificados a quantidade de
jovens nos diferentes tipos de propriedades por se tratar de dados ainda preliminares, pode-se
perceber que a quantidade de jovens ainda é pequena. Lutar pela permanência desses jovens no
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campo faz-se necessário e oferecer-lhes educação de qualidade é uma forma de estimular a
resistência às lutas pela preservação de sua identidade.
Para o acesso a educação básica ainda é possível contar com escolas e transportes ainda
que em condições deficitárias. Entretanto, para os jovens do campo que desejam dar
continuidade a sua formação educacional as dificuldades são ainda maiores. Souza (2016) diz
que os mais beneficiados com os programas de incentivos a juventude ainda são os jovens
urbanos, logo, a juventude camponesa ainda tem muito pelo que lutar e avançar rumo a
oportunidades igualitárias.
Os programas de qualificação profissional voltados aos jovens do campo carecem de
créditos. Os jovens participam de programas de qualificação, entretanto, carecem de ajuda
financeira para investirem na produção em suas propriedades, adquirirem insumos básicos e
recursos para lidarem com possíveis alterações climáticas como veranicos muito longos, o que
necessitaria, por exemplo, de recursos para irrigação (SOUZA, 2016).

4 Mudanças climáticas

Um dos grandes fenômenos da atualidade e que tem sido tema de muitos encontros a
nível mundial trata-se das mudanças climáticas. As mudanças climáticas têm atingido de forma
direta e indiretamente em todos os lugares sendo ocasionada por diversos fatores que de uma
forma mais ampla esta relacionada com as ações antrópicas (ALEIXO Et al, 2010).
É importante, entretanto, a diferenciação entre clima e mudanças climáticas. Clima são as
características naturais de formação de uma determinada região levando-se em consideração os
aspectos de formação. Mudanças climáticas por sua vez são as alterações nas condições naturais
do clima, o que afetaria toda a composição natural do mesmo (JUMPA, 2012).
As mudanças climáticas têm aumentado em uma velocidade alarmante, diversos países já
conseguem senti-la, outros, entretanto, já sofrem em níveis crescentes com as mudanças
ocorridas. Entre os principais danos decorrentes dessas alterações, podem-se citar diferenças nas
temperaturas, níveis dos oceanos elevados, entre outros (JUMPA, 2012). As causas dessas
mudanças estão diretamente relacionadas ao aumento do efeito estufa – concentração de gases
poluentes – resultado de invenções e ações humanas em busca de crescente desenvolvimento.
No campo, essas alterações podem ser extremamente devastadoras interferindo na
qualidade da produção o que impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas que ali
residem e retiram o seu sustento. Os mais afetados, são e serão aqueles com menor poder
financeiro, tornando-se mais susceptíveis aos seus danos (LIMA; LAYRARGUES, 2014).
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Nesse contexto das mudanças climáticas, torna-se de fundamental importância a inserção
dessa temática em todos os movimentos sociais e meios de formação, da escola para a sociedade.
Os moradores do campo são, contudo, os mais privilegiados, pois ao terem acesso a essas
informações, causas e consequências, podem então, pensar estrategicamente, alternativas para
utilizar os recursos disponíveis de forma mais consciente e sustentável.
Envolver os adolescentes e jovens nesse processo é ao mesmo tempo uma forma de
promover mudanças de hábitos ao tempo que estes possam se voltar para o bom uso dos recursos
em comunidade, levando esses conhecimentos para a vida futura, tornando-os cidadãos mais
conscientes.

5 Metodologia

A pesquisa esta sendo realizada no assentamento Egídio Brunetto/MST localizado no
município de Juscimeira/MT, tendo como objeto de estudo os adolescentes e jovens residentes
no assentamento bem como suas compreensões sobre um tema tão importante na atualidade, as
mudanças climáticas.
Para compor o publico a ser entrevistado para a pesquisa, foram convidados a
participarem oito (8) os adolescentes e jovens cuja faixa etária esta entre quinze e vinte anos
frequentando o ensino regular. A quantidade foi definida a partir da realização de um
prognóstico da realidade do assentamento.
O prognóstico foi realizado mediante a elaboração de um questionário composto de
perguntas cujas principais informações foram necessárias ao início do desenvolvimento da
pesquisa. A partir destas informações prévias, os demais questionários e atividades serão
desenvolvidos.
A metodologia adotada no trabalho esta sendo estudo de caso que apresenta
procedimentos importantes para coleta de dados cujos dados essenciais para a pesquisa são
fornecidos pelas pessoas envolvidas. Também permite conhecimentos amplos e detalhados
acerca do objeto de pesquisa estudado (GIL, 2008). Para Fonseca, o estudo de caso pode ser
caracterizado como, “o estudo de uma entidade definida, um programa, uma instituição, um
sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o seu
“como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e identidades próprias.” (FONSECA,
2002, p. 33).
O procedimento utilizado para coleta de dados está sendo realizado por meio da
observação participante que possibilita uma compreensão mais realista do objeto a ser estudado.
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Para Gerhardt e Silveira (2009, pág. 66) “a coleta de dados é a busca por informações para a
elucidação do fenômeno ou fato que o pesquisador quer desvendar”. Na observação participante,
as informações são obtidas a partir do próprio grupo estudado, através de observações e analises
dos seus hábitos, costumes, vivencia em comunidade (GIL, 2008).
Os registros das informações estão sendo obtidos através de entrevistas abertas, cujo
roteiro foi elaborado à priori e direcionadas a um grupo de assentados específico, buscando
sempre respeitar a opinião pessoal de cada entrevistado (a). As entrevistas foram gravadas para
posterior analise e melhor aproveitamento das informações.

6 Resultados parciais
6.1 prognóstico assentamento Egídio Brunetto: dados gerais

Durante a realização do prognóstico foram entrevistadas trinta famílias sendo que a
quantidade de estudantes por família variou entre zero e seis. Entretanto, a quantidade real de
estudantes residentes no assentamento são dezoito educandos, sendo dez crianças, sete jovens e
um adulto.
Sobre as mudanças climáticas, dezenove dos entrevistados responsáveis pelos sítios
disseram não terem escutado sobre o termo, desses, dois disseram não ter percebido mudanças
no clima nos três nos em que se encontra assentado. Entre os que perceberam mudanças o
destaque estava para a diminuição das chuvas, aumento da temperatura térmica, estiagem mais
cedo.
Outros, entretanto, tiveram uma visão mais positiva, pois perceberam que o volume de
chuvas foi maior. Desconhecem a terminologia Mudanças Climáticas, identificando apenas as
variações dos fenômenos climáticos. Para eles, o principal fator limitante é a dificuldade hídrica
no período de estiagem.

6.2 etapa: sujeitos da pesquisa: entrevista com os adolescentes e jovens
As idades dos participantes da pesquisa escolhidos à partir do prognostico oscilaram
entre quinze e dezenove, sendo respectivamente quatro de quinze anos, um de dezessete, dois de
dezoito e um de dezenove anos. Os participantes estudam em duas escolas distintas, sendo uma
mantida pelo governo estadual que oferta o ensino médio período matutino e uma escola
municipal que oferta do ensino fundamental ao médio na modalidade EJA – Educação de Jovens
e Adultos. Os meios de transporte utilizados pelos alunos são disponibilizados pela prefeitura
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municipal de Juscimeira e varia de acordo com o período estudado sendo que para os alunos do
período matutino trata-se de um ônibus e para os alunos do período noturno o município fornece
uma Kombi.
Todos os participantes gostariam que houvesse uma escola no assentamento que lhes
ensinassem a lidar com os recursos disponíveis na propriedade, que não são muitos atualmente.
Pois quatro dos participantes relataram que a “terra” é boa, porém a acidez tem atrapalhado e
que precisaria de correção. Acreditam que, se recebessem mais formações que lhes capacitassem
no desenvolvimento da propriedade seria muito bom.
Além disso, demonstraram preocupação com os estudantes menores e a possibilidade de
melhor aproveitamento e rendimento durante as aulas. Tal colocação se deve ao fato da distância
percorrida para chegarem à escola, das estradas deficitárias que, segundo eles, nos períodos mais
chuvosos tornam-se quase intransitáveis para os ônibus. O participante Albatroz-de-tristão (14
anos) relatou que “quando chove o ônibus não vem. Hoje ele não veio porque ontem choveu. E
se chover hoje novamente amanhã ele não virá”.
Além de estudarem na cidade, também desenvolvem atividades na propriedade em que
residem sendo que os sete participantes do sexo masculino citaram que entre as principais
atividades realizadas estão capina e plantio. A participante Águia-cinzenta (17 anos) disse que
sua atividade no sitio é basicamente o cuidado com a casa e com o filho pequeno (menos de dois
anos).
Também desenvolvem serviços/atividades em “diárias” em outras propriedades como
capinas e construção de cercas para ajudar no orçamento em casa. Isso se deve a falta de
recursos financeiros que pode ser tornar o principal empecilho para permanecerem no
assentamento, sendo que a falta de emprego esta diretamente relacionada uma vez que a
propriedade não lhes possibilita uma renda satisfatória e suficiente para todos.
No que tange as mudanças climáticas, as percepções dos jovens são semelhantes as
percepções levantadas durante a realização do prognóstico. De uma forma geral os participantes
desconhecem o termo mudanças climáticas reconhecendo apenas as variações dos fenômenos
climáticos.

7 Considerações finais e/ou conclusões

Apesar de ainda estar em andamento, acredito que, de acordo com as informações
obtidas até aqui, esta pesquisa poderá servir para:
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- Subsidiar a formulação de políticas públicas para atender a especificidade dos alunos
assentados;
- Despertar nos participantes o interesse por conhecer seus direitos de cidadão e
cuidadores do meio em que vivem.
Os benefícios esperados serão de cunho educacional e social. Ao final desta pesquisa
espera-se que todos os envolvidos tenham a compreensão sobre o que são as mudanças
climáticas e suas relações com os processos educativos, visando o estabelecimento de
conhecimentos e criticidade no que concerne a ações que possibilitem a preservação dos
recursos disponíveis no assentamento em que residem.
Espera-se também, que ocorra um dialogo entre os conhecimentos científicos, além do
fortalecimento de uma consciência crítica entre educandos e assentados, levando-os a pensarem
metodologias educativas que dialogue entre as mudanças climáticas e seu cotidiano, o que
poderá contribuir para a melhoria do meio em que vivem, e consequentemente, do meio
ambiente que é patrimônio de todos os assentados.

Referências

ALEIXO, A. Et al; Mudanças Climáticas e a Biodiversidade dos Biomas Brasileiros: Passado,
Presente e Futuro. Natureza & Conservação 8(2):194-196, December 2010.
ARROYO, M. G; FERNANDES, B. M. A educação básica e o movimento social do campo. –
Brasília, DF: Articulação Nacional Por Uma Educação Básica do Campo, 1999. Coleção Por
Uma Educação Básica do Campo, n.º 2.
BENJAMIN, C; CALDART, R, S. Por uma educação do campo: projeto popular e escolas do
campo. Brasília, DF: Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, 2000.
Coleção por uma educação básica do campo, n. 3.
BRANDÃO, C.R.; BORGES, M. C,; A pesquisa participante: um momento da educação
popular. Rev. Ed. Popular, Uberlândia, v. 6, p.51-62. jan./dez. 2007
BRANDÃO, C.R.; O que é educação popular. Coleção primeiros passos. Editora: Brasiliense,
2006.
_________,Ministério da Educação/: Censo escolar da Educação Básica 2016.Notas
estatísticas.Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP,
Brasília-DF | Fevereiro de 2017.
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estati
sticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf acessado em 31/07/2018
_________,Ministerio da Agricultura/: Censo Agro 2017. Resultados Preliminares. Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatisticas-IBGE. disponivel em

1545

<https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resultadosagro/pdf/estabelecimento
s.pdf> acessado em: 05/08/2018
CALDART, R. S; BENJAMIN, C. Por uma educação básica do campo nº 3. Brasília, DF:
Peres, 2000.
CALDART, R. S. O MST E A FORMAÇÃO DOS SEM TERRA: o movimento social como
princípio educativo. Estudos avançados, vol.15, no.43, São Paulo, Sept./Dec. 2001.
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.
____________(Org). Métodos de Pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo : Atlas, 2008.
JUMPA, A. A. P. Manual de justicia climática. Editora: SINCO editores, Lima, Peru, 2012.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-04077 ISBN: 978-9972725-02-9
LIMA, G. F. da C.; LAYRARGUES, P. P. Mudanças climáticas, educação e meio ambiente:
para além do Conservadorismo Dinâmico. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, Edição Especial
n. 3/2014, p. 73-88. Editora UFPR.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). MST – Normas
Gerais e princípios Organizativos do MST. Caruaru: MST, 2016.
SANTOS, C. B. R. O Processo de fechamento das escolas no campo na mesorregião do leste
goiano: que crime é esse que continua?. Repositorio UNB, Brasília, 2017. 179 p. disponivel
em <http://repositorio.unb.br/handle/10482/24265> acessado em 04/08/2018
SIMONETTI, M. C. L; ORGs. Territórios, Movimentos Sociais e Políticas de Reforma Agrária
no Brasil. Marília, São Paulo: Oficina Universitária, Cultura Acadêmica, 2015. 228 p.
SOUZA, B. L. A reprodução social nos assentamentos de reforma agrária: os desafios e
perspectivas dos jovens do assentamento reunidas em promissão/SP. Repositório UNESP,
Marilia, 2016119 p. Disponivel em <http://hdl.handle.net/11449/144320> Acessado em
11/04/2018
VIANA, N. Juventude e Identidade. Revista Estudos, v. 36, n ½, p. 145-154. Goiânia, jan/fev.
2009.

1546

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y APRENDIZAJE SOCIAL DESDE LA
PROMOCIÓN DE SALUD ESCOLAR: ESTUDIO DE CASO EN
ESCUELAS DE BRASIL Y CUBA.
Bárbara Yadira Mellado Pérez (DFTE/UFMT) – byadiramellado@gmail.com
Pedro Roberto Jacobi (IEE/USP) – prjacobi@gmail.com
Maria Aparecida Pimentel Toloza Ribas (USP) – ribasibiuna@gmail.com
Resumo:
El análisis reflexiona sobre cómo el aprendizaje social transversaliza la promoción de salud en el ámbito escolar,
resultado de la interacción de las prácticas educativas innovadoras expresadas en acciones del Programa de Salud
Escolar y la Escuela Promotora de Salud. Marcados por la participación y concientización, ese proceso posibilita
alcanzar calidad de vida socioambiental en un flujo de acciones para la salud escolar. Referenciamos un estudio de
caso, desarrollados en escuelas de Brasil y Cuba, presentando los principales resultados que nos responden a cómo
establecer relaciones entre aprendizaje social y promoción de salud partiendo de dimensiones y especificidades de
los programas de salud escolar y promoción de salud, así como identificar insuficientes relaciones
interinstitucionales, y prácticas poco transformadoras e innovadoras que limitan la sostenibilidad y eficiencia de
esos programas.
Palabras Claves: Aprendizaje social, Escuela promotora de salud, Educación ambiental,

1 Introducción
La escuela del siglo XXI enfrenta desafíos que transforman de forma rápida los procesos
reconocidos como formación y socialización de niños y jóvenes. La coexistencia en contextos
globalizados de cultura, ideología, política, y obviamente concepciones de comunidad que
redefinen roles de grupos, de impacto de los medios de comunicación, y nuevas dinámicas
urbanas y rurales. Esa reflexión coloca la atención en nuevos procesos de aprendizaje. Los
procesos que no son suficientes si quedan en planos individuales, en la creación de capacidades
técnico-profesionales, sin repercutir en la sociedad, o en el desarrollo de la vida y las relaciones
humanas de los individuos.
La diversidad de problemas asociados a conflictos socioeducativos que inciden en el
desarrollo humano, la calidad de vida, la prevención de enfermedades y la promoción de salud,
tienen mucho en común con expresiones de exclusión en diversas formas. Manifestaciones de
bulling escolar, de desigualdad y discriminación de sexos, raza, nivel adquisitivo, entre otras que
trascienden los espacios escolares, hoy se convierten en prácticas de vida, con consecuencias
para la convivencia, la armonía y tolerancias en la sociedad diversa en que vivimos.
Esas consideraciones son más enfáticas en el contexto de América Latina, sustentado en
una historia de colonización, y visiones del mundo eurocéntricas. A decir de Giroux, (…) la
emergencia histórica de "nuevos" escenarios para la Pedagogía, sobrepasando los tradicionales
linderos escolares que la monopolizaban, se remonta a los años sesenta en Latinoamérica con
las experiencias educativas lideradas por comunidades e instituciones, con ideales
liberacionistas en contextos de marginación, explotación económica y dominación política.
Giroux (1997)1
Cambios notables, modificaciones de prácticas y currículo, dinamizan el concepto de
aprender. Dejando de ser por definición una función solo de la escuela. Ahora son parte las
tecnologías, los e-books, los profesores virtuales, cualquier edad es adecuada para hacer un
curso, y en particular los profesores no tienen más la palabra final. Su rol se desplaza a
mediadores de un proceso de enseñanza-aprendizaje que no es unilateral. Este fenómeno que
toma forma en la actualidad recuerda que antes de existir la forma "escuela", las sociedades
aprendían y se socializaban por medio de otras agencias culturales, como la familia, las
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cofradías, los gremios de artesanos donde se transmitía el saber de los oficios a las nuevas
generaciones, la comunidad local con sus tradiciones y la parroquial, entre otras. Duarte (2003)
p.97-1132
Entre esos desafíos la pedagogía está llamada a incorporar dinámicas y didácticas, que
desarrollen prácticas y aprendizajes para contextos escolares y no escolares. Debates sobre
género, sexualidad, religiosidad, crisis migratorias, raza y desigualdades, por mencionar algunos.
Sin embargo, varios de estos temas reciben abordajes que “naturalizan” y terminan en
reducciones que no contribuyen a un pensamiento crítico. Un ejemplo, es la educación ambiental
presentada en muchos escenarios como conocimiento sobre ecología en un sentido casi
caricaturesco, refiriendo conocer la Naturaleza, desde aspectos geográficos como los ríos,
montañas, etc., evadiendo un análisis sobre ambiente comprometido, y claro de la realidad que
hoy presentan contextos, territorios y regiones como resultado de los impactos y crisis
climáticos.
El debate sobre la justicia ambiental también debe incluir el debate acerca del ambiente
escolar, sobre las condiciones de trabajo en la escuela y sobre las propias condiciones de
aprendizaje derivadas, en parte, de las condiciones de infraestructura existentes en las
instituciones escolares. No puede haber justicia ambiental si no hay justicia social y viceversa.
Esto nos interpela como educadores, (…) en ciertas concepciones de la educación ambiental
hay un desplazamiento del discurso hacia un énfasis excesivo en las conductas individuales y un
llamado a las actitudes individualistas, como respuesta a la crisis ambiental. Esto despolitiza el
debate y también despolitiza la educación ambiental. Bastaría con cambiar nuestras actitudes o
nuestro estilo de vida para que, mediante la suma de los esfuerzos individuales, el mundo
cambie. Claro que el esfuerzo individual es importante, pero el problema es más complejo.3
Considerando esos argumentos, el análisis de la Escuela Promotora de Salud,
modificaciones aceleradas de patrones de alimentación, de comunicación, de convivencias.
Nuevas enfermedades, impactos notables en la reproducción de dolencias prevenibles atentan
contra la calidad de vida. Los niños y niñas en edad escolar deberían tener derecho a asistir a
escuelas que puedan contribuir en gran medida a la salud y al bienestar presente y futuro. Sin
embargo, relacionar ambientes de aprendizaje, prácticas escolares, para una promoción de salud y
educación ambiental que posibiliten mayor calidad de vida, no es una expresión fácil de
identificar en contextos educativos.
El movimiento de iniciativas internacionales que encabezan la Organización Mundial de la
Salud (OMS), UNICEF, UNESCO, y otras oficinas nacionales que monitorean el
comportamiento de enfermedades en edad escolar, han evolucionado. Hoy se cuenta con
estrategias y programas que, aunque sus nombres se modifican de un país a otro, coinciden
esencialmente en la necesidad de una escuela con enfoque integral en la formación,
reconociendo que la vida de la comunidad escolar en todos los aspectos, son potencialmente
importantes para la promoción de la salud.
El asunto de promover salud, y modificar estilos de vida, trasladando una comprensión
adecuada de la concepción de salud, no admite acciones desconectadas, sin integración. La
existencia en las escuelas de programas integrados, holísticos y de largo plazo tienen más
probabilidades de lograr buenos resultados académicos y mejorar la salud que aquellos basados
en la transmisión de información que se lleva a cabo en las aulas. Este análisis nos conduce a
pensar en ese proceso que por excelencia puede tener lugar en el ámbito escolar: el aprendizaje
Social. Abrir un estimulante espacio para desarrollar procesos de articulación de acciones que
tienen como premisa la noción de “aprender de conjunto para manejar y decidir conjuntamente
los cambios y la gestión” está entre los desafíos de la escuela promotora de salud. Jacobi (2008)4
Generar prácticas y comportamientos responsables, comprometidos con desafíos
ambientales, de salud, culturas y contextos que expresen un aprendizaje social que transmitan
una herencia para una calidad de vida, acontecen en la dinámica de relaciones que se establecen
entre promoción de salud y aprendizaje social en una escuela. Ese es el objetivo de este trabajo
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que pretende responder cómo establecer relaciones entre aprendizaje social, las prácticas
educativas innovadoras y la calidad de vida socioambiental. La finalidad es identificar las
dimensiones y especificidades de los programas de salud escolar, y de la escuela promotora de
salud en análisis de contexto de dos realidades, en escuelas de municipios peri-urbano de la
region metropolitana de São Paulo en Brasil y de municipios periféricos de La Habana, capital
de Cuba.
2. Metodología y apuntes del estudio de caso en los contextos de Brasil y Cuba
El predominio de la estrategia de triangulación metodológica, utilizados en la elaboración
de los diagnósticos y caracterización, y diversas técnicas participativas y de consenso para
trabajo en grupo, permitió combinar perspectivas de análisis metodológicas cualitativos y
cuantitativos. El tiempo disponible y la movilidad de un contexto nacional a otro, fue un desafío
teórico y práctico. Sin pretensión de establecer un estudio comparado, aproximaciones
metodológicas y contextuales permitieron resultados y conclusiones de valor y generalización.
Se identificaron dimensiones, regularidades e interacciones de los contextos escolares estudiados
en Cuba y Brasil.
Se presentan prácticas educativas que defienden dialogo entre saberes, especialmente
cuando inciden en concepción y comprensión de realidades que impactan la vida y sobrevivencia
humanas. La búsqueda del diálogo cambio climático, ambiente, salud, calidad de vida y
educación se inscribe como una pos-normalidad y requiere innovar en currículo, dinámica,
didáctica y evaluación del proceso de formación. No va a acontecer un milagro, sin considerar el
nivel de preparación de docentes, la concepción de aprendizajes en ambientes más allá del espacio
escolar, y las políticas educativas que integren acciones de crecimiento y desarrollo humano, en
armonía con la naturaleza.
El estudio desarrollado en escuelas y ambientes escolares en contextos sociales
comunitarios seleccionados intencionalmente, en el caso de La Habana/Cuba, fueron dos
escuelas en zona periurbana en los municipios Arroyo Naranjo, Barrio El Eléctrico. Y en el
municipio Playa, Barrio Buena Vista. En São Paulo/Brasil, las dos escuelas ubicadas en el
municipio Ibiúna, ubicadas en zona periurbana/ rural en los barrios Vargem do Salto e Lageado,
Los criterios de selección muestral procuraron escuelas que las comunidades beneficiadas fueran
contextos socioeconómicos con vulnerabilidades sociales, y explícitas dificultades para el acceso
al agua. En los dos países coinciden ser de la zona periurbana a las grandes metrópolis, Habana y
São Paulo.
Las preguntas motivadoras del estudio se elaboraron en aras de conseguir objetivos como:
- Analizar, describir, comprender y explicar la promoción y acción de salud escolar a
partir del dominio y contribuciones del maestro en la escuela.
- Caracterizar la Escuela de estudio, a partir de las relaciones y condicionantes del
territorio y su contexto.
- Identificar los principales problemas de salud escolar y calidad de vida socioambiental
relacionados con el que dependen del acceso y uso del agua, relaciones con las desigualdades de
género y territorio.
- Implementar prácticas educativas innovadoras para integrar conceptos, conocimientos,
participación, gestión y solución a problemas de salud escolar identificados y asociados a los ejes
de análisis.
Fue conveniente la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, aplicándose:
Observación no participante, Entrevista, Cuestionario auto-suministrado y Grupo de discusión,
identificando como tipo de Investigación la Exploratoria-Correlacional. Con una Muestra
Poblacional en el caso de Cuba dos escuelas, de nivel de enseñanza primaria, niños desde 6 hasta
11 años, con un equipo de profesores con nivel universitario de formación. Los datos en ese caso
corresponden a 24 profesores, y 276 niños. En el caso de Brasil dos escuelas (RIBAS, 2017)5, de
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nivel de enseñanza fundamental (primaria). Los datos en ese caso corresponden a 16 profesores, y
216 niños.
Al identificar especificidades del contexto de estudio para cada caso, se siguieron criterios
para entender salud escolar en el ámbito de las normativas y regulaciones de cada país, y en qué
forma se conciben las estrategias nacionales, locales y escolares en su conexión con la escuela
promotora de salud. Por ejemplo, la salud escolar, en el sistema de trabajo metodológico de la
escuela cubana, está concebida como un Programa Director de Promoción y Educación para la
Salud en el Sistema Educacional, el cual tiene como propósito: “Contribuir a fomentar una
cultura en salud que se refleje en estilos de vida más sanos de niños, adolescentes, jóvenes y
trabajadores en el Sistema Nacional de Educación” (MINED/MINSAP, 1999)6
2.1 El aprendizaje social y la interdisciplinaridad en educación ambiental
El aprendizaje es motivo de innumerables estudios basados en teorías psicológicas,
pedagógicas, biológicas y otras que provienen de abordajes sociológicos, antropológicos y
filosóficos. El concepto de “Aprendizaje Social” remite a la Psicología, siendo el término
propuesto por Bandura (citado por Glasser, 2007: 49) para referirse al proceso de desarrollo
cognitivo (aprendizaje) de los individuos en el contexto social. Jacobi (2008)7. Ese abordaje
integra las relaciones entre las esferas subjetivas e intersubjetivas, ampliadas a las posibilidades
de constituir identidades colectivas en espacios de convivencia y debates. Esta idea abre los
caminos para incrementar el potencial de fortalecer espacios de diálogos horizontales, de
aprendizaje y del ejercicio de la democracia participativa, mediando experiencias de diferentes
sujetos autores/actores sociales locales en la construcción de proyectos de intervención
colectivos. (Jiggins, Röling and Slobbe, 2007: 419-433).8
Para este estudio asumimos la concepción de Aprendizaje Social, como ese aprender
conjunto, para manejar decisiones y enfrentar desafíos y cambios en la gestión. Su alcance se
fortalece con el objetivo de pensar la escuela promotora de salud en su relación con el
aprendizaje social. Este abordaje se vuelve posible cuando se entrega a la pedagogía diferentes
conocimientos e interdisciplinariedad, para entender estrategias normativas y regulaciones, los
contextos y dinámica social que condicionan la vida, los actores, los contenidos y desafíos a
enfrentar.
Diversos estudios defienden el carácter interdisciplinar o multirreferencial de la educación
(Rojas Soriano, 2000: 29, Zemelman 1998, Torres Santonmé, 2000: 68). La complejidad que
envuelve la realidad a estudiar se debe concebir en la idea de articulación disciplinaria, “en la
medida en que nos coloca frente a una realidad que va más allá de los contenidos [o límites]
disciplinarios” Zemelman 1998(p. 94), donde esta articulación da lugar a un pensar histórico
como capacidad del hombre para influir sobre la realidad o construirla.9
La posibilidad de formular modelos de investigación integradores; hacer coincidir aportes
de todas las especialidades posibles de integrarse en un equipo de trabajo, facilitará diseñar una
propuesta metodológica más consistente desde el punto de vista teórico para el análisis e
interpretación de los fenómenos sociales (Rojas Soriano, 2000: 29) y de lo educativo; y articular
especialidades, van a contribuir a un conocimiento troncal (Zemelman, 1998: 100). 4) que va a
rescatar el excedente de realidad que escapa a lo unidisciplinar.10
Pensar el aprendizaje social remite a prácticas educativas de carácter complejo. Esencias
colaborativas y participativas, para la concepción de escuelas promotoras de salud, construir una
cultura de dialogo, es un paso determinante solo a través de interdisciplinaridad desde enfoques
sistémicos y complejos de conocimiento. También implica que los participantes acepten la
diversidad de intereses, de argumentos, de conocimientos, y que perciban que un problema tan
complejo como la salud humana puede ser resuelto a través de prácticas colectivas, que se
sustentan en la diseminación de información, conocimiento y actividades en redes. (Wals, 2007:
18-19).11
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La lógica conceptual que tomamos como referencia sostiene que el aprendizaje conjunto es
fundamental para que las tareas comunes y la construcción de consensos considere cada contexto
y sus resultados; siendo posible lleven al entendimiento de la complejidad de las cuestiones
comunitarias, locales y ambientales que precisan ser decididas. (HarmoniCOP, 2003a, 2003b).
Ello presupone la contribución de diferentes conocimientos, interdisciplinaridad y
transversalidad.12
2.2 La Escuela promotora de salud y la concepción de salud en la educación ambiental
La escuela entre sus funciones tiene el desafío de afrontar la búsqueda constante de una
calidad de vida superior. No son sólo suficientes los intentos de transmitir contenidos y
habilidades. Ya Delors desde 1996 en “Los cuatro pilares de la educación” declaraba sobre la
necesidad de que la escuela ofreciera un conocimiento para: aprender a conocer, es decir,
adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio
entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las
actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos
de los tres anteriores.13
La OMS en su informe de 2007 alertaba que: se debe involucrar a la comunidad escolar en
las decisiones sobre la combinación de estrategias más relevante, las políticas escolares, y las
formas de mejorar los ambientes físicos y sociales de éstos. Enriquecer las relaciones entre la
escuela, los padres y la comunidad local constituye un desafío.
En la actualidad en esta organización, trabajan la estrategia mundial sobre régimen
alimentario, actividad física y salud; y son interesantes los resultados de la Encuesta Mundial de
Salud a Escolares (GSHS), instrumento para la vigilancia del proyecto de colaboración diseñado
para ayudar a los países a medir y evaluar el comportamiento de los factores de riesgo y factores
protectores en 10 áreas clave que impactan los escolares, especialmente adolescentes: Consumo
de alcohol, Comportamiento alimentario, Consumo de drogas, Higiene, Salud mental, Actividad
física, Factores de protección, Comportamientos sexuales, Consumo de tabaco, y Violencia y
lesiones no intencionales.14
Esas estrategias y áreas claves constituyen base de los programas de salud escolar. La
necesidad de implementar programas comunitarios para el desarrollo local, la salud escolar, el
cuidado medioambiental y la promoción cultural, se convierten en ejes para pensar acciones que
permitan mitigar las desventajas socio- económicas que se muestran en diferentes regiones y
comunidades, instituciones escolare y de salud, medioambiental, y otras; a fin de promover la
equidad.
De ahí la relevancia de seguir acompañando el modelo de las escuelas como promotoras de
salud, que como se conoce buscó integrar una tradición histórica (los programas de salud
escolar, orientados a la prevención y protección) con una serie de enfoques complementarios que
incluían:
- Educación para la salud con base en metodologías activas de enseñanza aprendizaje.
- Servicios de salud en el contexto de los programas de salud escolar y enfatizando en la
detección temprana de los problemas más frecuentes,
- Políticas escolares saludables y mejoramiento del ambiente escolar.
- Activa participación de los niños, sus familias y la comunidad para incrementar la
conciencia acerca del vínculo que une salud y educación con el ambiente y los estilos de vida de
quienes “trabajan, aprenden y viven en la escuela”.
Estos enfoques se mantienen en la actualidad, sumando otros esfuerzos innovadores, un
perfeccionamiento de los currículos, mayor capacitación de profesores y una educación
ambiental que de cuentas de esfuerzos interdisciplinares. La oportunidad de declarar una escuela
promotora de salud, y conectar con la situación de salud escolar, permite como plantea la
declaración de Vancouver fortalecer el vínculo entre salud, educación y desarrollo, y se
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mencionan como ejes: 15
- Construir evidencia y experiencia o Fortalecer los procesos de implementación
- Mitigar las desventajas sociales y económicas promoviendo la equidad
- Aprovechar la influencia de los medios de comunicación
- Mejorar las alianzas entre diferentes sectores y organizaciones.
Esa iniciativa de Escuelas Promotoras de Salud, iniciada en 1995, propone la convergencia
de conceptos renovados del vínculo entre salud y educación y con el ideario de promoción social
y participación comunitaria que emergió en la Carta de Ottawa, hace ya más de 20 años. (OMS
1986)16.
Entre las tareas más complejas se destaca la introducción de la comprensión de salud, ya
sea individual, organizacional o de un grupo determinado. Para la escuela implicó asumir una
concepción y definición que promovió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946,
desde su fundación. Definiendo salud como ¨…un completo estado de bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (Torres, 2013; 17)17. Y es a
partir de esta definición, el momento en que se legitima el componente social de la salud desde las
instituciones internacionales. Legado que asumió la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) expresado anualmente
en sus Informes de Desarrollo Humano (IDH), constituyendo variable esencial la salud.
Al definir salud como partida de un enfoque integrador, se revela que el sector de salud no
puede actuar en solitario, porque la mayoría de los factores determinantes de la salud provienen
del contexto social. Sumado a lo antes expuesto permite la creación de un enfoque intersectorial,
o interdisciplinar.
Farinas (2005) afirma que la salud no es un estado estático y absoluto, es un fenómeno
psico - biológico y social dinámico, relativo, muy variable en la especie humana. Corresponde a
un estado ecológico-fisiológico-social de equilibrio y adaptación de todas las posibilidades del
organismo humano frente a la complejidad del ambiente social18
Asumiendo esa concepción de salud, como esencia de la escuela promotora, resulta
relevante desde el punto de vista investigativo para establecer una relación con el Aprendizaje
Social. Tratase de un proceso que tiene sus especificidades y que asociamos a las prácticas
educativas e innovadoras que deben caracterizar las acciones de la escuela. Sostenemos la
cuestión de promoción de salud y calidad de vida socioambiental en el ámbito escolar, no puede
ser efectiva sin participación, sin colaboración, sin aprendizaje social.
La existencia del Programa de Salud Escolar aparece como el conjunto de estrategias y
definiciones que regularizan las acciones de esa promoción de salud, varían de un país a otro,
pero en la revisión de estos se expresa la voluntad política de los gobiernos, las prioridades y
preocupaciones esenciales, así como los principios y marcos normativos para definir la función
de la escuela, en su vinculo con la sociedad y las instituciones correspondientes.
2.2 El caso de estudio en escuelas de Brasil y Cuba.
a) La partida: el diagnóstico y caracterización.
El punto de partida fue basado en elementos que posibilitaron elaborar un Diagnóstico de
salud escolar para la calidad de vida socioambiental, y se identificaron como objeto de estudio y
para cada caso implicó, con el auxilio de diversas técnicas:
- Caracterizar la Escuela
- Identificar la situación de salud escolar
- Conocer el contexto social y sus vulnerabilidades
- Movilizar, coordinar y acompañar acciones de Educación y Salud promovidas por la
escuela.
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Identificar Dimensiones y convergencias da salud escolar y calidad de vida
socioambiental.
- Elaborar acciones basadas en prácticas pedagógicas innovadoras.
Considerando la complejidad de la problemática de estudio, fue identificada la necesidad
de establecer interfases innovadoras durante todo el proceso. Las interfases implican en
asistencia técnica (conocimientos, habilidades, herramientas), acompañamiento, difusión,
promoción de aprendizajes y sistematización. También, en desarrollo de materiales, asesoría,
investigación, monitoreo, evaluación y puesta en red de experiencias. Para lo cual es adecuado
sean antecedidas por un nivel de organización, que implica movilización y coordinación entre
sectores e instituciones. Y esto da paso a un nivel operativo, diseñado para la movilización y
participación de la escuela y la comunidad, en todo el proceso.
De esta forma se identifica una serie de factores que pueden considerarse como
determinantes en el proceso de implementación y transformación de políticas y prácticas de
salud escolar, promoción de salud y calidad de vida socioambiental. En la revisión de trabajos
(Whitman (2005), Meresman, S. (2007), Morales (2007) se observa y coincide en que estos
factores son relativamente constantes, y no importa el país de análisis, o el escenario, si bien el
“peso específico” de cada uno de ellos varía en función del contexto de implementación.
Y también la revisión de los programas de salud escolar, y la concepción de escuela
promotora de salud, deriva tres dimensiones complementarias de análisis, procurando explorar
aspectos que consideramos de especial interés para examinar la experiencia de implementación
en el contexto latinoamericano. Estas dimensiones de análisis y sus fundamentos son:
- la estrategia de alianzas seguida por las escuelas,
- el carácter innovador y de sustentabilidad de las acciones y prácticas emprendidas,
- los aspectos de complejidad que intervienen en todo el proceso
La principal finalidad de la Escuela Promotora de Salud es contribuir para el desarrollo de
la salud y la educación, para la salud de sus alumnos y de la comunidad donde viven. La
innovación se expresa en esa perspectiva de facilitar una educación para la salud, una educación
ambiental, servicios de salud escolar, elaborar proyectos escuela-comunidad, contar con
programas de promoción de salud, pensados para la nutrición y alimentación saludable,
actividades deportivas para la educación física, programas de apoyo social y de salud mental, de
forma que la escuela implemente políticas y prácticas que respeten y proporcione calidad y
bienestar de vida.
Una escuela promotora de salud se caracteriza como una Institución que promueve un
estilo de vida, de aprendizaje y de trabajo propicio al desarrollo de la salud. Según Navarro
(1999)19 las escuelas para seguir la filosofía y prácticas de las Escuela Promotoras de Salud
(EPS) deben promover cambios en las siguientes dimensiones: Curricular, Psico-social,
Ecológica, Comunitaria y Organizacional.
b) Los resultados:
Las prácticas educativas para la integración, intersectorialidad y participación son identificadas
considerando diversos aspectos. Las manifestaciones y especificidades para cada caso de
estudio, en la intencionalidad de observar la interacción educación-salud-ambiente en el
desempeño de la escuela promotora de salud, permiten consideraciones como:
- Referente a la existencia de programas de salud escolar, para los dos casos están
formalmente diseñados, con predominio de bajo impacto referentes al conocimiento de
éste, y en su implementación y aplicación asociado a realidades del contexto local.
- Sobre el predominio de alianzas intersectoriales formales, en el caso cubano tienen
expresiones desde el nivel local hasta nacional. Para el caso de Brasil son inexistentes,
teniendo lugar sólo desde iniciativas espontáneas por voluntad individual de
profesionales. Ofreciendo poca efectividad en las actividades de prevención-promoción,
activadas solo ante circunstancias extremas de epidemias, contingencias climáticas, o
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indicaciones gubernamentales. O ante la llegada de un proyecto o acción externa.
La inexistencia de diagnósticos y caracterizaciones sobre problemáticas de salud
locales, condicionantes sociales en salud, relación de enfermedades con el ambiente,
análisis disciplinares y reduccionistas que no estimulan integración, intersectorialidad y
participación, son expresión para el contexto brasileño. Siendo otra la realidad de Cuba,
por encontrarse como parte del sistema nacional de salud pública, que se basa en la
prevención de salud.
Referente a las prácticas pedagógicas convencionales para problemáticas que superan
comprensiones limitadas de fenómenos de carácter global, son limitadas las acciones
para los dos estudios de caso. Asociadas a falta de orientación, como parte de la
verticalidad del sistema educacional cubano, y el desconocimiento y falta de motivación
en el caso brasileño.
Predomina el desconocimiento del valor de la innovación en la práctica educativa para
trasmitir conocimientos, relacionados con temáticas referentes a la relación ambientesalud-aprendizaje.
El falso mito de asociar y depender de la existencia de grandes recursos tecnológicos
para introducir modificaciones en las prácticas pedagógicas. Ausencia de uso de
audiovisuales, experiencias de utilización de las redes sociales para conocer y revelar la
realidad de las comunidades, y espacios ambientales locales y territoriales.
En los estudios de caso, se correlaciona la cuestión del consumo, hábitos, prácticas de
higienización, y limitaciones severas de acceso al agua para desarrollar actividades
cotidianas, con las enfermedades que predominan.
Las enfermedades predominantes en el caso cubano son: EDA (Enfermedad diarreica
aguda), ERA (Enfermedad respiratoria aguda), CAAB (Crisis aguda de asma
bronquial), S. Febril (Síndrome Febril)

En el caso brasileño se insistió en la relación salud – clima y su asociación con
predominio de enfermedades provocadas por el ambiente. Entre varias demandas, se
contó con la colaboración, asistencia, e iniciativa del Instituto Adolfo Lutz – Laboratorio
de Sorocaba. De los 109 exámenes realizados, 30 resultaron positivo por la presencia
de enteroparasita, 7 casos de multiparasitismo.
- En la investigación sobre las cuestiones de saneamiento, los resultados son que: 87% de
los casos positivos tienen pozo “caipira” campesino, como origen del agua para
consumo, y 13% de mina de agua.
- Para el consumo de agua, 63% consumen directo de pozo, 20% filtrada, 10% comprada
e 7% directo de la mina.
- Con relación a los residuos domiciliares, en muchos casos se utilizan de más de una
forma, siendo el que predomina la colecta con camión y tanque, ocurriendo quema y
lanzamiento al área verde, en 30% de los casos.
- Con relación al agua de lluvia fue constatado que la mitad de las calles donde viven los
alumnos están inundadas y el 20% de ellas el agua entra en la residencia.
- En relación con las obras de saneamiento en la región, 60% de los alumnos tienen
conocimiento, pero no saben cómo serán atendidos, si con redes de agua, redes de
colecta de alcantarillado o con ambas.
Ese análisis, desarrollado con un rigor metodológico y teórico descrito en el proyecto de
investigación que referimos, permitió diagnosticar y caracterizar la urgencia en que la escuela
necesita introducir prácticas innovadoras como acciones de prevención y promoción de salud y
calidad de vida socioambiental, asociadas a las realidades contextuales.
La interacción con las familias, la oportunidad de un escenario de participación e
integración de saberes, abrió una ventana de encuentro entre expertos de diferentes instituciones y
sectores, con comunidades y familias responsables.También con profesores que reciben ideas
-
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desconectadas de un trabajo que solo puede ser efectivo de forma integrada y a través de
prácticas que elimine muros, silencios, preconceptos, hábitos tóxicos y relacionamientos con el
ambiente marcadas por incomprensiones o referencias externas, ajenas, al desarrollo pleno de
bienestar y capacidades de los seres humanos.
Para muchos alumnos, el único escenario de dialogo, transmisión de dudas, encuentro de
respuestas y explicaciones a situaciones que generan malestar en la vida cotidiana, fue
identificado sería el escenario escolar. Las dinámicas grupales con la familia, la interacción de
profesores-familia-alumnos en el diseño de acciones para promover salud, enriqueció la
comprensión de múltiples problemas con los que convive el ambiente escolar. La evaluación y
devolución de aceptación fue positiva.
En cuatro niveles diseñamos el flujo de acciones que garantizan participación y
concientización en todo el programa de acciones expresadas en un proceso de aprendizaje
continuo. El primero, parte de las prácticas educativas innovadoras, entiéndase profesores,
currículo, métodos y metodologías de enseñanza, asi como la identificación certera de demandas
y fortalezas del contexto local. El segundo, permite elaborar, y alinear el programa de salud
escolar y de la escuela promotora de salud, partiendo de realidades objetivas, caracterizando la
situación escolar y sus vulnerabilidades asociadas al contexto local y desarrollo social. El tercer
nivel, permite aproximar una concepción de calidad de vida socioambiental, obtenida de un
trabajo conjunto. Todos esos niveles acompañados transversalmente de un aprendizaje social
continuo donde se manifiestan la participación, conciencia, y resiliencias correspondientes con
las características y condicionantes de la realidad y ámbito escolar, como un cuarto nivel.
8 Conclusiones y comentarios finales
El análisis problematiza, reforzando la necesidad de aprendizaje social, como
consecuencias de las acciones previstas para la promoción de salud en la concepción de
educación ambiental. Se argumenta que en futuros estudios se pueden diseñar estrategias e
indicadores que pueden ser empleados en investigaciones que vinculen agua- salud escolarcalidad de vida socioambiental desde las prácticas que defienden las escuelas promotoras de
salud.
Al revelar la importancia de fortalecer prácticas educativas innovadoras que consiguan
dialogar con problemas que están marcados por condicionantes sociales de salud, educación y
ambiente, y que deben ser atendidas, y consideradas por la escuela para promover cambios en las
dimensiones: curricular, psico-social, ecológica, comunitaria y organizacional.
El desarrollo del trabajo de campo realizado en dos contextos nacionales diferentes,
condicionados por vulnerabilidades semejantes de uso y acceso al agua potable, demuestra
similares impactos en la salud escolar y la calidad de vida socioambiental. De forma
intencionada se enfatiza en el examen de la contribución de la promoción de la salud no solo a la
mejora de la salud y la equidad sanitaria, sino para la calidad de vida socioambiental, y se utiliza
una metodología de trabajo, que identifica dimensiones y prácticas de demostrada eficacia, que
demandan la necesidad de participación y concientización conseguidas en un proceso de
aprendizaje de convergencias.
Esos alcances estimulan el dialogo innovador, participativo y concientizador para conectar
temas socioambientales, de salud y educación no deja espacio a dudas sobre su contribución a un
aprendizaje social, que requiere innovar en currículo, dinámica, didáctica y evaluación del
proceso de formación. Al establecer las dimensiones sugeridas, de estrategia de alianzas, de
acciones sustentables, capacidad de entender la complejidad que interviene, se contribuye en un
proceso que pretende contribuir a la salud escolar y la calidad de vida socioambiental. Esto
demanda un contexto global de desafíos permanentes demanda y precisa nuevas herramientas
para incentivar y conseguir ampliar su alcance en aras de una vida mejor.
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IMPACTOS AMBIENTAIS NA COMUNIDADE DE CATUAÍ-JUARA/MT:
EM EVIDÊNCIA A MONOCULTURA
BERTONCELLO, Jucieli (SEDUC/MT) – profjucieli@gmail.com
ANDRADE, Douglas Alcir de (SEDUC/MT) - douglasalcirdeandrade@gmail.com
Resumo:
Apresentamos neste texto os impactos ambientais provocados a partir da introdução das monoculturas na
comunidade de Catuaí-Juara/MT, localizada à aproximadamente 30 Km do município de Juara/MT. Essa
comunidade do campo, assim como tantas outras espalhadas pelo Estado de Mato Grosso sofrem com o avanço das
monoculturas, como consequência cada vez mais tem ocasionado a erosão e desertificação do solo; perda da
biodiversidade; destruição das matas; assoreamento e contaminação dos rios, riachos e lagoas provocados pelo uso
indiscriminado de venenos que matam a fauna aquática desses habitats, além de serem prejudiciais à saúde dos/as
trabalhadores/as do campo. Sendo assim, apresentamos observações, registros e vivências como moradora,
pesquisadores/as e acima de tudo como colaboradores/as interventivos e reflexivos neste processo de transformação
ao qual passa esta comunidade.
Palavras-chave: Educação ambiental, Impactos ambientais, Comunidade camponesa.

1 Introdução

As reflexões que aqui apresentamos sobre os impactos ambientais ocasionadas pela
expansão das monoculturas na comunidade de Catuaí localizada à aproximadamente 30 Km do
centro urbano do município de Juara/MT nas margens da MT-160, inicia-se a partir da pesquisa
desenvolvida na Pós-Graduação em Educação e Diversidade, ofertada pela Universidade do
Estado de Mato Grosso – UNEMAT em 2011 e tem continuidade em ações de projetos
possibilitados pelo programa Novos Talentos em Educação, Meio Ambiente e Diversidade no
Vale do Arinos- MT. Assim, apresentamos observações, registros e vivências como moradora,
pesquisadores/as e acima de tudo como colaboradores/as interventivos e reflexivos neste
processo de transformação ao qual passa esta comunidade.
Como atuantes dentro da comunidade de diferentes formas, e, como pesquisadores/as da
questão ambiental, nossas ações convertem-se para a construção de sujeitos ecológicos e
educados ambientalmente. Desta forma, assumimos uma postura crítica, política, transformadora
e impossibilitada de neutralidade frente aos problemas ambientais, e que posiciona-se contra ao
desenvolvimento hegemônico, antropocêntrico e meritocráta que altera e devasta as paisagens
naturais (SATO; PASSOS, 2003; SATO; SENRA, 2009; MOREIRA, 2017). Portanto, foram as
significativas alterações em Catuaí provocados pela consolidação da monocultura que nos
movimentou para a realização do respectivo trabalho, e nos impulsionou ao diálogo com os/as
moradores/as, e aqueles que estão envolvidos com a comunidade.
2. Impactos ambientais em Catuaí: em evidência a monocultura
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As monoculturas em Catuaí ganharam força a partir de 2010 quando latifundiários
arrendaram suas terras para grupos empresariais do agronegócio vindos de outras regiões do
Estado de Mato Grosso. Porto-Gonçalves (2006, p. 289) compreende que esse processo de
apropriação da “[...] natureza, tornada propriedade privada, será objeto de compra e venda, e,
assim, por todo lado, temos mercantilização” [...] cumprindo a função do capitalismo onde o
“privar é tornar um bem escasso e, assim, numa sociedade que tudo mercantiliza um bem só tem
valor econômico se é escasso” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 289).
O interesse desses grupos em deslocar-se para esta região ocorreu principalmente pelas
grandes extensões de terras disponível, terras planas que facilita o plantio, clima favorável entre
outros fatores necessários para a produção em larga escala. Essas práticas vêm contribuindo para
o fortalecimento de uma nova fronteira agrícola da monocultura de soja no estado. Jaber-Silva
(2012, p.159) considera que “a expansão da fronteira agrícola, normalmente, desconsidera as
riquezas da biodiversidade deste bioma, os importantes serviços ecossistêmicos fornecidos,
especialmente, nos aspectos hidrológicos”. Somando-se a isso ignoram a população local e seu
modo particular de se relacionar com o ambiente.
Nesse tipo de exercício em busca do lucro e do assentamento do capital, vários impactos
são causados, entre eles a remoção do solo e a mortificação de inúmeros agentes microorgânicos
do solo; redução drástica de corredores ecológicos (mesmo com fazendas já havia sido
impactado) mas, que acentua tal situação; contaminação de lençóis freáticos, pois, Catuaí está
em uma área Amazônica e também do próprio rio Arinos que está a aproximadamente 20 Km.
Todas essas alterações seguem com o desaparecimento de pequenos animais e insetos, na sua
maioria insetos, que como são a grande maioria de seres vivos que habitam o planeta, ficam
desalojados de espaço de sobrevivência e de alimentação, e por comportamento coletivo
invadem as plantações.
Nestes termos, aponta-se a presença de pragas predominantes, que são os insetos. Aliás,
como lembrança esses animais contribuem com a decomposição da matéria orgânica, são
significativos na cadeia alimentar pois são essenciais em processos polinizadores, fundamentais
na reprodução de algumas plantas; fazem parte da cadeia alimentar de mamíferos, aves, peixes,
anfíbios, répteis, sua destruição pode causar prejuízos ecológicos de grande dimensão humana.
Para Vogot e Pereira (2017) as pragas predominantes no Distrito de Catuaí são o percevejo na
soja, a lagarta na soja e no milho, e a mosca branca em todas as culturas plantadas.
Diante desse cenário, destacamos que em Catuaí existem duas visões sobre essas práticas
entre os moradores, uma formado pelo grupo que compreendem a introdução da monocultura
como uma oportunidade de geração de emprego e renda de crescimento econômico, de
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oportunidades, de enriquecimento para a comunidade. Há portanto, outro grupo formado por
pessoas que lamentam as abruptas transformações (para monocultura de soja) por sentiram
perdas ambientais advindas das áreas florestais terem se tornado terras para plantio, bem como,
transformações de áreas de pastagens para o mesmo fim. Assim, constroem uma visão baseada
no saudosismo de como era a Catuaí de antes. Jaber-Silva (2012, p.70 -71) afirma que “a busca
incessante pelo controle dos bens naturais é imprescindível para que as práticas capitalistas de
dominação e usurpação vigorem, pois, para que o latifundiário lucre com a produção
monocultural, é preciso de extensas áreas cultiváveis” [...].
Concordamos com Fernandes e Molina (2004, p.40) quando afirmam que “desde os
princípios do capitalismo em suas diferentes fases, esse modelo passa por modificações e
adaptações, intensificando a exploração da terra [...]” e com Stortti, Menezes, Sánchez (2014,
p.18) quando evidenciam que o sistema capitalista tem como “base fundante a expropriação da
natureza através da valoração e da transformação de seus elementos em recursos a serem
explorados até exaustão”. É evidente que em Catuaí a exploração dos bens naturais tem se
intensificado nos últimos anos.
Atualmente, a comunidade de Catuaí encontra-se cercada pelas monoculturas, os
moradores/as sofrem com o uso abusivo de agrotóxicos lançados por avião que atinge as casas,
os rios, lagos e lagoas, provocando a morte de peixes, contaminação do solo, do ar e de todas as
formas de vida. Jaber-Silva (2012) e Moreira (2017) destacam que essas atividades econômicas
cada vez mais têm ocasionado em todo o estado a erosão e desertificação do solo; perda da
biodiversidade; destruição das matas; assoreamento e contaminação dos rios, riachos e lagoas
provocados pelo uso indiscriminado de venenos que matam a fauna aquática desses habitats,
além de serem prejudiciais à saúde dos/as trabalhadores/as do campo. Para Silva (2011) esses
impactos também comprometem importantes ciclos naturais, alteram as funções ambientais, os
serviços ecossistêmicos e comprometem a qualidade de vida das populações locais que possuem
a vida totalmente ligada aos ambientes naturais.
3. Considerações
Concebemos ser vital apresentar este diálogo como forma de chamar a atenção para a
comunidade de Catuaí, para que mesmo envolto em tamanhas dificuldades fortaleça na escola
políticas e estratégias de discussão acerca de injustiças sociais, direito à saúde e a construção
efetiva de um ambiente construído sob a ótica do paradigma holístico onde tudo está ligado a
tudo. Que a prática educativa da Educação Ambiental seja ferramenta importante para a
construção dos princípios que regem o Bem Viver. E que busquemos alternativas outras a partir
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das problematizações coletivas, nesta perspectiva a gestão educativa é de mister importância
para a alusão de projetos que contribuam para a formação dos sujeitos ecológicos.
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Resumo:
A Bacia do Alto Paraguai (BAP) faz a regulação hídrica do Bioma Pantanal, no entanto as terras e as águas da bacia
vem sendo utilizadas de maneira agressiva e desordenada pelo agronegócio e pelo hidronegócio, colocando em risco
a biodiversidade, e comprometendo as culturas dos povos que vivem nessas regiões e possuem uma profunda
relação com o ambiente circundante. Nesse cenário, o Instituto Caracol, Organização Não Governamental, iniciou
em 2018 um projeto com a perspectiva de dar visibilidade a esses grupos sociais e aos conflitos que vivenciam.
Esse artigo é um relato da experiência de algumas atividades desenvolvidas no primeiro ano do projeto. A
metodologia adotada para visibilizar os grupos e os conflitos, é o Mapa Social. Nesses 12 meses de projeto, foram
mapeados nove comunidade da (BAP), dentre elas: pantaneiras, indígenas, quilombolas, agricultores familiares e
assentados. As principais causas propulsoras de conflitos é a construção de Hidrelétricas, Agronegócio e Mineração.
A construção da cartografia oferece uma sistematização de aspectos históricos, sociais, políticos e ambientais
reconhecidos pelas comunidades.
Palavras-chave: Pantanal. Mapa Social. Bacia do Alto Paraguai. Humedales. ICaracol.

1 Introdução
O Pantanal Brasileiro é uma área úmida, conhecida mundialmente por seus ecossistemas
de grande relevância ecológica e alta biodiversidade, sendo sua conservação fundamental para o
equilíbrio ambiental e climático do planeta.
Considerado como Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988 e declarado
em 2000, pela Unesco, como Reserva da Biosfera, o Bioma Pantanal é famoso por suas
exuberantes paisagens, que estão ameaçadas em função das atividades antrópicas. Possui
catalogadas 3,5 mil espécies de plantas, 124 espécies de mamíferos, 463 espécies de aves e 325
espécies de peixes (ICMBIO, s/d), e rica diversidade de povos e comunidades que vivem em
estreita relação com o ambiente, contribuindo para sua conservação. Nesse cenário, a “educação
ambiental torna-se uma possibilidade de manutenção da identidade social da comunidade
pantaneira, propiciando que elas continuem a desenvolver-se com a sabedoria do manejo das
espécies sob um conteúdo de mundividência e significado simbólico[...]” (JUNIOR; SATO,
2006, p. 136).
Com extensão de aproximadamente 150.355 km², ocupando 1,76% do território
brasileiro, e estendendo-se ainda pelos territórios do Paraguai e Bolívia (denominado nestes
países de Chaco), o Pantanal é a maior planície alagável do planeta (BRASIL, 2004), e possui
apenas 4,4% do seu território na porção brasileira, protegido como unidade de conservação
(BRASIL, s/d).
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A Planície Pantaneira é diretamente influenciada pelas águas dos rios localizados no
Planalto que correm para a Planície, formando a Bacia do Alto Paraguai responsável pela
regulação hidrológica do Bioma. A BAP é influenciada pelos “três grandes biomas: Amazônia,
Cerrado e Pantanal e possui encraves de Mata Atlântica” (WWF, 2015). Portanto, as ações
antrópicas que afetam e desequilibram esses biomas interferem e afetam diretamente o equilíbrio
do Pantanal e por consequência o modo de vida dos povos que vivem nestes ecossistemas.
Considerando o modelo hegemônico de exploração econômica, que compreende a
natureza apenas como recurso, que polui o ambiente e expulsa populações dos seus territórios,
desconsiderando outras formas de se relacionar com a natureza; propomos e executamos em
2018/2019, um projeto de articulação em rede com objetivo de aumentar conexões e atuação em
prol da conservação socioambiental do Pantanal. Neste artigo, partilhamos um pouco das
experiências do projeto realizado na Bacia do Alto Paraguai pela ONG Instituto Caracol.
2 Metodologia
Esse relato de experiência é sobre um projeto ancorado na Educação Ambiental, que
se inscreve em uma prática pedagógica capaz de refletir sobre as injustiças socioambientais,
sobre a necessidade problematizar o sistema capitalista e fomentar o desenvolvimento de
sociedades sustentáveis, em que a relação ser humano-Natureza não seja pautada sobre a lógica
exploratória do lucro acima de tudo e de todos (SATO, 2016; SATO, 2013; SATO, 2008;
SATO, 2001).
O projeto desenvolvido está inscrito no Programa Humedales, financiado pela Both
Ends, que objetiva apoiar e estimular a governança em prol da sustentabilidade nas zonas úmidas
da Bacia do Prata, região do Rio Paraguai e Paraná. As atividades desenvolvidas pelo Instituto
Caracol, teve dois eixos basilares:
a. Atuar no controle social tendo em vistas a necessidade de trabalhar para impedir
empreendimentos de alto impacto socioambiental e cultural: hidroelétricos e hidroviários na
Bacia do Alto Paraguai (BAP), e neste sentido temos articulado e apoiado a inserção de
entidades do setor ambientalista em espaços de controle social (CONSEMA e CEPESCA), e
realizado diálogos e articulações com órgãos responsáveis pelo de controle e fiscalização das
atividade de impacto.
b. Reconhecer e valorizar socioculturalmente as comunidades do Alto Paraguai (AP), por
meio da construção coletiva do mapa social. Para isso, realizamos encontros de mapeamentos
e entrevistas com representantes de comunidades inseridas na Bacia do Alto Paraguai.
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É importante destacar que a metodologia de Mapa Social (SILVA, 2011), adotada pelo
ICaracol, possibilita que os sujeitos registrem por meio de narrativas os seus modos de vida, suas
lutas e formas de organização, fortalecendo assim a identidade. Revisitar a memória por meio
das autonarrativas é fundamental para compreensão de como os impactos ambientais afetam o
modo de vida e geram conflitos (SILVA, 2011; JABER-SILVA, 2012).
Destacamos que neste artigo, daremos enfoque no eixo “b” do projeto, sobre
reconhecimento e valorização sociocultural das comunidades da Bacia do Alto Paraguai (BAP).
3 Resultados e reflexões
Nos ricos ecossistemas pantaneiros há uma bela diversidade de povos e populações que
tem seu modo de vida adaptado às dinâmicas ecossistêmicas, com a cultura interligada ao ritmo
das águas que banham essa planície, são populações que se identificam como pantaneiras,
quilombolas, indígenas, agricultores, entre outros, todos adaptados e acostumados com os pulsos
de cheia e vazante, são vidas que se moldam às águas do Pantanal e pessoas que fazem deste
bioma suas vidas (SILVA, 2011).
Neste doze meses de projeto, o Instituto Caracol contribuiu para o reconhecimento e
valorização do potencial sociocultural de 10 comunidades, situadas em 08 municípios da Bacia
do Alto Paraguai (Mapa 01), por meio do construção da cartografia social realizada em diálogo
e processos coletivos com as populações locais, que vem se fortalecendo como núcleos de
resistência para o enfrentamento dos empreendimentos de alto impacto socioambiental e
cultural.

Mapa 01. Municípios das comunidades participantes do Mapa Social, Mato Grosso, Brasil.
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Fonte: ICaracol (2019).

Por meio das narrativas os sujeitos registraram seus modos de vida, suas lutas e formas
de organização, fortalecendo assim a identidade. Participaram deste processo coletivo de
produção de cartografia representantes de nove (09) comunidades (Mapa 02).

Mapa 02. Identidades durante as oficinas de Mapa Social, Mato Grosso, Brasil.

Fonte: ICaracol (2019).

A construção da Cartografia pelos coletivos, produziram mapeamentos com destaque que
reforçam a importância e urgência da conservação do Pantanal. A sistematização da cartografia
com foco nos aspectos sociais, políticos e ambientais, reconhecidos pelas comunidades,
possui potencial para tornar- se instrumento de luta pela conservação socioambiental e respeito
cultural. Silva (2011) e Jaber-Silva; Sato (2012), ressaltam a rica biodiversidade de ecossistemas
e grupos social e os conflitos socioambientais deste Bioma, bem como a potência do
mapeamento social para dar visibilidades a grupos historicamente invisibilizados.
As principais ameaças denunciadas pelos participantes dos mapeamentos foram:
hidronegócio (Usinas Hidrelétricas, Pequenas Centrais Hidrelétricas e Hidrovia), mineração,
desmatamento, agropecuária, agrotóxico, queimadas. É necessário destacar que muitos destes
impactos contribuem fortemente para o desequilíbrio climático do planeta, aumentando a
concentração de carbono e metano na atmosfera.
Apesar de tantas agressões ao Pantanal, os povos e as populações que vivem neste Bioma
resistem e se articulam para lutar contra o projeto de morte em vigência, que financeiriza a vida
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e busca decretar inexistentes grupos sociais, que não tem sua relação com a natureza pautada
pela lógica do lucro.
4 Algumas palavras
Diversas ações humanas vêm afetando os ecossistemas pantaneiros, alterando seu
equilíbrio, modificando por consequência as dinâmicas hidrológicas, acelerando as mudanças
climáticas e ameaçando a diversidade de espécies, e de culturas características do Bioma.
Neste sentido o mapa social é nossa principal ferramenta metodológica, e aliamos a
educomunicação para dar visibilidade aos grupos sociais com os quais trabalhamos no projeto.
Contudo, a cartografia não é a atividade finalística do projeto e, sim, o processo de
fortalecimento político, a partir do processo de construção do mapa e o empoderamento das
populações. Além disto, servirá tanto de subsídio à atuação das populações quanto ao poder
público, visando a construção de políticas públicas protetivas em relação a conflitos e
identidade.

5 Referências
AZEVEDO, Andréa Aguiar; MONTEIRO, Jorge Luiz Gomes. (Org.). Análise dos impactos
ambientais da atividade Agropecuária no Cerrado e suas inter-relações com os recursos
hídricos na Região do Pantanal. Brasília: WWF, 2006. Disponível
em:http://assets.wwf.org.br/downloads/wwf_brasil_impactos_atividade_agropecuaria_cerrado_p
antanal.pdf. Acesso em: 02 ago. 2017.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mapa de Biomas e de
Vegetação. 2004. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm. Acesso em: 02
ago. 2018.
BRASIL. Instituto Chico Mendes. Pantanal. Disponível em:
http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/pantanal. Acesso
em 25 jul. 2017.
JABER-SILVA, M. T. O mapeamento dos conflitos socioambientais de Mato Grosso:
denunciando injustiças ambientais e denunciando e anunciando resistência / Michelle Tatiane
Jaber da Silva – 253f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos
Naturais Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, 2012.
JABER-SILVA, Michelle; SATO, Michèle Tomoko. Territórios em tensão: o mapeamento dos
conflitos socioambientais do Estado de Mato Grosso - Brasil. Educação e Sociedade,
Campinas, vol.15, n.1, p. 1-22. jan./abr. 2012. ISSN 1809-4422.

1565

WORLD WIDE FUND FOR NATURE. Monitoramento das alterações da cobertura vegetal
e uso do Solo na Bacia do Alto Paraguai – Porção Brasileira – Período de Análise: 2012 a
2014 Iniciativa: Instituto SOS Pantanal, WWF- Brasil. Brasília, 2015.
SATO, Michèle. Ecofenomenologia: uma janela ao mundo. Revista Eletrônica do Mestrado
em Educação Ambiental, FURG, edição especial, 2016.
______________. Envolver em vez de se “des-envolver”. IHU ON-LINE Revista do Instituto

Humanitas Unisinos. SÃO LEOPOLDO: Nº 433- Ano XIII, 2013 - ISSN 1981-8769 .
__________. Em busca de sociedades sustentáveis. Pátio - Revista Pedagógica: Educação para o

desenvolvimento sustentável. Porto Alegre: ano XII, mai/jul, 2008, p. 55-59.
__________. Apaixonadamente Pesquisadora em Educação Ambiental. EDUCAÇÃO: Teoria e

Prática - vol. 9, nº 16, jan.-jun.-2001, p. 24-35.
SILVA, Regina. Do invisível ao visível: o mapeamento dos grupos sociais do estado de Mato
Grosso – Brasil. 221f. Tese (Doutorado e Ciências). Programa de Pós-Graduação em Ecologia e
Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, 2011.

1566

MIGRAÇÃO NUM MUNDO EM CRISE ENTRE JUSTIÇA CLIMÁTICA E
COLAPSO CLIMÁTICO
Roberta Moraes Simione (PPGE/UFMT) – robertamoraes01@gmail.com
Michèle Sato (PPGE/UFMT) – michelesato@gmail.com

Resumo:
Esta pesquisa objetiva fortalecer a política de migração contra a xenofobia, discriminação e racismos. Neste mote,
conhecer a história do Centro da Pastoral do Migrante e suas atividades são metas dessa pesquisa. Uma atenção
especial a situação de vulnerabilidade dos migrantes climáticos também será considerada. A escolha do tema
migração, justifica-se pelo entendimento de que esta abordagem é relevante no âmbito do debate sobre políticas
públicas que possam atender de modo eficiente e digno aos migrantes. Nesta pesquisa em Educação Ambiental, a
metodologia escolhida é o caminho fenomenológico pela Cartografia do Imaginário de Michèle Sato, em razão de
possibilitar a interpretação das percepções mediante os diversos olhares, vozes e sentidos que se originam da
experiência. Com a fenomenologia, será possível interpretar as percepções dos sujeitos relacionadas aos quatro
arquétipos bachelardianos: Água (formação), Terra (deformação), Fogo (transformação) e Ar (reformação), uma
que vez entendo serem estes arquétipos necessários ao caminho fenomenológico. Diante deste contexto, à luz de
Gaston Bachelard, esta pesquisa desdobra-se num universo imaginário mítico e simbólico, em interface com as
Justiça Climática, Educação Ambiental e Direitos Humanos, valorizando as narrativas individuais, por considerar
que estes referenciais coadunam com a procura do viver bem dos migrantes.
Palavras-chave: Centro da Pastoral do Migrante. Justiça Climática. Migração. Educação Ambiental.

1 Introdução

Atualmente a mudança do clima apresenta-se como o desafio deste século e dos
seguintes, isto porque traz no seu bojo a sobrevivência das espécies diante da iminência de um
grande desastre ecológico tendo como resultado extinção de muitas espécies. Diante deste fato,
estudiosos enfatizam que vários são os componentes que agravam esta crise ecológica, no
entanto, o exagerado consumo de bens materiais e uso de tecnologias poluidoras
(CONFALONIERI et al, 2002) aliados estes ao desmatamento caracterizam-se como uns dos
mais danosos à natureza.
Por mudança climática, Nobre (2010, p. 9) esclarece que consiste numa “mudança do
clima que ocorra ao longo do tempo em decorrência da variabilidade natural ou da atividade
humana”. Esta mudança do clima, porém pode ser atribuída direta ou indiretamente a ação
antrópica, a qual afeta a “composição da atmosfera global” aquecendo-o. Seus impactos podem
atingir ecossistemas naturais e viabilidade da existência humana.
Segundo MARENGO (2007) é possível que até o final do século XXI tenhamos um
acréscimo de aproximadamente 6 °C na temperatura do globo terrestre. As consequências deste
acréscimo resultarão no desequilíbrio dos biomas sejam eles terrestres ou aquáticos, com
acréscimo de perda de estoques de água, grandes áreas cultiváveis se tonarão desérticas ou
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improprias para o desenvolvimento da agricultura e haverá perda substancial de biodiversidade
(NOBRE, et al., 2007).
Por estarem em situação de vulnerabilidade econômica e social determinados grupos
sofrem mais diretamente as consequências dos desastres ambientais (ACSELRAD, 2009) e, suas
lástimas e prejuízos existenciais tornam-se muitas vezes promovedoras de migrações rumo a
busca do El Dorado. Porém, ao contrário do enredo da lenda cujos aventureiros estariam em
busca de ouro e prata em terras no além-mar em meados do século XVI, os protagonistas desta
jornada migratória do século XXI cobiçariam sua própria sobrevivência.
É neste contexto que chegam os “estranhos à nossa porta”, pessoas consideradas como
ameaça às regras estabelecidas e que carregariam em si a própria negação da moral (BAUMAN,
2017). Mas, que moral é esta? E, quais são os princípios éticos que orientam e promovem
guerras e consumo exacerbado de poucos em detrimentos de muitas pessoas e espécies. Entre
nós, estabelecidos, e eles, outsiders, onde está a regra que legitima a negação de si em
detrimento do narcisismo do outro?
Diante desta crise manifesta e ao sabor amargo do problema social e ambiental que ora se
apresenta, somos encorajados a repensar nossos modelos de sociedade e modos de nela viver
(GUATARRI, 1990). E, neste contexto, a escolha da rede de acolhimento de migrantes como
tema do presente estudo justifica-se pelo entendimento de que esta pesquisa é pertinente no
movimento de resistência diante da cultura que promove a atual crise ecológica e social.

2 Desenvolvimento

Mesmo sendo incipientes os estudos sobre migração associada as mudanças climáticas,
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que abordam o tema têm apresentado dados
significativos no que refere a esta problemática ambiental. Estima-se que nos próximos quarenta
anos aproximadamente um bilhão de pessoas migrarão em decorrência da alteração climática
(PACIFICO e GAUDÊNCIO, 2014).
Dada a complexidade do fenômeno migratório e ambiental há muito por ser feito quanto
aos pactos internacionais a serem firmados. Nos dias atuais, os conflitos de interesse entre as
nações apresentam contradições que acentuam o racismo, a xenofobia e a discriminação contra
migrantes. É pensando sobre isto que se insere o objetivo desta pesquisa, a qual consiste em
fortalecer a política de migração contra os xenofobia, preconceitos e racismos. Conhecer a
história do Centro da Pastoral do Migrante e suas atividades são metas dessa pesquisa. Uma
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atenção especial a situação de vulnerabilidade dos migrantes climáticos também será
considerada.
Coadunado com a problemática apresentada, nesta pesquisa em Educação Ambiental
adotamos o caminho fenomenológico como metodologia de pesquisa. A Cartografia do
Imaginário criada pela Michèle Sato, foi escolhida em razão de possibilitar a interpretação das
percepções mediante os diversos olhares, vozes e sentidos que originam-se da experiência.
Com a fenomenologia, via Cartografia do Imaginário, interpretamos as falas dos
participantes da pesquisa relacionadas aos quatro arquétipos bachelardianos, Água (formação),
Terra (deformação), Fogo (transformação) e Ar (reformação), pois permitem que sejam
delineados diversos caminhos fenomenológicos (SATO, 2011).
Adentrando ao cenário da Justiça Climática e socioambiental mediante a dinâmica
fenomenológica, não nos é permitido adaptar ao colapso climático, isto porque mesmo sentido
por todos a dimensão de seu agrave será desigual (SANTOS et al, 2019, p. ), e tão pouco
simpatizar com mudanças climáticas que atualmente se evidencia, pois são legitimadoras de
injustiças sociais além de colocar em xeque a existência de vida no planeta.

3 Conclusão

Inserida nesta problemática no que refere a mudança climática e, todas as consequências
destes impactos sejam eles ambientais e sociais presentes, acrescentamos que os migrantes
ambientais se configuram nesta categoria grupos que são violentados na sua integridade ao não
conseguirem permanecer no país de origem por razão também ambientais.
Desassistidos da sua integridade psicofísica no país de origem, antes e depois dos
desastres ambientais naturais entendemos, porém que o papel de acolhimento atribuído as redes
de solidariedade em apoio aos migrantes nas terras recém-chegadas, ao corroborarem para
adaptação dos mesmos no Brasil, é de grande importância.
Ao estarem geralmente os migrantes circunscritos numa rede de preconceitos, xenofobia
e racismo urge a efetivação do fortalecimento de políticas públicas que assegure de fato ao
migrante acesso a serviços públicos, programas sociais, trabalho, moradia, assistência medica e
educação.
Assim, se espera que esta pesquisa contribua para o fortalecimento de política de
migração contra a xenofobia, preconceitos e racismos, sob respaldo da Educação Ambiental,
Direitos Humanos e da Justiça Climática. Alicerçadas na atuação política das pessoas acerca da
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problemática ambiental e social, resvala-se a autonomia da imaginação e esperança necessária na
arte do viver bem.
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Resumo:
Buscamos apresentar neste texto uma experiência de Educação Ambiental na perspectiva da sociobiodiversidade e
com princípios de Bem Viver que conjuga diversos trabalhos, entre pesquisa, extensão e ensino experienciados em
uma Escola do Campo, a escola Municipal Rui Barbosa localizada na comunidade de Catuaí, no município de
Juara-MT. Essas experiências também articulam-se com parceiros que estão em outras Universidades do país e com
diversas comunidades camponesas, quilombolas e indígenas no Estado de Mato Grosso. Compreendemos que as
práticas educativas de Educação Ambiental podem ser ferramenta importante para a construção dos princípios que
regem o Bem Viver, nesta perspectiva a gestão educativa é de mister importância para a alusão de projetos que
contribuam para a formação dos sujeitos ecológicos.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Escolas do Campo. Decolonialidade.

1. Introdução

Temos aprendido com o desenvolvimento de projetos de extensão, pesquisa e estudos
junto a diversas situações, entre elas o grupo de pesquisa LEAL - Laboratório de Estudos e
Pesquisas da Diversidade da Amazônia Legal e as participações e discussões com diversas
universidades como UFMT - Universidade Federal do Estado de Mato Grosso; UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul; FAINDI - Faculdade Indígena Intercultural da
Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso, Universidade de Coimbra e outros parceiros
que estão nas comunidades com as quais trabalhamos, nas comunidades camponesas,
quilombolas e indígenas que a Educação Ambiental na perspectiva da sociobiodiversidade, dos
princípios da construção do Bem Viver faz parte do pensamento decolonial, intercultural e mais
que isso se afinca como um processo de resistência que mesmo em meio a dificuldades e
conflitos produz protagonismos e encorajamentos à continuidade do viver em si.
Assim, a Educação Ambiental que é prática educativa não se resume apenas a ser o
cuidado do bichinho ou da plantinha, ou na escola que apesar de ser um espaço de ação-reflexãoação continua reproduzindo a pontualidade das comemorações de datas como o dia mundial do
meio ambiente, o dia da árvore, a simples distribuição de folder e cartazes ou mesmo dia do
negro e dia do indígena. Essa Educação Ambiental voltada para as ações pontuais pouco
contribuem para a formação de seres humanos críticos frente a esse modelo de desenvolvimento
que destroem a natureza e ameaça todas as formas de vidas existentes. Acreditamos que a
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Educação Ambiental é muito mais e se insere numa construção política, de direitos humanos e
de enfrentamentos a vida nua que se coloca no mundo da atualidade, sob as manobras do capital.
Nesse sentido, o texto que apresentamos é uma experiência de diversos trabalhos
conjugados, entre pesquisa, extensão e ensino experienciados em uma Escola do Campo, a
escola Municipal Rui Barbosa localizada na comunidade de Catuaí, no município de Juara-MT.
A comunidade de Catuaí fica a 30 quilômetros do centro urbano de Juara, é uma comunidade
que apresenta atualmente um número reduzido de famílias e como toda comunidade do Campo
do país, sofreu processos migratórios, gerados por fatores da opressão do poder dominante e
também pela falta de escolarização nesses lugares. Caldart, Arroyo e Molina (2004) afirmam que
para à população do campo sempre foi negado o acesso aos avanços das políticas públicas
ocorridos nas duas últimas décadas, bem como o reconhecimento e a garantia do direito à
educação básica. Para Molina (2015) a ausência de políticas públicas que lhes garantam
condições mínimas de sobrevivência nos territórios de origem, pressionam a continuarem rotas
de migração em busca de espaço para sua reprodução material. Muitos permanecem na
comunidade com seus sonhos de vida, outros ainda vivem o dilema entre ficar ou sair para
estudar e trabalhar, realidade está presente na grande maioria das comunidades do campo
(BERTONCELLO, 2018).
Mas também, estamos presenciando ao longo da última década que as transformações
pela mão do capital têm sido avassaladoras em Catuaí, e nesta leitura ampliamos nossos olhares
por entender o quão somos parte “dos espaços vazios, e na Marcha para o Oeste. Na relação de
espaço vazio, afrontamos dizendo que os povos originários sempre aqui estiveram e somos parte
e esta terra e como Marcha Para o Oeste a vinda de muitos de nós de diferentes lugares na
composição de outros lugares com diferentes posicionamentos e muitas vezes também
massacrados e manipulados pela ordem de um processo denominado colonização. Processo em
constância e em andamento, nos moldes discutidos por Mignolo (2011) em que se assenta na
colonialidade do poder do capital com critérios e classificação social, que se fundamentam
principalmente no significado de raça.
2. Movimentos complexos e possibilidades de Práticas de Educação Ambiental: uma
correlação decolonial para o Bem Viver e a Sustentabilidade
Os colonos que vieram para o Estado de Mato Grosso, especificamente para a
comunidade de Catuaí, se deslocaram e iniciaram a plantação/agricultura em 1983, antes a
atividade primeira era a pecuária. Porém para dizer da fisionomia geral deste processo nos
utilizamos de Castrillon Fernandéz (2007) que nos aponta que a maioria das pessoas que vieram
para o estado de Mato Grosso foram da região Sul, e o cultivo não foi uma política de
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“colonização” nem uma ação planejada por aqueles que “colonizaram”. Nesta análise foi uma
das oportunidades ocasionadas pela ocupação da Amazônia e da região Centro-Oeste.
De outra forma entendemos que esse movimento não era uma política apenas do Brasil,
mas estava articulado a políticas mundiais que queriam o monopólio dos bens ambientais e dos
bens de produção que este país possibilitava em contexto maior. Um movimento que ainda se
encontra em movimento tanto que a comunidade de Catuaí vive atualmente a opressão de suas
terras pela entrada do agronegócio, pelo plantio de grandes monoculturas como a soja, a
exemplo, do que ocorre em todo o estado de Mato Grosso.
Consequentemente os conflitos são cada vez mais frequentes, principalmente porque a
lógica capitalista está pautada no desenvolvimento economicista, restrito no produtivismo,
consumismo que desrespeitam a vida humana, as culturas, os valores dos povos nos territórios,
os ecossistemas por meio de ações extremamente exploratória e concentradora de poder e
riqueza que transformam bens naturais em recursos (PORTO; MILANEZ, 2009). Nesse sentido,
novos conflitos são gerados nesse rearranjo de processos econômicos que estão interligados
entre acesso aos bens naturais para ser transformado em “[...] recurso para a acumulação
capitalista e é reproduzida em bens de consumo, duráveis ou não” (MARTÍNEZ, 2007, p. 09)
Se existe um movimento que nos oprime, há também um outro movimento que enfrenta e
busca construções Outros, compreensões Outras e mundo Outros. Nesta perspectiva, o grupo
tem desenvolvido como já dissemos a mais de uma década ações neste espaço, que é nosso e que
se constituiu nossos. E uma das experiências que entendemos ser de grande importância foi o
desenvolvimento do projeto de extensão “EM BUSCA DE NOVOS TALENTOS NA ESCOLA
DO CAMPO: educação e meio ambiente”, o mesmo teve como objetivo criar um espaço
agroecológico como instrumento de Educação Ambiental e de instrumentalização do ensino e
aprendizagem. Efetivamos junto aos moradores/as, professores/as, estudantes ações e discussões
conceituais inerentes a educação do/no campo como pelas atividades agroecológicas que foi
possível desenvolver a partir da construção da horta escolar. Aliás, reafirmamos que essa horta
mobilizou a gestão, professores, funcionários e as crianças da escola. Temos o entendimento que
a participação de outras pessoas da comunidade foi fundamental para que pudéssemos ao menos
compreender a lógica vivida e vivenciada, no movimento do capital.
As mudas que foram plantadas na horta agroecológica, sustentável porque é resultado de
plantio orgânico foi também reproduzida em vários quintais das famílias do distrito de Catuaí.
As ações empreendidas em nossas compreensões fazem parte de um enfrentamento que não é
fácil, mas necessário, que faz uma correlação entre a Educação Ambiental, o Bem Viver e a
Sustentabilidade, pois, as famílias tem a compreensão da importância das produções orgânicas e
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as fazem como uma forma de dizer contrárias ao que acontece no distrito. Pois sem saída
econômica são obrigados a ceder parte de suas terras para a produção da monocultura da soja. É
na verdade uma condição de contraposição e de diferentes organizações familiares dentro da
posição de poder de ser dono de terra. Há em Catuaí famílias com pequenos sítios, mas há
também a presença de latifundiários, explicamos, os latifundiários dizem respeito as pessoas que
tem terras não apenas em Catuaí, mas espalhadas por outros lugares do Estado de Mato Grosso,
mas também, áreas significativas em Catuaí.
Ainda assim, e pela Educação Ambiental, presente na escola e em projetos como o que
desenvolvemos busca, neste movimento, movimentar processos decoloniais, ainda que em meio
a ações colonizantes, opressoras e dominadoras. E as ações descolonizantes foram realizadas em
intensas discussões, com apresentações de dados do que ocorre com a monocultura da soja, com
o uso de agrotóxicos. A informação, e o conhecimento junto aos saberes a respeito do plantio,
das formas de fazer a horta agroecológica junto aos moradores, as pessoas da escola resultou na
produção de um livro.
Nesta perspectiva a sustentabilidade é compreendida como responsabilidade social em
dialogar sobre os problemas que estão sendo vivenciados e assim permitir que haja informação e
conhecimento a respeito da temática, o que pode possibilitar com que as comunidades inseridas
nestas complexidades possam tomar outras decisões. Compreender esse paradigma é vital para a
busca eminente do Bem Viver, da qualidade de vida.
Considerações

Fechamos esta reflexão com muitos caminhos abertos, mas com a crença que a Educação
Ambiental pode ser um dos caminhos de produzir diálogos e conhecimentos, bem como ser uma
oportunidade para que possamos estabelecer relações entre a universidade e as comunidades com
a perspectiva de em compartilhamento implementarmos práticas sustentáveis, não apenas como
uma postura reativa aos grupos dominantes, mas também como forma de se reconhecer como
parte de um grupo que pensa o mundo que se quer, o mundo Outro, do Bem Viver e da
Sustentabilidade social e ambiental.
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Resumo:
A Educação do Campo ainda está em construção para se tornar um processo educativo que favoreça o diálogo de
conhecimentos (científicos e populares), interagindo o cotidiano dos jovens e adolescentes. Este trabalho está
inserido no Assentamento Egídio Brunetto – MST, localizado no município de Juscimeira-MT. Tem por objetivo
realizar um prognóstico educativo dos adolescentes e jovens do assentamento, além de compreender qual a
percepção dos mesmos sobre a temática das mudanças climáticas. A metodologia utilizada será por meio do estudo
de caso buscando perceber as relações educativas campo e cidade, uma vez que os educandos residentes no
assentamento estudam na cidade e as concepções dos jovens e adolescentes sobre a questão das mudanças
climáticas. Apesar de ainda estar em andamento, esta pesquisa possibilitou conhecer um pouco da realidade dos
jovens assentados, como ocorre o acesso a educação bem como suas compreensões sobre as mudanças climáticas.
Espera-se, portanto, que este trabalho contribua para aprofundamento nas compreensão e anseios dos educandos
assentados.
Palavras-chave: Educação do Campo. Jovens e Adolescentes. Mudanças Climáticas.

1 Introdução

Educação do ainda tem muito que avançar rumo a um processo inclusivo e que atenda
aos seus moradores com um currículo pensando para sua realidade local e que contemplem seus
saberes, vivências e experiências. As lutas que visam a implementação e consolidação de escolas
no campo e para o campo já se constituem em longo prazo.
Pensar educação do/no campo requer uma visão mais abrangente para além da sala de
aula envolvendo saberes, culturas, e conhecimentos de trabalho da terra e aperfeiçoamento que
foram sendo construídos ao longo do tempo e das atividades desenvolvidas pelos moradores que
possuem um conhecimento muito amplo de cultivar a terra, conhecimentos que não devem
passar despercebidos.
O olhar para a educação do campo deve envolver diversos fatores como as atividades
desenvolvidas diariamente pelos moradores, dos mais jovens aos mais idosos e que da terra
retiram o seu sustento. As famílias camponesas necessitam ter acesso a uma educação voltada
para a sua realidade, uma educação que o conceba em sua totalidade, propiciando o
desenvolvimento de conhecimentos e interesses que estejam relacionados a sua realidade, por
exemplo, as mudanças climáticas e as práticas de resistência desenvolvidas para lidar com elas.
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As mudanças climáticas estão ocorrendo em níveis crescentes, sendo discutidas em
diversas partes do mundo e envolvendo vários acontecimentos que tem interferido na agricultura
camponesa, tendo como causa e efeitos, por exemplo, diminuição de áreas verdes e aumento da
temperatura. Contudo, lidar com essas alterações são questões a serem trabalhadas no ambiente
escolar contribuindo para que os educandos se envolvam com as questões socioambientais,
sendo atuantes também no meio em que vivem.
Uma vez exposta essa problemática, é importante a compreensão de seus impactos, como
esses fatores são desencadeados bem como alternativas de ações na tentativa de minimizar os
danos consequentes dessas mudanças. Portanto, pode-se perceber que existem alterações
climáticas e que as mesmas muitas vezes são perceptíveis ou não em diversas regiões.
O objetivo deste trabalho é realizar um prognóstico educativo dos adolescentes e jovens
residentes no assentamento Egídio Brunetto, localizado no município de Juscimeira/MT, com a
finalidade de compreender qual a percepção dos mesmos sobre as mudanças climáticas, quais
táticas de resistência e saberes que possuem e que contribuem para o enfrentamento desses
fenômenos, além de realizar uma análise de como acontece o processo educativo dos
adolescentes e jovens, as relações campo e Urbano.

2 Educação do campo: construção do conhecimento

As lutas pelas famílias camponesas por políticas públicas que assegurem seus direitos a
educação no campo e do campo é constante. Caldart (2000) diz que “do” refere-se ao povo, a
uma educação que contemple seus saberes, sua cultura, seus costumes, suas necessidades
individuais e socais. “No”, entretanto, faz referência ao local em que o processo acontece. Ou
seja, a educação no campo é aquela que acontece, ou deveria acontecer, no local em que os
moradores vivem, em que o currículo e o projeto político pedagógico da escola comtemplem a
realidade dos educandos ao qual se destinam.
Embora muitas comunidades rurais ainda não possuam uma escola para atender os
educandos com conteúdos pensados para o seu cotidiano e suas vivências e experiências, a
educação do campo já acontece, seja com os movimentos sociais, suas lutas, suas ações por
buscas e melhorias para os trabalhadores rurais, seja no coletivo, com troca de experiências nas
vivencias em grupo onde o ensinar e aprender é constante (ARROYO; FERNANDES, 1999;
BRANDÃO, 2006).
A falta de uma escola no campo faz com que os educandos tenham que se deslocar para
as escolas urbanas com a finalidade de não perderem o ano letivo, o que poderia ocasionar em
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defasagem na aprendizagem. Entretanto, nesse processo esbarrar-se em algumas dificuldades,
muitas vezes ocasionada pelo transporte dependente de vias com acessos prejudicadas.
Outro fator também presente nesse processo educativo é a ausência de um currículo
escolar pensando em atender as especificidades dos educandos. Como muitas vezes os
educandos camponeses são direcionados as escolas das cidades, fazem uso do currículo pensado
para aquele contexto. Arroyo e Fernandes (1999, pág. 23) demonstram varias preocupação
quanto ao currículo urbano no que tange também a educação dos educandos do campo, eles
então fazem a seguinte indagação “como vincular o cotidiano da escola, a prática escolar com
essas matrizes culturais e essa dinâmica do campo?” e complementa demonstrando certa
preocupação as adaptações a fim de incorporar estes educandos ao contexto escolar urbano.
Faz-se necessários esforços e empenhos tanto dos moradores e trabalhadores, quanto das
políticas públicas e de todos que anseiam por uma educação de qualidade e igualitária para
todos, que, segundo Benjamim e Caldart (2000, pag. 08) “ajudem no processo mais amplo de
humanização, e de reafirmação dos povos do campo como sujeitos de seu próprio destino, de sua
própria historia”.
Educação igualitária é aquela em que além de conteúdos que promovam igualdade de
acesso aos conhecimentos científicos para todos, também contemple os diferentes saberes dos
educandos ao qual se destinam. Uma escola urbana que não possui um currículo flexível de
modo a receber esses educandos tende a fomentar as desigualdades: desigualdades de saberes, de
conhecimentos, de formas de aprendizagem, desconsiderando os conhecimentos trazidos com
eles, adquiridos no seu dia a dia, nas atividades que desenvolve, nos diálogos que se tramam no
convívio com os seus pares.
Outra situação preocupante no que concernem as possibilidades de educação para os
povos do campo são os fechamentos de escolas. Fazendo uso de diversas justificativas como
baixo índice de educandos matriculados, custos onerosos para manutenção destas escolas, e que
os direcionando para outras escolas, poderiam ser ofertadas melhores qualidades de ensino. As
escolas são fechadas e os educandos são direcionados para escolas próximas rurais ou não. Além
disso, esses educandos também se deparam com outras dificuldades como a necessidade de
utilização de transporte e estradas muitas vezes deficitários para irem à escola (SANTOS, 2017).
O MST reconhece a importância de escolas e da oferta de estudos para os moradores
rurais sejam eles assentados ou ainda em processo de acampamento, pois em seus objetivos
ressaltam a importância de combates as discriminações sociais e da busca por igualdade de
participações entre todos os envolvidos sejam eles homens, mulheres, dos mais jovens aos mais
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idosos. Além disso, incentivam a busca permanente por justiça social e igualdade por direitos
culturais e sociais, políticos e econômicos (MST, 2016, pág. 12).
Ainda é preciso muita luta para que as leis que estabelecem os direitos de todos e de
forma igualitária efetivamente sejam aplicadas para que a sociedade deixe de ser apenas meros
cumpridores de regras já estabelecidas passando a ter vez e voz representativa. (BRANDÃO,
2006) o houver necessidade, sendo estes formatados conforme orientações que constam a seguir.

3 Juventude camponesa: uma luta necessária

As desigualdades em seus diferentes seguimentos sejam sociais, políticos ou
educacionais sempre se fizeram presentes no cenário brasileiro principalmente no que se refere
aos moradores do campo. Acesso à educação limitado, desigualdade na distribuição de
propriedades rurais, entre outras dificuldades enfrentadas pelas populações menos favorecidas
foram fatores motivadores para o engaje em movimentos por lutas que reduzissem as
desigualdades existentes.
Nesse sentido o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) ganhou muitos adeptos,
pessoas que não satisfeitas com a organização atual do sistema agrário decidiram que, somente
através de lutas se é possível uma mudança de cenário que também beneficie as minorias.
Segundo Caldart (2001, Pág.1), o papel do MST é o de “lutar pela terra, pela Reforma Agrária e
pela construção de uma sociedade mais justa, sem explorados nem exploradores”, onde todos se
beneficiem de uma distribuição mais igualitária que possibilite uma melhoria da qualidade de
vida.
Nesse contexto de lutas, a juventude inserida no campo tem seu papel importante, pois
somam forças para aprovação e concretização de políticas públicas que favoreçam seus
interesses. É através dessa inserção nas lutas que a juventude vai então construindo sua
identidade, mostrando sua força e se estabelecendo como seres que desejam por ações
transformadoras da realidade em que se encontram. São as observações e as experiências
reflexivas que moldam a identidade de uma pessoa, sendo que todos estes processos ocorrem
também no meio social em que vive, logo, o engajamento desses jovens nas lutas contribuem
para que de fato, tenham suas identidades firmadas, e mais que isso desenvolva uma identidade
crítica e questionadora (VIANA, 2009).

4 Mudanças climáticas
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Mudanças climáticas trata-se de um dos grandes fenômenos da atualidade e que tem sido
tema de muitos encontros a nível mundial. As mudanças climáticas têm atingido de forma direta
e indiretamente em todos os lugares sendo ocasionada por diversos fatores que de uma forma
mais ampla esta relacionada com as ações antrópicas (ALEIXO Et al, 2010).
É importante, entretanto, a diferenciação entre clima e mudanças climáticas. Clima são as
características naturais de formação de uma determinada região levando-se em consideração os
aspectos de formação. Mudanças climáticas por sua vez são as alterações nas condições naturais
do clima, o que afetaria toda a composição natural do mesmo (JUMPA, 2012).
As mudanças climáticas têm aumentado em uma velocidade alarmante, diversos países já
conseguem senti-la, outros, entretanto, já sofrem em níveis crescentes com as mudanças
ocorridas. Entre os principais danos decorrentes dessas alterações, podem-se citar diferenças nas
temperaturas, níveis dos oceanos elevados, entre outros (JUMPA, 2012). As causas dessas
mudanças estão diretamente relacionadas ao aumento do efeito estufa – concentração de gases
poluentes – resultado de invenções e ações humanas em busca de crescente desenvolvimento.
No campo, essas alterações podem ser extremamente devastadoras interferindo na
qualidade da produção o que impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas que ali
residem e retiram o seu sustento. Os mais afetados, são e serão aqueles com menor poder
financeiro, tornando-se mais susceptíveis aos seus danos (LIMA; LAYRARGUES, 2014).
Nesse contexto das mudanças climáticas, torna-se de fundamental importância a inserção
dessa temática em todos os movimentos sociais e meios de formação, da escola para a sociedade.
Os moradores do campo são, contudo, os mais privilegiados, pois ao terem acesso a essas
informações, causas e consequências, podem então, pensar estrategicamente, alternativas para
utilizar os recursos disponíveis de forma mais consciente e sustentável.
Envolver os adolescentes e jovens nesse processo é ao mesmo tempo uma forma de
promover mudanças de hábitos ao tempo que estes possam se voltar para o bom uso dos recursos
em comunidade, levando esses conhecimentos para a vida futura, tornando-os cidadãos mais
conscientes.

5 Metodologia

A pesquisa esta sendo realizada no assentamento Egídio Brunetto/MST localizado no
município de Juscimeira/MT, tendo como objeto de estudo os adolescentes e jovens residentes
no assentamento bem como suas compreensões sobre um tema tão importante na atualidade, as
mudanças climáticas.
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Para compor o publico a ser entrevistado para a pesquisa, foram convidados a
participarem oito (8) os adolescentes e jovens cuja faixa etária esta entre quinze e vinte anos
frequentando o ensino regular. A quantidade foi definida a partir da realização de um
prognóstico da realidade do assentamento.
O prognóstico foi realizado mediante a elaboração de um questionário composto de
perguntas cujas principais informações foram necessárias ao início do desenvolvimento da
pesquisa. A partir destas informações prévias, os demais questionários e atividades serão
desenvolvidos.
A metodologia adotada no trabalho esta sendo estudo de caso que apresenta
procedimentos importantes para coleta de dados cujos dados essenciais para a pesquisa são
fornecidos pelas pessoas envolvidas. Também permite conhecimentos amplos e detalhados
acerca do objeto de pesquisa estudado (GIL, 2008). Para Fonseca, o estudo de caso pode ser
caracterizado como, “o estudo de uma entidade definida, um programa, uma instituição, um
sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o seu
“como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e identidades próprias.” (FONSECA,
2002, p. 33).
O procedimento utilizado para coleta de dados está sendo realizado por meio da
observação participante que possibilita uma compreensão mais realista do objeto a ser estudado.
Para Gerhardt e Silveira (2009, pág. 66) “a coleta de dados é a busca por informações para a
elucidação do fenômeno ou fato que o pesquisador quer desvendar”. Na observação participante,
as informações são obtidas a partir do próprio grupo estudado, através de observações e analises
dos seus hábitos, costumes, vivencia em comunidade (GIL, 2008).
Os registros das informações estão sendo obtidos através de entrevistas abertas, cujo
roteiro foi elaborado à priori e direcionadas a um grupo de assentados específico, buscando
sempre respeitar a opinião pessoal de cada entrevistado (a). As entrevistas foram gravadas para
posterior analise e melhor aproveitamento das informações.

6 Resultados parciais

As idades dos participantes da pesquisa oscilaram entre quinze e dezenove, sendo
respectivamente quatro de quinze anos, um de dezessete, dois de dezoito e um de dezenove anos.
Os participantes estudam em duas escolas distintas, sendo uma mantida pelo governo estadual
que oferta o ensino médio período matutino e uma escola municipal que oferta do ensino
fundamental ao médio na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos. Os meios de
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transporte utilizados pelos alunos são disponibilizados pela prefeitura municipal de Juscimeira e
varia de acordo com o período estudado sendo que para os alunos do período matutino trata-se
de um ônibus e para os alunos do período noturno o município fornece uma Kombi.
Todos os participantes gostariam que houvesse uma escola no assentamento que lhes
ensinassem a lidar com os recursos disponíveis na propriedade, que não são muitos atualmente.
Pois quatro dos participantes relataram que a “terra” é boa, porém a acidez tem atrapalhado e
que precisaria de correção. Acreditam que, se recebessem mais formações que lhes capacitassem
no desenvolvimento da propriedade seria muito bom.
Além disso, demonstraram preocupação com os estudantes menores e a possibilidade de
melhor aproveitamento e rendimento durante as aulas. Tal colocação se deve ao fato da distância
percorrida para chegarem à escola, das estradas deficitárias que, segundo eles, nos períodos mais
chuvosos tornam-se quase intransitáveis para os ônibus. O participante Albatroz-de-tristão (14
anos) relatou que “quando chove o ônibus não vem. Hoje ele não veio porque ontem choveu. E
se chover hoje novamente amanhã ele não virá”.
Além de estudarem na cidade, também desenvolvem atividades na propriedade em que
residem sendo que os sete participantes do sexo masculino citaram que entre as principais
atividades realizadas estão capina e plantio. A participante Águia-cinzenta (17 anos) disse que
sua atividade no sitio é basicamente o cuidado com a casa e com o filho pequeno (menos de dois
anos).
Também desenvolvem serviços/atividades em “diárias” em outras propriedades como
capinas e construção de cercas para ajudar no orçamento em casa. Isso se deve a falta de
recursos financeiros que pode ser tornar o principal empecilho para permanecerem no
assentamento, sendo que a falta de emprego esta diretamente relacionada uma vez que a
propriedade não lhes possibilita uma renda satisfatória e suficiente para todos.
Sobre as mudanças climáticas, os participantes disseram não terem escutado sobre o
termo, desses, dois disseram não ter percebido mudanças no clima nos três nos em que se
encontra assentado. Entre os que perceberam mudanças o destaque estava para a diminuição das
chuvas, aumento da temperatura térmica, estiagem mais cedo.
Outros, entretanto, tiveram uma visão mais positiva, pois perceberam que o volume de
chuvas foi maior. Desconhecem a terminologia Mudanças Climáticas, identificando apenas as
variações dos fenômenos climáticos. Para eles, o principal fator limitante é a dificuldade hídrica
no período de estiagem.

7 Considerações finais e/ou conclusões
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Apesar de ainda estar em andamento, acredito que, de acordo com as informações
obtidas até aqui, esta pesquisa poderá servir para:
- Subsidiar a formulação de políticas públicas para atender a especificidade dos alunos
assentados;
- Despertar nos participantes o interesse por conhecer seus direitos de cidadão e
cuidadores do meio em que vivem.
Os benefícios esperados serão de cunho educacional e social. Ao final desta pesquisa
espera-se que todos os envolvidos tenham a compreensão sobre o que são as mudanças
climáticas e suas relações com os processos educativos, visando o estabelecimento de
conhecimentos e criticidade no que concerne a ações que possibilitem a preservação dos
recursos disponíveis no assentamento em que residem.
Espera-se também, que ocorra um dialogo entre os conhecimentos científicos, além do
fortalecimento de uma consciência crítica entre educandos e assentados, levando-os a pensarem
metodologias educativas que dialogue entre as mudanças climáticas e seu cotidiano, o que
poderá contribuir para a melhoria do meio em que vivem, e consequentemente, do meio
ambiente que é patrimônio de todos os assentados.
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ARTIGO/COMUNICAÇÃO ORAL PARA O SEMIEDU 2019 O ANTIINTELECTUALISMO E SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Kathy de Freitas Marinho dos Reis (GEAC/PPGen IFMT) kathym.reis@hotmail.com
Resumo:
O estudo em andamento, na perspectiva do mestrado em ensino do programa de Pós- Graduação em Ensino PPGen do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso-IFMT, tem por objetivo descrever e
interpretar quais são as possíveis implicações do anti–intelectualismo sobre a educação ambiental na perspectiva de
cinco ambientalistas e educadores que são referência no Estado de Mato Grosso, assim como do cenário nacional,
por meio de uma pesquisa de natureza qualitativa na perspectiva do materialismo histórico dialético, utilizando a
entrevista como técnica de coleta de dados.
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1 Introdução:
É importante destacar que o fenômeno do anti- intelectualismo consiste em um objeto de
estudo desde a década de 1960, quando Hofstadter historiador americano, evidencia algumas
características presentes nessa ideologia. A percepção do autor é a de que tal fenômeno é cíclico
e demonstra o lado obscuro da democracia, utilizando da religião, do populismo e de um pseudopatriotismo para argumentar contra o pensamento e produções racionais.

O descrédito a

produção científica é identificado ao longo da história em vários países, geralmente em
momentos de crise econômica, em governos conservadores e extremistas, causando sérios
impactos, especialmente no que consiste a preservação do meio ambiente. A disseminação de
ideias como a não existência do aquecimento global ou a negação das mudanças climáticas, pode
fomentar ainda mais a desregulação de políticas públicas, que por sua vez deveriam proteger o
meio ambiente e incentivar a educação ambiental, mais o que se observa na atualidade é um
retrocesso em leis de proteção ambiental, favorecendo um tipo de “desenvolvimento”
exploratório e predatório, o professor Layrargues (2018) da UNB, conceitua tal atuação como
“anti-ecologista”, se utiliza de ideais anti-intelectuais para justificar a degradação do meio
ambiente. Denúncia efetuada também pelo pesquisador Capra (1982), quatro décadas atrás.
Diante do pressuposto, espera-se que a pesquisa contribua para formação docente, desvelando o
pensamento anti- intelectual como tóxico para o desenvolvimento de uma educação ambiental
consciente e transformadora. Compreendendo a necessidade de formar docentes que visualizem
a educação ambiental não apenas como um tema transversal que deva ser trabalhado
esporadicamente, mas um tema a ser considerado em todas as disciplinas.

2 O Anti- intelectualismo e o meio ambiente
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Por anti - intelectualismo compreende-se algo ou alguém que se opõe ao que é
intelectual, mais que isso, que se dedica à prática de ridicularizar ou hostilizar o cultivo do saber,
da inteligência, assim como todos os meios para se chegar até ela. (ACSELRAD, 2018).
Segundo Acselrad (2018) pode-se afirmar que na atualidade vive-se em nosso país, um
instante de significativa influência do pensamento anti- intelectual, sendo esse, disseminado por
sujeitos ressentidos com a academia, que desconsideram os resultados catastróficos que uma
interpretação ou descrédito a um tema de relevante importância, como a questão do Meio
Ambiente e sua finitude, pode causar em uma população inteira. Diante desse quadro, propõe-se
uma pesquisa voltada para identificação dos impactos desse tóxico pensamento, que utiliza
opiniões não científicas, negando e desacreditando as científicas, que consequentemente pode
levar-nos a um aceleramento de um possível colapso ambiental e ao risco da extinção da espécie
humana.
Para Capra (1982):
As últimas duas Décadas de nosso século vêm registrando um estado de profunda crise
mundial. É uma crise complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos os
aspectos de nossas vidas – a saúde e o modo de vida, a qualidade do meio ambiente e
das relações sociais, da economia, tecnologia e política. É uma crise de dimensões
intelectuais, morais e espirituais; uma crise de escala e premência sem precedentes em
toda a história da humanidade. Pela primeira vez, temos que nos defrontar com a real
ameaça de extinção da raça humana e de toda vida no planeta. (CAPRA, 1982, p19)

Diante da real ameaça de auto extinção exposta pelo pesquisador citado, há quase quatro
décadas atrás, é de fundamental importância a discussão da educação ambiental e especialmente
a exposição de ideias não científicas que na contemporaneidade tem sido difundida, propagando
o obscurantismo, distorcendo décadas de pesquisa a favor da vida humana. Opiniões como a não
existência do aquecimento global, assim como a negação dos efeitos danosos da utilização
exagerada dos agrotóxicos, têm sido usadas como justificativa no Brasil, para o afrouxamento da
legislação ambiental, sempre com a intenção de maximizar os lucros, característica do governo
neoliberal estabelecido no país.
O professor Layrargues (2018) aborda a questão da legislação ambiental no país,
utilizando o termo anti - ecologismo, para tratar da desregulação pública que tem desconstruído
décadas de avanços na defesa do meio ambiente, presando pelo equilíbrio em desenvolvimento e
sustentabilidade. Nessa premissa, o anti - intelectualismo tem justificado também a prática do
anti – ecologismo.
O Anti-Ecologismo é um fenômeno social que basicamente se expressa por meio de
práticas discursivas, simbólicas, políticas, institucionais e inclusive criminais, que tem
como propósito afetar negativamente aspectos específicos tanto o imaginário social
como a prática ecologista. (LAYRARGUES, 2018, p3).
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A constituição Federal de 1988, em seu capítulo VI, contempla o tema Meio Ambiente e
no Art.225, inciso VI, determina que o Poder Público deva promover a Educação ambiental em
todos os níveis de ensino. Propõe-se também um diagnóstico de como esse ensino acontece e
quais os impactos deste, na vida dos sujeitos envolvidos no processo de ensino. Diante de tal
determinação, esta pesquisa questionará se o anti – intelectualismo tem afetado a Educação
Ambiental, tanto no imaginário social, assim como nas suas práticas educativas, expondo assim
os possíveis danos desse fenômeno, implicando uma proposta de mudança, de transformação, no
que se refere a finitude dos recursos naturais e na responsabilidade de preservação ambiental.

3 O anti- intelectualismo contrapondo o conhecimento científico
Na Grécia antiga, aproximadamente 600 A.C, o ser humano pela primeira vez,
tenta explicar racionalmente o mundo - a natureza. Os pré-socráticos, assim denominados,
porque a filosofia se divide entre, antes e depois de Sócrates, inauguram o pensamento científico
(ANDERY, 1996).
Segundo Andery (1996) com a passagem do mito ao logos - razão, os pensadores
estipulam que o método de observação e experimentação deve determinar o caminho a ser
percorrido para se chegar ao conhecimento, ou seja, refere-se a um método historicamente
determinado que só pode ser compreendido dessa forma.
Desde então, a busca pelo conhecimento por meio do método científico criado pelos
gregos é o mesmo, observa-se, colem-se dados, que são criteriosamente analisados,
racionalmente experimentados e só então considerados “conhecimento”, que na máxima
científica, esses resultados podem e devem ser refutados, e o erro é utilizado como ferramenta
para a reestruturação do conhecimento, fato que não ocorre com o pensamento mítico e
dogmático, uma vez que os deuses não são questionados.
Para Morin (2011):
O desenvolvimento do conhecimento científico é poderoso meio de detecção dos erros
e de lutas contra as ilusões [...] A educação deve dedicar-se, por conseguinte, á
identificação da origem dos erros, ilusões e cegueiras. (MORIN, 2011, p20).

Vive-se na atualidade um estranho fenômeno de negação ao método científico criado
pelos gregos, assim como o desprezo, o descrédito as descobertas científicas, assim como ás
instituições de onde provém. Uma verdadeira apologia à ignorância, um retrocesso ao
pensamento mítico.
Susan Jacoby (2008), escritora americana declarou no texto intitulado “Como emburrecer
Americanos”:
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A mente deste país, ensinado a almejar objetivos baixos, consome a si mesma. (...) Os
americanos estão em sérios apuros intelectuais- correndo o perigo de perderem nosso
capital cultural, duramente conquistado, para uma mistura virulenta de antiintelectualismo, antirracionalismo e baixas expectativas. (JACOB, 2008, p.1)

O fenômeno do anti- intelectualismo não é novo. Hofstadter (1963), também historiador
americano, delimita algumas características presentes nessa ideologia. Segundo o autor, o
fenômeno é cíclico e demonstra o lado obscuro da democracia, utilizando da religião e da
educação para argumentar contra o pensamento e produções racionais.
A moral religiosa é uma característica do anti- intelectualismo segundo Hofstadter
(1963), durante o ano de 1642, com o puritanismo em alta nos EUA, seu líder religioso John
Cotton afirma o seguinte: “Quanto mais instruído e inteligente fores, mais aptos a agir por
satanás serão”. Apesar de muitas religiões promoverem o intelectualismo, existem algumas
tendências fundamentalistas que, no decorrer da história fomentaram o anti - intelectualismo.
Muitos governos também fomentaram esse pensamento. Políticos ditadores, governos
fascistas, utilizando valores morais e a emoção da população para controlá-la. Na atualidade o
fenômeno surge no Brasil em um instante de crise política, num governo de extrema direita,
neoliberal, que utiliza as redes sociais para se autopromover, utilizando notícias falsas, para
desmoralizar e desacreditar quem quer que se oponha, com a moral religiosa e um pseudopatriotismo como bandeira.

4 O Anti- intelectualismo: impactos na Educação Ambiental
Para Humberto Eco (2015) “As redes sociais concederam o direito á palavra a uma legião
de imbecis, que antes falavam apenas num bar depois de uma taça de vinho sem causar dano á
coletividade”. (ECO, 2015, Universidade de Turim).
Partindo do pressuposto de que o uso da racionalidade como ferramenta de conhecimento
em pesquisas científicas, somente valida um dado, depois que este passou por uma criteriosa
investigação, análise e metódica avaliação, não tem sido considerado diante da avalanche de
ideias anti - intelectuais disseminadas pelas redes sociais. Mesmo possuindo tais conhecimentos
sobre as pesquisas e feitos da ciência, o fenômeno do anti- intelectualismo tem mostrado sua
face e causado danos, até mesmo em populações supostamente instruídas.
Como exemplos recentes de atitudes de bases anti- intelectuais podemos citar: a
reportagem do G1(ciência e saúde), veiculada no dia 9/4/2019, um surto de sarampo foi
identificado numa comunidade judaica ortodoxa no Brooklyn, em new York e os governantes
emitiram estado de emergência, exigindo que os moradores não vacinados tomassem a vacina ou
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pagassem uma multa, o prefeito e os profissionais da saúde culpavam as “desinformações”
espalhadas por críticos da vacina.
Outro exemplo recente vem da Rede Brasil Atual que expõe reportagem publicada em
21/3/2019, onde o júri federal da Califórnia estabeleceu condenação a Bayer que comprou a
multinacional Monsanto e julgará sua responsabilidade diante do caso de um agricultor
acometido por câncer causado pelo agrotóxico glifosato, o mesmo agrotóxico que em fevereiro
deste ano (2019) a ANVISA - Agência Nacional de vigilância Sanitária liberou no Brasil,
ignorando pesquisas que o apontam como cancerígeno. Sobre o glifosato indaga a doutora em
saúde pública e vice - coordenadora do grupo de trabalho de agrotóxicos da fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), Aline Gurgel: “Como um ingrediente ativo de agrotóxicos em reavaliação no
país desde 2008, em função de riscos proibitivos para efeito de registro de produto e que agora é
liberado, exatamente com um produto formulado dessa substância”? Segundo o site contra
agrotóxicos, acessado no dia 3/6/2019, também apresenta a atual ministra da agricultura que
disse não acreditar nas pesquisas realizadas em laboratórios como o da Fiocruz assim como os
dados da Organização Mundial da saúde, apresentados pela senadora Eliziane Gama (PPS-MA)
em fevereiro de 2019 em uma audiência da Comissão de agricultura. A senadora apresentou
dados atribuídos a Fiocruz e á OMS de que em média per capita, cada brasileiro consome 7,3
litros de agrotóxicos. Lembrando que toda pesquisa feita pelos laboratórios da Fiocruz ,presam
pelo método científico, ainda assim, a ministra disse discordar “totalmente da pesquisa, da
metodologia, números e conclusões”.
Diante do exposto, questiona-se: Como um país aprova a entrada de mais novos tipos de
agrotóxicos, fabricados por indústrias estadunidenses e Europeias, sendo que muitos desses
foram proibidos de serem utilizados no seu país de origem? Como o mesmo país incentiva um
modelo de produção agrícola irresponsável, que estimula um tipo de “desenvolvimento”
fomentado no estado do Mato - Grosso, com uma monocultura químico-dependente, com
monopólio de sementes, fertilizantes e agrotóxicos, com o exagero na utilização dos mesmos,
contaminando o solo, consequentemente os alimentos, o ar, a água, os seres humanos,
evidenciando danos a saúde e ao meio ambiente.
Fica evidente que mesmo com dados científicos, com um longo histórico de investigação
sobre o efeito danoso dos agrotóxicos a vida de um modo geral, não foi capaz de mobilizar a
população, a mídia e o poder público, para no mínimo uma reflexão sobre o modelo extrativista
predatório estabelecido. Assim, cabe questionar: Porque as políticas públicas tem favorecido
apenas a monocultura? Seria por que quarenta por cento do congresso brasileiro pertence á
bancada ruralista? Seria porque as ideias anti- intelectuais de preservação da natureza, de
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utilização de agrotóxicos ou de demarcação de terras indígenas e quilombolas estão sendo
difundidas e creditadas pelos que nos governam? Sim, mesmo o presidente da República, em seu
discurso de posse ,vociferou ,garantindo que “cumpriria a Constituição”, segundo a Rede
Notícias, acesso 3/6/2019. Esclarecendo que o Artigo 231 e parágrafos da Constituição Federal
Brasileira prevê o direito originário ás terras que tradicionalmente são ocupadas, definindo que
os povos indígenas possuem posse permanente. Pouco tempo depois, do discurso de posse, o
mesmo presidente, anunciou que não demarcaria nenhuma terra indígena, informação da
mobilização nacional indígena, acessado em 3/6/2019, além de controverso, o seu discurso
revela, um interesse maior, terras antes protegidas, sofrem a desregulação política, avançando o
agronegócio, fomentado por ideias anti-intelectuais sobre impactos ambientais, assim como a
preservação dos povos das florestas e de comunidades quilombolas, fato que fica evidente no
projeto ruralista de alteração do estatuto do índio, criando uma lei anti- demarcação.
E ainda, por que a ideia da não existência do aquecimento global continua sendo
disseminada mesmo depois de se comprovar por dados científicos de que tal fenômeno acontece
e isso tem influenciado no clima do planeta, consequentemente em toda vida terrestre? Segundo
o professor Richard Muller, físico e cético sobre mudanças climáticas, se mostrou surpreso sobre
descobertas que comprovam que a temperatura média da superfície terrestre aumentou 1,5 º
Celsius ao longo dos últimos 250 anos e os seres humanos são quase inteiramente os
responsáveis por induzir tal fenômeno. O físico se considera após descoberta, um cético
convertido. Considerando o tema do aquecimento global no Brasil, pôde-se observar
recentemente um possível pensamento anti-intelectual, o chanceler Ernesto Araújo atribui o
aumento da temperatura terrestre aos “asfaltos quentes”, ele literalmente questionou evidências
científicas, argumentando de que não há termostato que meça a temperatura global. No que diz
respeito às mudanças climáticas provenientes de um aquecimento global, Senra (2018), afirma:
Mesmo apresentando o ser humano como causador das alterações no clima ou
influenciando diretamente as mudanças climáticas, percebemos que estas discussões do
Antropoceno ainda estão distantes das bases dos movimentos sociais. Talvez suas
lideranças e intelectuais já estejam discutindo e participando das proposições de
políticas públicas referente às mudanças climáticas, mas o povo de uma maneira geral,
ainda não. (Senra, Quadros e Medeiros, 2018. p.13).

Pesquisas sobre a educação ambiental, realizadas por mais de uma década pela professora
pesquisadora Michelle Sato-UFMT, comprovam a relevância do tema e a preocupação com a
Educação Ambiental, especialmente a questão da justiça climática.
O Conceito de Justiça Climática transcende a perspectiva apenas científica sobre as
mudanças climáticas e acredita que as mudanças no clima são influenciadas também
por fatores antropocêntricos e que esta é uma questão política. Ou seja, com as
mudanças climáticas quem irá mais sofrer os impactos são os grupos vulneráveis, e ao
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invés apenas de uma adaptação é preciso criar táticas de resistência a este modelo
imposto (Sato, 2016).

5 O Anti- intelectualismo: Como pensar a Educação Ambiental
No que tange a Educação Ambiental no âmbito escolar, cabe o questionamento: o que é
ensinado e o que se tem aprendido sobre Educação Ambiental? Qual é a estratégia para
avançarmos da teoria para a práxis ecológica? Entendendo a relevância do tema, a escola precisa
ser palco de pesquisa, reflexão e mudança de comportamento no que diz respeito á preservação
do meio ambiente.
Quanto á educação brasileira, segundo um artigo da UFMG - desmonte da educação e o
anti- intelectualismo no governo Bolsonaro, publicado em 9/5/2019 identifica-se mais uma
característica do pensamento anti-intelectual, a desvalorização, o descrédito aos meios de
aquisição de conhecimento e pensamento crítico. Ricardo Vélez Rodrigues, primeiro ministro da
educação do governo atual, disse em alto e bom som que “universidade não seria para todos,
apenas para uma elite intelectual”. Foi exonerado e Abraham Weintraub foi nomeado em seu
lugar, como primeira medida no dia 30/4/2019 anunciou a retenção de 30% das verbas
destinadas a três grandes universidades, UNB, UFF e UFBA, com o argumento de que essas
instituições eram promovedoras de “balbúrdias”, logo depois a medida foi estendida a todas as
universidades do país. Definindo “balbúrdia” nesse contexto: minar a credibilidade das
universidades impondo uma das características do anti- intelectualismo que é a doutrinação do
governo, pois o mesmo ministro definiu que o aluno tem o direito de filmar o professor.
Em um discurso no Rutgers University commenoment Speech 20 , Barack Obama,
compartilhou suas ideias sobre o anti- intelectualismo. A princípio o ex-presidente norte
americano, deixa claro que a ignorância não é uma virtude, defendendo a academia e as formas
de aquisição de conhecimento e todo desenvolvimento científico que tem favorecido a vida da
população, alertando que não se podem desdenhar os fatos. Obama utiliza a seguinte analogia
para explicar a necessidade das escolas e universidades e tudo que é realizado lá: “Quando se
está doente, se exige saber se a pessoa que está realizando o tratamento frequentou uma
universidade de medicina, assim como quando se vai viajar de avião, verifica-se se o piloto
passou pelo curso de pilotagem”, e no mesmo instante em que se exige uma formação adequada
defendendo sua individualidade, se desdenha a fonte formadora, prejudicando uma coletividade.

20

Universidade em New Jersey EUA, onde o então presidente Barack Obama, discursou para uma turma de
graduação no ano de 2106.
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Podemos inferir que é na apologia à ignorância, como também na defesa do modelo de
governo capitalista neoliberal que ideias anti- ecologistas, por exemplo, tem colocado em risco a
existência de toda forma de vida terrestre, quando é disseminado o pensamento de que não há
aquecimento global, agrotóxico não causam doenças, desmatar florestas não extinguirá as
espécies, também é disseminada a não responsabilidade do homem quanto à preservação da
natureza, podendo acelerar o processo de extinção da humanidade.
Estamos destruindo mais a natureza, para manter padrões de consumo insustentáveis.
Morin (2011) esclarece:
Por todo planeta, o desmatamento e a retirada das árvores em milhares de hectares
contribuem para o desiquilíbrio hídrico e a desertificação das terras. Caso não sejam
regulamentados, estes desmatamentos transformarão, por exemplo, as fontes tropicais
do Nilo em cursos de água secos durante três quartos do ano e acabarão por secar o
Amazonas. (MORIN, 2011, p.41).

Leme (2015) argumenta que existe na atualidade uma infinidade de projetos ligados ao
meio ambiente e sustentabilidade, cuja tarefa consiste em questionar o seguinte: o que nós, uma
população majoritariamente urbana, temos haver com a poluição atmosférica do planeta, a
poluição dos rios e mares, as enchentes nas cidades, o desmatamento das florestas apoiando o
“progresso” com a expansão agrícola, assim como a desigualdade sócio ambiental, onde o Brasil
é um dos campeões?
A estudiosa destaca que o retrato desenhado do planeta hoje, é de uma crise ambiental. É
o que comprova inúmeras pesquisas na área. Fato que não pode ser ignorado no âmbito escolar,
destacando a educação ambiental como fundamental no processo de formação do sujeito
consciente que interfere no seu meio.
Os desafios da Educação Ambiental – EA, são grandes, segundo Sato (2001, p.6):
Geralmente, quando perguntamos às/aos professor@s a razão da EA ainda não ser bemsucedida em espaços escolarizados, a resposta imediata é: “porque as pessoas não estão
“conscientizadas” dos problemas ambientais”. Esta representação da maioria leva-nos a
crer que a EA é ainda compreendida como um instrumento metodológico da gestão
ambiental, ao invés de ter sua essência ontoepistemológica 21 , propriamente dita. A
dimensão ambiental é percebida, mas não se inscreve em uma prática pedagógica
transformadora. Em oposição a isso, também assistimos discursos contrários à EA,
trazendo o ambiente enquanto “adjetivo” da educação, meramente temporário e
necessário para sensibilizar as pessoas, para depois inseri-la em processos educativos
generalistas.

Considerações Finais

21

Define-se como conhecimento do ser, origem do ser, onto = ser e episteme = conhecimento.
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Diante do exposto, fica evidente que se faz necessário um movimento dialético na
Educação Ambiental, quebrando estereótipos e transformando teoria em prática pedagógica que
transforme o indivíduo e consequentemente a sociedade a sua volta.
Espera-se com a pesquisa contribuir com a qualidade da formação docente via
desvelamento do fenômeno do anti- intelectualismo, no desenvolvimento de uma Educação
Ambiental transformadora com foco no cidadão ecológico, um indivíduo que se ocupa do
cuidado de toda vida planetária. Sendo assim, o ser que se preocupa com o outro ser, também se
preocupará com o ambiente em que partilha, concebendo a ideia de coletivo e jamais de
individualismo. Dados apresentados que passaram por criteriosos processos de análise/refutação,
não podem ser desdenhados muito menos romantizados em favor de um modelo econômico
exploratório e predatório, toda forma de vida está em risco, se faz necessário uma análise séria
da realidade de extinção. Há muito que se discutir, espera-se que este artigo possa incentivar
novas pesquisas, pois o tema é amplo e de crucial importância e o conteúdo abordado deve ser
ampliado e mais explorado dentro da perspectiva de uma formação continuada, conscientizadora
e acima de tudo transformadora.
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OS DESAFIOS DA SUBJETIVAÇÃO ESTÉTICA ARQUITETÔNICA NO
PROCESSO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE
CÁCERES/MT
Mirelly Felisberta de Souza (E.E. “Onze de março”) – E-mail mirellyfelisberta@gmail.com

Resumo:
A emergência da Educação Ambiental na sociedade contemporânea, em decorrência das transformações sociais,
tem refletido diretamente na estrutura das cidades enquanto espaço de possibilidades e ambivalências. Nesta
perspectiva, o objetivo desse trabalho é analisar a subjetivação estética arquitetônica no processo de preservação da
memória na cidade de Cáceres/MT. Para tanto, adentrando no campo da produção e reprodução de sentidos e
identificação dos sujeitos com o meio que os circundam, interessa nos compreender o conjunto do patrimônio
histórico e suas significações enquanto representatividade da memória coletiva. Deste modo, tomando como objeto
de estudo os sentidos atribuídos ao tombamento do centro histórico de Cáceres, ancorados no método
fenomenológico, colocamos em questão a originalidade dos fenômenos, que inclusive não é única, pois o
sujeito/ator exterioriza suas particularidades de maneira que o importante na construção do conhecimento não são os
fatos, mas a interação entre a existência e sua significação por meio da dialética. A pesquisa, em uma abordagem
jurídica, histórico-social e cultural possibilitou a conclusão de que, no jogo de interesses e responsabilidades quanto
ao protecionismo ambiental e patrimonial, se faz necessário à formulação de novas e eficazes políticas públicas para
a garantia dos direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal de 1988.
Palavras-chave: Patrimônio Histórico. Memória. Arte.

1 Introdução

No decorrer do processo histórico a dinâmica social desenvolve-se entre dilemas e
desafios, os quais se constituem como fios condutores na prática constante da significação e
ressignificação das ações humanas em tempos e espaços distintos. Neste sentido, o espírito
moderno ancorado nas influentes ideologias de civilização, progresso e evolução, propagando a
necessidade de adesão de todos ao projeto de modernização da sociedade, têm desencadeado
inúmeras discussões acerca da relação estabelecida entre o „velho‟ e o „novo‟, ou seja, entre as
concepções do capitalismo predatório e a preservação e valorização da memória coletiva.
Em meio a esse cenário de inquietações e partindo do pressuposto de que o cerne do
problema patrimonial estaria além da deterioração ocasionada pelo tempo, o objetivo da
pesquisa é identificar e analisar os desafios da subjetivação estética arquitetônica no processo de
preservação da memória a partir do conjunto de fatores, jurídico-sociais e culturais intrínsecos à
percepção humana quanto ao patrimônio histórico de Cáceres/MT.
Buscando compreender a originalidade dos fatos adotamos o método fenomenológico,
haja vista ser um método, cujo interesse é a descrição e interpretação do fenômeno por meio da
consciência do sujeito construída com base em sua realidade. Enquanto uma descrição da
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experiência vivida, a fenomenologia como assinala, Antônio Carlos Gil, “trata-se de uma
pesquisa que busca descrever e interpretar os fenômenos que se apresentam à percepção”. 22
Quanto aos procedimentos técnicos adotamos a pesquisa bibliográfica com base na
literatura histórica da cidade, estudos jurídicos, doutrinários e legislações. Utilizamos ainda o
levantamento de dados por meio de instrumento de coleta padronizada (entrevista estruturada),
aplicada em contato direto com a população (amostra), para conhecermos o comportamento
subjetivo dos cidadãos quanto ao objeto de estudo.

2 A historicidade patrimonial cacerense: um destaque aos patrimônios

A historicidade patrimonial cacerense, como um espaço de linguagens por constituir o
seu presente, a partir de experiências longínquas, caracterizadas por várias textualidades, e que
permanecem materializadas na arquitetura urbanística da cidade, em meio às frenéticas
realizações das novas temporalidades, com a função de representar e principalmente preservar a
memória coletiva.
Salientamos à priori, que a história patrimonial da cidade de São Luiz de Cáceres
situada a noroeste do Estado de Mato Grosso, esta contextualizada na história luso-brasileira,
não sendo possível abordá-la de forma isolada, uma vez que sua fundação como Vila Maria do
Paraguai, pelo tenente de Dragões Antônio Pinto Rego e Carvalho, por ordem do Governador da
Capitania de Mato Grosso, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, em 6 de outubro de
1778, há 238 anos, foi em decorrência da política de expansão territorial desenvolvida pela coroa
portuguesa por meio das colônias de povoamento.
A instituição da Vila Maria do Paraguai, como mostra o teor da Ata de sua fundação,

resultaria em grande utilidade ao real serviço e comodidade pública. Para os
portugueses, salpicar o chão do Brasil com vilas significava, além da garantia de
maiores lucros do comércio real, a primazia sobre outros conquistadores na ocupação
territorial da colônia em vários pontos do país.23

Enquanto estratégia de lucro e delimitação fronteiriça com os domínios espanhóis, a
cidade foi traçada dentro dos parâmetros políticos, econômicos, sociais, culturais e
arquitetônicos estabelecidos na Europa, sendo fomentadas principalmente pelo Tratado de Madri
em, 1750.

22

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 39.
Ata de fundação da Vila Maria do Paraguai. In: ZATTAR, Neuza. Do sítio povoado à margem do Paraguai à
cidade de Cáceres: 237 anos. Cáceres. UNEMAT, 2015, p.14.
23
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A formação de núcleos urbanos era imprescindível para a efetivação do domínio
territorial português, pois o acordo firmado entre Portugal e Espanha em 14 de janeiro de 1750,
tinha como um dos principais pontos, “a demarcação de suas possessões na América do Sul,
tendo como parâmetro o princípio do uti possidetis (ocupação efetiva)”24. Ou seja, a garantia da
sustentação do Império Português, que já mostrava sinais de fragilidade, dependia desta política
de povoamento, que também resultaria no controle de rotas terrestres e fluviais.
Neste contexto, segundo dados do IPHAN, o Marco do Jauru “transferido da foz do Rio
Jauru para a Praça Central de Cáceres em 1883” 25 , destaca-se como uma peça arquitetônica
carregada de historicidade, pois é fruto das expedições demarcatórias ocorridas no período
colonial brasileiro.
Imagem 1 - Marco do Jauru no centro da cidade de Cáceres/MT

Fonte: Arquivo Pessoal da Autora (2016).

Desta forma, a sua localização, em frente à Igreja Matriz, outro significativo bem
patrimonial da cidade, caracteriza as particularidades da arquitetura de Cáceres, cuja essência
esta arraigada até mesmo no delineamento das ruas - estreitas e revestidas de paralelepípedo.
O Marco do Jauru, bem como a Igreja Matriz, tombados em 1991 pelo estado e em
2010 pelo IPHAN são símbolos de poder, dentro de seus respectivos aspectos. A Igreja Matriz,
denominada Catedral de São Luís, com seu estilo neogótico está associada à sustentação de uma
figura mítica, conhecida como Minhocão ou Minhocuçu, sempre presente na história da
“Princesinha do Paraguai”, formando, juntamente com outros mitos pantaneiros, um rico
arcabouço da cultura mato-grossense.
Imagem 2 – Igreja Matriz da cidade de Cáceres/MT

24
25

Idem, 2001, p. 18.
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/367/. Acesso em: 20 de dez de 2016.
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Fonte: Arquivo Pessoal da Autora (2016).

Assim, observada e percebida por distintos ângulos, a mencionada mitologia consagrou
um elo cultural entre a Igreja e as águas do Rio Paraguai, revelando sua intima relação com a
identidade cacerense, uma vez que, “todo mito, independentemente da sua natureza, enuncia um
acontecimento que teve lugar in illo tempore e contitui, por este fato, um precedente exemplar
para todas as ações e “situações” que, depois repetirão este acontecimento”26.
Além dessas duas fontes representativas de história, cultura e arte, a Praça Barão do Rio
Branco, que igualmente foi tombado pelo IPHAN, em 2010, destacam-se também o Patrimônio
Natural, o Centro Histórico e as Fazendas históricas.
O patrimônio natural de acordo com os documentos municipais é formado pelo
(Pantanal/ Rio Paraguai e seus afluentes e Reserva “Ecológica Taiamâ” considerado Patrimônio
da Humanidade e Reserva da Biosfera pela UNESCO, viveiro natural do Pantanal com 11.200
km² de extensão territorial a 170 km rio abaixo)27.
No que tange ao Centro Histórico de Cáceres, as construções antigas dentro dos padrões
europeus chamam a atenção pelos detalhes arquitetônicos e pela sobrevivência ao tempo,
mantendo não apenas a sua estrutura e estilo, mas principalmente seus significados, capazes de
produzir diferentes sentimentos nos observadores.
Sem esforço, é possível perceber a amplitude da tessitura da cidade, nos permitindo
abordá-la,

26

CASTRO APUD RODRIGUES, Jefferson Antonione. Razão e crítica: “perspectivas culturais, sociais, jurídicas e
ambientais do patrimônio arquitetônico, urbanístico e histórico de Cáceres/MT”, 2013. 67 f. Trabalho de Conclusão
de Curso (Especialização em Direito Ambiental Urbano) – Universidade Federal do Mato Grosso, MT, 2013.
27
Turismo em Cáceres. Disponível em: http://www.caceres.mt.gov.br/?pg=caceres&id=turismo. Acesso em 10 de
jan de 2017.
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como um universo dissonante e pluralista, mundo do perspectivismo nietzschiano onde
já não se trata de múltiplos pontos de vista sobre a mesma coexistência de cidadãos,
mas múltiplas cidades em cada ponto de vista, unidos por sua distância e ressoando por
suas divergências28.

É importante entender que a cidade foi e continua sendo cenário de mutações visíveis a
olho nu. Mas é nesta dinamicidade que o cidadão titular de direitos individuais e coletivos,
consciente de sua inserção temporal precisa conviver com o diferente, o velho, o novo, o belo, o
feio, o bem, o mal, a realidade, o mito, enfim, a cidade representa diversidade, sendo necessário
“saber viver”.

3 O conceito de patrimônio histórico como arte
Para adentrarmos no conceito de patrimônio como arte, precisamos primeiramente
destacar que o marco introdutório do processo de reconhecimento e preservação do patrimônio
histórico é a instituição do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que por sua vez,
define o Patrimônio Cultural Nacional como “conjunto de bens móveis e imóveis existentes no
país, cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou
artístico”.
A legalidade da proteção do patrimônio cultural nacional prevista no mencionado
Decreto-Lei, inicialmente restringia-se aos bens de natureza material, como objetos de arte,
monumentos, conjunto urbanístico e paisagístico, avaliados e posteriormente tombados.
O tombamento qualificado como ato administrativo essencial para a política
patrimonial, “é um atributo, que se dá ao bem cultural escolhido e separado dos demais para que,
nele, fique assegurada a garantia da perpetuação da memória. ”29
Neste viés, patrimônio deve ser entendido como uma “categoria de pensamento (...) que
de certo modo, constrói, forma as pessoas”.30 Isto, porque, abrange bens que possuem valoração,
porém, não necessariamente econômica, pois a classificação de tal valor envolve outras
questões, alusivas à subjetividade de cada sujeito.
Para José Reginaldo dos Santos Gonçalves, a noção de patrimônio confunde-se com a
de propriedade.

28

PELBART, Peter Pál. A vertigem por um fio: políticas da subjetividade contemporânea. São Paulo: Iluminuras,
2000, p. 43-49.
29
LEMOS, Carlos A. C. O que é patrimônio histórico. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 85.
30
GONÇALVES, José Reginaldo Santos; ABREU, Regina; CHAGAS, Mario. (org). Memória e Patrimônio:
ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p. 23.
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A literatura etnográfica está repleta de exemplos de culturas, nas quais os bens
materiais não são classificados como objetos separados dos seus proprietários. Esses
bens, por sua vez, nem sempre possuem atributos estritamente utilitários. Em muitos
casos, servem a propósitos práticos, mas possuem, ao mesmo tempo, significados.
Configuram aquilo que Marcel Mauss (1974) chamou de “fatos sociais”. Tais bens são,
simultaneamente, de natureza econômica, moral, religiosa, mágica, politica, jurídica,
estética, psicológica e fisiológica31.

Em sua especificidade histórica, o patrimônio nos termos do disposto no artigo 216 da
Constituição Federal de 1988, retrata a vida social e cultural de determinada sociedade.

Art.216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência a
identidade, à ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem:
I- as formas de expressão;
II- os modos de criar, fazer e viver;
III- as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e cientifico.

Evidentemente, nesse processo, a História que na definição proposta por Marc Bloch 32,
não se limita ao passado, ou simplesmente a uma sucessão linear dos fatos, devendo ser
concebida como “a ciência dos homens no tempo”, desempenha um papel crucial. É,
efetivamente, pelas ações e vivências dos sujeitos em sua racionalidade que se dá a construção
de tudo o que diz respeito à formação contínua da humanidade.

O homem é um ser finito, temporal e histórico. Ele tem consciência de sua
historicidade, isto é, de seu caráter eminentemente histórico. O homem vive em um
determinado período de tempo, em um espaço físico concreto; nesse tempo e nesse
lugar ele age sempre, em relação à natureza, aos outros homens, etc. É esse o seu
caráter histórico. Tudo o que se relaciona com o homem tem sua história. 33

Sob este prisma, o patrimônio histórico é uma forma de representação da solidificação
da memória e identidade de um povo. Em outras palavras, a operacionalização deste
pensamento, se dá de maneira bastante perspicaz, admitindo o vislumbre de toda complexidade
humana, organizada e fundamentada como linguagem.

Quando nos referimos ao conceito de patrimônio, apreendido como expressão mais
profunda da “alma dos povos” e como “legado vivo” que recebemos do passado,
31

Idem, 2003, p.27.
BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p.52.
33
BORGES, Vavy Pacheco. O que é história. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993, p.55.
32
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vivemos no presente e transmitimos às gerações futuras, admitimos que o patrimônio é
historicamente construído e conjuga o sentido de pertencimento dos indivíduos a um ou
mais grupos. Essa lógica da pertença lhes assegura uma identidade cultural, que
constitui um suporte precioso para formação do cidadão.34

Notadamente, o patrimônio histórico materializando desde o que há de superficial ao
mais íntimo do ser humano, institui referências simbólicas significantes, as quais exprimem a
interpretação da história. Para Françoise Choay,

Patrimônio histórico. A expressão que designa um bem destinado ao usufruto de uma
comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação
contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum:
obras e obras primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos
os saberes humanos.35

Neste sentido, a arte entendida como um fenômeno de comunicação das
particularidades do homem e sua cultura desempenha o “papel de clarificação das relações
sociais, ao papel de iluminação dos homens, em sociedades que se tornavam opacas, ao papel de
ajudar o homem a reconhecer e transformar a realidade social. ”36
Há de se compreender que a “arte é quase tão antiga quanto o homem”, por isso, está
além de seus traços estéticos, esses por si só, dissociado do contexto histórico, cultural e social,
pouco ou nada representa. Toda amostra de arte possui em sua profundeza o significado da vida,
servindo, portanto, indubitavelmente para nos colocar em equilíbrio com o nosso meio. Para
Ernst Fischer,

a arte concebida como ideia de colocar o homem em equilíbrio com seu meio, se
caracteriza como um reconhecimento parcial da sua natureza e a sua necessidade, tendo
em vista que não é possível um permanente equilíbrio entre o homem e o mundo que o
circunda, sugerindo que a arte é e sempre será necessária. 37

Mediante essa percepção, a arte desde os primórdios da humanidade esteve presente em
sua memória, e, todas as obras independentes de sua tipologia representam ideias, sentimentos e
emoções de determinada sociedade. Desta feita, a preservação da multiplicidade de
manifestações de arte em seu íntimo diálogo com o saber cultural, religioso, social, político e
econômico é uma questão de cidadania, por isso, contextualizada e legitimada pelo Direito.

34

PELEGRINI, Sandra C. A. O patrimônio cultural e a materialização das memórias individuais e coletivas.
In: Revista Patrimônio e Memória. São Paulo, v.3, n.1, p.87-100, mai. 2007. Disponível em:
http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/viewFile/33/459. Acesso em: 01 de dez de 2016.
35
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Liberdade & Unesp, 2001.
36
FISCHER, Ernst. A Necessidade da Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1983, p.01.
37
Ibidem, 1983, p.25.
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4 A dissimetria do significado de tombamento do patrimônio histórico de Cáceres/MT e os
seus reflexos na subjetividade dos moradores

O espaço urbano, resultante da produção humana nos possibilita múltiplos olhares e
significações, pois, sua essência se materializa nos modos de pensar, agir e sentir dos seus
habitantes. Este elo de agudas ramificações faz com que “o corpo dos sujeitos e o corpo da
cidade, formam um, estando o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que o
destino de um não se separa do destino do outro”.38
Assim, analisar a subjetivação estética arquitetônica no processo de preservação da
memória na cidade de Cáceres/MT, construída as margens do Rio Paraguai, é adentar no campo
da produção e reprodução de sentidos e identificação dos sujeitos com o meio que os circundam.
E, como visto até aqui, estamos tratando de um contexto histórico-ideologicamente arquitetado
que interliga passado e presente, através da cultura institucionalizada pela memória.
Nessa categoria complexa de pensamento,

O patrimônio é usado não apenas para simbolizar, representar ou comunicar: é bom
para agir. Essa categoria faz a mediação sensível entre os seres humanos e divindades,
entre mortos e vivos, entre passado e presente, entre o céu e a terra e entre outras
oposições. Não existe apenas para representar ideias e valores abstratos e ser
contemplados. O patrimônio de certo modo, constrói, forma as pessoas. 39

Transcendendo sua dimensão de simbolização, o patrimônio histórico, reflete
diferentemente em cada sujeito, produzindo e reproduzindo significações, o que restou
demonstrado quando indagamos alguns moradores sobre o cenário arquitetônico da cidade.

O tombamento é muito importante, reflete nossa história, nossa identidade. Quando
olhamos para um bem tombado, conseguimos ler as coisas vividas, identificamos as
raízes a nossa cultura, das nossas lutas, nossos sonhos. Isso é importante para nossa
formação cidadã, mas infelizmente, a população não dá o devido valor, não consegue
conviver entre as pedras do passado, acreditam que impedem o desenvolvimento, mas
essa situação acontece por causa do descuido, falta de investimentos. Não basta tombar
os bens de valor histórico e cultural, tem que mantê-los em sua essência. (Sujeito 1).
O grande problema da cidade não são os prédios tombados, mas a falta de manutenção.
Por exemplo, a Igreja Matriz é muito bonita, conservada, tanto por dentro quanto por
fora, proporcionado segurança não só para os fiéis que vão constantemente, mas aos
visitantes e turistas, e o Marco do Jauru, também. Agora, tem alguns prédios que causa
um sentimento de não pertencimento, não deveriam estar ali, ocupando espaço. Esses
prédios mal cuidados, devorados pelos cupins e pichados, é uma poluição visual. Por
isso para mim, bastava o tombamento da igreja e da praça. (Sujeito 2).
38

ORLANDI, Eni P. Cidade dos sentidos. Campinas, SP: Pontes, 2004.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos; ABREU, Regina; CHAGAS, Mario. (org) Memória e Patrimônio:
ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p. 23.
39
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Observa-se que há o reconhecimento da importância do tombamento. Todavia, outros
sentidos lhe são atribuídos. O sentimento de não pertencimento, destacado na fala do morador,
retrata a sua insatisfação e desejo da substituição dos bens tombados, e, por conseguinte, o
reaproveitamento do espaço. Porém, é pertinente observar que, a Igreja Matriz, o Marco do Jauru
e Praça Barão do Rio Branco, são apreciáveis aos olhos do sujeito. Existe uma identificação,
uma empatia que não se limita a importância do patrimônio enquanto arquivo histórico, mas a
soma deste com sua devida conservação.
Todavia, esta conservação, raramente existe. Muitos casarões antigos, em completo
abandono, além de refletir negativamente na estética da cidade, causa insegura aos moradores,
tendo em vista que são utilizados para o consumo de drogas e outras finalidades. Realidade
constantemente denunciada pelos cidadãos.
Imagem 3 - Casarão do Cruzamento construído em 1934

Fonte: Jornal Olhar direto

O Jornal Online - Olhar direto, em uma reportagem intitulada, “Descaso com imóveis
tombados pelo patrimônio histórico ameaça a segurança de cidadãos em Cáceres”, mostra as
frustações dos moradores e por outro lado o sentimento de impotência do poder público. Em
entrevista ao referido jornal, a responsável pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da
Prefeitura de Cáceres, arquiteta Reginete Maria Rondon da Silva, ressalta a irresponsabilidade
dos proprietários por não regularizarem os bens. Segundo ela, estes, “ao invés disso, eles os
abandonam fechados, sem manutenção ou limpeza acusando que o tombamento desvalorizou o
imóvel”.40
As divergências entre o poder público local e a sociedade em torno do tombamento se
arrastam há anos e caminha silenciosamente para a naturalização de sua banalização. Note-se
que as singularidades de cada cidadão são determinantes em seu olhar em relação à preservação
40
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da memória coletiva por meio do tombamento do patrimônio histórico cultural, “que uma vez
realizado é como se o Poder Público determinasse o congelamento de um bem, impondo uma
série de regras, atendidas as peculiaridades de cada situação”.41
Conforme as brilhantes palavras de Sandra Pesavento,

A cidade é objeto da produção de imagens e discursos que se colocam no lugar da
materialidade e do social e os representam. Assim, a cidade é um fenômeno que se
revela pela percepção de emoções e sentimentos dados pelo viver urbano e também pela
expressão de utopias, de esperanças, de desejos e medos, individuais e coletivos, que
esse habitar em proximidade propicia. É, sobretudo, essa dimensão da sensibilidade que
cabe recuperar para os efeitos da emergência de uma história cultural urbana: trata-se de
buscar essa cidade que é fruto do pensamento, como uma cidade sensível e uma cidade
pensada, urbes que são capazes de se apresentarem mais “reais” à percepção de seus
habitantes e passantes do que o tal referente urbano na sua materialidade e em seu
tecido social concreto.42

Ao indagarmos sobre a potencialidade turística da cidade, todos os entrevistados
reconheceram esta característica, porém, não atribui tal potencialidade ao conjunto estético
arquitetônico tombado. Os locais, banhados pelas águas do Rio Paraguai são considerados os
grandes atrativos por suas belezas e agradabilidade.

Cáceres possui um grande potencial turístico em relação ao patrimônio urbanístico e
paisagístico, como o festival de pesca, mas muito desvalorizada não só pelo poder
público, como pela população local que não cuida e tampouco aprecia o visual histórico
da cidade. Ao andar pela cidade se verifica vários crimes ambientais, dos menores
como pichações, como mais graves, como destruição dos prédios, o que acho que deve
desagradar também os turistas. Turista gosta de ver coisa bonita. (Sujeito3).
Próximo à cidade temos lugares maravilhosos. A cidade se fosse mais cuidada seria
uma atração por suas casas antigas. (Sujeito 4).
O grande potencial turístico da cidade é o Pantanal. As pessoas vêm para Cáceres por
causa das belezas do Rio Paraguai e o Festival de Pesca, conhecido internacionalmente.
(Sujeito 5).
A cidade tem potencial só falta boa vontade de investir na limpeza do rio, melhoria dos
locais de hospedagem, festival de pesca, que há dez anos nem se compara com hoje.
(Sujeito 6).

As possibilidades de leituras e interpretações são amplas e reformulam o próprio
significado de tombamento, atribuindo-lhe sentido contrário.

O tombamento é algo que não traz nenhum benefício a cidade, impede o
desenvolvimento, gasto com manutenção e o local acaba se tornando lugares para o
consumo de drogas, práticas de sexo e não é lago bonito de se ver. Em minha opinião,
41
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deveria derrubar os prédios e construir algo mais útil para a cidade, mais lucrativo e
mais bonito que um monte de entulho que até atrapalha a passagem. (Sujeito 6).

A ideia de retrocesso impregnada nos discursos sobre o tombamento está
intrinsecamente ligada à questão estética e por sua vez, produz efeitos em todos os aspectos da
sociedade. Como bem enfatiza Boullón, “a linguagem da cidade são as formas, sua leitura se
apoia naqueles signos que melhor a representa”.43
Dessa maneira, o que se coloca em questão são os embates e as contradições entre o
Poder Público e a população, principalmente os proprietários dos imóveis. Temos aqui,
interesses distintos, um duelo entre a questão econômica e a questão cultural. Isto ocorre porque
a cidade é composta por uma variedade de discursos, “(...) que não se hierarquizam, mas que se
justapõem, compõem ou se contradizem, sem, por isso, serem uns mais verdadeiros ou
importantes que os outros”.44
Portanto, na assimetria de significados, observamos que os sujeitos consideram
necessária a preservação histórica e cultural da cidade. Logo, o eixo de toda problemática não é
o tombamento, mas sim os sentidos os quais lhe são atribuídos.
É necessária a conservação da história e cultural da cidade, pois é a cultura que define
um povo, a sua origem, uma coisa que se aprende e leva pela vida inteira. (Sujeito7).
A história e a cultura precisam ser preservadas, pois é algo importante e bonito.
Entretanto, por meio de prédios caindo aos pedaços, é impossível. Seria melhor o
registro apenas nos livros, fotografias, assim não seria tão banalizada. (Sujeito 8).

Indubitavelmente, a desvalorização histórica cultural predominante na cidade, se
tipifica como crimes ambientais, mostrando a urgência da formulação de uma nova percepção da
relação estabelecida entre o homem e a preservação histórico-patrimonial. E, a população possui
essa consciência. Todas as respostas referentes à incidência de crimes ambientais restaram
unanimes na identificação da degradação do meio ambiente.

Alguns pontos patrimoniais estão pichados, depredados e cheio de lixos. Além disso, o
nosso Rio Paraguai é muito poluído, tornando um crime brutalmente ambiental. Falta
sensibilização, fiscalização, penalidades e principalmente educação ambiental. A
legislação precisa ter vigência, não basta estar no papel. Da mesma forma que um
agricultor é punido por atear fogo mesmo que em uma pequena área de terra, os
proprietários também precisam ser responsabilizados pelos descasos. A cidade tem tudo
para ser bonita e agradável, tem uma trajetória histórica e cultural riquíssima. (Sujeito
7).
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A educação ambiental e patrimonial é fundamentalmente a mola propulsora de um
ambiente equilibrado. Para Maria de Lourdes Horta,
Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural‟ que possibilita ao
indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, lavando-o à compreensão do universo
sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva
ao reforço da auto-estima dos indivíduos e comunidades e à valorização da cultura
brasileira, compreendida como múltipla e plural. 45

Ademais, nos termos do artigo 225 da nossa Carta Magna, está expressamente disposto
que “todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o
dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações”. Portanto, a partir de um
processo de solidariedade e proteção, todos os usufrutuários do meio ambiente que vive e lhe é
dependente, precisam conscientemente garantir uma socialização digna e democrática, onde não
existem melhores ou piores todos são iguais perante a lei.

5 Considerações Finais

Esta pesquisa leva-nos a compreender que os desafios da subjetivação estética
arquitetônica no contexto patrimonial da cidade de Cáceres/MT, dinamizam-se em um cenário
repleto de significações históricas, culturais e artísticas. Todavia, a descaracterização dos bens
tombados em decorrência da falta de investimento, conscientização, sensibilização e leis eficazes
para a garantia da preservação da memória são os grandes vilões desse processo.
Observa-se um cenário de resistências, disputas entre o velho e o novo, o útil e o inútil,
o belo e o feio, o agradável e o desagradável. Entretanto, apesar dos embates, toda a importância
histórico-cultural é reconhecida pelos cidadãos que fazem e refazem constantemente múltiplas
leituras, porém com o silêncio da legislação de preservação do poder público, bem como o
desejo de descaracterização dos imóveis pelos proprietários a fim de se libertar das limitações
impostas pelo tombamento ecoa visivelmente na memória guardada nesses imóveis abandonados
à ruina.
Portanto, a arquitetura do centro histórico da cidade, significando e ressignificando os
sentidos a ela atribuídos, clama pelo aprimoramento do exercício da cidadania, e,
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consequentemente do bem-estar social, pois, a memória e a identidade da cidade, não podem
ficar à mercê do pó da destruição gradativa de bens tombados.
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Resumo:
O aumento do uso e consequente poluição das águas tem sido uma preocupação global. Neste sentido, o presente
trabalho teve como objetivo analisar a percepção sobre o uso da água e preservação dos rios por moradores que
residem às margens do Rio Vermelho em Rondonópolis, MT. Os dados foram obtidos por meio de um questionário
apresentado a 50 moradores. A maioria apontou a água como sendo importante para o consumo da população. Os
moradores compreendem que todos os cidadãos tem a obrigação de cuidar dos rios que atravessam a cidade e
apontam o lixo e o esgoto como sendo os principais problemas que o Rio Vermelho apresenta hoje, sendo estas
também as principais alterações observadas no rio, pelos moradores, ao longo dos anos. Com relação à poluição das
águas, a maioria apontou preocupação quanto aos danos à saúde da população que a água poluída pode gerar.
Apontaram que não jogar esgoto no rio e economizar água são alternativas para preservar o rio. Colocam ainda a
aplicação de multas às pessoas e empresas como uma forma de reduzir as ações que prejudicam os rios. Embora
compreendam a problemática do esgoto despejado no rio, 8 % das residências visitadas ainda fazem uso desta
prática. Compreender como as pessoas veem e vivem o seu entorno é de suma importância para ações de educação
ambiental pontuais, direcionadas e mais efetivas para que assim no futuro as populações humanas possam conviver
de forma mais equilibrada com o meio ambiente.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Uso da água. Poluição urbana.

1 Introdução
Segundo a Agência Nacional de Águas – ANA (BRASIL, 2017), o Brasil é detentor de
12% da oferta de água do Planeta, no entanto, apresenta apenas 4% das disponibilidades de água
com qualidade considerada ótima. Embora já se tenha um avanço nas políticas de saneamento
básico, até 2009 o Brasil apresentava apenas a metade de seus municípios com esse serviço, o
que corrobora dados de que a água de pior qualidade se concentra no entorno das regiões
metropolitanas e pelo menos 100 rios no território brasileiro considerados com qualidade da
água considerada ruim ou péssima.
Segundo dados da ANA, em 2013 o Brasil apresentava apenas 43,45% de seus municípios
com sistema de coleta e tratamento de esgoto e o município de Rondonópolis apresentava apenas
50,4% de seu esgoto coletado e tratado (BRASIL, 2019). A educação ambiental tem papel
essencial em demonstrar à população que a qualidade de vida esta diretamente relacionada à
qualidade da água que existe em seu entorno. Quevedo (2005), em uma análise de percepção
desenvolvido em Natal-RN, observou que os moradores tem consciência da problemática da
água, no entanto, essa consciência não reflete seu comportamento com relação ao uso da mesma.
No interior de São Paulo, moradores associaram a água com coisas boas, importante, vida,
saúde, limpeza e diversão, entretanto a palavra “rio” foi associada com coisas ruins, sujeira e
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poluição. Essa percepção, segundo a autora, pode vir da lembrança do rio próximo a suas
residências, o qual possui má qualidade de suas águas (Garcia, 2006). Conhecer como os
indivíduos enxergam e se relacionam com a água e com os rios pode contribuir para ações de
educação ambiental voltada para a realidade daquela comunidade e assim aumentar as chances
de sucesso no processo de conscientização e mudança de hábitos em seu uso e manejo. Neste
sentido, o presente trabalho buscou analisar a percepção sobre o uso da água e preservação dos
rios por moradores que residem às margens do Rio Vermelho em Rondonópolis, MT.

2 Desenvolvimento
A presente pesquisa conceitua-se como qualitativa, que, segundo Lüdke e André (2013)
são abordagens desenvolvidas a partir da descrição de dados inseridos em uma realidade
complexa e contextualizada. Os dados do presente trabalho foram obtidos a partir de um
questionário estruturado apresentado aos moradores da Rua Rui Barbosa no Bairro Canaã,
município de Rondonópolis, Mato Grosso. A delimitação desta rua deu-se devido à mesma
margear o Rio Vermelho, estando seus moradores mais próximos do mesmo. O Rio Vermelho é
o principal rio que atravessa a cidade de Rondonópolis, inclusive abastecendo a rede de água
tratada do município. A atividade fez parte da disciplina de Tópicos em Biologia IV – Ecologia e
Evolução, ministrada no semestre 2018/1 do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza do
IFMT campus Rondonópolis a fim de levantar os dados junto aos moradores e com base nos
resultados promover discussões em sala de aula voltadas para educação ambiental.
O levantamento desenvolvido permitiu obter informações de 50 moradores. Com relação a
ocupação dos participantes, a maioria declarou-se do lar (44%), e os demais atuam em diversas
áreas da prestação de serviço. Interessante observar a presença de dois pescadores. Quanto à
escolaridade observou-se que 90% dos participantes apresentam menos que o ensino médio e
10% dizem ter o ensino médio completo. Com relação à importância do Rio Vermelho, a
“disponibilidade de água para consumo da população” e “para atividade de pesca e sustento das
famílias” receberam 72% e 24% dos apontamentos, respectivamente. Com relação aos principais
problemas que afetam o Rio Vermelho, o descarte de lixo e esgoto somaram 63,43% dos
apontamentos. Interessante observar que 11,82% dos participantes não identificam nenhuma
ação que esteja prejudicando o rio.
Com relação à responsabilidade relacionada à conservação do rio, a maioria dos
participantes entende que preservar o rio é obrigação de “todos os cidadãos” (60%), seguido do
“poder público” (38%). Quando questionados sobre quais os problemas que podem surgir
quando um rio não é bem cuidado, percebe-se uma preocupação com relação à “saúde da
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população” (32,2%), seguido do “aumento da poluição” (23,72%) e “diminuição de
peixes/mortandade de animais” (16,94%). Preocupação com relação a “secar o rio” e “acabar a
água” somaram 27,11% dos apontamentos. Os participantes apontaram ainda, com unanimidade,
a “sociedade em geral” como sendo quem mais perde com a não preservação dos rios.
“Não jogar esgoto ou produtos químicos no rio” e “não deixar a torneira aberta” foram
pontuados como as principais ações individuais dos participantes para contribuir com a
manutenção da qualidade da água do rio, correspondendo a 38% e 32% dos apontamentos,
respectivamente. Com relação à percepção de mudanças no rio ao longo dos anos, 42% dos
entrevistados declararam perceber mudanças no Rio Vermelho ao longo do tempo, sendo que
“poluição/presença de lixo” foi a alteração mais apontada (45%), seguida da “diminuição na
presença de peixes” com 30%. “Assoreamento”, “diminuição na vegetação das margens” e
“diminuição na quantidade de água” somaram 25% dos apontamentos. Com relação a quais
medidas os entrevistados acham importante que sejam realizadas para preservar o rio, a maioria
apontou que deve-se “multar as pessoas e empresas” que causam danos ao rio (40,78%), seguido
de “fiscalização por parte da comunidade” (32,89%). Apenas 26,31% dos apontamentos foram
para ações de “educação ambiental”.
A rua na qual se desenvolveu a pesquisa não tem rede integrada para tratamento de esgoto.
Com relação ao destino do esgoto, foi apontado que a maioria das casas apresenta fossas
sépticas. Preocupante o apontamento de 18% dos moradores que indicam que o esgoto fica “a
céu aberto”, outros 4% que dizem que “o esgoto esta encanado no bueiro” e 4% dos moradores
que apontaram que o esgoto de sua residência é despejado no rio. Considerando que a rede de
esgoto canalizada no sistema de drenagem de água das chuvas tem como destino final o rio,
podemos observar que 8% dos moradores desta rua despejam seu esgoto diretamente no Rio
Vermelho.

3 Conclusão
A preocupação com a manutenção da qualidade das águas tem sido uma crescente no
mundo. Rios que atravessam cidades, como no caso do Rio Vermelho, estão sujeitos a poluição
urbana com lixo e esgoto doméstico. Observa-se na fala dos moradores que estes têm percepção
de quais ações prejudicam a qualidade das águas e os danos que essas ações podem causar tanto
para o homem quanto para o meio ambiente em geral. No entanto, percebe-se que uma
porcentagem interessante entende a teoria da problemática das águas, mas não a sua prática
efetiva, fato que pode ser observado quando analisado o alto índice de residências que ainda
despejam o esgoto no rio.
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Com relação às ações para melhorar o cuidado com o rio, percebe-se que os moradores
ainda apresentam uma percepção mais punitiva do que educativa, ou seja, consideram que
multas são mais eficazes do que ações de educação ambiental. Esse é um reflexo do nosso
comportamento social tendo em vista que pessoas e empresas ainda voltam suas ações de
preservação ambiental mais por receio de multas do que por compreender a importância de
manter um meio ambiente equilibrado. Mudar essa concepção é um dos desafios da Educação
Ambiental e, entender como a população percebe seu entorno, é de suma importância para
planejar as ações de Educação Ambiental para que esta apresente resultados efetivos.
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Diléia Lima Santana Ferreira47 (IE/UFMT) – dileialima.santana@gmail.com
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Resumo:
O presente relato surgiu de uma de nossas experiências na Escola Municipal de Educação Básica Tereza Lobo, em
Cuiabá - MT, ao realizar a disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório II, mergulhamos no cotidiano de uma
turma da Educação Infantil II, que atende crianças de aproximadamente cinco anos, nas aulas de Ciências. Com o
objetivo de propor uma atividade interdisciplinar, de forma contextualizada com a realidade em que vivemos,
buscamos propostas pedagógicas que pudessem ser utilizadas para o reforço de valores importantes no aprendizado
infantil, como a cooperação, o protagonismo, os cuidados com a natureza e a possibilidade da aprendizagem de
Ciências de forma prática e contextualizada. Para isso, recorremos a uma prática que representasse alguns destes
aspectos: a confecção dos bonecos “cabeça de alpiste”, que culminou justamente com o Dia Mundial do Meio
Ambiente. Para observar e compreender as etapas do processo investigativo, recorremos à pesquisa bibliográfica e
observação participante como metodologia. A prática didática pedagógica proposta cumpriu a sua intencionalidade,
de maneira que instigou as crianças a participarem de forma ativa, criativa, cativando cada vez mais o gosto pela
descoberta do conhecimento, interagindo com os colegas e respeitando a cada um, em suas particularidades.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ciências. Educação ambiental.

1 Introdução

O presente relato surgiu de uma de nossas experiências na Escola Municipal de Educação
Básica Tereza Lobo, em Cuiabá - MT, ao realizar a disciplina de Estágio Supervisionado
Obrigatório II, mergulhamos no cotidiano de uma turma da Educação Infantil II, que atende
crianças de aproximadamente cinco anos, nas aulas de Ciências, por intermédio da professora
regente Gleusa Cortez.
Ao longo dos estudos da Graduação em Pedagogia, consideramos o estágio como uma
disciplina muito importante, pois é o momento em que estivemos em contato com a realidade da
sala de aula, vivenciando a indissociabilidade entre a teoria e a prática, como atividade
transformadora e imprescindível na construção dos saberes docentes. O estágio, além de
necessário para a conclusão de uma das etapas da graduação, é fundamental para a formação
pedagógica, pois
A formação contínua, realimentada por uma teoria que ilumine a prática e uma prática
que ressignifique a teoria, construiria uma grande ciranda, em cujo passo e compasso
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poderíamos descobrir a aventura de sermos sempre estagiários, eternos aprendizes
(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 141).

No intuito de propor uma atividade interdisciplinar, que possa chamar atenção dos alunos
da Educação Infantil II, de forma contextualizada com a realidade em que vivemos, buscamos
propostas pedagógicas que pudessem ser utilizadas para o reforço de valores importantes no
aprendizado infantil, como a cooperação, o protagonismo, os cuidados com a natureza. Para
observar e compreender as etapas do processo investigativo, recorremos à pesquisa bibliográfica
e observação participante (ALMEIDA; PINTO, 1995) como metodologia.
Para isso, recorremos a uma prática que representasse alguns destes aspectos: a
confecção dos bonecos “cabeça de alpiste”, que culminou justamente com o Dia Mundial do
Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Embora tenhamos consciência de que a educação
ambiental não se resume ao simplismo das ações isoladas que acontecem em datas sazonais do
calendário escolar, e que, conforme Trajber e Sato (2010), consideramos processos de
transformação socioambientais, que ultrapassam a atribuição de responsabilidades ecológicas,
propondo ressignificar os modos de vida, incluindo os tempos e espaços escolarizados, nós,
estudantes, consideramos esta prática pedagógica a mais adequada para crianças na referida
faixa etária, no sentido de dar início ao despertar do respeito ao meio ambiente.

2 Desenvolvimento
2.1 A opção da prática com elementos da natureza

Com a intenção de promover a aprendizagem de Ciências de forma prática e
contextualizada, e incentivar o envolvimento da turma em que realizávamos o estágio
supervisionado, trouxemos algumas atividades em que as crianças pudessem ser protagonistas,
incentivando-as a utilizarem seus conhecimentos prévios para pensar e entender como
acontecem os experimentos.
Uma destas atividades planejadas e desenvolvidas com estes pequenos, nos marcou
bastante e sentimos que as crianças ficaram, além de curiosas, muito empolgadas. Esta prática
foi a produção do boneco “cabeça de alpiste”, uma experiência pensada para que as crianças
compreendessem o desenvolvimento das plantas, e incentivar nelas a conscientização e desejo de
preservar a natureza. Tínhamos como intuito, com as atividades pedagógicas planejadas e
pensadas para elas, o ensinar de modo que as crianças apreendessem e desenvolvessem. Desta
forma,
O enriquecimento da experiência de vida social – a atividade coletiva que ensine as
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crianças a colaborar entre si e com os adultos, a considerar não apenas seus próprios
interesses, mas também as necessidades e os interesses do outro com quem convive, as
emoções e as aspirações envolvendo as alegrias e as dificuldades do outro – constitui a
base necessária e eficiente para as relações morais mais complexas que acontecem
posteriormente. (MELLO, 2007, p.99).

2.2 A observação participante em sala de aula

A professora nos recebeu muito bem, desde o princípio conversou conosco e partilhou
seus conhecimentos, seus fazeres, sua rotina de trabalho: uma profissional que vamos nos
recordar com muita gratidão em nossa jornada. Antes de iniciar nossa proposta pedagógica,
ficamos uma semana observando a sala de aula e conhecendo as crianças, para que a
receptividade acontecesse, e a atividade proposta se tornasse rica em aprendizagem.
Planejamos a produção do boneco cabeça de alpiste, para o dia 05 de junho, o Dia
Mundial do Meio Ambiente e concordamos que seria muito interessante as crianças observarem
desde a montagem, até o nascer, o brotar das sementes de alpiste. Esta experiência foi feita em
sala de aula, onde as crianças colaboraram com a produção do boneco.
Figura 01– Materiais necessários para a produção dos bonecos “cabeça de alpiste”.

Fonte: Créditos da imagem de Tatiani do Carmo Nardi. Cuiabá, Mato Grosso, 2019.

Para isso, levamos todos os materiais necessários (Figura 01) como: areia, semente de
alpiste, terra preta com fertilizante, areia, meias finas, serragem e copo descartável. Os materiais
ficaram à vontade para a visualização e manuseio das crianças. Quando demos início à
confecção dos bonecos, fomos chamando as crianças para auxiliar.

2.3 A produção da atividade pedagógica

Para que as crianças não perdessem nenhum detalhe da experiência, colocamos as
carteiras em forma de semicírculo. Todos os itens para a produção do boneco “cabeça de alpiste”
ficaram bem visíveis e ao alcance do toque das crianças, que eram solicitadas a auxiliar na
produção.
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Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que
definem a criança como
sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a
sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p.12).

Assim sendo, nós fizemos com que as crianças, além de ajudar a produzir, mensurassem
as quantidades de materiais a serem utilizadas em cada um dos bonecos. Além disso, os sentidos
foram aguçados, pois elas puderam vivenciar as características de cada material: as texturas, os
aromas, os sons emitidos no manuseio de cada um deles, vivenciando e interagindo com as
variadas sensações.
Cada criança foi escolhida aleatoriamente, e o processo causou muita satisfação nas
crianças, que ficaram na expectativa de outra experiência posterior. Certamente, esta prática que
conduzimos, permanecerá na lembrança dos pequenos, que se sentiram protagonistas de seu
próprio aprendizado. E para nós, enquanto futuras educadoras, guardaremos estes momentos
como uma grande oportunidade de troca e mediação de conhecimentos.
As informações estão ao alcance de todos e de diferentes maneiras, não cabe mais ao
professor a função de repassá-las, mas sim, de mediar a organização para que as
mesmas façam sentido para os alunos. Neste contexto o professor precisa reconstruir o
seu papel no processo de ensino e aprendizagem, deixar de ser o transmissor de
conteúdos e atuar como mediador, criando situações significativas as que favoreçam
aos seus alunos condições de se apropriar de um conhecimento. (DAHER, 2017, p.6)

Sendo assim, o professor necessita estar constantemente se atualizando, se
ressignificando para estar em condições de mediar os processos de aprendizagem que estão em
constantes mudanças, desde os procedimentos mais simples e lúdicos, às mais modernas
tecnologias, tornando o educador um eterno aprendiz, buscando sempre refletir sobre a qualidade
do que o aluno aprende.

2.4 O aprendizado germinando em sala de aula

As crianças observavam atentamente todos os dias os desenvolvimentos do boneco
(Figura 02), e ficaram muito empolgadas e curiosas, querendo saber o porquê de uma semente
tão pequena de alpiste, crescer e se desenvolver desta maneira. Elas se revezavam para molhar
os bonecos durante as aulas. Foi encantador e surpreendente quando na semana seguinte
chegamos na sala de aula e as crianças logo apontaram para o boneco de alpiste, os primeiros
fios havia nascido. A descoberta das crianças foi contagiante, todas se alegraram.
Figura 02– Bonecos “cabeça de alpiste” produzidos pelas crianças da Educação Infantil II.
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Fonte: Créditos da imagem de Tatiani do Carmo Nardi. Cuiabá, Mato Grosso, 2019.

3.Conclusão
Desta forma, durante todas as etapas do curso de Pedagogia, compreendemos que, em
um processo contínuo de saberes, conhecimentos e descobertas, a educação é uma área que
necessita ser pesquisada e valorizada pela sua atuação na sociedade. Em conformidade com
Schurch e Rocha (2016), concluímos ser necessário que o educador repense seus métodos de
conduzir o ensino que tem sido implementado em sala de aula, para que a perspectiva
interdisciplinar possa relacionar as diversas áreas do conhecimento, especialmente no ensino de
Ciências.
Desde a produção coletiva dos bonecos pelas mãos das crianças, até nascer dos primeiros
fios de cabelo, a intencionalidade também era de que elas aprendessem a observar e cuidar da
natureza, preservar o ambiente em que elas vivem, e com isso despertar nos pequenos a vontade
de contribuir e participar dessa dimensão social e ambiental (TRAJBER; SATO, 2010), e dessa
forma, promover a conscientização, tornando-os multiplicadores de intenções e de ações em prol
da preservação da nossa biodiversidade, para além da sala de aula, nossas ações coletivas, o
cuidado, a responsabilidade, o olhar para as causas sociais e ambientais, e a educação contribui
de forma positiva para transformar essa ação em realidade. A prática didática pedagógica
proposta cumpriu a sua intencionalidade, de maneira que instigou as crianças a participarem de
forma ativa, criativa, cativando cada vez mais o gosto pela descoberta do conhecimento,
interagindo com os colegas e respeitando a cada um, em suas particularidades.
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Resumo:
Este trabalho objetivou fazer o relato de uma experiência de formação de agentes em educação ambiental no
município de Araputanga – MT. A formação ocorreu por meio de uma oficina realizada durante o evento IV
Seminário de Pedagogia da Faculdade Católica Rainha da Paz - FCARP com duração de 8 horas. A oficina consistiu
em duas etapas, sendo 4 horas de elementos teóricos e 4 horas de atividades de campo realizadas no município. A
realização da oficina se justificou diante de toda a problemática ambiental enfrentada pela sociedade, como poluição,
consumismo, desmatamentos, extinção em massa de espécies da fauna e da flora, mudanças climáticas, dentre
outras. Por meio da oficina, conseguimos realizar um bom trabalho de formação em educação ambiental
Palavras-chave: Temática ambiental. Formação de agentes. Seminário de Pedagogia.

1 Introdução
A crise ambiental tornou-se motivo de uma preocupação significativa para as sociedades
contemporâneas devido a uma série acontecimentos referente a degradação ambiental, sobretudo
a partir da metade do século XX. Nesse período aconteceram grandes mudanças na tecnologia
mundial e, ao mesmo tempo, houve o aumento das fontes de emissão de poluição atmosférica
ocasionada, dentre outros fatores, pelo aumento do número de fábricas nos centros urbanos.
Os distúrbios ambientais tomaram proporções globais, fazendo com que surgissem
medidas governamentais e não-governamentais, além de se constituírem como objeto de
pesquisa em diversas investigações de diversas áreas do conhecimento, como por exemplo,
Hogan (2007), que investigou os diversos acidentes ambientais. Esse mesmo autor trata a análise
dos problemas ambientais como uma ferramenta para a contribuição da interpretação de outros
problemas, além dos ambientais, como econômicos e sociais.
Levando em consideração os riscos e problemas ambientais que a sociedade
contemporânea produziu, Leff (2002) ressalta a função do conhecimento produzido pela ciência:
A crise ambiental é a crise de nosso tempo. O risco ecológico questiona o conhecimento
do mundo. Esta crise apresenta-se a nós como um limite do crescimento econômico e
populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das capacidades de sustentação da
vida; limite da pobreza e da desigualdade social. Mas também crise do pensamento
ocidental: da “determinação metafísica” que, ao pensar o ser como ente, abriu o
caminho para a racionalidade científica e instrumental que produziu a modernidade
como uma ordem coisificada e fragmentada como formas de domínio e controle sobre o
mundo. Por isso, a crise ambiental é acima de tudo um problema de conhecimento
[...] (p. 191 – grifo nosso).

Temos um sistema econômico que “coisifica” a natureza, desarticula o natural de sua
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complexidade ecológica e transforma em matéria prima para a produção e maximização do
capital. Segundo Leff (2006, p.146) quando a ecologia é abraçada pela economia,
[...] a natureza deixa de ser um objeto do processo de trabalho para ser codificada em
termos de capital. Mas isso não devolve o ser à natureza, mas a transmuta em uma
forma de capital – capital natural –, generalizando e ampliando as formas de
valorização econômica da natureza. Nesse sentido, junto às formas de exploração
intensiva, promove-se um uso “conservacionista” da natureza. A biodiversidade aparece
não apenas como uma multiplicidade de formas de vida, mas como “reservas da
natureza” – territórios e habitat de diversidade biológica e cultural – que estão sendo
valorizados por sua riqueza genética, seus recursos ecoturísticos e sua função como
coletores de carbono.

Leff (2003) ainda orienta um caminho para a superação dessa crise, que seria a
construção de uma racionalidade ambiental com base em uma epistemologia ambiental. De
acordo com ele, a epistemologia ambiental é uma política do saber que se compromete a dar
sustentabilidade à vida, apresentando uma gestão ambiental que não se limite apenas a regulação
do processo econômico e à valoração e mercantilização dos recursos naturais, mas que envolva a
construção de um novo saber, de um novo conceito de meio ambiente que possa ser elaborado a
partir de uma trama complexa de conhecimentos, pensamentos e formações discursivas. O
diálogo entre os saberes tradicionais e científicos devem subsidiar esse novo entendimento,
podendo, assim, aproximar as dimensões cultural, social, econômica e política.
Beck (2011) nos faz refletir sobre a crise ambiental, ele diz que esta ofereceu ao mundo
nos últimos 40 anos uma crítica a degradação ambiental gerada pelo progresso econômico. Ele
assinala que a crise ambiental está na “sociedade de risco”, expressão utilizada por ele para
descrever a sociedade da globalização, da individualização e do subemprego, cujos riscos
apresentam consequências de alta gravidade, como é o caso dos riscos ecológicos, químicos,
nucleares e genéticos.
Outro autor que nos ajuda a compreender a crise ambiental é Bornheim (1985; 2001),
que enfatiza a complexidade da questão ecológica, nos direcionando a um caminho que nos faz
refletir na maneira como o ser humano torna a natureza presente. A partir dessa reflexão,
devemos nos ver como parte da natureza e não como um objeto a ser dominado pela
humanidade. Bornheim (1985, p.18- grifo nosso) nos traz que
[...] o que está em causa é a relação verificável entre o homem e a natureza. E não há
exagero em afirmar que é apenas no decorrer dos tempos modernos que a natureza
torna-se um motivo de uma invenção revolucionadora da própria maneira como o
homem existe no mundo. A questão toda se concentra, portanto, no modo como a
natureza se faz presente para o homem; ou melhor: no modo como o homem torna
a natureza presente. (grifo nosso).

De acordo com Bornheim (2001), a Revolução industrial intensificou os conflitos
causados por essa relação entre o ser humano e a natureza, onde o meio ambiente se torna um
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objeto para o uso indiscriminado pela humanidade.
A questão ambiental expõe a crise da razão moderna capitalista e sugere a necessidade de
um novo paradigma correspondente da insuficiência da razão dominante, do sistema econômico
capitalista e do modelo de produção industrial de superar tal questão. Diante disso, procura-se
então, rediscutir as relações do ser humano com a natureza, sem deixar de lado “as dimensões
sociais, políticas e ideológicas indissociáveis de sua gênese e dinâmica (LOUREIRO e
LAYRARGUES, 2013, p. 67), nas quais se coloca a oportunidade de uma nova sociedade,
guiada pelos valores da democracia. A situação aqui apresentada em relação com a questão
ambiental mostra a necessidade de uma nova maneira de produzir o conhecimento, exige uma
reflexão crítica sobre o sistema educacional vigente, com seus métodos práticas de ensino
(LEFF, 2001). Entretanto, o reconhecimento dos problemas ambientais em uma perspectiva
global e seus impactos, deu-se primeiramente na esfera econômica e política. Tais problemas
foram destaques na Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano, que foi realizada em
Estocolmo no ano de 1972. Dentre várias discussões que permeavam o cenário internacional
estava a problemática do crescimento demográfico e aumento pela demanda dos recursos
naturais, que foram caracterizadas como ameaça que poderiam levar a um possível colapso da
humanidade. Eram questões que requereram mudanças, entre as quais, estavam a educação
enquanto proposta para a transformação do cenário da crise ambiental.
Nesse contexto temos a educação ambiental (EA) como a confluência do campo
ambiental com o campo educativo. É importante a legitimação do adjetivo ambiental atrelado ao
substantivo educação, como forma de ressaltar as reivindicações da temática ambiental a essa
arena, sócio-historicamente situada, que valoriza a importância da educação ambiental para a
formação do sujeito (CARVALHO, 2004).
No Brasil, a EA aparece pela primeira vez na Lei Federal nº 6.938, sancionada em 31 de
agosto de 1981 com a criação da Política Nacional de Meio Ambiente (PEDRINI, 1997). Sua
inserção no âmbito educacional se deu pela criação do Programa Nacional de Educação
Ambiental, em 1994, cujas diretrizes e objetivos visam o envolvimento de todos,
independentemente de classe, etnia, gênero ou faixa etária. As atividades propostas no
documento destinam-se a “assegurar, no âmbito educativo, a interação e a integração
equilibradas das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental – ecológica, social, ética,
cultural, econômica, espacial e política – ao desenvolvimento do país” (BRASIL, 2014, p.23).
As ações apresentadas no ProNEA, pautadas pela interdisciplinaridade, são guiadas por
diversos objetivos, dentre os quais podemos citar alguns que buscam:
Fomentar processos de formação continuada em educação ambiental, formal e não
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formal, dando condições para a atuação nos diversos setores da sociedade.
Criar espaços de debate das realidades locais para o desenvolvimento de mecanismos de
articulação social, fortalecendo as práticas comunitárias sustentáveis e garantindo a
participação da população nos processos decisórios sobre a gestão dos recursos
ambientais.
Incentivar iniciativas que valorizem a relação entre cultura, memória e paisagem - sob a
perspectiva da biofilia –, assim como a interação entre os saberes tradicionais e
populares e os conhecimentos técnico-científicos. (BRASIL, 2014, p. 26 e 27).

Os objetivos apresentados nos mostram a distância do que está proposto para a EA e o
que acontece na maioria das ações educativas. A partir disso, podemos inferir que, apesar da
existência de leis e de ações dos educadores formais e informais, a EA “ainda não se consolidou
em termos de política pública de caráter democrático, universal e includente” (LOUREIRO,
2004, p. 12). Entretanto não podemos deixar de destacar que a construção da EA no Brasil como
uma ampla área do conhecimento e como atividade político-pedagógica “nasceu como um
campo plural e diferenciado que reunia contribuições de diversas disciplinas científicas, matrizes
filosóficas, posições político-pedagógicas, atores e movimentos sociais” (LIMA, 2009, p. 147).
Nesse sentido, este trabalho objetivou relatar uma experiência de formação de agentes em
educação ambiental.

2 Desenvolvimento do trabalho
O trabalho partiu de uma oficina realizada no IV Seminário de Pedagogia da Faculdade
Católica Rainha da Paz - FCARP, localizada em Araputanga – MT. O seminário ocorreu nos
dias 20, 21 e 22 de maio de 2019, nos períodos vespertino e noturno. O seminário faz parte do
curso de Licenciatura em Pedagogia da instituição e sua programação era composta por
palestras, apresentações de relatos de experiência e oficinas. Dentre as oficinas, uma foi sobre
“Educação Ambiental e práticas inovadoras” com carga horária de 8 horas, nos dias 20 e 21 de
maio, no período vespertino, ministrada pelos autores deste trabalho. No dia 20 a oficina
consistiu em uma apresentação teórica sobre o tema e no dia 21 foram feitas visitas,
configurando como aula de campo, foram visitados o centro de triagem de resíduos sólidos do
município, o Córrego da Garrucha que consiste em um córrego urbano e o viveiro da cidade,
com mudas de diversas espécies de árvores.

3 Relatando a experiência
A oficina foi realizada nos dias 20 e 21, no período vespertino, com um total de 24
participantes com escolaridades diversas (tabela 1).
Tabela 1 - Participantes da oficina
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Docentes
Apoio escolar
Técnico administrativo escolar
Alunos do ensino médio
Graduandos
Total

7
10
2
3
2
24

Em relação ao gênero, a turma era composta por 8 do gênero masculino e 16 do gênero
feminino. Dentre os docentes, 5 eram formados em Ciências Biológicas, 1 em Letras e 1 em
Geografia. Na categoria docente, o maior número de professores de Ciências Biológicas pode se
dar pela íntima aproximação da temática ambiental com essa área do conhecimento, mas é
importante lembrar que a EA é um tema transversal com caráter interdisciplinar, devendo
percorrer todas as disciplinas escolares (HENRIQUE, 2017).
Objetivando a formação interdisciplinar da EA, o primeiro dia da oficina foi composto
por assuntos diversificados (Quadro 1), apresentando conteúdos aos participantes e esclarecendo
as eventuais dúvidas.
Quadro 1 – Conteúdos apresentados na oficina

1)

6)

Temática ambiental: aspectos ecológicos, filosóficos, econômicos e sociais.
2)
Crise socioambiental
3)
Relações ser humano e natureza
4)
Aspectos legais da Educação Ambiental
5)
Macro tendências da Educação Ambiental
5)
Dimensões da Educação Ambiental
Pedagogia de Projetos e temas gerados para Educação Ambiental escolar.

Segundo Sauvé (2005, p. 317), “o objeto da educação ambiental é de fato,
fundamentalmente, nossa relação com o meio ambiente”. Para executá-la, diversas dimensões
educacionais são necessárias – intelectual, moral, social, política, estética, etc. – objetivando à
compreensão da complexidade que caracteriza essa realidade e o seu conhecimento, ambos
distorcidos pela racionalidade instrumental, econômica, capitalista-industrial e tecnológica, que
dividiu a sociedade da natureza. A reinserção que a complexidade apresenta, marca o potencial
transformador da educação ambiental. Por sua vez, a mudança depende da formação do sujeito
ecológico (CARVALHO, 2004) ou do cidadão ambiental (GONZÁLEZ-GAUDIANO, 2003, p.
611) que “implica una pedagogía social, que se propone desarrollar competencias para vivir de
un modo que implica la capacidad deliberada de saber elegir entre varias opciones, a partir de
consideraciones éticas e intereses comunitarios, esto es, políticos”. Novamente se observa a
indissociabilidade entre a sociedade, o conhecimento e a educação.
No segundo momento da oficina, no dia 21, foi feito uma atividade de campo, visitando 3
espaços no município, o centro de triagem de resíduos sólidos do município, o Córrego da
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Garrucha que consiste em um córrego urbano e o viveiro da cidade, com mudas de diversas
espécies de árvores.

Foto 1 – Antes da saída para a atividade de campo. Fonte: os autores

No centro de triagem, os participantes da oficina observaram como é feito o trabalho de
separação do lixo e de reciclagem, conversaram com o presidente da associação dos catadores e
com os funcionários. Na visita ao Córrego, os participantes puderam fazer uma breve análise
socioambiental da região, verificando a questão da poluição local e a importância do córrego para
a biodiversidade local. Por fim, foi feita uma visita no viveiro municipal. Lá existem diversas
espécies de árvores típicas da região. As espécies e a produção das mudas foram apresentadas
pelo responsável do viveiro, um senhor que trabalha lá há muitos anos. Essa última visita abriu
espaço para diálogos relacionados aos saberes tradicionais, que são evidenciados como boas
estratégias para o trabalho com EA (CONDE, MARTINS e FONSECA, 2014; HENRIQUE et
al, 2015a; HENRIQUE et al, 2015b; MARTINS, HANAZAKI e KRELLING, 2017)
A atividade de campo se mostrou muito eficiente, pois os participantes tiveram a chance
de observar diversos espaço com potencialidade para a realização de trabalhos e intervenções em
educação ambiental no município.
De acordo com Silva (2008), a EA precisa ser realizada de forma prazerosa, ainda que
seja difícil desenvolvê-la, pois necessita de atitudes concretas, como mudanças de
comportamento pessoal e comunitário, já que para atingir o bem comum se devem somar
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atitudes individuais.

4 Considerações finais

Este trabalho objetivou relatar uma experiência de formação de agentes em educação
ambiental. A formação ocorreu por meio de uma oficina em um evento acadêmico de uma
instituição de ensino de caráter privado.
A oficina se mostrou muito eficiente, trazendo sensibilização para as questões ambientais
entre os participantes. Reigota (2014) nos agracia, dizendo que o processo de EA é, portanto, um
momento importante para o aprendizado e a reavaliação de uma rede de significados, valores e
conceitos sociais que permeiam nossas experiências ecológicas.
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PRODUÇÃO DE SABÃO A BASE DE ÓLEO VEGETAL - FOMENTANDO
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR
Marcos Vinicius Santana (IFMT – Guarantã do Norte) – 12345vinimarco12345@gmail.com

Resumo:
O presente relato apresenta uma atividade desenvolvida pelos alunos do PIBID na escola estadual Albert Einstein
do município de Guarantã do norte – MT. Com o objetivo de produzir uma consciência ambiental nos alunos,
mostrando os danos que o óleo causa e as opções de reaproveitamento do mesmo. Cada vez mais a questão
educação ambiental é fomentada nas escolas, visto a necessidade de criar jovens com consciência ambiental, dessa
forma um dos problemas ambientais que ocorrem na maioria das cidades mas é pouco divulgado é a contaminação
do óleo vegetal após sua utilização, visto que o mesmo contamina lençóis freáticos, rios, lagos e provocam danos
aos sistemas de encanação. As etapas realizadas constituíram o contato com os alunos e a adesão de alguns
interessados no projeto, etapas de teste para a produção de sabão através do óleo vegetal usado, e a etapa de
produção de sabão pelos alunos, conscientizando para o consumo do óleo mostrando que há formas de utilizar o
desenvolvimento sustentável para diminuir os riscos ambientais causados pelo mesmo.
Palavras-chave: Contaminação do óleo. Educação ambiental. Produção de sabão.

1 Introdução

A cada ano que passa, mas se discute sobre meio ambiente e como conservar o mesmo,
todas as medidas que são adotadas pelo governo buscam provocar um pensamento
conservacionista em relação a preservação da natureza, dessa forma como uma perspectiva de
adotar-se medidas para se amenizar os danos ambientais, foram implantadas nas escolas a
Política Nacional de Educação Ambiental que segundo Silva (2016), foi a partir da promulgação
da Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu, essa política, por meio da qual foi
determinada a obrigatoriedade da Educação Ambiental em todos os níveis do ensino formal da
educação brasileira, então ganhava notoriedade a educação ambiental.
No período atual são diversos os processos que estão a provocar impactos ambientais,
que na maiorias das vezes são quase que irreversíveis, na cidade de Guarantã do Norte – MT é
perceptível que é praticamente nulo os locais de coleta seletiva, coleta de produtos eletrônicos e
coleta de resíduos seja eles quais forem, dessa forma a cidade que é conhecida como cidade das
aguas pode sofrer grandes impactos ambientais futuros com a contaminação seja por chorume ou
resíduos como produtos de limpeza e óleo vegetal.
Visando atrelar o ensino de educação ambiental com desenvolvimento sustentável foi
realizado na Escola Estadual Albert Einstein o projeto “Transformando óleo vegetal em sabão”,
projeto que visa mostrar o impacto ambiental causado pelo óleo vegetal quando o mesmo é
descartado em pias ou é colocado em algum recipiente e descartado no lixo comum, pois estes
dois métodos de descarte são meios de contaminação do meio ambiente, podendo poluir as
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águas, visto que com um litro de óleo é possível ser contaminados um milhão de litros de água
(SALLES, 2010), o solo e até mesmo a atmosfera.
E através do desenvolvimento sustentável os alunos irão aprender como estar
reutilizando o óleo vegetal para que o mesmo não cause nenhum impacto ambiental, o óleo será
transformado em sabão caseiro, e este sabão é algo tradicional na cultura da cidade, pois são
diversos os relatos sobre familiares dos alunos que sabem ou produzem o mesmo, e dessa forma
os estudantes irão aprender como funciona o desenvolvimento sustentável e como o mesmo pode
ser inserido no seu próprio contexto social.

2 Danos ambientais causados pelo descarte do óleo

O planeta terra vem sofrendo sérias ameaças devido á poluição, aumento da temperatura
global, destruição da camada de ozônio, enchentes, esgotamentos de recursos naturais, extinção
de espécies, grandes desastres ambientais, entre outros. Todos esses fatores estão acorrendo
devido ao crescimento da população e em decorrência disso um grande desenvolvimento
industrial e tecnológico.
Por estes acontecimentos a sociedade atual vem sendo atingida por uma era
extremamente consumista onde há facilidade ao acesso de produtos, alguns perecíveis e a
maioria da população fazem o descarte indevido, e como consequência se tem altos níveis de
danos ambientais. Como exemplo destes produtos pode ser citado o óleo vegetal, o famoso óleo
de cozinha. De acordo com SALLES (2010, p. 10)
O óleo vegetal é uma gordura obtida através de plantas, predominantemente das
sementes. Suas moléculas são formadas pela união de glicerol e ácido graxos
insaturados chamados triglicerídeos que são classificados como lipídios. Os óleos
vegetais são líquidos em temperatura ambiente e insolúvel em água, porém são solúveis
em solventes orgânicos.

Este líquido possui importância fundamental na alimentação pois têm várias funções
importantes em nosso organismo e constituem uma maneira eficaz de reserva de energia. Desta
forma nosso corpo armazena gorduras em células adiposas, especialmente sob a pele, formando
o tecido adiposo. Além de reserva de energia, também funciona como isolante térmico e como
proteção contra possíveis choques mecânicos.
A ingestão de gordura é essencial na alimentação, pois ela é como um veículo para
absorção de vitaminas lipossolúveis (vitaminas A, D, E, K). Porém o consumo em excesso deste
vem trazendo grandes complicações na saúde dos seres humanos, pois se acumulam nos vasos
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sanguíneos e com o decorrer do tempo formam-se placas e provocam aumento das taxas de
colesterol no sangue, hipertensão arterial e outras doenças.
Por conta da alta utilização deste produto pela população existe em alguns países uma
regulamentação sobre o descarte do óleo de fritura, onde apresenta as condições em que o
mesmo após usado deve ser inutilizado e reutilizado para fins cosméticos. Já no Brasil só existe
uma citação no regulamento da ANVISA, informando o aspecto físico-químico que não deve ser
alterado conforme o uso, não havendo recomendação alguma em relação ao descarte.
A partir do aumento da industrialização o consumo de alimentos fritos teve uma grande
expansão, além de restaurantes e locais que ofertam produtos alimentícios em larga escala.
Segundo SALLES (2010, p. 15)
O Brasil produz nove bilhões de óleo vegetal por ano. Desse volume produzido 1/3 vai
para óleos comestíveis. Apenas 2,5% de todo esse óleo descartado é reciclado, ou seja,
separado, coletado, filtrado e reinserido novamente na cadeia produtiva.

A maior parte desse óleo utilizado é descartado no ralo da pia ou algumas pessoas já
preferem colocá-lo em algum recipiente vedado e descartá-lo com o lixo orgânico comum.
Porém, ambos os métodos de descarte são meios de contaminação do meio ambiente, podendo
poluir as águas, visto que com um litro de óleo é possível ser contaminados um milhão de litros
de água (SALLES, 2010), o solo e até mesmo a atmosfera. Quando o consumidor não é
consciente e despeja indevidamente o óleo de cozinha usado na rede de esgoto ou nos lixões são
grandes os prejuízos econômicos e ambientais. Podemos citar um grande prejuízo onde vem ao
caso a desobstrução de tubulações utilizando produtos químicos que na maioria das vezes são
tóxicos. O óleo ainda pode chegar a rios, lagos e mares causando desequilíbrio nos ecossistemas.
Quando o óleo é descartado de forma inadequada alcançando um curso d‟água, ele vai
trazer para aquele ecossistema um desequilíbrio, afetando o processo de fotossíntese e
desenvolvimento dos seres vivos que habitam naquele local, pois o óleo não se dissolve na água,
ele forma uma película superficial, diminuindo a área de contato entre a superfície da água e o ar
atmosférico, impedindo a entrada de luz solar que é fundamental para a realização da
fotossíntese. Além disso, dificulta ou até mesmo impede a troca de gases dificultando a
respiração no ambiente aquático. Já quando descartado em ambientes terrestres, sendo em
terrenos baldios ou lixões, o óleo em contato com o solo impermeabiliza-o causando enchentes
pois a água da chuva não consegue infiltrar no solo deixando sua superfície alagada. Pode ser
capaz também de afetar plantas, tanto folhas como raízes. Nas folhas tem a capacidade de vedar
os estômatos que são estruturas responsáveis pela transpiração e troca de gases, auxiliando
também na fotossíntese. No caso das raízes o óleo afeta de maneira que impede a absorção de
água e sais minerais do solo prejudicando a planta no seu crescimento e desenvolvimento.
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No processo de decomposição do óleo gera ainda mais prejuízo, pois produz gás metano
que é liberado na atmosfera, o mesmo é responsável pelo fenômeno conhecido como estufa.
Apesar de o óleo ser importante na alimentação dos seres humanos está causando graves
danos ambientais, o problema se agrava pela forma que o mesmo está sendo descartado. A
conscientização da população é uma necessidade urgente em decorrência da gravidade da
degradação do meio ambiente e saúde pública.

3 Metodologia

O projeto foi dividido em partes especificas, na qual cada parte tinha como objetivo
alcançar alguma meta especifica, a primeira demanda do projeto seria identificar as receitas para
a produção de sabão a base de óleo vegetal já utilizado, nesta etapa houve uma pesquisa de
diversa receitas online e receitas caseiras também, após a seleção de uma receita especifica o
projeto entrou na segunda etapa, a etapa de testes, que constituiu um processo no qual todos os
PIBIDs participaram, a receita escolhida (figura 1).
Figura 1 - Receita do Sabão

Fonte: Autoria própria

A próxima etapa do projeto envolveu estabelecer um processo de comunicação com os
professores da área de ciências, explicar sobre como o projeto estaria inserido no contexto
escolar e suas reflexões para o ensino da educação ambiental, após esta etapa os professores se
disponibilizaram a auxiliar o desenvolvimento do projeto, após a parceria realizada com os
professores foi o momento de seguir para o próximo passo.
O próximo passo era preparar uma demonstração do pré-projeto do sabão levando até a
sala de aula amostras do que fora produzido e convidar os alunos interessados a participar do
projeto, e nesta etapa também fora aplicado um questionário (figura 2) que buscava compreender
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um pouco sobre a realidade do consumo e reaproveitamento do óleo, após a aplicação do
questionário foi passado uma lista para que os alunos pudessem se inscrever no projeto.
Figura 2 - Questionário sobre o óleo

Fonte: Autoria própria

Após passar por todas as salas tanto do período vespertino como do matutino, se deu a
etapa de preparar a primeira reunião com os alunos, pois o primeiro encontro com os alunos que
participariam do projeto tinha como objetivo mostrar os danos ambientais causados pelo óleo de
fritura quando o mesmo é despejado em locais inadequados, dessa forma foi preparado uma roda
de conversa na qual seria levantado os seguintes temas:
Quais de vocês utilizam o óleo vegetal em casa?
Se vocês utilizam do mesmo, como é feito o descarte?
Vocês sabem quais são os danos ambientais causados pelo óleo de vegetal quando
descartado de maneira incorreta?
Vocês sabem ou conhecem alguém que sabe fazer sabão caseiro a base de óleo vegetal?
Seguindo os temas acima a roda de conversa buscou compreender o conhecimento dos
alunos a respeito dos tópicos selecionados, de maneira que todas as dúvidas e curiosidades dos
alunos foram sanadas e este primeiro encontro funcionou como caráter introdutório ao projeto, e
no final os alunos tiveram uma atividade para casa que consistiu em pesquisar receitas de sabão
a base de óleo vegetal fosse por meios virtuais ou com pessoas conhecidas, para que no próximo
encontro fosse feito a primeira tentativa de fazer sabão.
No segundo encontro realizado com os alunos, foi o momento de desenvolver o processo
da fabricação do sabão, dessa forma os alunos se encaminharam para o laboratório de química,
no laboratório foi passado as instruções que os alunos deveriam seguir para fazer o
procedimento, a receita utilizada seria a mesma da (figura 1), só que a mesma foi feita pela
metade pois não havia necessidade de gastar tantos ingredientes, na primeira parte do
procedimento os alunos separaram 500 ml de agua em um béquer (figura 3), e 2,5 L de óleo já
utilizado (figura 4), as 500 g de soda foram separadas pelos alunos do PIBID, visto que o

1631

material em si é perigoso e seu manuseio deve ser feito por alguém maior de idade e com os
devidos EPI‟s, após a separação da soda, os alunos esquentaram os 500 ml de agua em uma
chaleira elétrica até os 100 °C, os alunos do PIBID colocaram as 500 ml de soda em um balde de
11 L e foram adicionando a agua já aquecida no balde e mexendo com um pedaço de madeira
para que a soda dissolvesse na agua, está etapa foi realizada pelos alunos do PIBID devido ao
seu grau de perigo, pois quando a soda entra em contato com agua aquecida acontece a liberação
de substancias tóxicas que podem vir a causar mal-estar se quem fizer o procedimento não
utilizar os EPI‟s, após a agua dissolver a soda e as substancias terem sido liberadas foi o
momento de adicionar os 2,5 L de óleo, os alunos fizeram este processo, e o processo de mexer o
óleo junto a solução de agua e soda, também foi feito pelos alunos.
Figura 3 - Separação da agua

Fonte: Autoria própria
Figura 4 - Separação do óleo

Fonte: Autoria própria

Após os alunos mexerem a mistura do sabão durante 28 minutos a mesma foi colocada
em um recipiente de papelão para que pudesse secar, e passado um dia que o sabão que ficou
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dentro da caixa o mesmo endureceu e fora retirado da mesma (Figura 5), após ser retirado o
mesmo foi cortado para facilitar seu como produto de limpeza.
Figura 5 - Sabão retirado do molde

Fonte: Autoria própria

A última etapa do projeto consistiu em disponibilizar o sabão para a utilização na
limpeza do colégio, o sabão fora entregue para ser usado na cozinha (figura 6) para lavar a louça,
dessa forma o colégio poderia estar economizando em produtos de limpeza e reutilizando o óleo.
Figura 6 - Sabão retirado do molde

Fonte: Autoria própria

4 Considerações

O presente trabalho realizado pelos acadêmicos do PIBID conseguiu instigar nos alunos
um pensamento atrelado com os fundamentos da educação ambiental, visto que os estudantes
desenvolveram uma consciência ambiental a respeito do impacto causado pelo óleo de fritura,
quando este é jogado em locais inadequados como foças, esgotos e rios, sendo que o projeto
conseguiu elucidar ideias para a reutilização do óleo, de forma que a produção de sabão caseiro
foi a escolhida para exemplificar um modelo sustentável de reaproveitamento, e desta maneira os
discentes da escola foram incentivados a produzir sabão caseiro com óleo utilizado pelos
mesmos em casa, o sabão que os alunos produziram apresentou resultados satisfatórios que
permitiu que o mesmo fosse utilizado na cozinha para substituir o sabão comprado no mercado,
sendo assim o projeto consegui cumprir seus objetivos de promover uma educação ambiental
atrelada a práticas sustentáveis que podem ser utilizadas durante toda a vida do aluno.
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Resumo:
O relato a seguir apresenta a VII Semana do Meio Ambiente desenvolvida em 2019/1 pela Faculdade Católica
Rainha da Paz- FCARP, localizada na cidade de Araputanga-MT. A realização da VII Semana do Meio Ambiente
esteve vinculada à Campanha da Fraternidade- CF 2019: “Fraternidade e Políticas Públicas”. Através deste projeto,
visou-se criar condições que reforcem a sensibilidade dos jovens no que se refere a respeito ao Meio Ambiente e a
importância de sua preservação, além de reforçar que a Educação ambiental, entre outras ações, traz inúmeros
benefícios à sociedade, estimulando o desenvolvimento de atitudes de preservação frente aos problemas
vivenciados. O projeto constituiu-se basicamente em palestras aos alunos da Educação Básica, acadêmicos e
distribuição de mudas. Diante do exposto, pode se concluir que a relação entre Ensino Superior e Educação básica
foi promovida com êxito, constituindo-se como uma prática inovadora. Recomenda-se a continuidade deste projeto
para que mais turmas e escolas sejam contempladas.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Meio Ambiente. Práticas Inovadoras.

1 Introdução

A VII Semana do Meio Ambiente foi uma atividade desenvolvida pela professora de
Biologia Leiliane Erminia da Silva Stefanello e os acadêmicos do 1º semestre do Curso de
Licenciatura em Educação Física, da Faculdade Católica Rainha da Paz-FCARP. O projeto de
sensibilização ambiental teve como objetivo principal contribuir para a formação de cidadãos
conscientes, aptos a decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo
comprometido com a vida e saúde de cada um da sociedade.
A realização da VII Semana do Meio Ambiente esteve vinculada à Campanha da
Fraternidade- CF 2019: “Fraternidade e Políticas Públicas”. A CF 2019 tem como objetivo
principal estimular a participação em políticas públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina
Social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade. Ademais
refletir sobre Políticas Públicas é importante para entender a maneira pela qual elas atingem a
vida cotidiana, o que pode ser feito para melhor formatá-las e quais as possibilidades de se
aprimorar sua fiscalização.
À luz desta campanha, estaremos falando sobre meio ambiente, demonstrando que meio
ambiente saudável é um direito humano fundamental e, como todos os outros direitos, requer a
união de esforços entre sociedade civil e poder público no planejamento e na prestação de
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serviços e de cuidados. A Campanha da Fraternidade sobre Políticas Públicas não afeta apenas
católicos, mas todas as pessoas, independente da fé que professem.
Segundo o documento, as políticas públicas são ações e programas que são
desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na
Constituição Federal e em outras leis. O item 20 do documento destaca que Políticas Públicas
representam soluções específicas para necessidades e problemas da sociedade. “Ela é a ação
Estado, que busca garantir a segurança e a ordem, por meio da garantia dos direitos”, diz o texto.
(CF, 2019)
A Campanha da Fraternidade 2019 vem de maneira primorosa refletir sobre a
importância das políticas públicas para entender a maneira pela qual elas atingem a vida
cotidiana e o que pode ser feito para que sejam efetivas, além de acompanhá-las com uma boa
fiscalização, pois só assim são aprimoradas. Tal reflexão contribui ainda para a distinção entre
“política” e “política pública”, oportuna sobretudo por causa da semelhança entre as palavras,
que pode gerar confusões, sugerindo que possuem o mesmo significado.
Essa participação direta da sociedade na elaboração e implementação de Políticas
Públicas está garantida na Constituição Federal de 1988 que prevê a participação popular em
conselhos deliberativos que estão divididos em quatro áreas: criança e adolescente; saúde;
assistência social e educação. As políticas públicas ambientais assumiram papel primordial de
proteger o meio ambiente, integrando sua proteção aos demais objetivos da vida em sociedade,
como forma, inclusive, de proporcionar qualidade de vida.
Através deste projeto, visou-se criar condições que reforcem a sensibilidade dos jovens
no que se refere a respeito ao Meio Ambiente e a importância de sua preservação, além de
reforçar que a Educação ambiental, entre outras ações, traz inúmeros benefícios à sociedade,
estimulando o desenvolvimento de atitudes de preservação frente aos problemas vivenciados em
nossa sociedade.

2 Materiais e métodos
O Projeto VII Semana do Meio Ambiente foi realizado entre 1º e 4 de junho de 2019 com
acadêmicos do 1º Semestre de Educação Física. Inicialmente o projeto foi apresentado pela
professora aos acadêmicos, enfatizando a justificativa e os objetivos do mesmo.
Após o amadurecimento da ideia do projeto, os acadêmicos se reuniram em grupos de no
máximo quatro integrantes e escolheram os temas para a pesquisa. Foi apresentada uma lista de
temas, entre eles Políticas Públicas e Saneamento Básico, Políticas Públicas e Educação
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Ambiental, Políticas Públicas e Poluição da água; Políticas Públicas e o desmatamento e
Políticas Públicas e agrotóxicos.
Em seguida os acadêmicos fizeram pesquisas em livros e internet, montaram os slides,
vídeos, oficinas entre outros materiais a fim de obterem uma apresentação que causasse interesse
aos ouvintes.
A VII Semana do Meio Ambiente foi iniciada com uma mobilização interna, através da
recepção dos acadêmicos da FCARP divulgando as atividades da semana e distribuindo mudas.
Durante a semana foram realizadas apresentações de seminários nas escolas e também no centro
da cidade, na frente de movimentados pontos comerciais.
No período noturno foram realizadas palestras por profissionais convidados sobre temas
pertinentes relacionados ao meio ambiente. Ao final do trabalho os acadêmicos produziram
relatórios pontuando a relevância de sua participação no desenvolvimento do projeto.
Quanto aos materiais, os mesmos foram disponibilizados pela própria instituição, via
solicitação orçamentária de projeto de extensão. As mudas foram doadas pelo viveiro municipal
de Araputanga, custeado por recursos da Prefeitura Municipal de Araputanga. Os palestrantes
vieram sem ônus, apenas pela boa vontade em contribuir com a sociedade através de suas ações.

3 Resultados

No desenvolvimento do projeto foram realizados seminários em escolas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio e na própria faculdade, com temas pertinentes a respeito
de Políticas Públicas e Preservação do Meio Ambiente, debates sobre riscos ambientais, causas e
consequências das atitudes humanas no planeta, além da distribuição de mudas de árvores
nativas de nossos biomas a fim de incentivar o plantio e o cuidado com a natureza.
Nas escolas os acadêmicos deram um “show” nas apresentações e os alunos participantes
também, com perguntas geradoras, que enriqueciam as apresentações e também exposição de
atitudes que já realizam em favor do meio ambiente.
A visita nas escolas ocorreu de maneira muito organizada, com acadêmicos
comprometidos com suas atividades do início até a conclusão da realização. Os acadêmicos que
já haviam apresentado os seus seminários, nas turmas previamente estabelecidas ainda
acompanhavam os demais grupos a fim de conhecerem o tema apresentado e ajudarem no que
fosse preciso, desde fotografar até a instalação dos equipamentos utilizados e decoração das
mudas que seriam distribuídas.
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Foram realizadas ainda palestras durante toda semana de evento, proferidas por
profissionais convidados sobre temas pertinentes a Políticas Públicas e Meio Ambiente.
A Palestra do 1 º dia do evento foi proferida pelo Sr. Claudemir Vanzzella, hoje in
memorian. O Presidente da “Associação Reciclar para Viver bem” nos apresentou a atuação e
importância da central de triagem de resíduos sólidos. A mesma opera há quase 2 anos na cidade
de Araputanga e já conseguiu retirar mais de 30 toneladas de papel e plástico que seriam
destinados ao lixão, impedindo a poluição e contribuindo para geração de empregos, renda e
sustentabilidade.
Um dos principais responsáveis pela degradação ambiental são os resíduos sólidos
dispostos no solo, sem tratamento ou tratado inadequadamente, que sob influência de agentes da
natureza como microrganismos, ou mesmo da chuva, originam processos de decomposição dos
compostos orgânicos e inorgânicos, iniciando a formação de lixiviados e biogás (BARROSO,
2013).
A gestão e a disposição inadequada desses resíduos causam diversos impactos
socioambientais, principalmente, a degradação do solo, o comprometimento dos corpos d‟água e
mananciais, contribui para a poluição do ar e proliferação de vetores de importância sanitária nos
centros urbanos (JACOBI; BESEN, 2006).
A gestão sustentável dos resíduos sólidos envolve, além de questões ambientais – como
proteção e preservação das águas, da biodiversidade e do habitat, questões econômicas
(reaproveitamento dos resíduos), sociais (trabalho para catadores de material reaproveitável) e de
saúde pública (saneamento e destino adequado para os resíduos descartados).
Os parágrafos supramencionados enfatizam a importância do tema e os acadêmicos
envolvidos puderam perceber isto, pois houve uma participação intensa dos acadêmicos através
de perguntas sobre a atuação da associação de reciclagem. Entre estes, alguns ficaram muitos
curiosos para conhecer o espaço de separação e triagem de resíduos que foram até visitar o local.
Foram ainda convidados pelo presidente dois trabalhadores da associação que puderam
testemunhar a vida deles antes e depois da associação de separação de resíduos sólidos. O
testemunho foi emocionante, onde todos fomos sensibilizados de nossa responsabilidade para
atuação e melhorias da mesma. Percebeu-se a partir desta palestra uma preocupação maior dos
participantes em separarem os resíduos em lixeiras na própria faculdade e muitos também já
estabeleceram o compromisso de passarem a separar os resíduos em casa.
A palestra do 2º dia de evento foi proferida pela Prof.ª Ma. Vanusa Mariano
Santiago Schiavinato, que apresentou aos ouvintes o resultado da avaliação ambiental das
nascentes da sub-bacia hidrográfica do córrego das Pitas, principal canal urbano de Araputanga.
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A literatura científica consultada evidencia uma crescente preocupação em relação a
disponibilidade e qualidade de água nos rios e as suas nascentes, devido aos impactos ambientais
causados por ações humanas como o desmatamento, que afeta a recarga dos aquíferos e a
preservação das nascentes. Isto explica a necessidade deste tipo de estudos, principalmente em
sub-bacias hidrográficas com intenso desmatamento e inadequadas práticas de manejo nas
propriedades rurais, como a do córrego das Pitas, situado na região sudoeste do Estado de Mato
Grosso. (SCHIAVINATO, 2019)
Os resultados obtidos indicam uma notável complexidade das condições geoambientais
nesta sub-bacia hidrográfica, onde ações humanas nas áreas de nascentes como o desmatamento
para estabelecer atividades agropecuárias e a construção de reservatórios para dessedentação
provocaram diversos impactos ambientais, diretos e indiretos, que explicam a sua atual
degradação ambiental. (SCHIAVINATO, 2019)
Os acadêmicos participantes gostaram muito da apresentação e fizeram vários
questionamentos sobre os dados apresentados. Viram ainda o quão é importante uma
conscientização da população a respeito dos cuidados com as nascentes que abastecem o córrego
e não somente o cuidado com o rio.
A Palestra do 3º dia de evento foi proferida pelo Prof. Me. Victor Hugo de Oliveira
Henrique. O mesmo apresentou uma revisão de literatura sobre os diálogos entre Educação e
Meio ambiente. Nesta palestra os acadêmicos puderam perceber a necessidade da Educação
Ambiental em várias etapas do ensino e passaram a compreender ainda porque a mesma sendo
tão importante não pode ser uma disciplina. Foram evidenciadas ainda as várias formas
inovadoras de se praticar educação ambiental nos espaços formais e não formais de educação.
A Educação Ambiental (EA) pode ser compreendida como a confluência do campo
ambiental com o campo educativo. É importante a legitimação do adjetivo ambiental atrelado ao
substantivo educação, como forma de ressaltar as reivindicações da temática ambiental a essa
arena, sócio-historicamente situada, que valoriza a importância da educação ambiental para a
formação do sujeito (CARVALHO, 2004).
As ações apresentadas no ProNEA (2014, p. 26 e 27), pautadas pela interdisciplinaridade,
são guiadas por diversos objetivos, dentre os quais podemos citar alguns que buscam:
Fomentar processos de formação continuada em educação ambiental, formal e não
formal, dando condições para a atuação nos diversos setores da sociedade. Criar
espaços de debate das realidades locais para o desenvolvimento de mecanismos de
articulação social, fortalecendo as práticas comunitárias sustentáveis e garantindo a
participação da população nos processos decisórios sobre a gestão dos recursos
ambientais. Incentivar iniciativas que valorizem a relação entre cultura, memória e
paisagem - sob a perspectiva da biofilia –, assim como a interação entre os saberes
tradicionais e populares e os conhecimentos técnico-científicos.
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Os objetivos apresentados nos mostram a distância do que está proposto para a EA e o
que acontece na maioria das ações educativas. A partir disso, podemos inferir que, apesar da
existência de leis e de ações dos educadores formais e informais, a EA “[...] ainda não se
consolidou em termos de política pública de caráter democrático, universal e includente”
(LOUREIRO, 2004, p. 12). Entretanto, não podemos deixar de destacar que a construção da EA
no Brasil como uma ampla área do conhecimento e como atividade político-pedagógica “[...]
nasceu como um campo plural e diferenciado que reunia contribuições de diversas disciplinas
científicas, matrizes filosóficas, posições político-pedagógicas, atores e movimentos sociais”
(LIMA, 2009, p. 147).

4 Considerações finais

É importante diante das questões ambientais provocarmos reflexões sobre a realidade
ambiental em escala local, regional, nacional e global, nos dando a oportunidade de juntos
refletirmos e elaborarmos ações para contribuir com o planeta. Nesta iniciativa o evento discutiu
ações para um desenvolvimento sustentável o que contribuiu para que a comunidade escolar e
universitária passasse a observar criticamente o ambiente nos arredores sensibilizando-os para a
prática de hábitos de vida saudável.
As palestras ainda oportunizaram a ampliação de conhecimentos aos envolvidos ao
proporcionar novas experiências aos acadêmicos e comunidade escolar sobre preservação do
meio ambiente, Políticas Públicas e importância do Meio Ambiente. Foram apresentados ainda
informações referentes ao município de Araputanga, através das palestras.
O projeto tornou mais conhecida a “Associação Reciclar para viver melhor” que opera na
cidade de Araputanga, separando os materiais recicláveis dos demais resíduos sólidos
dispensados pela comunidade.
Diante disso, pode se concluir que a relação entre Ensino Superior e Educação básica foi
promovida com êxito, constituindo-se como uma prática inovadora e através dos relatórios
produzidos pelos acadêmicos ao final do evento pode-se perceber ainda que os mesmos amaram
a ida às escolas e o contato com a docência já no primeiro semestre. Recomenda-se a
continuidade deste projeto para que ainda mais turmas e escolas sejam contempladas.
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Anexos
Figura 1- Atividades da VII Semana do Meio ambiente na FCARP
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Figura 2- Atividades da VII Semana do Meio ambiente nas escolas e comércio

1642
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Resumo
Luz ou calor, o fogo é um dos quatro elementos essenciais da natureza para a vida na Terra e está presente no
imaginário da humanidade, em nossos devaneios sobre a própria vida. Cultuado pela humanidade ao longo dos
milênios, ele tem inspirado o ser humano em diversas ações, estudos e reflexões, causando enorme espanto e
admiração por sua força, atração, beleza e poder de transformação. A humanidade aprendeu a dominá-lo e desde os
primórdios intriga aos filósofos, aparecendo referências nos antigos gregos pré-socráticos e até nos contemporâneos
como fenomenológicos. Ao pensar na essência do fogo e nos movimentos formativos correlatos, este artigo
objetivou interpretar questões sobre o colapso climático pelo entendimento que a comunidade de Mata Cavalo
apresenta sobre o tema, circunstanciado pelo arquétipo bachelardiano do fogo, um dos elementos que trabalhamos
com o imaginário das pessoas. Questões sobre consequências da queima global na sociedade e como as pessoas
resistem ao colapso climático serão considerados neste estudo. Por meio da metodologia cartografia do imaginário,
tendo como respaldo teórico a Justiça Climática e a Educação Ambiental, neste trabalho dialogamos com a
comunidade negra e rural de Mata Cavalo sobre tais fenômenos do ambiental via processo formativo desenvolvido
no ano de 2018. Esperamos que, tendo o fogo como chama e iluminação sobre as problemáticas ambientais que ora
se apresenta, tenhamos a certeza de que resistir ao colapso climático e desastres ambientais vale a pena.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Colapso Climático. Justiça Climática. Cartografia do Imaginário. Mata
Cavalo.

1 Convite a um diálogo da Educação Ambiental e Justiça Climática no Quilombo Mata
Cavalo
Faísca luminar da etérea chama.
Que acendes nossa máquina vivente,
Que fazes nossa vista refulgente.
Com eléctrico gás”.
Francisco Bingre49

Ao refletirmos sobre as questões da crise climática e Educação Ambiental, entre os meses
de maio a junho de 2018, o Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte
(GPEA) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), realizou um processo formativo na
comunidade de Mata Cavalo, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento – MT.
Esta formação teve o intuito dar visibilidade à Justiça Climática sob respaldo da comunicação,
da arte e de processos pedagógicos da Educação Ambiental.
A comunidade quilombola negra rural Mata Cavalo teve origem quando suas terras foram
doadas para pessoas que foram escravizadas ou elas mesmas compraram outras partes da terra,
49

Francisco Joaquim Bingre (1763-1856), poeta português. Disponível in < https://arlindo-correia.com/181111.html
> Acesso in 07.07.2019.
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ainda no século XIX. Como terra de sesmaria rica em minério, por gerações os quilombolas
foram perseguidos, presos, ameaçados e expulsos da terra ancestral por fazendeiros que
chegavam à região em posterior período quando os quilombolas já estavam instalados no local.
(SIMIONE, 2008). Sabemos que a luta e a resistência dos quilombolas de Mata Cavalo fazem
parte também da história do povo cuiabano e esta comunidade e
expressa uma identidade consolidada em torno do direito de permanência no espaço
habitado e modificado – o território quilombola – e na identidade construída sobre o
alicerce da ancestralidade, que se mostra contrário ao atual cenário excludente presente
na sociedade capitalista. Contudo, os valores e representações dos quilombolas não
podem ser remetidos somente ao passado e a uma ancestralidade inerte – ou seja, a um
verdadeiro museu de relíquias –, mas ao presente e sob novas orientações, perspectivas
e ordenações, pois desta forma a cultura deste grupo possibilitará uma compreensão
mais profunda e detalhada acerca de suas especificidades, e ainda impossibilitará que
sua diferença adquira uma importância meramente folclórica ou alegórica sob o
respaldo da tradição. (SIMIONE, 2008, p. 125-126).

Detentores de uma criatividade singular que permitiu o amadurecimento da luta, do grupo
e do movimento quilombola na terra dos parentes, fortalecidos ora pelas festas de santos, rezas
cantadas e pelo congo, ou pelas práticas agrícolas de subsistência e tradicionais como a roça de
toco, pela feitura de doce de rapadura mole e de frutas do pomar e legumes da roça, biscoito de
polvilho, bolo de arroz e banana chip frita, os quilombolas de Mata Cavalo existem e resistem.
Sua história e resistência têm sido passadas por gerações, pela oralidade dos seus
descendentes e também são registrados e com isso contribuem para o conhecimento sobre a
etnicidade, identidade e a cultura da população que vive na chamada baixada cuiabana. E assim
as pesquisas sobre a comunidade também nos ajudam a entendermos a própria formação da
população cuiabana nesses 300 anos de fundação da cidade, comemorados em 2019.
Desta forma o GPEA busca realizar sobremaneira em Mata Cavalo a elaboração de
estudos pois eles contribuem para o entendimento da nossa cultura50. Para além das pesquisas,
há também o envolvimento com a comunidade na busca pelo título da terra rural, ainda em curso
pela sua obtenção nos órgãos do governo federal.

Igualmente, a realização de oficinas

formativas, como esta, em Mata Cavalo, possibilita compreender mais ainda a metodologia de
pesquisa em Educação Ambiental, a Cartografia do Imaginário.
Destarte, em atenção à nossa participação neste processo formativo, este artigo objetiva
interpretar questões sobre o colapso climático pelo entendimento que a comunidade de Mata
Cavalo apresenta sobre o tema, circunstanciado pelo arquétipo bachelardiano do fogo, um dos
elementos que trabalhamos com o imaginário das pessoas. Tais questões sobre consequências
do aquecimento global e como as pessoas resistem às mudanças climáticas foram abordadas
50

Banco de pesquisas do GPEA, disponível in < https://gpeaufmt.blogspot.com/p/banco-de-tese.html > Acesso in
17.07.2019.
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em todas as vivências. Neste artigo, nosso entendimento quanto aos dois termos destacados
acima estão substanciadas para os respectivos termos queima global e colapso climático,
seguindo o que compreendem SANTOS et al (2019) que tais nomeações partem de um
movimento político ambiental que consiste em apresentar as fragilidades que permeiam os seres
humanos a respeito das consequências socioambientais.
Destacamos ainda que pela Cartografia do Imaginário referenciada por Michèle Sato
(2011; 2012; 2014), na vivência inspirada pelo elemento fogo, tendo como respaldos teóricos a
Educação Ambiental e a Justiça Climática, diálogos e trocas de experiências foram feitas com a
comunidade negra e rural de Mata Cavalo e refletidas neste artigo.
2 Acendendo a fogueira de conceitos
Antes era o Cerrado
Desterrado
(...)
Um resto de umidade no ar,
flores secas, queimadas
lambendo horizontes
(...)
Nos confins de serras cristalinas,
meridianos estivais,
paisagens marinhas de artifícios,
como ondas petrificadas,
sacrifícios.
(...)
Antônio Miranda51

Pensando no cerrado e na biodiversidade que compreende o bioma, lembramos de uma
espécie muito comum por este território: a Vellosia flavicans Mart. 52 , sinonímia Vellosia
squamata Polh; e popularmente conhecida como 'canela de ema'.

Arbusto normalmente

encontrado nos estados de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, suas flores são
azuladas, meio arroxeadas, podendo também ser brancas ou lilases e seu caule lembra o formato
da canela da maior ave brasileira conhecida como ema.
Esta espécie também é conhecida como „a fênix do cerrado‟53, pois após o período de
estiagem e, consequente queima do cerrado pelo efeito do fogo, por completo esta planta
queima, restando somente bainhas de folhas secas no entorno do seu caule.
51

No entanto,

Antônio Miranda (1940), maranhense, é poeta, escritor e dramaturgo. Poema extraído de “O Cerrado”,
disponível in < http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_ilustrada/portugues/o_cerrado.html > Acesso em
07.07.2019.
52
Nomes científicos da “canela de ema”: registrados no livro Flora Brasiliensis in Vol 3 Part 1 pag. 78-79.
Disponível in < http://florabrasiliensis.cria.org.br/taxonCard?id=FB1473 > Acesso in 07.07.2019
53
Muitos sites relacionados com o tema da flora e do cerrado do Brasil referenciam a „canela de ema‟ como a „fênix
do cerrado‟. Disponível in < http://edobrasil.mma.gov.br/flor_do_cerrado_-_canela_de_ema-2/ > Acesso in
07.07.2019
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resistente ao fogo com as primeiras gotas de chuva, como que surgindo das próprias cinzas,
rebrota, tornando-se novamente vistosa.
O ressurgimento da “planta fênix” necessita da dinâmica de sofrimento, desenhando a
complementariedade entre o fogo, a terra, a água e o ar. O fogo, porém, é decisivo neste ciclo de
sobrevivência desta espécie muito presente no bioma cerrado. Com esta vida em e no seu ciclo
dependente também dos elementos fundamentais da natureza, trouxemos este texto, nos
indagamos: o que é o fogo? Ele é somente um objeto científico para a ciência ou também
psicológico imprimindo sensações e intuições?
Etimologicamente, fogo vem do latim “focus”, que quer dizer “lareira, local de fazer fogo
numa casa”. No dicionário etimológico de José Pedro Machado, o fogo é descrito como
fenômeno geométrico que converge raios emitidos por uma fonte de calor, dando visibilidade ao
que não se notava (foco). O Fogo é também descrito como pura energia.
Não sabemos ao certo.

Fazemos suposições e indagações de como a humanidade

conseguiu produzir o fogo para seu uso. No entanto, o que sabemos é que a partir desse
momento, o fogo transformou a humanidade para todo o sempre, modificando nossa relação com
o meio ambiente. Pelo fogo, nossa alimentação passou a ser mais saborosa, nossa vestimenta
mais reforçada, os artefatos e armas tiveram mais versatilidades, suportamos mais as mudanças
de temperaturas e passamos a compreender os incêndios naturais nas florestas e matas. Em
nossos devaneios, sob a luz da fogueira, contamos histórias, revivemos memórias, viajamos pelo
universo do inconsciente. O fogo faz parte de nossos mitos, de nossa compreensão do mundo.
Invenções como a pólvora, que causa uma explosão de calor, potencializou as guerras
entre povos, entre grupos e entre pessoas. Pelo poder calorífico do fogo é produzido o vapor que
transformou as indústrias e os transportes. E negativamente, também o calor serviu para as
bombas atômicas e a vergonha das guerras mundiais, não apenas aos humanos, mas ao conjunto
de biodiversidade destruído durante as guerras.
Com a invenção da máquina a vapor, a humanidade potencializou sua relação com a
natureza, intensificando a força do trabalho e o consumo de combustíveis fósseis, de madeira, de
água, de minerais, da terra.
A liberação em demasia de gases de efeitos estufas na natureza, causada principalmente
pela queima de combustíveis fósseis e das florestas, entre outros fatores, são também causas das
mudanças climáticas. Tais alterações vêm comprometendo a vida na Terra, principalmente a
humana, e há previsão que em menos de 50 anos tudo o que conhecemos por sociedade irá se
transformar, mudando radicalmente nosso modo de viver.
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Atualmente estudos têm apontados que a mudança do clima ocasionado pelo aquecimento
do planeta decorre de ações naturais e também humanas e que seus impactos ocasionam
desastres nunca antes visto, como

O Quarto Relatório Científico do IPCC (...) apresenta evidências de mudanças de clima
que podem afetar significativamente o planeta, especialmente nos extremos climáticos,
com maior rigor nos países menos desenvolvidos na região tropical. as principais
conclusões desse relatório sugerem, com confiança acima de 90%, que o aquecimento
global dos últimos cinqüenta anos é causado pelas atividades humanas. (MARENGO,
2008, p. 84).

Refletindo sobre esta problemática, voltemos à „canela-de-ema‟ ou „a fênix do cerrado‟ a
fim de pensar sobre impactos diante deste desastre ambiental e vulnerabilidade das espécies que
englobam a biodiversidade. Como mencionado, o elemento fogo é significativo para a dinâmica
de sobrevivência desta espécie, contudo as alterações climáticas podem de modo abrupto
(NOBRE, 2008) fazer com que muitas espécies biológicas sofrerem e serem passíveis de
extinção.
Diante deste quadro, alguns estudiosos defendem que o colapso climático ao atingir o
planeta Terra não afete a todos do mesmo modo.

Isto porque pessoas em situação de

vulnerabilidade econômica são sempre as mais atingidas, pois
as raízes desta diferenciação podem ter ligação com o território no qual tais grupos
habitam, ou com o impacto específico na dinâmica de um dado recurso natural utilizado
por um grupo e não por outros. Não obstante, existe um fator que gera e/ou acentua
desigualdades entre grupos e classes sociais no que tange à sua resiliência aos impactos
das alterações no clima, tais como condições precárias de acesso à renda e a serviços
básicos de cidadania (saúde, segurança, educação e infraestrutura em geral. (MILANEZ
e FONSECA, 2011, p. 87).

Para Morengo (2008), o aumento da temperatura relacionado às atividades antrópicas
como queima de combustíveis fósseis e desmatamentos, significativos gases são jogados na
atmosfera, fato que gradativamente aumenta a temperatura do planeta.
A Terra toda corre perigo do desaparecimento de espécies, e dentre os humanos, os mais
prejudicados serão os grupos sociais em situação de vulnerabilidade, geralmente com poder
econômico fragilizado. Todavia, existe uma reivindicação nas pesquisas e militância para que
estes grupos possam participar das decisões sobre o seu futuro diante dessas mudanças, e esse
movimento é o que chamamos de Justiça Climática.
Pela Educação Ambiental vamos refletir neste artigo sobre estes temas, trazendo o
elemento fogo dentro da abordagem filosófica de Gaston Bachelard (2008) e da Cartografia do
Imaginário da Michele Sato (2011, 2012, 2014) que é centrada no método dialógico e
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participativo, tendo a música, teatro, poesia, pintura, vídeos, artesanatos e artefatos que
sensibilizam a reflexão da realidade do quilombo, buscando a compreensão da Justiça Climática
neste contexto.

Vale sublinhar, com muito cuidado, de que a arte não é mero artifício

pedagógico utilitarista, mas é um campo do conhecimento, tecido em suas próprias
epistemologias, vivências e valores que dispensam serem positivistas para servir a alguma coisa.
E é com esse cuidado do campo da Educação Ambiental que se compõe a cartografia.

3 O lugar da vivência do fogo imaginário

Esta vivência com a comunidade quilombola em Mata Cavalo, refletindo a Justiça
climática pelo imaginário do fogo na comunidade, foi toda realizada para que por diversas
formas de artes pudessem expressar como os quilombolas vislumbram o colapso climático e as
formas e maneiras de resistência que residem na sua memória de resistência e de que forma essa
herança ancestral podem ajudá-los neste enfrentamento ambiental que já está acontecendo no
Planeta Terra.
O GPEA neste processo formativo junto com a comunidade já havia trabalhado os
conceitos de justiça climática nas vivências anteriores a esta do fogo, bem como desenvolvido os
elementos água e terra, em dias singulares para cada um deles. E assim, imersos na cartografia
do imaginário, a comunidade pode viver esta experiência de percepções, criatividade,
aprendizagem sobre o fogo bachelardiano no dia 04 de maio de 2018, vivido mais localmente na
“Casa de Cultura Quilombola”, localizado na Escola Estadual Quilombola Tereza de Arruda, em
Mata Cavalo. A Casa de Cultura Quilombola é o espaço construído pela comunidade e o GPEA
para a apresentação do seu modo de viver, além de ser um local para representar as artes,
artesanatos, e um convite à entrada de todas e todos para conhecer a história de resistência de
Mata Cavalo.
Preparada e desenvolvida a vivência quilombola nessa data pelos membros do GPEA,
registramos de várias formas este acontecimento e apresentamos a seguir nosso olhar da
Educação Ambiental sobre este aprendizado em Mata Cavalo.

4 Devaneando ao redor da fogueira sobre o colapso climático

O fogo como elemento natural interage nos mais remotos imaginários que temos como
seres humanos. Foi dominando o fogo que a humanidade vem transformando toda a natureza, e
com ele vem se interagindo por gerações. Ao partir pela busca de novas formas e cores
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construídas em linhas cartográficas, percebemos que também por meio do fogo saberes são
desenhados, valorizados em meio a aprendizagens e descobertas apreendidas, sentidas num
universo criativo, afetivo e coletivo.
Sob domínio do fogo, perceptivo pelos sentidos visuais, táteis, olfativos, sonoros,
gustativos e outros tantos sentidos e sentimentos que podemos ressignificar, intera-se uma
dinâmica irregular de movimento que ora margeia na superfície das sensações e ora imerge na
profundeza das intimidades para novamente emergir. São movimentos complementares da
construção, desconstrução, destruição e reconstruções de diversos mundos e sabores. Pelo
convite do Gaston Bachelard vamos juntos fazer esta cartografia do imaginário no elemento
fogo.
Na salutar ou destrutível experiência do fenômeno do fogo, este causado por efeitos
naturais e culturais, inferido de astúcia e ingenuidade. Assim, doçura e tortura, inferno e paraíso,
amor e ódio gladiam-se e complementam-se, permeando aprendizagens que se fez possível na
comunidade rural do quilombo de Mata Cavalo.
A experiência do fogo proporciona sensações do aconchego da fogueira que aquece,
acaricia e acalenta, também exige respeito, sabedoria e cuidados. Assim, olhares que observam
ou contemplam, apreciam a arte de se fazer acontecer, o aparecer do fogo no roçar de mãos em
gravetos de madeira que oportunizada aos que desta prática se fez uso, momentos únicos de
calor compartilhado, doado e imbuído de plena satisfação e felicidade pelo trabalho realizado.
Ouvidos que escutam, regozijam ao som de tambores à luz da musicalidade do Barco
Negro 54 , embevecido de paixão e resignação, apresentam-se reluzentes como verdadeiros
amantes da saudade, daquilo que já passou e fogueteou, mas que não mais existe. Juntos a tantas
sonoridades no murmurar do fogo ou no canto dos pássaros também jazem presentes nesta
composição simpática a comunhão e reciprocidade pelos cuidados coletivamente manifestados
para o deleite dos presentes em meio a abundância de sons e sentidos ofertados. De novo, muita
harmonia sem considerar o caos!
Aos alimentos que foram tateados, saboreados, degustados no estalar de pipocas que
evocam lembranças, sentidos e esperanças e, no tilintar do conto sobre a origem do fogo, fica o
gosto de se querer mais e como pouco foi o tempo que durou. Ainda neste degustar de
sensações, bebidas aromatizadas com ervas, evidenciam-se sensações físicas que se esvanecem
em meio ao benefício térmico de satisfação e êxtase do desfrute da experiência. De novo, muita
harmonia sem considerar o caos!

54

Vídeo apresentado com a música Barco Negro, de Amália Rodrigues, interpretado pela cantora portuguesa
Marisa.
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Narizes que cheiram cheiros, singulares são aqueles olores que exalam das chamas das
peles, dos hálitos das bocas, da fumaça da queima de tocos para cultivo de roças de mandioca,
dos chás e cafés feitos para bem recepcionar visitas nos momentos de prosa sob a brisa de tardes
mornas de meio de ano e das refeições cozidas, fritas, assadas e torradas, deslumbrantes regalos
em beneficio de festejos religiosos e encontros familiares. Ah! Que delícia! Que maravilha de
canela perfumada! De novo, muita harmonia sem considerar o caos!
Das mãos imagens fluídas que manipulam alimentos, tintas plásticas, torrões de terra,
ferramentas de labuta no campo e objetos adicionais, sentem pedras aromatizadas e quentes,
excelentes impressões caloríficas do fogo de cálida proteção. De novo, muita harmonia sem
considerar o caos!
Neste devir de sensações e satisfações, estariam presentes desejos de se possuir o fogo? Ou
deixar-se consumir por ele? Talvez menosprezá-lo pelos prejuízos causados em razão de
desastres ocorridos sob sua intempérie ou porventura sua associação ao amor e a paixão não
correspondida? Seria pertinente talvez dissociar o fogo sagrado das chamas da paixão? E, neste
sentido, como se interpreta as experiências e histórias de vida vivenciadas em Mata Cavalo? Nas
desaventuranças (desventuras?), lutas e sobrevivência não haveria amor, paixão ou mesmo a
espiritualidade, mocados nas permanências quilombolas?
Vivências de conquistas, temores, lutas e complementação são reflexos de ensinamentos e
aprendizagens que essencialmente se traduzem em atenção a conhecimentos e experiências
muito particulares, tão meu, seu, nosso. Rituais do sagrado como cortejo do fogo se traduz em
doação, devoção e penitência que evidenciam a fé, a espiritualidade. É um respeito que resignifica gentes e intui o sentar-se perto e observar para em seguida impulsionar o fazer, o dizer
e o ser. Mas o quê? Pensar talvez nas injustiças sociais e ambientais que se apoderam e crescem
em cima dos sonhos, devaneios, memórias, histórias tão minhas, suas e nossa, arrastando,
dilacerando ou estrangulando o que na frente encontra como uma erva de passarinho que
lentamente mata seu hospedeiro.
Nas lutas pelas permanências das tradições familiares, seculares, nos silêncios impostos e
não somente a postos e autodeclarado, vidas constantemente são cremadas e tolhidas em razão
da ganância pelo poder, verdadeiros promovedores de destruição, ódio e vingança. Por que
mesmo sendo o fogo acolhedor e tendo o devir de mudar, transformar e transfigurar,
corresponde ao ímpeto de renovação e também de destruição? Seriam então estas impressões
provas do valor maligno e benigno deste fenômeno?
É sobre o devir da claridade, da iluminação e do calor do fogo que as comunidades
cultuam suas mais remotas histórias re-constroem seus modos de ser quilombola, quer seja sob o
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chama da lamparina, das velas, do fogo e das fogueiras.

São histórias de um povo que

secularmente vem buscando por direitos em nosso país: por Terra, por Educação, por Saúde, por
Moradias, por igualdade. Direitos básicos de qualquer cidadã ou cidadão brasileira/o, mas que
nos Quilombos são raros de chegar.
Assim, no calor deste fogo, tomando um chá quente ou mesmo um café, comendo uns
bolinhos assados no fogão de lenha, ouvindo músicas, cantando umas canções, proseando sobre
os causos próprios da comunidade, convidamos a pensar sobre um tema que nos ajuda a
compreender um pouco sobre o planeta e sobre o meio ambiente: Quais lembranças boas e tristes
do fogo no Quilombo temos para contar? Como usamos o fogo nas nossas casas? Temos fogão à
lenha? Quais espécies de árvores utilizamos para a lenha? Ainda temos muitas árvores no
quilombo? Plantamos árvores em nosso terreno? Quais espécies plantamos? Como é feito o
manejo de fogo no quilombo? E, de que modo tal prática secular se fará presente com o colapso
climático?
Isto indagados no quilombo, passamos a pensar sobre as árvores também. Talvez ao olhar
para uma árvore, fomos acostumados a pensar somente que delas temos a lenha (para o fogo),
também podem nos alimentar e nos curar pelos seus frutos, suas cascas, suas raízes, suas flores e
flores. Contudo, elas estavam aqui antes de nós humanos, são elas em grande parte que nos
proporcionaram um clima para nossa sobrevivência, mais fresco. Onde tem árvores tem sombra
e frescor. Uma beleza sem igual. Sem as árvores o clima fica mais seco, mais quente, e nossa
sobrevivência ameaçada.
No planeta todo, o clima está ficando bem mais quente, e ficará muito mais nos próximos
anos, segundo cientistas do mundo inteiro.
Assim, das mudanças ocorridas no uso de práticas ancestrais no manejo com a terra, o
colapso climático não se faze tão imperceptível como em tempos antigos e ou na “época de
antigamente”.
O toco, a palha e o esterco secos pelo sol escaldante são elementos essenciais para
edificação de casas rurais de antigamente. Entretanto, quais seriam as transformações culturais
com as mudanças no planeta? Com aumento de cinco graus, a temperatura do cerrado e dos
locados em uma região com escassez de água, de que modo resistirão os quilombolas a este
colapso planetário?
Atribuído de aspectos culturais e físicos essenciais para manutenção e permanência das
vidas, de que modo as gentes do quilombo cuidarão de suas moradas com este colapso
climático? E, quais serão os cuidados dispensados para a resistência destes povos em suas terras?
Com a intensificação da seca e desequilíbrio estacionais, como se organizará o quilombo?
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Diante deste cavaquear, o que talvez fique ou permaneça, se é que as permanências sejam
verdadeiramente importantes, é a sabedoria de se saber que se é livre, liberto para as qualidades
e saberes da vida ou que ela proporciona. Por que seria assim tão entendido tais gentes? Quiçá
assim sejam porque comungam com o silêncio das formas e das cores, parafraseando Manoel de
Barros, e por isso cotidianamente se compõe poeticamente, sendo sempre eles mesmos gentes do
quilombo.

5 Esperanças aquecidas pelo devaneio
Torto, mas nem por isso errado.
Certo e sempre vivo, o cerrado sobreviverá.
E quem viver, verá.55
(Autora desconhecida)

Diante

das

barchelardianas,

vivencias

pedagógicas

formativas,

transformativas

e

reformativas

questionamentos e envoltos nos desafios ambientais atuais como colapso

climático, oriundo principalmente da queima global por meio de ações antrópicas faz-se urgente
o compartilhar de sabedorias tradicionais, indígenas e tribais africanas como a ubuntu, a qual
preconiza que só me torno eu através do outro e que considera o universo como um todo
orgânico orientado para a harmonia sem que se desconsidere os seres nas suas singularidades.
Neste contexto de estigmatização, exclusão caótica eis que surge o desejo calórico, a força
que aquece e esperancia de amor e gratidão as gentes do quilombo. Presente com características
especiais pela continuidade da singularidade do falar, do fazer e ser quilombola, a comunidade
se fortalece na luta e na resistência em ser quilombola, aprendendo a lidar com o colapso
climático.
Da mesma forma que a “canela de ema” trazida neste texto para lembrar que estamos no
Cerrado, e por ela brotar e rebrotar com a ação do fogo, possamos também por meio desta
espécie pensar como vivem milhares de comunidades que serão afetadas pelo colapso climático
agravado pela queima global e que ainda não estão preparadas para este fenômeno. O Planeta já
está em transformação e será de modo e no tempo que vivemos irreversível. Espécies como a
canela de ema sobreviverão? Não sabemos. E nós seres humanos, o que faremos?
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A BIOLOGIA ATRAVÁES DAS COMIDAS TIPICAS BRASILEIRAS
Rosangela dos Santos – rosanpos@gmail.com
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Resumo:
Relato de experiência ocorrido na Escola Estadual Plena Vinicius de Moraes em Peixoto de Azevedo – MT,
onde alunos do 3º ano do ensino médio desenvolveram através da disciplina eletiva de comidas típicas a
construção de conhecimentos relacionados as disciplinas de biologia, química e física, entendendo os conceitos
estabelecidos e estruturados pela disciplina para visualização dos conteúdos propostos através dos processos de
cocção dos alimentos, percebendo e entendo as relações da culinária com as disciplinas envolvida, ainda dentro
da mesma disciplina pode-se perceber as relações da culinária com as disciplinas de geografia e história, onde os
processos migratórios e sociais influenciaram a culinária local, deixando evidente a miscigenação de grupos
oriundos das mais diversas localidades do Brasil, assim este trabalho busca evidenciar os resultados e as relações
dos alunos para com o conteúdo trabalhado através da disciplina eletiva de comidas típicas, apresentados as
reações dos alunos para cada tipo de receita desenvolvida e servida aos mesmos e a todo o grupo escolar.
Palavras-chave: Culinária. Interdisciplinaridade. Disciplina eletiva.

1 Introdução

A culinária brasileira marca a grande mistura de culturas que forma o nosso país. Em
cada uma das cinco regiões, é possível encontrar pratos típicos que se diferem por completo
de outras partes de um mesmo Brasil. A idealização do projeto se deu através da necessidade
da construção de Disciplina Eletiva em Turma do 3º Ano do Ensino Médio na Escola Estadual
Plena Vinicius de Moraes, onde dentro do caráter integral da mesma, são apresentadas
diversas disciplinas extracurriculares para complementação do ensino das disciplinas da Base
Comum, sendo estas chamadas de Base diversificada. Desta forma ao levar em consideração
as possibilidades para construção de uma disciplina atrativa e que ao mesmo tempo
comtemple outras disciplinas da base comum de forma interdisciplinar, surgiu a ideia de
trabalhar a culinária, onde poderia ser possível ocorrer a interdisciplinaridade necessária ao
currículo contemplando a Biologia a Química e a Física.
Foi então elaborado o referido projeto buscando contemplar o estudo destas disciplinas
através da culinária típica das diversas regiões do Brasil, estudando além da diversidade
cultural do nosso pais, conceitos como quebra de enzimas, aquecimento de alimentos reações
químicas em massas e misturas.
Assim o projeto visou permitir que os alunos, juntamente com o corpo docente da
escola, percebessem a importância da culinária como objeto de estudo para entender os
processos físicos, químicos e biológicos, demonstrando que a cozinha também pode ser um
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local de aprendizado, muito similar aos laboratórios em algumas características e até cruciais
para o desenvolvimento da culinária, ideia esta já defendida por outros pesquisadores, como
diz Pellerano:
―A aproximação entre as cozinhas e os laboratórios físico-químicos permitiu aos
chefs a realização da maior revolução na gastronomia desde a sistematização da
culinária francesa do Le guide culinaire, de Georges Auguste Escoffier, em 1903; e a
nouvelle cuisine, de Paul Bocuse, Alain Chapel e dos irmãos Troisgros, entre outros,
no início da década de 1970, ambas mudanças que começaram na França e se
espalharam por todo o Ocidente‖ (PELLERANO, 2013).

Além destes fatores, acabou por se perceber outros aspectos para estudos em sala de
aula, culminando no envolvimento de outras disciplinas como história e geografia, ao
entender que os processos de cocção e sabores construídos pelas regiões típicas brasileiras
foram resultados de outros processos, contudo os migratórios, onde a miscigenação de grupos,
etnias e conglomerados sociais de todas as regiões do país, resultaram em uma culinária tão
vasta e diferenciada. Podendo inda por conta desses mesmos processos migratórios ser
encontrada na cidade de Peixoto de Azevedo – MT.

Culinária e Ciência

Ao se trabalhar em sala de aulas as diferentes comidas típicas e observar as diferentes
reações de cada indivíduo aos resultados tanto na parte teórica quanto na parte prática,
percebe-se que existe a possibilidade de se trabalhar também a culinária como ferramenta
metodológica para o ensino das ciências biológicas, em especifico nas disciplinas de biologia
para o ensino médio.
Segundo Pollan (2013) apud COELHO (2017), o tempo gasto com o preparo de
refeições nos lares nos Estados Unidos caiu pela metade desde meados dos anos 1960 e hoje é
de apenas 27 minutos por dia, ou seja, os americanos gastam menos tempo cozinhando do que
qualquer outro povo do mundo, ainda que a queda seja uma tendência global. Assim podemos
entender que a culinária está atrelada a todo o cotidiano de quaisquer indivíduos,
culturalmente o Brasil possui uma certa familiaridade quando se trata de culinárias
diversificadas, um pais de proporções continentais possui também diversidade em iguais
proporções, com mídia e população realizando foco a programas de culinária como Master
Cheff, Mais Você e etc. podemos entender a necessidade da realização da construção de
conhecimento nas escolas como pratica pedagógica e a correlação entre teoria e prática.
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A Culinária; Da Teoria A Prática

O estudo e pesquisa sobre os diversos tipos de comidas das regiões, foi de suma
importância para que o projeto tivesse um resultado satisfatório no estudo sobre o tema
escolhido, além de estudos teóricos a realização de oficina culinária para fazer as comidas
típicas das regiões foi de grande importância para despertar um maior interesse pelo tema
para a complementação dos estudos e pesquisas realizou-se visita na escola agrícola para
fins de conhecimentos práticos sobre o tema escolhido. Foi utilizado copos medidas e balança
para estarem medindo e pesando alguns alimentos que foram utilizados durante todo o
processo teórico e prático, foram feitos diversos tipos de pratos típicos durante todo o
processo, a diversidade de comidas típicas de cada região tornou-se os trabalhos desenvolvido
muito divertido e prazeroso.
A sistematização desse projeto se materializou com uma exposição de resultados do
consumo das comidas feitas em cada oficina culinária que foram feitos na escola, além dos
preparos dos pratos típicos das regiões foram confeccionados livros com receitas feitas por
cada grupo especifico.
Ao longo de todo o processo do ensino aprendizado, foi observado a participação e o
envolvimento de cada aluno nas etapas teóricas e práticas, a socialização entre os grupos e as
apresentações do mesmo, foram de grande importância para que o projeto tivesse êxito
durante todo o desenvolvimento do tema trabalhado.

A Gestão e a Busca por Parcerias

Uma das grandes problemáticas para se conseguir estabelecer os meios, recursos e
maneiras para certas aulas práticas de campo e etc. aconteçam, é a gestão da instituição agir
como mediador entre a escola, o professor e a comunidade, visando melhorias no interagir
entre os mesmos, neste caso especifico, foi de suma importância a participação da gestão
escola que pode através de muitos esforços, possibilitar a visitas a restaurantes e proporcionar
materiais e recursos para o desenvolvimento do projeto em sua plenitude nestes momento é
perceptível a importância da participação da gestão e coordenação escolar para que possa
haver um bom desenvolvimento do projeto.

Conclusão
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A opção de trabalharmos com um tema que estivesse presente no cotidiano dos
estudantes é de grande importância para que o entendimento da temática seja mais claro e
pratico possível, porém a realização de atividades reais, lúdicas, práticas e significativas faz
com que os mesmos possam interagir de forma a motivadora a participar com
responsabilidade das atividades propostas no projeto, é bom poder perceber a traves das
avaliações desenvolvidas durante todo o processo o considerável avanço no desempenho dos
alunos não apenas nas disciplinas envolvidas mas no comprometimento com o projeto em si,
pode-se perceber novas disciplinas a serem envolvidas e trabalhadas durante o projeto, além
de estabelecer a construção de conhecimentos significativos aos alunos, onde os mesmos
literalmente colocarão a mão na massa para poderem desenvolver as receitas propostas e
escolhidas pelos mesmos.
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Pesquisando receitas de pizza caseira

entrevista com a gastrônoma.

Animais prontos para o abate

observação do espaço dos suínos

Entrevista com o agrônomo sobre verduras orgânicas plantadas em horta mandala.

Confecção de cartazes com receitas

preparo de massa pra pizza caseira

Montando pizza
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Resumo:
Há de se pensar que A Confluência de Saberes e Práticas de Professores de Biologia requer uma análise dos
Saberes Científicos e Pedagógicos de Conteúdo, para uma percepção que demonstre os caminhos e as práticas
traçadas pelos docentes em inovar e trazer para o chão da sala de aula, e na mediação dos conhecimentos
individuais e na coletividade com os estudantes. na busca da compreensão e relatos de experiências com
possíveis práticas pedagógicas exitosas com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O presente trabalho, tratase de uma pesquisa em processo de construção que iniciou em março de 2019, na linha de pesquisa de Educação
em Ciências do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT. Refere-se uma busca investigativa nas
experiências vivenciadas pelos professores de Biologia em uma escola de Mato Grosso, direcionada nesse
processo de construção de saberes, com abordagem qualitativa partindo dos pressupostos da Pesquisa Narrativa,
e utilizando como instrumento de registros de informações: questionários e entrevistas semiestruturada in lócus.
Para a análise dos dados, recorre-se ao método da análise textual discursiva (ATD). Pretende-se, portanto,
contribuir com os debates envolvendo saberes docentes e formação de professores de Biologia e,
consequentemente, melhorar o Ensino de Ciências e Biologia no Estado de Mato Grosso e no país, colaborando
com o desenvolvimento de políticas públicas e curriculares para a formação de professores de Ciências e
Biologia.
Palavras-chave: Educação em Ciências. Ensino de Biologia. Saberes Docentes. Formação de Professores.

1 Introdução
Ao se questionar sobre a temática em questão Confluência de Saberes e Práticas de
Professores de Biologia, devemos indagar, como se expressam os saberes pedagógicos de
Biologia? Se há um método de ensino especifico, ou vários métodos?
Se observar genericamente parece ser algo muito fácil de lidar, mas sabe-se das
dificuldades encontradas e da sua complexidade, pois cada indivíduo possui estilo de
aprendizagens diferentes uns dos outros, realidades diferentes, experiências e expectativas de
vidas na grande maioria divergentes.
Desta forma, para que se possa buscar um olhar mais aprofundado com relação ao
tema, se faz necessário diagnosticar, e realizar as análises obtidas dos textos de campo, para
que se possa trazer à tona novas perspectivas dos saberes científicos e pedagógicos de
conteúdos, a partir de contribuições dos professores participantes da pesquisa.
O presente trabalho trata-se de uma busca investigativa nas experiências vivenciadas
pelos professores de Biologia em uma escola de Mato Grosso, direcionada nesse processo de
construção de saberes, com abordagem qualitativa partindo dos pressupostos da Pesquisa
Narrativa, e utilizando como instrumento de registros de informações: questionário para a
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caracterização dos participantes da pesquisa, e entrevistas semiestruturada. Para a análise dos
dados, recorre-se ao método da análise textual discursiva (ATD).
Desta forma, explicita-se que essa pesquisa em fase de desenvolvimento pertence ao
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) vinculada a Linha de Pesquisa Educação em Ciências, com o início em março de
2019.
2 A confluência de saberes e práticas de professores de biologia: uma análise dos saberes
científicos e pedagógicos de conteúdo
O fazer pedagógico em Biologia no cotidiano, e suas atuações em sala de aula em uma
sociedade cada vez mais plural e complexa, nos faz remeter a busca para o despertar do
aperfeiçoamento das metodologias já existentes, todavia deve-se pensar na inevitabilidade de
se recorrer na fonte do saber para uma melhor qualificação no ensino e aprendizagem.
Para Nóvoa (1995) os problemas pedagógicos não podem serem tratados como uma
receita pronta ao se tratar de diversas situações altamente complexas, não sendo assim
possível reduzi‐ la a poucas variáveis a manipular.
Assim, sem desconsiderar a complexidade do problema, mas no esforço de delimitá‐
lo, dedicamo‐ nos investigar a atuação dos professores, procurando compreender a natureza e
a origem das diferenças entre eles em sua prática pedagógica, voltando o olhar e observações
aos entendimentos dos saberes docentes.
Ao pesquisar a temática proposta, se faz necessário levantar possíveis hipóteses sobre
o papel do professor de Biologia perante a sociedade, pois muitos conceitos vão se convergir
no aspecto da importância da vida, do meio ambiente, manutenção das espécies e até mesmo a
questão do cuidado com a poluição de nosso planeta.
Neste sentido, devemos ter como construção de indivíduo do estudante, que este não é
apenas um mero espectador, porém um grande ator de ações, que vão desde cuidar de seu
corpo, até mesmo daquilo que o mesmo produz e utiliza ao decorrer de sua existência nesse
planeta e seus ecossistemas.
A sustentabilidade é algo que não deveria ser discutido somente na semana do meio
ambiente, e muito mesmo só nas conferências, mas sim, nos lares de todas as pessoas, pois
deveria ser algo em que a família fosse também agente ativo nessa temática tão importante ao
bem estar comum.
Segundo Duré, Andrade e Abílio (2018), boa parte dos professores atua no ensino de
Biologia de modo distante da vida e da realidade do estudante. Outro cuidado que se deve ter
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é das precariedades em ensinar ciências empíricas, pois muitas escolas públicas, ainda estão
obsoletas com relação a dispositivos tecnológicos que auxiliam nas aulas experimentais.
Diante desta conjuntura, a presente pesquisa advém de observações e questionamentos
ocorridos durante a minha trajetória como professor da rede pública de ensino ao trabalhar
com a disciplina de Biologia na Educação de Jovens e Adultos (EJA), por identificar
necessidades formativas no âmbito cientifico para trabalhar de forma diferenciada e
comprometida, a conduzir nossos estudantes a almejada alfabetização e letramento científico.
Desta forma, o mote principal é compreender: Como se configuram e se expressam
saberes científicos e pedagógicos de conteúdos de Biologia subjacentes à docência de
professores desta ciência, ao relatarem o ensino que realizam na EJA?
Com o objetivo de desvelar e dar ênfase ao problema suscitado, sustenta-se como
objetivo as experiências de vida dos professores que atuam na disciplina de Biologia na EJA
na H.E.R.A Escola Estadual de 1º e 2º graus Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara em Santo
Antônio do Leverger – MT.
Para alcançar o objetivo central da pesquisa, precisa-se:


Identificar quais conteúdos de Biologia são trabalhados por esses professores no ensino
médio na modalidade EJA;



Verificar se há interdisciplinaridade da Biologia com as demais disciplinas;



Observar o que os professores utilizam para transformar o conteúdo específico em
aprendizagem e quais os materiais adotados;



Evidenciar processos de formação, e práticas docentes que expressam novos saberes
pedagógicos no ensino de Biologia;



Conferenciar os saberes aplicados ao longa das experiências realizadas no decorrer da
vida de docência.
Na busca de elementos que desponte a melhoria da qualidade na EJA, se faz

necessário promover discussões no que tange a qualificação profissional e formação dos
professores. Pois, atualmente a EJA, têm sido uma alternativa para que as pessoas possam
retornar as escolas e dar continuidade aos seus estudos, como um novo começo, e garantindo
a sua formação intelectual.
Freire (1992), relata uma experiência com camponeses que o designavam como
doutor, por ele ter frequentado a escola, e o mesmo os questionam com 10 perguntas, que no
final tiveram acertado todas, evidenciando que as vivências dos camponeses não podem ser
desprezadas, deste mesmo modo, os alunos da EJA e suas vivências não podem ser
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abandonadas e os seus saberes podem e devem estar presente nos objetos de conhecimento, ou
seja, conteúdos, relacionando os com a realidade deles, para que assim diminua as possíveis
barreiras do letramento cientifico.
Nessa perspectiva, Freire (2005) traz a seguinte reflexão:
[...] A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta
não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura
crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 2005,
p.11)

Ou seja, o indivíduo começa a sua experiência de vida letrando-se antes de alfabetizarse, pois a construção, a formação de vivência do ser, antecede o processo de alfabetização de
ler e escrever.
Nessa perfectiva, pode-se dizer que a pessoa é alfabetizada, mas não letrada pois
possui a capacidade de leitura e escrita, pois ao dizer letrada entende-se que o indivíduo
consegue ir além da leitura e escrita, sendo que o mesmo tenha uma visão de mundo.
Da mesma forma, Soares (2000), relata que essa pessoa em comparação a uma criança
que ainda não iniciou seus estudos é uma analfabeta, mas é, de certa forma, letrada, ou
apresenta certo nível de letramento. Portanto a autora supracitada diz:
Uma criança que vive num contexto de letramento, que convive com livros, que
ouve histórias lidas por adultos, que vê adultos lendo e escrevendo, cultiva e exerce
práticas de leitura e de escrita: toma um livro e finge que está lendo (...), toma papel
e lápis e ―escreve‖ uma carta, uma história. Ainda não aprendeu a ler e escrever, mas
é, de certa forma, letrada, tem já um certo nível de letramento. (SOARES, 2000, p.
47).

Ao falarmos de letramento uma das primeiras pessoa a utilizar a termologia segundo
Soares (2000, p. 15) foi Mary Kato (1986, p. 7) em que a autora afirma que ―(...) a chamada
norma-padrão, ou língua falada culta é consequência do letramento, motivo porque,
indiretamente, é função da escola desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada
institucionalmente aceita‖ isso no início da década de 80, mesmo Kato não tenha definido o
que é letramento.

3 A opção metodológica
Creswell (2010) define abordagem qualitativa como sendo ―um meio para explorar e
para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou
humano‖ (p. 43). Portanto, neste trabalho, opta-se em realizar a Pesquisa Narrativa partindo
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por pressupostos, em uma abordagem qualitativa possibilitando assim, uma investigação mais
próxima possível com os sujeitos, aprofundando no compreender os fenômenos sociais,
utilizando das perspectivas difundidas por Clandinin e Connelly (2011).
A pesquisa narrativa, de acordo com Telles (2002), é uma modalidade de investigação
em que as histórias pessoais e profissionais dos professores, bem como de outros envolvidos
no processo educacional, funcionam como contextos de produção de significados para os
acontecimentos ocorridos na escola e na vida. Nessa forma de pesquisa, pode-se considerar
que as histórias narradas por professores, alunos, funcionários da escola, são ao mesmo tempo
método e objeto de pesquisa a ser observado e estudado.


Lócus da pesquisa de campo: O lócus da pesquisa será constituído na
H.E.R.A Escola Estadual de 1º e 2º grau Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara
em Santo Antônio do Leverger – MT.



Sujeitos da pesquisa: Os sujeitos da pesquisa serão constituídos por docentes
que lecionam a disciplina de Biologia que se propuserem e autorizarem a
participar da presente pesquisa, e assinarem o termo de livre consentimento
esclarecido.



Instrumentos de registros de informações: Serão utilizados para registro de
informações deste estudo os seguintes instrumentos:
i) Questionário: O professor pesquisador deve familiarizar-se com o contexto
em que a pesquisa se desenvolverá, deve negociar com os participantes, e os
principais instrumentos de coleta de dados são, de acordo com Telles, (2002,
p. 103), ―diários para registrar as reflexões pessoais dos participantes;
entrevistas gravadas em áudio para esclarecer tais reflexões e discutir pontos
importantes do fenômeno; e, dentre outros, questionários para verificar pontos
específicos e comuns a todos os que participaram da pesquisa‖.
ii) Entrevista semiestruturada com depoimentos dos sujeitos envolvidos na
pesquisa.

Para (MANZINI, 2006) a entrevista semiestruturada transcreve confiança ao agente da
pesquisa e abre a possibilidade de cruzar e comparar as informações coletadas entre os
participes entrevistado.
No caso da entrevista semiestruturada é imprescindível lembrar que as perguntas
devem ser elaboradas adequando e readequando ao nível de linguagem dos que estão sendo
entrevistado. Contudo, é necessário que as perguntas relacionam a itens e conceitos da
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pesquisa. (GÜNTHER, 1999).
Segundo (MANZINI, 2003b; 2004), uma coleta mal estruturada não trará dados
substanciais para serem analisados. Portanto, adequação da linguagem, nível de dificuldade
mental para respondê-las, sequência de perguntas no roteiro, verificação da existência de
perguntas manipulativas, perguntas com múltiplas finalidades, uso de jargão, dentre outros,
são cuidados necessários para o planejamento, e que antecedem a entrevista propriamente
dita.

Procedimento de análise dos dados: Para os procedimentos de análise dos dados

será utilizada a análise textual discursiva, pois, indica espaços para o entendimento de
fenômenos educacionais sob investigação e, mais que isso, para a emergência de novos
conhecimentos à luz do que se estuda.
De acordo, com Moraes e Galiazzi (2007), percebe-se o crescente número de
pesquisas qualitativas que empregam as análises textuais. Essa análise pode ser realizada com
textos já existentes ou com textos que serão produzidos por meio de entrevistas e observações,
documentos produzidos, especificamente, para a pesquisa.
Valendo-se desta metodologia, objetiva-se aprofundar a concepção daquilo que está
sendo apresentado no material, não existindo o intuito de testar hipóteses para serem
comprovadas ou rejeitadas ao término da pesquisa, ou seja, a ―intenção é a compreensão,
reconstruir conhecimentos existentes sobre os temas investigados‖ (MORAES e GALIAZZI,
2007, p.113).

4 Considerações finais

A Confluência de Saberes e Práticas de Professores de Biologia requer uma análise
dos Saberes Científicos e Pedagógicos de Conteúdo, para uma perspectiva de compreensão
que demonstre os caminhos e as práticas traçadas pelos docentes em inovar a sua prática
pedagógica, e na mediação dos conhecimentos individuais e na coletividade com os
estudantes, e verificar as possíveis necessidades de formação na conjuntura de realidade na
unidade escolar.
Ao se apropriar da abordagem da pesquisa narrativa, este método de pesquisa têm
demonstrado ser bastante satisfatória para relatar e valorizar este estudo qualitativo que
pretende-se realizar, ao partir das vivências dos professores de Biologia, verificar como é
construído a confluência de Saberes e Praticas, com um enfoque nos Saberes Científicos e
Pedagógicos de Conteúdos.
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Resumo:
Buscando alternativas para o problema da escassez de água potável em regiões onde a água apresenta ser
salobra, a construção de um dessanilizador que possa dessalinizar água parece ser uma alternativa para a
população que vivem nessas áreas. As metodologias ativas possuem uma concepção do processo de ensino
aprendizagem que considera a participação efetiva dos estudantes na construção do ensino, e a ABP vem
consolidar essa proposta. O objetivo do trabalho foi construir um dessalinizador térmico solar alternativo de água
potável com estudantes do 2° ano do Ensino Médio da Escola Estadual 13 de Maio por meio da aprendizagem
baseada em problemas. A ABP demostrou ser eficaz quando se pretende prosperar no rompimento dos
paradigmas do ensino tradicional, exigindo uma propositura do professor ao desempenhar um trabalho que torne
o aluno protagonista no processo de ensino aprendizagem. O dessanilizador térmico, demonstrou ser eficaz em
seu funcionamento, podendo ser uma alternativa para utilização no Distrito da São Jorge e outras comunidades
que tenha como principal fonte de abastecimento água salobra, porém há necessidade de adequações para
atendimento da demanda.
Palavras-chave: Metodologias ativa. Água salobra. Protagonismo juvenil.

1 Introdução
No Brasil acontece em algumas regiões a escassez de água limpa, boa parte da
população vê como alternativa o tratamento da água, para torná-la apta para o consumo
humano (REBOUÇAS, 2003). Por mais que tenhamos o volume estimado de 1,4 bilhões de
km3 cobrindo cerca de 70% da superfície da Terra, ainda há algumas regiões Brasileiras, que
não têm acesso à água com características de potabilidade adequadas às necessidades do
consumo humano. Deste modo, percebe-se que tais problemas são muitas vezes acometidos
com relação à distribuição e ao conhecimento sobre seu uso, pois de acordo com
(VICTORINO, 2007, p. 73) ―o consumo, no Brasil representa o segundo maior do mundo,
com 42.957 m³ por pessoa, em cada lar se gasta cerca de 200 l/dia, sendo 27% em cozinha e
beber, 25% no banho e no escovar dentes, 12% são gastos na lavagem de roupa, 3% lavando
carro e 33% com a descarga de banheiro‖.
Essas constatações geraram ao longo do tempo, diversos acordos referentes à diversas
questões ambientais, principalmente a respeito dos recursos hídricos. Essas discussões que
abrangeram os principais problemas que veem sendo enfrentado, referente à falta de recursos
naturais, ocorreram na conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, 1972, que buscaram
maneiras para o desenvolvimento da educação ambiental, para tratar assuntos referentes ao
Meio Ambiente, para levar a conscientização da população, quando a falta dos recursos
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naturais, principalmente sobre a água (PASSOS, 2009).
A educação ambiental pode ser um meio onde possa desenvolver nos cidadãos a
conscientização, para despertar discussões sobre os bens de consumo de forma
interdisciplinar, durante o desenvolvimento educacional do indivíduo, na tentativa de motivalo desde muito cedo a ter um olhar mais atento para relação com o seu próprio ambiente,
aprendendo dele usufruir sem destruí-lo (SILVA, 2009). Por mais que existam incentivadores
para a preservação do meio ambiente, nos enquanto sociedade devemos orientar ou
sensibilizar pessoas acerca do meio ambiente afim de garantir que as futuras gerações possam
desfrutar do mesmo.
Chegamos a um momento da história em que devemos orientar nossos atos em todo
o mundo com particular atenção às consequências que podem ter para o meio
ambiente. Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e
irreparáveis ao meio ambiente da terra do qual dependem nossa vida e nosso bemestar. Ao contrário, com um conhecimento mais profundo e uma ação mais
prudente, podemos conseguir para nós mesmos e para nossa posteridade, condições
melhores de vida, em um meio ambiente mais de acordo com as necessidades e
aspirações do homem. (GONÇALVES, 2002, p. 6).

Há um número cada vez maior de problemas relativos ao meio ambiente que, por ser
de alcance regional ou mundial ou por repercutir no âmbito internacional comum, exigem
uma ampla colaboração entre as nações e a adoção de medidas para as organizações
internacionais, no interesse de anemizar, por exemplo, um dos grandes problemas que
encontramos a falta de água limpa para consumo e utilização no cotidiano, passamos a viver
em um momento de transição, submetendo a uma consciência ecológica para que possamos
garantir as futuras gerações (SOUSA, 2000).
1.1 A água e a dessalinização um panorama
A água é elemento vital para a humanidade, razão pela qual é imprescindível
estudarmos e conhecermos as melhores formas de administrar um recurso tão importante à
nossa existência, buscando também alternativas para esse problema de escassez de água. Para
evitar a escassez de água potável devem-se colocar algumas alternativas em prática e buscar
métodos que não sejam caros para serem desenvolvido. Um desses métodos pode ser a
destilação a partir do sol, haja vista que a luz solar é um recurso natural que em algumas
regiões do Brasil tem em abundância. Esse recurso tem versatilidade permitindo que ela seja
usada não apenas para geração de energia elétrica, mas também para aquecimento de água,
desidratação e secagem de alimentos, cozimento (RAMOS FILHO, 2011).
As técnicas de destilação solar são usadas há mais de 100 anos, sabe-se que a primeira
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aplicabilidade dessa técnica foi 1872 no norte do Chile para suprir com água potável a
população de mineiros que trabalhavam nas minas de Salgema, este primeiro destilador,
composto de unidades de 60 m2 com área total de 4400 m2 foi até 1908 a única fonte de água
potável para a comunidade mineira (SOARES, 2004).
A água é responsável por todos os processos metabólicos no corpo humano, incluindo
as principais funções são permitir o transporte de substâncias, permitir trocas de nutriente
entre os órgãos e o ambiente externo, auxiliar na regulação da temperatura do corpo e
eliminar toxinas. É muito utilizada durante o processo de respiração. A ausência de água no
organismo impede o sistema natural de limpeza e desintoxicação, contribuindo para o
aparecimento de inúmeras doenças ocasionando óbitos. A água salobra pode ser encontrada
nos aquíferos subterrâneos, possui inúmeros sais nela dissolvidos e é chamada de solução
salina devido à dissolução de sal (soluto) em um liquido (solvente), que normalmente é a água
(SOARES, 2004). A retirada dos sais da água pode ser realizada utilizando a dessalinização
parcial ou completa, e o objetivo da desmineralização parcial é diminuir o teor de sal a um
grau que torne a água conveniente para ser bebida ou em outras finalidades em geral. Já o
processo de desmineralização completa, visa fornecer água apropriada para utilização em
aplicações industriais.
A construção de um dessalinizador consiste na montagem de um recipiente com água
salobra com fundo negro para que haja a absorção da luz do sol, coberta com uma lona
transparente formando um ambiente hermético (SOARES, 2004). A energia absorvida
esquenta a água com sais e faz com que evapore parte dela e que aumente a umidade do
tempo junto a superfície da mesma, produzindo então as correntes de convecção dentro do
ambiente do destilado. Sendo assim o ar úmido, mais quente, sobre a lona transparente, que
está mais fria; cuja superfície condensa com o vapor d‘agua, desliza para baixo e cai
gotejando para cuba coletora, saindo pelos extremos em forma de água doce. Segundo
Gonçalves (2002) a quantidade de água salobra contida no recipiente deve ser no mínimo o
dobro de água doce produzida, pois esse processo é vagaroso.
O estudo de processos como esse, dessalinizador alternativo, é de grande importância
visto que ao levar projetos para serem discutidos e produzidos no âmbito escolar, favorece a
implementação de questões ambientais na educação, sendo ela dirigida tanto às gerações
jovens como aos adultos que passam a ter um olhar diferenciado aos menos favorecidos
adquirindo uma conduta coletiva inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a
proteção e o melhoramento do meio ambiente em toda sua dimensão.
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1.2 O Ensino de Química, Física e Biologia abordando a dessalinização
A Base Nacional Curricular Comum propõe quatro competências específicas para o
ensino das ciências da natureza e suas tecnologias, no ensino médio, uma delas, que norteou
nossos trabalhos foi primeira, onde diz que o estudante deve ser emancipado no processo de
ensino aprendizagem, sendo capaz de determinar fenômenos naturais e processos
tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e
coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e
melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e ou global. A essas competências,
são determinadas várias habilidades emancipadoras dentre elas está aquela que comtempla
nossos objetivos.
Analisar a ciclagem de elementos químicos no solo, na água, na atmosfera e nos
seres vivos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana
sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ou coletivas que minimizem
consequências nocivas à vida (BNCC, 2019 p 541) (EM13CNT105)

A construção do protótipo de um dessalinizador, deve estar alinhado com o
planejamento escolar tendo o professor como mediador do trabalho, provocando a pesquisa ao
levantar problemas a serem solucionadas com desenvolvimento dos trabalhos e o estudo. Para
Azevedo (2010), os problemas a serem elencados devem ser estruturados em perguntas e a
elas dar-se-á o início da pesquisa, sendo assim quanto mais abranger as necessidades locais do
item a ser estudado, mas resultados positivos será possível encontrar.
A participação do aluno de modo que ele comece a produzir seu conhecimento por
meio da interação entre pensar, sentir e fazer em situações que envolvam problemas de sua
realidade, de certa forma acaba por incentivar a produção de habilidades nos discentes, como
por exemplo raciocínio, flexibilidade, astúcia, argumentação e ação, além do conhecimento de
fatos e conceitos atuais (AZEVEDO, 2010). Para Llanos et al (2016), questões éticas podem
estar envolvidas nesse modelo de aprendizagem, onde o indivíduo aprende a ouvir a opinião
do outro e a socialização se torna corriqueira, alterando a relação dos sujeitos envolvidos na
pesquisa.
Inicialmente o trabalho propôs a integralização das disciplinas de química, física e
biologia utilizando um método crítico e reflexivo acerca da dessalinização da água salobra
como alternativa de tratamento da água na comunidade Distrito de São Jorge, onde os
recursos hídricos são limitados. Sendo assim, de forma contextualizadora cada docente das
disciplinas envolvidas na pesquisa aprimorou em sala o problema, hipótese e a pergunta do
projeto, de forma multidisciplinar. Para Amaral (2018) esta preparação, que permite utilizar
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os conhecimentos em prol de uma melhoria das condições de vida, do desenvolvimento
social, político e cultural, proporciona aos estudantes o desenvolvimento de problemas
concretos, utilizando suas competências e conhecimentos para satisfazer as necessidades da
sociedade, melhorando a sua participação perante a mesma e exercendo a sua cidadania
(CACHAPUZ et al, 2005).
A construção do protótipo, levou em consideração o sombreamento e a inclinação do
terreno, que foi devidamente planejada anteriormente pelos alunos e professores para que
assim a execução do projeto fosse um sucesso. A radiação solar importante para o processo se
divide em três tipos, que são, 40% de radiação visível, 5% de radiação ultravioleta, que varia
com a umidade do ar, e radiação infravermelha invisível que representa de 55 a 60% da
energia solar. Sendo assim, é possível captar mais energia solar com a rotação da superfície
receptora de forma continua, afim de manter incidência normal, por exemplo, latitude sendo
de 35°, é possível interceptar 58% de radiação solar a mais, e por meio disso construiu-se um
protótipo de dessanilizador térmico, buscando exatamente essas posições com pouca
inclinação. Por tanto os dados citados acima são de suma importância para o experimento e
foram utilizados para a construção do protótipo de dessanilizador, que possuem como
principal fonte para seu funcionamento a energia solar.
1.3 A metodologia ativa e a aprendizagem baseada em projetos
Preocupados com as futuras gerações o professor deve auxiliar o estudante na
emancipação do saber no que tange aos problemas econômicos e sociais contextualizando
temas atuais aos componentes curriculares. Para Llanos et al (2016), um exemplo disto é o ato
didático-pedagógico de instrumentalizar o aluno a respeito de temas como a dessalinização da
água, possibilitando a abordagem do conteúdo separação de misturas com essa temática social
a ser trabalhada através da experimentação problematizadora.
A inserção de metodologias que possam contribuir para alavancar a aprendizagem é de
grande importância para o ensino, inclusive aquelas que constroem a ideia de transformar
aulas em conhecimento prático de aprendizagem efetiva, levando os professores e gestores
buscarem cada vez mais informações teórico-práticas com a intenção de motivar seus
estudantes a se tornarem protagonistas em sua aprendizagem (BACICH e MORAN, 2018).
As metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino e
aprendizagem que considera a participação efetiva dos alunos na construção da sua
aprendizagem, valorizando as diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse
processo para que aprendam melhor, em seu próprio ritmo, tempo e estilo (MORAN, 2015).
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Mesmo sendo de forma gradual e progressiva, a integração dessas metodologias na educação
ainda se encontra na fase de rompimento de concepções teóricas da formação inicial e
continuada de professores e também de transformação do desenvolvimento da prática
pedagógica através da experiência do professor na formação em serviço. No entanto, o
compromisso de ser professor profissional do século XXI é desafiador, pois para dar sentido à
escola como uma instituição de ensino necessária para o desenvolvimento profissional do
estudante em meio à facilidade de acesso a informação e novidades tecnológicas aceleradas
que se é estabelecido atualmente, não é uma tarefa fácil. Por isso, a atualização científica e
metodológica de ensino se faz necessário continuamente em nossa vida profissional, porque
―Os bons professores e orientadores sempre foram e serão fundamentais para avançarmos na
aprendizagem‖ (MORAN, 2018, p.9)
A aprendizagem baseada em projetos (ABP) é uma metodologia ativa capaz de
envolver o aluno ao conteúdo a ser compreendido de forma inovadora e empolgante, no qual
os mesmos são motivados por problemas do mundo real ou de uma comunidade e como tarefa
empenha-se em propor soluções (BENDER, 2014). A ABP pode ser utilizada quando se quer
desenvolver projetos baseados em uma necessidade de uma comunidade ou região, desde que
parta da realidade e do contexto do trabalho cooperativo dos alunos para propor as soluções.
Para Bender (2014), o professor assume um papel importante no processo, principalmente
porque para que isso aconteça é necessário um conjunto de mudanças na reponsabilidade de
ensinar, desapropriando a forma de repassador de conhecimento e incorporando o facilitador
de aprendizagem no contexto da resolução de problemas.
O presente trabalho tem por objetivo construir um dessalinizador térmico solar
alternativo de água potável com estudantes do Ensino médio 2° ano do Ensino Médio da
Escola Estadual 13 de Maio por meio da aprendizagem baseada em problemas.
2 Aspectos metodológicos
O processo de elaboração do projeto de ABP, iniciou-se com o enquadramento da
metodologia ativa como suplemento as atividades curriculares das disciplinas de Biologia,
Química e Física. O projeto foi planejado observando atentamente a sua viabilidade, e para
estimular a pesquisa delineou-se uma "ancora", ou seja, uma simples narrativa de um
parágrafo descrevendo o problema. Em seguida foi desenvolvido uma "questão motriz" com
os estudantes e os professores de Química, Física e Biologia, afim de evidenciar o foco
principal da pesquisa, servindo para determinar como seria realizada a abordagem para
despertar a atenção do estudante ao propor uma solução. Por fim, como pode ser visto na
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Figura 1, as discussões anteriores deram origem ao brainstorming, que ao realizar uma síntese
dos debates realizado em sala acerca do assunto, são capazes de formular hipóteses sobre a
natureza do problema.
Figura 1 – Planejando os pontos essenciais da Aprendizagem baseada em Projetos

Fonte: Os Autores (2019).

Para a montagem e a construção do dessalinzador procurou-se uma área de pouco
sombreamento no terreno da escola, onde houvesse também pouca inclinação para o
nivelando em 3,5 por 1,5 metros.
Realizou-se também a marcação das medidas do protótipo observando os pontos
cadeias, para que o sentido do sol nascente e no sol poente fosse constante no experimento.
A água salobra para ser dessalinizada com o uso do dessalinizador foi coletada no
distrito da São Jorge, localizado a aproximadamente 30 km do município de Tangará da Serra.
3 Resultados e discussão
O planejamento do projeto iniciou-se com delimitação da pesquisa em uma roda de
conversa, onde os estudantes sugeriram o tema água para caracterizar o trabalho. Com posse
dessa informação, e com a intenção de entender a viabilidade da proposta, descobriu-se que
um dos estudantes moravam em uma localidade onde a água não era potável, sendo
caracterizada como salobra, e a partir daí com a realidade aumentada começou os preparativos
para o desenrolar dos pontos principais da ABP.
Ancoragem do projeto foi motivada pela necessidade do distrito onde residia uma
estudante e a própria comunidade em obter água potável para o consumo humano e certos
disso utilizou-se a ABP de forma suplementar aos conteúdos norteadores das disciplinas
envolvidas. Os conteúdos de química abordados durante a conceituação do tema e a
problematização da pesquisa foram: separação de misturas, natureza dos elementos químicos
que formam as misturas; e densidade, temperatura e solubilidade dos elementos, já que a
dessalinização é um processo químico que procura separar os sais e outros minerais da água.
Em física os conteúdos contemplados foram: propagação de calor, condução, convecção e
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irradiação, no entanto a irradiação térmica foi o tema mais importante neste estudo já que o
calor liberado pelo sol chega até a terra emitindo ondas que causam o aumento da
temperatura. Na disciplina de biologia, como as demais, procurou-se integralizar os temas
relacionados a construção do protótipo a partir de um contexto ambiental, diante das
dificuldades enfrentadas pela comunidade em questão, e a realidade local. Propôs-se o estudo
do processo de tratamento de água, a água salobra e o processo de irrigação de plantas e
sustentabilidade e meio ambiente.
Conforme a figura 2 mostra o planejamento inicia-se com a ancoragem da pesquisa,
que nesse caso buscou elucidar a escassez de água potável naquela região, tendo em vista que
a apenas 30 km a cidade de Tangará da Serra possui água potável para consumo. Os
conteúdos conceituais compreendidos nas disciplinas envolvidas na pesquisa serviram de
suporte para a construção da "questão motriz", onde os estudantes propuseram a construção
de um dessalinizador térmico solar alternativo para dessalinizar a água daquela região.
Para Bender, (2014) não se deve poupar esforços para delinear "ancoras" em projetos
de ABP, pois só assim eles irão estimular os estudantes a se interessarem pelo problema a ser
resolvido.
Figura 2 - Planejando os pontos essenciais da Aprendizagem baseada em Projetos

Fonte: Os autores (2019).

Ainda sobre os aspectos do planejamento, a ancoragem e a "questão motriz" não
poderão andar sozinhas pois no caso do trabalho aqui apresentado, ela norteou os estudantes a
construírem um dessalinizador viável para a comunidade e ainda assim através dos debates e
discussões acerca do assunto; surgiram muitas ideias e a através delas foram criando as
hipóteses para o problema (Figura 2). O brainstorming, serve para identificar e priorizar
questões já elencadas pela "questão motriz" sendo nesse tempo o momento da reflexão e a
priorização de questões especificas do processo, que na ocasião surgiram as seguintes
hipóteses: é possível produzir agua potável para a comunidade de forma simples e com
material de baixo custo? E em um segundo momento, como visto na figura 2, levantou se a
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seguinte afirmação: o protótipo poderia solucionar o problema da escassez da água potável
daquela região?
Diante disso o trabalho teve como importância verificar a funcionalidade do
experimento e com posse dos dados analisa-los e posteriormente emitir consideração ao seu
uso, uma vez que a construção de um protótipo do dessalinizador de forma sustentável e com
intuito de melhorar a qualidade de vida de uma comunidade por si só reduziria o impacto
ambiental que um processo invasivo causaria naquela comunidade.
O trabalho contou com a participação dos alunos tanto no estudo, planejamento e
processo de construção do protótipo, como também na pesquisa de assuntos relacionados a ele
e vinculados às disciplinas de Química, Física e Biologia. Os materiais utilizados na
construção do protótipo foram de baixo custo e sua escolha teve origem na característica do
experimento, para que não houvesse perda da temperatura adquirida diariamente.
3.1 A construção do dessalinizador
O protótipo do dessalinizador foi construído por alunos do 2° ano do ensino médio da
Escola Estadual 13 de Maio em Tangará da Serra, MT no ano de 2017, e o modelo utilizado
foi baseado no construído pelo Instituto Eco-Engenho (cartilha como construir um
dessalinizador). Para o desenvolvimento do projeto procurou-se uma área de pouco
sombreamento no terreno da escola, onde houvesse também pouca inclinação para o
nivelando em 3,5 m por 1,5 m. Realizou-se também a marcação das medidas do protótipo
observando os pontos cadeias, para que o sentido do sol nascente e no sol poente fosse
constante no experimento (Figura 3).
Figura 3 – Escolha do local, demarcação e limpeza

Fonte: Os autores (2017).

Para Bezerra (1982), a energia solar é uma fonte não poluente que pode ser utilizada
de forma concentrada, tendo sua incidência na superfície da terra de forma eletromagnética,
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sendo distribuídas 3% de ultravioleta, 42% de luz visível e 55% de infravermelho,
dependendo da forma como é captada e os níveis de temperatura obtidos podem variar desde a
temperatura ambiente até alguns milhares de graus centígrados. Dessa forma, essa mesma
energia, proporciona o aquecimento térmico da água no processo de dessalinização,
ocasionando a evaporação e condensação, que consiste em evaporar a água até converte-la em
vapor d‘água, e finalmente, o vapor se transforma em água destilada.
Como demonstrado na figura 4, foi escavada uma calha estreita no terreno com largura
de 1 m com comprimento que pode variar devido a necessidade. As canaletas foram feitas
com o auxílio de um enxadão, sendo depositada a água salobra que circundará toda a calha.
Figura 4 – Construção das calhas no solo

Fonte: Os autores (2017).

Em seguida coloca-se três estacas de madeira de 60 cm para dar suporte para a lona,
estando a 1,2 m de distância uma da outra, deve-se também colocar uma camada de isolante
térmico no fundo da calha, que pode ser isopor ou palha de arroz. Na figura 5 A, pode ser
observado a utilização de cinco folhas de isopor no experimento, e na figura 5 B, que
obedeceu ao tamanho do protótipo no chão.
Figura 5 – A) placas de isopor sendo colocadas no
solo,

B) Estacas de madeira sendo colodadas no solo

Fonte: Os autores (2017).
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Na sequência, figura 6 A, cobre-se o protótipo com uma manta de plástico negro de
0,4 mm de espessura e 4 por 2 m de comprimento, por ser resistente à radiação solar, devendo
ser realizados alguns furos no local onde as estacas de madeira estarão transpassadas. Para
que não ocorra perda de água ou vapor é necessário vedar o local onde foi feito o furo na
manta (onde transpassou a madeira).
Figura 6 – A) Os alunos colocando a lona preta e
fazendo as amarrações;

B) Colocação da lona transparente, encanamento e
reservatórios e em de detalhe do reservatório
inserido no chão

B
Fonte: Os autores (2017).

Por fim, foi realizado o encanamento na tubulação do reservatório da água salobra.
Utilizou-se um balde de 15 litros com tampa, onde na tampa fora feito um furo e anexou-se
um metro de cano (utilizou nesse procedimento a cola de pvc). Na outra extremidade do
dessalinizador foi necessário cavar uma cova para inserir outro balde deixando somente a
tampa para fora, afim de receber e armazenar a água destilada. Enterrou-se também, um cano
de 30 cm até o fundo da canaleta, possibilitando que somente a emenda da boca do joelho de
25 mm apareça. Como demonstrado na figura 6 B, coloca-se a manta plástica transparente
(200 micras de 4,5x2,5m) resistente a radiação solar, com as estacas dando suporte para a
mesma.
Sendo assim, a água salobra é colocada na calha como demonstrado na figura 7,
sofrendo processo de evaporação pelo calor provocado pela radiação solar. O vapor condensa
nas paredes laterais da manta transparente e escorre em forma de pequenas gotas até a
pequena calha superior, escoando por essa até um reservatório, que fica enterrado no solo,
podendo ser um balde desde que tenha tampa. A água resultante pode ser isenta de agentes
patogênicos ou contaminantes químicos, alta concentrações de saís.
O modelo do protótipo construído nesse trabalho é bem simples e demonstrou ser,
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acessível para suprimento de necessidade residencial ou de pouco consumo. Para atender a
uma demanda maior de água, faz-se necessário adequação do tamanho, ou seja, aumentar o
comprimento do dessalinizador, ou construir dois outros módulos semelhantes.
Como dito anteriormente, para a verificar o funcionamento do dessalinizador
construído, utilizou-se agua coletada no coletada no Distrito de São Jorge, onde a água
encontrada possui alta concentração de sais, e mudança no sabor. Observou-se que ao utilizar
os dez litros de água salobra, passando por todo o processo em 72 horas, obtiveram-se 8 litros
de água com aparente potabilidade, sem mudança no sabor e na cor.
A população dessa comunidade utiliza como principal fonte de abastecimento de suas
residências e escolas, essa mesma água, que é coletada através de um poço artesiano e lavado
para as casas por tubulação. Afim de constatar tais evidências, como mostra a figura 7,
fotografou-se a bomba que impulsiona a agua do poço para as casas e as características da
salinidade são marcantes por conta da corrosão causada na mesma.
Figura 7 - Bomba d’água, usada para obter a água no poço artesiano que abastece o
distrito da São Jorge e a corrosão provocada pela água salobra ou seja rica em sais.

Fonte: Os autores (2017).
Para ser utilizado no protótipo do dessalinizador, dirigiu-se até o distrito da São Jorge
e coletou 10 litros da água do poço da figura 7, onde já é possível verificar que a água
apresenta característica de presença de sais, e ainda obteve uma amostra de água que saem das
torneiras das casas e para utilizar no processo de dessalinização construído pelos alunos.

4 Considerações finais
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A aprendizagem baseada em projetos demostrou ser eficaz quando se pretende
prosperar no rompimento dos paradigmas do ensino tradicional, exigindo uma propositura do
professor ao desempenhar um trabalho que torne o aluno protagonista no processo de ensino
aprendizagem. As atividades propostas nesse modelo de projeto de metodologia ativa, por
serem coletivas exigem o engajamento do estudante ao prepara-lo para as necessidades da sua
vida real ao propor soluções e resolvendo problemas.
Pode-se perceber que a Educação Ambiental reforça o caráter emancipador do aluno
inserido na sociedade, através da participação e no contato direto com a realidade. A falta de
água potável, e a possibilidade de desenvolver novas alternativas para a melhoria da qualidade
de vida e o desenvolvimento da comunidade do Distrito de São Jorge, foram superadas por
todos os estudantes do 2° ano. No entanto, sabemos que a realidade da água salobra daquela
região é uma dificuldade que percorre anos desde a época de sua fundação e a quantidade de
sais existentes na água ainda não foi investigada profundamente.
Por meio da construção e desenvolvimento do trabalho ouve uma conscientização por
parte dos alunos, para a necessidade do racionamento de água potável, pois entende-se que na
comunidade estudada a água é imprópria para o consumo por não conhecermos as
características físicas e químicas da mesma e pela própria mudança de sabor; e pelo dever de
estar inserido na sociedade e contribuir para o equilíbrio.
Os resultados obtidos pelo dessalinizador ao ser colocado dez litros de água salobra
passando por todo o processo em 72 horas, obtiveram-se 8 litros de água com aparente
potabilidade, sem mudança no sabor e na cor, demonstrando que houve uma redução
considerada dos teores de sais da água salobra. Por falta de recursos financeiros não foram
realizadas analises físicas e químicas na água obtida pelo dessalinizador, restando então o
fomento de novos trabalhos que reforcem a necessidade das análises para a garantia do
experimento.
O dessalinizador térmico, demonstrou ser eficaz em seu funcionamento, podendo ser
uma alternativa para utilização na comunidade do Distrito de São Jorge e outras comunidades
que tenha como principal fonte de abastecimento água salobra, porém há necessidade de
adequações para atendimento da demanda.
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Resumo:
O presente relato de experiência vivenciado no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
apresenta uma reflexão das vivências durante o auxílio e desenvolvimento de atividades na Escola Estadual Irany
Jaime Farina, localizada no bairro Cotrel na cidade de Guarantã do Norte, que teve início em setembro de 2018 e
vai até março de 2019. O PIBID tem como objetivo principal a elevação da qualidade da formação inicial de
professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica.
Aproveitando a oportunidade de estarmos em uma escola do campo que realiza atividades práticas voltadas para
a vida rural, juntamente com os discentes e gestão escolar e apoiados pelos professores optamos por realizar
estudos sobre as abelhas, fortalecendo a apicultura através de atividades práticas e teóricas.
Palavras-chave: PIBID. Experiências. Iniciação à docência.

1 Introdução
Melípona é um género de abelhas da tribo Meliponini (sem ferrão ou com ferrão
atrofiado), povoam o Brasil com mais de trezentas espécies, uma vez que pelo menos 40
espécies são as mais conhecidas.
Meliponicultura e uma atividade que auxilia no equilíbrio biológico dos biomas
brasileiros e na preservação das espécies vegetais, além de ser sustentável.
O mel de abelha tem sido usado pelos seres humanos ao longo do tempo, mas ainda
pouco consumido, não apresentando ênfase comercial, uma vez que as pessoas ainda não
perceberam sua real importância. Neste contexto, visando que as abelhas são instrumentos
didáticos excelentes, apresentando leques de conhecimentos, curiosidades e até informações
para atrair a atenção dos alunos. Estes insetos possuem características econômicas, biológicas
e ecológicas facilitando o desenvolvimento do projeto, buscando informar, sensibilizar,
conscientizar a comunidade escolar da importância, da necessidade da preservação das
espécies das abelhas para que a biodiversidade vegetal dependente da polinização tenha
continuação da prole e enriquecendo seus conhecimentos abordando a atividade melípona,
que pode contribuir para o desenvolvimento econômico como alternativa de renda na
produção de mel e seus derivados. Com oficina de ensino sobre esta atividade, reforçamos
que as abelhas sendo os principais agentes polinizadores de plantas, também dependem dos
vegetais para sobreviver pois, retiram néctar, pólen e resinas.
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Abelhas estão morrendo em grande quantidade pela toxidade dos agrotóxicos usados
em grande escala no Brasil, sendo necessário levar ao conhecimento do risco que corremos
pela ação antrópica estar provocando o desequilíbrio principalmente da polinização.
Listamos relatos de atividades que foram desenvolvidas com a turma do 1º EM-A,
alunos da Escola Estadual Irany Jaime Farina com início no ano de dois mil e dezoito (2018)
em parceria com professores regentes da turma referente a apicultura, uma atividade que
exige interesse e dedicação,

que se for conduzida corretamente poderá ajudar na

sustentabilidade se destacando na economia, saúde e preservação ambiental (ecologia:
polinização) Visando que durante anos a atividade contribuí para uma perfeita harmonia entre
flora e fauna, sendo responsável pela perpetuação de algumas espécies vegetais e também
pelo aumento da produção e também proporcionando ao homem acesso a produtos saudáveis
como mel, cera, geleia real, própolis, pólen, os quais podem complementar a alimentação e
auxiliar no combate a enfermidades diversas.
Ao contrário do que se imagina em termos de produção de mel e outros produtos
melíponas, o Brasil explora uma parcela muito pequena de seu potencial, com relação à
produção de mel.
2-Referencial Teórico
Melípona é um género de abelhas da tribo Meliponini (sem ferrão ou com ferrão
atrofiado), que se encontra difundido em áreas quentes dos neotrópicos, de Sinaloa e
Tamaulipas (México) a Tucumán e Misiones (Argentina).
"Quantidades diárias de proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais e água, são
encontrados no pólen e mel, os quais compõem a dieta indispensável para o desenvolvimento
das colônias‖ (COUTO; COUTO, 1997).
No Pará foi descoberto a espécie de abelha considerada ideal para polinizar o açaí,
podendo aumentar em até 40%a produtividade (EMBRAPA)
Fipronil e neonicotinoides agrotóxicos responsáveis pela morte do grande número de
abelhas. (Associações de apicultura, secretárias de Agricultura e pesquisas realizadas por
universidades).
3 - Metodologia
Durante anos a atividade melípona vem contribuindo para uma perfeita harmonia entre
flora e fauna, sendo responsável pela perpetuação de algumas espécies vegetais e também
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pelo aumento da produção através da polinização. Proporcionando ao homem acesso a
produtos saudáveis como mel, cera, geleia real, própolis, pólen e apitoxina, os quais
complementam a alimentação e auxiliam no combate a enfermidades diversas. A atividade
melípona é considerada por muitos como uma farmácia ambulante.
Durante o desenvolvimento do projeto, um dos objetivos era também construir
melgueiras (caixas de madeira) para abrigar um enxame de abelhas sem ferrão que ganhamos
de um apicultor e esta abrigada em uma árvore no bosque da escola, porém ainda não foi
possível, pois não conseguimos uma pessoa para nos ajudar nessa construção. Mas estamos
engajados para que todo o objetivo do projeto seja totalmente satisfatório.
Por ser escola do campo onde a maioria dos alunos convivem na lida com a
lavoura este projeto foi de suma importância tanto para mim como pibidana quanto para os
demais envolvidos no projeto, que foi dividido em quatro etapas.
Na primeira etapa as oficinas de ensino foram trabalhadas com os alunos em sala de
aula, contextualizando as temáticas: As abelhas; Introdução das abelhas no Brasil; Rainha e o
Voo Nupcial; Os zangões; As operárias; Como trazem o alimento; Apicultura; Início da
Criação; Manejo; Anatomia das abelhas; Como saber qual é a rainha; Comunicação e
orientação das abelhas; As abelhas e a Polinização; Colmeia; Construções das melgueiras;
Produtos das abelhas. A diferença entre abelhas com ferrão e enfatizando mais a sem ferrão
Com leituras através de diferentes meios de comunicação, foram teoricamente
realizadas discussões e debates referentes ao uso excessivo de agrotóxicos a base de
neonicotinoides e de Fipronil que provocam a morte dos insetos, principalmente das abelhas.
Reflexão posteriormente acompanhada de visita em lócus em propriedades que perderam
grande parte da produção de frutíferas pela falta de polinização e também a grande
diminuição da coleta de mel e consequentemente de seus derivados.
Na segunda etapa foi realizado uma visita técnica na propriedade de um apicultor do
município de Guarantã do Norte, que trabalha com abelhas sem ferrão, onde todos os
Pibidianos juntamente com a supervisora do PIBID e professora de agrárias Jaqueline, a
professora de matemática Nilce e alunos representantes do Ensino Médio. Recebemos
informações, explicações e demonstrações através da teoria acompanhada da prática
referentes a meliponicultura, foi gratificante, pois, aprendemos, entendemos e passamos a
observar com mais atenção o fantástico mundo das abelhas, de como é feito a coleta do mel,
desde a retirada dele das melgueiras até o processo de centrifugação e comercialização.Ficou
ainda mais fortalecida a necessidade do cuidado, do respeito com as nossas abelhas.
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Na terceira etapa foi construído as melgueiras simplificadas (caixas de madeiras)
abrigando um enxame de abelhas recebido de doação de um técnico zootecnista, sendo
alojado no bosque, dando início as atividades apícolas na escola, porém, buscamos concluir
está etapa quando conseguimos uma pessoa com disponibilidade e que apresente
conhecimentos aguçados na construção de melgueiras padrões para nos ajudar, nos orientar.
Então o enxame que ganhamos será transferido para o local apropriado (melgueira padrão) e
consequentemente poderemos fazer a captura de mais enxames. Esta etapa também foi
mrcada pela participação da MOSTRA DA ESCOLA, evento tradicional no qual ocorrem
exposições de trabalhos escolares realizados anteriormente. Juntamente com alunos
envolvidos no nosso projeto Meliponicultura marcamos presença com demonstrações e
explicações teóricas e registros de nossas práticas
Na quarta etapa juntamente com os alunos fizemos receitas culinárias utilizando o mel
que ganhamos durante a visita ao apicultor e servimos com pão confeccionado por alunos,
após, um momento audivisual apresentado que fortaleceu que somos dependentes das
abelhas para que nossa espécie não passe fome por falta de polinização dos vegetais, deixou
claro o quanto Meliponicultura contribui na saúde e na economia humana.
4 - Resultados Alcançados
Acredito que este projeto contribuiu para que todos que tiveram acesso ao mesmo,
agora são capazes de compreender a importância da apicultura, já que esses estudos
demonstraram que a criação de abelhas requer muitos cuidados, a intenção foi fornecer
informações para que a comunidade podesse iniciar uma criação de abelhas ou apenas
conhecer esse mundo fantástico das abelhas.
Dentro da proposta de trabalho que estavam previstos alguns objetivos, os quais
consideramos importantes foram atingidos, tais como: a troca de experiências e conhecimento
entre acadêmicos, professores, alunos, diretores, coordenadores e demais pessoas que
trabalham na unidade escolar. Com base nas teorias e práticas apresentadas, foi possível
observar que os alunos compreenderam a importância e o processo da atividade melípona, e
acreditamos que estão aptos a dar continuidade nas atividades meliponas na escola com ajuda
dos professores ou em casa já são capazes de colocar em pratica o que aprenderam .
5 - Considerações Finais
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Durante o desenvolvimento do projeto observamos alguns pontos negativos como, por
exemplo a dificuldade do professor para conseguir recursos como: transporte para
proporcionar uma aula diferente aos seus alunos, e profissional voluntário para estabelecer as
práticas educativas (construção da melgueira) Pontos positivos foram marcantes, como os
alunos demonstrando interesse nas atividades propostas, participação e o empenho da escola
para que o projeto fosse executado com sucesso.
Finalizando podemos afirmar, dizer que o programa PIBID está contribuindo muito
com os acadêmicos envolvidos e principalmente com os alunos, fazendo a diferença na
escola.
6 - Referencias
https://educere.bruc.com.br/CD2013/pdf/13698_7113.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/enalic/trabalhos/443-54634-29112018-212644.pdf
https://www.criarabelhas.com.br/meliponicultura-especies/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Melipona
http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/6835/4525
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A INTERDISCIPLINARIDADE NO CURSO DE LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS NATURAIS: UMA ANÁLISE CURRICULAR
Marcos Vinícius Ferreira Vilela (IFMT/Campus Rondonópolis) – marcos.vilela@roo.ifmt.edu.br
Resumo:
A presente investigação analisa o currículo do curso de Licenciatura em Ciências Naturais (LCN) da
Universidade Federal do Pará (UFPA), na busca de se compreender de que forma a interdisciplinaridade é
concebida e materializada no curso. O aspecto metodológico norteou-se pela abordagem qualitativa a partir de
uma análise documental (Projeto pedagógico do curso e o seu respectivo currículo). A análise foi realizada em
duas etapas: Na primeira etapa realizou-se uma leitura flutuante do currículo e das ementas das disciplinas, que
fizessem alusão ao termo ―interdisciplinaridade‖; na segunda etapa, foi realizada uma análise categorial dos
componentes curriculares, sendo que as disciplinas foram analisadas com base em duas categorias: ‗temática
interdisciplinar‘ e ‗projetos integradores‘.Com base no estudo realizado, foi possível observar que a
interdisciplinaridade aparece de maneira formal no Projeto pedagógico do curso. Com relação ao currículo do
curso, observou-se que este foi concebido e organizado a partir de temas interdisciplinares. Entretanto, não
foram identificadas disciplinas que buscavam a ocorrência da interdisciplinaridade por meio de projetos
integradores.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Licenciatura em ciências Naturais. Formação de professores de Ciências.

1 Introdução
A discussão sobre a interdisciplinaridade na formação de professores de nível superior
não é recente, sendo observado um adensamento nesses estudos desde os anos 2000. A partir
da aprovação da Resolução CNE/CP nº 1/2002, que instituiu as primeiras Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) para Formação de Professores da Educação Básica - em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena - houve um aumento no surgimento de
cursos que pautam sua organização com base na interdisciplinaridade (PINTO; PINTO,
2014).
Já as DCNs para a educação básica (Resolução CNE/CP nº 02/2012) reforçam o
disposto na LDB/96 quando trata de uma nova organização curricular para a educação básica.
Nessa nova organização, prevê-se a estruturação de um currículo dividido em duas partes:
uma parte comum, que deve se constituir a partir das áreas do conhecimento e conteúdos a
serem definidos pela BNCC1; e uma parte diversificada, que deverá considerar os aspectos
locais e regionais na qual a escola está inserida. Apesar dessa divisão em partes, esses dois
blocos deverão ocorrer de modo integrado (BRASIL, 1996, 2000, 2017; MEC, 2016).
No ensino fundamental especificamente, a interdisciplinaridade se apresenta como
uma possível solução para a superação da fragmentação de conhecimentos e como estratégia
educacional; que, em conjunto com a contextualização, almeja dar resultados e integrar
teorias e vivências. Nessa perspectiva, surgem as licenciaturas interdisciplinares, nas quais os
1

Base Nacional Comum Curricular
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licenciandos estudam temas amplos e diversificados; e a formação ocorre por área do
conhecimento (BIERHALZ; ARAÚJO; LIMA, 2013).
Os cursos de licenciatura em Ciências Naturais/da Natureza têm como objetivo formar
professores para atuar nas séries finais do ensino fundamental. Entretanto algumas dessas
licenciaturas também formam professores para o ensino médio visando a ampliar o espaço de
atuação dos licenciados (IMBERNON et al., 2011). A UFPA passou a ofertar o curso de
Licenciatura em Ciências Naturais (LCN), inicialmente por meio de turmas especiais, em
cidades do interior do Estado do Pará. Atualmente, a LCN/UFPA é ofertada em Belém/PA,
estando sediada na Faculdade de Ciências Naturais (FACIN).
Por se tratar de uma formação relativamente nova, ainda são poucos os trabalhos no
campo da pesquisa ―formação de professores de Ciências‖, que se dedicaram a investigar a
formação ofertada por esses cursos. Em um levantamento realizado no banco de teses da
CAPES2, utilizando as expressões de busca ―Ciências Naturais‖, ―Ciências da Natureza‖,
―licenciatura em Ciências‖ e ―licenciaturas interdisciplinares‖, foram identificados 16
(dezesseis) trabalhos (teses e dissertações) entre os anos de 2012 e 2018. Além de não haver
muitas investigações sobre essas licenciaturas, acrescenta-se o fato desses cursos não
possuírem documentos norteadores e ou Diretrizes Curriculares específicas. A ausência
desses par metros legais, acaba por dificultar a constituição da identidade dessas LCNs.
Com base nas condicionantes acima expostas, o presente trabalho tem por objetivo
compreender de que forma a interdisciplinaridade se materializa no PPC e no currículo do
curso de Licenciatura em Ciências Naturais, ofertado pela UFPA. Os resultados e reflexões
expostos nesse trabalho correspondem a uma das etapas de investigação de uma pesquisa mais
ampla, que se dedicou a compreender de que forma a interdisciplinaridade ocorre em LCNs
ofertadas por Instituições de ensino sediadas na área de abrangência da Amazônia Legal.
2 As Licenciaturas interdisciplinares em Ciências Naturais/da Natureza (LCN)
A organização escolar disciplinar foi estabelecida no século

I , junto

instituição

das universidades modernas, sendo que as disciplinas foram constituídas como forma de
organizar os conhecimentos para apresentá-los aos alunos (MORIN, 2003). No Brasil e em
outros países, o ensino das disciplinas relacionadas área das Ciências Naturais (Ciências, no
ensino fundamental, Química, Física e Biologia, no ensino médio) vem se mostrando precário

2

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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e ineficaz para alcançar a alfabetização científica da população (CARVALHO; GIL-PÉREZ,
2011).
As discussões atuais no campo acadêmico, assim como a legislação referente à
formação docente, têm se direcionado para a adoção de um modelo de formação
interdisciplinar. Espera-se que este modelo rompa com aquele disciplinar, fechado e
fragmentado, e que possibilite ao professor uma formação aberta, crítica e relacional entre a
sua área de conhecimento, os demais saberes e a própria reformulação da concepção de
CIÊNCIA (CAVALCANTI, 2014).
O professor do futuro deve conhecer muito bem a sua disciplina, porém, deve ir além,
buscando compreender todos os conhecimentos correlatos a ela. Essa disposição em ampliar
os seus horizontes favorecerá a sua compreensão a respeito de como os alunos constroem os
seus saberes, estimulando-os de uma forma mais efetiva no processo ensino-aprendizagem
(PERRENOUD et al., 2008).
Os cursos de licenciatura em Ciências Naturais/da Natureza têm como objetivo formar
professores para a disciplina de Ciências ofertada nas séries finais do ensino fundamental.
Além disso, em alguns casos, alguns desses cursos também ofertam habilitações para que
esses professores atuem em disciplinas específicas no ensino médio (Biologia, Química,
Física e Matemática).
Por meio da formação ofertada, almeja-se que os futuros professores formados nesses
cursos, tenham condições de mediar, junto aos seus alunos, os conhecimentos relativos ao
funcionamento do universo, da Terra e da vida, a partir de uma visão integrada dos fenômenos
naturais. Tal visão deverá ocorrer por intermédio de abordagens multidisciplinares, de modo a
transpor o modelo de transmissão passiva e fragmentada dos conhecimentos (BARREYRO et
al., 2010).
Além da ressignificação da formação do professor de Ciências, espera-se também que
as licenciaturas interdisciplinares em Ciências contribuam para a redução do déficit de
professores dessa área no Brasil (BIERHALZ; ARA JO; LIMA, 2013). Todavia, para que
não se repita os erros ocorridos com as licenciaturas curtas em Ciências no passado, é
necessário que sejam definidos princípios e critérios legais que conduzam essa formação e
que, por fim, definam, com clareza, qual é o seu espaço de atuação profissional.

3 Metodologia

A presente pesquisa, tendo como foco atingir ao objetivo inicialmente apresentado,
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caracteriza-se como uma pesquisa que cunho qualitativo. Esse enquadramento metodológico
se deu com base nas ponderações de Creswell (2014, p. 49), quando nos diz que uma pesquisa
qualitativa ―consiste em um conjunto de práticas materiais interpretativas que tornam o
mundo visível‖.
A partir da definição da abordagem metodológica da pesquisa, foram selecionadas as
fontes e os procedimentos de investigação visando à produção dos dados. Optamos, então,
pela fonte documental A pesquisa documental, de acordo com Sampieri; Collado e Lucio,
(2013), é uma fonte muito rica de dados qualitativos. A produção de dados, a partir desses
documentos, permite que o pesquisador possa conhecer o contexto geral do ambiente de
estudo, as experiências e as produções do grupo que ali interage.
A pesquisa documental realizada neste estudo, consistiu na análise do Projeto
Pedagógico do curso e matriz curricular da LCN/UFPA. Esse estudo foi organizado em duas
etapas. Num primeiro momento, durante a leitura flutuante do material, foi realizada uma
busca dos componentes curriculares que fizessem alusão ao termo ―interdisciplinaridade‖. A
busca foi realizada nos títulos, objetivos, ementas e referenciais bibliográficos das disciplinas
do curso.
Já num segundo momento, foi realizada uma análise categorial dos componentes
curriculares. Para tanto, foram definidas duas subcategorias: temática interdisciplinar e
projetos integradores. As disciplinas enquadradas na subcategoria ‗temática interdisciplinar‘
são aquelas que propõem os seus conteúdos a partir de temas e/ou determinados contextos que
permitam que os conhecimentos sejam abordados de modo interdisciplinar.
Já os componentes curriculares enquadrados na subcategoria ‗projetos integradores‘
são aqueles que, por meio de suas atividades, promovem a articulação entre diversas
disciplinas. Como produto desses projetos integradores, consideramos a realização de
oficinas, seminários, produções acadêmicas dos alunos, dentre outros. É importante dizer que
nessa análise categorial também foram consideradas disciplinas que não faziam alusão direta
à interdisciplinaridade, porém se enquadraram nas características descritas para as duas
subcategorias.

4 A interdisciplinaridade no currículo do curso de Lic. em Ciências Naturais da UFPA

Seguindo as etapas de análise propostas na metodologia, ao analisarmos as disciplinas
em busca daquelas que fazem uma alusão direta ao termo interdisciplinaridade, encontramos
apenas a disciplina ―Prática Docente Para o Ensino de Ciências: os PCN para o ensino
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fundamental e o planejamento educacional‖. Essa alusão é feita quando o PPC descreve quais
as competências e habilidades para cada disciplina. Nessa perspectiva, o projeto pedagógico
nos diz que o licenciando deve ―Conhecer os Parâmetros curriculares nacionais para o ensino
de Ciências. [...]. Saber organizar conteúdos segundo os eixos temáticos dos PCN para o
ensino de Ciências, numa perspectiva interdisciplinar e transversal‖ (FACIN/UFPA, 2010, p.
40).
O componente curricular, em questão, busca trabalhar a prática de ensino associada às
orientações trazidas pelos PCNs. Logo a menção ao termo ―interdisciplinar‖ nessa disciplina,
nos traz impressão que a noção de interdisciplinaridade presente no currículo está associada às
concepções presentes nos PCNs. Conforme explicitado por Garcia (2008b), vários são os
sentidos de interdisciplinaridade encontrados nesse documento. Dentre eles, está a perspectiva
de interdisciplinaridade associada à interação entre os eixos temáticos das disciplinas.
Também buscamos entre as disciplinas, mais especificamente nas suas referências
bibliográficas, possíveis leituras sugeridas por estas sobre interdisciplinaridade. Dentre todas
as disciplinas, apenas em duas encontramos referências associadas à interdisciplinaridade,
sendo elas: Prática Docente para o Ensino de Ciências: Elaboração de Textos Científicos e
Prática Docente para o Ensino de Ciências: Contexto Histórico, Social e Político. Todavia, as
duas citam a mesma referência: a obra ―Interdisciplinaridade‖ de Ivani Fazenda.
Diante das constatações feitas nas disciplinas acima elencadas, as concepções de
interdisciplinaridade, a qual os alunos terão contato ao longo da formação, serão aquelas que
Jantsch e Bianchetti (2011a) denominam de ―concepções de interdisciplinaridade fundadas na
filosofia do sujeito‖. Essas concepções têm como principais divulgadores Japiassu (1976) e
Fazenda (1994).

Entretanto, de acordo com os autores, essa concepção de

interdisciplinaridade não considera o caráter histórico da construção do conhecimento. Além
disso, criticam a percepção de que basta haver a parceria entre os sujeitos para que a
interdisciplinaridade ―milagrosamente‖ ocorra.
Conforme descrito acima, na segunda parte desse estudo do currículo, procedemos
com a análise categorial dos componentes curriculares. O resultado dessa análise pode ser
observado no Quadro 1.
Quadro 1 - Análise do currículo da LCN/UFPA quanto às perspectivas de interdisciplinaridade
Categoria: Perspectivas e abordagens interdisciplinares
Categorias

Disciplinas

Excertos (unidades de registro)
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Temática
interdisciplinar

Projetos
integradores

Súmula3: Abordagem sobre as Teorias da origem e evolução do
Física da Terra e universo. [...]. Recursos utilizados pelo homem para conhecer o
universo: vendo e ―ouvindo‖ o Cosmo. [...]Propriedades físicas
do Universo
em escala cosmológica: distribuição espacial.
Súmula: Estudo sobre a estrutura da atmosfera terrestre,
Química e
constituição das diferentes camadas, a camada de ozônio, efeito
Atmosfera
estufa, radiação solar.
Súmula: Principais características ecológicas da região
Prática Docente
para o Ensino de Amazônica. [...]. Importância da floresta Amazônica no contexto
Ciências: Ecologia mundial. Ecossistemas amazônicos. A Amazônia Atlântica.
Principais problemas ambientais da Amazônia.
da Amazônia
Súmula: Elementos químicos que formam a água e o solo,
Química do Solo e
chuvas ácidas, reciclagem de nutriente do solo, lençóis freáticos.
da Água
[...]. Visita a estação de tratamento de água local.
Súmula: Estrutura da matéria: do átomo à célula; Energia nas
Física da Vida e do
mudanças de estado físico da matéria Energia envolvida no ciclo
Ambiente;
da água; [...]. Poluição sonora, Efeito estufa.
Súmula: Reconhecimento da estrutura e propriedades dos
Química Orgânica
compostos orgânicos e inorgânicos. [...]. Estabelecer a relação
e o Ser Humano
com a bioquímica celular e molecular.
Hereditariedade Súmula: Mecanismos da transmissão das características
Humana e Doenças genéticas no ser humano. Doenças de natureza genética, as
mutações, as síndromes humanas. Tecnologias de engenharia
de Natureza
genética.
Genética
Súmula: Noções básicas de biomecânica; Qualidades fisiológicas
Física na Saúde
Humana: métodos do som e poluição sonora; [...]. O olho humano: noções básicas
físicos de auxilio a de optometria; Noções da interação da radiação com a matéria;
Radiação à saúde humana.
diagnose
Súmula: O uso de organismos vivos ou parte deles, para a
Biotecnologia e o
produção de bens e serviços. Noções sobre diferentes técnicas de
Homem: Saúde,
engenharia genética usadas na agricultura, reprodução e na
Alimentação e
fabricação de alimentos que faz uso da informação genética,
Reprodução
incorporando técnicas de DNA recombinante
Não houveram componentes curriculares para essa categoria

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para a categoria ‗Temática Interdisciplinar‘, 9 (nove) foram as disciplinas que se
enquadraram nessa categoria. Dentre as disciplinas encontradas, 8 (oito) são relativas aos
conhecimentos específicos do curso e 1 (uma) está entre as disciplinas de prática de ensino.
Dentre os conteúdos específicos, somente no campo disciplinar de Geociências não
encontramos disciplinas que trouxessem uma abordagem interdisciplinar.
Os temas interdisciplinares discutidos nessas disciplinas foram: Terra e universo‖;
atmosfera; Ecologia e Geologia Amazônica; água; meio ambiente; Química e ser humano;
Física na saúde humana; Biotecnologia; ser humano e alimentação. Todos os temas abordados
de modo interdisciplinar pelas disciplinas estão entre os eixos temáticos e temas transversais
sugeridos pelos PCNs.
Outro aspecto observado, diz respeito à amplitude da abordagem interdisciplinar
3

Denominação trazida no PPC do curso, ao se referir a ementa da disciplina.
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desses temas. Tendo por base a ementa e as competências e habilidades definidas, entendemos
que a busca pela abordagem interdisciplinar nessas disciplinas envolvem apenas os campos
disciplinares relativos às Ciências Naturais (Química, Física, Biologia e Geociências). Nesse
caso, uma abordagem interdisciplinar mais ampla, envolvendo, por exemplo, as questões
sociais, ocorrerão apenas por vontade dos professores.
Para a subcategoria ―projetos integradores‖, a partir da análise proposta, não foram
encontradas disciplinas e/ou atividades permanentes no curso, que se dedicam a articulação
entre os componentes curriculares. Ao que parece, o entendimento dos sujeitos que
elaboraram o projeto, a organização dos conteúdos, a partir de núcleos e eixos temáticos, já
seriam suficientes para garantir a articulação das disciplinas.

5 Considerações Finais

Diante do exposto entendemos que o presente estudo trouxe indicadores que apontam
para a existência de uma abordagem interdisciplinar no currículo do curso de Licenciatura em
Ciências Naturais. Conforme observado no PPC do curso, o currículo foi concebido a partir
de eixos temáticos, sendo estes semelhantes aos que estão previstos nos PCNs ensino
fundamental, para a área de Ciências Naturais.
Os

‗temas

interdisciplinares‘

abordados

nas

disciplinas

do

curso,

tratam

principalmente dos temas: Terra e universo; meio ambiente e saúde e ambiente e sociedade.
Dessa forma, os conteúdos específicos provenientes dos campos disciplinares das Ciências
Naturais (Química, Física, Biologia e Geociências), são abordados durante o curso, de um
modo contextualizado a partir desses temas.
Entretanto, não foram evidenciados mecanismos e/ou propostas de articulação entre as
disciplinas, sendo que dessa forma, nenhum dos componentes curriculares analisados, foram
classificados dentro da categoria ‗projetos integradores‘. Ao que parece, na concepção dos
professores que elaboraram o PPC do curso, a interdisciplinaridade deve ocorrer no interior de
cada disciplina.
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A NATUREZA DA CIÊNCIA PROPAGADA EM EPISÓDIOS
HISTÓRICOS EM QUE CIÊNCIA E RELIGIÃO SE RELACIONAM: O
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Resumo:
A elaboração deste estado da questão foi realizada com o intuito de verificar trabalhos, em nível de pósgraduação stricto sensu, que versam sobre a temática da Natureza da Ciência (NdC). O foco foi dado aos
trabalhos que continham aspectos religiosos em sua constituição, devido ao interesse em verificar qual a natureza
da ciência propagada por episódios históricos em que ciência e religião se relacionam. A pesquisa nos permitiu
detectar 37 trabalhos no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, produzidos entre 2013 e 2018, que versam
sobre a temática da NdC, sendo que, desses, cinco abordam questões religiosas em seu conteúdo. A análise
destes cinco trabalhos demonstrou que há falhas na forma em que a NdC é trabalhada no ensino de ciência, tanto
a nível médio, quanto na formação de professores. Diante dessa situação problemática, os autores propõem em
suas produções algumas formas de corrigir essas falhas, tais como: a elaboração de material historiográfico;
curso de formação de professores; grupo de aulas temáticas. A partir dos resultados obtidos foi possível perceber
a relevância da temática, devido à necessidade de produções que explorem o tema.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Ciência e Religião. Natureza da Ciência. Episódios históricos.

1 Introdução

A história da ciência apresentada pelos livros didáticos – principal instrumento de
comunicação científica utilizada em salas de aula – é considerada problemática por vários
profissionais da área de ensino em ciências (SILVA, 2006). De acordo com Martins (apud
Silva, 2006, p. xxiii), esses problemas decorrem: da carência de professores pesquisadores na
área; da falta de material didático adequado; dos equívocos sobre a natureza da história da
ciência e seu uso na educação.
Tal fato apresenta-se como algo negativo para a aprendizagem das ciências, pois
compromete a possibilidade de explorar uma ferramenta importante para seu ensino. Dado
que, segundo Martins (apud Silva, 2006, p. xxi), ―além de poder ajudar a transmitir uma visão
mais adequada sobre a natureza da ciência, a história das ciências pode auxiliar no próprio
aprendizado dos conteúdos científicos.‖
Ao que se refere à relação entre ciência e religião no ensino, duas observações podem
ser exploradas inicialmente. Em primeiro lugar: observou-se que alguns pesquisadores
afirmam que a religiosidade – em especial a de matriz protestante – possui influência negativa
4
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na aprendizagem das ciências. Tal observação pode ser verificada nos trabalhos de El-Hani e
Sepúlveda (apud Santos e Greca, 2011), Dorvillé e Selles (2016), Riceto e Colombo Junior
(2019). Essa observação nos leva a questionarmos: o que o professor compreende por
influência negativa da religião no aprendizado das ciências? Essa dificuldade de
aprendizagem está mesmo relacionada

resistência ao ―saber científico‖? Se sim, porque há

resistência a esse saber por parte de alunos religiosos? A aprendizagem do conhecimento
científico requer necessariamente a substituição do discurso religioso pelo científico? Não
trataremos neste trabalho dessas questões, mas registram-se tais questionamentos para que,
com o decorrer dos estudos, essas questões possam ser exploradas de modo mais atencioso.
Em segundo lugar, percebe-se que: geralmente quando a religião é mencionada em
livros didáticos ela aparece como inimiga da ciência, e pouco ou nada é explorado acerca das
motivações religiosas ou metafísicas no fazer científico de tantos personagens importantes da
história da ciência. Acredita-se que essa visão caricaturada da ciência pode ser apontada como
uma das principais causas para a dificuldade de relacionar ciência e religião, pois essa visão
enfatiza um suposto conflito entre esses dois campos. Por exemplo, é comum verificarmos em
livros didáticos episódios da história da ciência manifestarem indícios de que a relação entre
ciência e religião sempre foi conflituosa. (Pearcey e Thaxton, 2005, p. 11).
Consequentemente, isso ocasiona uma série de barreiras ao processo de ensino e
aprendizagem das ciências, uma vez que – considerando a necessidade de ensinar ciências a
alunos religiosos – alguns professores não conseguem alcançar aqueles alunos que resistem à
natureza da ciência apresentada nas aulas, o que prejudica a aprendizagem desses estudantes.
Com o objetivo de verificar quais as contribuições da História da Ciência para o
ensino de ciências naturais, diante da relação entre ciência e religião, o presente estado da
questão foi elaborado com a finalidade de explorar o tema: ―A NdC propagada em episódios
históricos em que ciência e religião se relacionam‖, visto que, hipoteticamente, consideramos
que a história da ciência ajuda a compreender melhor a natureza da ciência, desfazendo
algumas visões distorcidas desta, o que possibilita a minimização dos obstáculos para a
aprendizagem do conhecimento científico por alunos religiosos.
A metodologia utilizada para elaboração deste estado da questão consiste em uma
pesquisa do tipo estado da arte ou estado do conhecimento, que podem ser definidas, segundo
Ferreira (2002, p. 258) como,
de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de
discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento,
tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados
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em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido
produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. Também são
reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo
da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de
categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no
conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado.

Os resultados obtidos pela pesquisa são apresentados nas próximas seções obedecendo a
seguinte estrutura: inicialmente apresenta-se os procedimentos adotados para realização da
pesquisa sobre o estado da questão, no que se refere ao local, ao período, aos descritores
utilizados, a grande área explorada, bem como a seleção dos trabalhos a serem analisados;
posteriormente apresenta-se uma breve análise dos trabalhos selecionados, com a finalidade
de extrair o objetivo dos trabalhos e quais as principais observações são feitas pelos autores
acerca da Natureza da Ciência e sua relação com aspectos religiosos; ao término é feita uma
consideração sobre os pontos em comuns dos trabalhos e as possíveis possibilidades de
pesquisa a serem realizadas para aprofundamento no tema.

2 Procedimentos adotados para pesquisa

Para verificar o estado da questão foi feito, inicialmente, um levantamento de
trabalhos acadêmicos (teses e dissertações) produzidos acerca do tema: Natureza da Ciência
(NdC). O local de pesquisa foi o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (Plataforma
Sucupira); o período investigado foi de 2013 a 2018; o descritor utilizado para pesquisa foi
“natureza da ciência”; a grande área explorada foi a Multidisciplinar; e o critério para
delimitação utilizado foi o Nome do programa, sendo esses nomes: “Ensino de Ciências
(modalidade Física, Química e Biologia)”, “Ensino de Ciências Naturais e Matemática” e
“Ensino, filosofia e história das ciências.” Ao todo foram encontrados 37 trabalhos
catalogados na plataforma. Na Tabela 1 é apresentada a descrição mais detalhada acerca dos
trabalhos catalogados quanto à modalidade e nível acadêmicos, bem como a disponibilidade e
seleção do trabalho. Dos 37 trabalhos catalogados na plataforma, 15 eram teses, 13
dissertações de mestrado acadêmico e 9 dissertações de mestrado profissional. Destes, dois
trabalhos não foram encontrados disponíveis para download, sendo esses trabalhos uma
dissertação de mestrado acadêmico e o outro uma dissertação de mestrado profissional.
Tabela 1 – Descrição detalhada quanto à modalidade e nível acadêmicos, disponibilidade e seleção dos trabalhos

Tipo de Trabalho

Catalogados

Disponíveis

Selecionados
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Tese de Doutorado (TD)
Dissertação de Mestrado
Acadêmico (DMA)
Dissertação de Mestrado
Profissional (DMP)

15

15

2

13

12

1

9

8

2

(TD): Tese de Doutorado
(DMA): Dissertação de Mestrado Acadêmico
(DMP): Dissertação de Mestrado Profissional

Após a análise flutuante dos 35 trabalhos encontrado, foram selecionados 5,
destacados na Tabela 2, onde são apresentados os dados de nível e modalidade de produção
acadêmica, autoria, título, data de publicação, orientador e instituição de origem, dos
trabalhos selecionados.
Tabela 2 - Dados dos trabalhos selecionados
Tipo de
produção
Autoria
Título
acadêmica
História da ciência como
Breno
estratégia didática no Ensino
Cavalcante de
DMP
Médio: um breve olhar de
Araújo
conteúdos da óptica
Conhecendo a Química:
José Otavio
Um estudo sobre obras de
TD
Baldinato
divulgação do início do
século XIX
Controvérsias envolvendo a
Alexandre
natureza da ciência em
TD
Bagdonas
sequências didáticas sobre
cosmologia
História da ciência, religião
Karel Pontes
e interculturalidade no
DMA
Leal
ensino de física. Por que
não?
História da física e natureza
Fábio de Abreu
da ciência na formação
DMP
Souza
docente
(TD): Tese de Doutorado
(DMA): Dissertação de Mestrado Acadêmico
(DMP): Dissertação de Mestrado Profissional
UFRN: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
USP: Universidade de São Paulo

Ano de
publicação

Orientador

Instituição
de origem

2013

André Ferrer
Pinto
Martins

UFRN

2015

Paulo Alves
Porto

USP

2015

João Zanetic

USP

2017

Thaís Cyrino
de Mello
Forato

USP

2018

Juliana M.
Hidalgo

UFRN

A análise flutuante para seleção dos trabalhos foi feita mediante leitura do resumo, onde
se buscou verificar a compatibilidade entre o objetivo proposto pelo trabalho e o objetivo da
pesquisa deste estado da questão. Outro critério para seleção dos trabalhos foi a detecção de
palavras-chave presentes neles, e a breve análise contextual das mesmas, sendo que as
palavras-chave procuradas foram: religião, religiosa e religioso. Essa metodologia foi
adotada com a finalidade de enfatizar o tema da NdC e, só a partir de então, buscar verificar
as relações da temática à religiosidade.
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3 Discussão dos resultados

Apresenta-se neste item uma breve exposição dos trabalhos selecionados pela pesquisa
realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes. Os trabalhos estão apresentados
obedecendo a ordem cronológica de publicação. O foco para extração das informações, além
de autoria, está nos objetivos dos trabalhos e as principais observações neles contidas
referente ao tema da NdC e sua relação com aspectos religiosos.
Em 2013, Araújo abordou a temática da NdC para o ensino de Física. E, em sua
dissertação de mestrado profissional, intitulada História da ciência como estratégia didática
no Ensino Médio: um breve olhar de conteúdos da óptica, objetivou ―investigar aspectos
relativos à NdC manifestos por alunos do ensino médio e elaborar, como base no trabalho
realizado por Forato (2009) e Silva (2010), um grupo de aulas sobre a óptica, que tem como
pretensão problematizar alguns elementos de NdC entre os alunos.‖ (ARAÚJO, 2013, p. 8).
No início do trabalho é feita uma exposição de algumas caraterística da NdC, bem
como de algumas concepções equivocadas acerca dela. Dentre essas concepções equivocadas
destaca-se a ideia de neutralidade social da ciência, que desconsidera, inclusive, a influência
de aspectos religiosos. Com base em Moura (2008), Araújo (2013, p. 14) afirma que ―as
concepções, interesses e crenças individuais dos cientistas são, na verdade, determinantes na
elaboração de suas ideias.‖ Para ilustrar esse argumento ele utiliza o exemplo de Isaac
Newton, que escreveu muito mais sobre Deus e religião que sobre física, e se questiona:
―Como, então, não conceber a ideia de que Newton teria sido influenciado por aspectos
religiosos?‖ (ARA JO, 2013, p. 14). Outras concepções equivocadas consideradas por
Araújo (2013, p. 18) são as ideias da ciência como detentora da verdade absoluta e de um
conhecimento superior. Ele se questiona: ―quem nos garante que os modelos apresentados
pela ciência hoje, continuarão a ser ―verdade‖ amanhã?‖ E finaliza defendendo a tese de que,
―não podemos esquecer as origens da ciência. Precisamos andar de mãos dadas, com as
demais áreas de conhecimento, reconhecendo a importância que cada uma teve e tem para a
ciência que hoje conhecemos.‖ (ARAÚJO, 2013, p. 19)
De 2015 destacamos os trabalhos de Baldinato e Bagdonas, ambos os trabalhos são
teses de doutorado. Em sua tese intitulada Conhecendo a Química: Um estudo sobre obras de
divulgação do início do século XIX, Baldinato ―busca um diálogo com a formação de
professores de química na atualidade, pontuando como um olhar histórico sobre a ciência
pode propiciar reflexões de interesse no mbito do ensino.‖ (2015, p.6) Para isso, ele parte da
investigação de textos publicados na Inglaterra durante o século XIX, que eram utilizados
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para introduzir a química. Nessa investigação buscou-se analisar: ―Qual contexto motivava a
produção e o consumo desses livros de divulgação? Quais obras tiveram maior relevância no
período? Qual era a visão da química comunicada pela divulgação?‖ (BALDINATO, 2015, p.
6). A aplicação da pesquisa no ensino tinha como proposta ―viabilizar material historiográfico
que explicite o caráter dinâmico da química, além dos seus vínculos com questões sociais,
econômicas, políticas e religiosas, pontuando reflexões sobre aspectos da natureza da ciência
com foco na formação de professores.‖ (BALDINATO, 2015, p. 6).
O segundo trabalho selecionado nesse período foi a tese de doutorado denominada
Controvérsias envolvendo a natureza da ciência em sequências didáticas sobre cosmologia.
O trabalho, de autoria de Bagdonas, foi realizado com o objetivo de ―evidenciar o valor de
controvérsias na educação.‖ (BAGDONAS, 2015, p. 5). Para tanto, Bagdonas (2015, p.3)
buscou casos na história da cosmologia que aparentam ter potencial para serem utilizados na
formação inicial e continuada de professores e no ensino médio. Deste modo, no trabalho
também é feita uma crítica à visão consensual sobre a natureza da ciência. Sobre as relações
entre ciência e religião em meio às controvérsias nos estudos de cosmologia, Bagdonas
menciona a obra Cosmology and Controversy (Kragh 1996), onde aspectos externalista da
NdC podem ser verificados na diferença entre os modelos cosmológicos ocidentais e o
proposto pela cosmologia da URSS6.(BAGDONAS, 2015, pp. 10,11).
No trabalho intitulado História da ciência, religião e interculturalidade no ensino de
física. Por que não?, publicado em 2017, Leal utiliza a abordagem histórica para tratar o
relacionamento entre ciência e religião. O aumento dos casos de intolerância religiosa, e seu
impacto em sala de aula, foram apontados como alguns dos fatores que motivaram a
elaboração da pesquisa. Em seu trabalho, Leal defende a ideia de que ―comportamentos
intolerantes podem gerar uma dissonância cognitiva em estudantes, por exemplo, que
professam uma fé religiosa e observam sua visão de mundo ser menosprezada ou
ridicularizada em aulas de ciência.‖ (LEAL, 2017, p. 6). Para o autor, ―a apresentação e
discussão de episódios históricos, em que ciência e religião não eram conflitantes para
diferentes cientistas ou filósofos naturais, pode reduzir esse obstáculo, criando um ambiente
favorável para pautar conteúdos de ciência.‖ (LEAL, 2017, p. 6).
Um dos aspectos importantes que Leal considera é o fato das atitudes intolerantes
contrariarem uma das prerrogativas atuais no âmbito educacional, que busca promover uma
educação pautada nos direitos humanos e que valoriza a interculturalidade. Quanto à natureza

6
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da ciência, Leal advoga que a abordagem proposta permitira explorar diferentes aspectos da
natureza da ciência na formação de professores.
O trabalho de Souza, intitulado História da física e natureza da ciência na formação
docente, foi elaborado como o objetivo de ―investigar possíveis impactos no que diz respeito a
elementos formativos para a inserção didática da História da Ciência em decorrência da
aplicação de um produto educacional na formação docente.‖ (SOUZA, 2018, p.10). Para
tanto, Souza busca ―investigar as potencialidades do uso de Fontes Primárias na formação de
professores, tendo em vista a promoção de discussões sobre a temática Natureza da Ciência e
a percepção de aspectos relacionados ao desenvolvimento histórico da ciência.‖ (SOUZA,
2018, p. 13). O tema é introduzido em seu trabalho destacando a importância da formação
docente ―contemplar discussões sobre a NdC que englobem a problematização de visões
simplistas, tais como o empirismo indutivismo.‖ (SOUZA, 2018, p.14). Souza também
observa, com base em Silveira (2012), que a concepção empírica indutivista ―tem forte
presença em textos didáticos, chegando a ser uma concepção filosófica quase onipresente nas
escolas e mesmo no ensino superior.‖ (SOUZA, 2018, p. 14). Esse fato pode ser considerado
como algo preocupante, pois, além de promover uma visão simplista da ciência, compromete a
formação dos professores, visto que estes acabam tendo dificuldade de detectar visões
equivocadas da NdC. Segundo Souza (2018, p. 15), os professores sequer estão preparados para
perceber eventuais problemas na NdC apresentada nos livros didáticos. Diante dessas
observações, Souza propõe como produto educacional um curso de formação docente onde o
―estudo investigativo de documentos históricos traz

tona aspectos do desenvolvimento histórico

do conceito de pressão atmosférica.‖ (SOUZA, 2018, p. 16).
Sobre as questões religiosas, foi possível verificar que a análise desses documentos
históricos permitiu que os participantes do curso pudessem perceber a presença da influência da
religião em alguns momentos da história do conceito de pressão, o que serviu para reflexão sobre
a relação entre ciência e religião em episódios da história da ciência, desmitificando a imagem
difundida pelos livros didáticos de que a ciência e a religião são incompatíveis ou conflitantes.

4 Considerações finais

Os resultados obtidos pela pesquisa nos permitiram perceber que, dos 35 trabalhos
encontrados no catálogo de teses e dissertações da Capes, acerca da temática NdC, 5
apresentaram considerações sobre aspectos religiosos em seu conteúdo, e a partir desses pode-
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se perceber alguns aspectos da NdC propagados em episódios históricos em que ciência e
religião se relacionam.
As duas teses analisadas detectaram falhas na forma em que a NdC é trabalhada no
ensino de ciências, seja a nível médio ou na formação dos professores. Para suprir as lacunas
ocasionadas por essas falhas, Baldinato (2015) e Bagdonas (2015) propõem, respectivamente,
a elaboração de material historiográfico e o uso de controvérsias para auxiliar no ensino da
NdC.
As três dissertações de mestrado também destacaram problemas que ainda são
presentes no ensino das ciências, no que se refere à NdC exposta nas salas de aula. A
preocupação com tal problema é manifesta pelos produtos educacionais propostos por duas
das dissertações, oriundas de mestrados profissionais. Araújo (2013) propõe um grupo de
aulas e Souza (2018) um curso de formação docente.
Dentre todos os trabalhos selecionados, o produzido por Leal (2018) é o que mais
considera a importância de reconhecer a presença da relação entre ciência e religião durante
as aulas de ciências. O autor considera, inclusive, aspectos relacionados ao direito de crença
dos alunos e a importância de desconstruir a ideia equivocada de permanente conflito entre
ciência e religião.
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AÇÃO DO PIBID/UFMT DE QUÍMICA NO COTIDIANO ESCOLAR:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A PRODUÇÃO DE ETANOL
Resumo
Um dos grandes desafios no ensino de Química é buscar diferentes métodos para que os educandos se interessem
e adquiram competências necessárias para construir um saber científico. A disciplina de química apresenta pouco
interesse por parte dos alunos quando é ministrada de forma descontextualizada, sem atividades experimentais
que promovam a relação com seu o dia-a-dia. Este trabalho, aplicado na Escola Estadual André Avelino Ribeiro,
localizada na cidade de Cuiabá, MT, foi desenvolvido por alunos do PIBID de química da UFMT em conjunto
com o professor titular da disciplina e tem o objetivo de apresentar a importância da aplicação de aulas práticas,
especificamente a produção de etanol, no ensino de química. Conforme o esperado observou-se um aumento no
interesse destes educandos conforme a metodologia utilizada a favor da realização dessa prática experimental,
pois auxiliou na aprendizagem cognitiva do educando para compreender e criar concepções mais especifica
sobre tal conteúdo abordado.
Palavras-Chave: Ensino de Química. Atividade Experimental. Produção de Etanol. PIBID.

1 Introdução

Os debates acerca da necessidade de transformação no campo educacional ganharam
muita importância atualmente objetivando, especialmente, o acesso gratuito ao ensino básico
e de qualidade a todos. Esse sistema de inserção resultou em rever o que é lecionado na
escola, pois, sob essa perspectiva, tornam-se fundamental a formação e a construção de
projetos pedagógicos que sirvam aos interesses e às possibilidades de crianças e jovens
(HALMENSCHLAGER et al. 2014).
Diante disso, uma das formas mais utilizadas e defendidas no ensino da química é
através da prática experimental, pois relaciona os princípios químicos da vida dos estudantes e
possibilita combinar a teoria com a prática. A indispensável característica investigativa e
pedagógica das aulas práticas ajudam os alunos na elaboração de argumentos, problemas,
explicações, conflitos e nas concepções de novas ideias. Dessa forma, a abordagem
experimental proporcionará um melhor sentido aos princípios químicos, os quais diversas
vezes se tornam inacessíveis se abordados unicamente teóricas. Com isso o aluno tenderá a
desenvolver uma compreensão mais crítica e questionadora dos conceitos (SALESSE e
BARICATTI, 2008).
É importante destacar que a prática docente é mutável e suas reflexões, inovações e
mudanças devem permear o trabalho do professor ao longo de sua vida. É a partir do exercício
de reflexão que o professor aprende a melhorar sua prática em sala de aula. O estimulo à
incorporação dessa postura deve surgir a partir da criação de situações em que o aluno possa
vivenciar experimentar e interpretar (FREIRE; FAUNDEZ, 1985).
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A Química é uma das ciências da natureza que utiliza diferentes modelos visuais para
explicar conceitos e transformações. Como exemplo, podemos apontar as reações químicas,
que podem ser evidenciadas pela mudança de cor, produção de gases e sólidos, formação de
chamas, entre outros (USBERCO; SALVADOR, 2005). No entanto, a maior parte dos
profissionais reclama da falta de estrutura das escolas, da pouca articulação com os
profissionais de apoio e da escassez de material pedagógico que possibilitem ministrar aulas
que sejam interessantes e instrutivas para esses alunos (BENITE et al., 2014; SILVA et al.,
2015).
No ensino de Química a abordagem experimental dos conteúdos é de suma
importância, uma vez que o ensino tradicional se mostra, via de regra, distante e excludente
para esses indivíduos. Dessa forma a execução de práticas experimentais pode ser um método
para contribuir na realização de uma experiência de química mais acessível para todos os
alunos do ensino médio.
De acordo com Stainback e Stainback (1999) uma educação mais significativa
promove vantagens a todos os envolvidos, preparando o aluno para a vida em sociedade,
favorecendo os docentes na melhoria de suas práticas em sala de aula, permitindo aos alunos
que acolham e respeitem as diferenças bem como a comunidade, organizando-se e agindo de
forma mais justa e igualitária.
Na década de 1980 os teóricos Muenchen e Delizoicov (2014) desenvolveram uma
proposta pedagógica baseada em três momentos, que são: a problematização inicial, a
organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. O primeiro momento
pedagógico se inicia com a introdução de um conteúdo específico, ou seja, é a
problematização inicial, que visa à ligação desse conteúdo com situações reais que os alunos
conhecem e presenciam, mas que não conseguem interpretar. A segunda etapa é caracterizada
pelo fato de que os conhecimentos específicos necessários para a compreensão do tema ainda
não foram organizados ou sistematizados de tal forma que os estudantes ainda não conseguem
resolver os problemas com a abordagem inicial da primeira etapa. A última etapa é descrito
como o momento em que o educando verifica a aprendizagem por ele construída, colocando
em prática toda essa carga de conhecimento para resolver os problemas iniciais
(MUENCHEN; DELIZOICOV, 2014).
Esse estudo, conduzido por alunos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) de Química da Univerdade Federal de Mato Grosso (UFMT) teve como
propósito aplicar uma aula experimental de química a alunos do ensino médio da Escola
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Estadual André Avelino Ribeiro e relatar o interesse e a interação dos mesmos por essa
metodologia de ensino.
2 Objetivo Geral
Esse trabalho tem como objetivo propor uma metodologia baseado na experimentação
no ensino de química, avaliando os resultados e com isso atingir uma maior inclusão de
alunos do ensino básico no processo de ensino-aprendizagem de química.
3 Metodologia
A utilização da Experimentação exerce um papel fundamental no ensino de química.
Um dos mais importantes, e que deve ser desenvolvido inicialmente, consiste na mudança de
comportamento dos estudantes, que deixam de se comportar somente como meros
espectadores de aulas e passam a pensar, discutir e questionar os conceitos existentes. Essa
mudança de atitude é explicada, em parte, devido ao novo significado que esses conceitos
passam a fazer na vida deles.
A aula experimental foi realizada por alunos do PIBID de Química da UFMT sob
supervisão do professor titular de química em turmas do ensino médio da Escola Estadual
André Avelino Ribeiro.
3.1 Local da Pesquisa
A Escola Estadual André Avelino Ribeiro localizada no bairro Morada da Serra I, em
Cuiabá-MT, foi criada no dia 05 de outubro de 1980. Recebeu a denominação ―André
Avelino Ribeiro‖ em homenagem ao professor de mesmo nome, que em vida prestou
relevantes e notáveis serviços em prol da educação.
Figura 1 – Localização da Escola André Avelino Ribeiro
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Fonte: Google Maps.

O primeiro momento da pesquisa foi o reconhecimento da escola e da sua importância
para a região a qual se localiza. Assim, identificou-se que a escola funciona nos três períodos:
matutino, vespertino e noturno. Atendendo ao ensino médio regular e técnico em
administração. O período matutino registrou, em 2018, aproximadamente 650 alunos. O
período vespertino 586 e o período noturno 282, totalizando mais de 1500 alunos.
3.2 Tipo de Pesquisa
Esse trabalho será executado utilizando-se a metodologia de pesquisa qualitativa
exploratória. De acordo com Gil (1999) na pesquisa exploratória o principal objetivo é
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideais, tendo em vista a formulação de
problemas mais precisos ou hipóteses para estudos futuros.
3.3 Aplicação Experimental
Em nossa abordagem foi proposto a aplicação do experimento ―produção do etanol
através da garapa de cana-de-açúcar‖ de forma demonstrativa. Essa prática experimental foi
escolhida por ser um assunto que consta na grade curricular de química, é de interesse dos
alunos, possui baixo custo e é de fácil manuseio.
Para o experimento correspondente à etapa de fermentação e destilação foram
utilizados os seguintes reagentes e materiais, garapa de cana-de-açúcar, adquirida numa feira
local, fermento biológico, bico de Bunsen como fonte aquecedora, condensador, mangueira
utilizada na construção civil e balão de destilação.
Inicialmente a garapa foi submetida à fermentação com aproximadamente 2 (dois) dias
de antecedência, esse processo consiste basicamente na transformação de açúcares em álcool.
Posteriormente procedeu-se a destilação simples da garapa, essa etapa consiste em separar os
diversos componentes de acordo com as diferentes taxas de temperatura de ebulição.
Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram desenvolvidos a partir de 3 (três)
etapas didáticas (DELIZOICOV; MUENCHEN, 2011).
Etapa 1 – Primeiro Método (problematização inicial): Abordagem dos
conhecimentos prévios dos alunos, com uma aula introdutória sobre o processo de produção
do álcool, apresentando alguns problemas iniciais relacionados à Química para o processo de
produção de etanol.
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Etapa 2 – Segundo Método (organização do conhecimento): Aula com
conhecimento e abordagem dos conteúdos como: plantação, colheita e moagem da cana-deaçúcar e fermentação da garapa.
Etapa 3 – Terceiro Método (aplicação do conhecimento): Aula experimental
relacionado ao processo de produção de etanol, como fermentação, destilação e tratamento
dos resíduos, acompanhado de aplicação de exercícios.
4 Resultado e Discussões
A sequência didática foi iniciada com a problematização inicial do tema, a fim de
averiguar qual era o nível de conhecimento dos alunos e a partir daí fazer a introdução a
respeito da temática. As questões levantadas foram: Qual é a importância da produção de
etanol em Mato Grosso? E quais seriam os principais problemas que estavam associados à
produção desse produto para o Estado? Quais são os gases poluentes eliminados durante a
queima da cana-de-açúcar? Como se dá a contaminação dos rios e lençóis freáticos pelo
lançamento da vinhaça? Qual é a utilidade do etanol para a sociedade?
A partir da exploração desse tema foi possível fazer uma abordagem interdisciplinar,
enfocando a problemática do alcoolismo na atualidade. Diante disso, foi possível perceber,
através dos relatos, que uma parte considerável desses jovens, entre 14 e 18 anos, já fazem o
uso precoce de alguma forma de bebida alcóolica.
Durante a aula observou-se que a maioria dos alunos já possuíam algum
conhecimento, mesmo que superficial, com os problemas levantados, principalmente
relacionados a utilidade do etanol como combustível e em bebidas alcóolicas e em relação
aos problemas ambientais causados na produção do produto, porém desconheciam quais eram
as espécies químicas geradas durante a combustão.
Na aula seguinte da sequência didático-pedagógica, os alunos do PIBID em parceria
com o professor da disciplina introduziram o tema para a turma, abordando os diversos
assuntos relacionados à produção e utilização do etanol aos quais foram levantados na aula
inaugural.
Para a terceira aula da sequência foi reservado à parte experimental, na qual foram
realizados dois experimentos assim denominados: a fermentação da garapa de cana-de-açúcar
e sua posterior destilação simples, como demonstrado na figura 1.
Figura 1. Produção do etanol
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Fonte: Os autores.

A garapa de cana-de-açúcar foi armazenado e fermentado, utilizando um recipiente de
garrafa PET (figura 1a). Ao abrir a garrafa os alunos puderam constatar a liberação de um gás
que a princípio era desconhecida dos mesmos, porém durante a discussão conseguiram chegar
até o gás carbônico como resultante da fermentação.
Após o término destes procedimentos pode-se constatar que grande parte dos alunos
não tinham nenhum interesse nas aulas de Química pelo fato de considerarem a disciplina
extremamente difícil de compreender

, e que apesar de possuírem algum conhecimento

em si, os discentes às vezes não conseguem assimilar conceitos que façam ligações com seu
cotidiano. A partir do desenvolvimento de atividades relacionadas ao PIBID de Química e a
utilização de uma metodologia diferenciada, podemos perceber um aumento considerável no
interesse desses alunos em relação à aula de química, como fica demonstrado na figura 2.
Esses discentes passaram a interagir, questionar e apresentar muito mais curiosidade em
relação ao tema apresentado, sendo assim, os procedimentos utilizados em parceria com
professor supervisor do PIBID se tornou muito mais eficaz e favorável ao entendimento e
aprimoramento do conhecimento do aluno.
Figura 2. Demonstração do interesse dos alunos durante a aula prática de química
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Fonte: Os autores.

Neste experimento os alunos tiveram a oportunidade de verificar e compreender
melhor a ocorrência de diversos fenômenos científicos tais como, ebulição, condensação,
processos exotérmicos e endotérmicos, queima de gás combustível, reações de combustão,
entre tantos outros.
Essa experiência nos levou a refletir sobre como uma prática de ensino simples, mas
ao mesmo tempo interessante e interdisciplinar pode colaborar para que os discentes
compreendam de forma transformadora o conhecimento da Química.
5 Considerações Finais
Após a aplicação da experimentação nas aulas de química podemos verificar, através da
comparação com aulas meramente expositivas que houve um aumento significativo no interesse
dos alunos pelo assunto abordado. Verificou-se que os mesmos permaneceram muito mais atentos
a explicação do professor. Além disso, o número de indagações feitas durante a aula foi
surpreendentemente maior. Isso nos leva a crer que, possivelmente, houve uma melhora na
compreensão do tema abordado, como também na capacidade de resolver problemas utilizando os
conhecimentos científicos, tornando-se mais eficaz quando comparadas com abordagens outras,
em aulas ditas tradicionais que tratam o assunto de forma restrita e conteúdista.
O presente relato de experiência se ateve apenas a observação dos alunos do PIBID de
química durante a apresentação das aulas práticas, portanto, se faz necessário um estudo mais
aprofundado a respeito do real interesse e aprendizado desses jovens durante essa aula. No
entanto, é extensamente relatado na literatura o benefício que a relação teoria/prática traz ao
aprendizado da química.
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ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NAS SÉRIES INICIAIS: RELATO DE
EXPERIÊNCIA COM A TURMA DO 4º E 5ºANO
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Resumo: O presente trabalho traz o relato de experiência desenvolvido com os estudantes do 4º e 5º ano do Ensino
Fundamental I de uma escola privada, localizada no município de Confresa/MT. Esse trabalho tem por objetivo
discutir a importância da alfabetização científica desde as séries inicias, por meio dos relatos das aulas
desenvolvidas no ensino de ciências. Para o desenvolvimento desse trabalho foi realizado estudo teórico sobre
alfabetização científica e sua importância, em fontes como, artigos, dissertação e documento curricular do Estado
de Mato Grosso para embasamento teórico do trabalho e ações. Foram desenvolvidas aulas com propostas que
instigou os estudantes a buscarem conhecimentos e participarem dos seminários como protagonistas de seus
saberes. E durante o desenvolvimento de todas as aulas ministradas, e orientações do desenvolvimento dos
seminários foi constatado que os estudantes estavam motivados, unidos para alcançarem os objetivos propostos,
ocorrendo uma socialização dos conhecimentos.
Palavras-chave: Alfabetização Científica. Ensino de Ciências. Pesquisa científica na escola.

1 Introdução
A sociedade está em constante transformação, reflexo do envolvimento com os
avanços tecnológicos e científicos, e com isso o cidadão tem que estar em busca de novos
conhecimentos, ou seja, sua alfabetização científica. Para isso é importante que o Ensino de
Ciências aconteça nas escolas desde as séries iniciais do Ensino Fundamental, de maneira
sistematizada e problematizadora, estimulando os estudantes a construírem seu próprio
conhecimento.
E com esse olhar de alfabetizar cientificamente desde as séries iniciais, foi realizado
um trabalho com os estudantes do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I, por meio de aulas
instigadoras e motivadoras. Essas aulas ocorreram de formas expositivas, lúdicas, dialogadas e
práticas, durante o primeiro semestre de 2019, e em uma escola da Rede Privada, do
município de Confresa no Estado de Mato Grosso. O presente trabalho tem como objetivo
discutir a importância da alfabetização científica, por meio dos relatos das aulas desenvolvidas
no ensino de ciências.
A relevância desse trabalho, justifica-se em apontar a importância da alfabetização
científica, desde as séries iniciais, por meio das aulas práticas que instiguem os estudantes as
serem protagonistas do seu próprio conhecimento, refletindo assim, na construção de um
cidadão crítico e ativo na sociedade. E esse trabalho contribuirá também para os profissionais
que se interessam pelo assunto.
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2 Referencial Teórico
Para apresentação do nosso relato de experiência em primeiro momento
apresentaremos a definição de alfabetização científica dada por Chassot e sua importância na
construção de conhecimento para os estudantes. O referido autor em sua obra alfabetização
cientifica (2016,
p. 70) traz a definição, ―como um conjunto de conhecimentos que facilitariam homens
e mulheres fazerem uma leitura de mundo onde vivem‖. Pois esse conhecimento transforma o
homem fazendo refletir na sua realidade. Estamos inseridos em uma sociedade em constantes
mudanças, com avanços tecnológicos, econômico e social. Esses conhecimentos científicos
devem acontecer desde as séries iniciais, nos processos de alfabetização e letramento, para
que os estudantes tenham mais familiaridade com o assunto e prática.
―Quando desenvolvemos o processo de Alfabetização Científica com os alunos nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, estamos formando pessoas que podem utilizar a Ciência
e a tecnologia em benefício próprio, da sociedade e do ambiente‖ (BRASIL, 2015, p.14).
Pois, pessoas cientificamente educadas também podem agregar valores nas suas mais diversas
atividades diárias, por exemplo, no cuidado com a alimentação e a saúde, no âmbito pessoal,
bem como na interação mais sustentável com o ambiente ou na participação mais eficiente no
mundo do trabalho e em âmbito mais geral.
Sendo assim, as escolas precisam de conhecimentos e práticas científicas e situações
problematizadoras, refletindo no desenvolvimento do estudante através do seu conhecimento
prévio, adquiridos, promovendo o desenvolvimento crítico e reflexivo. A alfabetização
científica tem que estar relacionada com o cotidiano dos estudantes, despertando assim sua
curiosidade pela ciência, facilitando sua aprendizagem.
Em consonância com essa abordagem Freire (1996, p. 32) afirma que:
A curiosidade como inquietação, como indagadora, como inclinação para o
desenvolvimento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de
esclarecimento, como sinal de atenção que sugeri alerta faz parte integrante do
fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e nos põem
pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentado a ele a
algo que fazemos. Como manifestação presente a experiência vital, a curiosidade
humana vem sendo histórica e socialmente construída e reconstruída. Precisamente
por que a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma
das tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente desenvolvimento
da curiosidade crítica, insatisfeita e indócil.

Conforme a afirmação de Freire a curiosidade em descobrir o novo, nos deixa
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inquietos nos tornando pesquisadores em busca de novos conhecimentos científicos.
Corrobora Bagno (2002, p.18-19) que ―se não houver avanços é por que não houve pesquisa e
se não houver pesquisa é por que não é Ciências. E sem pesquisa não há Ciências, muito
menos tecnologia‖. De acordo com essa afirmação do autor supracitado, a escola é
considerada como um ambiente propício para a realização dessas pesquisas, envolvendo não
só os estudantes das séries inicias, como também toda comunidade ali inserida.

3 Metodologia
O presente relato de experiência trata de atividades desenvolvidas nas aulas de
ciências com a turma do 4º e 5º ano durante o primeiro semestre de 2019. A turma do 4º ano
constituída por 22 (vinte e dois) estudantes com a faixa etária de 9 (nove) a 10 (dez) anos de
idade, foi trabalhado o conteúdo sobre os estados e mudanças físicas da água. E na turma do
5º ano constituída por 24 (vinte e quatro) alunos com a faixa etária de 10 (dez) a 11 (onze)
anos de idade, foi trabalhado o conteúdo sobre as células e suas importâncias nos seres vivos.
Na turma do 4º ano o tema trabalhado foi ―O ciclo da água‖ os estudantes foram
instigados sobre a importância da água para a existência de vida na Terra por meio de
questionamentos para os mesmos sobre a sua abundância no planeta, e os cuidados que
devemos tomar para preservar essa grande riqueza natural. Assim foi possível avaliar os seus
conhecimentos prévios sobre a água, para iniciar a introdução do Ciclo da Água. Após essa
breve indagação, para melhor entendimento do conteúdo, foi trabalhado a letra da música
―Terra Planeta Água‖ (Guilherme Arantes), seguida de um vídeo que abordava o ciclo da água
e a sua importância.
Com base na letra da música foi proposto a resolução de uma atividade, para que os
estudantes apontassem como ocorria o Ciclo da Água. Durante esse momento ocorreu a
socialização entre os estudantes e a professora, com informações ricas e claras sobre as
mudanças e estados físicos da água durante o seu ciclo.
No decorrer das aulas foi utilizado também como recurso a Plataforma de Simulações
Interativas (PHET) da Universidade de Colorado Boulder com simulações da passagem da água
dos seus três estados físicos (sólido, líquido e gasoso). Essa plataforma está disponível
gratuitamente no site https://phet.colorado.edu/pt_BR/, é uma ferramenta que disponibiliza
simulações interativas de Matemática e Ciências, para utilizar em sala de aula sem precisar do
acesso à Internet, envolvendo os estudantes por meio de um ambiente intuitivo, ―estilo jogo‖,
onde os mesmos aprendem por meio da exploração e das descobertas.
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As aulas, mencionadas anteriormente, ocorreram de forma expositiva, dialogada e
participativa e para o desenvolvimento dessas aulas foram utilizados data show, vídeos, livros
didáticos, resoluções de atividades complementares e a utilização da plataforma conforme a
Figura 1.
Figura 1 - Imagem da plataforma PhET, e Simulação da passagem da água do líquido para o gasoso.

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/states-of-matter-basics.

Na aula seguinte fizemos uma breve revisão da aula anterior, onde foi proposto para os
estudantes um trabalho avaliativo com experimentos realizados pelos mesmos, sobre as
mudanças e estados físicos da água durante o seu ciclo. Os estudantes foram divididos em cinco
grupos, sendo quatro grupos de quatro integrantes e uma dupla. Cada grupo ficou responsável
por um tema sorteado pelo professor, onde os mesmos iriam apresentar em forma de seminários
um experimento relacionado com o tema proposto. Como se tratava dos estados e mudanças
físicas da água, os temas sorteados foram (Ciclo da Água, Fusão, Solidificação, Vaporização e
Condensação ou Liquefação). Os temas foram propostos para os grupos, onde cada um teve a
oportunidade de criar o seu trabalho usando sua criatividade de acordo com o conhecimento
que adquiriram no decorrer das aulas, e realizando busca com auxílio do professor.
No segundo momento ocorreram as apresentações de seminários, com as
demonstrações dos experimentos de acordo com os temas selecionados. Durante as
apresentações dos grupos, foi possível observar que a participação da turma em relação a cada
seminário apresentado era de forma prazerosa, pois os estudantes conseguiram relacionar os
temas com seu cotidiano, explicando para os colegas como ocorriam cada processo.
Os grupos trabalharam de forma conjunta, a organização na hora que cada integrante
ia falando, explicando a sua parte era notável e apaixonante de ver. As demonstrações dos
experimentos realizada por eles foram de formas diferentes criativa, maquetes em desenhos
com a implantação de um fogão de brinquedo para representar a vaporização da água, outros
trouxeram gelo representando estado sólido da água, para representar o processo de fusão
trouxeram garrafas pet com água congelada em processo de fusão para o líquido como pode ser
visto na Figura 2.
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Figura 2 – Apresentação de seminários sobre os estados e mudanças físicas da água.

Fonte: CANUTO, S.L/2019.

No final de cada apresentação, ocorreu a socialização dos grupos, onde eles fizeram
questionamentos para os colegas, com relação aos experimentos apresentados. E para finalizar
a professora fazia as considerações finais em cada apresentação, tirando possíveis dúvidas da
turma. A Figura 3 apresenta os cartazes elaborados pelos estudantes.
Figura 3 – Cartaz da apresentação sobre estados e mudanças física da água.

Fonte: CANUTO, S.L/2019.

Na turma do 5º ano o tema trabalhado foi ―Células‖, no primeiro momento as aulas
ocorreram de forma expositiva e dialogada com o auxílio de data show, quadro, pincel,
apagador, vídeos, livros didáticos e resoluções de atividades complementares. Durante as
aulas os estudantes foram questionados sobre ―o que era células‖ ―qual sua função no
organismo vivo‖ e ―por que o ser humano era considerado um organismo pluricelular‖.
Com base nessas indagações percebeu-se o conhecimento que os estudantes já tinham
em relação as células, e então foi dado início a aula com algumas imagens indagadoras, como
por exemplo, uma criança com o corpo cheio de bolinhas coloridas, onde cada bolinha
representava um tipo de célula que tinha suas respectivas funções dentro do nosso organismo.
Ao observarem as imagens os estudantes ficaram inquietos e cheio de perguntas sobre
essas ―bolinhas coloridas‖, assim, a aula se iniciou com a explicação sobre as células, que eram
pequenas partes que formavam um organismo, dando exemplos de cinco tipos de células: as
células nervosas, as células musculares, as hemácias células do sangue, as células da pele e a
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célula mucosa (célula da boca).
No decorrer das aulas surgiram várias perguntas e questionamentos, e uma delas foi
―professora as células não podem ser vistas a olho nu certo? Só com a ajuda do microscópio,
então como podemos relacionar essa pequena unidade viva no nosso cotidiano?‖ Com base
nesse questionamento, o pequi foi utilizado como exemplo e sua estrutura física comparada
com o formato de uma célula. Escolhemos esse fruto por ser rico na região e todos os estudantes
tem conhecimento do mesmo e sua estrutura se assemelha a de uma célula.
A explicação foi simples, com o desenho do fruto no quadro (o pequi) foi explicado a
sua estrutura física comparando com uma célula e disse: pois assim como a célula que possui
três principais estruturas, e cada estrutura tem uma função específica, assim é o pequi, pois o
mesmo possui uma ‗capa protetora‘ que pode ser comparado como a membrada da célula, que
é a parte externa do fruto, depois da parte externa tem uma parte mais clara que é a massa do
fruto que pode ser assimilado com o citoplasma da célula que preenche o espaço de dentro do
fruto, e uma semente onde se encontra toda a proteína do fruto, que podemos assimilar com o
núcleo da célula responsável pelo controle de suas atividades e o material genético (DNA).
Na aula seguinte foi realizada uma breve revisão da aula anterior, e foi proposto aos
estudantes um trabalho avaliativo, sendo uma apresentação de acordo com a criatividade de
cada grupo sobre o conteúdo ministrado e que fosse uma demonstração concreta. A turma foi
dividida em duplas, e cada uma ficou responsável para a construção e demonstração das células
procariontes e eucariontes e suas três principais partes e funções (núcleo, membrana e
citoplasma), e sobre os animais pluricelulares e unicelulares e quais as funções das células no
organismo vivo.
No dia das apresentações do seminário os estudantes chegaram todos motivados com
maquetes das células para as apresentações. Cada dupla teve a oportunidade de demonstrar e
explicar o seu trabalho para os demais colegas, apresentando as duas células (eucarionte e
procarionte), as principais partes e funções, e em quais seres vivos elas poderiam ser
encontradas, citando alguns exemplos. Alguns estudantes, além das maquetes construídas por
eles, apresentaram também a parte teórica dos trabalhos utilizando slides, outros com cartazes
colados no quadro, que chamou muito a atenção dos demais que ali assistiam a cada
apresentação, tornando a aula prazerosa e participativa com a interação de todos estudantes,
conforme Figura 4.
Figura 4 – Apresentações do seminário sobre as células.

1719

Fonte: CANUTO, S.L/2019.

Ao final de cada apresentação, foi possibilitado um tempo para questionamentos dos
demais estudantes sobre o conteúdo abordado. Foi um momento propício para que os mesmos
sanassem suas dúvidas com os colegas, juntamente com a ajuda do professor que ali os
avaliavam fazendo suas contribuições ao término de cada apresentação.
As apresentações ocorridas na turma do 5º ano, abordando o conteúdo sobre as células,
teve resultados gratificantes, pois, foi percebido que por meio das maquetes apresentadas os
estudantes foram protagonistas da construção do próprio conhecimento. Como a abordagem se
tratava das três principais partes da célula e suas funções, eles trouxeram informações extras de
conhecimentos adquiridos durante as aulas ministradas e de suas pesquisas.
Figura 5 –Todas as células produzidas pelo os estudantes.

Fonte: CANUTO, S.L/2019.

Por meio dessas aulas práticas foi possível constatar a importância de trabalhar desde
as séries iniciais a alfabetização científica com os estudantes, instigando-os a pesquisarem e
construírem seu próprio conhecimento, facilitando assim, sua aprendizagem. Além da avaliação
de conhecimento por meio das apresentações, foi realizada uma avaliação escrita individual
para verificar o conhecimento adquirido nas aulas, e os estudantes todos apresentaram
resultados excelente, conforme a Figura 6.
Figura 6 – Avaliação sobre as células.
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Fonte: CANUTO, S.L/2019.

4 Considerações finais e/ou conclusões
Os trabalhos construídos pelos estudantes e a construção da aprendizagem
demonstrada por eles mostram a importância da alfabetização científica nas séries iniciais, por
meio de aulas práticas e de pesquisa. Para o desenvolvimento das aulas com as duas turmas
foram utilizadas as mesmas metodologias e estratégias, e constatou-se que os estudantes
participaram e foram em busca de novos conhecimentos para o desenvolvimento da atividade
proposta. Essa ação dos estudantes refletiu na aprendizagem, proporcionando melhor
compreensão do ciclo da água e as partes das células e suas funções. Demostraram que
conseguem contextualizar o conteúdo estudado em sala de aula com o seu cotidiano.
Referências
BRASIL, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ciências da Natureza no
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ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES NA REVISTA REAMEC SOBRE
SUSTENTABILIDADE E ECOLOGIA: UM ENSAIO TEÓRICO NO
ESTADO DA QUESTÃO
Bruna Cristina Prolo (PPGE/UFMT) – brunaprolo@gmail.com
Mariuce Campos de Moraes (ICET/UFMT) – mariucec3@gmail.com
Resumo:
Para sermos cidadãos críticos e ativos na sociedade, é preciso acompanhar o seu desenvolvimento e crescimento,
e para isso é preciso ter consciência ambiental, com ações responsáveis para a manutenção e respeito aos
ecossistemas de sustentação da vida. O presente artigo traz um ensaio teórico configurado como Estado da
Questão, com o objetivo de refletir sobre o debate presente nas publicações decorrentes de um levantamento
bibliográfico na Revista da Rede Amazônica de Educação Ciências e Matemática, sobre os conceitos de
sustentabilidade e ecologia nas publicações da revista no período de 2013 a 2019 (janeiro/julho). Este estudo
pertence a uma pesquisa/investigação educacional em andamento desde março de 2019 no Programa de PósGraduação em Educação (PPGE) da UFMT, vinculada a Linha de Pesquisa em Educação em Ciências e
Educação Matemática. O levantamento do estado da questão permitiu e contribuiu para a constituição dos
conceitos de sustentabilidade ecológica, agrupando os conceitos de sustentabilidade e ecologia, em uma unidade
conceitual para compreensão, estudo e construção da pesquisa educacional pretendida.
Palavras-chave: Estado da Questão. Pesquisa Educacional. Sustentabilidade ecológica.

1 Introdução

Quando falamos dos desafios de nossa sociedade contemporânea, nos remetemos a
formação cidadã de sujeitos atuantes, para que sejam críticos e ativos nessa sociedade, assim
sendo, é necessário acompanhar o seu desenvolvimento e crescimento, e para isso precisamos
ter consciência ambiental, com ações responsáveis para a manutenção e respeito aos
ecossistemas de sustentação da vida, deste modo as formas como os educadores irão atuar na
formação desses cidadãos, precisam ser pensadas e planejadas com cautela. Portanto, um dos
objetivos da educação é realizar uma formação crítica com ações planejadas, comprometida
socialmente e culturalmente com um futuro viável para a natureza e para a sociedade,
constituindo novos referenciais à reflexão filosóficas e de respeito, para a constituição de um
cidadão responsável. O comprometimento com essa construção de sociedade, pressupõe-se
que ideais são feitas por sujeitos históricos concretos, implicados por uma construção
permanente da psique, ou seja, envolve toda sua subjetividade (GONZÁLEZ-REY, 2015).
Diante deste contexto, a construção da pesquisa pretendida, já em andamento, terá um
viés da influência de autores com tendência histórica, para a compreensão e construção da
realidade social, com a ideia da pesquisa participante, mas com perspectiva histórico-cultural,
considerando o sujeito como um ser social e também cultural, pois não é a sociedade que o
determina, e considera estudos antropológicos, e deste modo considera

a psique muito
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importante, para uma construção individual de seus próprios sentidos subjetivos e portanto
terá uma abordagem epistemológica da subjetividade da pesquisa educacional a fim de
articular uma discussão contemporânea da Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, Teoria
da Complexidade de Ilya Prigogine e a Subjetividade de Fernando González-Rey. Dessa
forma, considerando esses três principais aportes teóricos, partimos do seguinte problema para
a investigação da pesquisa: Quais são as percepções e relações, presentes nas pesquisas sobre
sustentabilidade e ecologia, no contexto das publicações da Rede Amazônica de Educação
Ciências e Matemática?
Para tanto, se faz necessário investigar diversos espaços educativos para a
compreensão e estudo de como ocorre as relações e percepções de sustentabilidade ecológica
dos sujeitos, para evidenciar suas ações perante a sociedade e de respeito e manutenção aos
ecossistemas ambientais. Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento
teórico no estado da questão a respeito dos estudos publicados na Revista da Rede Amazônica
de Educação Ciências e Matemática (REAMEC), dentro dos conceitos apresentados a respeito
da sustentabilidade ecológica na perspectiva da educação ambiental, para em um estudo
posterior e relacionar tais levantamentos com as abordagens do ensino de química.
2 O Estado da Questão (EQ)
Para a construção e elaboração de uma pesquisa/investigação educacional, existe a
necessidade de se fazer levantamentos bibliográficos (ANDRÉ, 2001), e deste modo torna-se
importante a elaboração de um EQ que corresponde a uma pesquisa de cunho bibliográfico
que auxilia o pesquisador dentro da amplitude da pesquisa sobre seu tema, mapear e explorar
as contribuições já existentes (FERREIRA, 2002). E neste sentido, Nóbrega-Therrien e
Therrien contribuem que:
A finalidade do estado da questão é de levar o pesquisador a registrar, a partir de um
rigoroso levantamento bibliográfico, como se encontra o tema ou o objeto de sua
investigação no estado atual da ciência ao seu alcance. Trata-se do momento por
excelência que resulta na definição do objeto específico da investigação, dos
objetivos da pesquisa, em suma, da delimitação do problema específico de pesquisa
(2004, p. 2).

O estudo do EQ, irá contribuir para a construção teórica a respeito dos conceitos de
sustentabilidade ecológica, que nesse caso foram utilizados os termos de ―sustentabilidade‖ e
―ecologia‖, para compreender as relações e percepções teóricas publicadas com as
manifestações e emoções apresentadas pelos sujeitos que irão participar da pesquisa em
construção.
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3 A Revista REAMEC

A escolha da revista REAMEC, se deu por ser uma revista ligada a Rede da Amazônia
Legal, e por ter vários professores de química da UFMT ligado a ela. A ideia inicial era a de
discutir sobre ―sustentabilidade ecológica‖ nos espaços educativos do ensino de química,
tema principal da dissertação de mestrado, porem nenhum artigo faz a abordagem desses dois
termos juntos.
A Revista REAMEC teve a sua primeira publicação em 2013, com a periodicidade de
publicação de um volume por ano, até 2015, aumentando para dois volumes anuais de
publicação a partir de 2016, sendo de janeiro a junho o primeiro volume e o segundo de julho
a dezembro. Ela é vinculada ao Programa de Doutorado em Educação em Ciências e
Matemática PPGECEM que se destina à formação de pesquisadores na área, oferecido por
uma Associação em Rede (AR) com 28 instituições (ALVES, 2018) de Ensino Superior da
Amazônia Legal Brasileira, intitulada Rede Amazônica de Educação em Ciências e
Matemática REAMEC, onde é desenvolvido em três Polos Acadêmicos, simultaneamente, a
saber o da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), o da Universidade Federal do Mato
Grosso (UFMT) e o da Universidade Federal do Pará (UFPA).
Dentre os objetivos da Rede REAMEC destacamos o de formar docentes
pesquisadores, em nível doutoral, na área de Ensino de Ciências e Matemática, tanto
em termos teóricos, quanto metodológicos de pesquisa, capazes de uma atuação
docente altamente qualificada e de produção de conhecimentos na área no
contexto das relações Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, com especial
relevo às questões da Amazônia; constituir NÚCLEOS DE ESTUDOS E
PESQUISAS na área, em cada Estado da Região Amazônica e Redes de Pesquisa
entre Instituições associadas, de modo a consolidar grupos de pesquisadores
aptos a construir conhecimentos na área; e contribuir efetivamente para
formação dos formadores de professores, em especial aos docentes que atuam
nas Licenciaturas em Química, Física, Biologia e Matemática e docentes que
atuam na área em cursos de Pedagogia. (WIELEWSKI, 2013 p. 1)

Nesse sentido, segundo Wielewski (2013), a criação da Revista REAMEC se
caracteriza como um espaço de divulgação de pesquisas desenvolvidas na área de
Educação em Ciências e Matemática, possibilitando a circulação das pesquisas e
respectivas produções em andamento e/ou concluídas, bem como a articulação e
diálogos com outros pesquisadores que não fazem parte da REAMEC e que podem realizar
genuínas contribuições, com temas relevantes para problematizar a Educação em Ciências e
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Educação Matemática, e gerar reflexões sobre as práticas pedagógicas e as relações de ensinoaprendizagem dessa área em debate.

4 Metodologia do ensaio teórico

Para a construção deste ensaio teórico nos moldes do estado da questão, foi realizado
um mapeamento nos artigo publicados na revista REAMEC no período de 2013 (jan./dez.) à
2019 (jan./jun.) com a finalidade realizar um levantamento teórico sobre os conceitos de
sustentabilidade ecológica, para analisar as relações, percepções e ações de manutenção e
respeito aos ecossistemas de sustentação da vida, dentro dos conceitos de sustentabilidade e
ecologia, com a perspectiva da Educação Ambiental e Educação em Ciências.
Deste modo, para a seleção dos artigos foi utilizado os termos de ―Sustentabilidade‖ e
―Ecologia‖ como descritores de busca no periódico online da revista, e posteriormente
realizado a leitura dos títulos, resumos e palavras-chaves para selecionar os artigos dentro da
perspectiva da Educação em Ciências e Educação Ambiental. Desta forma, foram 5 artigos
mapeados na Revista REAMEC, e analisado os conceitos implícitos e explícitos de
sustentabilidade e ecologia, para a utilização na construção da dissertação de mestrado em
andamento.

5 Analise das publicações na Revista REAMEC sobre Sustentabilidade e Ecologia
A Revista REAMEC possui 113 artigos publicados, dentro do período 7 anos, 2013 a
2019 (jan./jun.), sendo selecionado neste levantamento, 5 artigos com os descritores acima
mencionados, que foram:
(1) Construção de Modelos Didáticos como Ferramenta de Ensino-Aprendizagem
Durante o Estágio Supervisionado (NASCIMENTO, G. M. B. da; ANJOS, N. B.
dos; FARIAS, R. R. S. de, 2019);
(2) Atividades de Campo e STEAM: Possíveis Interações na Construção de
Conhecimento em visita ao Parque Mãe Bonifácia em Cuiabá-MT (LOPES, T. B.;
CANGUSSU, E. S.; HARDOIM, E. L.; NETO, G. G., 2017);
(3) Articulações entre a Etnobotânica e os Conhecimentos da Disciplina Ciências da
Natureza (DAVID, M. de; PASA, M. C., 2017);
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(4) Compreensões sobre Ciências de Crianças Ribeirinhas Amazônicas (FONSECA, A.
P. M.; TERÁN, A. F.; FONSECA, M. M., 2019);
(5) Possibilidades de Alfabetização Científica no Bosque da Ciência, Manaus, AM,
Brasil (CARVALHO, F. B.; BELTRÃO, G. G. B.; FEIO, J. da S.; TERÁN, A. F.,
2018);

O artigo 1, Construção de Modelos Didáticos como Ferramenta de EnsinoAprendizagem Durante o Estágio Supervisionado (NASCIMENTO; ANJOS; FARIAS, 2019)
trata das relações de ensino-aprendizagem com a contribuição da construção de modelos
didáticos e avaliação sobre o conteúdo de artrópodes realizado no estágio supervisionado em
turmas do ensino médio. A pesquisa foi realizada na disciplina de biologia em turmas de 2º
ano em uma escola pública, onde cada grupo de estudantes receberam um representante da
Classe Insetos e Aracnídeos e Subfilo Crustáceos para construírem um modelo didático. Nos
resultados foram evidenciados que os alunos construíram os modelos com as principais
características e diferenças estudados, mas foi possível observar que alguns alunos tiveram
dificuldades e apresentaram erros na construção do modelo didático, e que foi sanado com a
mediação do responsável pela atividade. Na conclusão, foi possível observar que os modelos
ajudaram a romper as práticas tradicionais de ensino-aprendizagem de biologia, aproximando
o conhecimento teórico do cotidiano, evidenciando a importância das espécies nas relações
ecossistemas ambientais.
No artigo 2, Atividades de Campo e STEAM: Possíveis Interações na Construção de
Conhecimento em visita ao Parque Mãe Bonifácia em Cuiabá-MT (LOPES; et al, 2017), os
autores realizaram um estudo com a finalidade de aplicação da metodologia STEAM, ou seja,
Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, a fim de estabelecer inter-relações
entre essas 5 áreas do conhecimento. Deste modo, foi possível realizarem uma discussão na
disciplina Tendências e abordagens de pesquisa em ensino de Ciências e Matemáticas
(PPGECEM/REAMEC) com algumas atividades programadas, segundo os autores. Dentre os
resultados, após uma visita ao Parque Mãe Bonifácia de Cuiabá-MT, os estudantes do
doutorado puderam observar as estruturas e, assim, identificar possibilidades didáticas para o
ensino utilizando o STEAM, mostrando a importância de um ensino contextualizado, com
elementos ecossistêmicos, e a valorização e respeito dos parques ambientais. Concluindo que
é a metodologia STEAM é favorável a construção de conhecimentos de forma interrelacionada
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O artigo 3, Articulações entre a Etnobotânica e os Conhecimentos da Disciplina
Ciências da Natureza (DAVID; PASA, 2017) ressalta as articulações cognitivas entre as áreas
de Etnobotânicas e Ciências da Natureza dentro dos processos educativos do cenário
educacional de ensino de Ciências no Brasil, onde foi realizado um estudo em sala de aula
amplificado aos familiares desses alunos, manifestando as utilizações das plantas, com base
em conhecimento cientifico e cultural, a fim de levantar discussões sobre a diversidade
cultural e ambiental no currículo escolar. Foi possível realizar um levantamento das
manifestações dos conhecimentos e manejos com as plantas dos alunos e familiares
evidenciando a importância da etnociências.
No artigo 4, Compreensões sobre Ciências de Crianças Ribeirinhas Amazônicas
(FONSECA; TERÁN; FONSECA, 2019) parte de que as crianças aprendem por meio de
interações em diferentes contextos e que possuem uma lógica própria de pensar. Deste modo
os autores realizaram uma pesquisa educacional com estudantes da Educação Infantil em um
município ribeirinho da Amazônia. A finalidade era a de despertar essas crianças para um
olhar diferente para o seu cotidiano, verificando a presença da ciência, onde elas só podem
aprender ciências nas vivências com a comunidade e a escola. Nos resultados foi possível
observar que a visão sobre as ciências estava ligada à transformação da natureza pela ação
humana, e com a realização das atividades foi possível despertar um olhar de valorização da
ciência, sobre a manifestações e expressões sobre o mundo dentro da construção de seus
próprios conhecimentos. Concluindo que essas crianças constroem conhecimentos e possuem
um modo singular de valorização ambiental.
Já no artigo 5, Possibilidades de Alfabetização Científica no Bosque da Ciência,
Manaus, AM, Brasil (CARVALHO; et al, 2018), se trata de um relato de experiência em que
os autores analisam as possibilidades no espaço educativo de trabalhar a alfabetização
científica, sobre a administração de uma instituição de Pesquisa. Os resultados foram
construídos através das atividades práticas de uma turma de mestrado no Bosque da Ciência
do INPA, e que, portanto, foi possível verificar que o uso desses ambientes possibilita a ação
de uma pratica interdisciplinar, aproveitando da biodiversidade, dos diferentes ecossistemas
para a construção do conhecimento científico. Concluindo, que a valorização e usos desses
espaços não formais de ensino, permitem uma construção de conhecimento mais natural e
contextualizado pelo ambiente.

5 Considerações finais
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De forma a realizar generalizações qualitativas a respeito dos conceitos implícitos e
explícitos de sustentabilidade e ecologia que os cinco artigos selecionados apresentam,
podemos dizer que apresentam alguns pontos incomuns, onde ambos apresentam um
despertar sensível e preocupado com a degradação do meio ambiente, e por consequência uma
preocupação com os impactos na vida humana e no futuro do planeta. E deste modo chamam
a atenção para uma constituição a cerca de uma consciência ecológica. Para Lima (1998), essa
ideia de consciência ecológica se expressa como uma compreensão intelectual da realidade a
fim de materializar ações e sentimentos de cada um, para expressar relações sociais e
humanas com a natureza.
Outro ponto que pode ser retirado e generalizado dos artigos, é a visão de
sustentabilidade e ecologia, em que a sustentabilidade é vista como as demandas essenciais
para a sustentação e manutenção da vida e dos seres humanos como uma construção, a fim de
integrar as dimensões ecológicas, ambientais, cientificas, econômicas e sociais. Já a ecologia
é vista como uma forma de compreensão para as relações entre os seres humanos e para com
o meio ambiente, a fim de constatar a indivisibilidade da natureza com a sociedade, para a
compreensões ecossistêmicas indispensáveis para a vida.
Os cinco artigos selecionados apresentam compressões na mesma dimensão filosófica
no que diz respeito aos conteúdos de sustentabilidade e ecologia, apesar de apresentarem
algumas divergências na sua aplicabilidade nos processos educativos, o que, neste estudo foi
categorizado como irrelevante, pois o interesse é nos conceitos explícitos ou implícitos de
sustentabilidade e ecologia.
Portanto o presente estado da questão realizado pode contribuir para a constituição dos
conceitos de sustentabilidade ecológica, agrupando os conceitos de sustentabilidade e
ecologia, como uma unidade de compreensão para o estudo e construção da pesquisa
educacional pretendida.
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ARTESANATO DE SABONETES E SAIS DE BANHO: UMA
PROPOSTA DE ENSINO E EMPREENDEDORISMO
Resumo:
A escola é um espaço em que se espera uma qualidade de ensino que seja construída além das competências e
habilidades de conteúdos para estudantes nas séries escolares em que estão inseridos, devendo proporcionar uma
expectativa de qualidade social que desenvolva uma preparação para o exercício da cidadania e por que não, a
possibilidade de proporcionar renda. Objetiva-se com o trabalho apresentar uma prática pedagógica realizada na
E. E. 13 de Maio de Tangará da Serra – MT em turmas do 1º e do 2º Ano do Ensino Médio, nos anos de 2014 e
2015. Esse estudo possui uma abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica e a descrição da aprendizagem
baseada em projeto. A realização do projeto buscou oferecer um significado aos conteúdos de Biologia e
Química de forma interdisciplinar, criando uma perspectiva de empreendedorismo. Para isso, foi utilizada a
confecção de sabonetes e sais de banho, contribuindo para a fabricação, o empreendedorismo e o despertar ao
interesse pelo trabalho de iniciação científica através de leitura e discussão de textos contextualizados com os
conteúdos das disciplinas. Os resultados apontam que as oficinas para fabricação de sabonetes e sais de banho
contribuíram tanto para o objetivo previsto nesse trabalho, a aprendizagem significativa, como para uma maior
interação entre os estudantes e o estímulo à criatividade na confecção desses materiais. Para trabalhos futuros na
perceptiva desse estudo, propõe-se que seja incluída também a participação da família dos estudantes.
Palavras-chave: Oficina de sabonete e sais de banho. Ensino de Química e Biologia; Iniciação Científica.
Aprendizagem significativa. Empreendedorismo.

1 Introdução
O banho, tal como conhecemos hoje, um ritual associado ao cuidado com a pele e ao
bem estar, ao longo da história sofreu diferentes considerações, onde atualmente se originou
um resultado da mistura de costumes de diferentes povos. Suas considerações foram
relacionadas desde à sagrado e profano, luxo, diversão, receita de saúde, causador de doenças
e até mesmo a morte.
Por definição, sais de banho são produtos que contém perfumes, corantes e óleos
essenciais que geram sensação de bem estar, que incluem limpeza, relaxamento, vigor, dentre
outros benefícios que dependerá da sua composição. A finalidade de sua utilização apresenta
vários benefícios para o corpo. Sendo assim, não se trata de um produto de luxo, mas de um
produto que age tanto na limpeza do corpo, no relaxamento ou estimulação aos músculos
doloridos ou cansados como também ao tratamento de diabéticos, oxigenação no organismo e
sistema cardiovascular. Estudos apontam que os sais de banho são responsáveis por melhora
do sistema imunológico e fortalecimento do corpo.
O desenvolvimento da autonomia, da aprendizagem e do protagonismo no processo de
ensino, tem tornado temáticas de discussões e incentivos por gestores em escolas do Ensino
Básico. Porém, mesmo que de forma gradativa a escola atual vem superando a ideia do ensino
através da transferência do conhecimento. Nesse sentido, o ensino vem dando lugar a
utilização da metodologia da problematização no trabalho pedagógico, onde ensinar significa
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usar a criatividade, entendendo a realidade e construindo o conhecimento partir de
questionamentos. Assim, para que a escola possa garantir seu papel formativo no século XXI,
Nóvoa (2007) afirma que, ―[...] é necessário realizar uma mudança gravitacional: da escola
centrada no ensino baseado em transmissão de informações à escola centrada na
aprendizagem [...]‖, que segundo o autor é ―[...] garantir que ‗alunos efetivamente aprendem
conhecimentos‖
A aprendizagem baseada em projetos é considerada nos livros atuais uma metodologia
ativa em que:
[...] os alunos se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou
desenvolver um projeto que tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. No
processo, eles lidam com questões interdisciplinares, tomam decisões e agem
sozinhos e em equipe (MORAN, 2018, p.16).

Este projeto apresenta uma proposta interdisciplinar, fazendo com que seus estudantes
compreendam as relações do conteúdo aprendido na aula de Biologia e Química com outras
áreas do conhecimento científico, cujo objetivo é oferecer sentido e um significado aos
conteúdos de Biologia e Química criando uma perspectiva de empreendedorismo, onde os
alunos propõe uma ação, delineiam um plano, realizam-o, controlam o método, respondem
aos acontecimentos imprevistos e chegam ao resultado projetado. Desse modo concordamos
com Kapitango-a-Samba quando afirma:
[...] é extremamente necessário inserir intervenções educativas que possam gerar
mudanças curriculares e interferir nas práticas pedagógicas, bem como contribuir
com o crescimento científico da sociedade (2014, p. 21).

A disciplina de Biologia como mais próxima ao Ensino de Química é parceira no
Ensino de Ciências, e a forma como o/s professor/professores dessas disciplinas planejam
pedagogicamente suas aulas, podem propiciar ao estudante a compreensão de conceitos e
processos, visando aperfeiçoar sua aprendizagem, estimulando a pesquisa de forma a
contribuir com o desenvolvimento e a formação deste em qualquer ano do Ensino Médio.
Por meio dos projetos, são trabalhadas também suas habilidades
crítico e criativo e a percepção de que existem várias maneiras de
tarefa, competências tidas como necessárias para o século XXI.
avaliados de acordo com o desempenho durante as atividades e
projetos (MORAN, 2018, p. 16).

de pensamento
se realizar uma
Os alunos são
na entrega dos

Para tanto, o intuito dessa prática foi despertar nos estudantes através de leitura de
contextos trabalhados nas disciplinas o interesse pelo trabalho de iniciação científica e em
aprender uma atividade que lhes possa ser útil e também gerar renda, conscientizando-os da
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importância de atuar como cidadão através da fabricação de sabonetes e sais de banho. Nesse
sentido, aprenderam a fabricar e ministrar oficinas de fabrico de sabonetes e sais de banho,
planejando as quantidades, os custos de produção e a compreensão química e biológica sobre
a técnica de fazer sabonete e sais de banho.
2 O artesanato de sabonetes e sais de banho como um projeto que contribui para o
Ensino
Segundo Andrade & Sartori (2018, p.179), a aprendizagem pode se efetivar de
diversas formas: ―[...] por imitação; por memorização; por coerção; por tentativa e erro; por
métodos lógicos e demonstráveis de experimentação, etc.‖
A produção artesanal de sabonetes e sais de banho dentro da escola tem como objetivo
cumprir um dos parâmetros curriculares ao estabelecer metodologias que integre o estudante a
sua realidade diante as diferentes áreas de conhecimento do currículo escolar. A inserção das
disciplinas ao desenvolver as atividades do projeto, nos remete a vários momentos de leitura e
discussões de textos que apresentam conteúdos científicos e outros que evidenciam momentos
vividos pelo homem, incluindo sua evolução diante do uso de aromas e diversos produtos
para higienizar e beneficiar o corpo.
As composições de sabonetes, sais e óleos, podem ser estudadas de forma
investigativa para beneficiar tanto ao conhecimento científico individual como contribuir ao
cuidado físico e mental das pessoas.
Neste contexto, é relevante compreender que o banho e o perfume foram medidas
desenvolvidas ao longo da história da humanidade para controlar o odor do corpo
(DRAELOS, 1999). Neste contexto, há registros de que os franceses e alemães foram os
primeiros a utilizar o sabão, e que seu modo de produção foi passado aos romanos. Somente
no segundo século d. C. o sabão é citado, por escritos árabes, como meio de limpeza (NETO e
DELPINO, 1996), pois os romanos não os utilizavam para tal fim, mas misturavam-nos com
aromatizantes para cabelos e os adicionavam a formulações usadas em queimaduras e
Ferimentos (BARBOSA e SILVA, 1995).
Sem dúvidas é um assunto de grande abrangência curricular no contexto escolar, pois
contempla o desenvolvimento da aprendizagem através de um contexto real, disciplinar,
experimentativo, científico e social.
Inovar é mudar ações, comportamentos, ou seja, assimilar, na vivência dos gestos,
das narrativas, dos percursos cotidianos no contexto de cada sala de aula, novas
experiências significativas do aprender e do ensinar (ANDRADE & SARTORI,
2018, p.176 apud LÉVY, 2010).
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O artesanato é um processo antigo, mas que sempre existirá. Esse técnica vem se
renovando e abrindo oportunidades de criações dentro da atualidade. Segundo Santos (2014,
p.65):
―O artesanato é uma área heterogénea que apesar de ser entendida como um todo,
dele fazem parte diversas particularidades. Tanto o tradicional como o
contemporâneo, representa a uma atividade multidimensional onde se cruzam os
aspetos económicos, sociais, ambientais e culturais.‖

A mesma autora ainda afirma que é uma atividade que ―[...] apresenta características
que a ligam s organizações empresariais, por um lado, e s atividades artísticas, por outro.‖
E assim se faz muitas vezes o processo de aprendizagem através de uma atividade artesanal,
ou seja, por via informal de modo os próprios estudantes não percebam que competências e
habilidades são construídas nesse processo. ―A escola é um local onde se pode promover e
desenvolver uma cultural atuante e que expresse a interligação com o ambiente onde está
inserida.‖ (p. 67)
Além disso, este tipo de atividade favorece a inclusão, já que o aluno pode mostrar
aos colegas o resultado do seu trabalho. O facto de fazer algo de concreto e útil,
além de aumentar a autoestima do aluno, poderá diminuir os preconceitos de pessoas
que o julgavam incapaz. (SANTOS, 2014, p. 70)

A inclusão é uma temática que precisa ser transferida de forma urgente aos planos de
aula do professor. Mesmo que para isso seja preciso buscar ajuda de especialista que muitas
vezes pode ser solucionada através de uma conversa com o próprio estudante ou responsáveis
por ele.
Por outro lado, a contextualização da fabricação de sais de banho para o ensino de
Biologia e de Química se dá em entender a composição de seus ingredientes, a papel de cada
um e os inúmeros benefícios que esses ingredientes podem cometer para o organismo, bem
como os prejuízos a saúde pela falta de responsabilidade do fabricador, contribuindo tanto
para limpeza como para saúde.
Sendo assim, o Ensino de Biologia juntamente com o Ensino de Química nesse projeto
pode proporcionar uma fusão de conhecimentos trabalhados concomitantemente tanto de
forma interdisciplinar, como em conteúdos específicos para proficiência do estudante dentro
de cada disciplina.
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas
causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens
necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de
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significados e registro sistemático dos resultados (BONATTO, 2012, p.3 apud
BRASIL, 1999, p. 89).

Porém para o trabalho interdisciplinar desse projeto, podem ser contemplados
conteúdos em várias áreas do conhecimento como a História, a Artes e a Matemática, mesmo
que seja desenvolvido somente com um professor.
3 Procedimentos metodológicos
Esse projeto possui uma abordagem qualitativa, através da pesquisa que envolveu a
Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) ou Project Based Learning (PBL), na E. E. 13 de
Maio do município de Tangará da Serra-MT. Os procedimentos para realização desse estudo
dar-se á através da intervenção pedagógica descrita a seguir em conformidade com as fases do
projeto. Sendo assim, o mesmo foi desenvolvido em dois anos consecutivos, em um tempo de
duração de quatro meses em cada ano. Em 2014, ocorreu com a fabricação de sabonetes e a
participação de duas turmas do primeiro ano, sendo uma do Ensino Médio Inovador e a outra
turma do Ensino Técnico de Comércio. Em 2015, o projeto estendeu para a fabricação de
sabonetes e sais de banho, que contou com a participação de seis turmas do primeiro ano
Inovador, um segundo ano Inovador e a turma do segundo ano técnico que já havia
participado no ano anterior. Os materiais para execução do projeto contou com o
financiamento da escola constadas no PDE e aprovado pelo Conselho Deliberativo. Contamos
também com a participação de alguns professores de outras disciplinas que espontaneamente
quiseram contribuir.
3.1 Desenvolvimento do projeto no ano de 2014
No início do ano, foi apresentado o projeto e suas fases para os estudantes do 1ºAno da
turma D do Ensino Médio Inovador e ao 1º Ano do Ensino Médio Técnico do Comércio da
turma 1º CA no ano de 2014, na qual o trabalho fora desenvolvido. A princípio, a maioria dos
alunos manifestaram interesse e curiosidade para o desenvolvimento do trabalho. No segundo
momento, foi proposto aos estudantes a leitura de textos e artigos pré-estabelecidos, vídeos,
pesquisas nas disciplinas de Química e de Biologia procurados em bases de dados, em que
enfatizavam a história dos produtos que iriam confeccionar, a composição química deles,
conteúdos sobre conservantes, bactérias e demais assuntos que envolvessem nesse contexto e
que contemplassem os conteúdos das disciplinas de forma contextualizada com relação ao
projeto.
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No terceiro momento, os estudantes fizeram uma busca bibliográfica através das TICs
sobre métodos, formas ou modelos de sabonetes artesanais, a fim de entender o processo,
propor sugestões e definir o método e modelo a ser utilizado para fabricação. Pode-se
observar que interesse dos alunos em aprender foi crescendo a medida em que eles foram
adquirindo mais conhecimento sobre o assunto e utilizando sua criatividade.
Figura 1 - Professora e alunos na participação do projeto

Fonte: As autoras, 2014.

Os alunos participantes do 1° ano CA (Figura 1), por fazerem parte de um curso
voltado ao comércio, ficaram responsáveis por reunir as informações pesquisadas e com base
nelas, criar, a marca, nome fantasia, logotipo, aromas a serem utilizados e modelo da
embalagem do produto. A duração do projeto foi de quatro meses, entre leituras,
planejamento e execução dos produtos.
Figura 2 – A) Alunos do 1º Ano CA do curso técnico em comércio na oficina de sabonete
aprendendo a produzir e B) Alunos do 1º Ano CA do curso técnico em comércio na
oficina de sabonete aprendendo a embalar.

A

Fonte: As autoras, 2014.

B
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Os estudantes utilizaram o contra turno para fabricação, acabamento e embalar os
produtos (Figura 2a e 2b). Ele ocorreu em grupos e em forma individual conforme atividade
proposta ao estudante. A avaliação se deu através da participação dos estudantes em cada fase
do projeto, onde sua média bimestral foi atribuída através dessas atividades juntamente com
as avaliações específicas do conteúdo das disciplinas de Química e Biologia de forma
individual. Todos os estudantes das duas turmas apresentadas participaram do projeto.
3.2 Desenvolvimento do projeto no ano de 2015

Nesse ano de 2015, o projeto iniciou em março também no contra turno com alguns
alunos que já haviam participado no ano interior que estão no momento cursando o 2º ano do
Ensino Médio juntamente com alguns alunos do 1ano do Ensino Médio com a intenção de
repassarem o que aprenderam e aprimorar a imagem do produto e sua qualidade fundindo-se
ideias e reformulando propostas. Nesse período também foi realizado a produção de sais de
banho.
Por interesse e solicitação de vários estudantes, o projeto teve grande participação
neste período, bem maior do que no ano anterior (Figura 3 A e 3 B).
Figura 3 – (A e B) Estudantes fabricando o sabonete

B

A
Fonte: As autoras, 2015.

O envolvimento foi contemplado em várias turmas dos 1º anos (A, B, C, D, E e F) e a
turma do 2º ano A (Figura 4A e 4B), onde eles aprenderam tanto a confeccionar como
também aprenderam os demais conteúdos discutidos em 2014 com as primeiras turmas a
participarem do projeto. Nesse sentido, também aprenderam através de pesquisa, leitura e
discussão a função de alguns ingredientes opcionais como os óleos essenciais e os extratos
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glicólicos que fazem tanta diferença a um sabonete aprimorando sua qualidade e sua
composição para fins específicos da pele e até mesmo fitoterápicos.
Figura 4 – A) Estudantes aprendendo desenformar os sabonetes e dar
acabamento e B) retirando as rebarbas do sabonete

A

B

Fonte: As autoras, 2015.

No ano de 2015, os alunos além de desenvolverem a fabricação e escolha da
embalagem do produto, também fizeram calcularam a quantidade de matéria-prima para o
produto final e custos para produção e comercialização do produto.
Figura 5- Sabonetes com sementes naturais de melancia (produto final)

Fonte: As autoras, 2015.

Seguindo o processo de ensino, também foi oportunizada a compreensão da confecção
de sabonetes com a introdução de sementes naturais desidratadas (Figura 5), fazendo passo a
passo desde a desidratação das sementes ao produto acabado, onde o procedimento se
encontra descrito nesse artigo.
3.3 Procedimento utilizado na fabricação do sabonete
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Figura 6 – A) Materiais utilizados para fabricação e B) Produto final

B

A
Fonte: As autoras, 2015.

Os materiais para fabricação dos sabonetes artesanais (Figura 6 A) e suas respectivas
quantidades utilizadas foram definidos pelos estudantes através de leituras e pesquisa através
das TICs onde propuseram uma receita com os seguintes produtos: Glicerina (1Kg), Corante
(gotas até atingir a cor desejada); Essência (100ml) e Álcool de cereais (borrifar).
O modo de preparo para obtenção do produto final (figura 6 b) segue conforme
descrito a seguir. Com o auxílio do (s) professor (es) no laboratório de Química, os estudantes
seguiram a seguinte receita reformulada depois de alguns testes com outras receitas
encontradas na internet: primeiramente corta-se a glicerina em pequenos pedaços, despeja na
panela e coloque em banho-maria, levando ao fogo baixo para que a base (glicerina) não
ferva. Quando a glicerina atinge o estado liquido é desligado o fogo e reservado o material.
Logo após desligado o fogo, acrescenta-se o corante aos poucos até chegar à cor desejada e
deixando esfriar até formar uma nata fina em cima da base, para fixação da essência e o
extrato. Para finalizar, despeja-se a mistura cuidadosamente na forma de silicone, de plástico
ou outra na qual tem o modelo do sabonete que se deseja obter. Em seguida, deve-se borrifar
um pouco de álcool de cereais em cima da mistura já na forma para desfazer a nata que fica na
superfície. Após o preparo, os sabonetes descansam por 2 horas em processo de secagem
natural e depois as rebarbas são retiradas, como mostrado na (figura 6 b). Para o acabamento
do produto, o sabonete é envolvido com papel insulfim e posteriormente embalado conforme
desejado.

3.4 Procedimento utilizado na fabricação do sabonete com a inserção de sementes
Figura 7- (A e B) Fabricação de sabonetes com sementes naturais de maracujá
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Fonte: As autoras, 2015.

Para inserção das sementes é realizado um procedimento de desidratação das
sementes, conteúdo também discutido nas aulas de Biologia. O modo de preparo é simples
mas exige atenção e criatividade para se obter um acabamento desejado. Primero, leva-se as
sementes ao fogo brando aquecendo-as até cessar o liquido que se encontra no seu interior ou
leve-as a estufa numa temperatura de 180 graus Celsius, reserva-as. Assim que o sabonete
estiver pronto com a coloração e essência em combinação com a semente utilizada, deve-se
salpicar as sementes de maneira gradativa esperando que se seque camada por camada para
que fiquem bem espalhadas no sabonete (Figura 7A e 7 B).
Figura 8 - Sabonetes com sementes naturais de maracujá (produto final)

Fonte: As autoras, 2015.

Os sabonetes descansam por 2 horas em processo de secagem natural e são retiradas as
rebarbas e se obtém o produto final (Figura 8).
3.5

Procedimento utilizado na fabricação de sais de banho
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Os materiais utilizados para fabricação de sais de banho foram: sal iodado fino (1 Kg),
sulfato de magnésio (1xic. de chá), lauril em pó - espumante (4 colheres de sopa) – opcional;
Essência (100 ml), Erva(erva doce, lavanda) ou semente (maracujá, melancia) desidratada –
opcional, corante cosmético – opcional.
O preparo dos sais de banho no laboratório de Química da escola seguiu alguns
passos, que também levam em conta a atenção, a higiene, a proporção correta dos materiais e
a responsabilidade do acabamento e do prazo de validade que deve ser informado aos
consumidores.
O modo de preparo é descrito a seguir conforme receita escolhida e discutida
anteriormente entre professores e estudantes do 2º CA, na qual já havia participado no ano
anterior desse mesmo projeto.

Figura 9 - Fabricação de sais de banho

Fonte: As autoras, 2015.

Primeiramente colocar em uma tigela os ingredientes secos (Figura 9), utilizando
luvas nas mãos, deve-se misturar os materiais. Em seguida, se adiciona a essência ao poucos
misturando tudo delicadamente. Se usar corante, que é opcional, deve-se acrescentar algumas
gotas aos poucos e misturar até ficar na tonalidade desejada. Para finalizar, coloca-se o
produto preparado em um frasco com tampa. No entanto, não deve esquecer de informar no
frasco, a data de validade do produto.
Figura 10 - Sais de banho (produto final)
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Fonte: As autoras, 2015.

A figura 10 representa o produto final dos sais de banho que pode ser utilizado um
frasco de vidro, de plástico ou até mesmo saquinhos de plásticos bem fechados.

3.6 Conteúdos integradores trabalhados durante o projeto
 Tabela periódica dos elementos: estudo da composição e propriedades de alguns elementos.
 Substância pura e mistura de substâncias: entendendo molécula e tipos de misturas
homogêneas e heterogêneas;
 Funções inorgânicas: apreendendo a função de algumas funções inorgânicas presentes nos
produtos fabricados;
 Funções orgânicas: Glicerol (glicerina), que é um subproduto da fabricação de sabão. Por
esse motivo, toda fábrica de sabão também vende glicerina. Ela é adicionada aos cremes de
beleza e sabonetes com função de manter a umidade da pele;
 Reação de Saponificação: Propriedades físicas da glicerina (PF) - saber o ponto de fusão da
glicerina para garantir a qualidade do sabonete;
 Polaridade das substâncias: Conhecer a polaridade das substâncias para poder adicionar
corantes e essência ao sabonete;
 Fitoterapia: Ter um embasamento sobre as propriedades adstringentes, umectantes e
antibióticas de algumas plantas que podem ser adicionadas aos sabonetes;
 Produção artística: a logomarca do produto, a escolha das embalagens e do formato do
produto acabado. Contamos aqui com a contribuição da professora de Artes;
 Cálculos matemáticos: Calcular quantidade de matéria-prima para o produto final e custos
para produção e comercialização do produto.
Dentre outros conteúdos abordados em cada disciplina, escolhidos, analisadas e
discutidas em reunião entre os professores participantes do projeto. No final de cada ano foi
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realizada uma amostra de Conhecimento na escola onde foi exposto os produtos fabricados
pelos alunos e distribuídos receitas dos mesmos.

4 Resultados e Conclusões

As aulas de Química e Biologia com a utilização do artesanato de sabonetes e sais de
banho, tornou os conteúdos específicos dessas disciplinas mais prazerosos. No entanto, pôdese perceber a interação desses alunos em pesquisar, ler, participar das discussões
desenvolvendo o senso crítico e criativo para organização, fabricação e a finalização do
produto obtido. As substâncias utilizadas e o processo para fabricação desses produtos
serviram como base para o desenvolvimento de competências e habilidades dentro das
disciplinas de Química e Biologia além oportunizar conexões de contextos entre outras
disciplinas de forma interdisciplinar.
A oportunidade de propiciar um momento de ensino onde os estudantes possam
aprender cientificamente com interação e entusiasmo e comitantemente contribuir para uma
alternativa de empreendedorismo para sua família é algo muito gratificante. Neste sentido,
também pôde-se perceber que durante o ensino dos conteúdos específicos nas disciplinas,
mesmo após a execução do projeto, os estudantes relacionavam exemplos que haviam obtidos
durante a execução do projeto nas discussões realizadas em sala e vídeos utilizados para
compreensão do assunto.
Finalmente, é possível constar por meio desses trabalhos, a participação efetiva de
praticamente todos os estudantes nas fases do projeto, além de, observar os interesses e as
preferências dos estudantes. Desse modo, em algumas situações de observação aos estudantes,
pôde-se identificar atividades e situações de aprendizagem personalizadas, onde o processo de
ensino ocorreu até mesmo entre eles.
A realização desse projeto, como já mencionado, foi muito importante para o ensino, a
aprendizagem, o incentivo ao empreendedorismo artesanal apresentando assim um relevância
social que vai de encontro com o processo de formação do cidadão. Porém, sabe-se que,
mudanças em nossa forma de ministrar aulas exigem ousadia, discernimento, espaço e
parceria entre escola, professores e estudantes. Precisa-se de cuidado em atribuir atividades
metodológicas que realmente tenha significado na aprendizagem dos alunos. Há pontos
positivos e negativos na execução de propostas inovadoras em sala de aula, mas mesmo assim
as vantagens são maiores que as desvantagens levando em conta as experiências vividas e os
desafios enfrentados em conjunto. Para trabalhos futuros na percepção desse estudo,
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propomos que seja incluída também a participação da família dos estudantes. De maneira
geral, como toda nova proposta de ensino, deverá continuar com seus ajustes, tentativas e
reflexões sobre a prática.
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Resumo
Esse texto objetiva discutir um relato de experiência, realizado nas aulas de ciências de duas turmas de sétimo
ano de uma escola pública pertencente à rede estadual de Rondônia. A partir do conteúdo insetos, componente
do currículo do segundo ciclo do Ensino Fundamental, foi desenvolvida uma sequência didática de um bimestre,
para tal os alunos foram motivados a confeccionarem um insetário a partir de animais que encontrassem no seu
cotidiano e com o uso de materiais recicláveis como isopor e papelão. Os passos foram acompanhados pela
professora e desenvolvidos durante as dez aulas com os estudantes organizados em grupos Os resultados foram
satisfatórios e a adesão à ação extrapolou os muros da sala de aula, mobilizando outras turmas, além de alterar a
forma como a comunidade escolar enxergava os estudantes das turmas do sétimo ano, caracterizadas como
apáticas e desinteressadas. Dessa forma, é possível afirmar que em tempos de sucateamento à Educação Pública,
ações que proporcionam experiências práticas configuram-se como atos de resistências em nome da luta da
educação de qualidade.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Insetário. Ensino Fundamental.

1 Introdução
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais os (PCN), (BRASIL, 1997) os
conteúdos necessários para o segundo ciclo do Ensino Fundamental abrangem o
reconhecimento da diversidade e comportamentos do diferentes seres vivos, além das relações
de dependência entres eles, como por exemplo, as cadeias alimentares. Estes assuntos são
abordados nos sétimos anos, sendo necessário um aprofundamento na área de zoologia nestes
casos.
Entretanto, não é tarefa fácil ensinar sobre zoologia dentro de uma sala feita com
paredes de concreto, a dificuldade aumenta se visualizarmos a realidade das escolas públicas
estaduais, que apresentam fragilidades infraestruturais. Para que esse aprendizado seja eficaz
é necessário que o professor vá além dessas barreiras físicas.
Os teóricos corroboram a eficácia da utilização das aulas práticas como possibilidade
pedagógica de garantia e efetivação do ensino e aprendizagem, além de inserir o aluno como
figura central do processo, tornando-se protagonista de seu saber bem como promover a
escola como espaço de construção de ciência, conforme afirma Prigol; Giannotti (2008, p.9)
―As práticas devem despertar em geral um grande interesse nos alunos, além de propiciar uma
situação de investigação. Essas aulas quando planejadas levando em consideração estes
fatores, constituem momentos particularmente ricos no processo de ensino-aprendizagem.‖.
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A partir dessa problemática e da necessidade de ensinar aos alunos a importância e
relevância de todos os animais, desde um grande elefante até um pequeno inseto, buscou-se a
realização da prática como instrumento da promoção de ensino e aprendizagem, conforme
salienta Pedroso, Rosa e Amorim, (2009, p. 3) ―[...] todas estas atividades são práticas,
quando o educador emprega um recurso didático que coloca o aprendiz numa condição
privilegiada de participação direta, no seu processo ensino-aprendizagem.‖.
Dessa forma, o texto objetiva discutir a experiência da produção de um insetário

7

durante um bimestre letivo de 2015, com alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental de
uma escola pública pertencente à rede estadual do interior de Rondônia.
Em primeiro momento será discutido a necessidade e eficácia das aulas práticas no
cotidiano escolar, em especial nas disciplinas relacionadas às ciências naturais. Para em
seguida explanarmos acerca da experiência da produção do insetário e como esta atividade
agregou a sistematização do ensino e aprendizagem do conteúdo presente no currículo.
2 O Insetário
O conteúdo insetos constitui o conteúdo programático da turma do sétimo ano do
Ensino Fundamental, os insetos são distinguidos dos outros artrópodes por apresentarem o
corpo dividido em uma cabeça, um tórax e um abdômen, na qual essa cabeça porta um par de
antenas e os apêndices alimentares, o tórax transporta três pares de pernas e o abdômen não
apresenta apêndices. (UFG, 2009)
Por comumente associarem os insetos às doenças ou problemas econômicos dos seres
humanos, o estudo desses animais tende a causar desinteresse e até repulsa dos adolescentes
(CARVALHO, 2009). Entretanto, o ensino dos insetos faz-se de grande valia ao conteúdo da
Educação Básica, pois a entomologia – área que estuda taxonomicamente os insetos – vem
ganhando bastante destaque, é por meio da observação e estudo destes pequenos animais que
a humanidade desenvolveu alguns objetos e instrumentos utilizados na saúde, na segurança e
na educação.
Além de serem de extrema importância na polinização das mais diversas espécies
vegetais os insetos são utilizados na entomologia forense que ―[...] é um ramo das ciências
forenses que utiliza os insetos como indícios e vestígios para a elucidação de crimes
violentos.‖ (GRIGULO, 2016, p 47).

7

Trata-se de uma amostra dos insetos observados, que pode ser coletada e mantida em caixas especiais para os
insetos para fins de exposição ou estudo futuros.
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Para o melhor conhecimento e aprofundamento nas áreas de entomologia torna-se
necessário o armazenamento desses insetos em caixas especificas, denominadas insetários,
para que futuros estudos comparativos.
[...] a montagem de um insetário na escola é uma excelente oportunidade para
introduzir os alunos a uma abordagem científica. E, todo o processo necessário para
a concretização desta atividade pode permitir o confronto entre o conhecimento do
cotidiano com o científico. Além de se poder trabalhar a classificação dos insetos,
pode-se buscar um enfoque multidisciplinar, dentre eles, a evolução, importância
para o meio ambiente, para a agricultura e para a saúde humana. (CARVALHO,
2009, p. 5)

Dessa forma, visualizamos no insetário a melhor estratégia de ensino para
trabalharmos o conteúdo de insetos no 3º bimestre letivo do ano de 2015 de duas turmas do
sétimo ano de uma escola pública de Ensino fundamental, pertencente à rede estadual de
Rondônia.
As atividades tiveram duração 10 aulas, organizadas em etapas teóricas e práticas, o
que Zabala (1998) aponta como passos essenciais para uma sequência didática:
[...] introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades que
possibilitem uma melhora de nossa atuação nas aulas, como resultado de um
conhecimento mais profundo das variáveis que intervêm do papel que cada uma
delas tem no processo de aprendizagem de meninos e meninas. (ZABALA, 1988, p.
54).

Totalizando 58 alunos, as duas turmas foram organizadas em grupos de até cinco
integrantes, respeitando as afinidades entre os pares, assim com havia a possibilidade de
realizar a atividade individualmente.
O primeiro momento da sequência didática partiu do levantamento do conhecimento
prévio dos alunos sobre os insetos, em seguida no auditório da escola, utilizando de slide,
partimos para a parte teórica e técnica acerca do assunto, bem como as instruções de
montagem do insetário, como e onde armazenar, instruções relacionadas ao armazenamento,
câmara mortífera (figura 1) ou uma câmara úmida (figura 2), como alfinetar corretamente
cuidando com as peculiaridades de cada Ordem, cuidado com asas, antenas compridas e os
pares de patas entre outras técnicas. (figura 3).
Figura 1 - Câmara mortífera
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Fonte: Almeida et al (1998).
Figura 2 - Câmara úmida

Fonte: UFG (2009).
Figura 3 - Alfinetagem dos insetos

Fonte: UTFPR (1998).

Em detrimento das baixas condições orçamentárias disponíveis, não tendo
financiamento para o desenvolvimento da ação e somada à necessidade de colaborarmos com
a redução da produção de lixo foi dado preferência para materiais reciclados como os isopores
que advêm da compra de eletrodomésticos, caixas de sapatos ou de camisas que seriam
descartadas.
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Outra preocupação ambiental estava relacionada à preferência os insetos já mortos
para a composição do insetário, esclarecendo que somente em último caso os animais
devessem ser mortos para esse estudo, trazendo a discussão que não haveria necessidade de
matar animais que cooperam diretamente com o meio ambiente, ainda mais em se tratando da
facilidade em encontrá-los sem vida em seu cotidiano.
Semanalmente cada turma dispunha de duas aulas de ciências, organizamo-las em
momentos teóricos, com explanação do conteúdo sobre insetos e para as últimas semanas dos
dois meses das atividades, reservamos para as orientações práticas. Nesse momento, os alunos
levavam os animais coletados durante a semana (cada grupo tinha a tarefa de coletar cinco
animais de ordem diferentes) em função de não haver laboratório de ciências na escola, as
organizações ocorriam em sala de aula.
As atividades estavam relacionadas à alfinetagem dos insetos nos isopores e na
coordenação aos cuidados aos animais mortos, de modo a explorar as características externas.
Para a conservação do insetário, fixamos pedras de naftalina, impossibilitando a criação dos
fungos.
Nas demais aulas, desse bimestre os conteúdos estavam relacionados à fisiologia dos
insetos, como se alimentam, diferenças nas estruturas bucais, reprodução, circulação,
excreção e sistema sensorial.
A princípio os alunos tiveram grandes dificuldades em relação à montagem do
insetário. Contudo elas foram sendo sanadas com o passar das aulas práticas e com
orientações da professora (figura 4).
Os alunos aceitaram de maneira positiva as aulas práticas, uma vez que houve
participação efetiva com a coleta dos animais que eram constantemente trazidos por eles,
mesmo que não fosse o dia de levar, configurando assim insetários variados com quantitativo
de insetos superior ao de cinco que fora estipulado inicialmente, contemplando as Ordens
trabalhadas durante o bimestre.
A última aula prática foi reservada para a identificação em nível de Ordens dos insetos
coletados, os alunos seguiam as informações elaboradas e sistematizadas em um roteiro
produzido com antecedência pela própria professora que serviu de orientação para a
identificação.
Figura 4: Insetos coletados pelos alunos
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Foto: Acervo pessoal da autora.

3 Considerações finais

As precárias condições estruturais que compõe o cotidiano da escola pública brasileira
são grandes barreiras para o ensino diferenciado, o que limita a aprendizagem às paredes da
sala de aula, não permitindo a vivência de experiências ricas ao processo de educação.
Contudo, a realização de estratégias diferenciadas de ensino são necessárias, pois tratam-se de
resistência e instrumento de luta a busca da educação pública de qualidade.
A sequência didática alcançou resultados além das expectativas, é importante salientar
que uma das turmas era caracterizada na escola como apática e desinteressada, contudo a
participação efetiva e ativa dos estudantes não confirmaram tal afirmação. A oportunidade de
abordar o conteúdo de insetos nas formas teóricas e práticas descontruíram algumas visões
que a comunidade escolar tinha sobre os alunos dos sétimo ano.
Tal ação resultou em impactos positivos para além da sala, outros alunos
manifestavam interesse, e se candidatavam a coletar insetos e contribuírem com o insentário
mesmo que não fosse de sua turma. Nos anos subsequentes ainda havia comentários sobre a
atividade tanto por parte dos que participaram como pelos demais estudantes.
Mais do que conteúdo sistematizado essa sequência didática permitiu abrir um leque
de possibilidades de atividades diferenciadas mesmo às lacunas estruturais encontradas no
cotidiano escolar.
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Resumo:
O objetivo deste trabalho é demostrar como é realizado o processo de captura dos microrganismos eficientes
(EM) e apresentar a importancia de os utilizar no solo para o cultivo de plantas ja que o mesmo liberam enzimas,
ormonios e vitaminas benéficas ao ambiente e local que forem inseridos, para isso foi realizado a captura dos
microrganismos com a utilização de colmos de bambu como suporte do arroz, o qual serviu como alimento
atrativo e de crecimento de colonias para captura, após esta coleta os microrganismos foram misturados a melaço
de cana e água, mantidos em uma garrafa, retirado o gáz produzido pelos fungos e bacterias até que acabace essa
produção, sinal de que estava pronta para uso, o qual foi direcionado a uma compostagem para o processo ser
adiantado, os resultados foram uma compostagem com uma boa retenção de água e grande potencial em
nutrientes em um menor espaço de tempo.

1 - Introdução
Compreende-se que o uso de microrganismos eficientes (effective microorganisms –
EM) em uma produção orgânica é essencial, já que, segundo Bonfim et al (2011), o Dr. Teruo
Higa, começou seus estudos acerca desse assunto, na década de 70. Ele era professor da
Universidade de Ryukyus (Japão). No ano de 1982 se iniciaram as experimentações em
campo, e depois outros países como o Brasil também adotaram o uso e obtiveram a
confirmação da eficiência deste produto, na regeneração de matéria orgânica.
Os microrganismos são seres minúsculos, que se dividem em dois grandes grupos, os
microrganismos degenerativos e os microrganismos de regeneração.
Microrganismos degenerativos são os que produzem amônia, sulfeto de hidrogênio,
substâncias essas que prejudicam o desenvolvimento das plantas, já que impedem seu
crescimento e endurecem o solo.
Os microrganismos de regeneração produzem vitaminas e hormônios que melhoram as
características físicas, químicas e biológicas do solo. São esses os microrganismos que
constituem o EM.
O trabalho elaborado na Escola Estadual Guarantã teve objetivo de capturar os
microrganismos eficientes e após o preparo, realizar a aplicação apresentando a importância
de os utilizar no solo para cultivo de plantas.
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Para a concretização do trabalho, foi necessário ir até uma área conservada no Campus
Guarantã do Norte, para instalar as iscas, onde tivemos êxito em nosso objetivo.
A confecção das armadilhas se deu com o uso de colmos de bambu, encontrados no
próprio campus, sendo utilizados como suporte do arroz preparado para atrair e concentrar
colônias de microrganismos, os quais após 15 dias, foram reunidos em uma garrafa pet de 2
litros, juntamente a 200 gramas de melaço de cana e 1,5 litros de água. Essa solução após 20
dias foi dissolvida na proporção de 200 ml para 20 litros de água sendo aplicada na
compostagem com uso de um regador.
Os resultados deste projeto foi o produto que proporcionou uma compostagem com
uma boa retenção de água, servindo como ótimo substrato para horticultura, graças ao bom
potencial de nutrientes.

2 - História da Escola Estadual Guarantã

A Escola Guarantã foi criada no ano de 1982, devido a chegada dos colonizadores de
várias partes do brasil no ano anterior, houve a necessidade de um local de ensino para os
filhos dos agricultores recém-chegados no ainda distrito de Guarantã do Norte, município de
Sinop.
Inicialmente a escola tinha o nome de Dom Henrique Frőchlich, com duas salas, onde
atendia os alunos de manhã e à tarde com sala multiseriada, o prédio até então ocupado, havia
sido cedido por uma empresa contratada polo INCRA, o IBEC (Instituto de Engenharia de
Construção de Estradas). Devido a crescente rápida do distrito de Guarantã do Norte,
ocasionada pela chegada cada vez maior de imigrantes, houve a necessidade de uma escola
com capacidade de comportar mais alunos. Foi construída então na Rua Amoreira S/N, pelo
INCRA, uma escola com 3 salas para atender alunos de 1ª a 6ª série com mais de 233
indivíduos. Foi nesse momento que se iniciou o processo para que ela pertencesse a rede
estadual, já que o quantitativo de alunos era suficiente, porém tal ação se tornou um tanto
morosa.
Devido ao primeiro nome da instituição ser EEPG Dom Henrique Frőchlich, fazendo
referência a uma pessoa viva, não foi aceita pala SEDUC, sendo intitulada de EEPG
Guarantã, por motivos de haver muitas árvores com o mesmo nome na região do distrito. No
ano de 1983 a escola passou a se chamar EEPG Guarantã através do decreto n⁰.138, criada no
dia 26 de julho sendo na rua Inharé sua entrada principal.
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A escola passou por várias melhorias e ampliações as quais possibilitaram o ingresso
no ensino médio, que se manteve até o ano de 1999, ano em questão que foi desmembrado
dando origem a EE Albert Einstein com o ensino médio em sua grade de ensino e a EEPG
Guarantã com o fundamental. Atualmente a escola conta com uma área de 2231,04 metros
quadrados, com três alas térreas, onde se distribuem em dependências administrativas,
laboratório de informática, 15 salas de aula, biblioteca.

3 - O PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

Os trabalhos realizados na Escola Estadual Guarantã, foram graças ao PIBID
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) que é um iniciativa para a
ingressão do formando para dentro de uma instituição de ensino como colaborador no
processo de ensino aprendizagem das crianças, e assim adquirir uma experiência com alunos,
preparando o mesmo para atividades futuras de sala de aula.
Esse programa insere o estudante na realidade das escolas públicas para que
desenvolvam atividades didático-pedagógicas, com auxílio de um coordenador supervisor da
escola e um professor da área. Além da interação com as escolas da rede pública o PIBID tem
intenção de garantir uma elevação na qualidade, logo na formação inicial dos professores dos
cursos de licenciatura.
O programa tem objetivo de que haja uma integração entre educação básica das
escolas municipais e estaduais. Com a intenção de melhorar o ensino nas escolas que não
atingem média 4,4 nacional. Assim é incentivada a formação de professores em nível
superior, com uma elevação na qualidade inicial da formação.

4 - Metodologia

Na Escola Guarantã, os pibidianos tiveram a ideia de realizar um projeto com processo
de compostagem, utilizando pó de serra. Como o processo de decomposição do pó de serra
demanda de muito tempo por ser extremamente rica em carbono, foi elaborado a formulação
de duas partes de esterco bovino, já que esse é rico em nitrogênio, concretizando uma boa
relação de carbono nitrogênio. Porém mesmo assim o tempo de espera seria grande. Então
para estabelecer uma maior quantidade de agentes benéficos para as plantas, fornecer
substrato rico em nutrientes em um menor espaço de tempo, Surgiu a possibilidade de utilizar
o EM.
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O trabalho foi iniciado com pesquisas bibliográficas, para fundamentação teórica do
processo de coleta e preparo do EM, bem como o uso no solo.
Para iniciar as atividades após toda a elaboração e fundamentação do projeto, os
participantes do PIBID da escola Guarantã, reuniram materiais para preparo das iscas
utilizadas na captura dos fungos, leveduras e bactérias, principais agentes responsáveis pelos
resultados benéficos em sua aplicação. Os quais foram, uma panela de 4,5 L., 0,5 kg de arroz
sem qualquer tipo de tempero ou mesmo óleo, cozido de modo que obteve uma textura tipo
papa, preparado com água de poço sem cloro em função do fato de se trabalhar com
microrganismos, vários colmos de bambu, e um facão, utilizado para racha-los ao meio, para
colocar as bolas de arroz e com auxílio de um pedaço de arrame fixar as duas partes, de modo
a impedir o ataque de animais da mata.
O trabalho de captura dos microrganismos se deu durante o horário de atividades do
PIBID, onde os integrantes do grupo, se reuniram nas dependências do campus avançado
Guarantã, pelo fato de haver uma área nas margens do córrego, e ali ser um ambiente propicio
para que focem encontrados tais microrganismos.
Após as iscas confeccionadas, foram levadas até o local escolhido, retirado a
serapilheira colocados as iscas e coberto com a serapilheira que foi retirada.
Para captura dos microrganismos, foi deixado os bambus com arroz na mata por 15
dias. Neste momento, efetuou-se a coleta dos microrganismos de coloração clara, azuis, rosas,
alaranjados e verdes por exemplo, os quais segundo pesquisa são os regeneradores de matéria,
colocados então em uma garrafa pet de 2L, adicionados 1,5L de água de poço sem cloro e 200
gramas de melaço de cana.
O preparado foi mantido a sombra e diariamente retirado o gás produzido pelas
leveduras, fungos e bactérias coletados, afrouxando aos poucos a tampa da garrafa. Passados
15 dias, com o término da produção de gás vindo de dentro da garrafa, foi dissolvido 200 ml
de EM, em 20L de água aplicados com o uso de um regador sobre a compostagem, a qual foi
formulada da seguinte forma, a cada duas partes de esterco bovino, uma parte de pó de serra,
cobertos com uma lona.
O processo de revirar a compostagem se deu em dois momentos, sendo utilizado o
substrato obtido na horta da escola.

5 - Resultados obtidos
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Com 20 dias, obteve-se uma solução com cheiro adocicado e sem a liberação de gás,
esses fatos foram indicadores de que o EM líquido estava pronto. Foi a partir desses sinais
que o próprio preparado nos mostrou, incorporamos a mistura em água e aplicamos na
compostagem.
A compostagem deu bons resultados logo na primeira semana de uso, pelo fato de
apresentar bolor (fungos) de coloração branca, do mesmo que vemos em pães após certo
período, esses fungos claros são os regeneradores de matéria, exatamente os que buscamos
com a produção do EM. Assim comprovando a eficiência dos microrganismos eficientes,
onde logo iniciaram seu processo de transformação da matéria.
O trabalho com a compostagem não seguiu como o planejado, já que ouve a incidência
de cupins, pois, o material utilizado no composto era esterco e pó de serra, deveria ter sido
acrescentado calcário, evitando essa invasão.

6 - Considerações finais

Os resultados com a utilização do EM foram satisfatórios, pois o mesmo auxiliou em
uma compostagem livre de odor, com uma boa retenção de água e um grande potencial de
nutrientes, apesar de ter tido um curto espaço de tempo para avaliar, já que precisaria de um
tempo próximo a 6 meses para sua total transformação.
O processo de compostagem foi prejudicado em partes pelo fato de ter sido atacado
por cupins e durante a transformação da matéria, e a lona que cobria o substrato se rasgou
com possível interferência de crianças que frequentam o espaço. Porém não são fatos que
contradizem a eficiência dos microrganismos na matéria, no solo ou plantas.
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Resumo:
O ensino de libras passou a ser regulamentado nas escolas apartir da Lei Federal 10.436/2002 e com aprovação
do Decreto Federal no 5.626, de 22 de dezembro de 2005. A partir daí os surdos passaram a ter direito a
interprete na sala de aula, além de frequentar o ensino regular. O projeto se deu através de oficinas de LIBRAS
realizadas em uma escola estadual de Guarantã do norte, ministradas pelos bolsistas do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Docênc‘ia – PIBID, onde eram realizadas atividades semanais de 2 horas de duração
com as turmas de ensino médio. No decorrer das oficinas foram desenvolvidas atividades para o aprendizado do
alfabeto, numerais e sinais de cumprimentos, além de diálogos e dinâmicas desenvolvidas pelo grupo. O
subprojeto LIBRAS ainda está em andamento e seguira no segundo semestre de 2019 com o desenvolvimento
das oficinas no ensino médio e abrangendo também o ensino fundamental.
Palavras-chave: Inclusão.Libras. Pibid. Surdo.

1 Introdução

O presente relato apresenta vivências iniciais proporcionadas através do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, Uma das finalidades do programa é
justamente proporcionar aos estudantes/pibidianos dos cursos de Licenciatura um contato
direto com a realidade da escola pública, local onde será exercido futuramente a função da
docência.
Durante o primeiro semestre do PIBID 2019 foram realizadas várias atividades com
participação dos alunos, e com um pibidiano surdo/mudo, porém havia uma dificuldade de
comunicação com este bolsista, pois os demais não sabiam sua língua materna LIBRASlíngua brasileira de sinais, dessa forma era impossível ele realizar suas atividades tanto de
planejamento quanto oficinas com o grupo e alunos. A partir do pressuposto surgiu a ideia de
fazer um projeto onde os pibidianos e a comunidade escolar tivesse contato com a LIBRAS
através do minicurso e oficinas com uma interprete.
Com a oficialização da LIBRAS, pela Lei Federal 10.436/2002 e com aprovação do
Decreto Federal no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, os surdos passaram a serem
reconhecidos politicamente em todo Brasil como um grupo que possui uma cultura própria e
uma língua própria, a lei e o decreto estabeleceram a obrigatoriedade das escolas
possibilitarem aos alunos surdos uma educação bilíngue, na qual a LIBRAS é a primeira
língua (L1) e a Língua Portuguesa (LP) é a segunda língua (L2) na modalidade a inclusão de
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pessoas com necessidades educativas especiais é um grande desafio que a educação vem
enfrentando atualmente.
O presente trabalho tem como objetivo relatar experiências do ensino da libras
visando à qualificação dos Pibidianos, profissionais da escola e comunidade, para que possam
estar interagindo com os alunos surdos em línguas de sinais, realizado na modalidade de
minicurso e oficinas do programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID
realizado na Escola Irany Jaime Farina, Guarantã do Norte-MT.

2 Referencial teórico

O propósito da inclusão escolar é proporcionar a todos os alunos um ensino de
qualidade independente de sua condição física, mental e social, o acesso ao conhecimento e
aprendizagem, de acordo com os direitos iguais de cada cidadão.
A educação especial no Brasil é um grande desafio, hoje não se têm mais as classes
especiais, o aluno com deficiência é inserido na rede regular de ensino com base na Lei,
9394/96 capítulo V da Educação Especial, consta que, entende-se por Educação Especial, a
modalidade da educação escolar, oferecida preferencialmente nas redes regular de ensino para
educandos portadores de necessidades especiais, enfrenta vários problemas, como a falta de
preparo da escola em receber esse aluno. (BRASIL, 1996).
Na educação inclusiva todas as crianças possuem direito de frequentar a escola,
todas elas, sejam deficientes ou não, havendo assim uma modificação na cultura e na
estrutura da escola, pois esta deve estar preparada para receber todos os tipos de
alunos e se adequar a eles, estar apta a acolhê-los, visando não apenas a inclusão e
sua inserção escolar, mas práticas que propiciem uma inclusão social (RIBEIRO,
JORGE, ANDRÉ, 2018).

2.1 Utilização de libras na comunicação de deficientes auditivos

As pessoas surdas comunicam-se pela língua de sinas ou linguagem total, a partir do
ano 2002 foi reconhecida como língua oficial da Brasil a Libras Lei federal n° 10.436,24 abril
de 2002 a LIBRAS é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão Língua
Brasileira e Sinais-Libras e outros recursos de expressão a ela associado.
Então a partir dessa lei foi assegurado ao Surdo o meio de comunicação, sendo a
língua materna para ele, e tem sua estrutura própria e possibilita o desenvolvimento do aluno
surdo, outro decreto que afirma a oficialização da língua e também aborda a formação dos
professores consta no decreto 5.626, os cursos de formação de professores (pedagoga, letras e
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licenciaturas) devem inserir em sua matriz curricular uma disciplina especifica de Libras, na
perspectiva de divulgar a língua e capacitar professores no uso dessa língua também com
finalidades educacionais. Então o decreto assegura que os professores teriam uma formação
voltada para educação surda. E assim uma interação melhor entre professor e aluno.
(BRASIL,2005).
Garantindo o direito do aluno surdo o acesso às informações. O processo de inclusão
do aluno surdo na escolar defere de várias coisas como, por exemplo, as práticas educativas
que são estabelecidas no espaço escolar, o uso da língua de sinal pelos professores e interprete
é uma condição básica e necessária, porém não suficiente para uma inclusão. Sabemos que
para acontecer uma escola bilíngue de qualidade, temos muito que melhorar.

3 Metodologia

Com a necessidade de comunicação com o pibidiano surdo, iniciou-se o subprojeto
LIBRAS nos mês de março de 2019, com 13 integrantes envolvendo pibidianos e comunidade
escolar, onde semanalmente são realizados 2 horas de curso na quinta feira das 15:00 às 17:00
horas.
O projeto foi baseado na cultura e literatura surda, onde foi abordado o histórico da
cultura do surdo no brasil e no mundo de uma forma cronológica e como foi o seu
desenvolvimento. No decorrer do curso foi utilizado recursos midiáticos de vídeos e filmes
além de apostilas.
O projeto contava ainda com a participação direta do pibidiano surdo e a interprete de
libras, onde o mesmo participava como aluno e professor, visto que já era alfabetizado em
libras desde o ensino fundamental, sendo que pela quantidade de alunos havia necessidade de
um auxiliar para uma aprendizagem mais significativa já que contava com o diálogo direto
com uma pessoa com surdez.
A partir daí, houve a necessidade de levar LIBRAS diretamente para dentro da sala de
aula, pois já havia uma comunicação direta através da língua de sinais, assim já era possível
ter uma comunicação inicial com qualquer pessoa com surdez.
Foram realizadas oficinas nas turmas de ensino médio, onde os pibidianos e a
professora de libras, ministraram atividades, ensinando o alfabeto, números e sinais de
cumprimentos simples, como; oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite e outros,
contextualizando-os no cotidiano escolar e da vida dos alunos, o pibidiano surdo ensinava aos
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alunos os sinais e a forma correta (configuração de mãos) de realizar o sinal, demonstrando
interação e socialização.
Como os pibidianos são alunos do curso de licenciatura em ciências da natureza hab.
em Biologia, foram realizadas algumas práticas que pudessem inserir atividades relacionadas
a área da biologia, bem como termos, partes do microscópio, nome dos 5 reinos e seus
respectivos sinais.

4 Resultados alcançados

Ao decorrer das oficinas os alunos demostraram bastante interesse em aprender a
língua, fato este observado através das diversas perguntas feitas por eles, e das interações com
o grupo e a interprete. Visto que as aulas durante as oficinas não eram suficientes para o
aprofundamento da LIBRAS, foi sugerido a turma baixar um aplicativo de celular aonde o
mesmo tem um interprete que quando digitado a palavra ou frase ele traduz para língua de
sinais, além de vídeos no you tube.
O subprojeto LIBRAS ainda está em andamento e seguira no segundo semestre de
2019 com o desenvolvimento das oficinas no ensino médio e abrangendo também o ensino
fundamental.

5 Considerações

De acordo com as experiências vivenciadas foi observado que a interação da
comunidade escolar e pibidianos com relação a inclusão a comunidade surda teve resultados
positivos, pois já era possível perceber a comunicação dos alunos com o pibidiano surdo nos
corredores da escola, isso já demonstrou mudanças atitudinais rompendo talvez preceitos ou
preconceitos existentes pela falta de esclarecimento de vivencias inclusivas.
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ECOLOGIA DO SOLO PARA ABORDAR CONCEITOS
QUÍMICOS: O ESTADO DA QUESTÃO
Adriana Paula de Oliveira Franco (PPGECN/UFMT) – prof.adrianafranco@yahoo.com.br
Mariuce Campos de Moraes (PPGCN/UFMT) – mariucec3@gmail.com
Elane Chaveiro Soares (PPGECN/UFMT) – elaneufmt@gmail.com
Resumo:
A educação do século XXI vem sofrendo grandes mudanças e deve promover o desenvolvimento global do
estudante formando cidadãos atuantes na sociedade, construtor de sua própria história. A ecologia do solo lida
com sistemas complexos, sendo que interagem diferentes áreas do conhecimento: Biologia, Física e Química,
bem como, as ciências econômicas e sociais contribuindo para a compreensão da capacidade humana de intervir
na natureza. O Ensino de Química, mais precisamente, em interação com a Educação Ambiental pode contribuir
para formar um cidadão consciente com relação ao meio em que vive. O presente estado da questão teve como
objetivo mapear as produções acadêmicas sobre o tema Ecologia do solo para abordar conceitos químicos.
Utilizou os termos Ecologia do solo e Ensino de Química. A pesquisa foi realizada no Banco de teses e
dissertações da CAPES, 2009 a 2018. A pesquisa apontou três trabalhos, os quais foram analisados em seus
objetivos e metodologia. A pesquisa evidenciou a importância da contextualização do Ensino de Química para
uma educação ambiental crítica para a formação do cidadão. Sendo assim, a educação se torna um espaço
possível para as discussões sobre a conservação de recursos e a produção sustentável de bem e serviços
ambientais.
Palavras-chave: Estado da Questão; Ecologia do solo; Ensino de Química; Educação ambiental crítica.

1 Introdução
A Educação do século XXI vem sofrendo grandes mudanças. Neste sentido, a
Constituição Federal de 1988 tornou-se um marco, a partir da qual a educação deve promover
o desenvolvimento global do estudante formando cidadãos atuantes na sociedade. A educação
deve primar para o desenvolvimento integral e pleno dos estudantes, não apenas
intelectualmente, mas socialmente.
Santos e Schnetzler (1996) afirmam que a educação para a cidadania é função
primordial da educação básica nacional, que também tem sido defendida pelos educadores
para o Ensino Médio, incluindo o Ensino de Química. Mas o que ensinar para formar o
cidadão atuante? Santos e Schnetzler (1996) responde:
(...) as informações químicas para o cidadão são aquelas relacionadas com o
manuseio e utilização de substâncias; o consumo de produtos industrializados; a
segurança do trabalhador; os efeitos da química no meio ambiente (grifo das
autoras); a interpretação de informações químicas veiculadas pelos meios de
comunicação; a avaliação de programas de ciência e tecnologia, e a compreensão do
papel da química e da ciência na sociedade.

Partindo do pressuposto, que devemos ensinar para formar cidadão, questionamos
como o tema ecologia do solo contribuirá para a compreensão de conceitos químicos, numa
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perspectiva de educação ambiental crítica? Como se trabalhar conceitos químicos para formar
cidadãos capaz de tomar decisões criticamente? A partir desses questionamentos, torna-se
necessário avaliar se há trabalhos que exploram esse tema para contextualizar conceitos
químicos, em qual período, bem como, analisar quais os seus objetivos e metodologia
apresentados.
O ―estado da questão‖ ou ―estado da arte‖, conforme Ferreira (2002) afirma, possui a
finalidade de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do
conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e
privilegiados em diferentes épocas e lugares. A presente pesquisa aqui relatada, estado da
questão, possui caráter bibliográfico com intuito de mapear as produções acadêmicas, a partir
de 2009, com a temática Ecologia do solo e Ensino de Química.
A ecologia pode ser definida como o estudo das relações dos seres vivo entre si
e com o ambiente onde vivem. Os estudos ecológicos são desenvolvidos abarcando diversas
áreas do conhecimento: Biologia, Física, Química, todas integradas as ciências econômicas e
sociais para que se possa entender as complexas relações entre o homem, os seres vivos e o
planeta (AMABIS; MARTHO, 1997, p. 17). Segundo Lavelle (2009) a ecologia do solo é um
campo de pesquisa muito ativo, e terá um papel crítico na solução de parte dos problemas
gerados pela crise do meio ambiente global. No tocante ao Ensino de Química, a comunidade
de pesquisadores concordam com a necessidade desenvolvimento de processos educativos
apoiados em uma contextualização sociocultural, ou seja, inserção de conhecimento
disciplinar nos diferentes setores da sociedade, suas relações com aspectos políticos,
econômicos e sociais de cada época e com a tecnologia e cultura contemporânea, visão que
enfatizo nesse trabalho com o tema ecologia do solo. E, Santos e Mól (2005) defende que ao
contextualizar socio e culturalmente os conceitos químicos, o aluno desenvolverá habilidades
e competências para explicar o funcionamento do mundo natural, para planejar, executar e
avaliar ações de intervenção na realidade natural. Sendo assim, a educação se torna um espaço
possível para as discussões sobre a conservação de recursos e a produção sustentável de bem e
serviços ambientais.
2 Metodologia
A pesquisa apresentada possui caráter qualitativo, pois pretende-se mapear trabalhos
com a temática Ecologia do solo para abordar conceitos químicos, e, analisar os objetivos e
metodologia que os trabalhos apresentam. Foi realizada no Banco de teses e dissertações da
CAPES e utilizou-se dos seguintes descritores: Ecologia do solo e ensino de química.
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Em uma etapa inicial, foi realizado um levantamento e mapeamento no período de
2009 a 2018. Foram encontrados mais de setecentos mil trabalhos, fez-se necessário
estabelecer alguns critérios para refinar a busca. Foram usados os seguintes descritores:
grande área: Multidisciplinar; área de conhecimento: Ensino, e, Ensino de Ciências e
Matemática; área de concentração: Ensino de Química. Esta etapa resultou em trinta
trabalhos, nos quais, realizou-se leitura flutuante de seus resumos. Nenhum trabalho
mencionou o termo: ecologia do solo, apenas o termo ensino de química. Como o tema
―ecologia do solo‖ aborda a educação ambiental, fez-se levantamento que apresentassem essa
abordagem.
Em uma segunda etapa, foi realizada a leitura dos textos completos. A análise dessas
dissertações focará os objetivos e a metodologia trabalhada para abordar os conceitos
químicos.
3 Resultado e discussões
Na utilização do primeiro descritor ―ecologia do solo‖, o levantamento não obteve
sucesso. Alteramos então, para ―Ensino de Química‖ e ―Educação ambiental crítica‖. Dessa
forma, encontramos 3 (três) trabalhos realizados no âmbito do mestrado profissional (MP).
A seguir, apresenta-se a tabela 01, com o levantamento de dissertações do catálogo
CAPES encontrado no período de 2009 a 2018.
Tabela 01: Levantamento no catálogo da CAPES período 2009 a 2018
TIPO

AUTOR

MP1

Sergia Rossana Sabino
Neves

MP2

Thiago Rodrigues de Sá
Alves

MP3

Adryana da Conceição
Sousa

TÍTULO

PROGRAMA

IES

Qualidade do ar como
tema gerador no ensino
de
Química
na
Educação de Jovens e
Adultos
Sugestões
de
abordagem no ensino
de Química a partir da
realidade
socioambiental
Conceito científico e
vida
cotidiana:
aproximações a partir
do tema saneamento
básico

Programa de Pósgraduação em Ensino
de
Ciências
da
Natureza

UFF

Programa de Pósgraduação em Ensino
de
Ciências
da
Natureza

UFF

Programa de Pósgraduação em Ensino
de
Ciências
da
Natureza

UFF

Fonte: Elaboração dos autores, 2019.

A partir do catálogo de dissertações e teses da Capes, encontrou-se três dissertações,
todas oriundas do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências da Natureza, Mestrado
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Profissional (MP), da Universidade Federal Fluminense, Niterói, situadas entre o período de
2016 a 2018.
A partir do já referido levantamento, percebe-se que a dissertação de Neves (2016)
objetivou analisar uma proposta de Ensino de Química que visa contribuir para a aproximação
entre conhecimento científico e a realidade dos educandos na EJA, a partir da inserção da
temática ambiental, tendo a qualidade do ar do entorno escolar como tema gerador.
A autora argumenta que, a humanidade vem sofrendo há décadas com o aumento de
catástrofes naturais que se estendem por todo o planeta. Enquanto, algumas regiões enfrentam
grandes enchentes outras já serem com a escassez de água. Esses conflitos ambientais tendo
como consequência a diminuição da qualidade de vida do homem e o disco de extinção de
muitas espécies. Instala-se na sociedade contemporânea uma crise socioambiental (Neves,
2016, p. 19). Baseando-se nesse argumento a autora aponta uma solução (Neves, 2016, p. 21):
(...) na Educação o suporte fundamental para a formação de indivíduos capazes de
intervir nesta realidade e a possibilidade de reflexão sobre as relações complexas
entre o homem e o natural, ou seja, uma educação para o ambiente.

Neves (2016) encontrou em Paulo Freire caminhos para tal articulação, ao iniciar a
pesquisa a partir de estudo da realidade. A autora descreve de maneira breve a metodologia
utilizada (Neves, 2016, p. 17)
A temática problematizadora da realidade local, se deu por uma notícia alarmante
sobre a presença de maior concentração de poluentes na atmosfera na região onde
está localizada a escola, acarretando em riscos saúde da população. […] Desta
forma, para aproximação entre conhecimentos científicos e realidade dos educandos,
escolhemos a qualidade do ar do município onde se localiza a escola para
abordagem do conteúdo de funções inorgânicas. A proposta iniciou-se com a
problematização da realidade […] Na etapa seguinte foram construídos os
conhecimentos científicos sobre as funções óxidos, ácidos, bases e sais e
problematizado a presença de algumas dessas substâncias no ambiente. Na
sequência, a partir dos indicadores da qualidade do ar [...] e da discussão sobre o
contexto socio-histórico dos municípios retornamos à realidade, realidade concreta,
na perspectiva freiriana, contribuindo, dessa forma, para superação da consciência
ingênua.

Ao partir da temática qualidade do ar para introduzir os conceitos de óxido, ácido,
base e sal a pesquisadora percebeu que os alunos construíram o conhecimento de maneira
contextualizada com suas experiências e vivências resultando em uma aprendizagem
significativa.
Alves (2016) em seu trabalho teve como objetivo propor a inserção de temas
ambientais na Educação de Jovens e Adultos que contribuam para a aproximação do ensino
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de química da realidade socioambiental dos alunos. O autor cita os motivos de suas
inquietações em relação ao ensino de química (Alves, 2016, p. 1)
(...) a baixa problematização dos conteúdos de química, prevalecendo práticas que
tem por base apenas o conteúdo científico; o baixo aproveitamento dos alunos e a
possibilidade de inserir propostas que possam aprimorar os conceitos científicos
construídos da realidade vivida dos sujeitos escolares.

O autor deixa claro que suas inquietações partiram de estudos e pensamentos de Paulo
Freire, com sua metodologia inovadora, voltada a uma educação problematizadora. Para que o
ensino de química na EJA, qualquer modalidade de ensino, tenha sucesso o autor defende
(Alves, 2016, p. 19) propostas de aproximação do conteúdo químico com questões do
contexto social e ambiental dos alunos, assim como os seus conhecimentos prévios.
Alves (2016, p. 20 e 29) descreve sua metodologia.
Para atingir o objetivo proposto precisaremos analisar o programa de química da
EJA do Estado do Rio de Janeiro, assim como os documentos oficiais, para que a
partir de uma revisão da literatura possamos pensar, portanto, em possibilidades para
a interface do ensino de química com a educação ambiental frente à realidade de
nosso educandos. Este trabalho tem na pesquisa qualitativa a sua proposta de
abordagem, realizada pelo viés da pesquisa bibliográfica, documental e descritiva,
visto que a mesma almeja identificar e também analisar fenômenos, seja
descrevendo-os, classificando-os ou realizando a interpretação.

Alves (2016) realizou sua pesquisa bibliográfica sobre a ementa de Química para EJA
no Estado do Rio de Janeiro, os materiais de pesquisa foi documentos oficiais do estado:
Currículo mínimo da EJA, Programa Nova EJA, entre outros, e, propôs a inserção de temática
ambientais que envolvessem os conteúdos e conceitos químicos de maneira contextualizada
com as experiencias dos alunos.
Sousa (2018) apresenta como objetivo de sua pesquisa analisar como se estabelece o
vínculo entre a vida cotidiana e os conceitos científicos e, para isso, trabalhou com o tema
saneamento básico, para despertar a consciência dos educandos para esta problemática,
promovendo o engajamento político socioambiental. A autora ansiava por ―abordar temáticas
que pudessem ser discutidas dentro do ensino de química, de modo a contribuir para formação
de cidadãos‖ (Sousa, 2018, p. 11). A autora afirma que decorreu aos escritos de Paulo Freire,
pois a ajudaram a repensar a prática pedagógica, libertando-a de um currículo desconexo com
a realidade.
A autora descreve sua metodologia como participativa, em uma pesquisa de
abordagem qualitativa, pois (Sousa, 2018, p. 32)
(...) teve como base a investigação dos processos vivenciados pelos sujeitos
envolvidos na pesquisa. Nesse sentido, os procedimentos qualitativos empregados
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de caracterizam por produzir dados que não produzem sentido de tratados
estatisticamente ou quantitativamente, já que as investigações. Empregam diferentes
concepções filosóficas e estratégias de investigação tendo, assim, passos singulares
na análise de dados.

A pesquisadora, em sua metodologia, se propõe a coletar e analisar os dados de sua
pesquisa pessoalmente por observação do comportamento dos sujeitos, entrevistas, imagens
buscando extrair deles sentido de forma participativa. Haja vista, que o pesquisador é parte do
cenário a ser analisado junto com os demais sujeitos envolvidos.
4 Considerações finais
Alves (2016), Neves (2016) e Sousa (2018) citaram a importância dos estudos e
pensamentos de Freire e, como sua metodologia inovadora contribuiu para que a utilizasse
uma educação problematizadora e não bancária em seus trabalhos.
Assim, com Alves (2016) pensamos que os conceitos químicos precisam ser
problematizados e contextualizados com temas que refletem a interação homem/natureza.
Pois ―o ensino de química contribuir para a construção de conhecimentos que permitam o
entendimento da realidade é a intervenção sobre esta, a partir da contextualização e da
interdisciplinaridade inerente a esta interlocução‖ (ALVES, 2016, p. 20).
Como Neves (2016, p. 24) acreditamos que ―a aproximação entre a educação
ambiental crítica e a educação em ciências, no sentido de favorecer uma formação ampla e
pautada na participação cidadã em diversas questões polêmicas inerente à problemática social
e ambiental‖.
E, assim como Sousa (2018, p. 30) pensamos que ―ao construir com o educando os
conhecimentos científicos produzidos historicamente pelo gênero humano, a atividade
educativa desenvolvida pelo educador possibilitará ao indivíduo participação crítica e
consciente na sociedade.
Diante do exposto e mediante a análise da literatura disponível nos bancos de consulta
utilizados para esse estudo, é possível destacar a importância das temáticas socioambientais
para a construção de conhecimentos que permitam o entendimento da realidade.
Com base nos aspectos relevantes de cada trabalho aqui apresentado, julgo ser de
grande relevância o estudo de Ecologia do solo para abordar conceitos químicos visto que,
trata-se de uma abordagem temática, cuja estratégia didática pode colaborar para um ensino
de Química eficaz e motivador, contribuindo assim para formação de cidadãos críticos perante
a sociedade contemporânea.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS HÁBITOS
ALIMENTARES
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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma prática de educação alimentar desenvolvido por alunos do ensino
médio da Escola Estadual Dunga Rodrigues. O projeto denominado ―Educação em Saúde‖, foi realizado nos três
períodos de aula, objetivado por dois professores de biologia, e também contou com a colaboração de todas as
áreas do conhecimento. Inicialmente foram realizadas aulas teóricas sobre a temática da alimentação e
posteriormente foram feitas as aulas práticas. Como bases teóricas para nortear o desenrolar do projeto
selecionamos autores que tratam da questão da teoria aliada a prática bem como a importância de se desenvolver
projetos sobre saúde no âmbito escolar. Os resultados demonstraram que com o conhecimento adquirido os
alunos tornaram-se protagonistas de práticas no aspecto de conscientização de bons hábitos alimentares.
Palavras-chave: Alimentação. Saúde. Educação.

1 Introdução
Atualmente, com a falta de tempo e a correria do dia-a-dia, as famílias tem buscado
por alimentos rápidos e de fácil acesso, fazendo com que as crianças e adolescentes tenham
uma má alimentação. Um exemplo são os famosos fastfoods, ou seja, alimentos gordurosos e
ricos em cloreto de sódio e açúcar, alimentos que tem causado problemas graves de saúde
como diabetes, colesterol alto, obesidade e pressão alta (hipertensos) principalmente em
jovens e adolescentes.
Segundo a Organização Mundial De Saúde – OMS - as doenças crônicas não
transmissíveis, como hipertensão e diabetes, já são as principais causas de morte na população
brasileira — e elas têm íntima relação com a obesidade. Estudo brasileiro revela que 84% dos
adolescentes abusam do sódio, mineral cujo excesso causa aumento na pressão arterial,
hábitos esses que tem causado AVC (acidente vascular cerebral) e mal súbito em jovens.
Com o intuito de proporcionar um conhecimento a educação e saúde, devido aos
crescentes problemas de saúde na adolescência, desenvolvemos nas aulas de biologia um
projeto denominado de ―Educação em Saúde‖, enfatizando os perigos da má alimentação e
propondo mudança de hábitos, visando que o conhecimento possa de certa forma transformar
a vida dos alunos do ensino médio de uma escola pública periférica.
Outro fator importante que foi trabalhado transversalmente como conteúdo para
discussões e pesquisas em sala de aula foi o sedentarismo crescente entre os estudantes, pois
hoje, no século 21, temos as crianças mais interessadas em tecnologia – como os vídeos
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games, computadores e celulares – e quase não praticam atividades física, este fator aliado a
alimentação de péssima qualidade é um convite a doenças cardíacas e vasculares.
Vivemos também um problema cultural onde há anos era comum termos almoços e
jantares em família com uma maior qualidade de alimentos, porém com a busca frenética de
estabilidade financeira, tornou-se comum a falta de tempo dos pais e consequentemente a
introdução de um cardápio prático, porém, nocivo à saúde. Lanches, frituras, comidas
enlatadas, e as famosas comidas de micro-ondas, que pouco tem a oferecer de vitaminas
necessárias para um bom crescimento e desenvolvimento da criança, pelo contrário, é rico em
conservantes e produtos que são prejudiciais a nossa saúde.
O ensino de educação em saúde torna bem mais simples quando incentivamos a
pesquisar os valores nutricionais dos alimentos, como são preparados e a importância de uma
alimentação saudável e incentivando os a preparar seu próprio alimento.
Assim, este trabalho tem como objetivo, demonstrar o caminho percorrido pelos
alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio matutino, vespertino e noturno da
Escola Estadual Dunga Rodrigues – localizada no bairro Parque do Lago na cidade de Várzea
Grande, sobre as mudanças de hábitos alimentares, atitudes, comportamento individuais, em
grupo e no coletivo da disciplina de biologia. Esta aula teve o envolvimento de dois
professores de biologia. A seguir discorremos sobre algumas bases teóricas que nortearam o
desenvolvimento do projeto.

2 Desenvolvimento
2. 1 Bases teóricas
Mesmo que as escolas não se sintam responsáveis pela prática da saúde em seus
ambientes, é inegável o seu papel em temas ligados à saúde por ser cenário propício para lidar
com as questões que envolvem especialmente os alunos, inclusive em seu ambiente familiar e
comunitário (TAVARES; ROCHA, 2006; FERNANDES; ROCHA; SOUZA, 2005).
Para Silva (1997), a escola poderá fornecer importantes elementos para capacitar o
cidadão para uma vida saudável. Tavares e Rocha (2006) trazem a necessidade de estabelecer
um espaço na escola onde seja suscitado o debate para maior compreensão da relação entre
saúde e seus determinantes mais gerais, possibilitando processos de aprendizagem permanente
para os envolvidos.
Marcondes (apud Santos,1988) define educação em saúde como sendo um conjunto de
atividades que sofrem influência e modificação de conhecimento, atitudes, religiões e
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comportamentos, sempre em prol da melhoria da qualidade de vida e de saúde do indivíduo.
O Ministério da Saúde define a constituição de educação em saúde como:
Um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, político e
científico, que no âmbito das práticas de atenção à saúde deve ser vivenciada e
compartilhada pelos trabalhadores da área, pelos setores organizados da população e
consumidores de bens e serviços de saúde‖ e de saneamento ambiental (BRASIL,
1993, p.13).

Tavares e Rocha (2006) trazem a necessidade de estabelecer um espaço na escola onde
seja suscitado o debate para maior compreensão da relação entre saúde e seus determinantes
mais gerais, possibilitando processos de aprendizagem permanente para os envolvidos.
Pensando nessa linha de raciocínio, na seção a seguir explanamos sobre como se desenvolveu
o projeto Educação em Saúde.

2.2 Alunos em ação
As etapas da aula teórica seguiram o planejamento anual da professora, que versava
sobre o ensino de educação em saúde. Os alunos utilizam o livro de didático, pesquisas na
internet e os conhecimentos de parentes e familiares, mas sempre especificando as
características gerais e a importância de se alimentar bem, visando uma vida saudável e de
qualidade tendo habito de cozinhar alimentos evitando-se os lanches gordurosos, ricos em
cloreto de sódio ou excesso de açúcares mal preparados que causam vários problemas de
saúde.
Tiveram o conhecimento de reaproveitamento de alimentos e também de se evitar o
desperdício de alimentos, onde ficaram registrados no caderno para melhor assimilação.
Foram trabalhadas as explicações com curiosidades e demonstração, debates e discussões,
também foram utilizados vídeos documentários de doenças causadas por má alimentação e as
consequências futuras na vida de cada indivíduo e as vantagens da mudança dos hábitos
alimentares.
Então, os alunos realizaram pesquisas sobre a importância de se alimentar bem e
formaram grupos, com intuito dos grupos escolherem os alimentos a serem pesquisados e
testados para apresentar para a turma, explicando o processo de preparação, relatando as
dificuldades e orientações.
No momento da prática – ―colocar a mão na massa‖ os discentes prepararam os
alimentos a serem apresentados com uma diversidade significativa: pães, bolos, salgados,
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tortas, sobremesas, roscas, sanduiches e sucos, buscando sempre alimentos saudáveis, ou seja,
visando mudar seus hábitos alimentares, aprendendo e produzindo o seu próprio alimento.

3 Conclusão
Para Krasilchik (2008) as aulas práticas têm função de despertar e manter o interesse
dos alunos; envolver os estudantes quando realizamos de forma prática, instigando-os a
pensar e questionar ainda mais. Enquanto educadores foi possível verificar que os alunos
demonstraram mais interesse nas aulas que enfatizam o seu dia-a-dia, até mesmo a
possibilidade de uma possível carreira na arte da culinária.
Também foi possível desvelar que os alunos compreenderam o conteúdo com mais
facilidade, até os que tinham grandes dificuldades no processo de ensino-aprendizagem
quando os professores explicavam em sala, obtiveram um melhor rendimento, compreensão e
autonomia de buscar e pesquisar.
A realização desta experiência com os alunos proporcionou aos alunos e a comunidade
como um todo maiores informações sobre a importância de se alimentar bem, visando uma
vida de qualidade futuramente. E consequentemente evitando desenvolver possíveis doenças
crônicas que podem ser fatais. Com o conhecimento adquirido pelos alunos, acreditamos que
foi possível promover uma conscientização sobre como se alimentar de forma saudável e que
os mesmos propagaram essa conscientização entre seus familiares e sua comunidade.
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ESTADO DA ARTE: A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO EnCI NA
DISCIPLINA DE FÍSICA NO PERIODO DE 2013-2018
Resumo:
É notório o crescimento de pesquisas que permeiam o esse cunho metodológico denominado ―Estado da Arte‖
que tem como objetivo a representação da tendência de um determinado assunto/conceito de forma
sistematizada, permitindo tomar-se conhecimento de quem são os principais pesquisadores do assunto e qual
caminho tem permeado as pesquisas. Nesse sentido, partindo desta possibilidade metodológica e a quantidade de
trabalhos que visão o aperfeiçoamento no processo ensino aprendizagem no país na área da Ciências/Física, a
grande dificuldade na aprendizagem enfrentada pelos estudantes ao qual na maioria se estabeleceram um préconceito com tal, devido déficit na aprendizagem nas series anteriores ou pela não correlação desta área com o
cotidiano e a necessidade da inserção emersão dos estudantes a cultura cientifica, para que assim possam crescer
e desenvolver dentro do processo cognitivo intelectual da relação das Ciências com meio e sua vivência. Diante
desses fatores em busca de métodos que auxiliem essa aproximação do sujeito como campo cientifico
denominado pela maioria dos pesquisadores com Alfabetização Científica. Surge estudos que pesquisam o EnCI
– Ensino de Ciências por investigação, ensino investigativo ou ensino baseado em problema, método que tem
sido alvo de discutição por diversos pesquisadores devido sua potencialidade na construção do conhecimento
cientifico. Neste sentido o presente estudo visa apresentar dados parciais no que tange aos trabalhos publicados
na área da Física nos últimos cinco nas bases de dado Google acadêmico e Scielo que disponham deste método.
Palavras-chave: Ensino de Física.EnCI.Estado da Arte.

1 Introdução
As lacunas e dificuldades no ensino encontradas no ensino de Física nas escolas públicas
do país são evidentes. O distanciamento entre os conteúdos com o a vivencia dos estudantes está
cada vez mais a alargar, e isso contribui significativamente para que tenha uma empatia a
temas/conteúdos que abordem a área do conhecimento da Física. Pois pressupõem que tais
saberes não são essenciais para as certas escolhas futuras profissionais. Reforçando e até
replicando a sugestividade que a disciplina é difícil de aprender. Essas pressuposições então
interligadas as aulas trabalhadas de forma tradicional na maioria com aplicabilidade apenas de
fórmulas matemáticas (FEITOSA, MENEZES, 2015).

Neste sentido, o método EnCI ( Ensino de Ciências por Investigação) oferta, através
de suas estruturas elementos que favorecem a aprendizagem além de promover a
Alfabetização Científica. Pois, induz aos estudantes a reflexão frente às soluções e formulação
de problemas, tomadas de decisões, formulação de hipótese, teste, analise, argumentação e
interação coletiva bem como a reformulação e construção do conhecimento (CARDOSO,
2017; SASSERON, 2015; CARVALHO et al., 2013).
Partindo deste contexto o respectivo estudo visa através do estudo do ―Estado da Arte‖
averiguar nas produções cientificas como que tem se dado a aplicação do método EnCI na
área da Física no recorte temporal de 2013-2018 no Brasil, realizando um mapeamento
sistematizado das produções, pesquisadores e temáticas trabalhas desta área do conhecimento,
assim como a catalogação dos trabalhos encontrados por banco de dados.
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2 Aparatos Metodológicos
O presente estudo trata-se de um trabalho quantitativo ao qual segue a partir de busca
no banco de dados do Google acadêmico e SciELO dispondo de três palavras chaves: Ensino
de física; Investigação no ensino de física e EnCI, dispondo dos filtros da plataforma de
recorte temporal de 2013-2018, foram selecionados apenas artigos completos e em língua
portuguesa que relacionasse a metodologia em questão com aplicabilidade na Física.
Realizou-se a pesquisa no dia 10 de dezembro de 2018, na primeira base de dado com
o a primeira palavra chave obtendo 58.900. Finalizando esta busca e analise três dias depois,
com o achado de 09 trabalhos, porém após análise minuciosa, selecionou 02 que atendesse
aos critérios mencionados acima. Assim com o segundo descritor exibiram 21.100 arquivos,
elegidos 14 trabalhos, ao qual destes apenas 07 corresponde aos critérios. Por fim, o terceiro
descritor apresentou 945 trabalhos, selecionados 04 trabalhos, após análise selecionado
apenas 03. Na segunda base de SiELO realizou a busca no dia 18 de dezembro 2018,
empregando os mesmos descritores e filtros, somente obteve resultado com o primeiro
descritor apresentou 202 trabalhos, selecionado apenas 1 por atender os critérios deste estudo.
3 Resultados Parciais
O quadro 1 abaixo apresenta os trabalhos localizados nessas bases de dados dispostos
cronologicamente apresentado pela identificação da base de dados, descritores utilizados, tipo
de documento encontrado, autor e temática pesquisada e o ano de publicação. O que nos
permite tomar conhecimento de quais tem sido as temáticas pesquisadas nesta área do
conhecimento –Ciência/Física - com a utilização da metodologia Ensino por Investigação,
assim como quais são os pesquisadores engajados neste cunho metodológico.
QUADRO 1: Relação de arquivos das bases de dados analisada.

1ºD.

GOOGLE ACADÊMICO

AUTORES

ARQUIVO

ANO

FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H.
Temática:Dualidade Argumentativa: Os produtos da argumentação
em aulas investigativas.

Artigo

2013

BELLUCCO, A. CARVALHO, A. M. P.
Temática:Uma proposta de sequência de ensino investigativo sobre
quantidade de movimento, sua conservação e as leis de Newton.

Artigo

2014

CLEMENT, L.
Temática:Autodeterminação e ensino por investigação: Construindo
elementos para promoção da autonomia em aulas de física

Tese

2013
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Artigo

2013

Artigo

2015

ANDRADE, M. E.; SCARPAT JR, A.; BUFFON, L. O.
Temática:O Uso de um software de simulações para a aprendizagem
de circuitos elétricos simples: uma abordagem a partir do ensino por
investigação.

Artigo

2018

MELLO, L. A. R.
Temática:Proposta de atividades de ensino por investigação em
laboratório de indução eletromagnética.

Dissertação

2018

OLIVEIRA, M. S. D.; MOLINA, G. P.; FIREMAN, E. C.
Temática:Contribuições das sequências de ensino por investigação
para a alfabetização científica no estágio em ensino de Física.

Artigo

2018

SANTOS, P. B. V.; GONÇALVES, C. J.; PIASSI, L. P. C.
Temática:Experimentos de astronomia com materiais de baixo custo:
Ensino por investigação em espaços não formais através do projeto
banca da ciência.

Artigo

2018

OLIVEIRA, M. S. L.; NASCIMENTO, V. B.
Temática:Ensino de ciências por investigação: uma sequência
didática para o ensino de eletromagnetismo.

Artigo

2013

AMBRÓZIO, R. M.
Temática:Uma intervenção Educacional com Enfoque no Ensino por
Investigação: Abordando as Temáticas Termodinâmica e Óptica.

Dissertação

2014

FEITOSA, C. M. O. ; MENEZES, P. H. D.
Temática:A eletricidade e seus riscos: uma perspectiva reflexiva
para o ensino de física

Artigo

2015

FRAIHA, S. et al.
Temática:Atividades investigativas e o desenvolvimento de
habilidades e competências: um relato de experiência no curso de
Física da Universidade Federal do Pará.
Artigos
Dissertação
Quantidade de Arquivos
10
02
Fonte: Autores.

Artigo

2018

1ºD.

SiELO

3º D.

2ºD.

GOYA, A.; LABURÚ, C. E.
Temática:Uma estratégia de investigação multimodal parafísica.
SOLINO, A. P.; GEHLEN, S. T.
Temática:O papel da problematização freireana em aulas de
ciências/física: articulações entre a abordagem temática freireana e
o ensino de ciências por investigação

Tese
01

Total
13

Considerações Finais
A partir do estudo é visto à deficiência de pesquisas da aplicabilidade deste método no
ensino de Física. Haja vista que das duas bases de dados mais conhecidas na academia para
pesquisa científicas apenas 13% são relacionadas ao ensino investigativo nesta área do. O que
consente aos estudiosos da área a oportunidade de publicar pesquisas com assuntos inéditos.
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Também, o consentimento dos autores e autoras quanto à eficácia da utilização do método
investigativo no processo de ensino de quaisquer que seja a área, pois o mesmo proporciona
mecanismos que propicia e impulsiona o protagonismo na produção do conhecimento
individual e coletiva ao mesmo tempo que aproxima o sujeito a partir de sua vivência e
saberes com o saber científico - Alfabetização Científica.
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
AULA DE CAMPO NO ENSINO DE BOTÂNICA
Lucinere Propodolski (PPGCAM/UFMT) – Lupropodolski@gmail.com
Kelin Cristina Miorando Pommer (PPGCAM/UFMT) – kelyncrystyna@hotmail.com

Resumo:
O ensino da botânica é motivo de muitos debates devido às estratégias tradicionais de ensino, meramente verbais
e desinteressantes com aprofundamento exagerado em nomenclaturas e processos muito complexos de forma
descontextualizada, baseados mais na transmissão do que na construção do conhecimento. Neste contexto, a
aula de campo é uma ferramenta que estimula a atitude de investigação, contextualizando a teoria e contribuindo
efetivamente para a aprendizagem, assim, professores de biologia da Escola Estadual Irany Jaime Farina
realizaram aulas práticas voltadas para o ensino de botânica em um fragmento de floresta Amazônica no
município de Guarantã do Norte, com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento da pesquisa e da
problematização em sala de aula, despertando a curiosidade e o interesse do aluno, articulando consciência
ambiental e ação educativa. As atividades pedagógicas como identificação das espécies vegetais, levantamento
da composição florística, identificação de plantas medicinais, produção de exsicatas, determinação das
características farmacológicas e orientações sobre a preservação do local, foram desenvolvidas durante o
primeiro semestre do ano letivo de 2019. Os resultados foram avaliados a partir das notas obtidas nas avaliações
bimestrais que foram comparadas com as notas obtidas por alunos pertencentes às turmas de 2018, por meio de
aulas meramente teóricas, durante o mesmo período letivo. A realização do teste T confirmou que a aula de
campo é capaz de promover a participação dos alunos e a construção de conhecimentos específicos de botânica
além de despertar o senso crítico, investigativo e de responsabilidade quanto ao ambiente numa relação de teoria
e prática.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria e prática. Iniciação científica. Educação ambiental.

1 Introdução

Em pleno século XXI, ainda é extremamente comum observarmos professores que
insistem na utilização de métodos e estratégias tradicionais, ensinando conceitos e processos
totalmente abstratos para os alunos. O ensino de botânica, por exemplo, exige que o aluno
identifique as estruturas morfológicas das plantas e entenda o seu processo reprodutivo,
conhecendo desde a morfologia até processos fisiológicos complexos além de outros
mecanismos em nível molecular, essenciais ao entendimento do organismo vegetal, conteúdos
que apresentam um grau elevado de dificuldade de aprendizagem, principalmente quando são
abordados de maneira tradicional (SILVA; MORAES, 2011).
Neste contexto, as dificuldades de aprendizagem nesta área da biologia têm se
acumulado e demostrado que as atividades desenvolvidas em sala de aula não são suficientes
para o pleno entendimento dos conteúdos básicos de botânica, resultando no que é chamado
de "cegueira botânica".
Considerando que as metodologias tradicionais e conteudistas são extremamente
cansativas e desmotivadoras para os alunos, a proposta de uma aula de campo, que pode ir
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desde um rápido passeio pelo jardim da escola até uma visita à um parque florestal por
exemplo, para observação das plantas, pode promover a aproximação dos alunos aos
conteúdos propostos, facilitando a compreensão de conceitos e processos de forma
contextualizada, fazendo uma relação direta entre a teoria e a prática.
2 Desmitificando o ensino de botânica: um diálogo entre teoria e prática
A aula de campo representa uma atividade prática através da qual ocorre a interação entre
o aluno e materiais concretos, estabelecendo o diálogo entre teoria e prática e desenvolvendo
relações que possibilitarão a aquisição de conhecimentos que apenas a aula teórica não
proporcionaria (VASCONCELLOS, 1995; MASSABNI, 2011).
No entanto, poucos professores fazem uso desta ferramenta, tornando os processos de
ensino e de aprendizagem exaustivos, pois os alunos não são ensinados a investigarem ou
discutirem as causas dos fenômenos, estabelecendo relações causais e entendendo os mecanismos
que estão estudando, compreendendo os eventos e os procedimentos que levam às descobertas
científicas (KRASILCHICK, 1987).
Esse tipo de prática pedagógica promove e potencializa a capacidade criativa do aluno,
permitindo o desenvolvimento do pensamento científico, fruto da prática e da pesquisa, em
diálogo com a própria realidade, numa postura investigativa. (FREIRE, 2016).
Considerando que a pesquisa é o meio e a educação é o fim, não se pode separar os dois
componentes no processo de construção do conhecimento (DEMO, 1996), ou seja, educar por
meio da pesquisa exige a utilização da investigação, que consiste em um recurso para tornar as
aulas produtivas, de forma que o questionamento pode reconstruir conhecimentos já existentes.
Neste contexto, as aulas de campo facilitam a compreensão das teorias e promovem o
aprendizado dos conteúdos de botânica, motivando o processo de aprendizagem pois, para
compreender a teoria é preciso experiência-la (FREIRE, 2016).

3 Metodologia
O trabalho foi realizado na Escola Estadual Irany Jaime Farina no município de
Guarantã do Norte, Mato Grosso, com 8 turmas de 2º anos dos períodos matutino e vespertino
do ensino médio, orientados pelos professores de biologia. Os conteúdos de botânica foram
incialmente trabalhados em sala de aula e, em seguida, os alunos eram conduzidos para um
fragmento de floresta onde ocorria a aula prática. As aulas de campo aconteciam a cada 15
dias, intercalando teoria e prática, sendo que os professores de biologia orientavam os grupos
de alunos de acordo com as atividades a serem realizadas, de forma que, para cada grupo
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havia um professor, que acompanhava o desenvolvimento da atividade e se responsabilizava
pela segurança dos alunos.
As atividades pedagógicas como identificação das espécies vegetais, levantamento da
composição florística, identificação de plantas medicinais, produção de exsicatas,
determinação das características farmacológicas e orientações sobre a preservação do local,
foram desenvolvidas durante o primeiro semestre do ano letivo de 2019. Para a identificação
das espécies vegetais e das plantas medicinais, os professores e alunos receberam o auxílio de
um morador local com amplo conhecimento nesta área.
Ao final das atividades, no encerramento do semestre, foi realizado o teste T para
avaliar os resultados, comparando as notas obtidas nas avaliações bimestrais das turmas de
2019, que participaram das aulas de campo, com as notas obtidas por alunos pertencentes às
turmas de 2018, por meio de aulas meramente teóricas, durante o mesmo período letivo.
4 Resultados e discussões
Os alunos se envolveram ativamente durante as aulas de campo realizando as
atividades propostas e demonstrando interesse crescente na aquisição de novos
conhecimentos. Os resultados foram analisados através do teste de hipótese T de Stundent
que comprovou as premissas de que o desenvolvimento de atividades práticas por meio das
aulas de campo no ensino de botânica contribui para uma aprendizagem efetiva.
Tabela 1 - Relação de médias das turmas de 2° anos referentes aos anos letivos de 2018 e
2019.
Médias das turmas de 2018

Médias das turmas de 2019

6
5
4
6
7
5
6
7

8
9
9
9
8
7
9
9

Fonte: autores.
Considerando o p-valor encontrado (0,000507), pode-se afirmar que a aula de campo
para o ensino de botânica no ensino médio contribui efetivamente para a aprendizagem, pois
os alunos que participaram das aulas de campo no ano letivo de 2019, alcançaram médias
expressivamente maiores quando comparadas com as médias obtidas pelos alunos de 2018,
que tiveram aulas meramente teóricas.
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5 Considerações Finais
A partir dos resultados é possível afirmar a importância das aulas de campo para o
ensino de botânica, tendo em vista que estimulam o processo de ensino aprendizagem de
forma contextualizada, resultando na reflexão e construção de opiniões baseadas na
investigação.
Assim, as aulas de campo tornam-se indispensáveis para a construção do pensamento
científico, por meio de estímulos ocasionados pela experimentação. Na aula teórica, o aluno
recebe as informações do conteúdo por meio das explicações do professor, diferentemente de
uma aula prática, pois a partir do contato direto com o objeto de estudo é possível
compreender e atribuir sentido às atividades propostas, visando o conhecimento que a aula
proporcionará.
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Resumo:
Diante da necessidade de tornar as aulas de biologia mais dinâmicas e significativa, este trabalho tem como
objetivo relatar a experiência vivenciada em aulas práticas, abordando a temática sobre Reino Fungi. Para isso
este experimento foi realizado entre os meses de junho e Julho de 2019, com uma turma de 2º Ano do Ensino
Médio da Escola Estadual Plena Plácido de Castro, no município de Diamantino-MT, durante as aulas da
disciplina de Práticas Experimentais. Foi realizado o experimento intitulado Microcultivo de Fungos. Os
procedimentos experimentais foram realizados no laboratório de ciências da escola. Nessas atividades práticas
foi possível perceber que os alunos demonstraram-se muito interessados q curiosos.
Palavras-chave: Biologia. Prática. fungos.

1 Introdução
São várias as estratégias e recursos didáticos que podem tornar aprendizagem
significativa. Não existe um único caminho que conduza à aprendizagem. Desta forma, a
diversidade de propostas pedagógicas fornecem maiores oportunidades para a construção do
conhecimento, além de fornecer subsídios para que mais alunos encontrem as atividades que
melhor os ajudem a compreender o tema abordado (SANMARTÍ, 2002; BUENO, 2003).
A maneira como o tema Reino Fungi vem sendo abordado pelos professores em suas
aulas de biologia assumem uma proposta muitas vezes somente expositivas, com
supervalorização de conteúdos, conceitos, dando enfoque a morfologia, classificação e
reprodução (SILVA et al.2019). Nessa perspectiva são diversas estratégias e recursos que o
professor de Biologia pode usar para tornar a aprendizagem mais significativa, como
discussão, aulas expositivas, demonstrações, atividades de campo e aulas práticas de
laboratório. Dentre essas, a prática em laboratório pode constituir uma boa alternativa
metodológica, pois permite explorar múltiplas aprendizagens dos alunos.
Segundo Cachapuz et al. (2005) o ensino na área de ciências deve ser feito a partir da
experimentação para que o conhecimento científico seja construído de forma empírica, isso é
possível através do estudo histórico do problema,e deve ser levado em consideração o
conhecimento que o aluno possui sobre o assunto, desmistificando a concepção de que a
ciência, a experimentação e o conhecimento científico são obras de pessoas privilegiadas, ou
grandes gênios. Para Vasconcellos (1995), as atividades práticas representam uma interação
entre o aluno e os materiais concretos, microscópios, livros, objetos, instrumentos e etc. E é
através desse envolvimento, que se torna social e natural, e estabelecendo relações que
permitirá abrir possibilidades para novos conhecimentos.
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Com as atividades práticas os alunos têm a possibilidade de comunicação,
investigação, indagação, debate de fatos e/ou ideias, despertando o interesse pela observação,
o que favorece o modo de pensar, no sentido das conexões entre Ciência, Tecnologia e
Sociedade (FROTA- PESSOA et. al 1985).
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada
em aulas práticas, realizando experimentos que possibilitou aos alunos uma aprendizagem
mais significativa sobre o tema fungo e a sua importância ecológica, social e econômico e
ambiental.
2 Materiais e Método
Este trabalho foi realizado entre os meses de junho e Julho de 2019, com uma turma
de 2º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual Plena Plácido de Castro, no município de
Diamantino-MT, durante as aulas da disciplina de Práticas Experimentais prevista na matriz
curricular desta escola.
O experimento denominado de Microcultivo de Fungos foi realizado conforme a
abordagem do conteúdo Reino Fungi, trabalhado nas aulas de Biologia, sendo adaptado da
metodologia proposta no Manual de aulas práticas de Ciências e Biologia – compêndio
(PINHEIRO, 2015).
Os procedimentos experimentais foram realizados em duas aulas de 55 minutos cada
uma, ao ar livre no pátio da escola e no laboratório de ciências. Durante essas aulas e em cada
procedimento, foi feito uma relação com conteúdo teórico abordado na aula.
2.1 Preparação das Placas de Petri
Para essa atividade foram utilizados placas de Petri, pedaços de pão, papel sulfite,
tesouras e água.
Inicialmente no laboratório, os alunos foram organizados em quatro grupos com
cinco estudantes e orientados a cortar o papel sulfite e dispor dentro das placas de Petri.
Posteriormente, foi colocado dentro de cada placa um pedaço de pão (Figura1). Em seguida,
essas placas foram expostas abertas por 20 minutos ao ar livre em variados pontos da escola
(Figura 2) para a deposição de esporos de fungos.
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Figura 1: Montagem das placas de Petri para o microcultivo de fungos.

Após a exposição, pingou-se gotas de água dentro da placa, com o objetivo de tornar o
ambiente propício a emergência e desenvolvimento dos fungos. Depois desse procedimento as
placas foram identificadas e guardadas no laboratório por dez dias para a emergência e
desenvolvimento dos fungos.
Figura 2: Exposição das placas para a coleta de esporos de fungos.

2.1 Montagem das lâminas
Após os dez dias da montagem do experimento, os alunos puderem observar a
emergência de uma grande quantidade de colônia de fungos nos pães (Figura 3). Nessa
ocasião os professores retomaram o conteúdo teórico visto em sala, explicando sobre as
características e desenvolvimento desses microrganismos.
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Figura 3: Emergência de colônias de fungos no pão.

Na preparação das lâminas, foram utilizados corante azul de Metileno e fita adesiva
fina. Inicialmente pingou-se uma gota de azul de metileno sobre a lâmina, e com a fita adesiva
encostada na colônia de fungos, retirou-se uma pequena porção do material, posteriormente
essa fita foi colocada sobre a Lâmina e visualizada no microscópio. Com o auxílio dos
professores, cada aluno montou seu próprio material para a observação e identificação dos
espécimes de fungos que foi realizada por meio de materias disponibilizados na internet.
3 Resultados e Discussão
Durante todos os procedimentos experimentais os alunos mostram-se motivadas, no
entanto, quando visualizaram no microscópio as estruturas dos fungos, ficaram bem
entusiasmados e curiosos, fazendo vários questionamentos aos professores.
Com as lâminas preparadas pelos estudantes, foi possível mostrar a eles que os fungos
são constituídos por células denominadas de hifas (Figura 4) e que o emaranhado de hifas
forma o micélio, podendo essas estruturas ser de diferentes tipos, sendo aquelas que são
divididas em segmentos pelo cruzamento da parede celular denominadas de hifas septadas
(Figura 5) e as células que são longas e contínuas, as quais não se dividem em
compartimentos, são chamadas de hifas cenocíticas (Figura 6) (JÚNIOR, et al. 2016).
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Figura 4: Lâmina preparadas pelos alunos, onde é possível visualizar as diversas hifas
constituindo o Micélio.

Foi possível mostrar aos alunos, as hifas vegetativas e reprodutivas. Sendo as
vegetativas responsáveis pelo crescimento da colônia e as hifas reprodutivas pelo
desenvolvimento de estruturas chamadas de esporos (Figura 5) (JÚNIOR, et al. 2016), que
são facilmente levados pela corrente de ar para diversos ambiente como água, solo, animais e
etc.
Figura 5: Representação dos septos nas hifas septadas. Micélio demonstrando as hifas
reprodutivas (A) com seus respectivos esporos (B) e suas hifas vegetativas.
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Figura 6: Representação das hifas cenocíticas.

Por meio das características das hifas vegetativas, reprodutivas e dos esporos, foram
identificados junto com os alunos os seguintes espécimes fúngicas: Aspergillus sp.

e

Rhyzopus sp. (Figura 7) (CARVALHO, 2013, INSTITUTO DE BOTÂNICA, 2006)

Figura 7: Espécimes fúngicas identificas: Aspergillus sp. (A) e Rhyzopus sp. (B)

Fungos do gênero Aspergillus pertencem à família das Aspergillaceae, à classe
Ascomicetos. São constituídos por hifas septadas, com ramificações que perfazem ângulos de
45°, demonstrando suas estruturas de reprodução assexuada situadas em cima de uma vesícula
terminal de forma variável. Esses microrganismos estão presentes no solo, ar e em material
em decomposição e como consequência são constantemente inalados pelo seres humanos
(CARVALHO, 2013).
Os fungos do gênero Rhyzopus pertecem à classe Zigomicota e são conhecidos como
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bolor do pão que causa a decomposição de alimentos como: pães, vegetais, frutas e outros
produtos de nutrição. Apresentam hifas cenocíticas, com micélios cotonosos. Seus
esporângios são geralmente grandes e negros (INSTITUTO DE BOTÂNICA, 2006).
Durante todos os procedimentos práticas foi retomado o conteúdo teórico sobre
fungos, trabalhados em sala de aula, destacando suas características, importância ecológica,
econômica, na saúde.
Percebeu-se uma grande interação por parte dos alunos nas aulas, que se envolveram
completamente durante todas as etapas desse processo, com perguntas, questionamentos e
curiosidade pelo tema abordado. Com isso acreditamos que houve uma grande satisfação por
parte dos alunos que inúmeras vezes pediram por mais aulas práticas como essa.

4. Conclusão
Essa estratégia enfatiza que as práticas experimentais na perspectiva da aprendizagem
despertam para uma melhor (re) significação das abordagens das temáticas trabalhadas na sala
de aula.
Do ponto de vista reflexivo, do trabalho com aulas experimentais existe uma grande e
alargada jornada, cada experimento abordado nas aulas necessita de um olhar aguçado. E é
preciso considerar que os grupos e atores, sinalizam suas necessidades específicas que deve
ser considerada através da produção da escrita ao final de cada temática trabalhada.
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Resumo:
Este artigo pretende identificar como os conceitos sobre a teoria bachelardiana e como os obstáculos
epistemológicos de Bachelard foram apropriados por autores relacionados à área de ensino de Ciências e
Matemática, mais especificamente os trabalhos publicados no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, bem
como seus objetivos e o momento em que tais abordagens foram consideradas no intuito de elaborar propostas
que reduzissem a influência desses obstáculos no processo de ensino e aprendizagem no que tange a não
oportunizar a aprendizagem. A produção foi organizada tomando como referência os últimos 5 (cinco) anos e
analisada por meio de categorias construídas a posteriori. Os resultados da pesquisa apontam para a conclusão de
que nos últimos anos pouco se tem abordado sobre essa linha de pesquisa, principalmente nas áreas de Biologia e
Matemática, mostrando que os trabalhos que fizeram uso dessa teoria não avançaram suficientemente no que
tange a ações ou propostas de superação destes obstáculos na aprendizagem e construção do conhecimento
científico.
Palavras-chave: teoria bachelardiana, epistemologia, ensino, aprendizagem.

1 Introdução

A dificuldade do ensino e da aprendizagem de conteúdos de ciências e matemática,
tem sido objeto de estudos e pesquisas no contexto geral das publicações. Desta forma, buscar
ampliar o conhecimento através da investigação científica e conhecer as várias abordagens e
conceitos que baseiam produções de conhecimento científico, podem colaborar para futuras
pesquisas além de cooperar para o trabalho de professores que buscam planejar suas aulas
pauteadas na forma como ocorre a aprendizagem do aluno e conscientes do seu papel como
mediadores de conhecimento. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo ampliar a
compreensão e discussão do papel dos obstáculos epistemológicos na formação do espírito
científico, tendo em vista estudos ligados aos epistemólogos que devem fundamentar as
pesquisas na área de educação, bem como a importância de se conceber relações entre o
pensamento bachelardiano e o pensamento pedagógico presente nas atuais pesquisas em
ensino de Ciências e Matemática. A relevância desse tema manifestou-se durante as aulas do
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – Doutorado Rede
Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (REAMEC). Como metodologia, buscouse fazer um recorte sobre o atual cenário das pesquisas mencionadas acima, selecionando
trabalhos que utilizam os obstáculos epistemológicos de Gaston Bachelard e desenvolvendo
uma análise da influência desses obstáculos nas publicações voltadas para o Ensino de
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Ciências e Matemática, tanto em sua fundamentação quanto na identificação de um ou mais
obstáculos no âmbito desses trabalhos.

2 Referenciais Teóricos

Essa pesquisa se baseia nos obstáculos epistemológicos que surgiram inicialmente
com Gaston Bachelard em 1938. A escolha desse epistemólogo justifica-se pela sua
contribuição para a construção de um pensamento crítico não só do aluno, mas do docente. A
mudança e a reformulação do método pedagógico é necessária em todos as áreas do processo
formativo, em especial no ensino de ciências que, de acordo com Bachelard (2005), tem
dificuldade no processo de mudança e não tem senso do fracasso, por se achar um mestre na
tarefa que executa. Dessa forma, para uma análise das pesquisas recentes na área de ciências e
a abordagem do conceito obstáculo epistemológico, faz-se necessário um breve enfoque do
idealizador desse conceito e do autor que utiliza-se do mesmo em suas pesquisas, além da
ideia central e tipos de obstáculos epistemológicos.
2.1 – Gaston Bachelard

De acordo com Vasconcelos (2013), Gaston Bachelard foi um filósofo francês nascido
em 1884 na pequena cidade camponesa Champagne/Bar-sur-Aube. Trabalhou nos correios,
serviu ao exército de seu país e lecionou em faculdades francesas aulas de Matemática que era
sua formação inicial, mas também de Física, Química, Filosofia e Letras, sendo a última área
que doutorou-se, além de ingressar na Academia das Ciências Morais e Políticas da França.
Filósofo racionalista e contrário ao empirismo como única forma de produção de
conhecimento, Bachelard era contra modelos prontos e acabados, refletindo a ciência de um
novo ponto de vista epistemológico: uma ciência que se encontra constantemente em criação e
inovação. Em contraposição da filosofia positivista de Isidore Auguste Marie François
Xavier Comte (1798-1857), a filosofia contemporânea de Bachelard teve que enfrentar a
objeção da intelectualidade francesa da sua época, que enxergava a ciência como um
conhecimento geral, uma doutrina ou teoria invariável e definitiva. Diante desse cenário, a
teoria Bachelardiana só teve seu reconhecimento consolidado no início do século XX,
provocando grandes transformações que modificaram a forma como se concebia a realidade e
as relações entre o sujeito e o objeto na processo de formação do conhecimento científico. A
partir de sua teoria, a ciência se fundamentava num pensamento científico que relacionava
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empirismo e racionalismo, razão e experiência, realismo e idealismo. Aos 78 anos, faleceu na
sofisticada Paris, em 1962.

2.2 - Obstáculos Epistemológicos

O conceito inicial de obstáculo epistemológico foi atribuído em 1938, por Bachelard
em sua obra A formação do espírito científico. Nessa obra o autor analisa como se dá a
construção do pensamento científico, considerando que tal pensamento não surge do zero, que
é influenciado diretamente pelo que já conhecemos até então. Para que ocorra o progresso da
ciência, é necessário entender que o problema que gera o conhecimento científico surge de
obstáculos, que não existem para dificultar a formação do espírito científico ou o aprendizado,
mas para gerar a discussão, conflitos, o desconforto entre o que já se sabe e o que aparece
como novo conhecimento, não indicando o não conhecimento de determinado fato como uma
fragilidade, mas como uma barreira a ser superada.
Quando se procuram as condições psicológicas do progresso da ciência, logo se
chega à convicção de que é em termos de obstáculos que o problema do
conhecimento científico deve ser colocado. E não se trata de considerar obstáculos
externos, como a complexidade e a fugacidade dos fenômenos, nem de incriminar a
fragilidade dos sentidos e do espírito humano: é no âmago do próprio ato de
conhecer que aparecem, por uma espécie de imperativo funcional, lentidões e
conflitos. É aí que mostraremos causas de estagnação e até de regressão,
detectaremos causas de inércia às quais daremos o nome de obstáculos
epistemológicos. (BACHELARD, 2005, p.17)

Segundo o autor, o obstáculo não depende da atuação do professor, mas das
experiências e do conhecimento prévio do aluno. Os conhecimentos habituais influenciam a
forma como se observa o novo, num sentido de problema que caracteriza o espírito científico.
Deve-se portanto destruir opiniões iniciais, não se baseando nas mesmas para a construção do
conhecimento, pois conhecimentos mal estabelecidos subjugam o que deveríamos aprender,
saber, assimilar para a formação do conhecimento científico. No entanto esse processo de
mudança não é fácil, ―A noção de obstáculo epistemológico pode ser estudada no
desenvolvimento histórico do pensamento científico e na prática da educação. Em ambos os
casos, esse estudo não é fácil. A história, por princípio, é hostil a todo juízo normativo‖
(BACHELARD, 2005, p.21). Tal afirmação reforça a objeção existente na época quanto ao
pensamento do epistemólogo.
O intuito desse trabalho não é especificar cada um dos obstáculos epistemológicos
abordados por Bachelard, mas sim analisar a sua influência na fundamentação das pesquisas
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atuais em Ensino de Ciências e Matemática ou a identificação desses obstáculos, que aplicado
ao ensino recebe o nome de obstáculo pedagógico, nas palavras de Bachelard:
Na educação, a noção de obstáculo pedagógico também é desconhecida. Acho
surpreendente que os professores de ciências, mais do que os outros se possível
fosse, não compreendam que alguém não compreenda. Poucos são os que se
detiveram na psicologia do erro, da ignorância e da irreflexão. [...] Os professores de
ciências imaginam que o espírito começa como uma aula, que é sempre possível
reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, que se pode fazer entender uma
demonstração repetindo-a ponto por ponto. (BACHELARD, 2005, p. 23)

Os conhecimentos empíricos, para Bachelard, constitui-se como parte integrante do
processo de aprendizagem, portanto devem ser levados em conta. Numa aula, o objetivo do
professor não deve ser o de produzir a aquisição de conhecimento científico mas, tendo em
vista a formação do espírito científico, mudar o conhecimento prévio do aluno, estabelecido
antes pelo discente, sua cultura habitual. Diante dessa perspectiva, o conhecimento científico
deve se basear num estado aberto, dinâmico, dialético, oportunizando ao aluno razões para
avançar.

3 Materiais e Métodos

A investigação é um processo eficaz quando se almeja chegar em soluções para
problemas, por meio de coletas sistematizadas e interpretação reflexiva dos dados,
configurando-se como instrumento significante no progresso científico. Nesse contexto, para
o desenvolvimento do presente estudo, a partir de um recorte do atual estado da arte da
influência de Bachelard e seus obstáculos epistemológicos em pesquisas no Ensino de Ciência
e Matemática, realizou-se uma revisão de literatura dos trabalhos contidos no Catálogo de
Teses e Dissertações da CAPES dos últimos 5 (cinco) anos. Considerou-se para a obtenção
desses dados os descritores: ("obstáculos epistemológicos") AND ("bachelard") AND
("ensino") AND ("física" OR "química" OR "biologia" OR "matemática"). Como filtros,
utilizou-se a limitação de trabalhos publicados nos anos de 2014 à 2018. Explica-se esse
delineamento para a obtenção dos dados observando-se ―A import ncia de determinar os
focos da investigação e estabelecer contornos do estudo decorre do fato de que nunca será
possível explorar todos os ângulos de um fenômeno num tempo razoavelmente limitado‖
(LÜDKE E ANDRÉ, 2013, p.???).
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Quanto à análise dos dados obtidos, fez-se uso da abordagem qualitativa dos
trabalhos, levando em consideração a relação estabelecida entre os obstáculos
epistemológicos de Bachelard e o Ensino de Ciências e Matemática, perpassando pelos
resumos, objetivos, e considerações finais. A partir dos resultados obtidos realizou-se uma
revisão bibliográfica dos dados encontrados nas publicações com o intuito de verificar
trabalhos que se baseavam no conceito de obstáculos epistemológicos para fundamentar sua
pesquisa e o quanto esses conceitos influenciam na pesquisa, planejamento de práticas e
reflexão em torno do trabalho realizado.

4 Resultados e Discussões

De posse das informações obtidas por meio da busca descrita anteriormente,
organizou-se as informações de forma que na primeira busca com os descritores ―obstáculos
epistemológicos‖, ―Bachelard‖, ―ensino‖ e ―física, química, biologia ou matemática‖, o
catálogo retornou um total de 28 (vinte e oito) trabalhos cujas produções por ano ocorreram
conforme é apresentado no gráfico 1, a seguir:
Gráfico 1: Dissertações e teses produzidas de 2014 – 2018.
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Fonte: Elaboração dos autores.

Nota-se que as pesquisas nessa temática aumentaram entre os anos de 2014 a 2016,
mantendo-se constantes em 2017 e com uma leve queda no número de publicações em 2018.
Dentre os trabalhos obteve-se 6 (seis) teses e 22 (vinte e duas) dissertações, divididas
entre as áreas de Biologia, Física, Química e Matemática, conforme a Tabela 1.
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Tabela 1 – Trabalhos na área de Ciências e Matemática, segundo o catálogo CAPES,
abordando um ou mais descritores relacionados aos obstáculos epistemológicos de
Bachelard
Área
Número de trabalhos
Biologia
Física
Matemática
Química
Total

4
12
3
9
28

Fonte: Elaboração dos autores.

Como pode-se observar a área de Física possui a maior concentração dos trababalhos
obtidos, aproximadamente 42,85% e, de maneira oposta, a área da Matemática apresenta o
menor número de trabalhos, cerca de 10,7%.
Diante do exposto inicialmente, além de um panorama geral das pesquisas que
abordam os obstáculos epistemológicos no Ensino de Ciências e Matemática, realizou-se uma
análise mais detalhada dos trabalhos, visando descrever quantos destes trabalhos apresentam
apenas citações mencionando Bachelard e seus obstáculos ou que, além disso, identificavam
possíveis obstáculos no ensino de ciências, oriundos dessas pesquisas. Tal metodologia deu-se
pela constatação de que os resultados revelaram escassez de trabalhos que utilizavam os
obstáculos epistemológicos na fundamentação da produção, escassez essa que se amplia
quando se observa a perspectiva de identificação desses obstáculos e possíveis propostas para
utilizar tais obstáculos a favor da formação de uma cultura científica.
Para obtenção do estado das pesquisas em cada uma das áreas – Biologia, Física,
Química e Matemática – realizou-se a leitura dos resumos, objetivos e considerações finais de
todos os trabalhos, cujas análises são apresentadas a seguir:
Biologia: dos 4 (quatro) trabalhos, apenas 2 (dois) apresentam os obstáculos
epistemológicos nos objetivos, sendo que um deles apresenta também uma proposta
pedagógica na forma de sequência didática. Os outros 2 (dois) trabalhos cujos objetivos não
centram na verificação dos obstáculos epistemológicos utilizam-se do conceito na justificativa
e fundamentação teórica do processo de ensino e de aprendizagem.
Física: os 12 (doze) trabalhos apresentam como objetivo geral ou como um dos seus
objetivos específicos, a identificação dos obstáculos epistemológicos na construção de
conhecimento em determinados conteúdos. Em geral, tal análise deu-se por meio da
verificação de livros didáticos, de atividades desenvolvidas em sala de aula e apectos
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históricos do desenvolvimento do conceito específico. Dentre estes, além da discussão dos
obstáculos epistemológicos, 4 (quatro) trabalhos apresentam propostas que buscam auxiliar
nesse processo de superação dos obstáculos epistemológicos e construção do conhecimento, a
saber, sequência didática, atividade no moodle e a criação e apresentação de peças teatrais.
Química: apenas 1 (um) dos 9 (nove) trabalhos não apresenta a identificação dos
obstáculos epistemológicos de Bachelard na forma de objetivo. No entanto, este trabalho,
assim como os outro 8 (oito), discute a superação dos obstáculos epistemológicos. Apesar da
maioria não deixa explícito no resumo, objetivo ou considerações finais como os obstáculos
foram identificados, os trabalhos que trazem tal informação utilizaram-se de livros didáticos
ou do desenvolvimento de uma sequência de atividades. Com relação à considerações ou
sugestões para a superação destes obstáculos apenas 2 (dois) trabalhos não fazem tal
abordagem.
Matemática: os objetivos de todos os trabalhos estão centrados em verificar os
obstáculos epistemológicos que podem surgir no estudo de conteúdos específicos ou de
conceitos mais gerais de Matemática. Em apenas um dos trabalhos se propõe possíveis
soluções ou sugestões para a superação destes obstáculos, destacando essencialmente, a
contribuição de Bachelard na construção de uma prática mais reflexiva e crítica e a
necessidade do conteúdo estar vinculado à uma problematização.

5 Considerações Finais

Diante da importância de se compreender os obstáculos epistemológicos no processo
de construção do conhecimento e construção de um pensamento crítico do aluno e do docente,
principalmente quando fala-se em Ciências e Matemática, como afirma Bachelard (2005),
desenvolveu-se este trabalho a fim de investigar o estado das pesquisas, nos últimos 5 (cinco)
anos, que relacionam os obstáculos epistemológicos ao ensino das áreas de Biologia, Física,
Química e Matemática. Assim, a partir das análises dos 28 (vinte e oito) trabalhos obtidos,
faz-se as seguintes considerações: mesmo tomando como base de consulta apenas o Catálogo
de Teses e Dissertações da CAPES, percebe-se um número razoável, se considerarmos entre
todos os trabalhos, apenas aqueles com foco em Física e Química. Os trabalhos nas áreas de
Biologia e Matemática ainda possuem um número reduzido, menos de um por ano no período
de análise. Observa-se ainda que, os trabalhos que abrangem a área de Matemática acabaram
se revelando como uma lacuna no que tange a ter como parte de sua abordagem os obstáculos
epistemológicos nos objetivos de pesquisa, foco principal deste trabalho. Essa revelação se dá
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pela constatação de um menor número de trabalhos, inclusive não retornando nenhum
resultado quando o filtro é o ano de 2018. O resultado nos chamou atenção quando
comparado aos trabalhos que abordam o Ensino de Química, Física e Biologia. Tal
constatação abre espaço para uma possível análise da causa dessa lacuna e proposição de
ações que busquem a ampliação de produções baseadas em tal conceito, tão importante e atual
no cunho de pesquisas realizadas no ambiente do Ensino de Ciências e Matemática. Dentre os
trabalhos encontrados com foco no Ensino da Matemática e que abordam os obstáculos
epistemológicos como base para sua pesquisa, tem-se que uma característica comum aos
trabalhos é que seus objetivos estão centrados em verificar os obstáculos epistemológicos que
podem surgir no estudo de conteúdos específicos – Geometrias não Euclidianas e Logaritmos,
ou de conceitos mais gerais – números e suas operações, e entre eles um único trabalho que
propõe também possíveis soluções ou sugestões para a superação destes obstáculos.
Por fim, verificou-se que mesmo todos os trabalhos tendo citado, em alguma das
etapas de sua elaboração, os obstátulos epistemológicos de Bachelard como referência,
aqueles que apresentam propostas ou sugestões de como superar tais obstáculos em suas
práticas representam menos de 30% do total. O que levanta a hipótese de que apesar da teoria
bachelardiana nortear alguns trabalhos na área de Ciências e Matemática, ainda não existe um
avanço suficientemente considerável da aplicação da referida teoria para a superação dos
obstáculos existentes, restringindo-se à mera citação do mesmo como parte dos objetivos. Tal
avanço contribuiria para a construção de um conhecimento científico mais crítico e reflexivo
dos alunos envolvidos no processo.
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INICIANDO UMA PESQUISA CIENTÍFICA: ABORDAGENS
METODOLÓGICAS
Índia Andréia Costa Siqueira (PPGECEM/UFMT e Docente IFMT) – india.siqueira@cnp.ifmt.edu.br

Resumo:
A pesquisa científica constitui-se de um trabalho criterioso e comprometido com a ciência e com a construção do
conhecimento científico. Pesquisar é um exercício não apenas de coletar e analisar dados, mas também de
expressar preocupação em contribuir para a produção e divulgação de conhecimentos científicos e como as
mesmas podem auxiliar na produção e inovação da ciência atual. Isso porque a ciência não é um assunto pronto e
acabado, mas um conjunto de informações que estão em constante evolução e que com o passar do tempo, se
completa e se transforma a partir de novas informações, novas realidades. Só consegue contribuir para a
evolução do conhecimento científico aquele que consegue se aprimorar e compreender o que foi construído até o
presente momento e quais são as influências que esse conhecimento já existente tem sobre a ciência hoje
apresentada ao mundo. Ter subsídios relevantes para iniciar uma pesquisa científica é o primeiro passo para um
resultado eficiente e com poder colaborativo e transformador, papel esse que a pesquisa científica deve assumir,
pois a pesquisa, além de responsável pela produção de conhecimento, também contribui para a formação de
profissionais e cidadãos, visando à construção de um futuro melhor e o desenvolvimento sócio/cultural e
econômico de cada país. Portanto, considerando que, conhecer cada uma das abordagens metodológicas
existentes e os tipos de pesquisas e como se constituem, são aspectos importantes para subsidiar o início da
pesquisa científica. Neste trabalho, de forma sintetizada, apresenta-se tais aspectos nesse caminho da construção
do conhecimento.
Palavras-chave: pesquisa, metodologias, conhecimento científico, produção científica

1 Introdução

O conhecimento tem sido objeto de reflexão e estudo desde a antiguidade em várias
áreas do saber, constituindo-se como elemento-chave para as grandes transformações
enfrentadas pela humanidade. Hoje ainda é visto como principal recurso nos processos de
mudanças. Uma ferramenta importante para organização do conhecimento já existente e
produção de novos conhecimentos é a pesquisa. Segundo Demo (2000, p.33) "Na condição de
princípio científico, pesquisa apresenta-se como a instrumentação teórico-metodológica para
construir conhecimento". A pesquisa se constitui em um grande desafio para estudantes,
professores e pesquisadores de todos os níveis de ensino. Saber quais os tipos de pesquisas,
como pesquisar e acima de tudo, qual o objetivo de uma pesquisa são passos fundamentais
quando o assunto é pesquisa. Pesquisar exige leitura constante e ampla para que se
compreenda as várias abordagens metodológicas, suas particularidades e suas aplicações. Um
exercício complexo que parte do pressuposto de que pesquisar é muito mais que ler e
compreender sobre determinado assunto ou tema, é construir um novo conhecimento, novas
técnicas, novas realidades que além de criadas podem ser exploradas. É processo de
investigação que se interessa em descobrir as relações existentes entre os aspectos que
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envolvem os fatos, fenômenos, situações ou coisas. Lourenço (1997, p.25) considera que a
produção científica assim como todos os documentos produzidos sobre um determinado
assunto de interesse de uma comunidade científica, específica ou geral, contribui para o
desenvolvimento da ciência e para a abertura de novos horizontes. É através da pesquisa que
se constrói uma fonte de dados científicos para que, na investigação de determinado
conhecimento ou saber, o conhecimento possa ser sistematizado, compreendido e isso permita
seu avanço.
Nesse contexto, para se obter uma pesquisa científica de qualidade é relevante que se
conheça as formas ou tipos de pesquisas, as abordagens metodológicas existentes e como cada
uma delas se constitui. Mas antes disso, precisa-se definir o que norteia a pesquisa científica:
o conhecimento científico. O que caracteriza o conhecimento como científico é sua
autenticidade, que o difere dos demais conhecimentos. Para que possa ser considerado
conhecimento científico, deve-se ter bem claro e identificado quais foram as técnicas que
serviram como base para sua construção, ou seja, o método que foi empregado para se
percorrer o caminho da construção desse conhecimento. Para Gil (1999, p. 26), o método
científico é ―[...] o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir
o conhecimento.‖ A metodologia empregada é uma forma de saber como o conhecimento foi
se estruturando e como ocorreu a investigação e a demonstração da verdade. Para Kuhn
(1990), a Ciência só progride quebrando paradigmas e discutindo teorias e métodos. O
pesquisador não é dotado de genialidade, por isso precisa desenvolver e criar conhecimento
pautado em parâmetros.
Desta forma, este artigo visa, derivando de estudos e reflexões sobre a vivência da
pesquisa, enquanto doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e
Matemática – REAMEC, apresentar alguns aspectos metodológicos e sintetizar algumas
características de modalidades de pesquisa, tendo como referência textos de diferentes autores
de relevância na área de pesquisa científica. Tais informações caracterizam uma revisão
bibliográfica de aspectos importantes no caminho da construção do conhecimento, a serem
compreendidos e considerados quando se pretende iniciar uma pesquisa científica.

2 Abordagens Metodológicas

Durante muito tempo pensadores tentaram chegar a um único método que todos os
ramos da ciência pudessem fazer uso, mas atualmente o que cientistas e filósofos concluem é
que o que existe é uma variedade de métodos que se diferenciam conforme o tipo de objeto de
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pesquisa e pelo que se quer descobrir. Diante dessa grande variedade de métodos existentes,
existem vários sistemas de classificação. De acordo com Gil (1999, p. 26-27), os métodos
científicos podem ser classificados em dois grandes grupos: os ―[...] que proporcionam as
bases lógicas da investigação científica‖ e os ―[...] que esclarecem acerca dos procedimentos
técnicos que poderão ser utilizados.‖ Os do primeiro grupo são desenvolvidos a partir de um
alto grau de abstração, permitindo ao pesquisador decidir o alcance de sua investigação, como
irá explicar os fatos e a validade das generalizações que fizer. Nesse grupo, cada um dos
métodos está vinculado a uma corrente filosófica que tenta explicar como acontece o
conhecimento

da

realidade.

Tais

métodos

foram

assim

caracterizados:

dedutivo

(racionalismo), indutivo (empirismo), hipotético-dedutivo (neopositivismo), dialético
(materialismo) e o fenomenológico (fenomenologia).
No método indutivo o ponto de partida é o geral indo par o particular, parte de
princípios tidos como verdadeiros e chega a conclusões de maneira formal, em função de sua
lógica. Racionalistas como Descartes, Spinoza, Leibniz, entre outros, defendem esse método.
Na contramão, temos o método dedutivo, que sai do particular para o geral e defende que o
conhecimento é fundamentado apenas na experiência. Dentre os empiristas conhecidos que
defendem esse método temos Bacon, Hobbes, Locke e Hume.
Karl Popper definiu o método hipotético-dedutivo que não buscava a todo custo
confirmar a hipótese como o método dedutivo, mas procurava provas empíricas para derrubar
a hipótese. Já Hegel fundamentou uma concepção mais moderna de dialética para defender
seu método dialético, método esse que recebeu uma nova abordagem com Marx e Engels, que
admitiram uma hegemonia em relação às ideias e criaram o materialismo dialético. A dialética
considera a realidade relativamente contraditória porque sua dinâmica é contrária. Este
método explicava a realidade através de três pontos: a unidade dos opostos, a quantidade e
qualidade e a negação da negação. O primeiro defendia que todos os objetos e fenômenos tem
características contraditórias e são unidos organicamente. O segundo afirma que a quantidade
e a qualidade estão relacionadas entre si e são inerentes a todos os objetos e fenômenos. Por
fim o terceiro mostra que um conhecimento pode ser negado e o resultado dessa mudança
também pode ser negado, o que não gera um ciclo que retorna ao que era antes, mas conduz o
conhecimento a um desenvolvimento constante. Concluindo a ideia de cada um dos métodos
temos o método apresentado por Edmund Husserl: o método fenomenológico. Este se baseava
em mostrar um dado e esclarecê-lo. Afirmava que a consciência criava o mundo e que o
sujeito era importante no processo de construção do conhecimento.
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Tais métodos propiciam ao investigador meios mais eficientes de garantir a objetividade
e precisão na análise dos fatos sociais através de meios técnicos de investigação, orientando a
realização da pesquisa do ponto de vista da obtenção, processamento e validação dos dados
referentes ao problema colocado como objeto de estudo. Nem sempre um único método se
mostra suficiente para orientar todos os procedimentos de uma pesquisa, fazendo com que
com maior frequência sejam utilizados dois ou mais métodos combinados. Após essa visão
geral das abordagens metodológicas é preciso considerar os tipos de pesquisa e quais as
características fundamentais de cada uma delas.

3 Tipos De Pesquisa

Pesquisadores, em geral, têm uma preocupação básica relacionada com as questões
metodológicas de suas pesquisas, que é explicar sobre as características específicas dos
procedimentos utilizados para a realização da pesquisa que se quer propor. Assim, apresentar
alguns classificações dos tipos de pesquisa podem nortear o trabalho a ser iniciado,
esclarecendo e fornecendo subsídios para que se escolha o tipo de pesquisa mais adequado à
proposta de pesquisa levando em conta o objeto de pesquisa, objetivo final, envolvidos no
processo e dados disponíveis para a análise.
Em relação à classificação das pesquisas, observa-se que não há um consenso entre os
autores, inclusive observa-se na literatura algumas diferenciações quanto a classificação.
Como descrito por Marconi e Lakatos ―[...] os critérios para a classificação dos tipos de
pesquisa variam de acordo com o enfoque dado pelo autor. A divisão obedece a interesses,
condições metodologias, situações, objetivos, objetos de estudo, etc.‖ As pesquisas científicas
têm várias classificações dependendo dos autores considerados, mas em alguns aspectos
alguns autores contemplam linhas de pensamento comuns. As classificações mais comuns
separam os tipos de pesquisa quanto à abordagem ou metodologia, quanto aos objetivos,
quanto aos procedimentos ou estratégias de pesquisa adotados e quanto à natureza do
problema. Diante disso, este trabalho visa abordar cada uma das classificações citadas e a
descrição sucinta das características e objetivos de cada tipo.
A pesquisa científica classificada quanto à abordagem e sua sistemática foi dividida em
dois grandes grupos por Triviños (1995) e Richardson et al. (1999). Esses dois grupos
constituíram-se em pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Mesmo divididas e com
características diferentes, esses dois grupos de pesquisas se completam, não se excluindo uma
quando em alguns casos se escolhe outra, conforme afirmam as autoras Menga Lüdke e Marli
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André (1999). Estas autoras defendem que na escolha das variáveis de uma pesquisa
quantitativa, o pesquisador estaria utilizando aspectos quantitativos e que quantificaria as
variáveis escolhidas a serem estudadas na forma qualitativa. Esse aspecto talvez poderia
tornar a discussão de uma ou outra um fator desnecessário, pois teríamos uma pesquisa
―quali-quanti‖ ou ―quanti-quali‖ que é a pesquisa quantitativo-qualitativa, onde os dois
métodos interagem. Mas para compreender e talvez aprofundar essa perspectiva das autoras se
faz necessário a compreensão de cada um desses tipos de pesquisa de forma isolada,
analisando suas características particulares. A pesquisa quantitativa emprega a quantificação
tanto na coleta dos dados como no tratamento dessas informações, utilizando-se percentual,
média, desvio-padrão, coeficientes de correlação, análise de regressão e outras ferramentas.
Reúne respostas pré-determinadas, facilita o trabalho de comparação e a análise estatística dos
dados, portanto tendo um caráter mais objetivo. Outra característica seria também a agilidade
do processo, sendo muito utilizada em pesquisas de ciências naturais. Já na pesquisa
qualitativa não são empregados métodos estatísticos como base na análise de um problema e
investigação da natureza de um fenômeno. Essa pesquisa analisa o significado que esses
fenômenos carregam ou que são atribuídos pelo pesquisados no contexto e realidade em que
estão inseridos, levando em consideração a particularidade de cada sujeito. Como parte de
casos particulares, permite generalizações de forma moderada, sendo um processo descritivo e
indutivo. Essa pesquisa é muito utilizado quando o objeto de pesquisa se encontra na área das
ciências sociais.
De acordo com Richardson (1999), Andrade (2002), Fonseca (2002) e Gil (2007) a
forma mais adequada para dividir os tipos de pesquisa quanto aos objetivos é classificando-os
em três tipos: exploratória, descritiva e explicativa. Gil (2007) ressalta que a pesquisa
exploratória propicia maior familiaridade com o problema proposto, tornando-o mais explícito
ou conduzindo melhor a construção de hipóteses, objetivando principalmente o
aprimoramento de ideias, uma visão geral de um tema pouco explorado e descoberta de
intuições. São considerados variados aspectos do objeto estudado, por ela ter um caráter
bastante flexível. Envolvem em sua grande maioria o levantamento bibliográfico, entrevistas
com pessoas que passaram por experiências práticas do problema pesquisado e análise de
exemplos que estimulem a compreensão. Falando de pesquisa descritiva, o investigador
precisa ter várias informações do que deseja pesquisar, pois esse tipo de pesquisa descreve as
características de fatos e fenômenos de uma realidade. Triviños (1995) alega que pesquisas
descritivas podem ser criticadas por sua descrição exata de fenômenos ou fatos, fugindo da
verificação por observação. Assim o pesquisador não faz uma avaliação crítica das
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informações, pois as técnicas de coletas de dados (questionários e observação sistemática)
podem se tornar subjetivas e imprecisas, devido sua quantificação. Já a pesquisa explicativa
tem por objetivo geral explicar o porquê da ocorrência dos fatos, identificando os fatores que
determinaram ou contribuíram para a ocorrência de fenômenos. Considerada por Gil (2007)
como o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, pois explica a
razão pela qual os fenômenos ocorrem, por isso mesmo é mais complexa e delicada pelo alto
risco de se cometer erros. Aplicadas tanto em ciências naturais como sociais, se adequam
mais ao primeiro grupo por utilizarem-se de métodos experimentais, mas encontram grandes
dificuldades nas ciências sociais, necessitando complementar-se utilizando outros métodos
como o observacional. Todos os três tipos de pesquisa classificados por objetivo, não
precisam ocorrer de forma isolada, mas podem complementar-se de acordo com o objeto a ser
estudado. Segundo Gil (2007, p.43) uma pesquisa descritiva pode continuar com uma
pesquisa explicativa, pois explicar o que determinou um fenômeno exige uma descrição
completa e detalhada do mesmo.
Pesquisas classificadas quanto aos procedimentos técnicos ou estratégias utilizados para
a coleta e análise de dados referem-se à maneira pela qual se conduz o estudo e se obtém os
dados para a análise posterior. Essa coleta de dados pode ser feita por meio de questionários,
entrevistas, formulários, fontes documentais, diários de campo, observação, escalas, oficinas
de trabalho, entre outros. Gil (2007) afirma que o melhor termo para expressar esse processo é
―delineamento‖, que traduzido da língua inglesa, expressa as ideias de modelo, sinopse e
plano. O delineamento considera o ambiente onde os dados são coletados e como as variáveis
envolvidas são controladas. No caso do delineamento, o mais importante é como foram
coletados os dados. Desse ponto de vista as pesquisas são classificadas em dois grupos: o
primeiro contendo pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, ambas utilizam as fontes de
―papel‖, que atualmente, com o avanço da tecnologia, podem ser complementadas por
material digital disponibilizado na internet, e um segundo grupo que contempla pesquisa
experimental, pesquisa ex-post facto, pesquisa levantamento e estudo de caso, todas tendo
como fonte dados fornecidos por pessoas. Podem ser incluídas ainda nesse último grupo a
pesquisa-ação e a pesquisa participante no grupo de pesquisa com dados fornecidos por
pessoas, mas não são todos os autores que consideram essas pesquisas nesse grupo, gerando
divergência. Trataremos nesse artigo dessas pesquisas dentro do grupo com dados fornecidos
por pessoas.
A pesquisa bibliográfica que utiliza ―papel‖ é construída baseada em material já
elaborado, principalmente o que consta em livros, artigos científicos, material de áudio ou
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vídeo, ou seja, a pesquisa bibliográfica. Gil (2007) defende que toda pesquisa científica
portanto, inicia com uma pesquisa bibliográfica, pois é preciso saber o que já foi estudado e
discutido sobre o assunto proposto como problema. Mas também temos pesquisas
inteiramente bibliográficas, como por exemplo as pesquisas sobre ideologias, estudos
históricos entre outras, onde conhecer fatos passados só se dá baseado em dados
bibliográficos. Como vantagem temos que uma pesquisa bibliográfica pode ampliar a
cobertura de fenômenos, reunir dados muito dispersos. Pesquisas documentais utilizam dados
que ainda não foram organizados como tabelas estatísticas, documentos de arquivos, jornais,
revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias,
relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão entre outros exemplos. As pesquisas
que utilizam ―papel‖ ou dados digitais como fonte de dados tem aspectos positivos e
negativos, pois em contrapartida da ampliação do campo de obtenção de informações, pode-se
obter informações de fontes secundárias que foram coletadas ou processadas de forma
equivocada, o que compromete a qualidade e pode replicar ou até ampliar tais informações
errôneas. Além disso, apresentam um caráter subjetivo que pode ser vencido quando se utiliza
de uma grande variedade de documentos. Do ponto de vista positivo podemos citar o baixo
custo, não exige o contato com os sujeitos da pesquisa, além de mesmo não respondendo de
forma definitiva um problema, ampliam a visão deste, favorecendo hipóteses que levam a
respostas futuras por outros meios.
Dentro do segundo grupo de delineamento temos as pesquisas experimentais (ou de
laboratório), que determinam um objeto de estudo (fato ou fenômeno) e analisa-se os fatores
que provocam variações nesse objeto. Não importando que está seja realizada em laboratórios
não convencionais, mas que contemplem propriedades de manipulação, controle e
distribuição aleatória. Os instrumentos para essas análises são escolhidos pelo pesquisador,
que é agente ativo da pesquisa, de forma a controlar essas variações e observar os efeitos que
causam no objeto. Gil (2007) considera que tais tipos de pesquisa são adequados a um número
reduzido de situações pois existem condições éticas e humanas que impedem a
experimentação aconteça eficientemente nas ciências humanas, mesmo levando em conta que
tais experimentos estão acontecendo com maior frequência, pesquisas na Psicologia
(aprendizagem, comportamento de pequenos grupos, etc) e na Sociologia (fatores sociais
influenciando a produtividade), são exemplos desses avanços.
As pesquisas ex-post facto são uma variação das pesquisas experimentais. Em sua
tradução literal significa ―a partir do fato passado‖. São utilizadas quando não é possível
observar nem manipular as variáveis necessárias, nem suas interações de causa e efeito,
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durante a ocorrência do fenômeno, mas sim depois que ele ocorreu. Esse tipo de pesquisa não
garante conclusões sobre as relações e suas interações, apenas constata se elas existem ou não,
por isso em sua maioria é precedente à realização da pesquisa experimental.
Pesquisa-levantamento ou simplesmente levantamento é o tipo de pesquisa utilizada em
estudos exploratórios e descritivos. Se caracteriza pela investigação direta das pessoas as
quais se quer conhecer o comportamento. Pode ser realizado por amostra ou população
(chamado de senso). De acordo com Gil (2207), após a coleta de informações de um grupo
significativo sobre um problema, obtém-se as conclusões referentes à esses dados. Fonseca
(2002) esclarece que esse tipo de pesquisa quando feito à uma população é importante na
produção de informações que definem políticas públicas e programação de investimentos.
Entre vantagens e desvantagens desse tipo de pesquisa, Gil (2007) ressalta que os
levantamentos podem conhecer diretamente a realidade, são econômicos e rápidos, além de
seus dados poderem ser quantificados em tabelas para uma análise estatística, porém em
contrapartida possuem pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais, têm
limitada apreensão do processo de mudança, mostrando apenas uma visão estática do fato,
não suas possíveis variações e dá muita ênfase aos aspectos perceptivos dos entrevistados, ou
seja, as pessoas nem sempre dizem o que fazem ou sentem, distorcendo os resultados e se
tornando ineficientes para sanar problemas considerados.
Nos estudos de caso é realizada uma seleção de um ou poucos objetos de pesquisa na
intenção de permitir o amplo e detalhado conhecimento de suas características e de outros
similares. O pesquisador não intervém sobre o objeto estudado, mas revela esse objeto de
acordo com sua própria percepção, interpretando os dados obtidos a fim de contextualizar a
informação e talvez construir uma teoria sobre o fenômeno. Utilizado frequentemente em
ciências biomédicas e sociais, mas seu uso, segundo Gil (2007) tem diferentes propósitos
como a exploração de situações reais sem limites definidos, a preservação do caráter unitário
do objeto estudado, descrição da situação no contexto da investigação, formulação de
hipóteses ou desenvolvimento de teorias e explicação de variáveis em situações complexas
que não podem ser explicadas a partir de levantamentos ou hipóteses. Seus pontos
desfavoráveis são os procedimentos metodológicos muito rígidos e a dificuldade de
generalização.
Mesmo em muitos casos não sendo consideradas como classificação por procedimentos
ou estratégias, ainda temas a pesquisa-ação e a pesquisa participante. Na pesquisa-ação o
principal foco é a cooperação entre indivíduos pesquisados e pesquisador, onde a situaçãoproblema tem uma abrangência coletiva e após investigada por todos os envolvidos chegar à
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resolução e gerar aprendizagem. Em muitos casos sendo considerada como desprovida de
objetividade, Gil (2007) afirma que a mesma vem sendo reconhecida pela sua utilidade,
potencial e intenções transformadores, educativa e politizadora. A análise da situação ocorre
simultaneamente à execução dos planos de ação no intuito de provocar uma mudança na
comunidade pesquisada com a participação do pesquisador. Por outro lado, segundo Fonseca
(2002) a pesquisa participante criada por Bronislaw Malinowski, que queria conhecer os
nativos das ilhas Trobiand e se foi se tornar um deles, mesmo contra a sociedade ocidental.
Esta pesquisa ocorre em meio a uma interação forte entre pesquisador e pesquisado. Segundo
Haguette (1999) o conhecimento é construído por todos os indivíduos, mas não objetivando a
mudança simultânea, mas após a realização da pesquisa e da análise dos dados. Já para Gil
(2007) esse tipo de pesquisa leva em conta posições valorativas, oriundas do humanismo
cristão e concepções marxistas. O pesquisador se estabelece no meio ambiente da sua
pesquisa, se adequando ao ambiente e fazendo uso dos costumes e crenças da comunidade
pesquisada. O trabalho de todos os envolvidos é cooperativo e/ou participativo.
A classificação de pesquisa quanto à natureza do problema pode ser dividida em
pesquisa pura e pesquisa aplicada. Para Parra Filho e Santos (2000), a pesquisa é de acordo
com o objetivo ―[...] pura, básica ou teórica quando não tem por finalidade a utilização
prática, mas contribui para o avanço do conhecimento da teoria estudada.‖ Então seu
propósito é reconstruir teorias, conceitos, ideias, entre outros de forma imediata. Já a pesquisa
aplicada ou empírica para Demo(2000) é aquela que tem uma face empírica da realidade e sua
motivação é a de que um estudo sistemático possa resolver problemas concretos e demonstrar
da sua expressão mensurável.

4 Considerações finais

Um dos grandes desafios do pesquisador é produzir um trabalho com qualidade técnica
e científica estabelecendo uma relação confiável entre o que está escrevendo e aquilo que
pretende apresentar. Para isso, Lira (2014) afirma que o pesquisador precisa dominar as
técnicas de escrita acadêmica para a elaboração de um trabalho científico.
Espera-se que este artigo possa contribuir com estudos sobre abordagens metodológicas
e para o entendimento dos diferentes tipos de pesquisa, suas características e aplicações e que
ao final consiga organizar o trabalho de forma à escolher o ou os tipos de pesquisa que mais
se adequam ao seu objeto de estudo e que o conhecimento das abordagens metodológicas
adequadas consiga nortear seu trabalho subsidiado por aspectos relevantes do ponto de vista

1805

metodológico, técnico e científico no intuito de contribuir para a evolução desse
conhecimento científico que se apresenta em constante transformação.
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Resumo:
Sob a ótica do avanço da internacionalização nas instituições de ensino superior brasileiras, este trabalho faz
parte de uma pesquisa de mestrado que tem como foco principal a investigação do cenário atual do movimento
de internacionalização na licenciatura em Química da Universidade Federal de Mato Grosso. São apresentados
os primeiros levantamentos realizados a respeito desse movimento nas instituições de ensino superior brasileiras,
principalmente, nas licenciaturas. Foi realizado um estudo de caráter exploratório, estudos documentais,
priorizando uma abordagem metodológica de cunho qualitativa. Na pesquisa bibliográfica foi feito levantamento
das investigações acerca da internacionalização do ensino superior e a internacionalização das licenciaturas. Fica
evidente que com o avanço da internacionalização, surgem desafios e oportunidades para as instituições de
ensino superior, sobretudo as públicas, que apontam necessidades de procura de métodos que favoreçam a
expansão de suas fronteiras buscando parcerias e acordos com instituições internacionais, objetivando
fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e extensão.
Palavras-chave: Educação Superior. Internacionalização. Licenciaturas.

1 Introdução

A internacionalização nas instituições de ensino superior cresceu em dimensão,
finalidade e complexidade. ―Atualmente, todas as universidades do mundo operam em um
ambiente cada vez mais internacionalizado e globalizado‖ (VAN DAMME, 2001, p. 152).
Com esse avanço da internacionalização, surgem desafios e oportunidades para as
instituições de ensino superior (IES) brasileiras, sobretudo as públicas, que apontam
necessidades de busca de métodos que favoreçam a expansão de suas fronteiras buscando
parcerias e acordos com instituições internacionais, objetivando fortalecimento das ações de
ensino, pesquisa e extensão.
Nesse contexto, quando pensamos sobre qualidade da educação é importante
compreender que o escopo da missão das universidades vem aumentando de acordo com as
necessidades contempor neas: ―Promover experiências internacionais como forma de tornar
os profissionais mais competitivos no mercado global passa a ser objetivo da
internacionalização, sendo incluída essa responsabilidade na missão de diversas
universidades‖ (VIANNA; LARANJEIRA, 2018, p. 76).
Segundo Akkari (2011), podemos considerar que o processo evolutivo internacional das
políticas educacionais se manifesta em diferentes proporções de acordo com os países e as
regiões. Mudanças que trazem reorganizações que influenciam e são influenciadas
mundialmente. Nos documentos que dispõe sobre as diretrizes de internacionalização das IES
brasileiras, a internacionalização, nas suas mais variadas formas – mobilidade, pesquisa,

1808

ensino, acordos de cooperação, publicação e divulgação – é sempre referida como
fundamental para os processos de internacionalização nos cursos de graduação, pós-graduação
e para a pesquisa nas instituições, imputando mesmo um caráter normativo. Deixa evidente o
compromisso de fomentar esses processos por meio de investimentos realizados pelo Governo
Federal e pela IES.
O crescente número de obras sobre a temática internacionalização da educação
superior aponta a importância do tema. Contudo, em um primeiro levantamento bibliográfico
sobre pesquisas relacionadas à internacionalização nas licenciaturas, na busca de artigos em
periódicos importantes, assim como de livros que têm relação direta com a temática deste
trabalho, foi observado que, em âmbito nacional, há relativamente poucas pesquisas no que se
refere às licenciaturas, desse modo, atenta-se para a necessidade de realização de estudos com
este escopo.
Diante do exposto, sob a ótica do avanço da internacionalização nas instituições de
ensino superior brasileiras e a importância de desenvolver pesquisas sobre essa temática, se
faz necessário analisar o movimento da internacionalização nas licenciaturas, bem como, a
necessidade de entender melhor a extensão, os motivos, objetivos, ações, gestão, resultados e
impactos das mesmas.

2 Internacionalização do ensino superior

A internacionalização no ensino superior não é um fenômeno recente. Na Idade Média
já aconteciam movimentos que caracterizam ações de internacionalização, naquela época
existia a mobilidade de acadêmicos. As elites intelectuais percorriam lugares como Bolonha,
Paris, Oxford, Coimbra e Salamanca, ajudando na construção das primeiras instituições
europeias de educação superior. Ocorreu um movimento conhecido como peregrinatio
academica, no qual estudantes e professores participavam desse fluxo do conhecimento entre
os principais centros de cultura e ciência, e tendo o latim como a língua oficial.
Com a evolução das técnicas de transporte de pessoas, bem como o avanço das
tecnologias da comunicação, ocorreu um progresso significativo no trânsito de pessoas na era
contemporânea. "Este é apenas um exemplo de como foi tornado possível o processo de
‗globalização‘ em geral, e também o processo específico de internacionalização do ensino
superior no mundo‖ (CONTEL; LIMA, 2007, p. 12).

1809

No final do século XIX e início do século XX, na formação da comunidade científica
brasileira, ocorreu uma circulação de cientistas-pesquisadores estrangeiros, vindos da Itália,
Alemanha, Inglaterra, Portugal, que fixaram residência no Brasil, e contribuíram
significativamente para as atividades de pesquisa no país. Esta seria considerada por Lima e
Contel (2011) a maior cooperação que representa os fluxos acadêmicos internacionais da
época.
Igualmente, durante esse período de transformação da pesquisa científica, podemos usar
como exemplo, a criação das primeiras faculdades da Universidade Federal de São Paulo
(USP), que contou com a cooperação de vários docentes, principalmente europeus. Segundo
Paulo Duarte que participou do processo de fundação da USP:

Queríamos utilizar o melhor não de um único país desenvolvido, mas de todos.
Assim, a Itália deveria proporcionar professores de matemática, geologia, física,
paleontologia e estatística; a Alemanha, de zoologia, química e botânica; a Inglaterra
ajudaria em outro ramo da história natural, e talvez também em psicologia; quanto à
França, seriam reservadas as cátedras de pensamento puro: sociologia, história,
filosofia, etnologia, geografia e possivelmente também a física (DUARTE, apud
SCHWARTZMAN, 2001, p. 171).

Já no final do século XX, a internacionalização começou a tomar novos rumos, da sua
essência de cooperação passou a ganhar um viés mais comercial, isso se deve a uma tendência
de competição construída principalmente com o expressivo crescimento do número de
mobilidade internacional:

Os números não são desprezíveis. Tanto em termos brutos, como em termos
relativos, a atual mobilidade estudantil é um fenômeno mundial expressivo, como já
notaram, entre outros, M. Veulliet (2005), Mary Kritz (2006). Em termos brutos,
vemos que de 1975 até 2005, os estoques de alunos fora de seus países de origem
cresceram 4,5 vezes. Em termos relativos, vale destacar que nos últimos dez anos
houve sensível aceleração deste tipo de fluxo no espaço global: entre 1995 e 2005 o
número mais que dobrou, sendo que nos últimos cinco anos aumentou em cerca de
800 milhões os estudantes estrangeiros no mundo (CONTEL; LIMA, 2007, p. 9).

Diante disso, é perceptível a enorme circulação de estudantes no mundo, principalmente
nos países anglofalantes, pois, de acordo com a UNESCO (2008), na análise dos principais
países receptores de estudantes, considerando o ano escolar de 2006, entre os seis países
latino-americanos que enviaram maior contingente de estudantes para o exterior, todos eles
têm como primeiro destino os Estados Unidos. No que concerne ao Brasil, cerca de 19 978
estudantes brasileiros foram enviados para a mobilidade internacional no ano de 2006, destes,
7 258 para os Estados Unidos, 2 112 para a França, 1 907 para Portugal e 1 770 para a
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Alemanha. Esses países considerados pelo sistema-mundo8 como centrais mantêm a
hegemonia na atração de estudantes estrangeiros.
Esse cenário favoreceu o crescimento das atividades comerciais, contribuindo para um
novo direcionamento de políticas, estratégias, com planejamentos voltados para os interesses
econômicos envolvidos.
Nos últimos 20 anos, o número de estudantes que participam do ensino superior
aumentou globalmente, e aqueles que o fazem fora de seu próprio país aumentou
drasticamente. Nesse processo de globalização, a internacionalização tem se manifestado em
expressivo número de países, e no Brasil as instituições de ensino superior, particularmente as
públicas, estão cada vez mais internacionalizadas. Progressivamente direcionam suas ações
em busca da ampliação de suas fronteiras, desenvolvendo parcerias, convênios, participação
em redes de cooperação e criação de políticas, movimentos que prospectam relações com
instituições internacionais, objetivando o fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e
extensão nas universidades.
Na atualidade, a internacionalização da educação superior tem avançado para além da
mobilidade internacional de pessoas, hoje já contamos com deslocamento de programas e
abertura de câmpus fora do país de origem, porém, ainda é um movimento restrito a poucas
universidades, mais propriamente àquelas provenientes dos países centrais.
Segundo

Lima

e

Contel

(2011)

atualmente

os

principais

processos

da

internacionalização da educação superior são: Consumo de serviços educacionais em outros
países, caracterizados pela mobilidade de docentes, pesquisadores, estudantes e agentes
administrativos de universidades, que participam de cursos de curta e/ou longa duração;
Prestações de serviços educacionais em outros países, modalidade que envolve profissionais
técnicos, docentes e pesquisadores, que atuam no exterior como palestrantes, professores
visitantes, consultores, entre outros; Oferta transfronteiriça de serviços, que se refere a
elaboração de programas de formação e cursos de capacitação realizados fora do país, de
forma presencial e/ou a distância, aplicação de testes, entre outros; E o deslocamento de
instituições, caracterizado como uma presença comercial, que envolve, por exemplo, o
deslocamento da organização prestadora de serviço para outros países, numa espécie de
8

A teoria do sistema-mundo também conhecida por teoria de sistemas mundiais, é baseada no conceito de
economia-mundo, criada por Fernand Braudel e desenvolvida, também, por Immanuel Wallerstein. Baseada na
divisão inter-regional e transnacional do trabalho, a teoria do sistema-mundo divide o mundo em países centrais,
semiperiféricos e periféricos. Todos os países globalizados fazem parte desse sistema. As grandes potências da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) compõem o centro da economiamundo, enquanto os países em desenvolvimento compõem a periferia ou a semiperiferia.
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aliança estratégica que envolve instituições locais ou de franquias, neste caso, uma ação muito
comum entre as escolas de idiomas.

2.1 Internacionalização das licenciaturas

Os cursos de licenciatura surgiram na década de 1930, com o início das Faculdades de
Filosofia, Ciências e Letras. Até a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), em 1961, podemos resumir o quadro da situação das licenciaturas no
Brasil, de acordo com Castro (1974, p.635):

1- O conceito inicialmente utilizado na legislação federal e na do Estado de São
Paulo, com amplitude para qualificar todos os graduados em faculdades de filosofia,
já era de uso restrito àqueles que alcançavam formação pedagógica e que assim
tinham direito ao exercício do magistério.
2 - A licenciatura correspondia a cursos de duração uniforme (quatro anos),
incluindo três anos de bacharelado e um de formação pedagógica.
3 - A legislação já determinava formação prática em "ginásios de aplicação", embora
estes se fossem lentamente constituindo.
4 - Ponto importante a observar, diante da evolução futura do conceito, é que
licenciados eram os professores da área da filosofia, das ciências, das letras e da
educação, não tendo acesso ao título os de disciplinas técnicas ou artísticas.

Assim, nesse período, as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras formavam o
bacharel (com especialidade em todos os ramos do saber), e os licenciados (professores do
ensino secundário). Também foi aderido, de maneira emergencial, os Exames de Suficiência 9,
que buscavam suprir as escolas, de professores, devido aos poucos profissionais licenciados
existentes na época.
Com as novas políticas de expansão do país houve um aumento expressivo de
estabelecimentos escolares em todo o Brasil, emergindo o problema de escassez de
professores, agravado em algumas regiões mais afastadas e, segundo Sucupira (1964), o setor
das Ciências da Natureza e da Matemática era o mais carente em termos de formação de
professores, isto ocorreu principalmente em razão do pouco número de cursos para estas
áreas. No início da década de 60, nas oitenta e uma faculdades existentes temos o seguinte
quadro:

9

Segundo Sucupira (p. 107-111, 1964), foi um programa de emergência visando à expansão imediata dos
quadros da escola média. Os exames de suficiência contribuíram com o recrutamento de professores da escola
secundária no período que vai de 1946 até a publicação das Leis das Diretrizes e Bases. Com a introdução da
LDBEN, o exame de suficiência passou a ser competência das Faculdades de Filosofia.
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Contavam-se apenas 11 cursos de Física, 7 de Química, 13 de História Natural e 25
de Matemática. Em 1961 diplomaram-se 51 licenciados em Física, 43 em Química,
225 em História Natural e 137 em Matemática, ao todo 456 licenciados perfazendo
15,1 % do todo de 3011. No mesmo ano nos 10 estados das Regiões Norte e
Nordeste diplomaram-se 15 licenciados em Matemática e nenhum em Física e
Química (SUCUPIRA, 1964, p. 109).

Nessa época existiam apenas dois cursos de Física e Química para as regiões Norte e
Nordeste. No mesmo período foram encaminhados ao Conselho Federal de Educação
―pedidos de autorização para funcionamento de, apenas, dois cursos de Matemática, um de
Física e outro de História Natural‖ (SUCUPIRA, 1964, p. 109). Sendo que, a Matemática e
Ciências Físico-Biológicas eram disciplinas essenciais no ciclo ginasial. Outrossim, as
melhores faculdades da época tinham como essência a formação de pesquisadores, não dando
a devida importância às especificidades da formação intelectual do professor da escola
secundária. Consequência disso, tínhamos um profissional licenciado com pouco interesse em
atuar nas escolas e com uma propensão ao ensino superior, à pesquisa, ou a outras atividades
da sua área.
Para ajudar nessa questão, a publicação da LDBEN, na década de 60, trouxe a criação
de cursos de curta duração para a formação de professores de ensino médio, a fim de
melhorar/aumentar o quadro de profissionais atuando nas salas de aula. Neste período,
surgiram as licenciaturas de curta duração em Ciências, Estudos Sociais e Letras, cursos com
duração de três anos, que buscavam atender todos os campos dos conhecimentos gerais no
ciclo ginasial, formando um ―professor polivalente‖ apto a lecionar diversas disciplinas. De
acordo com Ferreira (1983, p. 9), ―o sistema educacional brasileiro deparava-se, assim, com o
grande desafio de preparar, em curto prazo, um número de professores que suprissem as
necessidades do magistério em termos não só de quantidade, como também de qualidade‖.
Segundo Cacete (2014, p. 1072) os licenciados do ginásio (primeiro ciclo) poderiam dar
aula no segundo ciclo enquanto não houvesse mestres suficientes formados. Esta, considerada
uma medida de emergência que objetivava estimular a ampliação da escola secundária.
Soluções baseadas em medidas praticadas na Inglaterra, após a segunda guerra mundial,
conhecida como Emergency training colleges10, que buscava a expansão da escolarização.
Esses ―treinamentos de emergência‖ da Inglaterra eram provenientes da lei Educational
Actde 1944, que fez inúmeras mudanças importantes na gestão das escolas secundárias na
10

Tradução livre: ―Faculdades de Treinamento de Emergência‖, baseado na Lei de Educação de 1944, da
Inglaterra (Educational Act de 1944). Naquela época, estudos realizados, apontaram que o curso intensivo de um
ano, perfazendo o total de 48 semanas de trabalhos escolares, poderia trazer formação satisfatória, desde que se
fizesse uma seleção adequada dos candidatos e, após o curso, um treinamento suplementar em exercício.
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Inglaterra e no País de Gales. A base dessa normativa foi um memorando denominado
Educação Após a Guerra, popularmente conhecido como "Livro Verde". O Livro Verde
formou a base do Livro Branco de 1943 (pertinente a Reconstrução Educacional), que foi
usado para elaborar a lei de 1944.
O objetivo dessa lei britânica era atender às necessidades educacionais do país em meio
a demandas por reformas sociais que haviam sido um problema antes do início da Segunda
Guerra Mundial. O texto da normativa foi redigido por funcionários do Conselho de Educação
da Inglaterra. A legislação foi promulgada em 1944, mas suas mudanças foram planejadas
para entrar em vigor após a guerra, com a implantação de um sistema de financiamento mais
equitativo para os diferentes setores escolares e, com a renomeação do Conselho de Educação
como Ministério da Educação, atribuindo-lhe maiores poderes e um melhor orçamento. Uma
das decorrências dessa lei foi o aumento das escolas secundárias às meninas e à classe
trabalhadora.
Em 1953, ocorreu o Acordo de Assistência Técnica entre a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Governo do Brasil. Entre 1960
e 1970, o governo brasileiro adotou um modelo econômico de gestão progressivamente
internacionalizado, e a educação tinha papel estratégico neste processo. Foram implantadas no
Brasil várias reformas na educação básica e no ensino superior11. Nesse período também
ocorreu uma série de acordos entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a United
States Agency for International Development (USAID) 12. Segundo Romanelli (2007, p. 196),
os acordos tratavam de assistência técnica e cooperação financeira para a organização do
sistema educacional brasileiro, identificados a seguir, em ordem cronológica:

1.
2.

3.
5.

11

26 de junho de 1964 – Acordo MEC – USAID para aperfeiçoamento do Ensino
Primário. Visava ao contrato, por 2 anos, de 6 assessores americanos;
31 de março de 1965 – Acordo MEC – CONTAP13 – USAID para melhoria do
ensino médio. Envolvia assessoria técnica americana para o planejamento do ensino,
e o treinamento de técnicos brasileiros nos Estados Unidos;
29 de dezembro de 1965 – Acordo MEC – USAID para dar continuidade e
suplementar com recursos e pessoal o primeiro acordo para o Ensino Primário.
24 de junho de 1966 – Acordo MEC – CONTAP – USAID, de Assessoria para a
Expansão e Aperfeiçoamento do Quadro de professores de Ensino Médio no Brasil.

Nesse período, o governo militar promoveu uma abrangente reforma educacional atingindo os diferentes
níveis do sistema com o intuito de adequar a educação s ―necessidades do desenvolvimento‖.
12
Tradução livre: ―Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional‖. A USAID teve início
em 1961, com a assinatura do Decreto de Assistência Externa. É um órgão independente, porém, faz parte do
governo dos Estados Unidos e segue as diretrizes estratégicas do Departamento de Estado americano.
13
Conselho de Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso, criado pelo Decreto nº 56.979, de 1º de outubro
de 1965.
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Envolvia assessoria americana, treinamento de técnicos brasileiros nos Estados
Unidos e proposta de reformulação das Faculdades de Filosofia do Brasil
(ROMANELLI, 2007, p. 212 - 213).

Nascimento (2012, p. 341) destaca que, em 1968 ocorreu uma Reforma Universitária14
no Brasil, assim, começou uma nova fase, as licenciaturas de graduação antes com duração de
quatro a seis anos, passaram a ser classificadas em Licenciaturas Curtas e Licenciaturas
Plenas, possibilitando habilitação para atuação no ensino de primeiro grau em apenas um ano
e meio a dois anos de curso. O intuito era atender a demanda de professores licenciados, em
menos tempo e consequentemente com menor custo. Nesse novo cenário da educação
brasileira, a formação dos professores foi constituída, segundo Cacete (2014, p. 1073), do
seguinte modo: para os professores lecionarem nas quatro primeiras séries do 1º grau, era
exigida formação em escola de 2º grau; para professores lecionarem nas quatro últimas séries
do 1º grau, era exigida formação em curso superior de curta duração; e para os professores
lecionarem no ensino de 2º grau, era exigida formação em curso superior de longa duração.
Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, as Licenciaturas Curtas
desapareceram e foram transformadas em Licenciaturas Plenas. Essa lei também estabelece as
normas para a formação inicial de professores para o exercício na educação básica, que
contribuiu para o surgimento de políticas orientadas tanto no meio nacional quanto
internacional.
Em 2009 foi criada a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica, por meio do Decreto nº 6.755/2009, que também disciplina a atuação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a
programas de formação inicial e continuada, que foi revogada pelo Decreto nº 8.752/2016, o
qual trás no seu artigo 12 sobre as iniciativas pertinentes aos programas e ações integrados e
complementares no Planejamento Estratégico Nacional, que prevê entre seus objetivos o
intercâmbio de experiências formativas e de colaboração entre instituições educacionais.
Nesse período, foram geradas diversas iniciativas para formação de professores. Por
meio de ações da CAPES temos como exemplo o Plano Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica (PARFOR), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID), Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), Programa de Fomento à
14

Lei da Reforma Universitária 5.540/68. Dentre as ações estabelecidas, também se destacam a
departamentalização, o vestibular unificado por região e o ingresso por classificação, a criação do ciclo básico, a
matrícula por disciplina, o regime de crédito e a fragmentação do grau acadêmico de graduação.
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Formação de Professores da Educação Básica (ProFLicenciatura) e o Programa de Residência
Pedagógica.
No âmbito da internacionalização da formação de professores em cursos de graduação,
surgiu, em 2009, o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) com o objetivo de
melhorar o ensino dos cursos de licenciatura e a qualidade na formação inicial de professores
nas áreas de Química, Física, Matemática, Biologia, Português, Artes e Educação Física. Esse
programa incentivava a graduação sanduíche, com dupla titulação, de estudantes de cursos de
licenciaturas de universidades brasileiras para universidades de Portugal e França. De acordo
com a CAPES os objetivos eram:

1.1.1. Ampliar a formação de docentes para o ensino básico no contexto nacional;
1.1.2. Ampliar e dinamizar as ações voltadas à formação de professores, priorizando
a formação inicial desenvolvida nos cursos de licenciatura;
1.1.3. Apoiar a formulação e implementação de novas diretrizes curriculares para a
formação de professores, com ênfase no Ensino Fundamental e no Ensino Médio;
(CAPES, 2012, p. 1).

O financiamento que era concedido fazia parte dos recursos investidos pelo governo
brasileiro, por intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– Ministério da Educação (Capes – MEC), para apoiar estudos em instituições consideradas
de excelência.
O estudante brasileiro selecionado permaneceria na instituição estrangeira por até vinte
e quatro meses. Entre os requisitos para a candidatura no PLI, a instituição de educação
brasileira deveria possuir acordo de cooperação vigente com as universidades portuguesas e
francesas e ainda, ser uma instituição ―membro de rede de universidades com vocação para
cooperação internacional‖ (CAPES, 2012, p.2).
Era evidente o caráter social do programa, considerando que o estudante/candidato à
mobilidade internacional deveria ter cursado todo o ensino médio e pelo menos dois anos do
ensino fundamental em escola pública brasileira ou ter cursado parte do ensino médio em
escola particular na situação de bolsista integral, em função de baixa renda familiar.

3 Considerações finais

A educação pública sofreu, ao longo do tempo, várias reformas, que afetaram todos os
níveis da educação, e ficou evidente a presença dos organismos internacionais e suas
diretrizes ao longo desse processo.
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Diante da demanda de soluções para os problemas na formação, principalmente no
campo das licenciaturas, o governo brasileiro apresentou vários programas que preconizava o
aumento da qualidade da formação de professores.
Com a globalização, a internacionalização mostrou-se como um objetivo central à
missão das universidades brasileiras, e na atualidade, a internacionalização da educação
superior tem avançado para além da mobilidade internacional de pessoas.
Com a evolução da internacionalização, surgem desafios e oportunidades para as
instituições de ensino superior, sobretudo as públicas, que apontam necessidades de procura
de métodos que favoreçam a expansão de suas fronteiras buscando parcerias e acordos com
instituições internacionais, objetivando fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e
extensão. Nesse contexto, é importante compreender que o escopo da missão das
universidades vem aumentando de acordo com as necessidades contemporâneas.
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RESUMO:
O artigo inicia com textualização bibliográfica sobre o Sistema Educacional Brasileiro de responsabilidade da
legislação brasileira, em busca de investigar a exploração de sites de Biologia por alunos do Ensino Médio
Integrado (EMI) do curso Técnico de Agroecologia com duas alternâncias e Ensino Médio Regular (EM) na
Escola Estadual Jaraguá-MT. Para isso foi realizada uma pesquisa de caráter descritiva, qualitativa e
quantitativa. Com elaboração de questionário com 27 perguntas para formular o perfil dos alunos, e mais 14
perguntas numa escala de motivação e atitudes em relação aos sites de Biologia. O que possibilitou evidenciar
que os alunos do Ensino Médio Regular exploram menos os sites de Biologia que os estudantes do Ensino Médio
Técnico. Quanto aos sites de Biologia mais explorados ficaram dois no topo da lista, brasilescola e infoescola,
escolhidos por maior facilidade de encontrar o conteúdo desejado ou melhor explicação do conteúdo
apresentado. Já os menos apreciados se deu pela pouca diversidade de conteúdos e muitos anúncios na página
dos sites de Biologia.
Palavras-chave: Sites de Biologia. Ensino médio. Aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO

Quando se fala de aprendizagem é quase impossível não citar Vygotsky e sua
presunção que a aprendizagem começa no ingresso à escola. Dessa maneira o processo de
construção do conhecimento imposto pela escola não é o único caminho para o indivíduo
aprender, pois o desenvolvimento humano está em todas as fases da vida, isso o possibilita
aprender com qualquer situação vivida (VYGOTSKY, 2001 apud OGASAWARA, 2009).
O Ministério da Educação (MEC) criou o Plano Nacional da Educação (PNE), e com
ele a estrutura do sistema educacional brasileiro definido pela Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) – Lei 9394/1996 e as diretrizes gerais da Constituição Federal de 1988, onde essas
determinam a partir da Base Comum Curricular (BNCC), o sistema educacional regular no
Brasil com a seguinte estrutura: a Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Ensino Médio e a Educação Superior (MEC, 2014).
Além do Ensino Médio regular (EM) etapa final da Educação Básica, com duração
mínima de três anos, há o Ensino Técnico de nível Médio profissionalizante, intitulado de
Ensino Médio Integrado (EMI) que com o Decreto nº 5154/2004 entra em processo
simultâneo com o Ensino Médio, de comum matriz curricular e de possível ocorrência na
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mesma entidade escolar. Assim o aluno pode optar por um só curso e obter o certificado de
nível Médio e Técnico (HAMZE, 2018).
Os níveis estruturais da educação possuem competências e habilidades distintas, mais
seus objetivos ao longo das etapas e respectivas modalidades são compatíveis pois não
limitam o aluno a um único nível de desenvolvimento no processo de aprendizagem, pelo
contrário, respeita a capacidade de assimilação de conhecimento da criança (VYGOTSKY,
2001 apud OGASAWARA, 2009).
Na busca pela aprendizagem surgiu o uso da Internet na educação que aumentou as
possibilidades e desafios por facilitar a troca de conhecimento e grande acessibilidade a
materiais didáticos. (SOUZA, 2013).
Nesse sentido o presente trabalho tem como objetivo investigar a exploração de sites
de Biologia por estudantes do Ensino Médio na Escola Estadual Jaraguá, em Água Boa-MT.

2. DESENVOLVIMENTO
O local de estudo escolhido para a pesquisa foi na Agrovila Jaraguá localizada há
aproximadamente 50 km da cidade de Água Boa localizada, região centro leste do estado de
Mato Grosso, com 20.856 habitantes, sendo considerado o Geo-Centro do Brasil (IBGE,
2010).
A rede de ensino estadual é constituída de Ensino Médio Regular e Médio Técnico em
Agroecologia oferecidos pela Escola Estadual Técnica Agrícola Jaraguá localizada na
agrovila do projeto de Assentamento Jaraguá, fundada em 2013 e inaugurada em maio de
2014.
Atualmente a escola conta com a modalidade de alternância no Curso Técnico
Agroecologia, com metade das vagas para alunos de Água Boa, que para efeitos deste estudo
será denominado de Curso A. E outra metade divididos entre os municípios de Nova
Xavantina, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Campinápolis, Gaúcha do Norte, Bom Jesus do
Araguaia, Novo Paraíso, Novo São Joaquim e ainda alguns de Água Boa, que para efeitos
deste estudo será denominado de Curso B. Essa escola contempla também a modalidade do
Ensino Médio Regular que para efeitos deste estudo será denominado de Curso C.
Essa escola funciona de segunda a sexta com turno integral, depois passam uma
semana em casa com deveres e tarefas extra sala de aula; intercalando as presenças entre o
grupo de estudantes de Água Boa em uma semana e dos demais municípios em outra. As
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aulas ocorrem com matérias normais do ensino médio nacional, além das disciplinas de
formação técnica em Agroecologia.
O estudo obteve dados por meio de pesquisa descritiva, que segundo Manzato e Santos
(2018), os dados e/ou fatos são colhidos da própria realidade, como principais instrumentos
para a coleta de dados, a entrevista, o formulário e o questionário. O que corrobora Godoy
(2005) ao descrever a pesquisa qualitativa como dependente direta do pesquisador para a
coleta de dados. Para Moresi (2003) as pesquisas qualitativas e quantitativas oferecem
perspectivas diferentes, onde uma é induzida pelos dados coletados e a outra se dá a partir dos
resultados matemáticos obtidos destes. Todavia ainda sugere o uso de ambos os estudos para
maiores informações.
Na procura por identificar os sites de Biologia mais explorados ou estudados pelos
alunos recorreu-se às publicações de pesquisas organizadas pelo portal infoEnem. Após a
identificação dos sites de Biologia foi elaborado um questionário composto de 27 itens, sendo
algumas questões de múltipla escolha, com a finalidade de identificar o perfil do aluno. Usei
também uma Escala de Motivação e Atitudes em relação aos sites de Biologia, composta por
14 itens, onde foram atribuídos às questões na seguinte ordem: 1(discordo totalmente);
2(discordo); 3(concordo); 4(concordo totalmente). Sendo 07 questões exprimindo sentimentos
positivos e 07 questões exprimindo sentimentos negativos. (Anexos A e B).
Assim o estudo obteve dados por meio de pesquisa descritiva, que segundo Manzato e
Santos (2018), os dados e/ou fatos são colhidos da própria realidade, como principais
instrumentos para a coleta de dados, a entrevista, o formulário e o questionário. O que
corrobora Godoy (2005) ao descrever a pesquisa qualitativa como dependente direta do
pesquisador para a coleta de dados. Para Moresi (2003) as pesquisas qualitativas e
quantitativas oferecem perspectivas diferentes, onde uma é induzida pelos dados coletados e a
outra se dá a partir dos resultados matemáticos obtidos destes. Todavia ainda sugere o uso de
ambos os estudos para maiores informações.
Para a elaboração desse trabalho foram utilizados os programas de computador,
Microsoft Office Word 2013 e Microsoft Office Excel 2013. Os dados obtidos pelo
questionário foram apresentados em forma de tabelas e gráficos.
A busca constante por saberes segundo Gagné (1975), configura o Ensino por
Pesquisa que coloca o aluno como construtor do próprio conhecimento, instigado pela
curiosidade.
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Porém a pesquisa não é a única forma de obtenção de conhecimentos. Um meio
recomendável é a consulta aos sites de estudo, que Rocha (2018) conceitua como conjunto de
documentos (páginas) armazenados no mesmo lugar (servidor).

2.1 Sistematização e apresentação dos dados

No auge da comunicação que vivemos com acesso direto as informações graças à
internet, existe uma grande disponibilidade de sites para estudo em várias áreas do
conhecimento. Embora considerado neste trabalho apenas a exploração dos sites de Biologia.
Em decorrência o presente trabalho busca averiguar a exploração de sites de Biologia
por estudantes através de um questionário aplicado a 98 alunos do Ensino Médio distribuídos
em três cursos, como demostra a Tabela 1, a seguir.
Tabela 1. Educandos do Ensino Médio (EMI) e do Ensino Médio Regular (EM) da Escola Estadual
Jaraguá, Água Boa-MT, 2018.
Nº de aluno/série
Curso A
Curso B
Curso C
Total

1º Ano
8

2º Ano
10

3º Ano
7

4º Ano
7

Total
32

14
9
31

11
17
38

4
1
12

10

39
27
98

0
17

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

Nota-se que o Curso C não possui alunos no 4º ano, pois corresponde ao curso regular
de três anos e tanto o Curso A e o Curso B são pertencentes ao Ensino Médio Integrador
(EMI) com aumento na carga horária letiva anual de mil (1000) horas, com 20% dessa carga
destinada a disciplinas eletivas ofertadas pela escola ou por parceiros para aquilatar a
interdisciplinaridade voltada aos quatro eixos: trabalho, tecnologia, ciência e cultura (JAHN,
2011).
É condizente a idade dos alunos não apresentando quantidade significativa de
defasagem idade/série, onde 2% dos alunos frequentantes possuem 20 anos (Tabela 2).
Tabela 2. Faixa etária dos educandos do Ensino Médio (EMI) e do Ensino Médio Regular (EM) da Escola
Estadual Jaraguá, Água Boa-MT, 2018.
Idade
Curso A
Curso B
Curso C

15
6
11
4

16
6
10
14

17
11
6
6

18
5
9
2

19
3
3
1

20
1
0
0

Total
32
39
27

Total
21
30
Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

23

16

7

1

98
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A busca para saber quando estes alunos ingressaram no sistema escolar foi sanada com
a identificação de Cinco (5,1%) dos alunos iniciaram sua vida escolar entre 1 e 2 anos de
idade, 12 (12,2%) aos 3 anos, 21 (21,4%) aos 4 anos, 17 (17,3%) aos 5 anos, 37 (37,7%) entre
os 6 e 7 anos de idade e 1 (1%) com mais de 7 anos de idade.
Para unificar a educação básica brasileira foram constituídas faixas etárias para cada
nível da educação estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular. Dessa maneira o
sistema de educação brasileiro estipula por meio da secretaria de educação básica (SEB/MEC)
que o ingresso do estudante ao ensino médio se dê aos 15 ou 16 anos.
Os resultados mostram quanto ao sexo dos estudantes nos cursos (A, B e C) são
respectivamente, 87,5%; 66% e 66,66% do sexo masculino. Verifica-se que os meninos
possuem maior interesse pelo curso técnico do que as meninas, embora segundo Neves (2017)
o curso técnico é igualmente distribuído entre ambos os sexos.
Os estudantes do curso de Ensino Médio regular são em totalidade residentes do
Projeto de Assentamento Jaraguá. Tal situação se dá devido ao curso ser no período matutino
enquanto os outros dois cursos técnico são de período integral.
Para discutirmos a motivação destes alunos em relação aos sites de Biologia refere-se
ao sucesso e ao fracasso nesta disciplina. Consideramos o fracasso como a reprovação.
Verificamos que 20 alunos (20,4%) foram reprovados alguma vez em sua vida escolar e que
78 (79,6%) nunca reprovaram. Em meio aos que já haviam sido reprovados, 3 (15%)
experimentaram esta situação em mais de uma ocasião, podendo ter acontecido em mais de
uma série ou em duas ou mais disciplina em uma mesma série.
Quanto ao nível de ensino no qual estes alunos foram reprovados, 10 (50%)
reprovaram no Ensino Fundamental, 10 (50%) no Ensino Médio.
Com relação às disciplinas nas quais esses alunos foram reprovados, averiguou-se que
3 (15%) já foram reprovados em todas às matérias, 7 (35%) não se lembram em que matéria
foram reprovados, 3 (15%) em matemática, 3 (15%) em português, 1 (5%) em geografia,
história, inglês e física, 2 (10%) em química e biologia.
Quando perguntado aos alunos dos três cursos se eles em casa estudam ou fazem suas
tarefas através dos sites de Biologia, 75,5% responderam que sim e 24,4% disseram que não
estudam.
Destes que exploram os sites de Biologia 58 (78,3%) estudam apenas um dia da
semana; 12 (12,2%) estudam de 2 a 5 dias e 2 (2%) apenas, pesquisam todos os dias menos os
finais de semana pelos sites de Biologia. Logo abaixo na Tabela 3 consta os endereços dos
sites de Biologia de exploração listados pelos estudantes.
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Tabela 3. Endereço dos sites de Biologia explorados pelos estudantes dos Cursos do Ensino Médio (EMI) e
do Ensino Médio Regular (EM) da Escola Estadual Jaraguá, Água Boa-MT, 2018.
Endereço dos sites de Biologia
http://www.alunosonline.com.br
http://www.biomania.com.br/bio
http://www.bioplantae.com.br
http://www.brasilescola.com
http://www.infoescola.com
http://www.mundoeducacao.com.br
http://www.mundositesdebiologia.net
http://www.planetabio.com
http://www.resumoescola.com.br
http://www.sobiologia.com.br
http://www.todabiologia.com
http://www.universitario.com.br
http://www.wikipedia.org
Total

Curso A

Curso B

Curso C

Qtd/Aluno

2
6
2
1
1
1
13

6
4
1
23
30
19
1
4
1
16
14
3
3
125

1
4
1
7
2
15

8
4
1
30
36
21
1
4
1
23
15
4
5
153

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

O site mais visitado pelos alunos foi o infoescola com 23,5% seguido pelo brasilescola
com 19,6% dos 153 dos pesquisadores. Os dados obtidos corroboram em partes com a
pesquisa apresentada no portal infoenem (2012) ―Os 10 melhores sites de Biologia e blogs de
Biologia do Brasil‖, pois os dois sites de Biologia mais explorados se encontram classificados
entre os quatros melhores sites de Biologia no portal. Os critérios de escolha desses sites de
Biologia se deram através de tópicos como: navegação, conteúdo, aparência, interatividade e
atualização.
Quanto aos conteúdos apresentados de Biologia oferecido pelos sites de Biologia
foram questionados sobre a quantidade e a qualidade destes. Para a navegação foi considerado
a rapidez da apresentação dos conteúdos, na aparência a investigação consistiu na organização
e quantidades de anúncios nas páginas, questionado ainda sobre a interatividade onde
compreende o entretenimento, como vídeo aulas, jogos e animações, sem faltar analisar a
frequência em que os sites de Biologia atualizam os conteúdos dispostos em suas páginas.
O resultado sobre motivação (sentimentos positivos e sentimentos negativos) dos
estudantes quanto a exploração dos sites de Biologia, corresponde em síntese a Tabela 4 e 5, a
seguir.
Tabela 4. Respostas da Escala de Motivação com relação aos sentimentos positivos a exploração aos sites
de Biologia pelos estudantes dos Cursos do Ensino Médio Integrado (EMI) e do Ensino Médio Regular
(EM) da Escola Estadual Jaraguá, Água Boa-MT, 2018.
PROPOSIÇÕES

Concordo
Totalmente

Concordo

Discordo

Discordo
Totalmente

Não
Respondeu
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1. Eu acho muito interessante e
gosto de estudar ou explorar os
sites de Biologia.

8
(8,1%)

49
(50%)

15
(15,3%)

6
(6,1%)

20
(20,4%)

2. O estudo ou exploração dos sites
de Biologia é fascinante e
divertida.

10
(10,2%)

31
(31,6%)

27
(27,5%)

10
(10,2%)

20
(20,4%)

3. O estudo ou exploração dos sites
de Biologia me faz sentir seguro (a)
e é, ao mesmo tempo, estimulante.

3
(3,0%)

40
(40,8%)

27
(27,5%)

8
(8,1%)

20
(20,4%)

4. O sentimento que tenho com
relação aos sites de Biologia é bom.

6
(6,1%)

46
(46,9%)

0
(0%)

26
(26,5%)

20
(20,4%)

5. Os sites de Biologia é algo que eu
aprecio grandemente.

6
(6,1%)

40
(40,8%)

7
(7,1%)

25
(25,5%)

20
(20,4%)

6. Eu gosto realmente de estudar
pelos sites de Biologia.

7
(7,1%)

43
(43,8%)

11
(11,2%)

17
(17,3%)

20
(20,4%)

7. Eu fico mais feliz estudando ou
explorando os sites de Biologia que
na aula expositiva, em sala, dessa
matéria.
Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

8
(8,1%)

22
(22,4%)

31
(31,6%)

17
(17,3%)

20
(20,4%)

Em destaque estão o item 2 e 6 por demostrar claramente os sentimentos positivos dos
alunos em relação aos sites de Biologia. Observamos na preposição 2 que 41,8% dos alunos
concordam ou concordam totalmente que o estudo ou exploração pelos sites de Biologia é
fascinante e divertida, 50.9% corresponde no item 6, onde 50 alunos concordam ou
concordam totalmente que gostam realmente de estudar pelos sites de Biologia. Pensando
assim Cruz (2018) explica que:
O trabalho na internet implica a criação de ambientes de aprendizagem colaborativos
voltados para a socialização, à solução de problemas, a gestão compartilhada de
dados, que contenham informações de interesses de grupo, capazes de modelar
conhecimentos sobre as mais diferentes áreas. Nele Também se permite a pesquisa
individual, em que cada aluno segue seu próprio ritmo. (2018, p. 5).
Tabela 5. Respostas da Escala de Motivação com relação aos sentimentos negativos a exploração ao sites de
Biologia pelos estudantes dos Cursos do Ensino Médio Integrado (EMI) do Ensino Médio Regular (EM)
da Escola Estadual Jaraguá, Água Boa-MT, 2018.
PROPOSIÇÕES

Concordo
Totalmente
2
(2%)

Concordo

Discordo

7
(7,1%)

2. Eu não gosto de estudar ou
explorar os sites de Biologia e me
assusta ter que fazer isso.

0
(0%)

3. Eu tenho sensação de
insegurança quando estudo ou

3
(3,0%)

1. Eu fico sempre sob uma terrível
tensão quando estudo ou exploro
os sites de Biologia.

46
(46,9%)

Discordo
Totalmente
21
(21,4%)

Não
Respondeu
22
(22,4%)

8
(8,1%)

43
(43,8%)

29
(29,6%)

18
(18,3%)

9
(9,1%)

45
(45,9%)

19
(19,3%)

22
(22,4%)
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exploro os sites de Biologia.
4. Os sites de Biologia me fazem
sentir perdido (a) em uma selva de
informações e sem encontrar a
saída.

2
(2%)

9
(9,1%)

46
(46,9%)

21
(21,4%)

20
(20,4%)

5. Quando eu ouço a palavra sites
de Biologia, eu tenho um
sentimento de aversão.

2
(2%)

12
(12,2%)

51
(52%)

12
(12,2%)

21
(21,4%)

6. Eu encaro os sites de Biologia
com medo de não ser capaz em
explorar ou entender a explicação.

4
(4%)

21
(21,4%)

40
(40,8%)

16
(16,3%)

17
(17,3%)

7. Dá um branco na minha cabeça
e não consigo pensar claramente
quando estudo ou exploro sites de
Biologia.

4
(4%)

15
(15,3%)

47
(47,9%)

12
(12,2%)

20
(20,4%)

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

Em destaque os resultados referentes aos estudantes que discordam ou que discordam
totalmente que a exploração ou estudo pelos sites de Biologia seja algo medonho que os
impossibilite a compreensão dos conteúdos ou que não gostem de estudar através sites de
Biologia.
As preposições presentes nos itens 2 e 6 ―Eu não gosto de estudar ou explorar sites de
Biologia e me assusta ter que fazer isso‖ e ―Eu encaro os sites de Biologia com medo de não
ser capaz em explorar ou entender a explicação‖ somam respectivamente 73,4% e 57,1% um
percentual bastante significativo, Assim segundo Souza (2013) os professores devem utilizar
estratégias de mídias e tecnologias para trazer as informações aos alunos. Esse autor diz ainda
que ao aliar a tecnologia ao trabalho pedagógico favorece um aprendizado efetivo.
O ensino aprendizagem vem vinculado a aparência afetiva e cognitiva do educando,
não somente ao desenvolvimento cognitivo, deixando evidente que as emoções são decisivas
ao facilitar ou dificultar a aprendizagem (PORTO, 2018). Não se deve ignorar os sentimentos
envolvidos no processo de inclusão digital, na tentativa de garantir a todas as pessoas o acesso
às tecnologias de informação, com intuito na educação de ampliar e melhor o ensino
aprendizagem dos alunos.

3. CONCLUSÃO

Foi possível observar com a pesquisa, que os estudantes do curso de Ensino Médio
Técnico em Agroecologia exploram ou estudam mais os sites de Biologia comparado com os
estudantes do Ensino Médio Regular, e que dois desses sites de Biologia ―brasilescola e
infoescola‖ se sobressaíram perante os outros 13 da lista. A justificativa dada pelos estudantes
para esse número de explorações foi a maior facilidade de encontrar o conteúdo desejado ou
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melhor explicação dos conteúdos apresentados. Já as explicações para não gostar dos sites de
Biologia são: pouca diversidade de conteúdos e muitos anúncios na página dos sites de
Biologia.
Com isso pede se que empregue mais o uso da internet na educação como um meio
pedagógicos para estimular o processo de ensino e aprendizagem em todos os níveis de
ensino. Os professores precisam conduzir os alunos na busca do conhecimento na cultura da
informática, orientando sobre as formas corretas de pesquisar, selecionar e analisar as
informações.
Este trabalho não teve a menção de identificar as razões particulares que influenciaram
os resultados de cada aluno em não explorar ou estudar através dos sites de Biologia, mais
sugere que outros pesquisadores estudem essas questões de maneira a beneficiar a
compreensão de como as emoções e as motivações podem contribuir ou não para o
aprendizado.
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ANEXOS
Anexo A – Questionário para identificar o perfil do aluno

PREZADO(A) ALUNO(A)
Este questionário faz parte de um estudo que estou realizando a respeito dos sites de Biologia
visitados por alunos do Ensino/Médio para estudos ou apenas exploração do mundo da Biologia. Além
deste questionário, você será solicitado também a executar outra atividade, como responder a uma
escala de atitudes.
Leila Kassia Rodrigues da Silva
Pós-Graduanda do Curso Metodologia do Ensino de Biologia
Professora Orientadora: Maria Eloíza Pereira Leite Ramos
Nome:______________________________________________________
Cidade onde mora:____________________________________________
1. Idade
( ) <14 anos
2. Sexo:
( ) Masculino

( ) 14 ( ) 15 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 18 ( ) 19 ( ) 20 ( ) 21 ( ) >21

( ) Feminino

3. Ano do Ensino Médio
( ) 1º
( ) 2º
4. Período:
( ) Matutino

(

( ) 3º

) Vespertino

(

) Noturno

( ) Integral

5. Escolaridade do pai:
( ) Nunca estudou
( ) Ensino Fundamental incompleto
( ) Ensino Fundamental completo
( ) Ensino Médio incompleto
( ) Ensino Médio completo
( ) Curso Superior incompleto
( ) Curso Superior completo
( ) Pós Graduação
( ) Não sei responder
Profissão do Pai: ________________________________________________________
6. Escolaridade da Mãe:
( ) Nunca estudou
( ) Ensino Fundamental incompleto
( ) Ensino Fundamental completo
( ) Ensino Médio incompleto
( ) Ensino Médio completo
( ) Curso Superior incompleto
( ) Curso Superior completo
( ) Pós Graduação
( ) Não sei responder
Profissão da Mãe: ______________________________________________________
7. Quantos anos você tinha quando começou a frequentar a escola?
( ) 1 ano
( ) 2 anos
( ) 3 anos
( ) 4 anos
( ) 5 anos
( ) 6 anos
( ) 7 anos
( ) >7 anos
8. Você já repetiu alguma série?
( ) Sim
( ) Não
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ATENÇÃO: Se você respondeu Sim na questão acima, isto é, você já repetiu alguma série, responda
as questões abaixo. Caso contrário, se você nunca foi reprovado (resposta Não na questão 8), passe a
questão 13.
10. Quantas vezes você já repetiu de ano, isto é, quantas vezes foi obrigado a fazer a mesma série?
( ) Uma vez ( ) Duas vezes ( ) Três vezes ( ) quatro vezes ( ) cinco vezes ou mais
11. Assinale a série (ou as séries) que você repetiu:
Ensino Fundamental
( ) 1º Ciclo
( ) 2º Ciclo
( ) 3º Ciclo
( ) 1º ano
( ) 3º ano
( ) 4º ano
( ) 6º ano
( ) 7º ano
( ) 9º ano
( ) 2º ano
( ) 5º ano
( ) 8º ano
Ensino Médio
( ) 1º ano
(

) 2º ano

(

) 3º ano

12. Assinale a (as) matéria (as) na qual (ais) você foi reprovado:
( ) Todas as matérias
( ) Filosofia
( ) Historia
( ) Matemática
( ) Português
( ) Biologia
( ) Inglês
( ) Educação Física
( ) Geografia
( ) Química
( ) Outra Qual?___________________

(
(
(
(
(

) Não me lembro
) Sociologia
) Ciências
) Educação Artística
) Física

13. Em casa, você estuda Biologia através de sites de Biologia, ou quando faz suas tarefas?
( ) Sim
( ) Não
14. Em caso afirmativo, assinale ou acrescente o endereço do site que você visita:
( ) http://www.sobiologia.com.br
( ) http://www.planetabio.com
( ) http://www.infoescola.com
( ) http://www.brasilescola.com
( ) http://www.universitario.com.br
( ) http://www.mundositesdebiologia.net
( ) http://www.mundoeducacao.com.br
( ) http://www.alunosonline.com.br
( ) http://www.todabiologia.com
( ) http://www.biomania.com.br/bio
( ) Outros sites. Quais? _____________________________________________________
15. Assinale quantos dias da semana você estuda Biologia pelos sites de Biologia:
( ) apenas um dia
( ) entre 2 a 5 dias
( ) todos os dias, menos no final de semana
( ) Não estudo nenhum dia
16. Você tem ou já teve aulas particulares de Informática?
( ) Sim
( ) Não
17. Você consegue entender a explicação dos conteúdos apresentados nas páginas dos sites de
Biologia explorados?
( ) Sim, sempre entendo
( ) Não, nunca entendo
( ) Quase sempre entendo
( ) Quase nunca entendo
18. O conteúdo apresentado pelos sites de Biologia são suficientes para você entender o que está sendo
explicado?
( ) Sim, eu sempre entendo as explicações
( ) Não, eu nunca entendo as explicações
( ) Na maioria das vezes eu entendo
( ) Poucas vezes eu entendo as explicações
19. Você se distrai facilmente nas páginas dos sites de Biologia?
( ) Não, eu sempre presto atenção no conteúdo explicado.
( ) Sim, eu não consigo prestar atenção somente no conteúdo apresentado.
( ) Na maioria das vezes, eu me distraio com anúncios de publicidade existente no site em estudo.
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( ) Na maioria das vezes, eu presto atenção somente no conteúdo apresentado.
20. Você encontra com facilidade nos sites de Biologia os conteúdos que procura?
( ) Sempre
( ) Nunca
( ) Na maioria das vezes
( ) Poucas vezes
21. Como você considera a velocidade de navegação nos sites de Biologia?
( ) Insatisfatória
( ) satisfatória
22. Como você classifica a aparência da página dos sites de Biologia?
( ) Atrativa
( ) Desordenada ( confusa)
( ) Monótona
23. Os conteúdos disponíveis nos sites de Biologia são atualizados?
( ) Na maioria das vezes
( ) Sempre
( ) Raramente
24. Nas páginas dos sites de Biologia você encontra diversidade na apresentação dos conteúdos, como
jogos, vídeo aulas, apresentações com animações etc.?
( ) Na maioria
( ) Em todos
( ) Nenhum diversifica com entretenimento
25. Suas notas de Biologia geralmente são:
( ) Acima da nota da maioria da classe
( ) Igual à nota da maioria da classe
( ) Menor que a nota da maioria da classe
26. Dentre os sites de Biologia que você já estudou ou explorou qual você mais gostou? Por quê?
_____________________________________________________________________________
27. Dentre os sites de Biologia que você já estudou ou explorou qual você menos gostou? Por
que?_________________________________________________________________________

Anexo B – Escala

de Motivação e Atitudes em relação aos sites de biologia

Prezado (a) aluno (a): Cada uma das frases abaixo expressa o sentimento que pessoas apresentam com
relação aos sites de Biologia. Você deve comparar o seu sentimento pessoal com aquele expresso em
cada frase, assinalando um dentre os quatros pontos colocados abaixo de cada uma delas, de modo a
indicar com a maior exatidão possível, o sentimento que você experimenta com relação aos sites de
Biologia.
Item Frase
01
02
03
04
05
06

Eu fico sempre sob uma terrível tensão
quando estudo ou exploro os sites de
Biologia.
Eu não gosto de estudar ou explorar os sites
de Biologia e me assusta ter que fazer isso.
Eu acho muito interessante e gosto de
estudar ou explorar os sites de Biologia
O estudo ou exploração dos sites de
Biologia é fascinante e divertida.
O estudo ou exploração dos sites de
Biologia me faz sentir seguro (a) e é, ao
mesmo tempo, estimulante.
Dá um branco na minha cabeça e não

Discordo
Concordo
Discordo Concordo
totalmente
totalmente
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07
08
09
10
11

12

13
14

consigo pensar claramente quando estudo
ou exploro sites de Biologia.
Eu tenho sensação de insegurança quando
estudo ou exploro os sites de Biologia.
Estudar ou explorar os sites de Biologia me
deixa inquieto (a), descontente, irritado (a) e
impaciente.
O sentimento que tenho com relação aos
sites de Biologia é bom.
Os sites de Biologia me fazem sentir como
se estivesse perdido (a) em uma selva de
informações e sem encontrar a saída.
Os sites de Biologia é algo que eu aprecio
grandemente.
Eu encaro os sites de Biologia com um
sentimento de indecisão, que é resultado do
medo de não ser capaz em explorar ou
entender a explicação.
Eu gosto realmente de estudar pelos sites de
Biologia.
Eu fico mais feliz estudando ou explorando
os sites de Biologia que na aula expositiva
em sala dessa matéria.

A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável.
– Mahatma Gandhi
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MODELAGEM MOLECULAR: UMA FERRAMENTA PARA O ENSINO
DE QUÍMICA ORGÂNICA
José Lucas Silva Campos (PIBID/UFMT) – j.csilvacampos@hotmail.com
Maria Paula Paulino Ramos Pinto de Castro (SEDUC/MT) – mpprcastro@gmail.com

Resumo
A Química orgânica é o ramo da ciência que estuda o carbono e as suas propriedades. Este trabalho teve como
objetivo fazer uso da metodologia de modelagem molecular para a compreensão do conteúdo de Química
orgânica pelos estudantes da Escola pública André Avelino Ribeiro em Cuiabá-MT.Com o uso da modelagem
molecular em sala de aula, conseguimos formar estruturas químicas a nível macroscópico e trabalhar essas
modelagens para a compreensão de uma estrutura molecular e, ainda desenvolver conceitos, tais como: a
classificação das cadeias carbônicas, hibridização, ligações químicas existentes na estrutura etc. Essa atividade
foi desenvolvida com estudantes do ensino médio da referida escola e a UFMT através do Programa Institucional
de Bolsa e Iniciação à Docência- PIBID. Buscou-se ressaltar a influência da modelagem molecular na
aprendizagem de Química orgânica realizada através de questionários sobre a prática que avaliou a compreensão
dos estudantes a despeito do conteúdo. Concluímos que o emprego da modelagem molecular em aulas de
Química favoreceu a aprendizagem dos estudantes.
Palavras-chave: Química Orgânica. Modelagem molecular. Ensino Médio

1 Introdução
A abstração no ensino de Química se faz presente, considerando que a Química é uma
ciência e possui sua linguagem própria, e essa precisa ser compreendida pelos estudantes.
Porém, alguns conteúdos abordados em Química orgânica em sala de aula, tais como: visão
espacial, sobre como está organizada a molécula e suas ligações, na maioria das vezes os
estudantes apresentam grande dificuldade para enxergar e analisar a estrutura molecular, isso
ocorre pois, na maioria das vezes quando as aulas não apresentam um significado na maneira
em que se trata estruturas, assim sendo grande parte dos estudantes podem vir a apresentar
uma desmotivação em estudar Química Orgânica. A desmotivação é um fator limitante no
processo de ensino-aprendizagem e é necessário que exista uma motivação escolar.
Segundo Gutiérrez (1986), a motivação, permite, com alguma relevância, explicar,
prever e orientar a conduta do estudante no contexto escolar. Nesta perspectiva, no ensino de
Química, o professor deve fundamentar as suas aulas conforme a necessidade dos seus
estudantes, fazer uso de modelos e analogias que fazem parte da compreensão do estudante.
De acordo Novak (2010) toda aprendizagem está diretamente ligada ao modo de
pensar, sentir e agir das pessoas, envolvendo em maior ou menor grau essas três ações. O
ensino de Química tradicional é baseado na explicação de conceitos, exercícios de aplicação
determinado conteúdo, memorização de fórmulas, equações. Considerando que o objetivo da
Química compreende a natureza, e os experimentos propiciam ao estudante uma compreensão
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mais científica das transformações que nela ocorrem, sua relevância para a sociedade é
inquestionável.

Contudo,

pesquisas

(ANDRADE,

SANTOS;

SANTOS,

2008;

MARCONDES, 2008; MELLO E SANTOS, 2012; MALDANER; PIEDADE, 1995) têm
mostrado que o ensino de Química geralmente vem sendo estruturado em torno de atividades
que levam à memorização de informações, fórmulas e conhecimentos que limitam o
aprendizado dos estudantes e contribuem para a desmotivação em aprender e estudar
Química.
A grande dificuldade no ensino de Química está no aspecto do mundo imaginário dos
estudantes, no que diz respeito a visualização das moléculas, embora os livros didáticos
tratam moléculas a nível tridimensionais. Apesar disso, muitos dos estudantes apresentam
dificuldade em interpretar a linguagem química, e na dificuldade em fazer correlação nos
diferentes níveis e representações dessa ciência (ROGENSKI & PEDROSO, 2008).
Levando em conta as dificuldades de abstração apresentadas pelos estudantes, o
professor deve fazer jus de mecanismos que contribuem para o ensino de química, com
enfoque de propiciar a estes, uma compreensão dos conceitos e representações químicas a
caráter macroscópico e microscópio. Em nível macroscópico os fenômenos são observados,
enquanto no nível microscópio os fenômenos são justificados a nível de arranjo e movimento
das moléculas e átomos. Então, cabe ao professor estudar maneiras de abordagens
pedagógicas dos conteúdos para facilitar a compreensão da química, pensar em possibilidades
do uso de ferramentas e tecnologias que possam contribuir no processo de ensinoaprendizagem. Através da modelagem molecular é possível, a análise e visualização das
estruturas, podendo até fazer o uso e a sua manipulação, com isso podemos dizer que
professor e estudante conseguem fazer jus acerca da compreensão do conceito químico.
A Química Orgânica, abrange o estudo em relação ao carbono por se tratar de um
elemento essencial ao universo, pois forma muitos compostos químicos. O estudo dos
compostos do carbono constitui um ramo da Química, a denominada Química Orgânica.
O professor

de Química deve pensar se suas práticas de ensino estão sendo

satisfatórias para a assimilação dos conceitos pelos discentes. As experiências com materiais
de fácil acesso despertam no aprendiz a busca pelo conhecimento relacionado às fórmulas
estruturais e moleculares. Na área de Química Orgânica pode se explicar os conceitos teóricos
a partir de modelo molecular. No processo de ensino de Química Orgânica, o docente faz o
uso da aula explicando a parte teórica, desde o histórico da química orgânica, princípio de
cadeias carbônicas, classificação das cadeias carbônicas, tipos de ligações existentes nas
moléculas. Apesar de todo esse processo, muitas vezes o estudante não consegue classificar
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uma cadeia carbônica. Para uma maior compreensão e visualização de como se encontra e
como se dá as ligações existentes na molécula, fizemos então o uso de modelos moleculares.
No que se refere à visualização, o uso de materiais manipulativos como modelos, serve de
representação para gerar uma imagem mental, possibilitando a manipulação, visualização e
construção de significados, conduzindo-se ao raciocínio (Rogenski & Pedroso, 2008)..
Segundo Mottin (2004), a manipulação de materiais concretos pelos alunos possibilita superar
a aula tradicional, desenvolvendo a percepção sensorial e criando ambientes de
aprendizagens, onde os próprios alunos constroem seus conhecimentos, mediados pelo
professor.
Reconhecemos a importância de materiais manipuláveis, podemos citar a modelagem
molecular utilizada como ferramenta mediadora para compreensão dos conteúdos por partes
dos estudantes, uma vez que estes fazem o uso de tal tecnologia, estes são capazes de criar um
modelo mental através da manipulação de tais objetos.
É nítido que o uso da modelagem molecular como uma ferramenta didático pedagógica,
facilita na compreensão dos conteúdos na área de Química Orgânica por parte dos discentes,
assim, o uso deste modelo só tem a contribuir para uma aprendizagem significativa para o
estudantes, onde estes são capazes de estabelecer conexões com a ciência Química.
No Ensino de Química Orgânica espera-se que os discentes possam ter habilidades para
a construção de modelos mentais capacidade de imaginar uma cadeia carbônica, e diferenciar
por exemplo um alcano e um ciclo alcano e através da criação destes modelos consigam
expressar o mais adequado possível um modelo científico.

Para isso, faz-se o uso da

modelagem molecular, pois através dela, os estudantes puderam correlacionar os fenômenos
existentes no nível microscópico para o macroscópico. Assim compreender e classificar uma
cadeia carbônica, sabendo reconhecer e diferenciar um carbono primário de um secundário e
assim sucessivamente, saber dizer se a cadeia carbônica é aberta ou fechada, saturada ou
insaturada, ramificada ou normal e por fim os tipos de ligações existentes na mesma.
Percebeu-se recentemente através do estágio do Programa Institucional de Iniciação á
Docência (PIBID)/QUÍMICA realizado na EE André Avelino Ribeiro com 06 (seis) turmas
de terceiros anos que

alguns estudantes apresentarem dificuldades

para analisar uma

estrutura da Química Orgânica quanto a classificação dos átomos de carbono, hibridação do
carbono, ligações sigma e pi, e classificação da cadeia carbônica. Assim sendo, verificou-se
a necessidade de empregar nas aulas de Química a modelagem molecular como metodologia
experimental para o ensino de Química Orgânica.
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O objetivo deste trabalho é descrever a utilização de modelos moleculares (estruturas de
moléculas) e verificar a melhoria da aprendizagem do conteúdo de Química Orgânica pelos
estudantes do ensino médio.

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual André Avelino em Cuiabá-MT com 06
(seis) turmas dos terceiros anos do ensino médio nas aulas geminadas da disciplina de
Química. Primeiramente foi revisado com os estudantes o conceito de classificação dos
átomos de carbono, hibridação, diferenciação das ligações sigma e pi, e tipo e classificação
das cadeias carbônicas. Posteriormente montamos as fórmulas estruturais do ciclo hexano,
metano, etóxietano, etilciclobutano e propino totalizando 6 (seis) substâncias. A professora
disponibilizou no quadro da sala de aula uma tabela com perguntas sobre cada estrutura e,
solicitou que cada grupo fizesse uma cópia única por grupo.

Tais substâncias foram

numeradas aleatoriamente e, distribuídas na forma de rodízio entre os grupos para análise e
posterior resposta das atividades avaliativas. A tabela 1 apresenta as perguntas para cada
fórmula estrutural estudada pelos grupos:
Tabela 1: Atividade avaliativa em grupo de cada molécula (modelos moleculares)
NÚMERO

SUBSTÂNCIA

1
2
3
4
5
6

METANO
CICLOEXANO
ETOXIETANO
HEXANO
ETILCICLOBUTANO
PROPINO

CLASSIFICAÇÃO
DOS ÁTOMOS DE
CARBONO

QUANTIDADE
DE LIGAÇÕES
SIGMA E PI

HIBRIDAÇÃO DE
CADA CARBONO

CLASSIFICA
ÇÃO DA
CADEIA
CARBÔNICA

Fonte: Elaboração dos autores (2019).

As figuras 1, 2 e 3 nos mostram os grupos em sala de aula analisando os modelos
moleculares:
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Figura 1- análise das estruturas. Fonte: arquivo pessoal dos autores (2019).

Figura 2- análise das estruturas. Fonte: arquivo pessoal dos autores (2019).

1837

Figura 3- análise das estruturas. Fonte: arquivo pessoal dos autores (2019).

No final desta aula a professora recolheu as atividades de cada grupo e na aula
seguinte comentou e entregou as atividades avaliativas realizadas com o uso da modelagem
molecular.

Resultados e discussões
Apesar do início da atividade alguns grupos apresentaram dúvidas em relação ao
preenchimento das questões abordadas no questionário, percebeu-se o envolvimento dos
integrantes do grupo durante a realização da atividade. Podemos dizer que os grupos de
estudantes conseguiram desenvolver a análise das seis estruturas químicas e, aula transcorreu
de forma mais atrativa e dinâmica para os estudantes, alcançando os objetivos esperados para
a aprendizagem deste conteúdo, pois 90% das turmas obtiveram nota máxima na atividade
avaliativa após a observação em grupo de cada molécula.
Pôde-se observar nesta aula com o uso da Modelagem molecular os estudantes como
sujeitos ativos do conhecimento, pois houve debate entre os membros de cada grupo acerca
das estruturas analisadas e o conhecimento fluiu de forma prazerosa e envolvente entre os
estudantes, a professora e os estagiários do PIBID.

Conclusões

Com base no trabalho realizado concluímos que o objetivo do PIBID do curso de
Licenciatura em Química ofertado pela UFMT é de suma importância e este oportunizou uma
atividade com a Escola Estadual André Avelino para levar possibilidades no desenvolvimento
de metodologias que puderam contribuir para a aprendizagem dos estudantes.
Depois de realizada a correção dos questionários de todas as turmas refletimos sobre as
notas dos estudantes e percebemos que as turmas participantes da atividade conseguiram
compreender as estruturas das moléculas orgânicas. O uso da modelagem molecular é uma
ferramenta facilitadora e motivadora para a compreensão das estruturas moleculares.
Concluímos que o emprego da modelagem molecular é uma ferramenta de grande
importância para o ensino de química orgânica, especialmente cadeias carbônicas; pois os
estudantes conseguiram manipular as estruturas moleculares e compreenderam de forma
satisfatória o conteúdo estudado.

1838

Espera-se que estas políticas de incentivo docência possa continuar e, se fortalecer cada
vez mais os laços entre a Universidade, Secretaria Estadual de Educação e, as escolas públicas
de Mato Grosso.
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NASCENTE DO RIO PARAGUAI: CONHECER PARA VALORIZAR,
UM PROJETO INTERDISCIPLINAR DA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA
SANTA
Erika Silva de Paula Guimarães (Seduc-MT) – erikap.guima@outlook.com
Neiva Aparecida Pires de Souza (PPGEL-UFMT) – neivaaps@hotmail.com

Resumo:
Nosso relato apresenta um projeto interdisciplanar entre as disciplinas de Ciências e Língua Portuguesa
realizado na Escola Estadual Água Santa na zona rual do munícipio de Alto Paraguai/MT, com alunos do 6,7,8, e
9º anos do Ensino Fundamental, tem como tema Nascente do Rio Paraguai: conhecer para preservar. O trabalho
tem como objetivo principal conhecer a história, a trajetória do rio Paraguai e sua importância para a nossa vida
social, cultural e econômica, tomando consciência que preservar será o melhor caminho para a continuação da
existência humana. A realização desse projeto foi atraves de aulas com exposição de vídeos, reportagens e
textos, para se chegar a um produto final que seria um texto dissertativo. A realização desse trabalho alcançou
nossas expectativas quanto aos nossos objetivos, demontrando que o trabalho com a Pedagogia de Projetos pode
ser uma otima alternativa nas escolas do campo, pois a opção pelo trabalho com projetos proporcionou bons
resultados no processo de ensino e aprendizagem dos alunos participantes.
Palavras-chave: Projeto. Nascente. Rio Paraguai.

1 Introdução

Vivemos numa sociedade que exige cidadãos formados com diferentes conhecimentos
tecnológicos e científicos para exercerem com competência a carreira profissional, contudo,
não bastam esses requisitos, o cidadão necessita ser formado também por valores morais e
éticos que são inerentes aos humanos, como a autonomia, a solidariedade, a coletividade, o
respeito ao próximo e a autoestima. Nesse contexto o papel da escola é fundamental na
formação desses indivíduos.
Ensinar é a arte de possibilitar aos alunos a apropriação da cultura e do conhecimento de
forma elaborada e eficaz. Para tanto, se torna primordial deter recursos técnicos e habilidades
de comunicação que facilitem a apropriação do que se deseja ensinar. Assim, podemos
conceber que o ―conhecimento é a compreensão inteligível da realidade, que o sujeito humano
adquire através de sua confrontação com essa mesma realidade‖ (Lukesi, 1994, p. 121). Nas
palavras do filósofo Lukesi,
Existem duas formas de nos apropriarmos da realidade pelo conhecimento: uma,
através da investigação direta da realidade; e outra, através da exposição dos
conhecimentos já produzidos e apresentados por seus autores. Marx nos diz que dois
são os métodos do conhecimento: o da investigação e o da exposição. (Lukesi, 1994,
p 122)

Nessa linha de pensamento, tomamos essa perspectiva para propor esse projeto com
base no que disse Marx a respeito dos métodos do conhecimento: o da investigação e o da
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exposição. Consideramos que, pesquisar, investigar e analisar são elementos constituintes no
processo de desenvolvimento e na aquisição do aprendizado dos discentes dessa escola. Dessa
forma optamos por realizar um trabalho que tivesse como tema um assunto de extrema
relevância para nossos alunos, ou seja, estudar e conhecer a nascente do rio Paraguai por meio
de um projeto interdisciplinar envolvendo a disciplina de Língua Portuguesa e a de Ciências.
Para iniciar esse trabalho buscamos compreender a Pedagogia de Projetos,
O trabalho com a metodologia dos projetos somente se justifica quando os alunos
colocam seu interesse e sua energia na busca de temas relevantes, essenciais para a
aprendizagem no programa da disciplina. O ideal é que a escolha dos temas se
desenvolva no consenso entre a orientação do professor e a curiosidade dos alunos.
(ANTUNES, 2012, p. 87)

Desse modo, entendemos que a escolha do tema do nosso projeto se justifica, pois,
conhecer a nascente do rio Paraguai, um dos rios mais importantes do estado de Mato Grosso,
o fato dessa nascente estar localizada no município de Alto Paraguai, também pelo fato da
nossa escola ser do campo, localizada em um assentamento, sendo que a maioria dos alunos
moram nos assentamentos próximos, também tem a questão do desmatamento nas nascentes e
na beira dos córregos que já é um problema nos assentamentos daqui, outro problema é a
questão do lixo na zona rural. Assim, a sensibilização por meio de novos conhecimentos
referente aos temas meio ambiente e preservação ambiental se faz necessária, relevante e
urgente.
Nesse contexto, acreditamos que o ensino através projetos poderá contribuir de forma
significativa para a educação na nossa comunidade, indo de encontro com as exigências da
sociedade moderna, pois o trabalho por projetos abrange um processo de construção do
ensinar e aprender, da participação, da interação, cooperação, solidariedade, do respeito
mútuo, da tolerância, das noções de valor humano, de respeito mútuo e formação da
cidadania.
A opção por esse tipo de trabalho está embasada nos pressupostos teóricos referentes a
Pedagogia de Projeto a qual se relaciona com o Projeto de ação de Didática proposto por
Veiga (2006). O conhecimento sobre a pedagogia de projetos e projetos de ação de didática
foi nos apresentado pelo coordenador pedagógico da escola, na qual pretendemos realizar o
projeto, fizemos leituras e reflexões sobre essa metodologia. Esse estudo nos proporcionou
conhecer e entender que as atividades didáticas envolvendo algum tipo de projeto podem ser
de grande utilidade no desenvolvimento de nossas práticas de ensino/ aprendizagem com os
nossos educandos.
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O presente projeto interdisciplinar visa propiciar aos educandos da Escola Estadual
Água Santa a oportunidade de conhecer a nascente de um dos rios mais importantes do Brasil,
que está localizada no munícipio de Alto Paraguai, a nascente do Rio Paraguai. Por meio do
trabalho interdisciplinar serão abordados temas como meio o ambiente, preservação
ambiental, a questão do garimpo no nosso município, problema do lixo na comunidade.
Visando desenvolver esses temas, a professora Erika da disciplina de Ciências e eu (Neiva)
professora de Língua Portuguesa pretendemos apresentar aos alunos do 6,7,8 e 9º anos do
Ensino Fundamental da Escola Estadual Água Santa vídeos, reportagens, sobre os referidos
assuntos, para possibilitar aos alunos a aquisição de novos conhecimentos, de forma que os
mesmos possam formar conceitos e assim poderem agir de forma crítica através da produção
textos e de campanhas que possam vir a sensibilizar nossa comunidade a respeito da
importância do meio ambiente e da sua conservação para nossa sobrevivência.
Segundo informações obtidas no site Wikipédia, o rio Paraguai é um curso de água da
América do Sul que banha quatro países, são eles a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, nasce no
município de Alto Paraguai no estado brasileiro do Mato Grosso, banha também o estado do
Mato Grosso do Sul, percorrendo um trajeto de cerca de 2695 km até desaguar no rio Paraná,
nesse trajeto o rio percorre 1693 km no território brasileiro, os demais quilômetros fazem
parte do trajeto no Paraguai depois incorporar o rio Apa na divisa do Brasil com o Paraguai,
suas águas chegam a encontrar a Argentina, porém seu curso contorna e volta para desaguar
no rio Paraná.

2 Desenvolvimento

O projeto terá início em abril de 2018 e terá suas atividades em sala de aula finalizadas
em junho. Mas, o término se dará no dia 22 de setembro de 2018 com um passeio até a
nascente do rio Paraguai, localizada na Fazenda Sete Lagoas (O Telhar Agropecuária Ltda.)
em Alto Paraguai envolvendo os alunos (no caso cinco alunos de cada turma, totalizando 20
alunos) que produziram os melhores textos de cada turma.
A forma como esse trabalho vai ser realizado será explicada aos alunos, bem como o
critério de classificação dos melhores textos, os textos serão corrigidos e avaliados pela
professora Neiva da disciplina de Língua Portuguesa, porém, a escolha dos melhores textos
será feita por uma comissão composta pelo coordenador pedagógico, o gestor e outros
membros da comunidade escolar. Após os textos serem produzidos individualmente, o aluno
apresentará seu texto à professora de Língua Portuguesa, o mesmo irá ler juntamente com a
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professora, será feito a correção através do processo de reescrita, somente depois de reescrito
o texto é que o aluno deverá entregá-lo para que seja avaliado e receba sua nota, depois de
receberem a nota os textos serão entregues à comissão que será responsável pela classificação
dos textos. Somente a comissão poderá escolher os cinco textos melhores de cada turma. Esse
critério deverá ser explicado aos alunos e aceito por todos antes do início das atividades.

3 Objetivo Geral
Conhecer a história, a trajetória do rio Paraguai e sua importância para a nossa vida
social, cultural econômica, tomando consciência que preservar será o melhor caminho
para a continuação da existência humana.
3.2 Objetivos Específicos
 Conhecer a história da(s) nascente(s) do rio Paraguai e da origem do munícipio de
Alto Paraguai;
 Perceber a necessidade de se preservar o meio ambiente, de não desmantar nas
nascentes e na beira dos córregos;
 Demonstrar que o lixo descartado de forma inadequada pode trazer vários problemas,
como a poluição e doenças para a comunidade;
 Propor soluções sobre o problema com o lixo;
 Conhecer textos dissertativos argumentativos e aprender a produzi-los.
 Desenvolver a sensibilidade para a conscientização da preservação local;
 Produzir campanhas publicitárias sobre o problema do lixo na comunidade.

4 Metodologia

O trabalho será realizado nos meses de abril, maio e junho de 2018 na Escola estadual
Água Santa, no Assentamento Nova Esperança I, através de aulas expositivas com vídeos,
textos, leituras sobre os temas e com diversos tipos de atividades envolvendo os conteúdos.
Na disciplina de Língua Portuguesa os temas serão relacionados a produção de texto
dissertativo argumentativo, com produção de campanhas publicitárias visando a
sensibilização da comunidade quanto à questões como o lixo produzido nas residências, o lixo
produzido pela escola e o lixo produzido pelos alunos durante o percurso de casa até a escola
e o retorno para suas casas, haja visto que temos alunos que saem de casa por volta de 4 horas,
ficando no ônibus escolar por mais 3 horas durante seu trajeto de ida e volta. Assim, esses
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alunos consomem salgadinhos, sucos, refrigerantes, biscoitos, balas, etc. Aprender a dar um
destino adequado a essas embalagens é extremamente importante, pois muitos alunos
costumam descartá-las em qualquer lugar. Do mesmo modo, outras pessoas que passam pelas
estradas de carro e descartam lixo em lugares impróprios, algumas pessoas às vezes trazem de
suas residências na cidade e jogam na beira das estradas.
A disciplina de Ciência irá explorar questões do campo da ecologia, questões
ambientais envolvendo o desmatamento, a poluição, as doenças e outras consequências como
a contaminação da agua, a importância das matas ciliares, a preservação das espécies nativas
da região, como as capivaras, o lobo guará, as espécies de aves que podem vir a desaparecer
ao comerem peixes contaminados, a conservação da fauna e da flora para que as próximas
gerações possam vir a conhecê-las no futuro. Similarmente será trabalhado o problema do
garimpo na cidade de Alto Paraguai, o uso do mercúrio nas atividades do garimpo que vem
poluir as águas e contaminar os solos, isso tudo irá repercutir no processo de erosão do solo.
Feito todas essas atividades, faremos um trabalho final, cada aluno deverá produzir um
texto dissertativo sobre a nascente do rio Paraguai, esses textos serão apresentados
individualmente pelo aluno as professoras para uma correção e reescrita, e posteriormente
entregues às professoras. Com os textos em mãos, faremos a correção final de cada texto e
entregaremos ao coordenador pedagógico para que ele juntamente com a gestor e demais
membros da comunidade escolar possam escolher os cinco melhores textos de cada turma. Os
textos classificados terão como premiação um passeio na Fazenda Sete Lagoas em Alto
Paraguai, local onde nasce o referido rio, os demais textos serão premiados com uma medalha
para cada aluno participante. Com a realização desse passeio finalizaremos nosso projeto.
Para realização deste projeto serão necessários recursos humanos para um plano de
ação envolvendo a participação ativa dos alunos, das professoras das disciplinas de Ciências e
de Língua Português, da colaboração da equipe gestora da Escola Estadual Água Santa, de
outros professores que queiram realizar alguma atividade, dos funcionários do apoio, do
motorista do ônibus, entre outros que possam contribuir, se for necessario. Já os recursos
materiais utilizados serão vídeos, textos impressos, reportagens de TV, de jornais impressos e
revistas, livros, Datashow, notebook, livros da biblioteca da escola, papel sulfite, caderno,
lápis, caneta, etc.

5 Avaliação

1844

O projeto será desenvolvido de forma interdisciplinar com as disciplinas de Ciências e
Língua Portuguesa, as avaliações serão deforma contínua e progressiva, considerando

a

participação, o desenvolvimento do aluno frente as atividades desenvolvidas envolvendo os
conteúdos ministrados, tendo como base os critérios e objetivos de cada disciplina. Serão
avaliados as atividades de compreensão oral e descrita, as produções textuais, considerando a
coesão, a coerência nos textos produzidos e ouso adequado dos recursos de pontuação.

6 Conclusão
Consideramos relevante descrever aqui os detalhes dessa nossa jornada, até porque
quando iniciamos escrever era apenas um projeto que estávamos colocando no papel na
esperança de conseguir executar.
Como dissemos na metodologia, nosso trabalho se realizaria nos meses de abril, maio
e junho de 2018, mas a atividade final, ou seja a conclusão veio acontecer somente em julho
de 2019. No ano passado, conseguimos realizar as atividades planejadas para sala de aula até
final de junho, inclusive com a entrega dos textos corrigidos à coordenação da escola. Depois
da classificação dos textos, faltava a atividade final, ou seja o passeio na nascente para os
alunos que foram classificados com os melhores textos, porém surgiram alguns problemas
para a realização desse passeio, de modo que chegaram as chuvas e nossa viagem ficou para o
ano seguinte. Então, desde que iniciamos o ano letivo de 2019, fomos resolvendo os detalhes
que faltavam e finalmente no dia 07 de julho pudemos ir conhecer a tão famosa nascente.
Embora, esse dia tenha demorado para acontecer, foi um dia muito especial para todos nós, a
beleza das duas lagoas que tivemos a oportunidade de ver é incomparável. A nascente do rio
Paraguai é formada por sete lagoas, mas por questões ambientais e regras da propriedade só é
permitida a visita a duas dessas lagoas.
Sobre o trabalho com projetos obtivemos ótimos resultados, nossos alunos
desenvolveram textos muito bons, destacando a importância da preservação, propuseram
ideias para ajudar na questão preservação das nascentes, da beira dos córregos, na questão dos
lixos produziram uma campanha com cartazes, faixas no intuito de sensibilizar a todos da
comunidade, colocaram cartazes na escola, nos ônibus escolares, nas mercearias dos
assentamentos vizinhos e até nos postos de saúde dos assentamentos onde moram.
Percebemos que o trabalho com a Pedagogia de Projetos possibilitou um bom
desenvolvimento nos educandos, auxiliando na formação da consciência crítica, na construção
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de valores morais como o respeito mútuo, a tolerância, o companheirismo, o respeito as
diferenças e dificuldades do outro, entre outros. Enfim, que podemos aprender juntos e juntos
poderemos cuidar do nosso meio ambiente.
Finalizamos esse trabalho com a certeza de que fizemos algo de relevância para nossa
comunidade, que os assuntos trabalhados contribuíram no ensino e no aprendizado dos alunos
que participaram desse projeto.

Sobre a epígrafe que usamos na abertura desse texto,

pudemos perceber na prática que a interação da linguagem esteve presente em todos os
momentos, se concretizando em todas as atividades que realizamos.
Deixamos aqui as palavras de uma aluna ―Quando faremos outro projeto como esse‖?
―Essa é primeira vez que fizemos um trabalho assim, tão legal, precisamos fazer outros‖!
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O BIOMA CERRADO NA PERSPECTIVA DO ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS: UMA ANÁLISE REFLEXIVA E INCLUSIVA
Douglas Mendonça Garin (PPGECN/UFMT) – douglasgarin@yahoo.com.br
Edna Lopes Hardoim Pesquisadora Associada- PPGECN/ProfBio/REAMEC–ehardoim@terra.com.br.

Resumo:
A pesquisa sobre o estado da arte buscou investigar três descritores importantes para o desenvolvimento e a
justificativa de relevância em se desenvolver uma dissertação envolvendo o bioma cerrado como conteúdo do
ensino de ciências naturais, na perspectiva inclusiva de alunos que apresentam alguma deficiência sensorial,
física e ou cognitiva. Todavia, para o recorte mais específico, explicitamos a educação de surdos, com intuito de
discutir o uso das tecnologias digitais como ferramenta pedagógica de auxílio à construção do conhecimento de
alunos do ensino fundamental. A pesquisa sinalizou que embora exista um número expressivo de trabalhos
publicados nas plataformas eleitas para a consulta, as pesquisas sobre o tema abordado permanecem incipientes
e, por conseguinte, a correspondente produção acadêmica. As publicações relevantes para este estudo expressam
algumas proposições de trabalho com alunos surdos de forma imagética, outros predispõem-se a estudar os
fatores sociológicos que envolvem a educação especial, alguns trabalhos sugerem a aula de campo como
atividade de aprendizagem, mas nesta revisão sistemática da literatura detectamos poucos trabalhos com o uso
das tecnologias digitais, e os que propõem não enfocam o nosso objeto de pesquisa.
Palavras-chave: Tecnologia digital. Educação de surdos. Ambientes não escolarizados.

1 Introdução
A presente pesquisa buscou investigar de forma reflexiva e exploratória, os
descritores: Bioma cerrado, Ensino de ciências naturais na perspectiva da Educação de surdos,
na intenção de entender até que ponto as ferramentas digitais podem contribuir e desempenhar
função pedagógica no ensino de ciências naturais. Nesse sentido, para responder ao problema
central, destacamos algumas questões orientadoras: Como os professores ensinam o bioma
cerrado aos alunos? É possível compreender como o sujeito aprende observando o
comportamento digital dos participantes? Quais suas tendências educacionais? Como priorizar
as habilidades previamente levantadas em diagnóstico? Para responder estas questões
realizamos um levantamento nas principais plataformas de teses e dissertações.
Buscamos sempre a inclusão em nossos trabalhos, por isso um dos assuntos não
destacados como descritores, mas presente em nosso olhar pesquisador, é a maneira como os
autores e, por conseguinte os trabalhos pesquisados, trazem a inclusão. Verificando de que
forma é abordada essa inclusão em suas pesquisas e por consequência como sugerem que
sejam trabalhadas as habilidades e competências dos alunos conforme planejamento das aulas
e ou projetos na escola à luz de suas proposições. Não ficando somente na perspectiva de
incluir o aluno na sala de aula, deixando de lado questões pedagógicas que poderiam provocar
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uma melhora no desempenho cognitivo do aluno com deficiência. O que nos leva a sugerir
metodologias mais ativas na tentativa de dirimir estas questões.
De acordo com essas concepções a pesquisa sugere o uso das TDICs – Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação, como ferramenta de auxílio no processo ensinoaprendizagem de alunos com ou sem deficiências.

2 Referencial Teórico
Segundo a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, os desafios para se ensinar
ciências são muitos e alguns deles são destacados neste documento, sendo os principais o
ensino de ciências por investigação, o letramento cientifico e a melhora progressiva das
habilidades do indivíduo ano a ano, devido a uma sequência didática que divide o ensino em
três grandes eixos temáticos, sendo eles: TERRA E UNIVERSO, MATERIA E ENERGIA,
VIDA E EVOLUÇÃO.
A proposta de se dividir por temáticas o currículo educacional nas diferentes fases de
aprendizagem, não é nova, há muito tempo já se pensa nessa estratégia. Segundo Valente
(2005), o conhecimento é o que cada indivíduo constrói como produto de processamento, da
interpretação e da compreensão da informação. É o significado que atribuímos e
representamos em nossa mente sobre a nossa realidade. Diante dessa afirmação, podemos
dizer que é papel do (a) educador (a) que se propõe a trabalhar com essa abordagem, os eixos
temáticos auxiliam o educando a ter mais autonomia em sua construção do conhecimento que
de acordo com Freire:
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando,
procurando.
Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago.
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo.
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a
novidade. (1996, p14)

A BNCC traz uma proposta de aprendizagem em espiral que, segundo Piaget:
Se voltarmos da lógica para a psicologia ou a epistemologia, todo sistema de
conhecimentos é na realidade circular. A extensão do conhecimento consiste
somente, desse ponto de vista, em alargar tanto quanto possível o domínio
compreendido entre suas fronteiras. Conforme tivemos ocasião de mostrar em outra
ocasião, a classificação das ciências apresenta essa estrutura e o progresso de seu
desenvolvimento vem a ser transformar este círculo em espiral, por uma série
indefinida de alargamentos sucessivos desse tipo. Este caráter circular é pois
geral e documenta simplesmente a natureza organizadora de todo conhecimento,
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poroposição ao caráter exclusivamente aditivo ou linear que lhe é atribuído pelo
bom senso falsamente pedagógico. (1973, pp.183-184)

Através dessa possibilidade, os eixos se repetiriam ano a ano e se adicionarmos a essa
discussão o conteúdo de ensino de ciências mais precisamente sobre o Bioma cerrado,
poderíamos concluir que essa espiral auxiliaria no processo de ensino aprendizagem e
contemplaria o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs que sugeriam maior
autonomia por meio do incentivo ao caráter investigativo e a maturidade científica dos alunos.
Nesse sentido, justifica-se a inserção das tecnologias digitais, hoje consideradas TDICs, no
processo pois, segundo Valente (2005), as tecnologias precisam ser inseridas na educação de
modo a ensinar os alunos a pensarem e produzirem o conhecimento a partir do e com o
emprego das ferramentas tecnológicas, descartando então o uso mecânico da comunicação, o
qual só leva em conta a reprodução de atividades que antes eram desenvolvidas somente com
papel e caneta. Nesse contexto, a tecnologia assumiria o papel de ferramenta educacional com
foco na produção de ciências por meio de investigação a medida em que os estímulos fossem
facilitados pelo educador ao educando.
3 Percurso Metodológico
A metodologia utilizada para esta pesquisa do tipo estado da arte utiliza uma
abordagem qualitativa com foco principal na análise de conteúdos publicados sobre o
problema de pesquisa levantado anteriormente na introdução.
Os veículos utilizados como meio para obtenção das informações foram a plataforma
BDTD – Biblioteca Digital de Teses e Dissertações disponível em www.bdtd.ibct.br e o portal
de periódicos CAPES, disponível em: www.periodicos.capes.gov.br. Os acessos foram feitos
nas semanas entre os dias 03 e 23 de junho de 2019, a lista completa com as datas e os
horários de acessos encontram-se nas referências deste trabalho. Fez-se um recorte temporal
para a pesquisa entre os anos 2009 e 2019. Para a pesquisa foram determinados os descritores:
Bioma cerrado15, ensino de ciências naturais16 e educação de surdos17. Os descritores foram
combinados dois a dois e todos simultaneamente.
Nosso primeiro ensaio ocorreu na Biblioteca digital e filtramos como descritores
apenas os termos – bioma cerrado e ensino de ciências naturais. Após análise do resultado
15

Descritor 1
Descritor 2
17
Descritor 3
Ao nos referirmos aos descritores nas páginas subsequentes utilizaremos os números 1,2,3, para identifica-los.
16
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obtido realizamos uma segunda filtragem onde utilizamos os descritores: ensino de ciências
naturais e educação de surdos. É importante relatar que em todas as modalidades de filtros
simulamos as preposições ―DE‖ e ―PARA‖ no descritor: educação de surdos e não
apresentaram diferenças nos resultados. Em seguida acessamos o portal periódico CAPES e
fizemos as mesmas filtragens com as mesmas combinações de descritores; salientamos que ao
filtrar os três descritores juntos não encontramos trabalho algum relacionado. Destacamos que
é possível haver trabalhos relacionados em outros portais ou periódicos aqui não pesquisados.
Os trabalhos selecionados para serem descritos e discutidos nesse artigo na sessão de
resultados foram os que tiveram maior relevância ao tema, aos descritores e a inclusão.

4 Resultados

Antes de traçarmos um panorama geral dos trabalhos levantados com os descritores
indicados no objetivo dessa pesquisa sobre o estado da arte, gostaríamos de relatar que em
pesquisa prévia no diretório de grupos de pesquisas da plataforma Lattes, constatamos uma
ausência de grupos direcionados a um dos descritores sendo este a educação de surdos.
Consideramos essa informação de grande relevância para esta pesquisa haja vista que, se não
há um número expressivo de grupos de pesquisadores e, por conseguinte, pesquisadores
levantando e produzindo conhecimento sobre o assunto, dedutivamente teremos um número
bem reduzido de trabalhos publicados para este descritor. Tal fato possui relevância pois, para
delinearmos este estudo de forma equalizadora, criaremos uma dicotomia entre os demais
descritores e este em questão. De qualquer forma, se justifica legitima a tentativa de
contemplar o assunto e expressar o que existe de produções até o momento sobre educação de
surdos.
Aproveitamos o momento para dizer que a pesquisa se limitou a buscar apenas dois
canais de publicações, não eliminando, portanto, a possibilidade de haver outros trabalhos
presentes em outras plataformas, anais, periódicos específicos. Todavia, afirmamos que
procuramos trazer o que há de mais importante para esta etapa da pesquisa neste recorte de
contribuições nas pesquisas realizadas por outros pesquisadores.
Iniciaremos o estado da arte apresentando dois trabalhos produzidos por Mestrandos
do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Educação da UFMT – Universidade federal de
Mato Grosso, cujos objetivos possuíam como objeto de estudo os surdos no contexto da
educação em Ciências Naturais. Os participantes desta pesquisa foram integrantes de um
projeto realizado pelo Instituto de Educação da UFMT em parceria com a CAPES, intitulado
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Novos Talentos (PNT). No primeiro Amanda Yasmin Cezarino buscou discutir na perspectiva
cultural dos surdos, como está sendo constituída ―Cultura Surda‖ ou Surdo com letra
Maiúscula, a partir de experiências vividas por alunos surdos inseridos no Projeto Novos
Talentos (PNT) e de como eles poderiam aprender por meio da imagem, sendo já de consenso
da maioria dos educadores especializados na área de educação para surdos, que eles aprendem
de forma imagética (CERTEAU, 2009).
O estudo citado revela-se importante para a discussão e fomento às pesquisas em
ensino de ciências naturais para surdos, pois de acordo com Cezarino (2017) é possível
facilitar o ensino aos alunos surdos empregando imagens, o que de uma certa forma nos leva a
refletir sobre nossas práticas de sala de aula, onde temos uma heterogeneidade de tendências
educacionais, e que é possível ensinar surdos, mesmo não dominando a Libras (Língua
Brasileira de Sinais). A pesquisa em questão buscou desenvolver estudos teóricos sobre
relações entre ciência, cultura, cultura surda e educação em ciências naturais, dando destaque
à educação de surdos, tendo como objetivo geral analisar experiências vivenciadas no Projeto
Novos Talentos/UFMT/Capes, notadamente no que se refere ao uso de fotografia na educação
em ciências naturais para estudantes surdos. Os resultados obtidos, segundo a autora, foram
de grande importância, pois permitiram ao participante momentos de reconstrução de
conhecimento que antes tinham visões centralizadas.
Do ponto de vista da educação de surdos, as narrativas deram destaque à importância
da experiência vivenciada no projeto de extensão universitária em questão, sobretudo porque
possibilitou aproximações com a educação de surdos. A autora descreve, ainda, as
experiências relatadas pelos monitores do PNT, que contribuem dizendo que a fotografia pode
ser um meio de expressar a linguagem, o que na nossa opinião pode ser entendida como uma
forma de linguagem, e que a fotografia ajuda a entender contextos históricos e sociais no diadia do participante. Os protagonistas desses estudos também foram ouvidos pela autora, em
entrevista realizada com surdos que integram o CEAADA- Centro Educacional de Apoio
Deficiente Auditivo, que relatam ter sido uma experiência significativa e potencializadora em
suas vidas, especialmente no ensino de ciências naturais. A Cezarino conclui, nos dizendo
que:
As discussões apresentadas nesse estudo remetem ao entendimento de que os surdos
são sujeitos que historicamente permaneceram à margem da cultura ouvinte.
Tiveram a sua identidade e cultura negadas, principalmente pelo não
reconhecimento de seus artefatos culturais. Na antiguidade a surdez era considerada
como castigo dos deuses e por essa razão pais tinham autorização para sacrificar
filhos surdos pelo entendimento de que não eram merecedores da vida. (2017, p75).
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Uma outra pesquisa destacada, também, é de uma mestranda do Instituto de Educação,
da UFMT. A autora Ana Paula Medeiros Destro traz de forma qualitativa de estudo de caso,
onde fora utilizado, um caso em especifico, o de uma Professora e suas experiências
pedagógicas no ensino de ciências naturais para surdos. Conforme a autora, o delineamento da
pesquisa seguiu uma perspectiva inclusiva dos alunos surdos no contexto escolar, e teve como
objetivos as experiências pedagógicas narradas por uma docente, identificando desafios,
posicionamentos e potencialidades na educação em Ciências Naturais para surdos.

Os

resultados sinalizam que os principais desafios manifestados pela professora foram a falta de
formação específica para educação de surdos, falta de políticas públicas que asseguram
seleção de professores capacitados para trabalhar com surdos além de dificuldades na
comunicação entre professores e os alunos com surdez, agravados pela falta de intérprete para
ajudar na condução dos trabalhos pedagógicos e, por último, porém não menos importante, é a
falta de sinais em Libras para termos e conceitos da área das Ciências Naturais.
Para dirimir esses obstáculos, a professora utilizou ferramentas lúdicas com
foco imagético de atividades que projetassem o aluno surdo como protagonista do processo
educativo e atividades curriculares. Utilizando-se também das tecnologias digitais para
auxiliar nesse processo, um ponto relatado nesta pesquisa e que nos leva a refletir é o da
professora citar a auto formação como estratégia também de equalizar o conhecimento sobre o
assunto, pois partimos do pressuposto de que é necessário querer para buscar novos
conhecimentos sobre o assunto. As conclusões deste estudo indicam a necessidade de uma
maior atenção das autoridades no que concerne à formação continuada e à extensão
universitária dos estudos para o profissional docente, pois nessa perspectiva as redes
colaborativas de estudo podem contribuir com trocas de experiências, vivências e informações
específicas sobre educação para surdos.
As pesquisas na Biblioteca digital com os descritores 1 e 2 sinalizam apenas 2 artigos
de pesquisadores que, coincidentemente, são de IES da região Centro Oeste e dão foco ao
cerrado do ponto de vista didático, trabalhando como assuntos principais a representação da
natureza e da biologia das espécies que compõem a fauna e a flora desse bioma; um na
perspectiva do que trazem os livros didáticos e de que forma eles tratam as definições e
influenciam o processo de ensino/aprendizagem dos educandos. O outro busca a perspectiva
dos alunos e como se relacionam com os fenômenos naturais da biologia do bioma cerrado. O
estudo foi feito com uma turma de 7° ano do fundamental de uma escola (pública) do DF –
Distrito Federal, esses trabalhos tiveram como autores Domingas Siqueira, et al e Deise Dias
Barreto, respectivamente.
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No segundo ensaio feito com os descritores 2 e 3, a pesquisa revelou 50 trabalhos
relacionados, dentre os quais apenas dois possuem relevância para esta pesquisa. No primeiro
Marco Aurélio Tupinambá Viana Filho,

busca reforçar o raciocínio lógico dos alunos com surdez

por meio do modelo qualitativo de aprendizagem, que busca compor através da causalidade
ou seja situações habituais no dia-dia do aluno na formação de conceito e entendimento,
transformando em aprendizagem o que foi interpretado através de imagens. O segundo tratase da tese de Ana Regina e Souza Campello, que tem como foco o que o aluno surdo vê e como
isso interfere/colabora no processo de ensino-aprendizagem, traçando um panorama históricoreflexivo da linguagem visual abordada em diferentes épocas. Os demais trabalhos
encontrados na BDTD, contemplam dentro da perspectiva de educação de surdos, o
desenvolvimento social e cognitivo do aluno com surdez, a formação docente e o ensino de
PcD (surdos), a inclusão social dos surdos no âmbito escolar e trabalhos envolvendo o
processo de aprendizagem das disciplinas química, física e matemática. Salientamos que em
nossas leituras não detectamos nessa base de dados, algo relacionado diretamente ao ensino
das disciplinas de biologia e ciências ou à natureza e meio ambiente para educação de surdos.
A segunda parte da pesquisa contou com busca feita no portal periódicos CAPES,
onde, utilizando a combinação dos filtros 1 e 2, constatamos 34 trabalhos relacionados, e,
entre esses, com relação ao nosso objeto de estudos, destacamos mais 2 artigos. No primeiro,
a autora Ana Maria de Andrade Caldeira discute algumas estratégias para o ensino de biologia
e química sob a luz da formação de campo conceitual, utilizando como exemplo a natureza e
o bioma cerrado; o segundo é de grande relevância para nossa pesquisa, pois Razuck Ribeiro
et al, em parceria com aluno de programas de extensão universitária (PIBID), elaboraram um
roteiro de aula de campo para alunos do 7° ano fundamental de uma escola; os alunos
participantes da pesquisa fizeram uma aula de campo em uma região de cerrado do Distrito
Federal e, na sequência, fizeram a manipulação de animais vertebrados e invertebrados
pertencentes a flora nativa do bioma. Os resultados foram muito importantes, pois os alunos
puderam estudar os fatores fisiológicos, biológicos e anatômicos dos animais, bem como sua
importância para a conservação do bioma em questão.
Os

outros

trabalhos

encontrados

pelos

buscadores

relatam

a

agricultura,

geoprocessamento, turismo e sustentabilidade, desmatamento e biodiversidade, todos esses
assuntos em âmbito de educação superior ou pesquisa técnica, sendo o ensino de ciências
contemplado de uma forma não aplicada ao foco desta pesquisa.
Os resultados da filtragem dos descritores 2 e 3 relataram um montante de 30
publicações relacionadas, dentre as quais destacamos outros 2 artigos sendo

pertinente
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comentar aquele desenvolvido por Olivia Van Der Weid, que em sua dissertação faz um
resgate das metodologias históricas de ensino da criança com cegueira, buscando propor
adaptabilidade das cartilhas de ensino que auxiliem no processo de aprendizagem e, por fim, a
pesquisa propõe contribuir para uma Pedagogia da Cegueira, utilizando os conceitos
ambientais e explica como o corpo dos cegos se estende para a percepção e formação desses
conceitos e expressa as consequências oriundas dessa perspectiva.
Na sequência, Paula Boos Höher et al. (2012) trazem em seu artigo a discussão sobre a
importância dos cinco sentidos em um aluno ouvinte e como os demais sentidos são realçados
na ausência da audição em alunos surdos. Esta experiência ocorreu com uma turma de alunos
surdos que participaram de uma trilha ecológica que, ao final, foram submetidos a avaliações
para verificação do que foi aprendido. Uma dessas atividades foi a de expressar, por meio de
desenhos, o que foi compreendido. Os estudos desses pesquisadores ratificam que os alunos
surdos têm uma maior percepção dos outros sentidos devido à ausência da audição, sendo a
imagem, ou seja, a visão, o principal e mais aguçado sentido. Tal afirmação foi constatada na
análise do material produzido pelos participantes do estudo, que sugerem, inclusive, relações
do ambiente com situações de dia-dia dos alunos surdos.
O último trabalho escolhido para ser comentado é o de Mônica Erika Pardin Steinert, a
dissertação discute o tema educação em saúde tendo como principal foco os microrganismos.
O artigo traz o uso das tecnologias digitais como estratégia para o ensino de Ciências em sala
de aula, a Dissertação faz parte do mesmo Programa de Mestrado cursado por um dos autores
desse artigo, da Universidade Federal de Mato Grosso que confere o Diploma de Mestrado
Profissional na área de Ensino, que de acordo com a normativa o mestrado profissional tem
por objetivo, entre outros, a criação de um produto educacional. Para este, a autora criou o
SAMBI, que traz dentro de um aplicativo de celular online, informações que vão desde dicas
de saúde e higiene pessoal até conteúdo específicos de micro biologia e a fisiologia dos
organismos causadores de enfermidades nos seres vivos. O que é de grande relevância para a
nossa pesquisa haja vista que sugere o uso de telefones móveis como estratégia para o ensino
em sala de aula e pode ser utilizado por Professores e Alunos.
A Tabela 1 resume os trabalhos obtidos e analisados da busca nas bases BDTD e
Periódicos Capes empregando os descritores Bioma cerrado, ensino de ciências naturais e
educação de surdos e traz a principal abordagem de cada um dos trabalhos considerados
pertinentes para apoiar teórica e/ou metodologicamente nossa pesquisa.
Tabela 1. Artigos, Teses e Dissertações analisados, referentes aos descritores: 1 – Bioma
cerrado, 2 – ensino de ciências naturais, 3 – educação de surdos
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Descritores

Bioma cerrado
e Ensino de
ciências
naturais

Autor
SIQUEIRA,
Domingas
Cruvinel
Batista de

Título
Representação
do cerrado nos livros
didáticos na rede
pública do estado de
goiás Goiânia

Periódico/ano
BDTD/2011

Abordagem
Perspectiva de ensino do bioma
cerrado nos livros didáticos.

DIAS, Deise
Barreto

Concepções de meio
ambiente e natureza :
uma reflexão com
alunos de 7º ano
do ensino fundamental
do distrito federal
Formação de conceitos
no ensino de biologia e
química
Animais do cerrado:
indo além da
sala de aula
Ensino de ciências para
alunos surdos:
aplicação de modelo
qualitativo baseado em
raciocínio qualitativo
para alunos do ensino
fundamental i
Aspectos da
visualidade
na educação de surdos

BDTD /2013

Concepções de natureza e meio
ambiente

PERIÓDICOS
CAPES/2009

Métodos de ensino de conceitos
de biologia e química

PERIÓDICOS
CAPES /2016

Aula de campo envolvendo os
alunos no conteúdo bioma
cerrado
Raciocínio qualitativo para
alunos com surdez.

BDTD/2008

Comunicação visual

O corpo
estendido de cegos:
cognição, ambiente,
acoplamentos.

PERIÓDICOS
CAPES /2015

Discutir e propor novos
métodos adaptativos de ensino
de ciências para crianças cegas.

HOHER,
Paula Boos ;
CORREA,
Paulo
Edelvar
Peres

Percepções de alunos s
urdos em trilha
ecológica com o uso
dos diferentes sentidos:
uma abordagem
da educação ambiental.

PERIÓDICOS
CAPES /2012

A educação ambiental na
perspectiva da observação e o
registro imagético de uma aula
de campo em trilha ecológica.

CEZARINO
, Amanda
Yasmim

Fotografia como
prática de enunciação:
experiências
vivenciadas na
educação em ciências
naturais para surdos, no
contexto do projeto
novos
talentos/ufmt/capes
Educação em ciências
naturais para surdos:
uma análise de
experiências
pedagógicas
"Sala de aula, um
sistema autopoiético
para a educação em

PERIÓDICOS
CAPES /2017

Uma da imagem como
estratégia de ensino à alunos
surdos.

PERIÓDICOS
CAPES /2017

Estudo realizado com base nas
reflexões das práticas educativas
de uma Professora de Ciências
com alunos surdos.

PERIÓDICOS
CAPES /2017

Uso do aplicativo SAMBI
através das Tecnologias para
ensino de Ciências Naturais,

CALDEIRA
, Ana Maria
de Andrade
RIBEIRO,
Razuck.
et al
VIANA
FILHO,
Marco
Aurelio
Tupinamba

Ensino de
ciências
naturais e
Educação de
surdos

CAMPELL
O, Ana
Regina e
Souza
WEID,
Olivia
Von Der

DESTRO,
Ana Paula
Medeiros

STEINERT,
Mônica
Erika Pardin

BDTD/2016
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Bioma
Cerrado,
Ensino de
ciências
naturais e
Educação de
surdos

saúde com uso do
aplicativo sambi"
Nenhum trabalho
encontrado
Nenhum trabalho
encontrado

com foco na saúde coletiva.
BDTD
PERIÓDICOS
CAPES

Fonte: Elaboração dos autores (2019).

5 Conclusões
O recorte feito nesta pesquisa revela que existem trabalhos de pesquisas e
conhecimentos sendo produzidos e ou fomentados em relação aos descritores aqui definidos.
Porém, dentre o que pudemos verificar, foram ao todo 118 trabalhos analisados, dos quais
apenas 11 foram referenciados por serem de relevância a implementação do objetivo geral
definidos nessa pesquisa, que foi investigar como o uso das Tecnologias Digitais de
comunicação e informação podem ser utilizadas no ensino do Bioma cerrado para alunos do
ensino fundamental, tendo como destaque alunos com surdez, bem como outras deficiências.
Dentre os trabalhos referenciados, podemos concluir que existem algumas pesquisas
com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos com ou sem deficiência, mas as
mesmas apontam que os trabalhos ainda permanecem seguindo modelos de reprodução ou
transferência de conhecimento, sem que haja uma maior participação do sujeito como
protagonista de sua aprendizagem.
Tal levantamento sobre o estado da arte justifica a necessidade de se propor o uso das
tecnologias digitais de informação como tentativa de oferecer maior liberdade e autonomia ao
educando no que concerne a sua aprendizagem. Percebemos, também, com este levantamento
que ainda é incipiente o número de pesquisas incluindo essas tecnologias no dia-dia da sala de
aula, tecnologia que é aclamada por muitos teóricos da educação como uma poderosa
ferramenta pedagógica para o processo de aprendizagem.
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O ESTADO DA QUESTÃO SOBRE A REUTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE
SOJA DE FRITURAS NA PRODUÇÃO DO SABÃO EM UM
CONTEXTO DE ECONONOMIA SOLIDÁRIA E ENSINO DE QUÍMICA
Resumo
A reutilização do descarte, do óleo de frituras ainda é pouco gerenciável, quando isso não acontece esse óleo é
jogado na pia da cozinha, no ralo, ou mesmo, no lixo comum, causando impactos ao meio ambiente. Em alguns
casos, o óleo é usado na produção de sabões, que é historicamente, seja antigamente ou em nossa época, presente
no cotidiano de muitas pessoas cujos saberes resultam em diferentes receitas incorporadas ao longo da história.
Perante tal temática foi realizado levantamento bibliográfico para a produção do estado da questão, com o
objetivo de levantar e analisar estudos em torno da abordagem do tema sabão no Ensino de Química. As fontes
utilizadas para a pesquisa foram primeiro, o catálogo de teses e dissertações da CAPES, sendo o recorte temporal
o período de 2014 a 2018, segundo, a Revista Química Nova na Escola (QNEsc), sendo esta pesquisa realizada
apenas por meio do descritor ―sabão” sem recorte temporal de ano. O levantamento resultou na compreensão do
quanto a abordagem do tema sabões a partir do óleo reutilizável, em um contexto de economia solidaria,
acentuou a relevância da pesquisa, dando ênfase à perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Palavras – chave: Ensino de Química, Questões socioambientais, Economia Solidária e Sabões.

INTRODUÇÃO

A Química é uma das disciplinas da matriz curricular que compõe a base nacional
comum curricular brasileira. É vista muitas vezes pela sociedade e também na Educação
Básica, no Ensino Médio, como um conjunto de conhecimentos de difícil aprendizagem,
inclusive pela descontextualização dos conteúdos, em não se considerar os conhecimentos
prévios dos sujeitos, o que dificulta o entendimento. Nessa perspectiva, a contextualização
possui diferentes funções, as quais permeiam desde motivar o aluno, facilitar a sua
aprendizagem, bem como desenvolver significados pessoais no processo de aprendizagem da
ciência Química. Também é tida como indispensável no processo de ensino no sentido de
possibilitar a consideração das representações cotidianas de certos fenômenos naturais que os
sujeitos têm previamente, com as representações científicas, possibilitando uma relação entre
o ensino e aprendizagem de forma mais efetiva.
Considerando que no Brasil desde a década de 1970 já existia essa preocupação de
educadores do Ensino de Química em incorporar no currículo da disciplina de Química,
temáticas relativas às implicações da Química na sociedade, com o objetivo que o sujeito,
possa ter o mínimo de conhecimentos químico, para que assim, possam se posicionar perante
as informações químicas diversas veiculadas na sociedade. Nesse aspecto, corrobora também
com essa ideia os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação (PCN‘s), quando
descrevem a química ―[...] como um ensino de extrema importância e de grande contribuição
como instrumento da formação humana, visando à autonomia do sujeito no exercício da
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cidadania‖. E, mais recentemente, seguindo essa perspectiva dos PCN‘s, a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), quando afirma que os sujeitos devem ser protagonistas de seu
processo de aprendizagem. Nesse sentido, a proposta de pesquisa apresentada, neste trabalho,
resulta de uma pesquisa de mestrado que buscará levantar e analisar se o ensino de Química
está sendo pensado como uma questão social na formação dos sujeitos. Intenciona-se
trabalhar com o contexto dos sujeitos, a produção do sabão correlacionando com
conhecimentos científicos (Ensino de Química), conhecimentos históricos e levantar a visão e
o conhecimento da economia solidária frente à economia vigente.
Sendo assim, diante desta intenção de pesquisa, temos nos perguntado: como a
temática de abordagem ―sabões‖, a partir do óleo de soja está sendo pensado/ trabalhado no
Ensino de Química? Para conhecer a situação de outras pesquisas realizadas neste sentido,
utilizou-se a pesquisa do tipo estado da questão, que serve para fundamentar e justificar a
relevância da proposta a ser pesquisada. Sendo assim, o estado da questão tem o
Desafio de mapear e de discutir certa produção acadêmica em diferentes
campos do conhecimento tentando responder que aspectos e dimensões vêm
sendo destacado privilegiado em diferentes épocas e lugares, de que formas
em quais condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado,
teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais,
congressos e de seminários (Ferreira, 2002, p. 258).

Assim, no sentido de mapear e discutir as produções, em relação ao sabão produzido a
partir do óleo de soja de frituras, traz uma perspectiva do contexto cultural e social dos
sujeitos, possibilitando um processo de ensino e aprendizagem correlacionado com o
cotidiano deles. Justifica-se relevante essa abordagem, na perspectiva de compreender as
pesquisas que defendem uma educação comprometida em formar um sujeito que domine um
mínimo de conhecimentos químicos e ainda possa perceber o papel e a importância da
Química, contribuindo para o exercício de sua cidadania de forma crítica e não apenas como
simples decodificação de símbolos e fórmulas.
No âmbito desta pesquisa, para que esse objetivo ocorra de forma significativa,
defende-se que o ensino de Química deve ser desenvolvido de forma contextualizada e
associada

realidade do sujeito, rompendo com o ensino tradicional, linear, "conteudista‖ e

desenvolvido de forma bancária no qual o aluno é visto como um depósito, como evidencia
Freire (1987), sem a preocupação social de formar o sujeito, para que ele possa participar
ativamente na sociedade.
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Pesquisas Metodológicas
Do ponto de vista metodológico, para a realização desta pesquisa que buscou
estruturar o estado da questão, foram feitas duas ações: 1. Pesquisa no catálogo de
dissertações e teses da CAPES, com um recorte temporal dos anos de 2014 a 2018, a partir do
descritor ―Sabão‖ e 2. Pesquisa nos artigos QNEsc, com o descritor ―sabões‖ apenas, sem
recorte temporal de ano. O refinamento foi efetuado a partir da definição das áreas de
concentração e de conhecimento, delimitada pela área multidisciplinar e de ciências
ambientais e ensino de ciências e matemática.

Resultados e Discussões
No catálogo de dissertações e teses da CAPES, foram encontrados oito trabalhos, visto
que dos oito apenas quatro relacionavam o tema produção de sabão a partir do óleo de soja.
Na Revista Química Nova na Escola, foram levantados cinco trabalhos, com base no
descritor ―sabões‖, que são de anos como 1995, dois trabalhos; outros em 2000 e 2010; e o
mais atual de maio de 2019.
Tabela1. Panorama da pesquisa: Levantamento CAPES de 2014a 2018.

Título das dissertações e
teses.

AUTORES/ORIENTADORES

PROGRAMA, INSTITUIÇÃO
E ANO DE DEFESA

1-A Educação Ambiental no
Colégio Militar – CMPM I,
Manaus – AM: A Importância da
Reutilização do Óleo de Cozinha
na
Produção
de
Sabão
Ecológico.
2-Descarte de Óleo vegetal no
Meio Ambiente: implantação de
Programa
de
Educação
Ambiental e Coleta.

Sonia Albuquerque de Freitas
Claudio Nahum Alves

Mestrado
Profissional
em
Ciências e Meio Ambiente.
Universidade Federal do Pará,
2017.

Viviane Miriam Cardoso Cruz
Vanessa Aparecida Feijó de
Souza

Mestrado Profissional em Saúde
Ambiental Instituição de Ensino:
Centro
Universitário
das
Faculdades
Metropolitanas
Unidas, São Paulo, 2016.
Mestrado Profissional em Meio
Ambiente urbano e Industrial
Instituição
de
Ensino:
Universidade Federal do Paraná,
2017.
Doutorado
em
ciências
Ambientais,
Instituição
de
Ensino: Universidade Federal de
Goiás, 2016.

3- A logística reversa dos óleos
residuais em Curitiba: estudo de caso
no bairro de Santa Felicidade.

Isabel Larsen
Regina Weinschutz

4- Produção e Avaliação Físico –
Química e Ecotoxicológica de
Biodiesel Etílico de Óleos
Residuais de Fritura.

Rubia de Pina Luchetti
Nelson Roberto Antoniosi Filho

Fonte: A autora1

A partir dos trabalhos identificados, cuja temática se relaciona com esta pesquisa,
apresentamos alguns aspectos apresentados pelos respectivos autores.
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Iniciamos por Freitas (2017). A autora desenvolveu sua pesquisa no colégio Militar da
Policia Militar do Amazonas – CPMM I, tendo como público alunos do ensino do ensino
fundamental. Como procedimento metodológico, realizou uma palestra de sensibilização a
respeito de educação ambiental na escola, auxiliado, ainda, pela exibição de vídeos, em que
evidenciava a reutilização do óleo de cozinha na fabricação de sabão ecológico. Na seqüência
de seu trabalho, deu-se preferência não só à abordagem da educação ambiental na escola, mas
também como avaliar o conhecimento dos alunos acerca da reutilização do óleo de cozinha.
Com isso, Freitas (2017) pretendeu sensibilizá-los sobre o reaproveitamento do óleo na
fabricação de sabão ecológico. Para obtenção de informação acerca do tema, a autora se
utilizou de questionários, tanto antes quanto depois da palestra, com a participação de 149
estudantes da escola,
Quanto à análise dos questionários, Freitas (2017) constatou que, inicialmente, poucos
alunos tinham noções a respeito do assunto (35,49%). Porém, após a realização da palestra,
84,08% dos alunos revelaram ter conhecimento do tema estudado. Dessa forma, os resultados
obtidos demonstraram que houve uma apreensão do tema por parte dos alunos,
principalmente, a respeito do mal que o descarte inadequado do óleo de cozinha pode causar
ao meio ambiente, assim como a compreensão de que, quando o óleo é reutilizado, contribui
para a preservação do meio. Ressalta a autora que as atividades desenvolvidas com os alunos
contribuíram para evidenciar a necessidade de estimulá-los a utilizar instrumentos inovadores
e dinâmicos, com a finalidade de desenvolver a consciência sobre o meio ambiente. Na
prática, a conseqüência dessa ação é o uso de recursos naturais de forma adequada.
Cruz (2016) é outra autora em questão. A autora desenvolveu um estudo, cujo objetivo
é investigar o destino do óleo vegetal residual, para isso recorreu aos estudantes do curso de
pedagogia do Centro Universitário de Anhanguera de São Paulo, com 816 alunos.
Inicialmente Cruz (2016) aplicou um questionário. Nele, a autora investigou onde eram
descartadas as sobras de óleo nas preparações culinárias. Isso incluiu 255 alunos. Na
seqüência, foram elaboradas oficinas com 54 alunos, momento em que aprenderam a fazer
sabão caseiro e, mais desenvolvimento de atividades de sensibilização com os demais
estudantes. No encerramento das abordagens, houve uma intervenção, e diante do resultado
obtido, a autora propôs um programa de implantação do posto de coleta de óleo vegetal usado.
Outro estudo para a abordagem foi de Laersen (2017). De acordo com a autora, no
Brasil, a estimativa é que anualmente são produzidas 1,2 milhão de toneladas de OGR – óleo
e gorduras residuais, mas desse total, apenas 2,5 a 3,5% do óleo vegetal comestível
descartado, ou seja, é destinado à reciclagem. Nesse sentido, pode-se dizer que o retorno dos
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OGR (óleo e gorduras residuais) à cadeia produtiva, tornam-os matéria-prima para produtos
como biodiesel e sabão. Dessa forma, há ganhos de natureza ambientais, econômicas e
sociais.
A primeira etapa do estudo da autora objetivou um levantamento de âmbito doméstico
acerca do estado atual da logística reversa dos OGR (óleo e gorduras residuais) em Curitiba.
Para atender a esse objetivo, o estudo utilizou-se, nessa fase, de visitas e entrevistas aos atores
envolvidos na coleta e reciclagem deste resíduo. Paralelamente, também, realizou-se um
estudo de caso, no bairro de Santa Felicidade, cujo fim era conhecer a situação do descarte
dos OGR (óleo e gorduras residuais), além de explorar o conhecimento dos residentes a
respeito dos programas de coleta existentes, assim como os impactos ambientais que os óleos
causam. Essa atividade exigiu a aplicação de 202 questionários em uma amostragem por
conveniência.
No que a autora chama de terceira parte da pesquisa, ela acompanhou no Colégio
Estadual Francisco Zardo, projeto de educação ambiental e sensibilização à reciclagem. O
projeto foi criado pelos alunos da Instituição, com o fim de coletar os OGR e produzirem
sabão artesanal. Na avaliação do impacto educativo decorrente desse projeto na comunidade
escolar, foram utilizados questionários, antes e depois do desenvolvimento do projeto. Os
resultados conjuntos, envolvendo as três etapas, demonstraram que a logística reversa dos
OGR é fonte de renda e geradora de emprego, além de envolve várias entidades públicas e
privadas na área urbana.
Considerando os estudos realizados, a experiência apontou para a necessidade de uma
educação ambiental permanente e transdisciplinar, condição que já é proposta na própria
legislação brasileira.
Em última análise, trabalhamos com a tese de doutorado de Luchetti (2016). Nele, a
autora desenvolve um estudo descrito como obtenção de vias de produção de biodiesel etílico de
ORF (Óleo e gordura de fritura residual), a partir de um tratamento da matéria-prima, seguido de
processos conjugados e um controle de qualidade e ecotoxicológico. De acordo com a autora, o
primeiro processo conjugado otimizado foi iniciado com uma esterificação ácida (razão molar
etanol: ORF (Óleo e gordura de fritura residual) 11:1, 2,5% de concentração de H2SO4 por 4h) e
posteriormente uma transesterificação alcalina (1,5% de concentração do KOH e razão molar
etanol: matéria graxa de 13:1 por 4 horas). Para a autora, isso permitiu a produção de um biodiesel
etílico de ORF (Óleo e gordura de fritura residual), cuja qualidade era similar à obtida para o
biodiesel de óleo de soja refinado, exceto em relação à estabilidade oxidativa.
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Na dinâmica de seu estudo, foi realizado outro estudo no sentido de desenvolver as
melhores condições de obtenção de ácido graxo livre (FFA) a partir da acidificação de sabão de
ORF (óleo e gordura de fritura residual), com o ácido fosfórico. Dessa forma, foi utilizado um
planejamento experimental fatorial, no qual se obteve melhores resultados com a percentagem em
excesso do KOH de 30%, por 2h e temperatura de 90°C. Após a purificação do FFA, houve a
realização de uma dupla esterificação etílica ácida, para a produção do biodiesel etílico de ORF.
Diga-se de passagem, que não foram encontrados estudos com essas variáveis e características.
A autora esclarece que as amostras de biodiesel etílico de ORF (óleo e gordura de fritura
residual), que foram produzidas, tiveram seus processos de qualidade de acordo com os limites
mínimos exigidos, com exceção da estabilidade oxidativa, que é afetada pela presença de
componentes oxidados de primeira ordem (hidroxidienos e hidroperoxidienos) e de segunda
ordem (cetoperoxidienos).
Em relação à toxicidade dessas amostras de biodiesel e suas misturas BX em ambiente
aquático salino ou salobro, Luchetti (2017) realizou testes ecotoxicológicos nas suas frações
solúveis, para tal, foi utilizado como organismo-teste, náuplios de Artemia salina. Nesse aspecto,
pôde-se verificar que quanto menor a quantidade de biodiesel e maior a quantidade de diesel na
mistura, menor é a concentração de eluato necessária para a mortandade dos náuplios de Artemia
salina.
A leitura e análise do estudo desenvolvido por Luchetti (2017) permitem dizer que a tese
da autora contempla mais a produção de biodiesel, utilizando como matéria prima o óleo vegetal.

A leitura e análise dos trabalhos realizados Freitas (2017), Cruz (2016), Laersen
(2017) e Luchetti (2017), permitem verificar que os estudos desenvolvidos dão a ênfase à
sensibilização e criação de programas e não contemplam o ensino de Química, relacionado à
produção do sabão. Neste sentido, os levantamentos e análises das pesquisas nos remetem a
fazer uma indagação de como se tem usado o óleo de cozinha para o ensino e aprendizagem
de Química e, ainda, como está sendo pensado como questão social na formação dos sujeitos?
Pois como é explicitado pelos autores Santos et al. (2011), em relação ao ensino de química,
O Compromisso da Educação Química implica que a construção
curricular inclua aspectos formativos para o desenvolvimento de
uma cidadania planetária. No ensino de ciências, isso exige uma
base de conteúdos articulada com questões relativas a aspectos
científicos, tecnológicos, sociais, econômicos e políticos.

Assim, percebe-se a importância de trazer temas que fazem parte do contexto histórico
e social dos sujeitos para correlacionar o ensino de química de forma a possibilitar uma
aprendizagem significativa.
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Neste sentido, foram realizadas pesquisas com o objetivo de se fazer também o
levantamento, dos artigos da Revista Química Nova na Escola com a palavra descritor
―sabão‖, na intenção de levantar em que aspecto de abordagem teria como resultados, assim
foram obtidos cinco artigos de diferentes anos de 1995/2000/ 2010 / 2019.

Panorama da pesquisa: Levantamento de artigos na QNEsc.
TÍTULO DOS ARTIGOS
1- Água Dura Em Sabão Mole

2 - Xampus

3 - Sabão e Detergentes como tema organizador de
aprendizagens no ensino médio

AUTORES
Gerson de Souza Mol,
André Borges Barbosa,
Roberto Ribeiro da Silva.
N0 2, p 32 –33, nov.1995
André Borges Barbosa;
Roberto Ribeiro da silva.
N° 2, p 3 – 5, nov.1995
Cláudio NazariVerani,
Débora Regina Gonçalves;
Maria da Graça Nascimento.
N° 12, p.15 – 19, nov. 2000.

4 - As Questões Ambientais e a Química dos Sabões e
Detergentes

Elaine Maria Figueiredo Ribeiro;
Juliana de Oliveira Maia;
Edson José Wartha.
N03, p.169 -175, aos 2010.
5-Produção de Sabão no Assentamento Rural Monte Luciana Massi;
Alegre: Aspectos Didáticos, Sociais e Ambientais
Carlos S. Leonardo Júnior
Vol. 41, N° 2, p. 124-132, maio 2019
Fonte: A autora 1

Em relação ao artigo de Mol et al. (1995), intitulado de Água Dura em Sabão Mole,
inclusive, parafraseando a canção Planeta Água, composta por Guilherme Arantes, os autores,
em relação ao sabão, citam que na seção ―Química e Sociedade desta edição‖, os sabões são
constituídos de sais orgânicos, cujas moléculas possuem uma parte apolar e outra polar. Os
sabões e os detergentes formam um grupo de substâncias denominado agentes tensos - ativos
(reduzem a tensão superficial da água) e, por isso, atuam na limpeza de objetos e superfícies.
E, ao final do artigo, propõem fazer uma experiência para observar o efeito sobre os sabões,
em relação à dureza da água.
No artigo Xampus, os autores Barbosa e Silva (1995), resgatam um pouco da história
do sabão, enfatizando que nas ruínas de Pompéia, destruídas aproximadamente em 79 a.C.,
pela explosão do Vesúvio, arqueólogos desenterraram uma fábrica de sabão. O artigo traz
conteúdos relacionados ao ensino de Química como a acidez e a alcalinidade de Xampus. Já,
no artigo, Sabões e Detergentes como Tema Organizador de Aprendizagens no Ensino Médio,
Veraniet et al. (2000) abordaram uma experiência desenvolvida junto a estudantes da primeira
série do ensino médio, que se refere a uma abordagem de conteúdos de Química articulada a
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vivencias cotidianas dos alunos – no caso o tema social ―sabões e detergentes‖. Nesse artigo,
os autores enfatizam a preocupação dos educadores na atualidade em relação a metodologias
aptas a tornar o processo de ensino e aprendizagens mais produtivo (HERRON e
NURRENBERN, 1999), ou seja, a preocupação em trazer um tema relacionado ao cotidiano e
a vivencia dos alunos. Nesse sentido, Lutfi (1992) salienta a química do cotidiano não como
modismo, porém, com um olhar, que a ressalta no contexto seu papel social, considerando a
sua contextualização social, política, filosófica, econômica e ambiental.
Ao analisar o artigo de Ribeiro et al. (2010), intitulado Questões Ambientais e a
Química dos Sabões e Detergentes, os autores apresentam um relato de experiências sobre o
desenvolvimento de uma proposta de ensino temático em Química, por meio da abordagem de
questões ambientais relacionadas ao uso de sabões e detergentes. Os autores colocam temas
que busquem trabalhar os aspectos sociais, econômicos e ambientais do contexto em que
estão inseridos os sujeitos.
No artigo de Massi e Junior (2019), Produção de sabão no Assentamento Rural Monte
Alegre: Aspectos Didáticos, Sociais e Ambientais, os autores abordaram o saber popular
permeado pelo conhecimento cientifico e tecnológico, a produção de sabão como pratica
social.
Com base nos levantamentos realizados nos artigos e na tese, o fazer sabão aparece
não só como uma pratica social, que se pode correlacionar com os conhecimentos científicos
do ensino da Química, mas também evidencia uma prática presente no cotidiano dos sujeitos.

Considerações
O levantamento bibliográfico na CAPES e na QNEsc, possibilitou ter um panorama de
trabalhos que estão sendo desenvolvidos relacionados à temática proposta em nossa pesquisa
sobre a reutilização do óleo de soja de frituras na produção do sabão em um contexto de
economia solidaria e Ensino de Química. As dissertações trouxeram um aspecto de
conscientização a respeito dos projetos que contemplem uma ação de sensibilização e
implantação de um posto de coleta de óleo vegetal usado, entre outras. Essas dissertações
contemplavam áreas de ciências ambientais, saúde, sendo que não envolvem uma proposta
para o ensino, ensino de Química. Os artigos da QNEsc trazem a relevância dos relatos de
experiência, bem como as contribuições que esse tipo de pesquisa produz no aspecto não
somente das questões ambientais, que é bastante enfatizado nos diversos artigos pesquisados,
mas também com a participação ativa dos sujeitos no processo de ensino e aprendizagem e
relevante também como uma necessidade formativa e educativa.
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Nesse contexto, daremos continuidade a uma pesquisa que poderá trazer as
implicações que envolvam o ensino de química, questões socioambientais, economia solidaria
e sabões, considerado um tema de relevância no processo de ensino e aprendizagem em nossa
área. ―Em especial, porque trata - se da abordagem de contexto social que permeia o cotidiano
de muitas famílias dos sujeitos, de maneira que se pretende desenvolver uma pesquisa para
levantar e analisar o sentido do ―sabão‖ e significado da ―economia solidária‖.
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Resumo:
Utilizar os Agrotóxicos como tema sociocientífico para a formação de uma consciência cidadã é o objetivo de
uma pesquisa de mestrado iniciada em 2019. Assim, este texto apresenta-se como um levantamento bibliográfico
com a intenção de constituir um Estado da Questão a partir da temática proposta. Para isso, realizou-se um
levantamento de dados no catálogo de dissertações e teses da CAPES no período de 2009 a 2018 e na revista
Química Nova na Escola (QNEsc) desde a sua primeira edição. Os resultados obtidos sinalizam para a
importância de se trabalhar com a referida temática implementando-a com a abordagem Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente (CTSA). Destaca-se também que, apesar de ter sua economia girando em torno da
agricultura, de ser o maior plantador e exportador de soja do Brasil e o tema Agrotóxico estar muito presente no
cotidiano dos estudantes da região, há poucos trabalhos relacionados ao aproveitamento desse tema no âmbito do
ensino de Química na região do município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso. O que nos instiga a
prosseguir com as interpretações desta micropesquisa para fundamentar a pesquisa supracitada.
Palavras-chave: Agrotóxicos; Ensino de Química; Estado da Questão.

1 Considerações Iniciais

Um dos principais objetivos da educação, segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº
9.394/1996, é a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva. Diante disso, e da necessidade da formação de cidadãos críticos e participativos
há uma crescente preocupação dos educadores em melhorar a qualidade da educação através
da priorização de metodologias que tornem o processo de ensino e aprendizagem mais
produtivos e eficazes. Neste sentido, Schnetzler (2015, p. 46) corrobora nos seguintes termos:

Considerando que a cidadania se refere à participação dos indivíduos na sociedade,
torna-se evidente que, para o cidadão efetivar a sua participação comunitária, é
necessário que ele disponha de informações que estão diretamente vinculadas aos
problemas sociais que afetam o cidadão, os quais exigem um posicionamento quanto
ao encaminhamento de suas soluções.

Sendo assim, considera-se importante trabalhar dentro do contexto social dos
estudantes, contextualizando informações, relacionando os conteúdos em sala de aula com sua
realidade, para que o aluno consiga utilizar os conhecimentos adquiridos.
Nossa sociedade há tempos mantém uma grande relação e conexão com a Química.
Essa conexão vai desde os produtos químicos utilizados dentro de nossas casas, até as
inúmeras influências e impactos no desenvolvimento das indústrias e dos países, bem como os
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problemas gerais envolvendo a qualidade de vida, efeitos ambientais e desenvolvimento
econômico. Neste sentido, é importante que os cidadãos conheçam e saibam utilizar as
substâncias químicas no seu dia a dia, bem como se posicionem criticamente com relação ao
uso dos mesmos e aos impactos que eles possam causar no meio ambiente.
Atualmente, Mato Grosso é o maior produtor de soja e algodão do Brasil, segundo
levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017. O Estado
possui uma grande extensão de área cultivada e utiliza alta tecnologia que associada às
condições climáticas propiciam altas produtividades. Campo Verde, município situado no
sudeste do Estado de Mato Grosso, com uma população estimada para 2018 de 42.871
habitantes, segundo o último senso do IBGE, é o terceiro maior produtor de algodão do
Brasil, possuindo na agricultura sua principal economia. Além da produção em grande escala,
o município de Campo Verde também possui vários assentamentos, onde a produção de
hortaliças se destaca. Com todo esse cenário agrícola, o tema Agrotóxico é presente no
cotidiano de todos os moradores da cidade.
A preocupação de se trabalhar com essa temática com os estudantes do ensino médio
surge do contexto social dos mesmos, e da relevância do assunto para a sociedade em que
estão inseridos.
Considerando a natureza desta pesquisa norteada pela questão: Como o tema Agrotóxico
é trabalhado na Educação Básica no município de Campo Verde? Elaborou-se um Estado da
Questão para auxiliar no projeto de dissertação que possui como tema A utilização dos
Agrotóxicos como tema sociocientífico para uma consciência cidadã, que encontra-se em
início de desenvolvimento no ano de 2019, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino
de Ciências Naturais (PPGECN) na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
evidenciando a importância de se trabalhar temas presentes na vivência do estudante para uma
aprendizagem contextualizada e significativa.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio visa, como uma das
competências gerais da Educação Básica:

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade
(BRASIL, p. 9, 2017).

Neste sentindo, é importante o trabalho com assuntos que envolvam o contexto social
dos estudantes, despertando interesse, motivação e resignificando sua aprendizagem de
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maneira que ele possa se relacionar melhor com o mundo. A formação do estudante deve ser
integral, crítica, participativa, de maneira que ele possa interagir e melhorar sua vivência na
comunidade. Assim, a metodologia com enfoque em ciência, tecnologia e sociedade (CTSA),
se torna uma forte ferramenta na formação de cidadãos críticos e participativos. De acordo
com Santos e Schnetzler (2015, p. 13):

O ensino de Química para a cidadã e o cidadão deve estar centrado na inter-relação
de dois componentes básicos: a informação química e o contexto social, pois para o
cidadão participar da sociedade precisa não só compreender a Química, mas
entender a sociedade em que está inserido.

Com esse pensamento e levando em consideração o contexto social em que o Estado de
Mato Grosso está inserido e na proposta de dissertação de mestrado em desenvolvimento, a
análise de trabalhos envolvendo o tema Agrotóxicos e a abordagem CTSA, é de grande
relevância para mapear as pesquisas e verificar suas contribuições para o tema. O Estado da
Questão (EQ), corresponde a uma pesquisa de cunho bibliográfico que possui como desafio
mapear e discutir certas produções acadêmicas em variados campos do conhecimento,
tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em
diferentes épocas e lugares.
De acordo com Nóbrega-Therrien e Therrien (2004, p. 2):

A finalidade do EQ é, a partir de um rigoroso levantamento bibliográfico, levar o
pesquisador a registrar como se encontra o tema ou o objeto de sua investigação no
estado atual da ciência ao seu alcance. Trata-se do momento por excelência que
resulta na definição do objeto especifico da investigação, dos objetivos da pesquisa,
em suma, da delimitação do problema específico da pesquisa.

O EQ nos fornece subsídios que abrangem todo o processo de análise de objetivos,
procedimentos, fontes de consulta, resultados e produtos educacionais desenvolvidos sobre a
temática com o objetivo de verificar a importância do tema e as lacunas nos estudos
realizados contribuindo para melhorar o conhecimento e o desenvolvimento do tema na área
analisada.

2 Aspectos Metodológicos

Para o desenvolvimento desse Estado da Questão realizou-se uma pesquisa bibliográfica
nos artigos da revista Química Nova na Escola (QNEsc) e no catálogo de dissertações e teses
da CAPES. Na revista QNEsc analisou-se os artigos desde 1995, ano de sua primeira edição,
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e na plataforma da Capes analisou-se as dissertações e teses entre 2009 e 2018, visando
observar nestes 10 últimos anos como o tema Agrotóxicos vem sendo abordado.
No catálogo da Capes utilizou-se como descritor o termo principal Agrotóxicos, e
pesquisou-se também os termos defensivos agrícolas e pesticidas, por serem termos
sinônimos, mas não se encontrou trabalhos na área de ensino utilizando os termos
supracitados. Como o termo envolve várias áreas, refinamos a busca utilizando como
critérios: a grande área multidisciplinar e a área de conhecimento em ensino e ensino de
Ciências e Matemática. Dessa forma, encontrou-se 19 trabalhos com o descritor Agrotóxico,
sendo apenas 6 relacionando o tema Agrotóxicos com o ensino de Química.
Na revista Química Nova na Escola foram mapeados todos os artigos desde sua
primeira publicação, em 1995, também com base no descritor Agrotóxicos, encontrando-se
apenas 2 artigos relacionados ao tema.

3 Resultados e Discussões

Na pesquisa empreendida no site de Teses e Dissertações da Capes, encontrou-se vários
trabalhos abordando o tema Agrotóxicos voltados ao meio ambiente, e somente 6 dissertações
relacionavam a temática Agrotóxicos com a Química. Destes 6 trabalhos, 2 são Dissertações
de Mestrado Acadêmico (DMA), 3 Dissertações de Mestrado Profissional (DMP) e 1 Tese de
Doutorado (TD). Ainda sobre estes trabalhos, apenas um deles foi realizado no estado de
Mato Grosso.
A seguir, apresenta-se na tabela 1, o levantamento inicial de dissertações e teses do
catálogo CAPES de 2009 a 2018.

Tabela 1: Levantamento inicial de teses e dissertações no catálogo da CAPES de 2009 à 2018.
Título dos artigos

Autores/Orientadores

Programa,
Instituição e Ano de Defesa

Agrotóxicos
no
contexto
Químico e Social. (DMA)18

Janessa Aline Zappe/ Mara Elisa
Fortes Braibante.

Mestrado em Educação em
Ciências. Universidade Federal
de Santa Maria, 2011.

Agrotóxicos e meio ambiente –
abordagem
CTS
numa
perspectiva Freiriana para o

Osmar Luís Nascimento Gotardi/
Maria Celina Piazza Recena.

Mestrado
em
Ensino
de
Ciências. Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul, 2012.

18

Dissertação de Mestrado Acadêmico (DMA).
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ensino
de
Química
em
Culturama – MS. (DMP)19
Agrotóxicos: Uma proposta
socioambiental reflexiva para
desenvolver
conhecimentos
químicos numa perspectiva
CTS. (DMA)

Andreia Cristina Cunha Buffolo/
Maria Aparecida Rodrigues.

Mestrado em Educação para a
Ciência e a Matemática.
Universidade
Estadual
de
Maringá, 2014.

CTS: uma abordagem possível
no Ensino de Química para o
ensino
profissionalizante.
(DMP)

Edimilson Antonio Bravo Porto/
Verno Kruger.

Mestrado em Ensino de Ciências
e Matemática. Universidade
Federal de Pelotas, 2015.

Formação de professores de
Ciências Naturais em uma
perspectiva interdisciplinar e
crítica: Reflexões sobre a
contribuição da vivência com
questões sociocientíficas na
mobilização e aprendizagem
de conhecimentos para a
docência. (TD)20

Kátia Dias Ferreira Ribeiro/
Marta Maria Pontin Darsie.

Doutorado em Educação em
Ciências e Matemática. Rede
Amazônica de Educação em
Ciências e Matemática, polo
Universidade Federal de Mato
Grosso, 2016.

Funções orgânicas e aulas
temáticas: uma proposta de
atividade em uma feira livre.
(DMP)

Luis Carlos de Abreu Gomes. /
Maria Cristina do Amaral
Moreira.

Mestrado Profissional em Ensino
de Ciências, Instituto Federal do
Rio de Janeiro, 2017.

Fonte: Elaboração dos autores, 2019.

Em relação ao mapeamento de dissertações realizado no catálogo de teses e dissertações
da CAPES, a dissertação de Zappe (2011), investigou ações facilitadoras para o processo de
ensino e aprendizagem em Química. O tema Agrotóxicos foi desenvolvido através de oficinas.
Segundo a autora, ―a temática Agrotóxicos foi escolhida considerando que estes compostos
estão relacionados diretamente ao dia a dia de estudantes cujas famílias têm a sua fonte de
renda baseada na agricultura‖ (ZAPPE, 2011, p. 6). Nesta pesquisa, a autora evidencia que os
trabalhos com oficinas temáticas são proposições metodológicas que abordam os conteúdos
de Química de forma inter-relacionada e contextualizada, com a participação ativa dos
estudantes durante todo o processo. A partir disso, Zappe (2011) enfoca os temas geradores
como importantes para o diálogo entre educadores e educandos, e para o estímulo ao
aprendizado e ao exercício da cidadania. Para desenvolver a sua investigação a pesquisadora
explorou em suas oficinas alguns temas como: os princípios ativos de alguns Agrotóxicos; as

19
20

Dissertação de Mestrado Profissional (DMP).
Tese de Doutorado (TD).
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funções orgânicas presentes nos Agrotóxicos; a história dos Agrotóxicos; Agrotóxicos,
produtos do dia a dia e pH; Agrotóxicos e os equipamentos de proteção individual.
Zappe (2011) finaliza seu trabalho demonstrando como as oficinas contribuíram de
forma positiva para a aprendizagem dos estudantes, pois, ao relacionar a Química com o tema
Agrotóxicos e a associação de conceitos químicos ao cotidiano, houve grande motivação e
interesse dos estudantes, o que estimulou também a participação e o exercícios da cidadania,
que foram influenciados pelo tema social, e pela postura do educador.
Outro trabalho com ênfase no tema proposto é o de Gotardi (2012), que têm como foco
uma sequência didática sobre o uso dos Agrotóxicos norteada pelo movimento CTS e pela
concepção educacional de Paulo Freire, na qual, segundo o autor, está direcionada para uma
educação transformadora despertando para o desvelamento da realidade, sendo de caráter crítico.
O autor utilizou o tema Agrotóxicos para contextualizar as aulas de Química, através dos rótulos
dos Agrotóxicos, textos, vídeos e slides. Foram trabalhados os conteúdos de concentrações de
soluções e solubilidade e, concomitantemente, a questão socioambiental do assunto.
O autor conclui sua pesquisa afirmando que:

Constatamos, portanto, que a investigação temática e a sequência didática
conduziram à legitimação do tema agrotóxico como representando contradições
existenciais vividas pelos educandos, e do conteúdo das soluções como importante
de ser estudado para melhor compreensão das formas de preparo e aplicação dos
agrotóxicos. Também proporcionaram o posicionamento crítico dos estudantes em
relação à utilização dos agrotóxicos no contexto desenvolvido, de forma que eles
conseguiram relacionar o tema em questão com os conceitos de química estudados
(GOTARDI, 2012, p. 121).

Para Buffolo (2014), os problemas ambientais estão cada vez mais presentes em nossa
sociedade e se torna de grande importância um ensino de Química que venha abordar tais
questões, de forma a proporcionar a formação de sujeitos críticos. Sua pesquisa tem como
foco principal uma proposta socioambiental reflexiva para desenvolver conhecimentos
químicos numa perspectiva CTS. A pesquisa tem caráter qualitativo e objetivou-se avaliar a
contribuição de uma sequência didática com o tema dos Agrotóxicos, na articulação de
conhecimentos químicos e questões socioambientais com estudantes do ensino médio. A
autora destaca a importância de se abordar temas sociais relacionados a problemas locais que
fazem parte do contexto do estudante, no sentido de promover um ensino contextualizado.
Diante da relevância de se desenvolver um ensino de Química que contemple a realidade do
aluno, a abordagem de temas socioambientais possibilita a formação de cidadãos mais
críticos, reflexivos e participativos (BUFFOLO, 2014).
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A pergunta norteadora da pesquisa de Buffolo (2014) foi expressa da seguinte forma: É
possível desenvolver conhecimentos articulados com questões socioambientais a partir do
tema Agrotóxicos? Para responder esta pergunta, a autora realizou uma intervenção
pedagógica que foi desenvolvida com o intuito de investigar a compreensão dos estudantes
em relação aos conceitos químicos trabalhados de forma articulada com o tema dos
Agrotóxicos, bem como o envolvimento deles com o estudo do tema. A intervenção
pedagógica foi realizada na forma de atividades em grupo, leituras e discussões de texto,
resolução de problemas, pesquisas com agricultores do município de Ivatuba-PR, seminários
e produção textual.
Durante a aplicação da sequência didática, além da relação social e ambiental entre os
Agrotóxicos e a Química, a autora trabalhou conteúdos como pH, concentração e diluição de
soluções. Segundo Buffolo (2014, p. 92) ―a sequência didática possibilitou aos alunos maior
reflexão e compreensão sobre o tema agrotóxicos, evidenciando a importância de introduzir
questões socioambientais no ensino de Química em uma perspectiva CTS‖. Assim, como
Gotardi (2012), Buffolo (2014) baseia a sua sequência didática nos três Momentos
Pedagógicos propostos por Delizoicov e Angotti (1991).
Nas duas dissertações acima apresentadas, os autores trabalharam com estudantes do
ensino médio um tema socioambiental, que contempla as relações dentro do modelo CTS e
com a proposta de elaboração de uma sequência didática na qual priorizou-se um ensino
contextualizado, utilizando os Agrotóxicos como tema gerador, no qual o estudante pôde
utilizar a Química como ferramenta para o entendimento das situações em que está envolvido.
Porto (2015), utilizou o tema gerador dos agrotóxicos para trabalhar conteúdos de
Química com estudantes do curso técnico em Agropecuária do Instituto Federal do Rio
Grande do Sul. Porto (2015), acredita que o processo de ensino e aprendizagem de maneira
contextualizada passará a ser entendido como uma possiblidade de motivar os estudantes e
despertar a curiosidade e o senso crítico, para que os mesmos desenvolvam habilidades
investigativas, questionadoras e transformadoras em relação à sua realidade e possam utilizar
estes conhecimentos para melhorar suas práticas profissionais e consequentemente nossa
sociedade.
No sentido de pensar em novas metodologias para se trabalhar com a Química em sala
de aula, e na importância do professor como facilitador da aprendizagem, é preciso levar em
consideração o conhecimento, o preparo e a motivação do docente. Para Ribeiro (2016) é
importante a mobilização e a aprendizagem para a docência visando à formação em uma
perspectiva interdisciplinar crítica. A autora utilizou o tema dos agrotóxicos no estudo e no
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debate para o desenvolvimento de uma ação formativa com professores. Analisou-se com isso
o conhecimento de conteúdo, conhecimento didático-pedagógico e o conhecimento crítico
desenvolvidos na formação de professores. Os resultados da pesquisa, segundo a autora:

Indicam que a aprendizagem de conhecimentos para a docência ocorre no
envolvimento de análise de questões sociocientíficas fornecendo elementos que
auxiliam na reflexão sobre possibilidades de contemplar uma formação de professor
de Ciências em uma perspectiva interdisciplinar e crítica (RIBEIRO, 2016, p. 10).

O professor é o ator fundamental do processo de ensino e aprendizagem, e a ele cabe o
papel de facilitador e motivador de seus estudantes, bem como tornar a aprendizagem
significativa percebendo a realidade dos mesmos, e através dela interligar o conhecimento de
seu cotidiano com os conteúdos de Química de maneira que tenham sentido para o estudante.
Gomes (2017), assim como Porto (2015), procurou em sua pesquisa desenvolver um
produto educacional que aproximasse o conteúdo de funções orgânicas, dentro da disciplina
de Química, com o cotidiano dos estudantes. Para o desenvolvimento da investigação, o
pesquisador utilizou aulas temáticas e a abordagem CTS em consonância com a pedagogia de
Paulo Freire, assim como Gotardi (2012). Seu foco principal foi a feira livre, e dentro deste
contexto o autor aludido elaborou aulas temáticas envolvendo assuntos como alimentos,
Agrotóxicos, lixo, entre outros. Gomes (2017) completa que a proposta de se utilizar temas
geradores nas aulas de Química é um caminho para tornar a disciplina mais atrativa,
promotora de interdisciplinaridade, de letramento científico e na participação ativa do
estudante, tanto nas escolhas como nas discussões.
Em todos os trabalhos analisados, os autores concordam com a importância em se
contextualizar os conteúdos através de temas presentes no cotidiano dos estudantes. Todos
trabalharam a temática dos Agrotóxicos no sentido de ensinar o conteúdo de Química e
relacioná-lo com a vivência dos estudantes no contexto social de sua região e com a formação
cidadã dos mesmos.
Gotardi (2012) e Buffolo (2014) trabalharam com sequências didáticas, de acordo com
os pressupostos de Delizoicov e norteadas pela concepção educacional de Paulo Freire, para
desenvolverem os conteúdos de Química e o tema em questão. Já Zappe (2011) trabalhou de
forma criativa com oficinas que abordavam o tema. Porto (2015) e Gomes (2017) trabalharam
com aulas temáticas utilizando a abordagem CTS, sendo que Gomes (2017) também dialogou
com o referencial teórico de Paulo Freire.
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Percebe-se assim, a importância de se trabalhar temas que fazem parte do cotidiano dos
estudantes e as variedades metodológicas que se pode utilizar para relacionar temas químicos
com a abordagem CTS.
Com a mesma metodologia utilizada nas análises das teses e dissertações, foram
mapeados artigos que apresentavam o tema dos Agrotóxicos na revista Química Nova na
Escola, de 1995, data de sua primeira edição, a 2018. Os resultados são apresentados na tabela
2.

Tabela 2: Levantamento de artigos na QNEsc no período de 2009 a 2018.
Título dos artigos
Autores
A Química dos agrotóxicos.

v. 34, n. 1, p. 10-15, fevereiro 2012.
Mara Elisa Fortes Braibante.
Janessa Aline Zappe.
Agrotóxicos: Uma temática para o Ensino de Química. v. 32, n. 1, p. 31-36, fevereiro 2010.
Jaciene Alves Cavalcanti.
Juliano Carlo Rufino de Freiras.
Adriana Cristina Nascimento de Melo.
João R de Freitas Filho.
Fonte: Elaboração dos autores, 2019.

O artigo de Braibante e Zappe (2012) faz uma descrição histórica interessante dos
agrotóxicos e o aumento de sua utilização durante os anos. A partir do contexto histórico
torna-se mais evidente a necessidade do uso dos agrotóxicos para aumentar a produção de
alimentos, já que a população mundial é cada vez maior. As autoras também citam alguns
problemas ambientais e para a saúde humana, causados pelo uso indiscriminado destes
produtos. Além de trazer todo esse aporte histórico sobre a temática, o artigo menciona como
se pode relacionar o tema com o ensino de Química, evidenciando uma série de conteúdos
que podem ser trabalhados no 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. Braibante e Zappe (2012)
citam uma pesquisa que realizaram e que trabalharam a temática em forma de oficinas
temáticas, como mencionado na dissertação de Zappe (2011), onde procuraram proporcionar
o desenvolvimento da consciência cidadã, os conhecimentos básicos em Química e as
implicações sociais do uso dos Agrotóxicos.
Braibante e Zappe (2012) assim como Cavalcanti et al., (2010), em seus respectivos
artigos, consideram que um dos grandes desafios do ensino da Química seja a construção de
uma relação entre o conhecimento químico e o cotidiano dos estudantes. Concordamos com
esses autores, no sentido de que a Química só irá fazer sentido para o estudante quando ele
souber relacionar o conhecimento com fenômenos que estão acontecendo ao seu redor,
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vivenciar a Química e saber utilizá-la ou entendê-la melhor para também melhorar e entender
a sociedade onde vive.
Cavalcanti et al., (2010), aponta em seu artigo as dificuldades em relacionar a Química
com o cotidiano para trabalhar os agrotóxicos como temática para suas aulas. Os agrotóxicos
são produtos muito presentes na região de Bonito-PE, onde foi desenvolvida a pesquisa, visto
que a principal fonte de renda dos trabalhadores rurais é a agricultura. Os autores citam no
artigo a importância de se trabalhar temas diferentes em sala de aula, para motivar e chamar a
atenção dos estudantes, fazendo com que tenham mais interesse pelos conteúdos e consigam
relacioná-los com seu dia a dia. Os conteúdos só terão interesse e serão significativos se os
estudantes conseguirem relacioná-los com seu cotidiano, senão não tem sentido nenhum esse
conhecimento.
Os autores realizaram intervenções didáticas no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio no qual
relacionaram os Agrotóxicos com os conteúdos de Química e com o meio ambiente. Não
trabalharam só a questão de conteúdo, mas também de meio ambiente, conscientização quanto
ao uso e aos equipamentos de segurança, formas alternativas de controle de pragas,
abordagem social, dentre outros aspectos. Consideraram, assim, a estratégia CTS,
proporcionando além de conhecimento de conteúdo uma participação ativa e crítica dos
estudantes, motivando uma ação cidadã.
Por fim, verifica-se que Braibante e Zappe (2012), e Cavalcanti et al. (2010) descrevem
o papel importante da abordagem CTS na metodologia de ensino, visando à formação integral
do estudante, desenvolvendo habilidades e competências que estimulem seu pensamento
crítico, autônomo e participativo para que exerça seu papel de cidadão na sociedade. Os
autores também explicitam a riqueza de assuntos que podem ser abordados utilizando a
temática dos agrotóxicos e sua importância principalmente em relação ao contexto social das
comunidades em que a economia gira em torno da agricultura.
Desta maneira, os dois artigos trazem contribuições significativas para o
desenvolvimento de estratégias de ensino diferenciadas com o objetivo de melhorar o
processo de aprendizagem dos estudantes no ensino médio.

4 Considerações finais

A análise da literatura disponível, nos tempos e locais que foram apresentados, realça a
preocupação dos pesquisadores em se trabalhar temas dentro do ensino de Química, que
tenham uma relevância social e que se relacionem com seu cotidiano. Essa análise nos
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proporcionou uma oportunidade única de realizar um confronto crítico entre vários
autores/pesquisadores consultados. Autores que defendem questões idênticas como a defesa
de paradigmas socioambientais, na perspectiva CTS, como Gotardi (2012), Zappe (2011),
Buffolo (2014) e Porto (2015), e que evidenciam a preocupação em relacionar os conteúdos
de Química com assuntos reais presentes na vida cotidiana de seus estudantes, e com a
formação cidadã de cada um deles. Os resultados obtidos nesses trabalhos nos indicam que
estamos no caminho certo ao propormos o estudo da temática dos Agrotóxicos como tema
gerador de uma aprendizagem sociocientífica a ser validada pela comunidade escolar de
Campo Verde-MT. Contudo, verificamos que mesmo o tema Agrotóxico estando muito
presente em nossa região e ser bastante discutido no meio político, econômico e social, ainda
encontramos poucos trabalhos de dissertações e teses publicados na região Centro-Oeste e na
QNEsc, envolvendo esse tema, que é tão polêmico e ao mesmo tempo, tão atual.
Assim, como expressa Cavalcanti et al., (2010), em seu artigo na QNEsc, o tema
Agrotóxico é riquíssimo em informações que podemos utilizar para discutir e contribuir para
o estudo de conteúdos químicos, de meio ambiente, e suas relações com a sociedade e a
formação de cidadãos mais críticos e conscientes. Destaca-se a relevância da tese de
doutorado de Ribeiro (2016), ao trabalhar o assunto na formação de professores. Sem um
preparo de professores no sentido de desenvolverem conhecimentos do conteúdo,
conhecimento didático-pedagógico e conhecimento crítico, o trabalho com o ensino dos
estudantes fica prejudicado. Em sua tese, evidencia-se a importância da formação e do
preparo do professor. Concorda-se que, quanto mais preparados estiverem os docentes, e mais
motivados a fazer a mudança na educação acontecer, melhor serão os resultados da
aprendizagem de nossos estudantes.
Finalmente, expressamos ser de grande relevância que se desenvolva trabalhos que
relacionem teoria, prática e a vivência dos estudantes, assim como a abordagem CTS, visando
a formação de cidadãos críticos e participativos em nossa sociedade e trabalhando
assuntos/conteúdos de maneira não fragmentada.
Percebe-se, a partir da utilização da metodologia para a construção de um estado da
questão que o tema Agrotóxico é pertinente, principalmente porque faz parte do cotidiano da
região de Campo Verde-MT, onde pretende-se desenvolver a pesquisa de mestrado.
Pose ser também, um tema que irá gerar interesse nos estudantes, contribuindo dessa
forma para a realização de uma proposta inovadora que venha a suprir algumas lacunas no
processo de ensino e aprendizagem da Química dos estudantes do ensino médio no referido
município, lacunas estas, que se relacionam com a contextualização do ensino, com a

1877

aproximação da Química com a realidade, com a relação entre teoria e prática e com a
utilização dos conhecimentos fora da sala de aula visando assim uma melhor relação do
estudante com a Química a partir da compreensão dos fenômenos de seu cotidiano.
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O ESTADO DA QUESTÃO SOBRE USO DE ANALOGIAS NO ENSINO
DE QUÍMICA
Autor 1
Autor 2
Autor 3

Resumo:
O uso de analogias é importante no ensino de Química, uma vez que os conteúdos utilizados nesta área possuem
natureza abstrata, ou seja, para que os estudantes compreendam é imprescindível que sejam capazes de construir
representações mentais adequadas. Neste sentido, o presente trabalho apresenta um Estado da Questão, com
levantamento e análise sobre o uso de analogias no ensino de Química. Para tal finalidade, realizou-se uma
consulta no banco de dados no catálogo de dissertações e teses da CAPES e na revista Química Nova na Escola
(QNEsc) no período de 2013 a 2018. Mediante a análise da literatura disponível nos bancos de consulta
utilizados para esse estudo, é possível destacar a importância das analogias para o ensino de Química, visto que
estas estão presentes no cotidiano da sala de aula e que são responsáveis por mediar o processo de construção da
linguagem científica, principalmente de conceitos abstratos, a partir de aspectos familiares aos estudantes.
Todavia, o mau uso de analogias pode gerar possíveis obstáculos epistemológicos no processo de ensino e
aprendizagem de Química.
Palavras-chave: Estado da Questão. Analogias. Ensino de Química.

1 Introdução

O ensino de Química ainda tem sido alvo de desinteresse entre os estudantes em
função das dificuldades existentes no processo de ensino e aprendizagem. Este ensino muitas
vezes é apresentado aos estudantes de maneira tradicional, fragmentado e descontextualizado
da realidade, desencadeando assim, o desinteresse e a desmotivação pela matéria a ser
aprendida. Assim, faz-se necessário que o professor traga para a sala de aula diferentes
metodologias para o ensino dos conceitos, e estas que de fato, estimule os alunos para o
desenvolvimento do pensamento científico. Dessa forma, para que um estudante adquira
conhecimentos das ciências, ―é preciso [...] conhecer a importância que possuem, isto é, na
construção dos conhecimentos científicos, no ambiente da sala de aula e no das escolas, nas
expectativas do professor e no seu compromisso pessoal com o progresso dos alunos, etc.‖
(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1992, p. 33).
A Química utiliza uma linguagem própria para a representação do real, por meio de
símbolos, fórmulas, convenções e códigos. Assim, é imprescindível que o estudante
desenvolva competências adequadas para utilizar essa linguagem. Neste sentido, é importante
que o professor utilize estratégias didáticas que propiciem o desenvolvimento das habilidades
cognitivas para compreensão dos fenômenos químicos. Estas estratégias servem como
facilitadores da transição de conceitos abstratos para o concreto sendo de suma importância
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no ensino de Química. Dessa forma, o uso de analogias e algumas metáforas se apresentam
como uma ferramenta útil no ensino de Química, de modo a auxiliar a transposição do
conceito do abstrato para um plano concreto (QUEIROZ, 2015).
Neste sentido, as analogias podem ser ferramentas valiosas para facilitar a
compreensão e visualização de conceitos abstratos, despertar o interesse dos estudantes e
auxiliar os professores a conhecerem as ideias dos estudantes, no entanto, ao utilizar
estratégias didáticas envolvendo analogias, metáforas e modelos, o professor precisa estar
consciente dos limites e das possibilidades que esses recursos propiciam (RAMOS e
MOZZER, 2017)
Raviolo e Garritz (2008) advertem que o uso de analogias apresenta um lado negativo
que podem levar a compreensões erradas como, i) A analogia nela mesma assumida como o
objeto de estudo; ii) Atribuição incorreta dos atributos do análogo ao alvo, conceito a ser
compreendido; iii) Retenção de apenas aspectos superficiais; iv) Não abstração das
correspondências entre os domínios.
Neste sentido, o mau uso de analogias pode gerar barreiras que provavelmente
dificultarão ou distorcerão o processo de ensino e aprendizagem, levando a um aprendizado
fora da realidade. Estas barreiras são consideradas para Bachelard 21 (1996) como obstáculos
epistemológicos. Junior (2013) afirma que,
as abstrações originadas a partir de fenômenos concretos bloqueiam o pensamento
científico, ou seja, a utilização de analogias, em experiências primeiras, levaria o
pensamento científico para um pensamento metafórico, causando um impedimento
ao pensamento abstrato, de modo, a produzir barreiras que iriam contra as vias
psicológicas normais do pensamento científico. Fica evidente que esta posição alerta
para o cuidado no uso desta ferramenta, indicada pelos autores, fazendo necessário
que se pense a respeito de sua utilização e os perigos envolvidos na aprendizagem de
química pelo seu uso por professores diante dos alunos, onde estas são normalmente
oriundas e/ou consultadas em livros didáticos (JUNIOR, 2013, p. 16).

Frente a essas informações, este trabalho tem como objetivo, apresentar a partir da
metodologia de construção de um Estudo da Questão (FERREIRA, 2002), uma caracterização
geral dos focos de investigação da produção acadêmica sobre Analogias e ensino de Química
na área de pesquisa em Educação e Ensino de Ciências.
As pesquisas do tipo estado da questão têm por finalidade mapear as publicações de
cunho acadêmico em diversas áreas do conhecimento, fazendo relações com as pesquisas e
discutindo as principais tendências investigativas em diferentes períodos e lugares,
21

Bachelard (1996) foi um dos autores que alertou e combateu os perigos da má utilização de analogias no
ensino de Ciências e que, introduziu o conceito de obstáculo epistemológico em seu livro A formação do espírito
científico de 1938.
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elaborando, a partir da análise dos dados, categorias (FERREIRA, 2002). Tais pesquisas
podem apresentar um grande auxílio no estabelecimento de um corpus teórico de determinada
área, além de realizar um mapeamento, apontando aportes teóricos significativos,
evidenciando as lacunas que podem motivar outras pesquisas, relatando também experiências
inovadoras que visam superar os desafios da prática (ROMANOWSKI; ENS, 2006).
O Estado da Questão fornece subsídios que circundam todo o processo de apuração
triangulando os objetivos, procedimentos, fontes de consulta e resultados, onde através da
análise dos mesmos, poder refletir sobre as possíveis lacunas a serem preenchidas
contribuindo de maneira epistêmica para contribuir na esfera do conhecimento científico na
área (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004).
Considerando a natureza desta pesquisa norteada pela questão: Como se configuram e
se expressam os Saberes Pedagógicos de professores de Química em atuação, acerca do uso
de analogias no Ensino Médio? Elaborou-se este estado da questão para auxiliar na produção
do projeto de pesquisa de mestrado, ainda em andamento, no Programa de Pós-Graduação em
Ensino de Ciências Naturais da UFMT, intitulado de: Saberes Pedagógicos de Conteúdos de
Química em Foco: Uso de Analogias no Ensino Médio.

2 Metodologia

De acordo com Ferreira (2002), o estado da questão passa por dois momentos, sendo
que o primeiro, compreende a interação do pesquisador com a produção acadêmica, por meio
do levantamento bibliográfico, a quantificação e a identificação dos trabalhos. No segundo
momento, o pesquisador avalia as produções a fim de identificar as tendências e as escolhas
teóricas e metodológicas, aproximando ou diferenciando trabalhos entre si.
Partindo dos princípios propostos por Ferreira (2002) a primeira parte do trabalho
obteve-se a delimitação do objeto de pesquisa, sendo a utilização de analogias para o Ensino
de Química. Para a obtenção dos trabalhos realizou-se o levantamento e mapeamento das
produções presentes em artigos da revista Química nova na Escola (QNEsc) e no Catálogo de
Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), a busca teve como descritores Analogia e Ensino de Química, delimitados para área
da Educação e Ensino, correspondentes ao período de 2013 à 2018, devido a disponibilização
dos trabalhos na plataforma sucupira, promovendo a facilidade de acesso aos trabalhos de
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diversas instituições. Para pesquisas na Revista Química Nova na Escola, utilizou-se o mesmo
critério.
A partir dos resultados de busca, foi realizado a leitura dos resumos e, somente em
alguns casos, uma leitura flutuante22 dos trabalhos encontrados em ambas as bases de
consulta, onde buscou-se a identificação dos problemas e das questões de pesquisa, bem como
a relevância das analogias para o ensino de Química.
Com base nesses requisitos, foram selecionados os trabalhos que de fato,
apresentavam indícios de irem ao encontro com o objetivo da pesquisa. Como resultado da
busca, foram localizados nove trabalhos no banco de teses e dissertações da CAPES, sendo
oito dissertações de mestrado e uma tese de doutorado e três artigos na QNEsc.

3 Resultado e discussões

A partir do levantamento realizado no banco de Teses e Dissertações da CAPES,
encontraram-se nove produções acadêmicas relativas ao uso de analogias e Ensino de
Química, sendo oito dissertações de mestrado e uma tese de doutorado.
A seguir, apresenta-se a tabela 01, com o levantamento de dissertações e teses do
catálogo CAPES encontrado no período de 2013 a 2018.
TIP
O
D1
23

D2

D3

D4

22

Tabela 01: Levantamento no catálogo da CAPES período 2013 a 2018
AUTOR
TÍTULO
PROGRAMA
INSTITUIÇÃO
DE ENSINO
SUPERIOR
JUNIOR,
O uso de Analogias para o Mestrado
em
Universidade
Olímpio José da ensino de equilíbrio químico no Ensino
de
Federal do Rio
Silva (2013)
ensino médio: facilitação da Química
Grande do Norte
aprendizagem ou transmissão
de erros conceituais?
DOTTI, Marcelo Analogia e mediação docente Mestrado
em
Universidade
(2015)
no processo de ensino – Educação
Metodista de
aprendizagem de equilíbrio
Piracicaba
químico: depoimento de um
professor de ensino médio de
química
QUEIROZ,
A atualização de modelos Mestrado
em
Universidade
Robson Oliveira didáticos,
na
forma
de Ensino
das
Federal Rural de
(2015)
Analogias, no ensino de Ciências
Pernambuco
isomeria 3D: uma investigação
dos saberes docente junto a
professores de química.
ALMEIDA,
Jogo digital e Analogias: uma Mestrado
em
Universidade
Gustavo Martins proposta para o ensino de Educação para a
Estadual. Paulista

Bardin, (1977) usa o termo leitura flutuante para o primeiro contato do analista com os documentos a serem
analisados, a fim de obter impressões e orientações a respeito dos mesmos.
23
Dissertações de Mestrado- Dn (n= 1, 2,3...)
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Alves de (2015).

Cinética Química

Ciência

D5

RIBEIRO,
Klayton Moreira
(2016).

Investigação sobre o uso de
Analogias no Ensino de
Química em Xinguara/PA.

Mestrado em
Ensino de
Ciências

D6

RAMOS,
Tatiana Costa
(2017).

Mestrado
Educação

em

Universidade
Federal de Ouro
Preto

D7

OLIVEIRA,
Thais Mara
Anastácio.
(2018)

Mestrado
Educação

em

Universidade
Federal de Ouro
Preto

D8

ANDRADE,
Gabriela Mara
de Paiva
Campos (2018).

Mestrado
Educação

em

Universidade
Federal de Ouro
Preto

T1

FERRY,
Alexandre da
Silva (2016).

Influência da criação e crítica
de Analogias por estudantes de
Química do Ensino Médio na
promoção
de
interações
argumentativas.
Os conhecimentos profissionais
de futuras professoras de
química sobre Analogias e
sobre o uso de Analogias no
ensino e as influências de um
processo formativo.
O papel dos questionamentos
dos professores em um
processo de Ensino de Química
fundamentado na modelagem
analógica.
Análise estrutural e multimodal
de Analogias em uma sala de
aula de química.

Doutorado
Educação

em

Universidade
Federal de Minas
Gerais
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Júlio de Mesquita
Filho
Universidade
Luterana do Brasil

Fonte: Elaboração dos autores, 2019.

A partir do catálogo de dissertações e teses da Capes, percebe-se que a dissertação de
Junior (2013) tem como objetivo realizar uma análise das analogias, no conteúdo de equilíbrio
químico, presentes nos livros didáticos de Química do ensino médio e observar se elas
facilitam a aprendizagem ou levam ao desenvolvimento de erros conceituais nos estudantes.
Segundo o autor ―o uso de analogias no Ensino Médio é frequentemente utilizado ao
ensinar Química, seja abordada em livros didáticos ou em sala de aula pela utilização dos
professores, isso é devido ao grande número de conceitos abstratos regentes desta disciplina‖
(JUNIOR, 2013, p. 8). Sendo assim, o autor compreende que ao se ensinar Química é
necessário que os professores encontrem formas diferenciais para abordar os conceitos tidos
como abstratos, e muito difíceis de ter uma compreensão clara pelos alunos, sendo assim, é
necessário que os professores façam uso de recursos didáticos que de fato auxiliem no ensino
desses conceitos, e uma das maneiras utilizadas, não só por professores, mas também por
muitos livros didáticos, são as analogias (JUNIOR, 2013).
A dissertação de Dotti (2015) é resultado de uma análise realizada por um professor de
ensino médio acerca da sua prática docente com base em analogias em aulas de Química,
especificamente no conteúdo de equilíbrio químico, sob a perspectiva histórico cultural de
Vygotsky. De acordo com o autor ―a abordagem histórico cultural desenvolvido inicialmente

24

Tese de Doutorado-T1
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por Vygotsky serviram de base para a melhor compreensão do uso de analogias em ensino de
Química‖ (DOTTI, 2015, p.8).
Para Dotti (2015), ―as analogias, embora tenham aparecido, continuamente, no
ambiente escolar e científico, possuem limitações e não podem ser confundidas com o próprio
conceito científico a ser construído pelo aluno‖ (2015, p. 20). Partindo desses pressupostos, o
autor cita Bachelard (1996), para destacar que o mau uso das analogias podem desencadear os
obstáculos epistemológicos, e estes por sua vez pode ―levar os estudantes a situações como:
dar mais valor ao análogo em detrimento do alvo; desvalorizar as limitações da analogia;
entender apenas o análogo; não entender o análogo; não perceber tratar-se de uma analogia
ou, ainda, não ver sentido na analogia‖ (DOTTI, 2015, p. 23).
O autor finaliza sua dissertação enfatizando a importância de trabalhar o conteúdo de
equilíbrio químico a partir de analogias para aprendizagem efetiva dos estudantes e ainda,
Cada vez que uma pessoa tenta explicar algo abstrato a alguém e tem dificuldade em
fazê-lo, na maioria dos casos, ela aplicará uma analogia. Isso as torna muito
frequente no nosso cotidiano, porém um professor que se compromete com os
conceitos elaboradas pelos seus alunos, precisa fazer isso com cuidado, estudando-as
a fundo antes da sua utilização (DOTTI, 2015 p. 85).

A dissertação de Queiroz (2015) tem o objetivo analisar a partir do estudo de caso,
como três professoras de Química de uma Instituição Federal de ensino ministram o conteúdo
de isomeria de caráter bastante abstrato através do uso de analogias. A análise envolveu a
determinação dos modelos de ensino com o uso de analogias pelos professores, bem como a
determinação dos saberes necessários por esses durante as aulas. Com base nos resultados
realizados, Queiroz destaca que, ―consciente ou inconscientemente, professores e autores
usam e usarão analogias durante suas explicações‖ (2015, p. 52), e ainda sugere assim como
Ramos e Mozzer (2017), o modelo Teaching with Analogies TWA25 para evitar erros relativos
ao uso inadequado das analogias.
A partir das análises dos instrumentos de coleta de dados o autor conclui que,
Os professores fazem uso de três tipos de modelos analógicos para suas explicações
sobre a isomeria (3D): o concreto, o operacional e o modelo com múltiplas
analogias. Os dados também mostram que os professores utilizam tais modelos
desprovidos de rigor, de uma forma espontânea e que fazem uso das analogias sem
se preocupar com o conhecimento prévio dos alunos, ou seja, se os estudantes sabem
diferenciar a analogia que foi feita pelo professor do assunto alvo (QUEIROZ, 2015,
p.80).

25

Modelo proposto por Glynn (1991). Este é um modelo sistematizado que oferece seis passos metodológicos
para ensinar com analogias, que foi desenvolvido a partir das análises de livros-textos em ciências.
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A dissertação de Almeida (2015) é resultado do estudo sobre a utilização de analogias
e seu desempenho frente ao processo de ensino-aprendizagem de conceitos químicos. Deste
modo, foi planejado um jogo que funciona como uma analogia envolvendo conceitos teóricos
sobre o movimento de partículas e o modelo cinético dos gases visto que, tratam de conceitos
abstratos. De acordo com o autor,
Analogias podem ser utilizadas como instrumentos que auxiliam o processo de
ensino-aprendizagem de conceitos científicos quando estes, a princípio, parecem
demasiadamente complexos aos olhos do aluno. Muitas ferramentas podem ser
utilizadas para se construir uma analogia: objetos, situações vivenciadas pelo aluno,
outros conceitos científicos etc. Uma dessas ferramentas são os jogos (ALMEIDA,
2015, p. 81).

A dissertação de Ribeiro (2016) aborda uma investigação sobre o uso de analogias
para o ensino de Química no Ensino Médio, cujo objetivo é evidenciar a forma em que o
processo analógico vem sendo trabalhadas pelos professores em suas aulas, e também as
contribuições das analogias para a aprendizagem significativa dos alunos. A pesquisa
envolveu quatrocentos estudantes do primeiro ano do Ensino Médio e quatro professores de
uma escola localizada em Xinguara/PA. Cada turma foi dividida em dois grupos, sendo o
grupo A os alunos tiveram as aulas com base nas analogias, fundamentadas no modelo TWA e
o grupo B a ausência das analogias.
Os resultados obtidos demonstraram uma grande diferença acerca do aprendizado
entre os grupos A e B das respectivas turmas, a turma que foram utilizadas analogias o
desenvolvimento dos estudantes foi bastante satisfatório. De acordo com o autor,
O que se pode evidenciar a partir dos resultados coletados é que deve ser
reconhecido, nas analogias, o seu potencial como caráter didático, bem como um
ótimo recurso no ensino e aprendizagem de Química. Entretanto se percebeu através
da pesquisa, que esta estratégia metodológica precisa ser bem articulada para que
alcance o sucesso na aprendizagem. (RIBEIRO, 2016, p. 106).

A dissertação de Ramos (2017) objetivou a criação de uma Unidade didática (UD),
juntamente com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, sobre os modelos atômicos de
Dalton e Thomson. Esta UD teve como objetivo propiciar um ambiente reflexivo e
argumentativo a partir de textos que induz os estudantes auxiliarem os cientistas Dalton e
Thomson na comunicação de suas ideias a partir da criação de analogias. A autora parte da
hipótese de que a criação e a criticidade das analogias pelos estudantes pode propiciar o
desenvolvimento em diferentes ambientes, a autora acredita que a argumentação critica na
construção de conceitos análogos, pode auxiliar o estudante em seu processo de aprendizagem
nessa perspectiva,
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Acreditamos no potencial da criação e crítica de analogias pelos estudantes para
estimular ambientes argumentativos porque nesse processo, diferentemente de casos
em que as analogias são apresentadas prontas aos estudantes, as oportunidades deles
exporem suas próprias ideias são maiores, sendo, portanto, maior a possibilidade de
ocorrerem interações argumentativas (RAMOS, 2017, p. 5).

Segundo Ramos (2017), a UD possibilitou aos alunos maior reflexão e criticidade
compreensão sobre os modelos atômicos abordados, evidenciando assim a importância de
trabalhar com analogias para o Ensino de Química com a perspectiva argumentativa. Neste
processo, o professor deve ser um fomentador da argumentação, sua presença é fundamental
para propiciar e direcionar as ocorrências de interações argumentativas em todos os eventos
proposto.
A dissertação de Oliveira (2018) objetivou investigar a partir de um estudo de caso,
como os conhecimentos profissionais de duas futuras professoras de Química sobre analogias
e sobre o uso de analogias no ensino podem ter sido influenciados pelo processo formativo
vivenciado na disciplina Práticas de Ensino de Química I, ministrada no curso de Química
Licenciatura da Universidade Federal de Ouro Preto.
A partir dos resultados da pesquisa a autora conclui que, ao logo do processo de
formação, as futuras professoras tiveram suas concepções sobre as analogias reformuladas,
destacando as funções epistemológicas que o uso das mesmas pode assumir perante o
processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Para a autora, ―Esses avanços nas
concepções sobre analogias parecem ter ocorrido, principalmente, devido à influência da
modelagem analógica vivenciada no processo formativo‖ (OLIVEIRA, 2018, p.7).
No oitavo trabalho listado pela tabela anteriormente apresenta, Andrade (2018) que
parte de questionamentos feitos por uma professora de Química acerca da modelagem
analógica no conteúdo de equilíbrio químico para isto, foi desenvolvida uma sequência
didática que contemple esse conteúdo. A sequência didática foi aplicada em uma turma de
segundo ano do ensino Médio de uma escola estadual, na cidade de Mariana-MG. Os
questionamentos apresentados pela professora seguiram a categorização proposta de Mehan26
(1979).
Tal categorização foi realizada com base em eventos, o qual assumiu como sendo
compostos por diálogos estabelecidos entre a professora e os estudantes, guiados por
um questionamento principal e todas as interações dele decorrentes em resposta à
26

Este modelo é definido como uma estrutura de atividade que pode ser compreendida como um modelo
organizacional de eventos ou ações que ocorrem nas salas de aula. Onde leva em consideração o diálogo triádico
(também conhecido como I-R-A) é composto basicamente por três movimentos: a iniciação pelo professor, a
resposta do estudante e a avaliação do professor.
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demanda principal. Essa categorização foi feita de forma independente por cada uma
das autoras e, posteriormente, num processo de triangulação de dados, as
divergências foram discutidas para o estabelecimento de consenso (ANDRADE,
2018, p. 51).

Os resultados da pesquisa evidenciaram que os questionamentos das professoras
foram essenciais para orientar o processo de ensino e aprendizagem, dessa forma, a SD com
base em analogias, auxiliou os estudantes na explicação e construção das ideias que
fundamentavam suas proposições e na reflexão sobre o potencial explicativo e limitação dos
seus modelos e analogias. Segundo a autora,
Os levantamentos dos possíveis questionamentos realizados em atividades
fundamentadas em modelagem analógica podem proporcionar aos professores
orientações e instruções que visam contribuir para melhorias da prática docente,
tanto relacionadas à condução de atividades deste tipo, quanto às diferentes maneiras
de interagir com os estudantes nas salas de aula de Ciências. (ANDRADE, 2018, p
148).

E finalmente, a tese de doutorado de Ferry (2016) busca responder a seguinte questão:
Quais são as relações entre as características das analogias construídas por um professor de
Química experiente e os recursos expressivos por ele utilizados? Para respondê-la o autor,
inicia por meio da análise estrutural das comparações estabelecidas pelo professor, pelos
sujeitos da nossa pesquisa, na sequência ele analisa em uma das aulas na qual ele construiu
um maior número de analogias. Em seguida, realiza uma análise com foco nos aspectos
multimodais da construção de duas das analogias que compuseram essa aula.
Nossa análise evidenciou: (i) a complexidade das relações estabelecidas no interior
das analogias e a forma como elas são preparadas a partir de comparações menos
complexas; (ii) o potencial do mapeamento estrutural de comparações como
ferramenta para a análise do uso desse recurso discursivo como uma mediação no
ensino de Química; (iii) a importância da orquestração de múltiplos modos de
comunicação como um aspecto central dos processos de estabelecimento de
correspondências que constituem as analogias. Em síntese, nossa unidade de análise
nos permitiu compreender a articulação entre aspectos estruturais e expressivos do
processo de construção de analogias em sala de aula (FERRY, 2016, p. 6).

Segundo o autor os estudos sobre o desempenho das analogias na Educação em
Ciências nos ajudam a compreender as potencialidades e os limites das analogias no ensino e
na aprendizagem da Química como dependentes, tanto de habilidades do professor no uso
desses recursos, quanto das características das analogias.
Na sequência apresentam-se na Tabela 02 três artigos encontrados na Revista Química
Nova na escola (QNEsc) a partir do livre acesso conforme endereço eletrônico:
http://qnesc.sbq.org.br/.
Tabela01: Levantamento dos artigos na QNEsc período 2013 a 2018
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Artigo

Autores

Título

A1

Gilmar Pereira de Souza, Aline
Imaculada Pereira, Cristiane
Martins da Silva, Daniela
Aparecida Gandra, Gabriela de
Paula Oliveira, Gabriela Rosa
Ramos, Ivna Casela, Jardel
Marques Fernandes, Marcelle
Cristina Correia Sena, Marina
Rodrigues Martins, Marlon de
Oliveira do Nascimento, Renata
Aparecida
Fideles,
Stela
Nhandeyara.(2013).
Renato S. Araújo, João M. S.
Malheiro e Odete P. B. Teixeira
(2013)

Imagens, Analogias,
Modelos e Charge:
distintas Abordagens
no Ensino de Química
envolvendo o Tema
Polímeros.

A2

A3

Uma
análise
das
Analogias e Metáforas
Utilizadas por um
professor de Química
Durante uma Aula de
Isomeria Óptica
Tatiana C. Ramos e Nilmara B. Análise do Uso de
Mozzer
Analogia
com
o
(2017)
―Pudim de Passas‖
Guiado pelo TWA no
Ensino de Modelo
Atômico de Thomson:
Considerações
e
Recomendações
Fonte: Elaboração dos autores, 2019.

PalavrasChave

Edição

Imagens,
Analogias,
Charge,
Polímeros,
PIBID.

Vol. 36,
Nº 3, Ago
2014

Ensino
de
Química,
Analogias e
Metáforas,
Modelos
Moleculares.
Analogia com
o ―Pudim de
Passas‖,
Modelo
Atômico de
Thomson,
TWA, Ensino
de Química

Vol. 37,
Nº 1, Fev
2015

Vol. 40,
Nº 2, Mai
2018

Em relação ao levantamento realizado na QNEsc, o artigo de Souza et al. (2013) é
resultado da pesquisa realizada por alunos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência-PIBID Química da Universidade Federal de Ouro Preto, cujo objetivo foi
proporcionar aos estudantes de uma escola pública da região uma aula sobre a temática
polímeros utilizando três estratégias didáticas. As aulas foram planejadas com o foco no uso
de analogias, modelos e charges que enfatizou o uso da simbologia na linguagem química.
Para os autores,
trazer para o ambiente de sala de aula diferentes metodologias de ensino que
estimulem os alunos da Educação Básica a questionarem e discutirem temáticas
contextualizadas é imprescindível para o desenvolvimento do pensamento científico
e a formação de uma sociedade mais crítica (SOUZA et al. 2013, p. 208).

O artigo de Araújo, Malheiro e Teixeira (2013) é fundamentado em três ferramentas
úteis para o ensino de química, as analogias, metáforas e modelos pedagógicos. Os autores
investigam quais são as interações formadas entre os estudantes e o conteúdo de isomeria
óptica ministrada por um professor de química, em que são utilizados modelos moleculares
para fazer algumas analogias/metáforas sobre os conceitos de simetria molecular e luz
polarizada. Os autores relatam que a utilização de estratégias didáticas envolvendo o uso de
analogias, metáforas e modelos, possui grande potencial para os processos de ensino e
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aprendizagem de conteúdos de química, contudo advertem que o professor precisa estar
consciente dos limites e das possibilidades que esses recursos propiciam.
No trabalho de Ramos e Mozzer (2017) as autoras analisam os resultados sobre a
compreensão dos estudantes acerca da analogia pudim de passas e o modelo atômico de
Thomson, com base no modelo Teaching with Analogies (TWA), este modelo é constituído
por seis operações a serem seguidas por professores que deseja trabalhar com analogias em
suas aulas, a saber: introduzir o conceito alvo; rever o conceito análogo; identificar as
características relevantes do alvo e análogo; mapear as semelhanças; identificar onde analogia
falha; e tirar conclusões.
Segundo as Ramos e Mozzer (2017),
O modelo TWA é apresentado como uma estrutura guia, a qual pode tornar a
alternativa de se utilizar analogias no contexto de ensino de Ciências mais plausível,
uma vez que se propõe a dar suporte ao professor a fim de evitar possíveis
problemas do uso não planejado de uma analogia, como os mencionados neste
trabalho (MOZZER e RAMOS, 2017, p.109).

As autoras destacam aspectos positivos e a importância de trabalhar com a analogia,
pudim de passas, na construção dos conceitos do modelo atômico de Tomsom. No entanto,
sugerem que a analogia deve ser empregada de forma orientada, sugerem o modelo TWA tido
com ser útil para guiar a discussão de analogias pelos professores em sala de aula.

4 Considerações finais

Mediante a análise da literatura disponível nos bancos de consulta utilizados para esse
estudo, é possível destacar a importância das analogias para o ensino de Química, visto que,
estas estão presentes no cotidiano da sala de aula e que são responsáveis por mediar o
processo de construção da linguagem científica, principalmente de conceitos abstratos, a partir
de aspectos familiares aos estudantes. A utilização das analogias por professores é uma
alternativa que visa à busca da superação das dificuldades que os estudantes apresentam com
esses conceitos abstratos tão presentes na disciplina de Química.
Cabe ressaltar ainda que muitos professores fazem o uso de analogias em suas aulas
sem orientações adequadas e a grande maioria relata que apresentam dificuldades durante o
processo de elaboração e aplicação da analogia nas suas aulas.
Em síntese, as observações levantadas nas dissertações, teses e artigos auxiliaram a
compreensão de algumas questões relevantes quando se pretende trabalhar com analogias para
o Ensino de Química. Em todos os trabalhos os autores enfatizam que o professor ao utilizar
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estratégias didáticas que envolvem o uso de analogias em suas aulas deve estar consciente dos
limites e das possibilidades que esse recurso propicia. É imprescindível o acompanhamento e
colaboração do professor para assegurar que o aluno estabeleça as devidas correlações, e
consiga abandonar a analogias após ela exaurir sua função.
Com base nos aspectos relevantes de cada trabalho aqui apresentado, julgo ser de
grande relevância o estudo de Analogias e o Ensino de Química visto que, trata-se de uma
estratégia didática que colabora para um ensino de Química eficaz e motivador, contribuindo
assim para formação de cidadãos críticos perante a sociedade contemporânea.
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Resumo
O modelo do Conhecimento Especializado de Professores de Matemática (MTSK) reúne os conhecimentos
especializados que os professores possuem (ou devem possuir) para ensinar matemática. Devido sua repercussão,
modelos foram transpostos para as disciplinas de Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) e que seguem a
mesma vertente com o intuito de caracterizar os conhecimentos especializados de professores mobilizados ao
ensinarem as respectivas disciplinas, cada uma com suas particularidades. O presente trabalho tem o objetivo de
apresentar as potencialidades do modelo teórico do Conhecimento Especializado de professores de Matemática
(MTSK) e suas aplicações no ensino de Biologia, almejando um impacto que refletirá nas peculiaridades das
necessidades formativas dos professores e da valorização docente.
Palavras-chave: Conhecimento Especializado de professores. MTSK. Biologia. BTSK.

1 Introdução

O sujeito que atua como professor possui diversos saberes que influenciam sua prática
pedagógica. Segundo Tardif (2010), o saber docente é ―um saber plural, formado pelo
amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de
saberes disciplinares, curriculares e experienciais‖.
O estudo dos saberes docentes foi iniciado no final da década de 1980, nos Estados
Unidos como no Canadá, impelidos pela reforma na formação inicial de professores. Dois
autores se destacam nas pesquisas sobre a temática: Lee Shulman, ―que direciona seu trabalho
para as relações que o docente tece na complexidade de sua práxis‖ e Maurice Tardif, que
―investiga o processo intrínseco que o professor realiza na seleção de seus conhecimentos, na
formação de seu repertório, dos seus saberes‖ (CORREIA, 2016). Em se tratando do conjunto
de conhecimentos específicos para ensinar, Lee Shulman (1986) iniciou os estudos sobre a
base de conhecimento de professores (PCK27).
O modelo proposto por Shulman ―tem sido explicado e ampliado por diversos
pesquisadores que, de certa forma, acabam modificando e ou ampliando a proposta original‖
(GOES, 2014). A área da Matemática foi a que mais se destacou nesta perspectiva. Dentre os
estudos que se aprofundaram e buscaram acrescentar maiores contribuições ao PCK, são
exemplos os modelos desenvolvidos por Ball, Thames e Phelps (2008), Conhecimento
27

Sigla da língua inglesa para: Pedagogical Content Knowledge.
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Matemático para o Ensino (MKT28) e o Conhecimento Especializado de Professores de
Matemática (MTSK29), proposto por Carrillo e colaboradores (2014). O MTSK é um dos
modelos teóricos que visa compreender os conhecimentos especializados que os professores
possuem para ensinar Matemática e preencheu, de maneira mais satisfatória, as lacunas
deixadas pelos modelos anteriores. A partir da transposição deste modelo, outras áreas da
Ciências também buscam compreender os conhecimentos dos professores, como será
apresentado no decorrer deste trabalho.
Diante do exposto, este trabalho tem o objetivo de apresentar as aplicações do
Conhecimento Especializado de professores de Matemática para o ensino de Biologia.
2 Conhecimento Especializado de Professores de Matemática30

O MTSK é um modelo teórico desenvolvido por pesquisadores da Universidade de
Huelva-Espanha, que reúne os conhecimentos especializados que professores devem
mobilizar para ensinar matemática. Foi desenvolvido visando contemplar conhecimentos
relativos: às definições e conceitos matemáticos; às conexões entre os conhecimentos
matemáticos; à prática matemática; aos conhecimentos relativos à estratégia de ensino de
Matemática; ao processo de aprendizagem matemática; e ao currículo (CARRILLO YAÑEZ
et. al., 2014; CARRILLO YAÑEZ et al., 2018 apud SOARES, 2019).
O modelo possui formato hexagonal e é constituído por dois domínios, o
Conhecimento Matemático - MK, e o Conhecimento Didático do Conteúdo – PCK. Cada
domínio é dividido em três subdomínios. No centro de sua estrutura são apresentadas duas
crenças que norteiam as ações de cada domínio - Sobre a Matemática e Sobre o ensino e
aprendizagem da Matemática (Figura 1).
Figura 1 - Estrutura do MTSK

28

Sigla da língua inglesa para: Mathematical Knowledge for Teaching.
Sigla da língua inglesa para: Mathematics Teacher's Specialized Knowledge.
30
Todas as siglas do modelo permaneceram na língua inglesa, conforme apresentada em sua versão original.
29
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Fonte: CARRILLO et al. (2014) apud MORIEL JUNIOR; WIELEWSKI (2017)

O modelo possui seis subdomínios, três deles dentro do domínio do Conhecimento
Matemático: Conhecimento dos tópicos matemáticos (KoT), Conhecimento da Estrutura
matemática (KSM) e Conhecimento da prática matemática (KPM); e três voltados para o
domínio do Conhecimento Didático do Conteúdo: Conhecimento das características da
aprendizagem de matemática (KFLM), Conhecimento do ensino de matemática (KMT) e
Conhecimento dos parâmetros da aprendizagem de matemática (KMLS). Cada subdomínio
descreve o conhecimento especializado especificamente. Soares (2019) os descreveu como:
Knowledge of Topics – KoT (Conhecimento de Tópicos): contempla conhecimentos
relativos a definições, propriedades, conceitos, teoremas, próprio do conteúdo
matemático; Knowledge of the Structure of Mathematics – KSM (Conhecimento da
Estrutura da Matemática): contempla as conexões existentes entre conceitos
matemáticos, e; Knowledge of Practices in Mathematics – KPM (Conhecimento da
Prática Matemática): contempla conhecimentos relativos a criação, dedução e
desenvolvimento da matemática, ou seja, conhecimentos capazes de argumentar para
criar novos conhecimentos matemáticos através de exemplos e contraexemplos;
Knowledge of Mathematics Teaching – KMT (Conhecimento do Ensino de
Matemática): este subdomínio contempla conhecimentos relativos a estratégias de
ensino, recursos didáticos e teorias de ensino; Knowledge of Features of Learning
Mathematics – KFLM (Conhecimento das Características de Aprendizagem de
Matemática): este domínio contempla conhecimentos relativos à teoria de
aprendizagem, assimilação, erros, dificuldades, formas de interação com um
conteúdo matemático, interesses e expectativas; e Knowledge of Mathematics
Learning Standards – KMLS (Conhecimento dos Parâmetros da Aprendizagem de
Matemática): este domínio contempla conhecimentos relativos a metas, sequência
dos conteúdos e expectativa de aprendizagem.
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Segundo Marques e Moriel Junior (2018), o modelo do Conhecimento Especializado
de Professores de Matemática – MTSK é o modelo mais completo que descreve como
compreender o conhecimento específico de um professor de Matemática e que pode ser
aplicado como ferramenta investigativa e metodológica.

3 Aplicações do MTSK para o ensino de Biologia

O modelo do MTSK já foi transposto para outras áreas das Ciências Naturais (Figura
2), por duas pesquisadoras brasileiras do Grupo Interdisciplinar de Ensino de Matemática e
Ciências da Natureza (GIMC) do Programada de Pós-Graduação em Ensino (PPGEn) do
Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), sendo o modelo para Física ―Conhecimento
Especializado de Professores de Física‖ (PTSK31) por Lima (2018) e para Química o modelo
―Conhecimento Especializado de Professores de Química‖ (CTSK32), por Soares (2019). A
transposição do modelo para a Biologia ―Conhecimento Especializado de Professores de
Biologia‖ (BTSK33) está em desenvolvimento em uma parceria Portugal/Espanha por Luís
(2015) e sendo validada no Brasil por Marques (2018), que também faz parte do GIMC. Esse
grupo de pesquisadores estão vinculados à Red Iberoamericana MTSK, que reúne
pesquisadores da Espanha, Portugal, Chile, Brasil, Equador, Peru e México (MARQUES,
2018).
Figura 2 - Transposição do Modelo MTSK para os Modelos da Ciências (BTSK, PTSK e CTSK)

31

Sigla na língua inglesa para: Physics Teacher's Specialized Knowledge.
Sigla na língua inglesa para: Chemistry Teacher's Specialized Knowledge.
33
Sigla na língua inglesa para: Biology Teacher's Specialized Knowledge. Todas as siglas deste modelo foram
definidas em inglês pela autora.
32
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Fonte: Marques; Moriel Junior (2018).

Assim como o MTSK, o Conhecimento Especializado de Professores de Biologia é
um modelo teórico que estrutura quais são os conhecimentos necessários que um professor
deve ter para ensinar Biologia. O modelo apresenta a mesma estrutura do MTSK (Figura 3),
contendo dois domínios, Conhecimento da Biologia - KB e o Conhecimento Pedagógico do
Conteúdo - PCK. Cada domínio é dividido em três subdomínios. Os subdomínios do
Conhecimento da Biologia são: Conhecimento dos temas da Biologia (KoBT), Conhecimento
da estrutura da Biologia (KSB) e Conhecimento da natureza da Ciência (KnoS). Os
subdomínios do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo são: Conhecimento do ensino da
Biologia (KBT), Conhecimento das características de aprendizagem da Biologia (KFLB) e
Conhecimento dos standards de aprendizagem da Biologia (KSLB). Vale ressaltar que, devido
ao modelo estar em processo de transposição, as informações apresentadas neste trabalho
ainda não são definitivas, podendo haver alterações futuras em sua estrutura.
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Figura 3 - Estrutura do BTSK

Fonte: Luís, 2015 apud Marques, 2018.

O BTSK, por conter as mesmas estruturas e objetivos do modelo de origem, também
pode ser aplicado como ferramenta investigativa e metodológica. O modelo será utilizado
com esta finalidade pela primeira autora, sob a orientação do segundo autor, em sua
dissertação de mestrado, que se encontra em desenvolvimento. Este trabalho investigará quais
são os conhecimentos mobilizados por professores para ensinar conteúdos que abordem a
temática de mudanças climáticas.

4 Considerações Finais

Uma formação baseada nestes preceitos muito impacta na conduta docente e no
rendimento dos estudantes. Apesar disso, a realidade de ensino no Brasil ainda apresenta um
quadro profissional que não possui capacitação necessária para lecionar, como nos casos de
professores que ministram aulas de matérias específicas no Ensino Médio sem possuir
formação acadêmica condizente. Aulas de Biologia que são ministradas por profissionais sem
os conhecimentos específicos inerentes a esta disciplina podem dificultar o aprendizado dos
estudantes e desmotivá-los.
O BTSK apresenta grande potencial para investigação dos professores e seus
conhecimentos especializados mobilizados para ensinar Biologia, como tem sido mostrado
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nas recentes pesquisas aplicadas para o ensino de reprodução e embriologia humana e
evolução, desenvolvida por Marques (2018, 2019).
Seguindo essa vertente de validação da aplicação dos BTSK, o projeto de mestrado da
primeira autora, buscará caracterizar os conhecimentos especializados dos professores de
Biologia do Ensino Médio do Instituto Federal de Mato Grosso - Cuiabá, campus Octayde
Jorge da Silva, mobilizados em sala de aula ao ensinarem acerca das influências do
aquecimento global nos ecossistemas aquáticos.
Devido a existirem pouquíssimos trabalhos dentro desta abordagem, desenvolver
trabalhos com esta finalidade investigativa fornecerá dados para responder às necessidades
formativas dos professores do Biologia, assim como contribuir para práxis docente, a
valorização profissional e o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem.
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Resumo:
O presente trabalho apresenta a revisão de literatura para a compreensão sobre o que expressam as produções
científicas sobre a temática Formação inicial de Pedagogos para a Educação em Ciências Naturais. Para
realizar a imersão no campo teórico que trata da Educação em Ciências no curso de Pedagogia, decorremos a um
levantamento de produções acadêmicas no banco de teses da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD). A metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 2009), possibilitou realizar o percurso e
inferir algumas perspectivas sobre o ensino de Ciências nos cursos de pedagogia. Para isso, focalizamos teses e
dissertações produzidas no período compreendido entre 2010 a 2018. Neste sentido, analisamos cinco trabalhos
que mais se aproximaram da temática. Com base nas produções analisadas, elaboramos um panorama da
Educação em Ciências Naturais visando investigar como vem sendo desenvolvido e abordado nos oito últimos
anos pesquisas a respeito da Formação de professores licenciados em pedagogia para o ensino de Ciências
Naturais. Ao realizar essa revisão da literatura, chegamos ao entendimento de que todos os trabalhos realçam a
relevância da formação de pedagogos para a Educação em Ciências Naturais e a necessidade de mudanças no
currículo do curso de Pedagogia por meio de inovações curriculares.
Palavras-chave: Educação em Ciências. Curso de Pedagogia. Formação de professores.

1 Introdução

De acordo com Delizoicov e Angotti (2008), os professores dos anos iniciais saem do
curso de magistério ou Pedagogia sem dispor das noções básicas para trabalhar conteúdos de
Ciências, o que os impede de ajudar seus alunos na aquisição de conhecimentos e habilidades
relativas a essa disciplina.
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Pedagogia preveem que os
alunos deverão trabalhar um leque de informações e habilidades envolvendo a, ―pluralidade
de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da
profissão, fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização,
democratização, pertinência e relev ncia social, ética e sensibilidade afetiva e estética‖
(BRASIL, 2006, p. 5).
O documento ainda sustenta que o processo formativo deve possibilitar aos
professores uma sólida formação, e, para tanto, apoia que a pesquisa e a extensão se
constituem princípios formativos e pedagógicos que possibilitam a formação docente, na
medida em que ―valoriza a pesquisa e a extensão como princípios pedagógicos fundamentais
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ao exercício e aperfeiçoamento do profissional do magistério e ao aprimoramento da prática
educativa‖ (BRASIL, 2015, p. 17).
Nesta perspectiva, reflexões e debates sobre formação e desenvolvimento profissional
nesses campos de conhecimentos como Matemática, Ciências, e principalmente a formação de
Pedagogos que trabalham com essas disciplinas, apontam para a necessidade de inovações e
mudanças nas práticas docentes, em todos os níveis de ensino (D‘AMBRÓSIO, 1984;
GONÇALVES, 2000; MALDANER, ZANÓN E AUTH, 2006).
Diante destes pressupostos, realizou-se a revisão de literatura para compreendermos o
que apontam as produções científicas sobre a temática Formação de Pedagogos para a
Educação em Ciências Naturais. Com base nas produções analisadas elaborou-se um
panorama da Educação em Ciências Naturais visando investigar como vêm sendo
desenvolvido e abordado nos últimos oito anos (2010 a 2018)34, pesquisas a respeito da
formação de professores licenciados em pedagogia para o ensino de Ciências. Para tanto,
analisamos um conjunto representativo de teses e dissertações em universidades brasileiras.

Materiais e métodos

Para este estado da arte, realizou-se um levantamento bibliográfico verificando as
produções já publicadas sobre o assunto de interesse. Neste aspecto, Ferreira (2012)
complementa:
Definidos como de caráter bibliográfico, o estado da arte mapeia e discute uma certa
produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento [...]. Também são
reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo
da produção acadêmica e cientifica sobre o tema que busca investigar, à luz de
categorias e facetas que caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto
deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado (p. 258).

Para realizar a imersão no campo teórico que trata da Educação em Ciências Naturais
no curso de Pedagogia, procedeu-se a um levantamento de produções acadêmicas no banco de
teses da Coordenação e Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

34

Espaço temporal estabelecido a fim de averiguar o que se tem produzido nesse campo de conhecimento, a
partir do ano que a autora iniciou a necessidade formativa na disciplina de Ciências em 2010 até o ano vigente da
pesquisa em questão em 2018.
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Decidiu-se realizar a pesquisa apenas na BDTD, a partir da verificação de que este é
considerado o maior banco de dados de teses e dissertações nacionais da atualidade.
(COUTINHO, 2013).
A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) agrega 107
instituições brasileiras, que assumiram o trabalho de alojar os dados da produção científica de
programas de pós-graduação de tais instituições. O site oferece diversos instrumentos de
busca (básica e avançada) de palavras chaves ou expressões exatas, tais como autor, resumo,
título, assunto, instituição de defesa, com filtro para teses e dissertações.
Para esta pesquisa realizou-se o levantamento das produções sobre a Educação em
Ciências Naturais no curso de Pedagogia focalizando teses e dissertações produzidas no
período compreendido entre 2010 a 2018. Sendo assim, os dados foram coletados no segundo
semestre de 2018.
A metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 2009), possibilitou realizar o
percurso e inferir algumas perspectivas a partir das quais o ensino de Ciências nos cursos de
pedagogia tem sido investigado. Para o recorte estabelecido, o estudo priorizou identificar: o
quantitativo desta produção acadêmica ao longo do tempo, seu lócus privilegiado e as
especificidades dos objetos investigados.
Inicialmente, realizou-se a busca por meio dos seguintes descritores: Educação em
Ciências; Ensino de Ciências; curso de Pedagogia. No período considerado, identificou-se
significativas produções sobre Educação em Ciências/Ensino de Ciências (9.130) trabalhos
abordando diferentes temáticas. Sobre o curso de Pedagogia verificamos (3.177) trabalhos,
configurando um amplo leque de abordagens. Devido a essa constatação realizou-se o
refinamento da busca pela inclusão do termo Ensino de Ciências no curso de Pedagogia.
Logo após estes ajustes, alcançou-se o quantitativo de 187 trabalhos; destes, 57 são de
Doutorado e 130 de Mestrado. Em seguida, realizou-se a busca dos trabalhos nos sites das
instituições de Ensino Superior. Procedemos à leitura dos resumos dos trabalhos, o que nos
conduziu à seleção de produções científicas que contemplassem o assunto produzidas no
período de 2010 a 2018, resultando inicialmente em 41 dissertações e 26 teses, totalizando,
portanto, 67 pesquisas.
É proeminente destacar que, a maior concentração das produções se desenvolveu no
período de 2010 e 2013, representando o quantitativo de quarenta pesquisas entre dissertações
e teses.

Resultados e discussões
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Um dos primeiros dados identificados foi o quantitativo de teses e dissertações
produzidas nas Instituições de Ensino Superior (IES) que tratam da temática nos últimos oito
anos, conforme mostra a tabela 1:
Tabela 1: Quantitativo de teses e dissertações produzidas sobre o tema nas IES
Principais IES
N° de Teses e Dissertações
UNESP
253
PUC_SP
188
UFSCAR
123
UFSC
115
PUC_GO
113
UNIVATES
99
USP
98
UNOESTE
83
UFJF
75
PUC_RS
74
UFRGS
70
UFC
69
UEL
69
UNB
62
UNIOESTE
60
UFAM
54
UFG
52
UFPEL
51
UNISINOS
50
UFBA
48
UEPB
44
Fonte: elaboração da autora com base no BDTD, 2018.

Observou-se a partir da análise da tabela acima que a região Sudeste seguida da região
Sul concentra os maiores volumes de pesquisas relacionadas à temática. Destaca‐se, também,
a produção regular e significativa dos mestrados acadêmicos, mantendo‐se como lócus
privilegiado da produção investigada, mesmo com a expansão dos mestrados profissionais
vinculados à área de ensino da CAPES.
Dos 67 trabalhos selecionados, verificou-se que a maior concentração do objeto de
estudo está relacionada ao curso de Pedagogia, correlacionado a objetos distintos, sendo
possível agrupá-los em quatro temas gerais: I Currículo e Políticas de Formação; II. Formação
inicial e continuada e atuação profissional; III. Formação para o Ensino de Ciências; IV.
Estado do conhecimento.

I. Currículo e Políticas de Formação

Sobre este tema encontramos 31 pesquisas, sendo 12 teses e 19 dissertações,
representando assim a maior quantidade de trabalhos. Em tais trabalhos o foco de estudo
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relaciona outras questões como: história do curso normal e da Pedagogia, currículo e
formação, diretrizes curriculares, documentos oficiais, projeto político pedagógico,
reformulações/reconfigurações curriculares, integração curricular, programas de formação,
formação em serviço e educação a distância, influência de organizações multilaterais,
documentos institucionais e curriculares, professores universitários.

II. Formação inicial e continuada e atuação profissional

A temática formação e atuação profissional agrupam 22 dos trabalhos, sendo 08 teses
e 14 dissertações apresentando uma diversidade e pluralidade de enfoques: estágio
supervisionado, prática pedagógica, relação teoria e prática, identidade, saberes docentes,
saberes dos egressos, trabalho docente, conhecimento específico e pedagógico, disciplina
acadêmica, pesquisa, definição da Pedagogia, concepção de docência, estágio e formação,
qualidade da gestão, representações de egressos no processo formativo, inclusão, qualidade na
formação.

III. Formação para o Ensino de Ciências

Na formação para o Ensino de Ciências, 04 teses e 08 dissertações totalizando 12
pesquisas, apresentam abordagens diferenciadas: tecnologia e sociedade (CTS), novas
tecnologias e ensino de Ciências, concepções sobre a natureza da Ciência, formação dos
saberes sobre Ciências; ensino de Ciências baseado na investigação, formação continuada
para o ensino de Ciências.

IV. Estado do conhecimento

O descritivo como estado da arte apresentou a menor concentração de pesquisas,
sendo, portanto, apenas 02 trabalhos com dissertações de mestrado dos quais realizaram o
mapeamento e análise de conteúdo de teses e dissertações e abordavam temáticas como a
formação do pedagogo e o Ensino de Ciências.
Destes 67 trabalhos fez-se a leitura dos resumos e introdução dos mesmos.
Selecionou-se cinco deles para leitura completa seguida da análise, sendo quatro dissertações
e uma tese que focalizam a Ensino de Ciências nos cursos de Pedagogia.
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Ao realizar essa revisão da literatura observou-se que, quanto aos objetos de estudo, as
produções apresentam diferentes focos de interesse: A formação para o ensino de Ciências
nos cursos de licenciatura em pedagogia da Universidade Federal da Bahia (SILVA, 2012);
Professores que ministram a disciplina de Metodologia para o Ensino de Ciências no Curso de
Pedagogia (SILVA, 2014); Análise nos Currículos de Pedagogia nas Instituições Públicas de
Ensino Superior (FLAVIANO, 2017); Trajetória de formação de professores iniciantes do
curso de Pedagogia (ROCHA, 2013); A formação inicial e continuada do professor dos anos
iniciais do ensino fundamental para o Ensino de Ciências (PIRES, 2017).
Diante da tabela e dos trabalhos pesquisados, notou-se que muitas universidades não
contemplam em sua grade curricular disciplinas sobre o Ensino de Ciências/Educação em
Ciências.
Quanto à motivação das pesquisas, destaca-se que estão relacionadas com experiências
estudantis e/ou profissionais vividas pelos pesquisadores, as quais remetem ao entendimento
de que existem fragilidades na formação de pedagogos para Educação/Ensino de Ciências. As
críticas ao caráter tradicional da formação pelo fundamento na racionalidade técnica são
unânimes nos cinco trabalhos. Isso explica porque as pesquisas são orientadas pelo propósito
de produzir análises sobre formação docente e práticas educativas inovadoras na área das
Ciências Naturais na perspectiva de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino por
meio da alfabetização científica.
A maior parte das análises realça a relevância da Educação em Ciências por entender
que esse é um caminho para superação de concepções ingênuas, inadequadas e distorcidas dos
conceitos científicos por partes dos estudantes.
Com relação às principais referências teóricas, observou-se que as pesquisas têm
fundamentos diferenciados, de acordo com o objeto de estudo e a opção metodológica. Podese observar alguns autores mais citados no que concerne à discussão da formação do
pedagogo, e a formação de professores para o Ensino de Ciências representado na tabela-2 a
seguir:
Tabela 2: Autores citados sobre formação do pedagogo/formação de professores para o Ensino de
Ciências
Formação do pedagogo
Formação de professores para o Ensino de Ciências
Saviani (2009)
Carvalho (2004)
Silva (2006 )
Carvalho e Gil-Perez (2011)
Gatti (2013)
Delizoicov e Angotti (2011)
Libâneo (2006)
Krasilchik (1987)
Sheibe (2007)
Mortimer (1996)
Sheibe e Durli (2011)
Nardi (2005)
Tanuri (2000)
Ferreira (2012)
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.
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A diversidade de enfoques revela que a área da Educação em Ciências agrega
diferentes formações discursivas, revelando tensões e embates em torno da Ciência, da
Educação em Ciências e do trabalho pedagógico.
Em termos metodológicos, verificou-se que as produções privilegiaram a abordagem
qualitativa por meio de diferentes tipos de pesquisas: pesquisa-ação, estudo de caso, pesquisa
de cunho historiográfico. Os processos de coleta de dados também foram diversificados, tais
como: questionários (aberto e fechado), diário de campo, entrevistas, observação, produção
escrita, avaliação da disciplina, gravação de áudio.
Em relação aos resultados, observou-se que a formação de professores para o Ensino
de Ciências constitui-se uma temática que perpassa todas as pesquisas, porém, com
singularidades. Dois aspectos são destacados nas pesquisas: carência na formação do
pedagogo, e a escassez ou nenhuma carga horária destinada ao Ensino de Ciências no
currículo dos cursos.
Sobre a denominação das disciplinas acadêmicas relacionadas ao Ensino de Ciências
Naturais no curso de Pedagogia, observou-se em um dos trabalhos analisados (FLAVIANO,
2017), as disciplinas que constam na grade curricular de Pedagogia de algumas Universidades
brasileiras pautadas ao ensino de Ciências como mostra o quadro a seguir:
Quadro 01 - Disciplinas obrigatórias relacionadas à Educação em Ciências Naturais
Curso de Pedagogia
1.
UFAL

1.
UFPE

2.

1.

1. Conteúdos e Fundamentos Metodológicos do Ens. de Ciências

1.
UFP

A criança, a natureza e a sociedade
Conteúdos e Metodologias do ensino de Ciências

Abordagens Teórico- Metodológicas do Ensino de
Ciências.
2.
Ciências nos Anos Iniciais

UFBA

UFOB

Disciplinas obrigatórias
Ciências Ensino de Ciências I
2.
Ensino de Ciências II

Fundamentos e Metodologia do ensino de Ciências Naturais
2.
Teoria e Prática do Ensino de Ciências

1. Fundamentos e Prática do Ensino de Ciências e Educação Ambiental
UNIR
UNIFAP

1.

Teoria e Prática do Ensino de Ciências
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Fonte: FLAVIANO, 2017.

Diante do quadro e dos trabalhos pesquisados, nota-se que muitas universidades
contemplam poucas disciplinas sobre o Ensino de Ciências/Educação em Ciências em sua
grade curricular, enquanto outras pesquisadas e não citadas no quadro acima, sequer
consideram tais disciplinas em seu currículo.

Considerações finais

Após essa revisão da literatura, chegamos ao entendimento de que todos os trabalhos
destacam a relevância da formação de pedagogos para a Educação em Ciências.
Por outro lado, observa-se que de forma notória, que todas as pesquisas selecionadas
apresentam evidências de fragilidade na formação de pedagogos para a Educação em Ciências
Naturais nos Anos Inicias do Ensino Fundamental e a necessidade de mudanças no currículo
do curso de Pedagogia por meio de inovações curriculares.
Os trabalhos apresentaram inovações curriculares como a valorização de conteúdos
científicos; compreensão da natureza da Ciência e de seus métodos de produção de
conhecimento; reconhecimento de que, na atualidade, existem outras fontes de conhecimento
além da escola (internet, livros, revistas); reconhecimento de que a prática docente é espaço
de formação profissional; necessidade de integração curricular; necessidade de superação das
concepções derivadas da não-ciência; articulação entre o currículo do curso de Pedagogia e as
políticas curriculares nacionais.
Ressaltamos ainda, raras referências em relação à atuação de pedagogos na Educação
Infantil, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação no Campo, bem como em espaços
não escolares (Educação Carcerária, Atendimento Educacional Especializado - AEE, gestão e
pesquisa). Deste modo, compreende-se que a formação tende a ser relacionada diretamente
com a docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na modalidade do ensino regular.
No que diz respeito ao espaço da Educação em Ciências na formação de pedagogos,
identificamos alguns discursos que valorizam a ciência como conhecimento com predomínio
em formações fundamentadas na ciência moderna. Isso pode ser observado na valorização dos
conhecimentos científicos e na associação dos conhecimentos do cotidiano como distorcidos,
insuficientes, ingênuos e inadequados para se compreender a verdade.
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Consideramos, portanto, que a hegemonia da ciência pode ser explicada pelo seu
caráter utilitário e pelos benefícios econômicos, políticos e sociais que essa forma de
conhecimento pode possibilitar.
Santos (2002) considera que, na atualidade, os dogmas da Ciência Moderna foram
abalados, pois, são muitos e intensos os sinais de que o modelo do paradigma dominante
atravessa uma crise profunda e irreversível, resultado de uma pluralidade de condições. De
acordo com o autor:
A primeira observação, e que não é trivial como parece, é que a identificação dos
limites, das insuficiências estruturais do paradigma científico moderno é resultado
do grande avanço que ele proporcionou. O aprimoramento do conhecimento
permitiu ver a fragilidade dos pilares em que se funda (SANTOS, 2002, p.24).

Neste sentido, compreendemos que a crise da Ciência Moderna tem conjunturas
teóricas (epistemológicas), políticas, sociais e culturais. Nesta perspectiva, o autor supracitado
exemplifica as categorias teóricas que colaboraram para a crise do paradigma dominante,
ressaltando: a revolução científica que iniciou com Einstein e sua teoria da relatividade; a
Mecânica Quântica; o progresso do conhecimento nas diversas áreas das ciências com a teoria
de Ilya Prigogine das estruturas dissipativas. Este estudo não é um fenômeno isolado, mas
uma dinâmica convergente e transdisciplinar que permeia as diversas ciências da natureza e
até as ciências sociais.
De acordo com Prigogine (2011):

Estamos assistindo ao nascimento de uma ciência que não mais se limita a situações
simplificadas, idealizadas, mas nos põe diante da complexidade do mundo real, de
uma ciência que permite que se viva a criatividade humana como expressão singular
de um traço fundamental comum a todos os níveis da natureza (2011, p. 14-15).

A dimensão política da crise da Ciência está relacionada com o reconhecimento de que
ela não é um conhecimento neutro e imparcial. Há evidências de históricas relações entre
Ciência, poder econômico e político, que se revelam nas desigualdades resultantes dos
processos adotados pelo Colonialismo e Capitalismo moderno.
Desta forma, Santos (2006) chama atenção para o fato de que as críticas feitas à
supremacia da Ciência Moderna não significam negação da relevância dessa forma de
conhecimento. No entanto, apesar da inegável contribuição da Ciência Moderna para a
humanidade, é preciso situar essa discussão no campo do currículo.
De acordo com Ferreira (2014), as disciplinas escolares possuem especificidades e
espaços distintos na Educação Básica, sofrendo influências dos discursos produzidas nas
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comunidades disciplinares e dos textos que disputam os conhecimentos, em particular, o
conhecimento científico. Ela contribui também nas análises das disciplinas acadêmicas que
tratam da Ciência no curso de Pedagogia ao realçar que os ―sentidos de ensinar e aprender que
adquiriram valor de verdade passou a nos constituir como professores‖ (FERREIRA, 2014,
p.191).
Por esse motivo, concordamos com Lopes; Macedo (2012) quanto ao entendimento de
que o currículo configura-se como espaço-tempo da linha cultural, no qual sujeitos interagem
com práticas contraditórias que mesclam discursos distintos, produzidos no espaço-tempo do
currículo dos cursos de Pedagogia envolvendo hibridismos e lutas pelo poder de constituir a
formação docente.
Desse modo, ao nos situarmos nessa perspectiva teórica, propusemos deixar explícito
nosso entendimento de que a Ciência não pode ser percebida como um objeto natural ou dado,
pelo contrário, é uma produção de cultura, um fenômeno estabelecido e produzido nas e pelas
inclusões sociais.
Nesse contexto, essas questões reflexivas nos apontam caminhos com o anseio de
colaborar para a melhoria da formação de professores, nortear e contribuir com as discussões
acerca dos saberes científicos e pedagógicos de conteúdos de Ciências Naturais, e, portanto
cooperar em termos mais amplos, para a construção de conhecimentos de ordem teóricos,
metodológicos e epistemológicos para a área Educação em Ciências e Pedagogia no Estado de
Mato Grosso e no país.
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O QUE NARRAM AS CRIANÇAS SOBRE A QUEIXA ESCOLAR?
METODOLOGIAS INVESTIGATIVAS COM CRIANÇAS
Ruzia Chaouchar dos Santos (PUC/SP) – ruziachauchar@hotmail.com
Daniela Barros da Silva Freire Andrade (PPGE/UFMT) – freire.d02@gmail.com.
Resumo:
Neste trabalho, buscou-se investigar o potencial da estratégia de produção de informações intitulada narrativa
encorajadora às pesquisas realizadas com crianças, ao se propor a corroborar com elaborações teóricometodológicas que qualifiquem e legitimem as crianças como atores/atrizes sociais produtores/as de
conhecimentos sociais e de culturas. Para isso, esboça-se um recorte dos dados gerados na pesquisa de mestrado
que pretendeu discutir as significações partilhadas por crianças sobre a queixa escolar e suas implicações no
processo de representação de si, segundo crianças vinculadas a uma unidade escolar da rede municipal de ensino,
situada em Cuiabá-MT. Os pressupostos teóricos que sustentam este trabalho fundamentam-se nas aproximações
entre a teoria histórico-cultural e os estudos teóricos sobre narrativas. As premissas metodológicas que nortearam
o plano de geração de dados inspiraram-se nos contornos do estudo do tipo etnográfico em educação,
abrangendo o procedimento de observação associado com a realização de entrevistas semiestruturadas, as quais
foram desenvolvidas com base no emprego de um roteiro lúdico apropriado às particularidades de pesquisas com
crianças. Os resultados desvelaram que os conhecimentos sociais elaborados e compartilhados pelas crianças nas
relações intersubjetivas estabelecidas na cena escolar, estão ancorados por diferentes paradigmas de educação
historicamente construídos e determinados, que coexistem e se expressam na objetivação de práticas endereçadas
aos/as alunos/as nomeados como aqueles/as que não aprendem. Estes conhecimentos sociais, por sua vez,
partilhados nas relações sociais forjadas no contexto de escolarização, se configuram como fenômenos
representacionais constitutivos de seus processos identitários.
Palavras-chave: Queixa escolar; Crianças, Abordagem Histórico-Cultural; Narrativas.

Introdução
O presente trabalho, integrou-se o projeto guarda-chuva intitulado A construção do
conhecimento social por crianças: estudo sobre vivências e significações infantis, delineado
no interior do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância (GPPIN), e possuiu a finalidade
de investigar o potencial da estratégia de produção de informações intitulada narrativa
encorajadora (ANDRADE, 2017) às pesquisas realizadas com crianças, ao se propor a
corroborar com elaborações teórico-metodológicas que qualifiquem e legitimem as crianças
como atores/atrizes sociais produtores/as de conhecimentos sociais e de culturas, com vistas a
desnaturalizar os saberes e práticas circunscritos nos processos de invisibilidade social,
científica e cívica das crianças (JENKS, 2005; CORSARO, 2005, 2011; SARMENTO, 2007).
Apoiada nas formulações destacadas anteriormente, esboça-se um recorte dos dados
gerados na pesquisa de mestrado que pretendeu discutir as significações partilhadas por
crianças sobre a queixa escolar e suas implicações no processo de representação de si,
segundo vinte e seis crianças, vinculadas a uma unidade escolar da rede municipal de ensino,
situada em Cuiabá-MT. (SANTOS, 2018).
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Os pressupostos teóricos que sustentam este trabalho fundamentam-se nas
aproximações entre a teoria histórico-cultural (VIGOTSKI, 2000; 2009a, 2009b, 2010;
MOLON, 1999; 2000) e os estudos teóricos sobre narrativas que permitem ampliar a
apreensão dos fenômenos investigados (BRUNER, 1997, 2001, 2014; BROCKMEIER;
HARRÉ, 2003; JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002; JOVCHELOVITCH, HERNÁNDEZ;
GLĂVEANU, 2017).
As premissas metodológicas que nortearam o plano de geração de dados inspiraram-se
nos contornos do estudo do tipo etnográfico em educação (ANDRÉ, 2003; EZPELETA;
ROCKWELL, 1986), ao fundamentar-se no procedimento de observação participante do
cotidiano escolar, associado com a realização de entrevistas semiestruturadas junto aos/as
participantes (dois alunos anunciados com a queixa escolar e vinte e seis integrantes das
turmas nas quais cada um destes são membros). Este último recurso adotado foi organizado
com base no emprego de um roteiro lúdico apropriado às peculiaridades de pesquisas com
crianças sistematizado a partir da utilização da técnica de narrativa encorajadora
(ANDRADE, 2017), que apresenta a potência de incitar os sujeitos produzirem novos enredos
ou desenrolarem a construção de uma história com base na apresentação de uma narrativa
semiacabada, formulada a partir de elementos comuns e familiares as experiências
vivenciadas pelos participantes.
Diante disso, as informações produzidas por meio do procedimento de observação
participante e os dados provenientes da técnica de narrativa encorajadora (ANDRADE,
2017) e das demais questões concernentes às entrevistas promovidas com os sujeitos
participantes, foram transcritas e analisadas compreensivamente por meio da sistematização
de episódios interpretativos.
Reflexões teórico-metodológicas
Ao buscar contribuir com o fortalecimento da representação de criança como sujeito
capaz de narrar as suas próprias vivências por meio distintas formas de expressões, será
ilustrado aos/as leitores/as possíveis aproximações entre os estudos teóricos sobre narrativas
(BRUNER, 1997, 2001, 2014; BROCKMEIER; HARRÉ, 2003; JOVCHELOVITCH;
BAUER, 2002; JOVCHELOVITCH, HERNÁNDEZ; GLĂVEANU, 2017), em interlocução
com os pressupostos da abordagem histórico-cultural (VIGOTSKI, 2009; MOLON, 1999;
2000). A escolha por este dialogo teórico ancora-se no objetivo de explorar o potencial da
narratividade como uma estratégia metodológica mediadora da aprendizagem e do
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desenvolvimento humano, que pode ser reconhecida como frutífera aos estudos sociais das
crianças que se mobilizam em torno dos esforços em inscrevê-las sob sua condição de
ator/atriz social.
Jovchelovitch e Bauer (2002) ao citarem Roland Barthes, salientam que toda ação
humana pode ser expressa por meio do exercício narrativo, que é infinita em sua variedade e
se caracteriza de modo universal. Por outros termos,
[...] a narrativa está presente em cada idade, em cada lugar, em cada sociedade; ela
começa com a própria história da humanidade e nunca existiu, em nenhum lugar e
em tempo nenhum, um povo sem narrativa. Não se importando com a boa ou má
literatura, a narrativa é internacional, trans-histórica, transcultural: ela está
simplesmente ali, como a própria vida. (Jovchelovitch & Bauer, 2002, p.91).

Ao se fundar nos preceitos de que a narrativa se configura em uma forma elementar de
comunicação humana, presente em todos os grupos sociais, reveladas nas mais distintas
formas e idade, torna-se possível dizer que o exercício narrativo não se restringe a uma
categoria geracional particular, visto que ele está no bojo de qualquer expressão da
experiência vivida. Sob esse ponto de vista, se faz possível apreender o anúncio das crianças
como seres autorais,

que possuem condições de elaborarem processos comunicacionais

mediante suas particularidades e, por meio destes, elas podem não apenas partilharem
significações na relação com o outro criança e/ou adultos, como também, igualmente a estes
últimos, são capazes de reelaborarem sentidos sobre si mesmas e atuarem na produção da
cultura em que pertecem.
Sob esta via de pensamento, se faz pertinente destacar que a narratividade não pode
ser focalizada de maneira ingênuo, traduzida em uma forma harmônica e idealizada de
interpretação da realidade. Tal modalidade discursiva, por sua vez, ao emergir da
potencialidade em incidir rupturas sob o horizonte canônico forjado pela normatividade
social, apresenta em seu bojo projetos representacionais que são negociados e partilhados
pelos sujeitos e grupos de pertença, os quais podem vir a agenciar relações permeadas
predominantemente por princípios emancipatórios, mas por outra ótica, por meio destes,
também existe a possibilidade de se reproduzir tendências hegemônicas. (BROCKMEIER;
HARRÉ, 2003; JOVCHELOVITCH; HERNÁNDEZ; GLĂVEANU, 2017).
Em relação aos pressupostos empreendidos nos estudos de narrativa, há aspectos que
se aproximam das premissas do pensamento vigotskiano, no qual o ser humano é enfocado
como atuante na cultura, haja visto que este se constitui pela apropriação e compartilhamento
de condutas e comportamentos sociais elaborados, estabelecidos e conservados historicamente
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e, neste movimento, ele apresenta a capacidade de criar, podendo ser visto também como
partícipe e produtor de cultura. No tocante a este aspecto, pode-se inscrever em linhas gerais
que a formação social da consciência e a atuação da dimensão simbólica (signos, significados
e sentidos) acontecem neste movimento de reciprocidade, no processo de apropriação cultural,
por meio das dimensões indissolúveis do desenvolvimento humano: reprodução e criação.
(VIGOTSKI, 2009, MOLON, 1999; 2000)
As mencionadas formulações auxiliam a pensar a narratividade como um exercício
mediador de relações sociais, dado que é um processo de significação que permite a
comunicação entre os sujeitos e a passagem da totalidade às partes de modo recíproco. Diante
disso, se faz pertinente retomar as considerações de Bruner (1997, 2001), que parte do
pressuposto de que a narratividade se faz na negociação de significados em uma prática
compartilhada socialmente, na qual é possível (re)construir significações na interação com o
Outro.
Quanto a outro desdobramento do ato narrativo, Bruner (2014) salienta que esta
prática discursiva permite ao sujeito corporificar a imaginação que se produz de modo
interdependente da realidade. Sobre esta proposição, Vigotski (2009) compreende esta
atividade ao contrário da perspectiva do não real, considerando-a como uma função mental
superior basilar de toda ação criadora que se manifesta no campo da vida, que se revela como
condição indispensável à existência do sujeito, ao permitir a transposição dos contornos que
tecem as prescrições sociais.
Vigotski (2009) postula que toda atividade imaginativa se alicerça em elementos
coexistentes a realidade social, como também na diversidade e riqueza do acúmulo da
experiência humana. Por outros termos, a imaginação funda-se na experiência anterior do
sujeito advinda das práticas sociais, assim como esta se ancora naquela. Portanto, depreendese que toda criação individual possui uma apropriação da realidade social, que está imbuída
por colaborações nomeadas e/ou anônimas de inventores (des)conhecidos.
Face as tais colocações, é oportuno esclarecer o conceito de reelaboração criativa
proposto por Vigotski (2009), que se remete a combinação das experiências sociais
vivenciadas pelo ser humano, as quais fundamentam a construção de novos elementos à
realidade, consonante com as suas aspirações e anseios. A despeito disso, é possível
reconhecer o potencial criativo do sujeito na significação da realidade social circundante a
qual é pertencente, ao tomar em conta que o desenvolvimento humano está intrinsicamente
correlacionado com o processo de reprodução e criação da cultura, que implica em uma
participação ativa do sujeito.
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Com base nos pressupostos esboçados, pode-se dizer que tal modalidade discursiva,
por sua vez, possibilita os/as atores/atrizes sociais não somente negociar e compartilhar
significados que circulam nas trocas sociais, mas, também, atribuir novos sentidos sobre si
próprios e acerca do mundo social onde se inserem e participam ativamente.

Caminhos teórico-metodológicos delineados
Como esboçado anteriormente, este trabalho35 foi realizado em uma Escola Municipal
de Educação Básica (EMEB), localizada no município de Cuiabá-MT, ao longo de três meses.
Em relação aos critérios de seleção deste cenário escolar, estes estão correlacionados ao aceite
e a autorização do desenvolvimento da pesquisa por parte do corpo diretivo e gestor que
compõem a realidade educacional em questão.
As cenas educacionais nas quais delineou-se a presente investigação, concernem aos
espaços de socialização vivenciados por duas turmas escolares (X e Y),36 compostas,
respectivamente, por vinte e um e vinte e cinco estudantes, ambas do primeiro ano do ensino
fundamental, em que estavam vinculados os dois alunos nomeados com a queixa de
indisciplina escolar em suas vivências de escolarização, Guilherme e Bernardo37.
Por sua vez, os sujeitos participantes foram selecionados em conformidade com os
seguintes critérios: ser aluno da instituição escolar lócus de pesquisa, estar anunciado sob a
condição da queixa escolar ou ser membro das turmas em que tais estudantes sejam
pertencidos, possuir a faixa etária entre seis e dez anos, ser aluno do ensino fundamental,
apresentar interesse voluntário em participar do estudo mediante a inscrição do Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)38 e o consentimento prévio dos/as respectivos pais

35

O projeto de pesquisa que sustentou este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) de
Humanidades da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Plataforma Brasil, conforme os preceitos
éticos norteadores da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e Resoluções Complementares.
Destaca-se que somente após este processo avaliativo que resultou em sua aprovação, sob o parecer de n°
086346/2016 e CAAE n° 59207316.5.0000.5690, que se iniciou o exercício em campo.
36
No transcorrer da discussão em tela, as turmas escolares imbricadas nesta investigação serão nomeadas
mediante as consoantes X e Y, com vistas a resguardar o sigilo de identificação dos/as participantes e do lócus
investigativo.
37
Alude-se que a proposta de participação destes estudantes salientados não foi instituída pela pesquisadora, mas
ancorou-se em formulações que emergiram das relações sociais enredadas entre os/as atores/atrizes que
constituem este cenário escolar.
38
É importante mencionar que o processo de assentimento e consentimento informados e voluntários, não se
restringiu as situações nas quais eram efetuadas as inscrições formalizadas nos documentos propostos, todavia se
configurou em relações de negociações de significações constitutivas dos encontros intersubjetivos entre a
pesquisadora e os/as participantes crianças e adultos, promovidos no delinear investigativo. Apoiado nestas
colocações, defende-se aqui as premissas que assumem as crianças como atores sociais capazes de declarar quais
aspectos de suas vivências podem ser considerados como elementos constituintes da pesquisa, visto que estas,
assim como os adultos, reproduzem e reelaboram significações aos sistemas simbólicos engendrados na trama
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ou responsáveis a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
Face as significações negociadas e acordadas conjuntamente com os/as partícipes, foi
escolhido aproximadamente metade dos/as alunos/as de cada turma, com as proporções de
meninas e meninos semelhantes, ao levar em consideração a representatividade de ambos
sexos no escopo populacional investigado. Por essa via, a parcela mais expressiva das
crianças, vinte e dois de um total de vinte e seis, apresentou a idade de sete anos, e o restante
compreendeu a faixa etária de seis anos.
Os pressupostos metodológicos adotados sustentaram-se nos contornos de um estudo
do tipo etnográfico (ANDRÉ, 2003), ao considerar a sua potencialidade na aproximação das
experiências vividas pelas crianças, aspecto que se revela como uma prática apropriada às
investigações promovidas com crianças (CORSARO, 2005, 2011; FERREIRA, 2008;
GRAUE; WALSH, 2003; JENKS, 2005; FERREIRA; SARMENTO, 2008). Utilizou-se, ao
longo do processo da produção de informações, os procedimentos investigativos comumente
associados à abordagem etnográfica, como a observação participante (ANDRÉ, 2003;
EZPELETA; ROCKWELL, 1986) das significações compartilhadas no dia a dia escolar,
combinada com a realização de semiestruturadas com os/as participantes (ANDRÉ, 2003).
As informações geradas por meio da técnica de observação foram inscritas em diário
de campo, as quais posteriormente auxiliaram na sistematização e análise de relatos
ampliados. Quanto ao procedimento de entrevista, estas foram realizadas com base em um
roteiro lúdico que foi organizado em duas etapas, a primeira se configurou na apresentação da
narrativa encorajadora (ANDRADE, 2017) e a segunda abarcou as situações imaginárias
(ANDRADE, 2007).
À luz destes princípios, destaca-se que técnica da narrativa encorajadora
(ANDRADE, 2017) apresenta a potencialidade de incitar os sujeitos formularem novos
enredos ou desenrolarem a construção de uma história com base na exposição de uma
narrativa semiacabada, formulada a partir de elementos comuns e familiares as experiências
vivenciadas pelos/as participantes. Sob esta ótica, tais ferramentas mediadoras de relações
sociais se caracterizam como: situações problemas, pequenas histórias imagens, músicas,
filmes, dentre outros instrumentos que impulsionam a expressividade humana. (ANDRADE,
2017).

social, manifestando a competência de expressarem seus próprios conhecimentos sociais por meio de diferentes
modalidades de linguagem, sejam elas corporais, verbais, gestuais, dentre outras. (FERREIRA, 2010; GRAUE;
WALSH, 2003).
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Outra desdobramento deste recurso metodológico se desvela em seu caráter de
abertura à imprevisibilidade, dado que o ato narrativo ao permitir a combinação da tradição
com a novidade favorece o sujeito se enveredar em caminhos inesperados, possibilitando a
elaboração e partilhamento não somente dos discursos constituídos preponderantemente por
conteúdos hegemônicos, mas também de elementos com caráter contra normativos, ao tornar
possível que as narrativas infantis usualmente silenciadas e ocultadas pelas perspectivas
adultocêntricas sejam inteligíveis por via de suas próprias versões.
As crianças ao entrarem em contato com as narrativas encorajadoras apreendidas
como indicadores de formas finais constituídas das culturas, são convocadas ao exercício
narrativo que potencializa os processos de autoria infantil e favorece o fortalecimento de
relações intergeracionais, ancoradas em elementos comunicacionais imbuídos por premissas
horizontalizadas. (ANDRADE, 2017).
Em face à discussão apresentada, a narrativa encorajadora (ANDRADE, 2017)
adotada na presenta investigação se constituiu em um enredo semiestruturado, explicitado a
seguir: ―Era uma vez o príncipe que virou sapo, ele era um príncipe pequeno da sua idade, e
a gente não sabe o porquê dele ter virado sapo e como foi a vida dele depois que ele virou
sapo. Como você inventaria a continuação dessa história?‖ (Notas de campo dos dias 15 de
dezembro, 2016).
A referida técnica metodológica exibida às crianças como mediadora das vivências
escolares, foi inspirada em aspectos que constituem a trama da ficção infantil identificada
como ―O príncipe que virou Sapo‖. Salienta-se que este recurso ao possuir elementos que
tornam possível a inversão do papel clássico do personagem protagonista deste enredo, pode
permitir à criança o exercício de elaboração de diferentes hipóteses interpretativas no
processo de interação com os conhecimentos sociais familiares do repertório da população
infantil, ao oferecer a transmutação de uma lógica unívoca de apropriação das significações, à
medida que autoriza a inteligibilidade do novo, inesperado, incomum e não familiar.
Ao partir da premissa de que no transcorrer do delineamento da construção da
narrativa poderia ou não emergir conteúdos relativos ao objeto de investigação em foco, a
pesquisadora sem interferir no ato narrativo, esperava a criança produzir o desfecho da
história. Se esta última hipótese mencionada acima se concretizasse, após o/a entrevistado/a
indicar o término do exercício narrativo, a investigadora indagava se poderia corroborar com
a elaboração do enredo elaborado. Caso o/a participante consentisse, era introduzido alguns
elementos associados as vivências escolares, com vistas a incitar a mobilização de
significações envolvendo as experiências vividas no processo de escolarização. Por via deste
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diálogo, a pesquisadora elucidava: ―Posso dizer uma coisa? Imagine que esse príncipe
frequentava uma escola, ele tinha amigos/as, professores/ as, como será que era a vida dele
quando ele era príncipe e como ele ficou quando virou sapo?” (Notas de campo dos dias 16
de dezembro, 2016).
Após a realização da etapa esboçada, procedia-se para a terceira etapa da entrevista
sistematizada por questões hipotéticas que abarcava os/as elementos correlacionados aos/as
personagens do enredo narrado e aos aspectos envolvidos no seu desenrolar, identificadas
como situações imaginárias (ANDRADE, 2007). Estas últimas foram organizadas por meio
da terceira pessoa do discurso, com o intuito de aprofundar na possibilidade de emergência
das significações compartilhadas pelas crianças sobre da produção da queixa escolar
(SOUZA, 2015), mediante a focalização nos processos simbólicos constitutivos do cotidiano
escolar.
No transcorrer do procedimento de análise dos dados produzidos buscou-se promover
interlocuções entre as informações advindas do emprego do procedimento de observação
participante e as questões interpretativas elaboradas por meio das técnicas de narrativa
encorajadora (ANDRADE, 2017) e situações imaginárias (ANDRADE, 2007), que foram
analisadas compreensivamente por meio do delineamento do episódio interpretativo
desenhado a seguir.

Com as falas de crianças
„[...] Treinando a obediência dos sapos [...]”39: distanciamento dos fracos e reconhecimento
dos fortes
Os conhecimentos elaborados e compartilhados pelos/as participantes oferecem
indicativos de que ele/as compreendem que ao assumirem e/ou se aproximarem das
qualidades atribuídas a imagem social do ser criança aluno/a bagunceiro/a, desobediente,
teimoso/a, danado/a possivelmente serão identificados por significações negativas que estão
associadas ao outro reconhecido como transgressor e antagonista, que se distancia dos anseios
adultocêntricos e, consequentemente sofrerão ações punitivas por se posicionarem desta
forma. Por via deste ângulo, as explicações conferidas pelas crianças sobre à produção da
queixa escolar anunciaram também que os dispositivos de repressão praticados na relação
unilateral de poder do adulto frente às crianças se desvelam em suas mais distintas esferas,
39

Este trecho explicitado concerne ao conteúdo elabora na relação forjada com a criança Alice na realização de
procedimento de entrevista (Alice, sexo feminino, 7 anos),
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seja na objetivação do castigo em seus corpos por meio das ―surras‖, pela restrição de acesso
aos universos de socialização em que estas estabelecem relações com seus pares, pela
privação de instrumentos que elas se identificam como os brinquedos,

dentre outros

mecanismos operados para submetê-las às crenças e aos valores tomados como preceitos
socialmente adequados à ordem de diferentes cenários educativos.
Diante deste imaginário social que se desvela as práticas educativas dirigidas às
crianças, parece não haver espaço para a emergência da diferenciação de rendimentos
escolares e, por esta via enraizada em pressupostos meritocráticos, por meio da qual todos/as
possuem acesso as mesmas oportunidades de alcançarem o bom desempenho na escola, os
sujeitos que se distanciam do padrão normativo de aprendizado são subjugados as ações de
adequação que apresentam como elementos estruturantes os mecanismos de controle operados
por meio de instrumentos disciplinares que ―[...] treina a obediência dos sapos [...]‖ (Alice,
sexo feminino, 7 anos), como está sendo esboçado nas apropriações que constituem o excerto
seguinte:
Pesquisadora: Agora imagine que um(a) amigo(a) do(a) sapo(a) chegasse na
escola, como o sapo apresentaria a escola para o(a) amigo(a)?
Alice: Essa escola é de só pra sapo, pra adulto não pode. Eaí, essa aqui que é a sua
sala, e o nome da escola é “Estudo pra Sapo”, o nome da escola, aí tem
professoras, professoras que ensinam, e todo mundo que já saiu dessa escola
significa que todos é, inteligente, as pessoas que bagunçam na sala ainda não fica
inteligente, e eles ficam mesmo ano, aí a professora pergunta “quantos que é 1.000
mais 1.000”, ela fala “4”, e a professora dá uma nota ruim. Aí ia que vim outra
pessoa nova pra outra escola de sapo, ia se chamar “treinando obediência dos
sapos”.
Pesquisadora: Como você acha que é essa escola que chama “treinando a
obediência dos sapo”?
Alice: Eles têm que treinar a obediência dos sapos.
Pesquisadora: É... e como a obediência dos sapos é treinada?
Alice: Assim, é outra escola, e vem uma pessoa, eles apresentam tudo dessa escola,
eaí, e eles tem que treinar que ele é que sabe, se ele já souber tudo, ele já pode sair,
mas quem não sabe, vai ter que continuar na escola até aprender.
Pesquisadora: Por que você acha que quem não sabe vai ficar na escola para
aprender?
Alice: Porque eles qué que as pessoas fiquem inteligentes. (Alice, sexo feminino, 7
anos)

Por sua vez, observa-se que as significações compartilhadas pelas crianças por meio
das relações sociais forjadas com os adultos estão atravessadas pela exigência de um controle
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voluntário do comportamento infantil, de acordo com os preceitos normativos tomados
desejáveis ao universo escolar. Contudo, os conteúdos representacionais partilhados pelo/as
participantes indicam que no transcorrer do processo de ensino-aprendizagem proporcionada
aos/as mesmos/as, os adultos procuram impulsionar o desenvolvimento destas funções
psicológicas superiores das crianças com base em mediações orientadas, sobretudo, por
aspectos punitivos que lhes atribuem a responsabilização individual pelo desenvolvimento
dessas funções psíquicas superiores elucidadas, ao desconsiderar que estas são essencialmente
produtos das relações sociais estabelecidas no trama cultural.
Por essa linha de pensamento, destaca-se que, ao não serem oferecidas às crianças
outras possibilidades de apropriação do conhecimento historicamente acumulado que se
materializa nos processo de aprendizagem, estas, por sua vez, tendem a reproduzir os modelos
de educação que lhes está sendo oferecido, como pode-se notar no relato a subsequente, em
que o entrevistado delineia minuciosamente os episódios de violência vivenciados por seu
personagem, no qual este é punido por meio de distintos dispositivos disciplinantes utilizados
isoladamente e de forma concomitante para ―corrigir‖ as expressões de condutas
inapropriadas aos premissas normalizantes,
Matheus: Quando não tá na escola?
Pesquisadora: Isso, o que o aluno sapo gosta de fazer quando não está na escola?
Matheus: Não sei, o sapo vai bagunçar a casa dele, não, não, bagunça, não, ele vai
teimar e a mãe dele vai bater porque ele fez muita bagunça ali.
Pesquisadora: Ali na onde?
Matheus: Ali na escola, entendeu, agora.
Pesquisadora: Entendi, por que você acha que a mãe dele iria bater nele?
Matheus: Porque ele fez bagunça e a mãe bate nele ainda com cabo de vassoura.
(sinalizou como a mãe iria bater a partir da utilização do
microfone).
Pesquisadora: E o que ele vai achar disso?
Matheus: Muito duido, pá, pá, pá, pá.
Pesquisadora: Mas por que ele iria apanhar?
Matheus: Porque ele bagunçou a sala tudo uai, e ninguém bagunçou nada e ele
bagunçou, então, quer dizer que... (sinalizou o gesto de bater), entendeu.
Pesquisadora: É... e tem outras coisas que ele vai fazer fora da escola?
Matheus: Ele vai fazer muitas coisas.
Pesquisadora: Muitas coisas, o que ele vai fazer?
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Matheus: Bagunçar a sala de novo.
Pesquisadora: Por que você acha que ele vai bagunçar a sala de novo?
Matheus: Porque, além de ele levar um pau, ainda ele fica mais criminoso.
Pesquisadora: Além de levar um pau, ele vai ficar mais criminoso, como seria isso?
Matheus: Só porque a mãe dele bateu nele, aí ele vai ficando mais, “só porque você
bateu em mim, agora eu vou ficar mais, mais, mais ainda, mais terrível”. Aí ele vai
bagunçar a sala inteira, bater nas pessoas, bater em todo mundo pá, pá, pá.
Pesquisadora: Por que ele vai bater em todo mundo?
Matheus: Só porque ele apanhou agora ele quer descontar no zoutro.
Pesquisadora: É... será por que ele vai nos outros?
Matheus: É que ele bagunçou, aí ele vai apanhar de novo, agora de cinta, agora vai
ficar até uma marca nele, uma marca daqui até aqui, da cinta.
Pesquisadora: Ele vai apanhar de novo?
Matheus: É porque ele baguuuuuunçou de novo [...] Cada vez mais que ele vai
fazendo bagunça na sala, cada vez mais ele vai apanhando, aí um dia a mãe dele
bateu de vara, de cinta e cabo de vassoura, os três no mesmo tempo, pá, pá, pá,
duas batidas, um, dois, três, pá.

Os conteúdos representacionais negociados e compartilhados no enredo narrativo
acima, permitem constatar que na tentativa de distanciar-se o aprisionamento de si mesma por
meio dos castigos, como também de ser qualificada em uma posição socialmente
estigmatizada, que é determinada por condições históricas concretas, o/a aluno/a, ao ser
impedido/a de confrontar-se com o adulto por meio da relação de poder que este estabelece
com o mesmo, possivelmente, adere a imagem de criança aluno/a obediente/legal/inteligente.

Considerações finais
As análises empreendidas revelaram que os conhecimentos sociais elaborados e
partilhados pelas crianças nas relações intersubjetivas constituídas no cotidiano escolar, estão
ancorados por distintos paradigmas de educação historicamente construídos, que coexistem e
se expressam na objetivação de ações endereçadas aos/as alunos/as nomeados sob a condição
das queixas escolares. Estas significações, por sua vez, compartilhados nas relações sociais
estabelecidas no contexto de escolarização, se configuram como fenômenos representacionais
constitutivos de seus processos identitários. Por essa ótica, observou-se a predominância da
adesão aos discursos hegemônicos centrados na visão tradicional do processo de ensinoaprendizagem, enraizados em pressupostos adaptacionista, disciplinar, normativos e
homogeneizantes que focalizam o/a aluno/a como ser passivo e de impossibilidades. Por outro
ângulo, se percebe, ainda em um nível de menor negociação e compartilhamento, a
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emergência de redes de significações fundadas sob o princípio emancipatório, que tensionam
a transmutação da ótica aludida, ao destacar a participação social da criança no desenrolar dos
vários caminhos possíveis que se delineiam a aprendizagem humana, tecidas nos encontros
dialógico com o Outro criança e/ou adulto.
Os conteúdos elaborados e partilhados pelos participantes também demonstraram a
necessidade de mobilizar esforços pelo reconhecimento dos conteúdos representacionais
elaborados partilhados pelas crianças, em contextos educativos formais como não formais,
como parte essencial para o fortalecimento de estratégias de enfrentamentos e rupturas frente
a compreensão reducionista e a-história da produção da queixa escolar, que tende focalizá-las,
quando inseridas na discussão deste fenômeno, sob a ordem da individualização e
patologização de características pessoais que se revelam na culpabilização delas mesmas ou
de seus familiares/responsáveis pelas dificuldades escolares anunciadas em suas vivências
escolares.
Sob esta linha discursiva, menciona-se ainda que a narrativa encorajadora
(ANDRADE, 2017), ao buscar contribuir com a superação de olhares uniformizadores sobre
as crianças, se revelou como uma modalidade discursiva que favoreceu as crianças
expressarem conteúdos simbólicos que em situações comuns de interlocução dificilmente
seriam narrados em vista de seu caráter contra normativo, ao oportunizar que as vozes infantis
comumente silenciadas e desqualificadas pela perspectiva adultocêntrica, sejam inteligíveis
sob suas próprias versões por meio diferentes formas de comunicação.
As significações expressas pelas crianças nas trocas sociais também sugerem que o
anúncio da queixa escolar, de modo geral, está associado às práticas normatizadoras que se
ancoram em premissas disciplinadoras delineando os universos de socialização de caráter
educativos que envolvem o cotidiano das crianças na escola, na família e na igreja, dentre
outros nos quais elas atuam. Estas práticas, pelo menos ao que parece, são exercidas
prioritariamente pelo adulto por meio da relação de subordinação das crianças face ao mesmo,
de modo a domesticar e suprimir as atitudes manifestas que se diferem das prescrições
instituídas.
Diante disso, pode-se pensar que as significações partilhadas pelas crianças também
permitiram apreender que o sujeito ao elaborar o personagem sapo pôde criar uma situação
real associada a imaginária, percorrendo trajetos que auxiliam no desenvolvimento do
pensamento abstrato, ao produzir e negociar significados partilhados socialmente. Destaca-se
ainda que a narrativa se caracterizou em uma modalidade discursiva que possibilitou a
expressão da criança que historicamente foi e, ainda nos dias atuais, é silenciada, seja pela
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disciplina, pelo uso de dispositivos de repressão e punição, pela reclusão social, pelo processo
de medicalização, pela indiferença do outro face aos seus discursos, que é apreendido e
compartilhado socialmente como menos legítimo em relação ao do adulto.
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Resumo:
A Química é uma ciência que pode-se tonar para muitos estudantes cansativa e maçante, dependendo da
abordagem metodológica que o professor possa assumir. Sabendo do que eles refletem sobre isso, é necessário
abordar novas metodologias didáticas para levá-los a querer aprender Química. Uma abordagem que pode ser
utilizada são as aulas experimentais, que levam o estudante a observar na prática o conteúdo aprendido na teoria.
Com base nisto, este trabalho consiste em demonstrar o uso de aulas experimentais como uma abordagem para
ensinar química orgânica. Para tanto, efetuou-se a experiência da determinação do teor de etanol na gasolina com
os estudantes da Escola Estadual André Avelino Ribeiro no município de Cuiabá-MT, e aplicou-se dois
questionários sobre a prática experimental. Os dados obtidos pelos questionários demonstram que a utilização de
aulas experimentais pode ser um método para o estudante se interessar e compreender o conteúdo. Essa atividade
experimental realizou-se junto ao Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em Química da UFMT.
Palavras chaves: Aula experimental, química orgânica, ensino

1- Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa
política de formação inicial de professores que proporciona aos discentes, na modalidade da
licenciatura, uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação
básica e com o contexto em que elas estão inseridas. Seu principal objetivo visa incentivar a
formação de docentes em nível superior para a educação básica e contribuir para a valorização
do magistério (BRASIL, 2018). Neste sentido, os discentes bolsistas e voluntários do PIBID
Química da UFMT, que participam desse programa passam a acompanhar as aulas de seus
supervisores em determinadas turmas do ensino médio durante a semana, no período
matutino, realizando práticas, formulando exercícios e esclarecendo as dúvidas dos alunos
relacionadas ao conteúdo ministrado.
Após trabalhar conceitos fundamentais da química orgânica no primeiro bimestre para
as turmas do 3º ano, a professora supervisora Maria Paula Ramos da Escola Estadual André
Avelino Ribeiro iniciou as aulas das funções orgânicas oxigenadas propondo aos pibidianos
que preparassem uma aula prática cujo objetivo fosse abranger todo o conteúdo já trabalhado
em sala de aula. Desta forma, e com uma análise prévia da professora supervisora, optou-se
pela prática da investigação do teor de álcool na gasolina.
A experimentação é uma forma de introduzir o estudante no método científico, pois
desenvolvem o saber organizar dados, observar os fenômenos e investigar suas causas
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(GIORDAN, 1999). As aulas de Química, tanto práticas quanto teóricas são de grande
utilidades, além de ser considerada uma forma de linguagem. Entretanto, devido à falta de
estrutura do laboratório nas escolas de muitos estudantes da rede pública de ensino, os
mesmos não enxergam essa perspectiva, gerando um obstáculo na sua aprendizagem e
posteriormente não vislumbrando sua aplicação em seu cotidiano e adotando a Química como
um conteúdo difícil (CHASSOT, 1995).
Assim, por meio das atividade experimental foi

possível demonstrar para os

estudantes como a Química está presente em tudo, e o quanto ela é interessante, atrativa e
realmente importante.

2- Objetivo
Utilizar a experiência da determinação do teor de etanol na gasolina como um meio
didático para a aprendizagem de química orgânica no ensino médio.

3- Metodologia
A experiência foi realizada com seis turmas de 3º ano em aulas geminadas durante
uma semana no laboratório de ciências da escola. Foram separados quatro grupos de estudante
por turma, dois grupos em cada bancada, e para cada grupo utilizou-se uma proveta de 100mL
com 50mL de uma solução aquosa de cloreto de sódio e 50mL de gasolina, obtida em um
posto de combustível próximo à escola. Aguardou-se o sistema repousar alguns minutos para
observação da divisão de fases do sistema, e uma breve discussão sobre polaridade para
efetuar cálculos de porcentagem.
Ao final de cada aula prática foi aplicado um questionário avaliativo, valendo de 0 a
2,0 pontos, impresso por grupo para verificação da aprendizagem do conteúdo estudado.
Neste questionário foi solicitado aos estudantes responderem o motivo do etanol se dissolver
tanto na gasolina quanto na água, além de calcularem o teor de etanol na gasolina. Forneceuse nome ou estrutura de algumas moléculas e solicitou-se que eles respondessem se aquela
molécula era polar ou apolar.
Na semana posterior, realizou-se um novo questionário, através da plataforma do
google formulários. Essa enquete foi respondida pelos estudantes de forma anônima e
individual com intuito de obter informações sobre a importância de aulas práticas
experimentais para facilitar a aprendizagem da química orgânica, em seguida os resultados
obtidos foram enviados para a professora supervisora.
Quadro 1: Perguntas do Formulário eletrônico

1928

Pergunta 1: Você gosta de Química?

Pergunta 4: Esta prática contribuiu para a
sua aprendizagem entre a relação entre
polaridade e solubilidade?
Pergunta 2: Você gostou de realizar a Pergunta 5:Você gostaria de mais aulas
prática de determinação do teor de etanol na experimentais de Química?
gasolina?
Pergunta 3: Esta aula prática contribuiu com Pergunta 6: Você acredita que as aulas
sua aprendizagem das funções oxigenadas e experimentais aumentariam seu interesse em
sua polaridade?
aprender Química?
Fonte: Elaboração dos autores (2019).

4- Resultados e discussões
Após a aplicação do questionário eletrônico, obteve-se a resposta de 33 estudantes. Em
relação a primeira pergunta, 12 estudantes responderam que gostam muito; 13 responderam
que gostam pouco; 7 responderam que gostam maios ou menos, e 1 respondeu que não gosta.
Em relação à segunda , 21 estudantes responderam que gostaram muito, 9 responderam que
gostaram pouco, 2 responderam que gostaram mais ou menos, e 1 respondeu que não gostou.
A tabela 2 refere-se às respostas das perguntas 3 e 4, e a tabela 3 refere-se às respostas
das perguntas 5 e 6. O número abaixo das representa a quantidade de alunos que responderam
com a determinada resposta.
Tabela 2: Resposta das perguntas 3 e 4

Número da
pergunta
3
4

Contribuiu
muito
18
7

Contribuiu
moderadamente
11
20

Contribuiu
pouco
4
5

Não
contribuiu
0
1

Fonte: Elaboração dos autores (2019).

Tabela 3: Resposta das perguntas 5 e6
Número da Pergunta
5
6

Sim
30
28

Não
3
1

Talvez
0
4

Fonte: Elaboração dos autores (2019).

As notas do teste foram satisfatórias, visto que 67,7% dos estudantes atingiram um
conceito superior a 1,5 pontos.
Com base nos resultados descritos, pode-se observar que a maioria dos grupos
conseguiram compreender a prática experimental proposta. Tal fato, pode ser comprovado
através do resultado da nota avaliativa aplicada aos grupos e auto avaliação de aprendizagem
que os estudantes realizarem através do questionário eletrônico.

5- Considerações Finais
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Após a aplicação do questionário e obtenção dos resultados, concluiu-se que os
estudantes se interessam pela utilização de experiências para abordar os conceitos químicos, e
que elas podem ser uma ferramenta didática eficiente para a aprendizagem dos estudantes.
Os resultados reforçam a importância das atividades experimentais para a
aprendizagem dos conteúdos de Química, e o quanto os estudantes desejam ter aulas
experimentais. Porém, a maioria dos estudantes revelam a necessidade de usar novas
metodologias, além da aula prática para fortalecer seus conhecimentos.
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O USO DE MODELOS DIDÁTICOS PARA O ESTUDO DA
ESTRUTURA CELULAR DURANTE A DISCIPLINA DE BIOLOGIA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Resumo:
As células eucariontes e procariontes são estruturas microscópicas complexas e o uso de modelos didáticos sem
o auxílio do microscópio óptico é uma alternativa viável em sala de aula. Dessa forma o objetivo do trabalho foi
construir um modelo didático que auxiliasse no estudo da célula na disciplina de Biologia. A confecção foi
realizada pelos alunos do 1° ano do Ensino Médio da Escola Estadual 13 de Maio localizada no município de
Tangará da Serra, MT. Inicialmente, para a apresentação do conceito de célula aos estudantes, utilizou-se quatro
aulas expositivas e dialogada, distribuindo os 25 alunos da turma em grupos de trabalhos, onde cada grupo
confeccionou um modelo didático de célula. Os estudantes que participaram do trabalho comentaram durante a
exposição das maquetes que a confecção e o uso do material didático facilitou o estudo motivando-os a conhecer
mais sobre a célula. Observou-se que ao desenvolver essa atividade, a capacidade assimilativa e associativa do
conteúdo e o relacionamento interpessoal foram melhorados bem como a distribuição de tarefas entre os pares,
foi de forma coletiva.
Palavras-chave: Modelo didático. Estudo da célula. Aprendizagem.

1 Introdução

O ato de utilizar recursos didáticos em sala de aula é um mecanismo desenvolvido
pelo professor com o intuito de aprimorar o processo de ensino- aprendizagem. No entanto a
resposta dessa aplicação será acometida a partir do momento em que o conteúdo proposto
pelo professor provocar a intenção de aprender no aluno (SOUSA, ANDRADE e JÚNIOR,
2008).
Por se tratarem de estruturas microscópicas complexas, as células, necessitam do uso
de modelos didáticos para melhor fixação do conceito, principalmente no que tange ao estudo
detalhado da célula eucarionte e procarionte (TEIXEIRA e NATALI, 2007). O microscópio
óptico e o laboratório dedicado aos estudos da citologia, nem sempre está acessível na escola,
reforçando a ideia e a necessidade de tê-lo, justificado pelo fato do aluno conseguir abstrair a
teoria com o aprendizado associando a imagem vista no microscópio e a teoria do livro
didático. Para Amaral (2010), o manuseio de modelo de célula tridimensional confeccionado
pelos próprios estudantes pode proporcionar grande interesse e curiosidade nos mesmos,
aproximando-os de forma lúdica dos conceitos científicos de forma prazerosa e expressiva.
A flexibilidade no currículo e o atendimento a pluralidade do estudante de forma
variável integradora e inovadora, realizada observando as dimensões trabalho, ciência,
tecnologia e cultura, são recomendações do CNE, que visou enfatizar o ensino médio não
profissionalizante reestruturando-o.
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(...) apoiar as Secretarias Estaduais de Educação e do Distrito Federal no
desenvolvimento de ações de melhoria da qualidade do ensino médio não
profissionalizante, com ênfase nos projetos pedagógicos que promovam a educação
científica e humanística, a valorização da leitura, da cultura, o aprimoramento da
relação teoria e pratica da utilização de novas tecnologias e o desenvolvimento de
metodologias criativas e emancipadoras. (Art. 2°, Portaria n. 971/2009)

Embora a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tenha iniciado discussões acerca
do assunto a alguns anos, podendo considerar um estudo recente para a educação; a ideia de
se ter uma base para orientar o currículo em todo o país começou ainda na década de 1990
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e essa afirmação pode ser
observada em seu artigo 26, encontramos a seguinte redação:
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem
ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em
cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos.

Nesse mesmo sentido em 2017, a versão final da BNCC foi homologada pelo MEC,
esperando que ela orientasse não só os currículos das escolas públicas e privadas, mas
também a formação dos professores e a elaboração do material didático. Porém a BNCC é um
documento obrigatório criado a luz dos Parâmetros curriculares nacionais (PCN), que
descreve os objetivos de aprendizagem de toda a educação básica garantindo que os alunos
tenham tenha direito a aprendizagem considerada essenciais ou seja esse documento visa
garantir as aprendizagens que todos os alunos do Brasil, sendo necessário para nortear a
construção do currículo nacional fornecendo formação integral a todos e preparando os
estudantes para os desafios da vida (SILVA, 2016).
A metodologia dialética em sala de aula proposta por Vasconcellos (1992) também
discute a importância da construção pelo educador de outra concepção de educação,
necessitando de clareza sobre os limites e problemas de métodos expositivos, como o baixo
nível de interação sujeito-objeto, fazendo-se necessário a construção de um formato de busca
pelo conhecimento focado na formação do sujeito. Contudo, cada dia, vemos os avanços e a
importância desses conteúdos na ciência moderna e no entendimento de processos cotidianos
que estão ao nosso redor e, consequentemente, fazem parte do dia-a-dia o estudante
(ORLANDO, et al 2003).
O objetivo deste trabalho foi construir com os estudantes um modelo didático para
auxiliar no estudo da célula, bem como seu uso e aplicação; na disciplina de Biologia.
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2 Aspectos metodológicos

A confecção do modelo didático foi realizada por alunos do 1° ano do Ensino Médio
da Escola Estadual 13 de Maio localizada no município de Tangará da Serra, MT, durante as
aulas de Biologia no ano de 2018.
Inicialmente, para a apresentação do conceito de célula aos estudantes, utilizou-se
quatro aulas com características expositiva e dialogada, distribuindo os 25 alunos da turma em
grupos de trabalhos, onde cada grupo confeccionou um modelo didático de célula.
Ainda durante a aula inicial, exemplificou-se que para o estudo científico da célula ser
eficaz e por se tratar de uma estrutura microscópica devemos utilizar o microscópio óptico
para ampliar imagens facilitando seu estudo e identificação. Sendo assim, fez-se um recorte
para o estudo da célula eucarionte e procarionte, vislumbrando a célula animal e bacteriana
para contextualizar o assunto. Os objetivos específicos das atividades desenvolvidas foram:
reconhecer a citologia da célula procariótica e eucariótica; identificar as suas principais
organelas, a teoria celular, e ao final construir um modelo didático de célula procariótica ou
eucariótica para assim conhecer e diferenciá-las.
Foram utilizados os livros didáticos e buscas de imagens na internet para a construção
dos modelos didáticos em cartolina, tinta guaxe para pintura e harmonização das imagens.
Utilizou-se ainda massa de modelar para criar um efeito de relevo na membrana
plasmática da célula, e ao final os alunos e seus respectivos grupos foram convidados a
apresentar seus trabalhos através de uma roda de conversa, e o único e principal
questionamento feito a eles situou-se acerca do uso desse recurso. Os alunos ficaram livres
para escolher quanto o tipo de célula a ser desenhada e estudada e se iriam proceder a
ampliação das imagens para 30 cm, ou seja, o tamanho folha da cartolina.

3 Resultados e discussão

A criação dos modelos didáticos foi realizada pelos os alunos do Ensino Médio da
Escola Estadual 13 de Maio. No total participaram do trabalho 25 estudantes que comentaram
durante a exposição das maquetes que a confecção e o uso do material didático facilitou o
estudo e motivou a conhecer mais sobre a célula. E com posse dessa informação os estudantes
disseram que o uso do modelo didático em sala de aula foi um sucesso, e encorajou que outros
professores utilizassem essa mesma metodologia. Amaral (2010), corrobora com o resultado
da pesquisa afirmando que o uso do modelo tridimensional de célula favorece a aprendizagem
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significativa e ocorre quando o professor utiliza diversos recursos, gerando condições para
que os estudantes se interessem e compreendam os conteúdos abordados. Para Júnior e Souza
(2009) o momento de avaliação coletiva foi considerado relevante, por se tratar de um
momento de discussão e reflexão sobre cada conteúdo e cada recurso de ensino. Ao socializar
com os demais estudantes o trabalho realizado em grupo possibilita ao estudante de forma
individual, ou seja, em seu processo de aprendizagem, a socialização coletiva do aprendizado,
e instrumentaliza o professor ao oportunizar um material didático de eficácia.
O método lúdico de aprendizagem, onde o aluno constrói algo ou traz um resultado,
aproxima o estudante do conhecimento científico, favorecendo a apropriação dos conceitos de
forma prazerosa e significativa. Pode-se observar que na Figura 1 A e B, o grupo de
estudantes interagem entre si numa ação colaborativa de desenvolvimento, ao discutir por
exemplo a cor da célula, o que significava cada organelas e Ausubel (1982), propõe que a
aprendizagem significativa pode ajudar a elucidar algumas dificuldades encontradas no
processo de ensino aprendizagem do estudante, pois ela ocorre quando uma nova informação
se ancora em conceitos ou preposições relevantes preexistentes no indivíduo (conceito
subsunçor inicial), ou seja, é a interação entre conhecimento prévio e o conhecimento novo;
alicerçando o crescimento e o novo conceito subsunçor.

Figura 1. Confecção do modelo didático: (A) Detalhe da célula eucarionte em
construção e (B) Detalhe da célula procarionte em construção

B

A

Fonte: Os autores, 2018.

Observou-se também, que o envolvimento dos alunos na atividade prática foi
surpreendente, e o rendimento e participação foram superiores a uma aula com quadro negro,
livro didático e giz.
Na Figura 2 A e B, é possível observar os modelos construídos, que ficaram
disponíveis no laboratório para estudo das outras turmas, e, motivados pelo aprendizado, os
mesmos utilizarão a massa de modelar para criar relevo nas membranas das células para que
pudesse ser utilizado pelos alunos com deficiência visual.
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Figura 2. Células construída pelos alunos do 1°Ano: (A) Célula eucarionte,
animal e (B) Célula procarionte, bactéria

A

B

Fonte: Os autores, 2018.

Segundo o relato dos estudantes esse tipo de atividade, fora da sala de aula, no espaço
da escola ou até mesmo laboratório, faz com que os mesmos compreendam melhor as
informações da forma tradicional, mostrando que atividades lúdicas promovem maior
participação dos estudantes e colabora para o ensino e a aprendizagem na escola.
Bastos e Menezes Faria (2011), em seus estudos com uso de modelos didáticos
observaram que os mesmos contribuíram para que os alunos compreendessem melhor cada
organela tanto da célula animal quanto da célula vegetal, incluindo as dúvidas e curiosidade
que cada um apresentava durante a confecção.
A confecção dos modelos mostrou que os alunos foram capazes de sanar as
dificuldades com a disposição das estruturas na pratica, aproveitando melhor o conteúdo e a
aplicabilidade do mesmo.
Para que o aluno pudesse associar as imagens das células visualizadas no livro
didático e as células de tecido celulares fixados em lâminas de vidro para estudo citológico,
utilizou-se no transcorrer da aula o uso do microscópio óptico, onde os mesmos puderam
fazer comparações e o desenho da imagem visualizada no aparelho em papel sulfite
contribuindo com o aprendizado.
Observou-se que ao desenvolver a atividade em grupo, a capacidade assimilativa e
associativa do conteúdo e o relacionamento interpessoal foram melhorados bem como a
distribuição de tarefas entre os pares, foi de forma coletiva. Para Oliveira, Silva e Carvalho
(2013) as competências de cada estudante também puderam ser estimuladas, como o trabalho
em equipe, o respeito mútuo, a criatividade e a reflexão pois, por se tratar de uma atividade de
caráter lúdico aliado a um meticuloso planejamento didático, seja o segredo para o sucesso no
contexto da aprendizagem significativa.

4 Considerações
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Pode-se verificar que o desenvolvimento do trabalho em grupo pelos estudantes,
através da construção de modelos didáticos de células, levou-os a um maior interesse pelo
conteúdo conceitual, o que sem dúvida nenhuma contribuiu para uma melhor aprendizagem.
Entende-se que a reformulação do currículo em competências e habilidades, contribui
para sanar os desafios do professor que busca o ter o aluno como protagonista no processo de
aprendizagem. Sendo assim esse documento que passa ser obrigatório deverá nortear a
construção do currículo nacional fornecendo formação integral a todos e preparando os
estudantes para os desafios da vida (SILVA, 2016).
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Resumo:
O trabalho apresenta experiências vivenciadas por acadêmicos do curso de licenciatura em Ciências da Natureza
com Habilitação em Biologia, do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Avançado de Guarantã do Norte na
Escola Estadual Irany Jaime Farina através do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência). A escola disponibiliza um amplo espaço externo com hortas, pomares, trilhas ecológicas, galinheiros
entre outros que possibilitou aos pibidianos desenvolver o trabalho com os alunos de ensino médio e
fundamental da escola utilizando esse espaço como laboratório a céu aberto abordando as disciplinas de Ciências
e Biologia. O desenvolvimento das atividades foram divididos em etapas, sempre realizadas de maneira
interdisciplinar e disponibilizando aos alunos total liberdade para fazerem suas argumentações e decisões quanto
ao trabalho, o que ajudou no desenvolvimento cognitivo dos alunos.
Palavras-chave: Alunos. Escola. Laboratório a céu aberto.

1 Introdução

O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências vivenciadas por
acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Biologia,
do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Avançado de Guarantã do Norte no PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), utilizando o espaço externo da
Escola Irany Jaime Farina como laboratório a céu aberto, abordando a disciplina de ciências e
biologia, e até mesmo proporcionando aos alunos uma educação ambiental, onde pode ser
abordada de forma interdisciplinar, os alunos devem ser instigados a aprender e buscar
soluções para preservação dos recursos naturais, animais, ou seja o meio ambiente como um
todo. Podendo assim lhe oferecer um ensino aprendizagem de qualidade usando o espaço
externo escolar, onde o aluno é retirado de sala de aula, e vai ao contato direto com a
natureza. As atividades foram realizadas com alunos do ensino fundamental e médio, de
acordo com o conteúdo que estavam estudando, os espaços usados foram a horta, pátio da
escola onde tem várias plantas, a trilha ecológica e os pergolados. As turmas eram levadas de
acordo com a atividade proposta, sempre era feito a parte teórica abordando o conteúdo, e
depois a pratica, assim sendo possível os alunos relacionarem a conteúdo com a atividade
realizada, e os mesmo criando autonomia sobre suas ações, dando espaço para que
expusessem suas ideias, assim o aluno se sente útil.
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2 O espaço externo da Escola Estadual Irany Jaime Farina

A escola está localizada no bairro Cotrel na cidade de Guarantã do Norte MT, e conta
com um amplo espaço natural externo contendo horta, galinheiros, pomares, floresta com
trilhas ecológicas, canteiro de plantas para fins medicinais, pergolados, onde todo esse espaço,
que também considerado um laboratório a céu aberto, podem ser utilizados por professores
para desenvolver estratégias pedagógicas, onde é possível trabalhar de maneira
interdisciplinar, abrangendo principalmente a disciplina de ciências no ensino infantil,
fundamental e médio. Além disso a Escola Irany Jaime Farina é uma escola do campo onde
tem como uma de suas disciplinas a ciências agrárias que aborda algumas áreas como,
apicultura, agronomia, zootecnia, ecologia, e ciências do alimento, é uma disciplina
característica da escola pois a maioria dos alunos matriculados são filhos de sitiantes onde
tem como principal renda a agropecuária, plantação e criação de outros animais para venda.
Por ser uma escola que está localizada na zona rural, ela possui um grande espaço, ou seja,
um ambiente perfeito para práticas de ensino, desenvolvendo muitos conteúdos de várias
disciplinas, assim proporcionando-lhes um aprendizado com o ambiente que está dentro da
escola. São muitas as atividades que pode ser desenvolvida no ambiente, na trilha pode ser
feito a identificação das arvores, no córrego que passa por dentro da trilha pode ser feito a
análise da agua, pode se ensinar os alunos a fazerem cortes histológicos com as plantas.
Quando o aluno é levado há realidade, podendo expandir sua capacidade crítica, trabalho em
grupo, resolução de problemas. Os alunos têm a oportunidade de aprenderem a partir de suas
vivencias, e levar esse aprendizado para toda sua vida.

3 Metodologia

As práticas foram elaboradas com alunos do ensino fundamental e médio, durante um
longo período, e devido a necessidade dos alunos. Foi utilizado como principal espaço, a
horta, o pátio da escola, a trilha localizada na parte do fundo da escola, os pergolados e
também os galinheiros. Os alunos eram levados por turmas e de acordo com as atividades,
como se trata de uma escola do campo, eles possuem como disciplina a agrarias, foi onde
elaboramos atividades interdisciplinares envolvendo as disciplinas de, agrarias, ciências e
biologia.
Buscando aprimorar o aprendizado dos alunos da escola Irany Jaime Farina, foi
planejado e executado pelos alunos do PIBID, atividades com o objetivo de auxiliar no
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processo de ensino aprendizagem, através de práticas educacionais e socioambientais, fazendo
um trabalho interdisciplinar para restaurar pontos da escola recompondo o jardim, fazendo um
trabalho de paisagismo para que futuramente continue sendo utilizado pela comunidade
escolar, abordando o quanto é importante o uso de materiais recicláveis para a reestruturação
do espaço, e assim despertando nos alunos os devidos cuidados com a natureza, e o quanto é
importante o reaproveitamento de matérias para que não sejam jogados ao meio ambiente
causando desiquilíbrios ecológicos.
A primeira etapa da atividade foi um momento teórico com os alunos do fundamental,
onde tratamos o quanto é importante a conservação, valorização e preservação da diversidade
de plantas e animais, após a argumentação com a turma deu-se início a visita na trilha
ecológica da escola, para fazer observações e registro de espécies de plantas e animais
existente no local, e também foi argumentado sobre a importância da diversidade das plantas e
animais para o equilíbrio do planeta, com a finalidade de transmitir o conhecimento ao aluno
em relação ao meio ambiente, assim os alertando o quanto é importante a preservação do
local, e proporcionando a eles um aprendizado, e um contato direto com a natureza. Com a
visita os alunos se sensibilizaram com aquela diversidade de plantas e insetos, foi proposto a
eles trazer a natureza mais perto deles, para que tenham esse contato sempre com a natureza,
assim propondo a reestruturação de um espaço já existente no espaço escolar que beneficiará
a todos.
Foi proposto aos mesmo que trouxessem mudas de plantas, frutos, e até mesmo
materiais reutilizáveis para fazer abrigos para pássaros. Essa parte de restaurar o local tem
como objetivo trazer a, biodiversidade de animais como pássaros, insetos polinizadores,
visando que a polinização é um fator muito importante para a disseminação de espécies de
insetos. As atividades foram desenvolvidas em etapas:
Busca por mudas de espécies de plantas, onde os alunos trouxeram de suas casas e
reaproveitaram espécies já existente na trilha ecológica, as orquídeas, e matérias para
confeccionar casas para abrigar pássaros, casca de coco para a plantação das orquídeas e
matérias para fixa-los nos pergolados;
Segunda etapa foi realizada a limpeza do local, e estabelecido como seria feito a
reestruturação;
Na terceira foi feito o plantio de mudas de maracujá, o plantio das orquídeas e fixação
das mesmas nos palhetes, e a fixação das casinhas de pássaro, e para reaproveitar pedaços de
guarantã (arvore nativa da cidade) foi feito uma passarela dando acesso ao espaço.
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Após essa reestruturação deixando pronto mais um laboratório a céu aberto, que
poderá ser usado para auxiliar na aprendizagem dos alunos onde aconteceram práticas que irá
aprimorar a memorização dos conteúdos ofertados em sala de aula, onde o aluno deve
conciliar a teoria com pratica.
Muitas das vezes não é preciso ir muito longe para cativar a atenção do aluno, nos
espaços externo das escolas tem muita coisa para prender a atenção do aluno, uma simples
aula fora da sala de aula já os deixa curiosos e instiga a pensar e pesquisar, assim treinando
sua capacidade de investigação.

4 Resultados e discussão
Durante o desenvolvimento das atividades os alunos juntamente com os pibidianos
mostraram-se motivamos em realizar o projeto de restaurar os pergolados da escola, a
medicão foi de não interferir na autonomia dos alunos em suas decisões, escolhas, métodos e
argumentações para alcançar os objetivos. A maneira de garantir essa autonomia dos alunos
foi dando espaço para que eles, expusessem suas ideias. Eles encontraram dificuldades em
exercer a mesma pela falta de materiais (motosserra, verniz, facão, pregos e outros) para
confeccionar a passarela do pergolado com madeira de guarantã, os abrigos para os pássaros e
os paletes onde foi fixado as orquídeas. A gestão da escola sempre bem disposta em ajudar os
alunos em suas atividades disponibilizou os materiais, porém o tempo que se esperava os
mesmos desorganizava o cronograma das atividades, mas que não foi empecilho na vontade
dos alunos em exercer as atividades e ver a escola mais bonita realizando o projeto que por
fim melhorou a estética da entrada da escola com a restauração dos pergolados e também deu
outra visão de meio ambiente para os alunos onde passaram a compreender a importância das
plantas e animais para nosso planeta, principalmente os insetos polinizadores que foi um dos
assuntos mais abordado durante as atividades.

5 Considerações
Quanto à estrutura física da escola verifica-se, por parte da gestão a preocupação em
disponibilizar aos alunos maior espaço ao ar livre contribuindo em projetos que intensifica o
cuidado com espaços ao entorno da escola contribuindo para exploração pedagógica do
mesmo.
O projeto extrapolou os limites das salas de aulas e teve como laboratório a céu aberto
as áreas externas da escola que promoveram o desenvolvimento dos alunos quanto as
atividades. Foi possível notar nos alunos que eles foram estimulados e que passaram a tratar a

1940

natureza de maneira diferente observando a relação que á entre o meio ambiente e nossas
ações como cidadãos na preservação da natureza.
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PIBID - RELATO DE EXPERIÊNCIA, VIVÊNCIA E APRENDIZADO
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Janaína da Silva Stiz
Maria Paula Paulino Ramos Pinto Dr Castro
Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo relatar as contribuições do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – PIBID, na formação docente, na vivência e expor as experiências obtidas no curso de Licenciatura
em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, com desenvolvimento na Escola Estadual
André Avelino Ribeiro, no município de Cuiabá/MT. O PIBID tem como principal finalidade incentivar a
formação de professores em nível superior para a atuação na educação básica, e contribuir para a valorização do
ensino a docência. O ensino de Química tem na sua maioria uma estrutura tradicional, com muitos conceitos,
teorias, leis e repetições de nomes, onde o estudante julga ser maçante e perde a motivação em estudar os
fenômenos químicos em seu cotidiano. Através desse programa, os professores supervisores das unidades
escolares da educação básica podem elaborar atividades diferenciadas com seus bolsistas de iniciação à docência
favorecendo a aprendizagem dos estudantes.
Palavras-chave: PIBID. Ensino de Química. Educação Básica. Vivência.

1 Introdução
1.1 O programa

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa da
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e tem por objetivo
promover a formação inicial e continuada de profissionais numa ação que articula a
participação de estudantes dos Cursos de Licenciatura das Universidades Públicas nas escolas
da Educação Básica (CAPES, 2018). Apresenta ainda como objetivo principal a elevação da
qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a
integração entre educação superior e educação básica, além disso, o programa ao inserir
licenciando de Química no dia-a-dia de escolas da rede pública de educação proporciona
oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e
práticas docentes, vivenciando os novos desafios, demandas ambientais, diversidade cultural e
as deficiências. Dessa forma, o PIBID trabalha-se em uma perspectiva interdisciplinar, na
busca da superação de problemas identificados no processo de ensino e aprendizagem
(BURGGREVER, 2017).
O decreto Nº 7.219 de 24 de junho de 2010, diz:
Art. 1o O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID,
executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES, tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo
para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria
de qualidade da educação básica pública brasileira.

O Programa conta com uma ordem hierarquia composta por: Coordenador
Institucional (CI); Coordenador de área (CA); Bolsista de Supervisão (SUP); e Bolsista de
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Iniciação à Docência (ID). No que se refere ao bolsista de iniciação à docência, segundo o
programa, é o estudante do curso de licenciatura participante do PIBID; o bolsista ID é a
principal figura do programa, pois o PIBID foi planejado para enriquecer sua formação
prática. É valido lembrar que ao entrar no PIBID o bolsista ID tem a oportunidade de
vivenciar práticas pedagógicas que talvez só vivesse durante o Estágio regido ou mesmo ao
exercício da profissão. Porém, de acordo o regulamento do Programa, o bolsista ID não pode
assumir as funções, como lecionar no lugar do professor supervisor em sala de aula, nem
realizar atividades administrativas, seja na escola, seja no projeto (COSTA SOARES, 2015).

1.2 O PIBID na escola

O programa PIBID vem sendo desenvolvido na escola da rede estadual André Avelino
Ribeiro desde o segundo semestre de 2018, com término previsto para o segundo semestre de
2019. O programa é desenvolvido na escola Estadual André Avelino Ribeiro (EEAR)
localizada nav. Deputado Osvaldo Candido Pereira, 365; Morada da Serra - CPA I, Cuiabá –
MT. De acordo com Pinto e Steinert (2016):
A Escola Estadual André Avelino Ribeiro surgiu em 05 de outubro de 1980, através
do Decreto 643/80 em homenagem ao professor de mesmo nome em função dos
seus relevantes trabalhos em prol desta escola no bairro Morada da Serra (CPAI) na
cidade de Cuiabá em Mato Grosso. A partir do redimensionamento em 2001 a
escola passou a atender ensino fundamental e ensino médio regular. Possui uma
estrutura física boa, constituída por 16 salas climatizadas todas com quadros de
vidro, 1 sala espelhada para ginástica, secretaria, coordenação, sala dos professores,
banheiros para funcionários, banheiros para alunos, um salão de eventos com
capacidade para mais de 100 pessoas, quadra de esportes, biblioteca, laboratório de
informática , laboratório de ciências e uma pequena cozinha que logo será
desativada devido uma nova cozinha acoplada ao refeitório que se encontra em
construção (p. 3)

Conforme o Censo Escolar/INEP 2018 atualmente a EEAR possui 1499 alunos, sendo
31 de educação especial, distribuído nas séries de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio regular e
três turmas de curso técnico em administração que funciona somente no turno diurno. A
unidade escolar conta com o trabalho de 17 (dezessete) bolsistas ID e 02 (dois) bolsistas de
supervisão.

1.3 Ensino de química

O ensino de Química, assim como Física e Biologia, classificadas em Ciências da
Natureza e suas tecnologias é um desafio para os novos docentes, pois segundo Cunha (2012)
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por várias décadas o ensino era apenas pela repetição, uma educação bancária, onde os alunos
que não assimilassem o conteúdo seriam os únicos responsáveis por isso. Hoje em dia, essa
situação é também de responsabilidade do professor. O aumento de discussões referentes às
dificuldades encontradas na formação inicial do professor mostra essa preocupação, de forma
que os novos docentes sejam capazes de estimular mais os discentes.
Para uma melhor assimilação no ensino de Química deve acontecer a junção da teoria
e prática, utilizando-se de métodos para que instigue a curiosidade do estudante, e que o
mesmo relacione o que está sendo observado no seu dia a dia, e em sua vivência. A Química
aborda uma ciência prática, onde envolve o cotidiano e seus fenômenos na natureza
(ARAÚJO 2016).
Nesse sentido, Lima (2013) afirma, que a melhoria do ensino de Química passa por
uma necessidade de transformações e modernizações nas técnicas de trabalho dos professores,
destacando a importância do uso de diferentes metodologias e recursos na didática das
ciências. A realidade mostra que o ensino de Química, não acompanha a evolução que ocorre
nos tempos atuais. Sua metodologia se executa de forma muitas vezes verbal, na qual a
aprendizagem é entendida somente como um processo de acumulação de conhecimentos.
A elaboração das temáticas do ensino de Química no PIBID, utilizando a participação
dos ID centralizou-se na pesquisa de abordagens do conteúdo estudado com atividades
didáticas, para os estudantes de ensino médio. Para um resultado significativo ao utilizar
atividades, se deve buscar a assimilação do conteúdo ofertado no âmbito de facilitar a
compreensão do mesmo em relação ao método que será aplicado. Nessa perspectiva, a
elaboração de aulas experimentais para laboratório de ciências, com intuito de mostrar o
experimento conforme a teoria e juntamente com um prévio conhecimento das habilidades
dos estudantes, para que se possa identificar o grau de complexidade que essa atividade pode
alcançar (HILGEMANN, 2013).
Segundo Damasceno (2019), os estudantes das Práticas de Ensino e bolsistas PIBID
apresentam grandes dificuldades em articular os conhecimentos teóricos, desenvolvidos nas
diferentes disciplinas do curso com as experiências vividas. Relatando essa dificuldade da
autonomia dos alunos licenciandos em elaboração de métodos de ensino, e a assimilação do
conteúdo teórico para transmissão do mesmo, durante um programa de extensão em escolas
do ensino médio. Damasceno (2019) argumenta que:
Por isso, durante o processo da Semana de Minicursos das Práticas de Ensino de
Química (SEMIPEQ), os docentes da área de ensino de Química esclareciam as
dúvidas, debatiam as questões e pontos de vistas divergentes, chamando à luz o
acúmulo teórico, que o curso lhes proporcionava. Ao mesmo tempo, os estudantes

1944

das Práticas de Ensino e bolsistas PIBID, nesse contexto, sentiam-se mais à vontade
para expressarem suas ideias e, também, liberdade para a construção de materiais
didáticos alternativos em temáticas, que mais lhes agradavam no conhecimento
químico. (p.283)

Existem diferentes abordagens para a aplicação de aulas experimentais no ensino de
Química. Um ponto a ser destacado são as próprias percepções dos professores com relação às
atividades experimentais, ditas como pouco produtivas, deixando de utilizar esse componente
para a construção de uma aprendizagem mais significativa dos conceitos químicos. Essa
concepção muitas vezes acaba sendo transmitida aos alunos, que se mostram desmotivados e
somente preocupados em saber se isso aparece nos vestibulares, ou no Exame nacional do
ensino médio – ENEM (WEBER, 2012).

2 Relatando experiências

O programa PIBID iniciou na EEAR em agosto de 2018 e, no primeiro momento
foram realizadas reuniões para adaptação de todos os bolsistas ID com seus supervisores e
com a coordenador geral através do convênio UFMT/SEDUC-MT. Além disso, nesse
encontro foram mencionadas as normas de convivência na escola, e orientações sobre a
docência. Para enriquecer nossa formação inicial foi lido o artigo do Diniz-Pereira (2016) que
aborda sobre a formação de professores, trabalho e saberes docentes para um melhor
entendimento sobre o processo de ensino e de aprendizagem em diferentes níveis no Brasil.
As idas à escola ocorreram no início do mês de setembro 2018, onde todos os bolsistas
foram apresentados formalmente a comunidade escolar. Nesse momento foi estabelecido o
horário de cada aluno ID e o SUP na escola, assim como o plano de ensino da disciplina e o
Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade escolar. Semanalmente os alunos pibidianos
deveriam comparecer à unidade escolar para o cumprimento in loco de 05 (cinco) horas
presencias. Tal inserção promovia a formação e produção de conhecimentos e saberes, de uma
forma pratica de todo o teórico visto no ensino superior na universidade.
No auxilio em sala de aula, ou até mesmo em aulas experimentais a superação de
alguns bolsistas com dificuldade ao falar em público é visível com as demais atividades
desenvolvidas, além da interação com os estudantes, professores, e funcionários da escola.
Com o programa, os bolsistas passaram a ter mais autonomia e segurança em seu aprendizado
na comunidade escolar.
A experiência de uma das autoras no programa PIBID, tem proporcionado maior
responsabilidade e disciplina, tanto na vida acadêmica como no programa, pois o
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planejamento é essencial para saber aonde quero chegar. O planejamento de aula é um
instrumento essencial para o professor elaborar sua metodologia conforme os objetivos a
serem alcançados, procurando adequá-los a cada turma.
O processo de produzir material didático, independente do tipo, ou seja, atividades
avaliativas, aulas experimentais, jogos didáticos, torna-se, uma atividade que proporciona ao
graduando assumir-se autor e assim construir novos conhecimentos. Com esse processo o
professor supervisor acaba influenciando o aluno no desenvolvimento da motivação da
aprendizagem.
Com planejamento, elaboração e aplicação de atividades, como um jogo didático sobre
eletroquímica – pilhas, pôde-se perceber que a utilização de jogos tem bastante influência no
processo de ensino e aprendizagem de Química, assim como uma aula em laboratório
referente a pilhas e energia onde o fenômeno pode ser observado conforme a teoria já havia
sido explicada. Observa-se que há uma melhor assimilação de um conteúdo estudado
utilizando materiais com baixo custo e, que os alunos já tenham familiaridade, tornando-se
assim acessível e de fácil entendimento.
Esta relação entre o professor e bolsista aparece como um elemento fundamental do
processo de formação do mesmo, pois é a melhor forma de adaptação à nova realidade que irá
encontrar no futuro, onde o graduando sai da condição de aluno para professor. O Programa
PIBID tem um papel fundamental diante dessa situação, e a presença dos bolsistas
acadêmicos na escola permite que, juntamente com os professores regentes, planejem e
adotem múltiplas metodologias para atender às diferentes públicos presentes em sala de aula.

3 Conclusão

Desde o início, o PIBID tem se concretizado como uma iniciativa muito importante no
que diz respeito à formação inicial dos acadêmicos em licenciatura, representando uma grande
oportunidade de formação de professores no ensino superior.
O programa tem por finalidade apresentar ao bolsista de iniciação à docência o contato
com o seu campo de trabalho, levando o bolsista a avaliar a sua conformação da escolha
profissional, bem como à percepção sobre os desafios que o exercício profissional apresenta e
também, sua própria satisfação profissional. Consequentemente, essa oportunidade
proporciona a nós, bolsistas, uma experiência única durante a formação, vivenciando
situações reais do cotidiano escolar, visto que para muitos, esta é a primeira experiência com a
docência.
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Nesse sentido, o programa traz o professor como pesquisador, que é um aspecto
positivo através das experiências, uma reflexão crítica e até criativa no contexto escolar. Essa
vivencia proporciona a melhoria da formação dos licenciandos do curso de química,
estimulando a docência na educação básica. Concluímos que o PIBID é uma política
importante para uma educação de qualidade.
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Resumo:
Este artigo apresenta um relato de experiência de uma estratégia de ensino , com o objetivo de aproximar os
conteúdos estudados da realidade dos alunos, usando como metodologia atividades experimentais. Dando um
maior significado ao aprendizado, despertando o interesse dos alunos pelas aulas de biologia, estimulando o seu
raciocínio e possibilitando que ele se torne construtor do seu conhecimento. O público alvo é a comunidade
acadêmica escolar, onde através de práticas educativas, professores visem tratar atividades experimentais em
sala de aula, permitindo ao aluno estabelecer relações concretas entre teoria e prática para que aumentem sua
visão do mundo.
Palavras-chave: Ensino; Experimentação; Aprendizagem;

1 Introdução
O professor de ciências deve usar a experimentação como um recurso metodológico
que facilite a aprendizagem de seus alunos, tendo a importante função de planejar atividades
práticas para facilitar a compreensão dos conteúdos teóricos aos alunos, estimulando-os a
questionar, responder e observar.
Segundo Piaget, os estudantes adquirirem muito mais conhecimento através de
situações concretas, e as experimentações constituem um grande instrumento de
aprendizagem, pois através delas os alunos observam, pensam e agem. Cruz (2008, p.6) já
defendia que não deve se tratar de apresentar experimentações prontas, onde o aluno irá
somente seguir etapas pré-determinadas, repetindo receitas, deve-se sim, propiciar situaçõesproblema na qual ele irá formular hipóteses com oportunidade de testá-las.
As atividades experimentais podem acontecer de diversas maneiras, desde uma
simples ilustração ou verificação de leis e teorias, até as que estimulam a criatividade dos
alunos. Araújo e Abib (2003) classificam as atividades experimentais em três modalidades.
a)

Atividade de demonstração: As atividades de demonstração são realizadas
pelo professor, é ele quem orienta a observação, dá explicações adequandoas aos conteúdos. O aluno apenas observa o fenômeno ocorrido.

b)

Atividade de verificação: São empregadas com a finalidade de confirmar
alguma lei ou teoria. Os resultados desses experimentos são previsíveis e as
explicações conhecidas pelos alunos. Formam no aluno a capacidade de
interpretar parâmetros que determinam o comportamento dos fenômenos
observados, articulando os conceitos científicos que conhecem. Servem
também para motivar e tornar o ensino mais próximo da realidade.
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c)

Atividade de investigação: Nas atividades investigativas a problematização
é a base do trabalho, os alunos participam mais efetivamente e o professor
orienta a atividade. Nela se busca a superação da ilustração e da
compreensão de leis e teorias (FREITAS e ZANON, 2007).

Cabe ao professor analisar que modalidade de experimentação usa em cada situação,
adequando-a ao experimento realizado e ao nível cognitivo do aluno. Considerando sempre
seus conhecimentos prévios, suas opiniões, interesses, conclusões e sugestões.
2 Metodologia
Este relato de experiência é uma pesquisa descritiva e qualitativa. Segundo Minayo
(2003, p. 16-18) a pesquisa qualitativa é o caminho do pensamento a ser seguido e ocupa um
lugar central na teoria, tratando-se basicamente do conjunto de técnicas a ser adotado para
construir a realidade. Portanto a pesquisa qualitativa trata-se de uma atividade da ciência, que
visa à construção da realidade.
A semana da oficina de biologia foi realizada na escola estadual Albert Einstein no
município de Guarantã do Norte - MT e contou com a participação de alunos dos 1°, 2° e 3°
anos do ensino médio. Os experimentos realizados foram extração do DNA vegetal, batatas
choronas, composição dos alimentos, proteína, osmose celular, tipagem sanguínea.
Os materiais utilizados foram: Alimentos vegetais e cárneos, Sal, Açúcar, Álcool,
Antígenos A, B e D, Matérias e reagentes laboratoriais.
Durante a elaboração dos experimentos os pibidianos fizeram primeira a apresentação
do conteúdo em teoria e depois a apresentação das práticas. Os alunos elaboraram um
relatório e a contribuição de 0,50 centavos para a compra dos matérias.
Estas são as fotos durante os experimentos:

Imagem 01: Experimento Tipagem Sanguínea
Fonte: Arquivo Pessoal
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Imagem 02: Experimento Osmose Celular
Fonte: Arquivo Pessoal

3 Resultados alcançados
Através das práticas podemos visualizar duas realidades: na escola mesmo possuindo
equipamentos e espaço específico adequados para este tipo de atividade, poucas vezes estas
foram realizadas; Observou-se ainda, uma grande falta de familiaridade com os utensílios e
equipamentos laboratoriais utilizados, tanto por parte dos professores quanto pelos alunos o
que demostra a carência de um treinamento e uma formação continuada para que professores
possam assim executar este tipo de atividade sem receios. Constatou-se a carência por este
tipo de atividade, que reflete no grande interesse e motivação pelas práticas, por parte dos
alunos. Os alunos demonstraram grande inquietação diante da ideia de participarem de uma
atividade diferenciada, participando com interesse e motivação.
Estes resultados evidenciam que aulas práticas favorecem o envolvimento dos alunos
de forma mais efetiva facilitando o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a
construção do conhecimento e, por conseguinte a aprendizagem significativa.
4 Considerações finais
Podemos considerar que o método da experimentação foi bastante eficiente no que
tange ao ensino-aprendizagem. As influências acerca da prática de ensino, através da
contextualização da teoria, resultaram positivamente, segundo as avaliações aplicadas nesta
metodologia.
Este trabalho nos proporcionou uma grande troca de saberes e experiências, onde
professores e alunos, de uma forma integrada e inovadora alcançaram seus objetivos: o de
ensinar e aprender.

1951

Referências
A EXPERIMENTAÇÃO COMO METODOLOGIA FACILITADORA DA
APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS. Disponível
em:<<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2
014/2014_uenp_cien_artigo_edilene_alves_morais.pdf >> Acesso em: 19/09/2018.
O USO DE ATIVIDADES PRÁTICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: NA BUSCA DE
MELHORES RESULTADOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. Disponível em:
<<https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/380/1/Fab%C3%ADola%20de%20SouzaCar
doso.pdf>> Acesso em: 18/09/2018
MANUAL DE AULAS PRATICAS DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA- COMPENDIOPROJETO INTEGRADO DE PRÁTICA EDUCATIVA - IV - INICIAÇÃO CIENTIFICACiências Biológicas. Disponível em: <<Lhttp://fcjp.edu.br/pdf/20150619104130fc.pdf>>.
Acesso em: 18/09/2018.

1952

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUAS POSSIBILIDADES
Irany Aparecida Ferreira da Cunha Barboza40 (PPGECM-UNEMAT) - iranyferreira2582@gmail.com

Resumo
A Educação Ambiental é um conteúdo previsto no currículo escolar desde as séries iniciais com a possibilidade
de se trabalhar de forma interdisciplinar. A prática do trabalho sobre a Educação Ambiental tem como foco
proporcionar uma relação sustentável da sociedade com o ambiente, oportunizando a reversão de processos de
degradação do ambiente, bem como a construção de valores, conhecimentos, atitudes e competências
direcionadas para a conservação do meio ambiente. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma
caracterização sobre o ensino de ciência e a Educação Ambiental, além de apresentar uma prática pedagógica
realizada em um projeto do Programa A União Faz a Vida, evidenciando as possibilidades de se trabalhar a
Educação Ambiental, realizada com uma turma do segundo ano do ensino fundamental em uma escola municipal
de Araputanga-MT. A pesquisa é de caráter qualitativo, e o instrumento de produção de dados é a pesquisa
bibliográfica, além da pesquisa participante. Os resultados deste trabalho evidenciaram que os alunos se
tornaram mais ativos, críticos e curiosos através das atividades práticas investigativas, houve maior participação
da família nos trabalhos escolares, a comunidade escolar se envolveu de forma integral para a concretização do
projeto. O ensino de ciências, especificamente a Educação Ambiental precisa estar imbricado à teoria e à prática
docente, e o processo de ensino e aprendizagem através da Educação Ambiental possibilita uma mudança de
postura diante dos problemas ambientais que a sociedade vem enfrentando.
Palavras-chaves: Ensino investigativo. Ensino de Ciências. Problemas ambientais.

1 Introdução
A realidade escolar vem sofrendo transformações nas últimas décadas e com isso
surge a necessidade de uma reformulação no currículo escolar que possa atender as exigências
do público alvo, os alunos, que a cada geração vem com interesses diferentes. Um currículo
que tenha como objetivo proporcionar um ensino de qualidade que atenda às exigências desta
sociedade globalizada, que leve o aluno a ser protagonista de seu conhecimento, que
trabalhem de forma cooperativa uns com os outros além da valorização do diálogo, motivação
à solidariedade e o respeito a diversidade.
O ensino de ciências tem muitos desafios para se chegar aos seus reais objetivos, ou
seja ―[...] propiciar a todos os cidadãos os conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento
de capacidades necessárias para se orientarem nesta sociedade complexa, compreendendo o
que se passa à sua volta, tomando posição e intervindo na sua realidade‖ (LORENZETTI,
2000, p. 18). Nesta perspectiva, segundo o autor, fica sobre a responsabilidade da escola e do
professor, a possibilidade de desenvolver ações que promovam o senso crítico, atividades
pedagógicas que levem os alunos compreender as questões científicas que os cercam.
40-Graduada em Letras- UNEMAT (2004), Especialização em Metodologias de Ensino de Linguagens pela
Faculdade Educacional da Lapa (2009). Pedagogia- UNIP (2014). Professora da rede municipal e Secretaria de
Estado de Educação do Estado do Mato Grosso. Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Ensino de Ciências e Matemática – PPGECM – UNEMAT. E-mail: iranyferreira2582@gmail.com
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Com isso há a possibilidade de se trabalhar dentro do ensino de ciências a educação
ambiental na perspectiva de um ensino crítico, voltado para as questões que levem os alunos a
repensar a relação existente ente a sociedade e o meio ambiente. Para isso me sustento em
alguns autores que defendem que a Educação Ambiental e a educação focada nas relações
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) fazem parte de um ―[...] conjunto de propostas
endereçadas à inovação curricular dos diferentes níveis de ensino, compreendendo mudanças
tanto nas proposições temáticas como nos princípios metodológicos‖ (FARIAS; FREITAS,
2007, p.1)
Neste sentido este artigo tem como objetivo evidenciar as práticas pedagógicas
realizadas na Escola Municipal Rodolfo Trechaud Curvo, no município de Araputanga- MT,
com a turma do segundo ano do ensino fundamental, em que desenvolveram um projeto
voltado para a educação ambiental, evidenciado as condições do descarte do lixo do
município. Para tanto o intuito dessa prática foi despertar a consciência crítica sobre as graves
questões ambientais que envolvem lixo produzido pela comunidade, despertando uma visão
local dos problemas ambientais relacionados à falta de reciclagem do lixo, propondo
alternativas de soluções para reduzir a produção do mesmo, de reaproveitá-lo e de
acondicioná-lo de maneira eficiente.

1.1 O ensino e de ciências e a Educação Ambiental: uma prática necessária

O ensino de ciências no Brasil passou por grandes transformações, assim como a
sociedade brasileira, isso gerou uma necessidade de repensar a maneira de realizar o ensino de
ciências, que venha ao encontro das necessidades da sociedade atual, que leve a todos a
sensibilização sobre a urgência de mudança de posturas nos comportamentos cotidianos.
A partir da década de 70 surge o movimento ―Ciência, Tecnologia e Sociedade‖ (CTS)
reivindicando um redirecionamento tecnológico e em oposição à ideia de que CiênciaTecnologia (CT) seria a solução para os problemas ambientais, sociais e econômicos que o
país vinha enfrentando. Nesse sentido como lembram os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) (BRASIL,1998, p. 19):
O objetivo fundamental do ensino de Ciências Naturais passou a ser dar condições
para o aluno vivenciar o que se denominava método científico, ou seja, a partir de
observações, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las quando fosse o
caso, trabalhando de forma a redescobrir conhecimentos.
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Nesta perspectiva, os PCN (1998) afirmam que o papel das ciências naturais na
formação do cidadão crítico, numa sociedade em que o conhecimento científico e tecnológico
é cada vez mais valorizado, é o de colaborar para a compreensão do mundo e suas
transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante do
Universo. Portanto, há a necessidade de que os professores de ciências propiciem situações de
aprendizagem, nas quais confluam a teoria e a prática, afim de proporcionar processos de
ensino e de aprendizagem ativos.
No entanto, em diversas situações há uma discrepância entre o currículo escolar e a
formação docente, geralmente não atendem as necessidades da sociedade atual, pois ao
mesmo tempo em que trata a Educação Ambiental como a solução para diversos problemas,
traz o ensino de forma fragmentado, não realizando ações interdisciplinares, além de não
valorizar a distinções das realidades sociais dos estudantes.
O ensino de ciências tem como particularidade possibilitar a percepção das
transformações da natureza e suas relações, o que leva a comprovação das interações entre as
partes e o todo. Em diversas situações, corpo docente tem vindo de sua formação inicial cheio
de métodos para trabalhar, decorar teorias, fenômenos e fórmulas, tornando os processos de
ensino e de aprendizagem exaustivos. Krasilchick (1987, p. 52) afirma que, nesse ensino,
―não se procura fazer com que os alunos discutam as causas dos fenômenos, estabeleçam
relações causais, enfim, entendam os mecanismos que estão estudando. ‖ Nesse sentido,
muitos professores não valorizam o mais importante nas aulas de ciências, os eventos e os
procedimentos que levam às descobertas científicas, tornando assim, muitas vezes, o ensino
obsoleto.
Partimos do pressuposto de que é essencial realizar um trabalho em que a Educação
Ambiental deve ser trabalhada associada as realidades dos discentes, aos contextos em que
estão inseridos, que seu conhecimento não deve ser reflexo da fragmentação dos
conhecimentos presente nas ciências. Sendo assim, é necessário que a Educação Ambiental
seja tratada como tema transversal, conforme está previsto nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 1997) e na Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999) e
não se restrinja ao escopo de uma única disciplina. Neste sentido citamos Farias e Freitas,
(2007):
(...) a Educação Ambiental seria interessante aos alunos porque ligada à realidade
concreta e com potencial para ligar conhecimento e ação social; ainda neste sentido,
o contexto do ensino de Ciências e Tecnologias integradas, considerado um campo
interdisciplinar e transdisciplinar, que a EA se integraria melhor (2007, p. 8)
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De acordo com as autoras, a Educação Ambiental será trabalhada de forma eficiente se
os professores realizarem atividades inter ou transdisciplinar, que leve o aluno a perceber sua
importância no contexto em que faz parte, que o ensino seja significativo, que desperte o
senso crítico de cada cidadão. As autoras ainda acrescentam:
A ideia de construir um saber solidário, mediado de possibilidades de participação e
de sentimento de incompletude cultural, não se estabelece se não por meio do
afrontamento e, portanto, do conflito, perante o saber hegemônico. Em decorrência,
na educação escolar, falar de abordagens no âmbito da EA e das interações CTS
pressupõe sempre pautar-se numa perspectiva crítica e emancipatória do sujeito, da
sociedade e do ambiente. ‖ (FARIAS; FREITAS, 2007, p.12)

Portanto a escola tem como função promover esse trabalho que integre a Educação
Ambiental e a mudança de comportamento em relação as atitudes que prejudicam o meio
ambiente que convivemos, para isso é necessário, então reestruturar o ensino de ciências,
unindo a teoria e prática investigativa, pois a aula de caráter investigativo, possibilita que o
aluno saia da postura de mero expectador para participar ativamente em todas as etapas de seu
processo de aprendizagem. Assim como propõe Kapitango-a-Samba (2014):
Nesta perspectiva, investigar- no contexto educativo- é também exercitar as
habilidades profissionais criativas e reflexivas de investigação empírica e filosófica,
de raciocínio crítico, de leitura crítica, de redação e comunicação argumentativas à
altura da maturidade intelectual dos atores envolvidos. (2014, p. 15)

Por conseguinte, para o desenvolvimento intelectual do aluno, a escola necessita
incentivar ações que produzam ―atitudes de curiosidade, de respeito diversidade de opiniões,
à persistência na busca e compreensão das informações, às provas obtidas por meio de
investigações‖ (BRASIL, 1998, p. 29).
Portanto, o ensino de ciências conectado ao ensino da Educação Ambiental, precisa
acontecer de forma ativa, participativa promovendo ações investigativas, que levem os alunos
a perceber a importância de se preocupar com o meio ambiente e os danos que o ser humano
vem causando. Neste sentido, as Orientações Curriculares da Educação Básica de Mato
Grosso, área das ciências, traz a seguinte informação:
(...) essa área do conhecimento tem como característica perceber a complexidades do
processo de transformação da natureza e suas relações, desvelando as interações e
retroações entre as partes e o todo, as entidades multidimensionais e os problemas
essenciais, suas relações e a partir desse pressuposto, desencadear procedimentos
acadêmicos/pedagógicos que promovam ações coletivas, já que a sustentabilidades
planetária só é possível com ações reflexivas, com posturas proativas em um mundo
cada vez mais complexo. (MATO GROSSSO, 2012, p.37, grifo dos autores)

Portanto, é essencial desenvolver atividades práticas investigativas sobre a Educação
Ambiental, uma forma de promover uma educação coletiva, o senso crítico, e a mudança de
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hábitos em prol à um bem maior, a sustentabilidade e a preservação do ambiente. Trabalhar os
problemas ambientais, gerado pela sociedade cada vez mais consumista, e suas possíveis
soluções, exige demasiada dedicação do professor, ele deve pensar e agir habitualmente de
forma responsável, precisa buscar ativamente formas de trabalhar os princípios ecológicos,
adotar posturas que reflitam no ambiente escolar e fora dele a preocupação com a condição da
preservação e consciência ambiental. A respeito da postura da escola diante deste problema, o
Documento de Referencia Curricular para Mato Grosso afirma:
Logo, faz-se necessário que a unidade escolar tenha uma proposta de ensinoaprendizagem que possibilite ao estudante uma visão investigativa e científica,
através da pesquisa, proporcionando atitudes de melhoria das relações
socioambientais, mas que, sobretudo, tenham olhar voltado para ações de
sustentabilidade associadas com a vanguarda do conhecimento. (MATO GROSSO,
2018, p. 180)

Neste sentido, este documento confirma a importância e a responsabilidade do
professor diante de suas práticas pedagógicas, em trabalhar a Educação Ambiental na
perspectiva de promover uma sociedade mais sustentável, cidadão mais críticos e conscientes
de seu papel de agente transformador de sua realidade. Reforço ainda a importância do
trabalho docente na realização de atividades interdisciplinares para promover um ensino de
qualidade e aprendizagem eficaz segundo Tardif (2014):
A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os professores ocuparem,
na escola, uma posição fundamental em relação ao conjunto dos agentes escolares:
em seu trabalho cotidiano com os alunos, são eles os principais atores e mediadores
da cultura e dos saberes escolares. Em suma, é sobre os ombros deles que repousa,
no fim das contas, a missão educativa da escola. (2014 p. 228)

Segundo o autor, o papel do professor é fundamental, pois o mesmo deve direcionar os
alunos no processo de ensino e aprendizagem, tendo como função de mediador no processo
ativo de construção do conhecimento. Neste caso promover a sensibilização do educando,
visando à compreensão de sua função de agente transformador dentro da sociedade em que
vive, de modo a se capacitar, avaliar e agir efetivamente no sistema, atuando na construção de
uma nova realidade desejada.

2 Procedimentos metodológicos

O presente trabalho apresenta uma abordagem de natureza qualitativa, in loco, através
da intervenção pedagógica e pesquisa participante que insere-se na pesquisa prática,
classificação apresentada por Demo (2000, p.21), para fins de sistematização. Segundo esse
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autor, a pesquisa prática ―é ligada

práxis, ou seja,

prática histórica em termos de usar

conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; nesse sentido, não esconde sua
ideologia, sem com isso necessariamente perder de vista o rigor metodológico‖. A pesquisa
participante proporciona a discussão sobre a importância do processo de investigação tendo
por perspectiva a intervenção na realidade social em que se está inserido.
Neste sentido, a proposta de trabalhar a problemática do lixo do município, visava
estabelecer a relação teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem. As aulas práticas
foram desenvolvidas de maneiras variadas, desde o uso de ferramentas simples, como
materiais recicláveis, até recursos tecnológicos proporcionando aos alunos a reflexão sobre as
atividades de seu cotidiano que implicam no desenvolvimento da sociedade.
A intervenção pedagógica, através das atividades que serão descritas abaixo, além de
propiciar aos alunos uma atividade diferenciada, pode promover a sensibilização e o senso
crítico de atitudes errôneas que realizamos diariamente. Para realização deste projeto, os 19
alunos do 2º ano ―C‖ da Escola Municipal Rodolfo Trechaud Curvo contaram com a
participação da professora, de seus familiares, funcionários da escola, coordenadora do
Programa A União Faz a Vida, comunidade escolar e autoridades políticas do município.
Os primeiros questionamentos e levantamentos foram realizados no mês de junho de
2017, quando se trabalhava a semana do Meio Ambiente, e surgiu um uma pergunta
norteadora: ―para onde vai o lixo que sai de nossas casas? ―, a partir daí deu-se início ao
projeto estendendo-se até novembro do mesmo ano, desenvolvendo as atividades com
intenção de melhorias nas atitudes do cotidiano em relação à produção de lixo, seu destino, a
coleta seletiva e a possibilidade de reutilização de alguns materiais para diminuir o impacto
ambiental.
A escolha do local das expedições investigativas se deu pelo fato de todos estarem
relacionados com o lixo da cidade. As expedições investigativas se deram em datas e locais
diferentes. A primeira aconteceu no dia 08 de junho, foi realizada no bairro da escola para
verificar como os cidadãos cuidam do ambiente em que vivem e puderam visualizar o
descuido com o meio ambiente. A segunda foi realizada no dia 20 de junho, onde é feito o
descarte de lixo de toda a cidade, no ―lixão‖, em que as crianças puderam perceber o acúmulo
de lixo a céu aberto, destino incorreto do lixo produzido pela população. Como pode ser
comprovado pela imagem abaixo:
Imagem 1- Expedição investigativa ao local de descarte de lixo da cidade
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Fonte 1: A autora, 2017

Já a terceira expedição investigativa foi realizada na Central de Triagem de
Recicláveis e Estação de Transbordo, no município de Araputanga no dia 21 de agosto. Essa
visita pôde proporcionar aos alunos esclarecimentos sobre quais são os materiais recicláveis, o
processo de coleta seletiva e o destino destes materiais para reciclagem e sobre o aterro
sanitário que estava construindo no município vizinho para atender toda a região.
Imagem 2 - Expedição investigativa à Central de Triagem e Transbordo

Fonte 2: A autora, 2017.

Durante o desenvolvimento das expedições investigativa surgiram inúmeros
questionamentos que nortearam a continuidade do projeto, tais como: Para onde vai o lixo
que sai de nossas casas? O que é reciclagem? Como se faz a reciclagem? Como podemos
fazer a coleta seletiva? Por que as pessoas jogam lixos nos rios? etc. O projeto foi realizado de
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forma interdisciplinar, no sentido de integrar todas as disciplinas para responder as diversas
dúvidas que iam surgindo durante o processo ativo de construção de seus conhecimentos.
Como cita Paulo Freire (2016, p. 31) ―pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto
implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito
e o estímulo à capacidade criadora do educando. ‖
No decorrer da pesquisa foram realizadas atividades diversas, utilizando recursos
mediáticos, como a televisão para assistir ao filme infantil da Turma da Mônica: Um plano
para salvar o planeta; além da internet para pesquisa sobre o tempo de decomposição dos
materiais recicláveis e ainda assistir alguns vídeos de documentários sobre O nosso lixo parte 1 e parte 2, caminhos da reportagem. TV Brasil. Essas atividades foram de extrema
importância para despertar o senso crítico sobre a destinação incorreta do lixo no meio
ambiente e o que isso pode resultar.
Dentro desta pesquisa, foram trabalhadas atividades integradoras, buscando a
participação da família, uma relação de fortalecimentos dos objetivos da escola no processo
de ensino e aprendizagem. Neste sentido, os pais foram convidados a participar da Audiência
Pública que aconteceu no município sobre a coleta seletiva na Câmara Municipal, além da
participação de algumas mães em outras atividades, como a confecção e pintura de vasos para
plantio de temperos a partir matérias reutilizáveis, como caixas de leites, potes vazios,
garrafas pets, etc. É valoroso que os pais e ou responsáveis se sintam acolhidos pela escola, e
que surjam canais de comunicação efetivos entre os pais, alunos e a escola. Eles devem ser
incluídos, não somente em momentos de reuniões pedagógicas, mas em diversos momentos
da rotina escolar. A exemplo dessa interação entre família e escola, pode-se observar a
imagem abaixo:
Imagem 3 - Confecção e pintura de vasos, parceria com a família na escola
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Fonte 3: A autora, 2017

Além da família, também houve a parceria de alguns órgãos públicos, como a
Secretaria do Meio Ambiente, em que o Secretário, juntamente com sua equipe, e o Presidente
da Cooperativa Reciclar para Viver Melhor, vieram realizar uma palestra na escola, para todos
os alunos sobre a coleta seletiva, além de evidenciarem como o uso de tecnologias estão
colaborando para tornar o ambiente em que vivemos mais agradável e saudável, para esta e
principalmente para as gerações futuras. A imagem abaixo evidencia esta atividade:
Imagem 4 - Palestra do Secretário do Meio Ambiente para todos os alunos do período vespertino

Fonte 4: A autora, 2017.

Ainda em parceria com a comunidade escolar, foi feito uma horta com materiais
reutilizáveis, integrando as atividades com outras turmas, onde foram trabalhados diversas
atividades e projetos, através da construção dessa horta. Além disso, o cuidado diário com
esse novo ambiente escolar pode proporcionar o trabalho em equipe, a disciplina e respeito
mútuo, fato este que pode ser observado na imagem abaixo:
Imagem 5 - Construção de uma horta com materiais recicláveis com a turma do 2° ano C
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Fonte 5: A autora, 2017.

Todas as atividades foram trabalhadas em grupos, com a finalidade de desenvolver o
espírito de cooperação entre os alunos, a autonomia no desenvolvimento de suas atividades, o
respeito mútuo, a ajuda, a solidariedade, podendo eles compartilhar seus conhecimentos e
desempenharem seus papéis de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, contribuindo
para uma sociedade melhor.

3 Resultados e discussão

As aulas de educação ambiental, desenvolvida nesta turma, pode proporcionar
momentos de descobertas, pesquisa, interação, senso crítico sobre os problemas ambientais
existentes município, como por exemplo o descarte de lixo nas ruas, a coleta inadequada de
todo o lixo, o descarte em local impróprio, pois no município não há aterro sanitário. Isso traz
contribuições para o município em todos os aspectos, pois só a educação transforma.
A realização do projeto "O lixo nosso de cada dia" foi efetivo no desenvolvimento dos
alunos através dos conhecimentos adquiridos por meio de trocas de experiências, relatos
pessoais, entrevistas, pesquisas, observação e reflexão sobre a necessidade de mudanças de
postura em relação ao lixo, assim como, levá-los a sensibilização sobre os malefícios que o
lixo causa ao meio ambiente e à nossa saúde.
Através das atividades investigativas realizadas, os alunos perceberam como pode
ocorrer as mudanças de comportamentos necessárias para preservação do ambiente, iniciando
por cada um destes em sua própria casa. Desse modo, a participação da família foi de extrema
importância no desenvolvimento dessas atividades práticas investigativas, pois foi preciso do
auxílio de cada uma delas para desenvolvimento de algumas atividades.
As contribuições e parcerias com a comunidade externa, foram significativas, pois
cada um trouxe o conhecimento de sua área, suas explicações que confabularam com os
demais aprendizados em prol de um único objetivo. Uma das possibilidades ao se estudar a
Educação Ambiental é promover uma educação consciente e um planejamento voltado para a
responsabilidade ambiental dos indivíduos, o que pode gerar mudança de comportamento de
diversos alunos, com isso eles poderão ser influentes na defesa do meio ambiente, além da
escola apresentar um ensino baseado na construção de processos educativos que visam à
formação integral do aluno e a uma sociedade mais justa, solidária, democrática e inclusiva.

4 Considerações finais
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A realização deste estudo proporcionou o confronto de ideias de autores que
fortalecem as discussões necessárias para compreensão do processo ensino e aprendizagem,
bem como a relação entre teoria e prática nas aulas de Educação Ambiental. Pode-se perceber
durante a realização do projeto, a importância da autonomia do professor para a condução das
atividades planejadas para que estas levassem o aluno à reflexão e assim atingir os objetivos
propostos.
Para formar o aluno crítico e participativo, tanto escola quanto educadores devem
viabilizar e oportunizar estratégias de ensino que possibilitem ao educando atividades que os
deixem motivados a construir seu próprio conhecimento, que sejam sujeitos ativos e
autônomos. Para tanto é necessário um bom relacionamento entre alunos e professores, pois
assim as atividades fluirão melhores.
A aprendizagem acontece de forma eficaz quando o aluno é participante da construção
de seu conhecimento, sujeito ativo, que questiona, investiga, busca possíveis soluções para
determinado problema, dessa forma a aprendizagem se torna significativa. A escola é a porta
de entrada para os conhecimentos científicos iniciais, um espaço onde acontece a
aprendizagem e há a possibilidade de sair do senso comum para conseguir relacionar
conceitos científicos aos fenômenos do cotidiano, amparando no seu conhecimento de mundo
para descobrir o novo.
Por este motivo, o ensino de ciências, interligado à educação Ambiental não podem
ser trabalhados de forma desvinculadas com a realidade. As atividades referentes à Educação
Ambiental precisam se fazer presente nos planejamentos dos docentes, pois diante da
complexidade dos problemas sociais e ambientais vivenciados pela sociedade em geral e da
necessidade de reflexão para mudanças de comportamentos cotidianos que podem transformar
a realidade atual
Destaco ainda que durante a realização dessas atividades interventivas, todos os
recursos utilizados durante este período foram oferecidos pela comunidade escolar, Secretaria
Municipal de Educação e parceiros do Programa A União Faz a Vida. O presente estudo
evidencia a importância de esse trabalhar o ensino investigativo, pois isso instiga mais a
curiosidade dos alunos e os tornam participativos.
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Resumo:
Este projeto foi realizado com objetivo de sensibilizar os alunos do 6° ao 9°ano da Escola Guarantãs sobre a
preservação do meio ambiente escolar ,frisando a reciclagem de papeis utilizados pelos mesmos e a
solidariedade .
Realizado pelos academicos do curso de licenciatura em ciências da natureza com habilitação em Biologia do
Instituto Federal de Mato Grosso Campus Avançado Guartantã do norte,participantes do projeto PIBID. Sendo
iniciado o projeto com apresentações de palestras sobre o lixo produzido e seu descarte,também a reciclagem
como alternativa sustentavel ,seguindo com a reutilização de cadernos não mais utilizados para restauração
destes. Sendo notorio a modificação dos habitos dos alunos em relação a não descartar o lixo em qualquer lugar
e sim nas lixeiras expostas no patio da escola e nas salas de aula.
Palavras-chaves. Reciclagem . Papel.Lixo.Meio ambiente.

Introdução
O papel é um dos materiais mais importante no ambiente escolar, com isso, faz-se
necessário usá-lo de forma consciente evitando o desperdício e também descarta-lo de forma
correta, no lixeiro, ou buscar alternativas de como fazer o reaproveitamento destes rejeito de
forma sustentável que não prejudique o meio ambiente e degrade o solo considerando que está
também é uma forma de economizar.
Reciclagem de papel é muito importante, pois com ela evita-se o descarte incorreto, e
que estes rejeitos vá parar em lixões ou até mesmo nas ruas das cidades aumentando assim o
montante de lixo.
Por ser um processo simples a reciclagem de papel pode ser realizada em ambiente
doméstico ou em entidades, onde faz muito o uso destes como nas escolas, fazendo o uso
destas alternativas para promover mudanças de hábitos nas crianças como meio de alcançar os
adultos sobre a preservação do meio ambiente, e a solidariedade.
Sensibilizar os alunos sobre a preservação do ambiente escolar, o descarte correto do
lixo produzido, podendo assim demostrar beneficiar-se com o resultado de suas ações tanto
em não degradar o solo e também com o aprimoramento do trabalho em grupo é de suma
importância, pois Conforme PENA(2019).
Por mais que a reciclagem não é única medida a ser realizada para a diminuição do
lixo produzido pela sociedade, a reciclagem possui um importante papel, uma vez
que, além de reduzir a quantidade de rejeitos, também diminui a procura por novas
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matérias-primas. Dessa forma, quanto mais se recicla, mais se reaproveita e,
consequentemente, menor é a necessidade de extrair novos materiais da natureza.

Dessa forma é muito mais viável alcançar metas estabelecidas.
O objetivo com o termino do projeto foi alcançado. Tornando mais notório interesse
dos alunos em não jogar o lixo no chão e sim descartar de maneira adequada e também
reutilizar os cadernos com folhas limpas para doação e a participação ativa da oficina de
reciclagem dos papéis, não misturando o lixo produzido depositando cada tipo nos devidos
recipientes exposto no pátio da escola.

2 Reciclagem
Reciclagem é a transformação física ou química de materiais que seria descartado de
forma incorreta em outros produtos reutilizáveis.

2 .1 reciclagem de papel
Como a reciclagem é a modificação e a utilização de coisas que para muitos não teria
função, em outras possíveis de serem utilizado novamente com o papel não é diferente, o que
difere são algumas técnicas utilizada no processo e tipos não pode ser reciclado. Para a pratica
há várias etapas a ser seguida no processo como a coleta do material, a separação, pois se
estiver misturado pode haver contaminação e outro materiais nas quais o processo de
reciclagem e diferente atrapalhando assim um resultado satisfatório. Segundo: CRUZ (2018)
O processo de reciclagem do papel começa pela seleção do material, com a
separação do material que será utilizado para ser colocado em coletores que irão
gerar fibras novas para produção de papel a partir das fibras velhas. Normalmente as
fibras recicladas são misturadas a pastas de refinador com fibras virgens. Essa nova
mistura de pasta de celulose é submetida a um processo de refinamento e depuração
onde o novo papel irá ganhar mais resistência e qualidade. Neste processo são
retirados excessos de materiais contaminantes para o papel reciclado. Ao final a
pasta é levada para a secagem e formatação. Após esse processo a reciclagem do
papel se conclui e o novo material poderá novamente ser introduzido ao mercado
consumidor.

Sendo que a única variável do papel comum para o reciclado é a cor.
Neste contexto há fatores muito importantes como a criação de empregos, a questão
econômica e de fundamental importância ambiental.
Escrito por, SUÇURANA(2018).
Reciclar contribui significativamente para diminuir a poluição ambiental e para a
economia de energia e recursos naturais que seriam utilizados na fabricação de
novos produtos. Além disso, contribui para a geração de emprego e renda para
trabalhadores que participam da coleta, triagem e venda de produtos recicláveis e
para o aumento da vida útil dos aterros sanitários, reduzindo o volume de lixo que
seria encaminhado para estes locais.
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No entanto mesmo que não seja uma única solução para o problema do lixo,
reciclagem é uma alternativa plausível para amenizar várias situações acarretadas por este.

3 Metodologia
Foi realizado pelos bolsistas, acadêmicos do Instituto Federal de Mato Grosso,
Campus Avançado Guarantã do Norte, participante do projeto PIBID na Escola Estadual
Guarantã, o projeto de reciclagem de papel: preservação do meio ambiente escolar.
Tendo como iniciativa palestras com alunos sobre as formas de descarte do lixo
produzido, quais as alternativas que se pode tomar para diminuição deste, preservação do
ambiente escolar, como ser mais benevolente com o próximo restaurando cadernos que não
utilizam mais, e que ainda possui folhas limpas encapá-los para fazer doação para alunos
carentes da escola.
Para esta etapa foi pedido que os alunos que tivessem cadernos que não utilizasse
trouxessem para que fosse feito a reciclagem das folhas escritas e reutilização das folhas
limpas para remontagem dos mesmos, sendo assim foi separados os alunos em grupos no
contra turno dando início a separação das folhas escritas, rasgadas das limpas.
Os papeis de empacar os cadernos foi doado por uma papelaria da cidade como apoio
ao projeto, então dando seguimento as ações foram restaurado mais de dez cadernos.
O processo de reciclagem das folhas de papel, iniciou com a preparação dos
recipientes para que os alunos colocassem sem misturar com outros materiais não recicláveis
sendo então recolhidas caixas de papelão encapadas com eva e papel adesivo, doado por uma
papelaria da cidade e identificadas e colocadas em todas as salas de aula para a coleta das
folhas, e recolhida após duas semanas.
A partir daí se deu o processo de separação e preparação dos papeis para a reciclagem
no contra turno pelos grupos de alunos, após isso os procedimentos realizado foi rasgar os
papeis grande em pequenos pedaços, sendo obtidos dois baldes grandes cheios de papel
picado, então colocados agua até cobrir os papeis e adicionado 20 ml de agua sanitária para
melhor diluição do papel e limpeza das tinta, para obtenção de um massa de papel mais
branca.
Pelo fato de ter um feriado no dia da continuação da oficina o tempo deixado de molho
foi maior que o previsto, no entanto não sofreu alteração na composição.
Para triturar os papeis molhado foi utilizado maquina tanquinho emprestado por uma
professora como apoio ao projeto, devido a quantidade do conteúdo ser maior do que o
esperado para ser triturado no liquidificador. Após bater os papeis até deixá-los um massa
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bem homogênea foram separados quantidades em bacias de forma que coubessem as telas e
então feito numa espécie de filtração foi reproduzido os moldes.
Na etapa de formatação dos novos objetos foi proposto que os alunos utilizassem suas
criatividades sendo assim eles replicaram porta canetas reutilizado copos descartáveis
utilizado pelos alunos na horário do recreio e balões formas de madeira montado por eles
mesmos do tamanho A4.
Dado o encaminhamento para o termino da oficina, todo material produzido foi posto
para secar em temperatura ambiente sobre prateleiras e varal por três semanas pelo fato de
neste período estar no tempo de inverno, depois de seco foi passado verniz doado por uma
loja de materiais de construção d cidade como apoio ao projeto e por fim cada aluno que quis
levou um recipiente reproduzido pra casa como incentivo a continuar uma boa ideia.

4 Considerações finais
Como projeto foi realizado no saguão da escola foi possível obter resultados
satisfatórios, pois foi observado o interesse dos alunos em ajudar o próximo com a restauração
dos cadernos sendo no final reestruturados mais de dez cadernos para a doação.
Também o entusiasmo com a oficina de reciclagem, que um alunos reproduziu em sua
casa a experiência e compartilhando com os demais colegas que um parente utiliza papeis
velhos como fortificante de fibra de vidro na realização de projeto por ele desenvolvido.
Por fim se cada cidadão realiza boas práticas de cuidado com o próximo, com o meio
ambiente não só na escola mas por onde passa é possível obter respostas positivas de suas
ações.
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Resumo:
A formação inicial do professor é uma temática de relevância e quando realizada com qualidade contribui no
processo formativo do licenciando e na melhoria da educação básica. Diante disso, o presente trabalho tem como
objetivo relatar algumas das experiências vivenciadas com o Projeto de Incentivo à Docência financiado pelo
Instituto Federal de Mato Grosso, no curso de licenciatura em Química a distância do campus Cuiabá Bela Vista
no período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019. O projeto esta em desenvolvimento no campus de Várzea
Grande mediante várias atividades didáticas e pedagógicas como: leitura, revisão bibliográfica, observação,
planejamento, resolução de exercícios, contextualização, experimentação, oficinas, dentre outras, com o intuito
de promover a inserção dos licenciandos no cotidiano escolar. O trabalho de cunho qualitativo utilizou de
procedimentos metodológicos embasado no relato de experiências. Constatou-se como resultado parcial que a
inciativa tem possibilitado a construção dos saberes docentes, a interação presencial com o professor supervisor,
coordenador de área e demais bolsistas, sem contar o auxílio na aprendizagem dos conhecimentos específicos da
área.
Palavras-chave: Formação inicial de Professor. Licenciatura a distância. Ensino de Química.

1 Introdução
A temática formação inicial dos professores é sem dúvida de relevância para área da
educação, visto que se realizada com eficiência contribuirá satisfatoriamente na profissão
docente. É nessa fase inicial que o futuro professor alcança os saberes que após o processo de
reflexão, movem-se da idealização para a ação, da experiência como discente para então
constitui-se como um docente (GAUTHIER et al, 2013; PIMENTA, 2005).
Para tanto, espera-se dos cursos de licenciaturas das instituições federais de ensino
que:
[...] Desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes
possibilitem, permanentemente, irem construindo seus saberes fazeres docentes, a
partir das necessidades e desafios que o ensino, como prática social, lhes coloca no
cotidiano. (PIMENTA, 2005, p. 18).

Dessa forma, o futuro professor poderá exercer a sua profissão com eficácia,
garantindo um ensino de qualidade aos alunos.
No entanto, a formação inicial do professor é considerada uma temática complexa que
tem sido estudada por vários pesquisadores no cenário nacional e internacional com o intuito
de aperfeiçoar esse processo. Nota-se que a profissão docente não é vista como uma carreira
atrativa pelos jovens, devido a desvalorização salarial e infraestrutura precárias da maioria das
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escolas, o que resulta na baixa procura pelos cursos de Licenciaturas, e esses números são
ainda menores quando refere-se as áreas da licenciatura em, Física, Química e Matemática.
Dantas (2016), relata em seu trabalho que a não atratividade pelo magistério esta
presente também na efetivação profissional, pois muitos licenciados acabam não atuando na
profissão, acrescenta que a situação é preocupante e pode inclusive levar a um ―colapso‖ pela
falta de professores habilitados nessas áreas.
Diante desse cenário surgem propostas de programas governamentais que objetiva
fomentar a formação inicial dos professores, como por exemplo, as licenciaturas a distância
via Universidade Aberta do Brasil (UAB) criadas em 2006 pela lei nº11.273 com o intuito de
incentivar a participação das instituições públicas nos programas de formação inicial e
continuada dos professores, democratizando e ampliando o ensino (BRRASIL, 2005). Neste
contexto e também para cumprir a missão institucional o Instituto Federal de Mato Grosso
aderiu a modalidade de ensino a distância via UAB por meio do edital MEC-SEED nº 01 de
20/12/ 2005 lançado pelo governo. A oferta do primeiro curso de licenciatura decorreu após a
realização de um levantamento das demandas e necessidades do estado, resultando na escolha
do curso de licenciatura em Química executado pelo campus Cuiabá Bela Vista.
Um outro exemplo de projeto executado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) em âmbito nacional que tem como finalidade incentivar a valorização da
docência contribuindo com a formação inicial do professor, oportunizando as vivências do
cotidiano escolar antecipadamente, proporcionando um ensino de qualidade nas escolas
públicas.
O primeiro edital lançado pela CAPES foi em 2009, onde várias instituições Federais
tiveram seus projetos aprovados. A participação do IFMT no programa ocorreu no ano de
2012, e a operacionalização se deu por meio dos subprojetos de quatro campis: Pontes e
Lacerda no curso de licenciatura em Física, Juína com os cursos de Biologia e Matemática,
Serra de São Vicente com o curso de Ciências da Natureza e Campo Novo dos Parecis com o
curso e Matemática. No edital de 2014 com renovação até 2018, o IFMT continuou
participando do PIBID nos respectivos campis citados. Já no projeto submetido ao edital da
CAPES de 2018 foram incluídos como subprojetos os cursos de Licenciatura em Ciências da
Natureza do campus Confresa e as licenciaturas EaD em Química e Matemática do campus
Cuiabá Bela Vista realizada via UAB, contudo devido ao corte de bolsas efetuado pela
CAPES, algumas licenciaturas tiveram as bolsas reduzidas ou foram cortadas do programa,
como é o caso do curso de licenciatura em Química do campus Cuiabá Bela Vista. Entretanto,
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a Reitoria do IFMT financiou as bolsas que foram cortadas com lançamento do edital
institucional do Projeto de Incentivo a Docência, o que possibilitou a participação das
licenciaturas da UAB pela primeira vez.
Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo relatar as experiências dos
primeiros meses do Projeto de Incentivo à Docência da licenciatura em Química via UAB do
campus Cuiabá Bela Vista.

2 Metodologia
O presente trabalho de relato de experiência consiste em uma metodologia qualitativa
de acordo com Bogdan e Biklen (1991).
As atividades do Projeto de Incentivo à Docência da licenciatura em Química via
UAB iniciaram no mês de setembro de 2018 com a participação de dez bolsistas selecionados
via edital, realizou-se uma reunião para apresentação dos bolsistas, supervisor, coordenadora
de área e coordenadora geral, logo após fez-se a exposição do funcionamento do projeto. As
atividades semanais são realizadas no IFMT campus Várzea Grande (VGD), pois a professora
supervisora selecionada pertence a este campus. O contato inicial ocorreu por meio do
reconhecimento do espaço físico, servidores, direção e na sequência do Projeto Político dos
Cursos do campus VGD. As primeiras observações tinham o intuito de conhecer a realidade e
o perfil do campus e também dos discentes, para a partir desses dados conduzir os trabalhos a
serem implementados. As atividades pedagógicas realizadas no período de setembro de 2018
a fevereiro de 2019 estão listadas no quadro abaixo.
Quadro 1 – Atividades didático pedagógicas do Projeto de Incentivo à docência do IFMT/ BLV
Mês de referência
Atividades realizadas
- Apresentação do campus e da Direção Geral aos bolsistas.
- Leitura dos PPCs e ementa da disciplina de Química dos cursos técnicos integrado
Setembro/2018
ao ensino médio ofertados pelo IFMT VGD.
- Observação de aulas da professora supervisora.
- Planejamento de uma aula prática sobre bateria de latas de alumínio.
- Resolução de lista de exercícios.
- Seleção de questões e execução da aula de revisão para o ENEM 2018.
Outubro / 2018
- Realização do experimento com bateria latas de alumínio.
- Planejamento e pesquisa da oficina Química da felicidade a ser apresentada na
Jornada da Diversidade em uma escola municipal da cidade de Várzea Grande.
- Reunião mensal para análise e reflexão das atividades realizadas.
- Finalização do planejamento e da confecção das materiais utilizados na oficina.
- Apresentação da oficina Química da Felicidade no evento Jornada da Diversidade
Novembro/2018
2018 na Escola Estadual Dante Martins de Oliveira em Várzea Grande, MT.
-Exposição dos materiais produzidos na Oficina Química do chocolate no V
WORKIF - Workshop de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFMT.
-Reunião mensal para análise e reflexão das atividades realizadas.
- Participação de alguns bolsistas na apresentação do projeto de extensão Show da
Química no campus BLV.
- Definição das temáticas para levantamento bibliográfico, produção
de
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Dezembro/2018

experimentos com materiais alternativos, jogos didáticos e atividades envolvendo
as tecnologias digitais.
- Reunião mensal para análise e reflexão das atividades realizadas.
Janeiro / 2019
- Levantamento bibliográfico relacionado com as temáticas definidas e o ensino de
Química.
Fevereiro/2019
- Continuação do Levantamento bibliográfico.
- Planejamento, observação das aulas da supervisora e resolução de listas de
exercícios.
Fonte: elaborado pela autora

3 Resultados e Discussão
O Projeto de Incentivo à Docência da licenciatura em Química via UAB do
IFMT/BLV executado no IFMT/VGD desde setembro de 2018, com recursos financiados
pelo IFMT, segue os mesmos princípios do PIBID/CAPES também em execução na
instituição.
Após observação da realidade escolar realizou-se os planejamentos das ações de
acordo com as necessidades dos alunos e do campus. O que resultou no desenvolvimento de
várias atividades didáticas e pedagógicas que permitiram a integração entre o ensino superior
e a educação básica e a vivência da prática escolar dos bolsistas antecipadamente. Essas são
contribuições relevantes para a formação inicial de qualquer licenciando, porém quando estes
pertencerem a um curso de licenciatura em Química na modalidade de ensino a distância,
acredita-se que as contribuições são ainda mais valiosas no processo formativo, pois
propiciam a interação presencial com o professor supervisor, coordenador de área e demais
bolsistas, sem contar o auxílio na aprendizagem dos conhecimentos específicos da área.
As atividades e intervenções pedagógicas realizadas, como por exemplo a Oficina do
Chocolate apresentada para alunos da educação básica no evento Jornada da Diversidade em
2018, executada na Escola Estadual Dante Martins de Oliveira em Várzea Grande-MT,
permitiram o desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades e competências como:
dinamicidade, criatividade, ludicidade, senso crítico e reflexivo, além de colocar em prática a
relação entre ensino, pesquisa e extensão. Essas são algumas das habilidades imprescindíveis
para um bom profissional docente. Deste modo, percebe-se que este projeto esta em
conson ncia com o que Nóvas preconiza: ―A formação passa pela experimentação, pela
inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico, a formação passa por processo
de investigação, diretamente articulados com a prática‖ (1992, p. 28).
No que concerne ao trabalho com a pesquisa na formação inicial Galliazzi e Moraes
relatam que:
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[...] O envolvimento constante em pesquisa ajuda na construção de competências
docentes, capazes de propiciar as condições de intervenção crítica e criativa na
realidade. Com isto entende-se ser possível a emergência de professores autônomos,
capazes de determinarem eles mesmos o direcionamento de seu trabalho docente
(GALIAZZI & MORAES, 2002, p. 49).

Logo, é possível perceber mediante as atividades realizadas que o projeto tem
possibilitado aos bolsistas UAB esse envolvimento com a pesquisa, conduzindo-os a
compreender a importância do professor pesquisador no processo de ensino e aprendizagem.
As atividades também foram planejadas e trabalhadas de modo a enfatizar a
contextualização e o levantamento dos conhecimentos prévios posto que, no ensino de
Química esses fatores são essenciais e possibilitam a aproximação desta ciência com a
realidade do aluno, consequentemente uma aprendizagem mais atraente e significativa,
corroborando com o que diz Chassot (2006), Delizoicov e Angotti (2002) e os PCNs
(BRASIL, 1999).
O trabalho de Beltrão, Kalhil e Barbosa (2018), salienta que preparar o professor para
ensinar significa também fazê-lo refletir sobre esse ensino, propiciando o processo de
investigação mediante a efetiva relação entre teoria e prática, dessa maneira o trabalho do
professor é considerado uma fonte de análise dos dados e fenômenos, o que colabora com a
melhoria da prática pedagógica que surge da realidade escolar em que o aluno esta inserido.
Perante o exposto, percebe-se que embora sendo a primeira execução do projeto no
curso de licenciatura em Química do campus BLV pela UAB, algumas das atividades são
análogas as que são desenvolvidas no curso de licenciatura em Química presencial da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) como enfatiza Mello (2012) e Damasceno
(2019) em seus respectivos trabalhos.
O ponto negativo percebido em relação aos bolsistas do curso a distância é a falta de
tempo disponível, em razão de seu perfil diferenciado, são trabalhadores, algumas são casadas
e mãe de família, o que dificulta a conciliação com as atividades do projeto. Esta dificuldade
também foi relatado no trabalho de Guarda et al (2017) sobre o PIBID de licenciatura em
Física EAD da Universidade Federal de Tocantins, e no trabalho de Damasceno (2019),
quando menciona os cursos de licenciatura presencial da UFMT, indaga que uma das
problemáticas detectada diz respeito ao horário, devido ao curso ser em período integral. Ou
seja, observa-se que essa não é uma particularidade somente do curso à distância.

4 Considerações finais
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A realização deste trabalho possibilitou-nos verificar as experiências parciais do
Projeto de Incentivo à Docência da licenciatura em Química via UAB do campus Cuiabá Bela
Vista, em sua primeira execução. Mediante ao exposto, constatou-se que a inciativa tem
contribuído satisfatoriamente na construção dos saberes dos licenciandos, essencialmente por
pertencerem a modalidade EAD, o contato presencial também tem auxiliado na aprendizagem
dos conteúdos específicos da área.
Averiguou-se que a pesquisa é fundamental na formação do professor, pois permite a
atuação efetiva e reflexiva, possibilitando mudanças e melhoras na prática pedagógica. Na
execução da oficina foi possível notar com mais evidência a presença desta articulada com o
ensino e extensão.
É notório que programas como o PIBID tem proporcionado uma formação de
qualidade para os estudantes das licenciaturas de todo o país, integrando a teoria com a prática
já na fase inicial do curso além de auxiliar na criação da identidade docente, e
consequentemente na melhora dos índices de qualidade da educação básica. Portanto, é
considerável a iniciativa desta Instituição em financiar as bolsas do projeto, colaborando com
a formação, valorização e fortalecimento da profissão docente. Ademais, ressalta-se que a
formação continuada da professora supervisora, coordenadora de área e coordenadora geral
do projeto também são beneficiada nesse processo.
Mediante os resultados parciais do projeto que esta em andamento, é possível afirmar
que a finalização desta primeira edição trará resultados exitosos para todos os envolvidos.
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Resumo:
Tendo em vista as dificuldades encontradas em exercer a profissão de educador programa Institucional de Bolsas
de Iniciação a Docências-PIBID é uma iniciativa governamental vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento
Pessoal de Nível Superior-CAPES que busca promover a iniciação a docências aos estudantes dos cursos de
licenciaturas para melhor capacitá-los a atuar no ensino fundamental e médio da rede pública de educação.
Portanto, este relato tem por finalidade, compartilhar a experiência proporcionada pelo PIBID atrases das
atividades realizadas pelos bolsistas durante o PIBID Biologia do IFMT- Guarantã do Norte no desenvolvimento
do projeto de reforço de ciências com as turmas do 9 ano da Escola Estadual Guarantã, localizada no município
de Guarantã do norte- MT, com o objetivo de contribuir no ensino dos alunos com a realização de reforços
dinâmicos e práticas experimentais associadas a teoria estuda pelos mesmos em aulas regulares da matéria de
ciências.
Palavras-chave: PIBID. Experiência . Projeto de Ciências. Reforço. Praticas experimentais.

1 Introdução
A educação pública brasileira enfrenta inúmeras dificuldades rotineiras diante de
escassos recursos financeiros, porém muitos profissionais não perdem a paixão de serem
educadores e desenvolvem trabalhos inspiradores. Buscando aumentar ainda mais o
percentual da qualidade de capacitações profissionais que estejam preparadas para trabalhar
no ensino público o governo criou no ano de 2010; pelo decreto nº 7.219/2010 o PIBIDPrograma Institucional de Iniciação a Docências que proporciona a vivencia em escolas
públicas para os futuros professores, como afirma Rodrigues (2012).
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um projeto
financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) e tem uma enorme contribuição na formação de professores. O PIBID
propõe a valorização da formação de professores para a Educação Básica, bem como
a permanência destes na docência, além de estimular os alunos bolsistas para o uso
da tecnologia de informação e comunicação no processo de ensinar, aprender e
fazer. Rodrigues et al. (2012)

O PIBID Biologia do IFMT-Guarantã do Norte teve início no ano de 2018 a partir do
desenvolvimento de estudos e projetos nas escolas parceiras, em particular a Escola Estadual
Guarantã, com a orientação de uma supervisora de área e um coordenador de área. Nesta
escola foram desenvolvidos vários projetos que tinham por objetivo aproximar os bolsistas
com a realidade escolar vivida pelos professores da rede pública, dentre os quais o projeto de

1976

reforço em ciências com as turmas do 9 ano, que contou com a participação integral dos oitos
bolsistas, buscava contribuir no ensino dos alunos com a realização de reforços e
experimentações praticas, considerando que ―A realização de experimentos, em Ciências,
representa uma excelente ferramenta para que o aluno faça a experimentação do conteúdo e
possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação entre teoria e prática.‖ (Reginaldo. et al.,
2012, p. 2), desta maneira visavam afunilar as relação da prática com a teoria estudada pelos
alunos nas aulas de ciências, pois de acordo com Souza (2007)
[...] utilizar recursos didáticos no processo de ensino aprendizagem é importante
para que o aluno assimile o conteúdo trabalhado, desenvolvendo sua criatividade,
coordenação motora e habilidade de manusear objetos diversos que poderão ser
utilizados pelo professor na aplicação de suas aulas. (SOUZA 2007, p.112-113)

Este programa tem se mostrado um divisor de águas para o desenvolvimento didático
e metodológico dos bolsistas que são orientados a refletir e estudar mais a fundo sobre o
processo de ensinar ciências, além da observação das dificuldades encontradas em estimular o
interesse dos alunos que preferem se dedicar em tecnologias supérfluas desviando sua atenção
dos estudos.

2 Sobre o projeto de reforço em ciências
O projeto de reforço em ciências foi elaborado pelos bolsistas do PIBID no início do
ano letivo de 2019 com programação para encerramento no final do mesmo ano, contando
com a participação e envolvimento integral dos oito bolsistas que atuam na escola Estadual
Guarantã, parceira ao programa, localiza no bairro Centro da cidade de Guarantã do NorteMT, junto as orientações da supervisora Ana Maria Wielevski do Carmo¹ e do coordenador de
área Valdenor Santos Oliveira².
Seu principal objetivo é auxiliar os alunos das classes do nono ano em suas
dificuldades reforçando os estudos feitos em sala através de aulas dinâmicas e de
demonstrações experimentais, das quais, devem acompanhem a matéria de acordo com os
planos de aula da professora de ciências.
As atividades foram realizadas através da seguinte metodologia: Os alunos foram
orientados pelos bolsistas no contra turno para receberem atendimento didático á suas
dificuldades e, quando possível, nas aulas de ciências em demonstrações experimentais. No
contra turno os bolsistas se dividiram individualmente para realizar o atendimento aos alunos
que compareceram nos encontros, as atividades realizadas buscaram atender as dificuldades
de cada aluno com o auxílio de materiais didáticos como o próprio livro didático, figuras
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impressas e mapas conceituais para a explicação dos conteúdos. Durante as aulas de ciências
os bolsistas realizaram amostras experimentais, de maneira coletiva, por meio da reutilização
de matérias acessíveis. Estre processo pode ser observado pelas imagens A, B, C e D que se
encantam no anexo.
Periodicamente foram realizadas reuniões, orientadas pela supervisora, de avaliação,
reflexão e reformulação das metodologias utilizadas pelos bolsistas com o propósito de
concretizar a experiência individual.

3 A realização do projeto
O período de elaboração do projeto passou por estudos teóricos pela leitura de projetos
já realizados em outros PIBID‘s para aproximar o entendimento dos bolsistas sobre os
assuntos que envolvem o processo de ensinar ciências com experiências compartilhadas em
artigos e resumos.
As atividades foram iniciadas e, junto a elas, as primeiras dificuldades encontradas
foram: as de cativar a atenção dos alunos, pois a escola não possui um espaço reservado para
o reforço, portanto, o mesmo foi realizado no saguão onde vários profissionais e alunos tem
acesso constante; a difícil tarefa de desenvolver matérias didáticos dos quais fosse possível
explicar o conteúdo com clareza e a escolha de metodologias que os explorassem ao máximo
cativando a atenção dos alunos.
A confecção dos matérias didáticos para as experimentações produzidos a partir de
recurso acessíveis e de baixo custo, bem como a reutilização de alguns, ocorreram fora do
ambiente escolar e facilitaram, não só a explicação dos conteúdos, mas também o
entendimento por parte dos alunos, sendo notório o interesse e a curiosidade a respeito do que
se tratava cada experimento.
As auto avaliações foram realizadas ao término de cada encontro e demonstração
experimental que ocorreram através de discussões, conselhos e orientações por parte da
supervisora de como dar início, continuidade e aprofundamento do conteúdo de acordo com o
nível de conhecimento dos alunos e de suas dificuldades.

4 Considerações finais
Ao adentramos no universo da formação docente, a primeira conclusão que se tem é
de que estamos lidando com uma tarefa muito complexa pois, além de enfrentar as
dificuldades de se atuar no ensino público, o professor precisa estar habilitado das mais
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variadas maneiras para exercer a profissão de forma que contemple, ao máximo, as
capacitações necessárias de um educador.
Por antecipar o vínculo entre os futuros professores às salas de aulas da rede pública; o
programa se mostrou uma ferramenta importante para a formação profissional do bolsista,
visto que o diálogo com os alunos facilita a percepção de suas reais dificuldades e a
experimentação das metodologias e didáticas que, melhor se aplicariam em cada situação,
proporciona um entendimento claro de sua importância.
As atividades realizadas durante o projeto nos estimulou a usar a criatividade para
produzir materiais didáticos simples com recursos de baixo custo e até reutilizados, trazendo
assim uma melhor compreensão da importância de se produzir e aplicar recursos como estes
em aulas rotineiras, tendo em vista a necessidade de espora-los ao máximo buscando ampliar
o entendimento dos alunos sobre os conteúdos da matéria de ciências.
As contribuições do programa para a formação dos bolsistas, através desta
experiência, se concretizaram pelas auto avaliações em grupo durante as reuniões em razão
das discussões e conselhos realizados pela supervisora que estimulavam a repensar e trabalhar
melhor os pontos que ainda não estavam atendendo as qualificações essenciais de um
professor.
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Resumo:
A pretensão deste trabalho é demonstrar as contribuições do programa institucional de bolsas de iniciação à
docência (PIBID), na formação acadêmica de alunos que cursam licenciaturas em Universidades Públicas.
Discorrendo de forma sucinta sobre o contexto histórico e seus objetivos. A metodologia empregada nesse artigo
foi um questionário aberto no qual perguntava sobre ―As contribuições do PIBID em sua formação acadêmica‖.
Com base nas respostas e diversos referenciais teóricos conclui-se que o programa vem contribuindo
significativamente na formação acadêmica dos bolsistas, pois aproxima o licenciando da realidade escolar,
antecipando as experiências que seriam vivenciadas durante o exercício da profissão e oportunizando vivências
com diferentes práticas metodológicas.
Palavras-chave: Bolsistas. Formação acadêmica. PIBID.

1 Introdução

Tendo em vista os desafios enfrentados pelos professores em início de carreira, a
aproximação dos futuros profissionais da educação na realidade escolar possibilita uma noção
das atividades docentes, e através dessa experiência capacita-os para atuarem em diferentes
situações (WIEBUSCH, RAMOS, 2012).
No entanto, é preciso conhecer a realidade do aluno para que possa haver a mudança
e a transformação, relacionando com a realidade que o aluno nos traz na sala de aula.
Temos como foco central a escola, o cotidiano escolar, os meios que interligam e o
contexto no qual as crianças e os adolescentes estão inseridos. Que cada escola tem
o seu contexto e sua realidade, pois nenhuma escola é igual à outra. Ao inserir-nos
nesse contexto através do PIBID, podemos perceber quanto é complexo encontrar-se
nesse ambiente (WIEBUSCH, RAMOS 2012, p. 05).

Com caráter qualitativo, este trabalho tem a finalidade de analisar através da visão dos
bolsistas a relevância e contribuição do programa na formação acadêmica. A análise é
baseada na interpretação de um questionário aberto, isto é, com apenas uma questão que trazia
a seguinte interrogação: ‗‗Quais as contribuições do PIBID em sua formação acadêmica?‘‘, os
acadêmicos tinham a liberdade de relatar suas experiências ou mesmo expressar a importância
de estar participando do programa e as contribuições do mesmo para a sua formação. Os
participantes deste questionário são cinco acadêmicos do curso de licenciatura em Ciências da
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Natureza com habilitação em Biologia do Instituto Federal de Mato Grosso, e estes fazem
parte do grupo que contem oito integrantes que atuam na escola Estadual Irany Jaime Farina.
De acordo com as respostas pode-se dizer que o PIBID contribui significativamente na
formação dos bolsistas, pois oportuniza os licenciando a realidade escolar e a rotina das
atividades docentes e as diferentes metodologias aplicadas e antecipa as experiências
vivenciadas no qual só seriam possíveis durante o exercício da profissão.
2 Aspectos Gerais do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

O PIBID promove uma troca de experiências com a escola envolvida e os bolsistas,
favorecendo o ensino e a aprendizagem dos acadêmicos de licenciaturas que participam do
programa. O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) tem como
objetivo principal a valorização da formação inicial e continuada, contribuindo na formação,
oportunizando aos bolsistas um contato direto com a realidade das escolas, bem com a rotina
dos professores, e através de projetos executam atividades com os alunos com a presença da
professora responsável pela turma e orientados pela supervisora (SOARES; ARAÚJO;
RAMOS, 2015).
O PIBID foi implantado na escola Estadual Irany Jaime Farina, localizada no endereço
Avenida dos Canários nº 344, no bairro Cotrel no Município de Guarantã do Norte no dia 15
do mês de Julho do ano de 2018. Orientado pelo Coordenador de área Valdenor Santos
Oliveira e supervisionado pela professora Jaqueline Bavaresco que tem formação em Ciências
Biológicas, as atividades do Programa são desenvolvidas por oito integrantes que executam as
atividades em coletivos com os alunos.

3 Relatos dos Bolsistas

A prática pedagógica é adquirida através da vivência, o contato direto com o ambiente
escolar é fundamental para o licenciando em sua formação. Estar inserido no ambiente escolar
em paralelo ao curso superior faz com que o futuro profissional englobe conhecimentos
teóricos e práticos da vivencia em seu futuro local de atuação, (RIGGIO, 1999). Essa pesquisa
irá retratar as experiências pessoais de um grupo composto por oito integrantes, sendo cinco
os que participaram com relatos.
De acordo com o bolsista 03, o programa proporciona um aprendizado significante em
sua formação acadêmica, pois conseguem observar durante as atividades, a rotina e as
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metodologias aplicadas pelos professores, e ainda mencionam a importância do valor recebido
que auxiliam em suas despesas pessoais.
O projeto PIBID esta contribuindo tanto em minha formação acadêmica como na
minha renda, pois a bolsa oferecida pelo projeto me auxilia em meus gastos (...) com
a participação no programa estou tendo a oportunidade de vivenciar experiências na
área em que irei atuar, ou seja,o Programa antecipa esse vinculo, melhorando a
formação e atuação de professores na educação básica (Bolsista PIBID 03).

Outro ponto mencionado nos relatos, como demonstra a fala do Bolsista 01, é a
oportunidade de estar em contato direto com os alunos e a realidade da escola, e ainda
direcionar sobre a atuação dos mesmos no término da graduação, reforça ainda a importância
da bolsa para a sua participação no programa.
O PIBID esta sendo de suma importância pois, proporciona ao acadêmico um
contato direto com a escola e com o aluno (...) nos faz refletir se é realmente o que
queremos quando terminarmos a Licenciatura(...) e se não tivesse (bolsa) ficaria
mais difícil para algumas pessoas participarem por não ter condições de manter os
gastos, porque tem pessoas que saem de municípios vizinhos para participar do
Programa (Bolsista PIBID 01).

Embora que, na grande maioria relatam pontos positivos do PIBID, um participante
aponta que o Programa inicialmente trouxe uma expectativa, que até o momento não foram
supridas, o que deixa um desapontamento, contudo observa-se a superação da mesma quanto
à timidez:
Durante quase 1 ano de projeto, posso dizer de inicio teve muita expectativa da
minha parte e muitas não foram sanadas. Ter desenvolvido alguns projetos com
alunos me ajudou tirando o medo e a timidez, (...). Depois de um tempo fomos
orientados a focar mais em leituras e planejamentos o que tirou um pouco nosso
contato com os alunos e de certa forma trazendo uma frustração, (...) (Bolsista
PIBID 02).

A fala do bolsista 04 remete a uma comparação entre o estagio obrigatório e o
programa, ela ressalta que mesmo com o estagio, essas horas não são suficientes para sanar
suas duvidas, bloqueios e medos que surgem ao se imaginarem a frente de uma sala de aula,
ela ressalta ainda que durante sua experiência no PIBID, ela pode ter a certeza de estar na
formação certa e querer exercer essa profissão.
O PIBID contribuiu na minha formação em relação a conhecer o espaço escolar
onde futuramente irei atuar como profissional, (...) passamos pela disciplina de
estágio obrigatório na faculdade, mas ainda assim não é o suficiente para formar um
professor. Pude perceber que mesmo não sendo fácil o desafio da educação, ainda
sim quero prosseguir e me tornar uma profissional eficiente, que possa contribuir
para a formação educacional de pessoas. (Bolsista PIBID 04).
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O bolsista 05, enfatiza a oportunidade de conhecer o funcionamento da escola e todos
os setores como: administrativo, direção e coordenação, podendo aprender ainda sobre o
sistema vigente para lançamentos de diários dos professores, enfatiza ainda as inúmeras
participações em reuniões, entregas de boletins e conselhos de classe entre outros.
O projeto PIBID oferece ao acadêmico a oportunidade de vivenciar todo o contato
escolar, desde o funcionamento administrativo, passando pela secretaria,
coordenação e direção, assim como práticas docentes em suas diferentes
metodologias e os comportamentos dos alunos, isso permite ao pibidiano ter uma
noção de sua atuação no futuro profissional e o que mudar em sua metodologia para
melhoria da mesma. Todos os estudantes de licenciatura deveriam ter a oportunidade
de participar do projeto PIBID, pois é uma ferramenta fundamental na formação
acadêmica. (Bolsista PIBID 05).

4 Conclusão

Nesse contexto de proporcionar um vínculo entre bolsistas, escola e formação
acadêmica, fica evidente que a presença do Programa possibilita um aprendizado extra na
vida dos acadêmicos. Iniciar uma carreira tendo como base uma boa formação inicial agrega
segurança e informações necessárias para o desempenho da função. Ainda ressaltando a fala
do bolsista 05 ―Todos os estudantes de licenciatura deveriam ter a oportunidade de participar
do projeto PIBID‖, não deveria ser só para alguns, é um processo essencial, que deveria se
estender aos cursos de licenciaturas em geral, tamanhos é sua contribuição na vida acadêmica
e profissional dos estudantes.
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SABERES E PRÁTICA DE PROFESSORES DE BIOLOGIA NO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT: OS SABERES
CIENTÍFICOS E PEDAGÓGICOS DE CONTEÚDO EM QUESTÃO
Glésia Gomes da Costa Messias, Marcel Thiago Damasceno Ribeiro

Resumo:
O presente artigo apresenta uma proposta investigativa de saberes científicos e pedagógicos de conteúdo de
professores de Biologia na cidade de Lucas do Rio Verde - MT, bem como sua prática, através da verificação de
quais desses saberes embasam a prática desses professores com vistas a educação para a cidadania; da análise
dos métodos utilizados em prol de uma aprendizagem significativa; e relação da evolução da prática desses
professores com sua trajetória de vida. Para sistematizar a análise servirmo-nos das contribuições teóricas de
MORIN (2015), CLANDININ & CORNNELLY (2011), FREIRE (2017) dentre outros. Sabe-se que a escola
tem enfrentado problemas oriundos da formação e da prática de professores, arraigadas a abordagens
excessivamente teóricas e memorísticas. Com o intuito de romper com essas visões limitadas Edgar Morin traz a
construção do pensamento complexo de maneira a considerar os sujeitos em sua complexidade. A partir disso,
propõe-se a Pesquisa Narrativa por possibilitar investigar o processo de formação e desenvolvimento profissional
docente sem reducionismos. A desenvoltura para articular vários tipos de saberes, curricular, disciplinar,
experiencial dentre outros, devem vir acompanhada por um professor que ensine pelo exemplo; que seja
acessível ao aluno com todas as suas especificidades e concepções; que tenha um olhar crítico de sua própria
prática e que seja receptivo a novos saberes a fim de que a educação se consolide enquanto meio de construção
de um sistema de ideias pautado na liberdade e na autonomia.
Palavras-chave: Pesquisa narrativa. Prática educacional. Saberes docentes.

1 Introdução

Atualmente a educação brasileira, pública em especial, tem sido caracterizada como de
má qualidade e a escola tem recebido críticas constantes por não conseguir abrolhar os efeitos,
principalmente no âmbito do processo de ensino e aprendizagem, que a sociedade espera.
Vêm de encontro a isso as políticas educacionais formuladas por órgãos que não
vivenciam a realidade escolar, elas trazem métodos únicos para serem utilizados nas mais
distintas realidades do pais sem considerar suas peculiaridades (CAMPOS, 2009).
Há também o fato de que o professor dependa do aluno no processo de ensino e
aprendizagem, o professor não pode determinar de maneira direta o efeito de suas
intervenções, ou seja, quem aprende é o aluno, e ninguém pode fazer isso por ele, nem mesmo
o professor (CHARLOT, 2010).
Além disso, o aluno consiste em um ser de vários aspectos, pois ao mesmo tempo que
ele é uma pessoa, e parte da sociedade, ele é também um sujeito único e dinâmico, que não
vivencia apenas a realidade escolar. A educação deve considerar conflitos e a disparidade das
lógicas, no sentido de que ela propicie uma certa condição de realidade ao aluno dentro do
espaço escolar, mas ela não pode deliberar a influência dessa vivência em outras realidades,
fora dos muros da escola (CHARLOT, 2010).
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Mas, mesmo enxergando todos os entraves enfrentados pela educação, normalmente a
sociedade se remete à atuação do professor em sala de aula como a responsável direta pela
ausência de efeitos positivos no processo de ensino e aprendizagem.
Afirmações oriundas da Secretaria de Estado de São Paulo, recomendam o encerro de
instituições renomadas de cursos de pedagogia, assegurando que atualmente a formação de
professores além de colocar os docentes longe das verdadeiras necessidades da escola, e com
isso surgir o descompromisso no que tange ao processo de ensino e aprendizagem, traz
também prejuízo para as escolas em função dos enfoques teóricos cultivados em demasia, que
não apresentam resultados positivos na prática escolar (CAMPOS, 2009).
Nesse sentido, pode-se incluir também os professores de Ciências Biológicas, pois as
lacunas pedagógicas na formação inicial dos professores de Ciências da Natureza, dentre
outras, têm ganhado visibilidade por desembocar no chão da escola práticas pautadas na
memorização que sustentam atos excludentes dentro do ambiente escolar (GONÇALVES,
2000).
Assim, evidenciam-se as necessidades formativas no sentido de refletir a práxis
docente como um todo, bem como os saberes científicos e pedagógicos de conteúdo que
servem como base para essa prática.
Nessa ótica, a presente pesquisa objetiva compreender: Como se configuram e se
expressam os saberes e as práticas pedagógicas dos professores de Ciências Biológicas no
contexto da Escola Estadual Manoel de Barros, na cidade de Lucas do Rio Verde – MT. Para
isso faz-se necessário também verificar os saberes científicos e pedagógicos de conteúdo que
embasam a prática desses professores em sala de aula; identificar e analisar os métodos que
eles utilizam para oportunizar ao aluno uma aprendizagem significativa; verificar sua prática
pedagógica com vista à educação para a cidadania; e relacionar/significar a evolução da
prática desses professores com sua trajetória de vida.

2 A Investigação

Hoje em dia, para aventurar-se a entender os processos educacionais é necessário aos
estudiosos reedificar seus paradigmas padronizados e adotar uma postura investigativa e
questionadora dessa realidade (GATI, 2005).
Isso por que o conhecimento que age escolhendo os elementos considerados relevantes
e descartando os irrelevantes, tende a consolidar classificações e dar mais luzes a alguns
saberes em detrimento de outros, tudo isso direcionado por concepções camufladas que
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dominam nosso modo de enxergar o universo e todas as suas relações, de maneira que não
percebamos a existência dessa dominância. É necessário desviar-se da inteligência cega41, de
visões lineares, e para isso deve-se despertar a consciência acerca do caráter e dos efeitos
maléficos dos modelos que truncam os saberes e desfiguram a realidade (MORIN, 2015).
Essa racionalidade absoluta e objetivada, com determinismos de verdades, que tratam
uma sociedade homogênea e com uma cultura universal está sendo desqualificada, e é
plausível avançar no que tange a ideais mais amplos, com à construção de uma racionalidade
comunicacional, dialógica que considere as diferenças, as heterogeneidades, que entendam as
conjunturas locais e suas especificidades (GATI, 2005).
Para situar essa reflexão, Morin (2015) orienta que se fuja de padrões simplificadores,
que tendem ao reducionismo, e ressalta o paradigma da complexidade42 que pende para uma
visão mais completa do indivíduo considerando suas múltiplas dimensões de identidade,
personalidade, biologia, intelecto, aspirações dentre outras, que estão interconectadas, sendo
que um aspecto depende e até se constitui no outro, mesmo que o próprio ser humano não o
conheça em si mesmo. Ou seja, cada ser humano é único em suas peculiaridades e
complexidade.
Ele ressalta ainda a necessidade de que as pessoas aprendam a pensar de maneira
complexa, e isso inclui admitir os contrassensos sem surrupia-los, visto que cada universo
necessita do equilíbrio, mas também carece do desequilíbrio, que por sua vez desencadeia
novos feitos para posteriormente favorecer a uma reorganização, agora mais complexa. Todo
esse modo de pensar faz emergir o espirito de solidariedade e consequentemente oportuniza a
produção de leituras da realidade que considerem suas conjunturas multidimensionais
(MORIN, 2015).
A partir dessa concepção epistemológica, com o intuito de respeitar toda essa
complexidade humana e sem a ambição de exaurir suas possibilidades de investigação, não se
deve usar técnicas de investigação reducionistas que se instaurem em coletas de dados
simplistas e instrumentos pré-estabelecidos, e sim adotar meios de verificação e uma lente
investigativa que pautadas no rigor, vá se estruturando e se reedificando no decorrer da
pesquisa de acordo com sua necessidade.

41

Conceito utilizado por Morin (2015) ao se referir as cegueiras que levam a degradação do conhecimento e
impede a compreensão da realidade em sua complexidade.
42
Concepção difundida por Morin (2015) que se insere no âmbito de pensar a realidade de maneira mais global,
considerando sua complexidade.
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Nesse sentido, considera-se adequada a adoção de uma perspectiva investigativa
guiada por critérios de âmbito qualitativo que se instauram em uma lógica característica e
mais humanizada, para atender às necessidades desse tipo de investigação.
Atendendo as concepções desse método, qualitativo, situo o presente trabalho no
âmbito da Pesquisa Narrativa, visto que ela ofereça várias possibilidades ao pesquisador, tais
como: registrar/sistematizar as vivências dos professores no contexto escolar ao qual estão
inseridos relacionando-as ao conhecimento que esses atores possuem, produzem, e o modo
como o produzem e utilizam-no em sua prática docente; conhecer os saberes empregados
pelos professores em suas práticas pedagógicas e a forma como constroem esses saberes; além
de compreender como ocorre a constituição do sujeito enquanto protagonista autônomo no
que tange às suas próprias aprendizagens (RIBEIRO, 2016).
Sabe-se que as vivências das pessoas são explanadas através das narrativas que cada
um viveu, e ao descrever essas experiências se reafirmam, transformam e criam para si novas
histórias, ampliando sua visão acerca de si mesmo e dos outros. Essas histórias (vividas)
quando narradas aprimoram não só a nós mesmos, mas também aos outros constituindo um
instrumento relevante no que tange a formação emancipatória (CLANDININ e CONELLY,
2011).
Ao relembrar, automaticamente ocorre também a observação e diagnóstico de suas
próprias atitudes, esse olhar sincero sobre si mesmo requer paciência, constância, empenho e
pode conduzir a uma alteração no indivíduo a nível de modos, costumes, e até identidade.
Essa observação sempre tem um objetivo, nunca se faz o exame de sua práxis simplesmente
por fazer, essa autoanálise normalmente visa algum tipo de evolução, seja ela no âmbito da
mudança de atitudes, ou mesmo no sentido de mudança de visão, autoafirmação e valorização
(PERRENOUD, 2002).
Nesse sentido, a Pesquisa Narrativa consiste em um relevante modo de investigação
no âmbito da construção de conhecimento dos professores sobre seu próprio processo de
formação e desenvolvimento profissional, pois através dela podemos relembrar, analisar e
ressignificar as narrativas de vida desses atores, incluindo a formação e desenvolvimento
profissional de cada um podendo explorar sua complexidade e estimula-los pra uma
construção de si enquanto protagonistas de sua própria identidade desenvolvendo-se
reflexivos e pesquisadores de sua própria história (RIBEIRO, 2016).
Assim, estabeleço o marco inicial dessa investigação centrado na figura do professor
de Ciências da Natureza dos 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual
Manoel de Barros, na cidade de Lucas do Rio Verde – MT. Eles serão convidados a
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compartilhar suas vivências e concepções profissionais, sociais, individuais, emocionais e em
todos os âmbitos que se disporem de maneira a corroborar com a presente pesquisa e também
no intuito de que eles mesmos possam reviver, refletir e dar luzes as suas próprias
experiências no sentido de oportunizar sua autovalorização e autoafirmação.

3 Saberes Docentes

Saberes sociais são aqueles oriundos da sociedade, que constituem uma base
formativa/educacional para essa mesma sociedade. O que tem levado tantos pesquisadores a
estudar o conhecimento dos professores é exatamente esse seu caráter social, distinto por
vários motivos, tais como: ser compartilhado por várias pessoas, no caso os professores; ser
selecionado pela sociedade, em função de sua cultura, história, hierarquia dentre outros, no
âmbito de quais conhecimentos trabalhar em sala de aula; por seus objetos serem indivíduos
sociais; porque ele vai se apurando ao acompanhar as transformações sociais; e porque esse
saber vai sendo construído pelo professor e passando a fazer parte da sua identidade no
decorrer de sua prática profissional (TARDIF, 2012).
O saber docente em si tem também aspectos múltiplos, constituído por uma ligação
relativamente coesa entre o conhecimento construído durante a formação do professor e o da
disciplina especifica, bem como a vivencia docente. Já o conhecimento pedagógico se
apresenta de maneira a movimentar diferentes conhecimentos, instaura-se enquanto princípios
ou leituras oriundas de estudos da práxis educacional em toda sua amplitude (TARDIF,
2012).
Ainda nesse sentido, o conhecimento disciplinar corresponde aos dados específicos a
serem trabalhados em cada disciplina; o conhecimento curricular, as concepções, escopos,
conteúdos e técnicas consideradas pela instituição enquanto paradigma cultural mais culto, de
caráter formativo e mais adequado para ser adotado; e o conhecimento experiencial,
especifico da docência, que se instaura durante a atuação desses profissionais e a partir dela
(TARDIF, 2012).
Desse modo, o docente almejado possui todos esses conhecimentos e consegue
articulá-los entre si, de modo a constituir um ser social e profissional que tem sua história
atrelada a essa sua habilidade, de debelar, acoplar e movimentar esses conhecimentos como
base indispensável ao seu trabalho cotidiano (TARDIF, 2012).

4 A Prática
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Os saberes dos professores são irrelevantes se submetidos a uma prática bancária, ele
deve alimentar em seu âmago o sabor da ousadia, que instiga a curiosidade e o desejo de ir
além, que por sua vez o resguarda da passividade, da reprodução e da violação bancária. O
educador deve problematizar, instigar no estudante a curiosidade, a dialética, a
democratização do conhecimento, o espirito indagador, de liberdade, a criticidade, a sede de
ultrapassar os limites e se construir enquanto ser pensante e ativo, capaz de produzir suas
próprias leituras e ações no mundo em que vive (FREIRE, 2017).
Mas o aluno não ouve apenas as palavras dos professores, ele ―ouve‖ principalmente
suas atitudes. Antes de tudo o professor precisa ter humildade e ética para respeitar e receber
o discente com suas peculiaridades e conhecimentos prévios, avaliar de maneira critica sua
própria prática, abrir-se para novas construções de saberes e valores e consequentemente
ensinar através de seu próprio exemplo (FREIRE, 2017).
O professor de excelência estuda e aprende como ocorrem os processos mentais de
seus alunos, pois o considera um ser peculiar em sua complexidade. Assim, esse professor
entende que apenas as vivencias são gravadas como relevantes na mente humana e
consequentemente, apenas elas têm o poder de influenciar a personalidade de seu aluno, e por
isso ele insiste em levar para a sala de aula informações que podem se tornar conhecimento, e
formular estratégias para que esse conhecimento possa ser vivenciado pelo estudante (CURY,
2013).
É importante também que o professor traga sempre consigo uma certa percepção, para
que ao discorrer sobre algum assunto consiga atingir o âmago de seu aluno, o professor deve
desenvolver a habilidade de estimular muito além de seu cognitivo, deve atingir suas emoções
(CURY, 2013).
Mas nada disso é possível sem que primeiramente o professor, peça impar no processo
educacional, enxergue na educação uma ferramenta valorosa no que tange as transformações
necessárias à sociedade. Essa consciência traz esperança ao professor ético e permite que ele
se empodere na luta contra ideologias que violentam a cabeça das pessoas de maneira
etiquetada, e em prol da construção de uma sociedade livre e democrática (FREIRE, 2017).

5 Considerações finais

A escola tem enfrentado dificuldade em reger o processo de ensino e aprendizagem de
maneira produtiva, isso tem ligação com seus sujeitos discentes e suas múltiplas
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especificidades que fogem do âmbito escolar, mas também está intensamente relacionada com
a formação e a prática dos professores que tem se pautado em abordagens puramente teóricas
e na memorização, carácteres estes que estão muito distantes das necessidades reais da escola.
Com isso, evidenciam-se as necessidades formativas para refletir a práxis docente, e
com o intuito de romper com essas visões e práticas limitadas Edgar Morin traz a construção
do pensamento complexo que busca enxergar os sujeitos de maneira mais global,
considerando toda a sua complexidade. A partir disso, propõe-se a Pesquisa Narrativa por
possibilitar investigar o processo de formação e desenvolvimento profissional docente sem
reducionismos e a partir da visão e narrativa dos próprios professores enquanto meio de
reflexão, autoafirmação, e transformação de sua própria visão de si, e se estabelecendo como
protagonista de sua própria história.
A desenvoltura para articular vários tipos de saberes, curricular, disciplinar,
experiencial dentre outros, é critério indispensável para o professor tanto no âmbito
profissional, quanto para a construção de sua própria história e identidade.
Esses saberes articulados entre si devem conduzir um professor que ensine pelo
exemplo, aberto ao aluno com todas as suas especificidades e concepções, ao olhar crítico de
sua própria prática, e a novos saberes a fim de que a educação se consolide enquanto meio de
construção de um sistema de ideias pautado na liberdade e na autonomia.
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Resumo:
O conteúdo programático para o ensino de ciências muitas vezes limita-se apenas ao que está sendo abordado
nos livros restringindo assim as diversas formas de falicitar o processo de ensino-aprendizagem no que diz
respeito ao envolvimento cognitivo dos alunos, como por exemplo as experiências vivenciadas em uma aula
prática com intuito de inovação, envolvimento e facilitação da aprendizagem. Nesse contexto, este trabalho
relata aula prática ministradao na Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi, para a duas turmas do sexto ano
do Ensino Fundamental, em que a atividade prática foi a construção de uma maquete pelos alunos. A aula prática
teve como finalidade a interação com a natureza através das informações, contextualizações e exposição dos
fenômenos biólogicos do ecossistema – o ciclo da água.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Aula Prática. Ciclo da água. Maquete.

1 Introdução

A disciplina de Ciências da Natureza é um dos componentes obrigatórios do Ensino
Fundamental. Para os anos finais, tanto Parâmetros Curriculares Nacionais como a Base
Nacional Comum Curricular orientam que os temas trabalhados sejam relacionados com o
cotidiano dos estudantes, fazendo-os compreender e interpretar o mundo em que vivem e sua
responsabilidade pelo futuro melhor do planeta.
Para tornar as aulas mais dinâmicas e atraentes, é preciso fazer uso de diversos
recursos. Segundo Kusman (2015), os recursos de ensino tornam as aulas mais dinâmicas,
facilitam a aprendizagem e possibilita melhorias no processo de compreensão dos conteúdos.
Ribeiro et al. (2017) diz que aulas com recursos diversos transformam ―a aula em uma
atividade prazerosa, onde se esquece a antiga forma de receber conteúdos decorados, trazendo
os conteúdos para mais próximo da realidade do discente que, até então, estava distante de sua
compreensão.‖
As maquetes são recursos didáticos muito utilizados para otimizar a assimilação de
conteúdos complexos. Sua principal vantagem é se apresentar em plano tridimensional.
Fernandes et al. (2018) afirma que ―a maquete quando feita com o cuidado de representar o
real, possibilita aos estudantes relacionarem o conteúdo visto em sala de aula, sob uma lógica
visual e palpável, possibilitando assim que os alunos liguem os conceitos já estudados‖,
resultando numa aprendizagem significativa.
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No âmbito do ensino de Ciências, a aprendizagem significativa cria, para os
professores e para os alunos, a possibilidade de contextualização dos conhecimentos
científicos, promovendo, assim, um aprendizado mais efetivo, capaz de tornar o indivíduo um
sujeito apto a construir sua própria formação (GOMES et al., 2009).
Neste sentido, este trabalho teve por objetivo a produção de um material didático
(maquete) sobre o ciclo da água, com o intuito de promover a aprendizagem significativa em
duas turmas do sexto ano do Ensino Fundamental.

2 O ciclo da água

A circulação contínua e a distribuição da água sobre a superfície terrestre, subsolo,
atmosfera e oceanos é conhecida como ciclo hidrológico (Figura 1). A radiação solar e a
gravidade são os principais agentes que governam os processos do ciclo hidrológico
(NAGHETTINI, 2012).
O ciclo da água é um processo natural e contínuo, que apresenta as seguintes fases:
Evaporação/transpiração, condensação, precipitação e infiltração.
No processo de evaporação, parte da água dos oceanos, rios e lagoas passa
lentamente do estado líquido para o gasoso, conforme a temperatura do ambiente,
por meio da evaporação e da transpiração. Quanto maior a superfície de exposição
da água à radiação solar ou ao contato com correntes de ar, maior o nível de
evaporação. Quando o vapor de água (proveniente da água evaporada) entra em
contato com as camadas mais frias da atmosfera ele cede energia térmica à massa
fria da atmosfera e condensa, isto é, volta para o estado líquido por meio da
condensação. Essa água em estado líquido é representada por pequenas gotículas
que se agrupam e formam as nuvens. E quando essas gotículas se acumulam em
grande quantidade nas nuvens elas ficam ―pesadas‖ e retornam a terra por meio da
precipitação, ou seja, da chuva. Em locais muito frios, a água transformada em
líquido pela precipitação e em contato com a atmosfera se transforma em sólido,
originando o fenômeno conhecido como o granizo e a neve. As águas das chuvas, da
neve e do granizo derretidos são infiltradas pelo solo. Essa água infiltrada abastece
os lençóis freáticos, mantendo e/ou recarregando os níveis dos mananciais, oceanos,
rios, lagoas etc. A água presente do solo é absorvida pelas plantas por suas raízes e é
devolvida para o ambiente pela transpiração, processo esse que ocorre
principalmente pelas folhas. Os animais, além de beberem diretamente a água na
forma líquida, ainda a absorvem pelos alimentos (frutas, verduras, legumes etc).
Sendo essa água eliminada para o meio ambiente pela evaporação proveniente da
transpiração, da respiração, da urina e das fezes (DIAS, 2016).
Figura 1 – Ciclo hidrológico
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Fonte: https://sooluciona.com/diferencias-entre-el-ciclo-del-agua-y-el-ciclo-hidrologico/

3 Percursos metodológicos

Este trabalho foi desenvolvido por estudantes de duas turmas do sexto ano do Ensino
Fundamental da Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi, localizada na região sul do
município de Cuiabá, MT. Foram confeccionados duas maquetes e dois cartazes sobre o Ciclo
da Água.
Os materiais didáticos desenvolvidos foram uma adaptação do trabalho divulgado por
Rozane Gonçalves, em seu blog Inventando e Criando decorações (Figura 2). Para sua
confecção, foram utilizados: duas partes de isopor, duas cartolinas de cor azul, cola de E.V.A.,
cola de isopor, E.V.A. branco, preto, amarelo, azul, azul escuro marrom e verde, fitilho azul,
algodão, papelão, palito de picolé, gel de cabelo na cor azul, papel crepom verde, animais de
brinquedo, tinta guache amarela, pincel e tesoura sem ponta.
A atividade foi desenvolvida por todos os estudantes, ficando cada um com uma
responsabilidade para composição da maquete.
Figura 2 – Imagem utilizada para construção da maquete
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Fonte: http://rozane-inventandocomeva.blogspot.com/2013/05/olhe-que-linda-maquete-sobre-o-ciclo-da.html

3 Resultados Alcançados

A atividade foi realizada pelas turmas do 6º ano B e D, teve duração de duas
horas/aula em cada turma e contou com a participação de 15 estudantes. Os estudantes da
turma do sexto ano B confeccionaram duas maquetes em isopor e a turma do sexto ano D
construiu duas maquetes com cartolinas. O conteúdo sobre o tema já havia sido trabalhado em
aulas teóricas anteriormente.
A aula foi dividida em dois momentos: 1) Explicação do objetivo dessa atividade, bem
como dos procedimentos para confecção do material; 2) Divisão da turma e execução da
atividade proposta. As turmas foram informadas de que deveriam trabalhar em equipe,
oportunizando a participação de todos os colegas durante a montagem. Segundo Kusman
(2015), a interação dos alunos no desenvolvimento das atividades educativas é fundamental
para o processo de aprendizado. Por isso se faz necessário buscar atividades que tornem as
aulas mais dinâmicas, que valorizem a criatividade e atraiam o interesse dos mesmos.
A imagem apresentada na Figura 2 serviu como modelo para que os estudantes se
baseassem para construção de seus materiais. A professora serviu apenas como mediadora da
atividade, retirando dúvidas que surgiram no decorrer da preparação. Durante a confecção dos
materiais, foi observado grande interesse dos alunos pela realização da atividade, mostrando
empenho e proatividade. Este momento de autonomia foi muito significativo para os
estudantes, pois percebeu-se que eles foram perdendo o medo de errar e interagiram melhor,
tanto com o conteúdo quanto com os colegas. Fernandes et al. (2018) obtiveram resultado

1996

similar em sua pesquisa. Os autores afirmam que ―os estudantes foram ganhando autonomia e
cada vez menos pedindo ajuda do professor‖.
O resultado da produção dos estudantes é apresentado na Figura 3.
Figura 3 – Cartazes produzidos pela turma do 6º ano D (A, B, C e D) e maquete produzidas pela turma do
6º ano B (E e F)
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Fonte: Autores.

4 Considerações Finais

A atividade proposta cumpriu com seu objetivo, uma vez que ficou evidente a
aprendizagem significativa dos estudantes durante o processo de montagem das maquetes. E
atendeu ao encaminhamento da Base Nacional Comum Curricular, que orienta que o ensino
dos temas trabalhados seja de forma dinâmica e interativa ao cotidiano dos alunos.
Apesar de ter havido diferença de materiais para construção dos modelos didáticos nas
turmas, que ocorreu devido a quantidade reduzida de folhas de isopor na escola, a turma do 6º
ano D não foi prejudicada, pois a criatividade dos alunos foi estimulada e demonstrou que
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materiais alternativos podem ser utilizados na construção de maquetes, sem comprometer o
objetivo da atividade, mesmo que esta se constitua apenas em duas dimensões.
As aulas práticas são ferramentas que contribuem com o ensino além de ter papel
fundamental ao despertar o senso crítico, a curiosidade, a imaginação e o interesse pelo
estudo.
Cabe à gestão escolar, no papel do docente, estimular o aluno a um processo de
ampliar a capacidade de observar, refletir, elaborar, analisar, produzir buscando desenvolver o
espírito crítico e os conceitos científicos que se pretende reconstruir.
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VI FEIRA DE CIÊNCIAS DE SINOP/MT: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Laleska Caroline dos Santos - ICNHS/CUS/UFMT
Mauro André Dresch - ICNHS/CUS/UFMT

Resumo:
Feiras de ciências são caracterizadas por apresentações de trabalhos, com teor investigativo, realizados pelos
próprios estudantes, incentivando assim o desenvolvimento de atividade científicas pelo alunos. No municipio de
Sinop/MT é realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso um projeto de Feira de Ciências Municipal
com a participação de grande parte das redes de educação básica presentes na cidade, sendo divididas nas
categorias: Kids, Infanto-Juvenil e Jovem. O presente trabalho tem por objetivo uma reflexão sobre a realização
da VI Feira de Ciências de Sinop que foi realizada no dia 26 de outubro de 2018 contando com a apresentação de
39 trabalhos de 12 escolas distintas da cidade, tanto das redes municipal e estadual, quanto da rede privada de
educação. Sendo a realização deste projeto uma oportunidade para o despertar do pensamento científico por
parte dos estudantes das redes de educação básica.
Palavras-chave: Feira de Ciências. Desenvolvimento Científico. Interdisciplinaridade.

1 Introdução

No Brasil, as Feiras de Ciências surgiram na década de 60 sendo, provavelmente,
introduzidas em São Paulo pelo IEBCC (Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura)
(MANCUSO, 1993, p. 71), caracterizando-se como apresentações de trabalhos escolares
obtidos a partir de experiências realizadas por alunos, bem como por montagens de aparelhos
e/ou maquetes, incentivando o estudante nas atividades científicas em desenvolver e elaborar
projetos científicos (MANCUSO, 1993, p.73).
Nesse sentido, o objetivo das Feiras de Ciências é oportunizar diversas experiências
que permitam incentivar a atividade científica, favorecendo a realização de ações
interdisciplinares, estimulando o planejamento e execução de projetos. (PEREIRA, 2000,
p.20).
É dito que Feiras de Ciências englobam principalmente as disciplinas de química,
física, matemática e biologia, enquanto que as Feiras do Conhecimento englobam as demais
disciplinas. Entretanto, tal conceito é equivocado, uma vez que as Feiras de Ciências
incorporam as ciências como um todo, dando ênfase para projetos interdisciplinares
(LENOIR, 1998, p. 45).
Sinop é uma cidade localizada na Região Norte do Estado de Mato Grosso, com uma
vasta rede de educação, contando com 20 escolas estaduais, 45 escolas municipais, um
Câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso, um Câmpus da Universidade Estadual de
Mato Grosso, além de uma completa rede de educação privada.
Tradicionalmente, na cidade de Sinop são realizadas Feiras de Ciências Municipais,
contando com a presença de diversas escolas das redes pública e privada da cidade. A
primeira Feira de Ciências com caráter municipal ocorreu no ano de 2012, sendo precedida
por edições nos anos de 2014 e 2015, que foram organizadas sob coordenação do Centro de
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Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Mato Grosso
(CEFAPRO/Sinop), contando desde o início com etapas escolares prévias, gerando resultados
positivos.
Nos anos de posteriores, a Feira de Ciências Municipal de Sinop passou a ser
organizada pela UFMT/Sinop, mais especificamente pelo Instituto de Ciências Naturais,
Humanas e Sociais do Câmpus Universitário de Sinop da Universidade Federal de Mato
Grosso. O referido projeto, desde sua concepção, apresenta caráter interinstitucional,
contando com a participação das diversas instituições de ensino presentes na cidade (do
ensino infantil até ao superior), demonstrando uma visão plural e ao mesmo tempo uma visão
de cooperação entre as instituições de ensino presentes no município.
A Feira de Ciências de Sinop é dividida nas categorias: Kids (alunos do 1° ao 5° ano),
Infanto – Juvenil (alunos do 6° ao 9° ano) e Jovem (alunos do Ensino Médio). Para a
realização destes projetos, os professores das redes de educação recebem uma formação
prévia, ofertada pelos organizadores do evento, visando fornecer subsídios para orientação
efetiva de seus alunos. Dessa forma, o aluno participa ativamente da pesquisa, montagem e
apresentação do assunto a ser abordado, passando de um agente passivo para um agente ativo
no processo de ensino-aprendizagem, onde o professor, que atuará como orientador, tem um
papel fundamental, uma vez que ele atua direcionando os estudantes no desenvolvimento das
pesquisas.
No ano de 2018 ocorreu a VI Feira de Ciências de Sinop, que foi realizada no dia 26
de outubro no interior da UFMT/Sinop, que contou com a exposição de 39 trabalhos de 12
escolas distintas e a participação de mais de 500 pessoas entre alunos das redes de educação
básica da cidade e graduandos da UFMT/Sinop, professores da UFMT/Sinop e das redes de
educação básica, bem como a população em geral. Nesse sentido, o presente trabalho tem
como objetivo realizar um relato de experiência sobre a VI Feira de Ciências da cidade de
Sinop, que é caracterizado como um projeto de extensão universitária com ampla participação
da comunidade.

2 Desenvolvimento

O projeto da VI Feira de Ciências de Sinop foi realizado no dia 26/10/2018, a data foi
definida em função de estar dentro das atividades da Semana Nacional de Ciências e
Tecnologia (SNTC) do ano de 2018, que patrocinou o evento, realizada no Câmpus
Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso de Sinop/MT, sob organização das
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seguintes instituições: UFMT/Sinop, CEFAPRO/Sinop e da Secretaria Municipal de
Educação de Sinop.
O evento, contou com 39 trabalhos inscritos, divididos nas categorias kids, infantojuvenil e Jovem, com o total de 103 participantes de 12 escolas das redes municipal,
estaduais, federal e particular de Sinop. Destaca-se que na etapa municipal, os trabalhos
passaram por uma etapa previa, ou seja, os melhores trabalhos de cada escola em sua
categoria participaram do evento.
As apresentações de todas as categorias foram realizadas durante o período vespertino,
sendo o evento foi aberto a toda comunidade. Em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação de Sinop, foram disponibilizados ônibus para realizar o transporte escolar para o
deslocamento dos estudantes das escolas até o local do evento, fazendo que o fluxo de
visitantes à feira fosse estimado em mais de 500 participantes.
Cada trabalho foi avaliado por 3 avaliadores distintos, sendo eles profissionais da
educação da cidade de Sinop, principalmente por professores do Curso de Licenciatura em
Ciências Naturais e Matemática das habilitações de Física, Matemática e Química da
UFMT/Sinop e professores formadores do CEFAPRO/Sinop. Para a avaliação, cada avaliador
recebeu um formulário da organização do evento, onde os 2 melhores trabalhos, de cada
categoria, foram premiados.
Abaixo na Tabela 3 detalha os trabalhos da categoria Kids, bem como autores,
professores orientadores, e a escola de origem, que foram apresentados na VI Feira de
Ciências de Sinop.
Tabela 3: Trabalhos apresentados na VI Feira de Ciências de Sinop na categoria Kids

TÍTULO DO PROJETO
Animais terrestres e
aquáticos - um olhar sobre a
Amazônia e o pantanal

Aproveitamento integral dos
alimentos

Árvore da vivas mão com
amor quinta turma
Aspirador de pó de garrafa
pet.

ALUNO(A)/ORIENTADOR
(A)*
Emilly T. de Souza Bernades,
Leticia Rodrigues Frana,
Zyon V. de Jesus Araújo,
Juliana C. S. S. Rodrigues*
Maria Eduarda R. Gomes,
Perola Amorim Rocha,
Luís Eduardo C. Pereira,
Benedita de Sá Oliveira*
Ariane Silva de Oliveira,
Hitalo A. dos Santos Velho,
João Hélio S. Souza,
Mauricy de O. Rosa Schorr*
Ana Luiza Carvalho Ferreira,
Cláudia Giseli Dequique*

ESCOLA DE ORIGEM
Estadual Prof. Djalma
Guilherme da Silva

Escola Estadual Jorge
Amado

Escola Municipal Profª Leni
Teresinha Beneditti
Colégio Brincalhão
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Barata robô elétrica
Braço hidráulico com
seringa
Cultura indígena

Ecossistema em miniatura

Lendas e mitos indígenas

Pirata do pantanal o poder
da leitura um mundo sem
fronteiras

Yan Bitencour,
Larissa Rocha Marra*
Nicolas Zellmann dos Reis,
Cláudia Giseli Dequique*
Thainá Souza Silva,
Ana Julia Bezerra Miranda,
Miquel Ferreira Sampaio,
Juliana A. da S. Rodrigues*
Angela N. dos Santos Saches,
Pablo Rodrigues Lima,
Pamela Thais R. Lima,
Rosecler da R. de Campos*
Maria Clara Pimentel,
João Pedro Mendes,
Aimê de Oliveira Milhomem,
Elaine Fátima Arseno*
Adrian Fuzari V. dos Santos,
Kalebe M. C. de Oliveira,
Marcos Vinícios P. da Cruz,
Rosemere C. G. da Fonseca*

Colégio Brincalhão
Colégio Brincalhão
Escola Estadual Profª Zeni
Vieira

Escola Estadual Jorge
Amado

Escola Estadual Profª Zeni
Vieira

Escola Estadual Prof.
Djalma Guilherme da Silva

Fonte: Relatório Final do Projeto de Extensão VI Feira de Ciências de Sinop SIEX 280220181637581794.

Como pode ser observado, houve a exposição de 10 trabalhos de 5 escolas distintas,
sendo 1 escola municipal, 3 escolas estaduais e 1 escola particular, tendo premiação no
segundo lugar o trabalho intitulado ―aproveitamento integral dos alimentos‖ e como primeiro
lugar o trabalho intitulado ―Pirata do Pantanal o poder da leitura um mundo sem fronteiras‖.
Na Tabela 4 é detalhado os trabalhos apresentados da categoria Infanto-Juvenil, bem
como autores, professores orientadores e a escola de origem, que foram apresentados na VI
Feira de Ciências de Sinop.
Tabela 4: Trabalhos apresentados na VI Feira de Ciências de Sinop na categoria Infanto-Juvenil
TÍTULO DO PROJETO
ALUNO(A)/ORIENTADOR (A)
ESCOLA DE ORIGEM
Aline da P. N. dos Santos,
Graziela N. da Silva,
Escola Estadual Professora Edeli
A matemática na cozinha
Francisco S. O. dos Santos,
Mantovani
João Pedro da Silva Araujo,
Moacir Veigontt*
Camila Lima de Oliveira, Erick
A utilidade do bicarbonato de
Vitor Bianchini,
Escola Estadual JOrge Amado
sódio
Renata Mateus da Silva,
Aline Martineli*
Bruna Corsini da Silva, Ketellen
R. M. Z. de Lima,
A bruxaria
Escola Estadual Profª Zeni Vieira
Yasmim dos Santos Moura,
Marcio Silva*
Camila Rodrigues Niclevski,
Sandy Vitória V. da Silva,
Anorexia
Henricamel Barretos, Evagelista
Escola Estadual Rosa dos Ventos
Sousa dos Santos, Maria das
Dores S. da Silva*
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Oscar L. da Silva Schaurich,
Marcelo Santos Sousa, Gabriel C.
de Quadros,
Escola Estadual Renee Menezes
Carlos H. N. de Oliveira,
Marcelo de Assis*
Anne Luizy Sabino Chagas,
As doenças estão voltando! E as
Aghata C. dos S. Carvalho,
Escola Municipal Centro
vacinas?
Radhija Lima C. dos Santos,
Educacional Lindolfo Trierweiller
Elias Won A. da Silva*
Beatriz Cardoso Rodrigues, Victor
Castanha do para da extração a
Pereira de Lima, Gisely Stéphani
Escola Estadual Renee Menezes
nossa mesa
M. Trasel,
Celi Page Leite*
Maria Eduarda A. de Sousa,
Doenças do sangue
Escola Estadual Profª Zeni Vieira
Fábio Fornazieri Picão*
Bruna Lima Vieira,
Camile Vitória Ferreira,
E ai, você sabe multiplicar?
Escola Estadual Jorge Amado
Matheus Silva G. Pedra,
Rosivaldo da Silva Ferreira*
Bruna Dias da Silva,
Luiz Henrique Machado,
Escola Municipal Centro
Energia solar fotovoltaica
Thamires Silva Miranda, Elias
Educacional Lindolfo Trierweiller
Won A. da Silva*
Exército: patriotismo,
Weber M. Corrêa da Silva,
profissionalismo, civismo e
Kauã Felipe L. dos Santos,
Escola Estadual Ênio Pipino
cidadania
David Wwald*
Leydiane B. de Souza Braga,
Thais Lopes da Silva,
Escola Estadual Professor Djalma
Fruits and vegetable - the jackfruit
Ketlin C. da Silva Vargas,
Guilherme da Silva
Mirna Graciela Costa*
Jullye S. de F. Schmittz,
O bullyin no contexto escolar:
Stela Gonçalves de Miranda,
somos todos iguais nas próprias
Escola Estadual Ênio Pipino
Késia Costa Santos,
diferenças
Rafael Amorim Oliveira*
Edialine Dias Gonçalves, Bruno
O uso do narguilé por alunos do 8º
Carvalho Alves, Brenda Silva
anos da escola estadual rosa dos
Escola Estadual Rosa dos Ventos
Dapper,
ventos
Sulamyta Cargnin*
Sabrina R. Santana,
Escola Estadual Professora Edeli
Recicla arte
Geovane B. de Souza,
Mantovani
Juliane M. de Campos*
Transtorno alimentares Emanuel E. de O. Dutra,
investigação com alunos do 9º ano
Kelly Isabely P. da Silva,
Escola Estadual Rosa dos Ventos
da Escola Estadual Rosa dos
Manuela da Silva Lima,
Ventos
Sulamyta Cargnin*
João Pedro S. Miranda,
Violência obstétrica não é parto
Lígia Santos Sampaio,
Escola Municipal Centro
normal
Alini Maria C. Pereira,
Educacional Lindolfo Trierweiller
Karolyna Corrêa da Luz*
Fonte: Relatório Final do Projeto de Extensão VI Feira de Ciências de Sinop SIEX 280220181637581794.
Arborizar: uma experiência
significante para uma educação do
campo

Como pode ser observado, houve a exposição de 16 trabalhos, de 4 escolas distintas,
sendo 1 escola municipal e 4 escolas estaduais, tendo premiação no segundo lugar o trabalho
―Doenças no Sangue‖ e como primeiro lugar o trabalho ―Violência Obstétrica não é parto
normal‖.
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A Tabela 5 detalha os trabalhos da categoria Jovem, bem como autores, professores
orientadores e a escola de origem, que foram apresentados na VI Feira de Ciências de Sinop.
Tabela 5: Trabalhos apresentados na VI Feira de Ciências de Sinop na categoria Jovem
TÍTULO DO PROJETO
ALUNO(A)/ORIENTADOR (A)
ESCOLA DE ORIGEM
Gabriel Felipe de Oliveira,
Rafaela Marques Pereira, Thiago
A óptica do protozoário
Escola Estadual Ênio Pipino
Henrique dos Santos,
Jean Cleber Batista Soares*
Luana Primo Shmitt,
Curiosidades sobre a castanha-doRute Tiemi S. Manzano,
Escola Estadual Ênio Pipino
pará
Fabiani Sandri*
Mariana Ferreira Henrique, Kleber
de Souza Marques, Nicolly de A.
Escola Estadual Professora Edeli
Doenças da alma
Gonçalves,
Mantovani
Tatiane Paula Carmona*
Ervas medicinais: percepções dos
Amanda Yasmin de Souza, Erica
familiares e alunos da Escola
de Moraes Araujo, Lohainny
Escola Estadual Olímpio João
Estadual Olímpio João Pissinati
Camargo Vitorin,
Pissinati Guerra
Guerra
Luziane de Abreu Nachbar*
Bianka Auxiliadora Braz,
Feminismo
Escola Estadual Ênio Pipino
Heloisa de L. A. Dias Boni*
Marcos V. C. Santana,
Impressora 3d no
Lucas V. P. Pereira,
IFMT
desenvolvimento de prótese
Leonardo R. Pereira,
Ricardo A. Klement*
Denise da Silva Teodoro, Jennifer
Escola Estadual Professora Edeli
Leitura de cordel
Elaine Groth,
Mantovani
Luz Marina de A. Mendes*
Kannanda L. O. Martins,
Bruna G. de O. Santos,
Master biogás
IFMT
Christian Alves Nascimento,
Ruhama Smaniotto*
Andreina Souza Lima,
Mitos e verdades sobre a doação
Juliane Stella A. dos Anjos,
Escola Estadual Ênio Pipino
de sangue
Fabiani Sandri*
Jairo Souza de Sousa,
Thiago Miguel dos Santos,
Escola Estadual Professora Edeli
"O que não mata engorda"
Heloisa Rafhaelly F. Seri,
Mantovani
Allan Amorim Pacheco*
Debora da Silva Jardim, Yasmim
Sala sustentável
A. M. Souza,
IFMT
Ricardo A. Klement*
Amanda G. da S. Schaurich,
Tá no sangue, salvar vidas!
Gabriela Peghin Leão, Susimary
Escola Estadual Renee Menezes
dos Santos*
Fonte: Relatório Final do Projeto de Extensão VI Feira de Ciências de Sinop SIEX 280220181637581794.

Como pode ser observado, houve a exposição de 12 trabalhos, de 5 escolas distintas,
sendo 4 Escolas Estaduais e 1 instituição Federal, tendo premiação no segundo lugar o
trabalho ―O que não mata não engorda‖ e como primeiro lugar o trabalho ―Sala Sustentável‖.
Todos os alunos que apresentaram trabalhos receberam medalhas de participação
como forma de incentivar a realização de tais atividades investigativas. Além disso, os
componentes dos trabalhos premiados (alunos e professor(a) orientador(a)) receberam um kit
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de premiação, além de medalhas e troféus de premiação como forma de reconhecimento ao
trabalho prestado.

3 Considerações finais

A realização da VI Feira de Ciências de Sinop foi um sucesso, compondo também a
Semana Acadêmica do Câmpus Universitário de Sinop da UFMT, demonstrando que a
instituição possui maturidade em planejar e executar eventos de grande porte, ressaltando que
os presentes na feira puderam também visitar os laboratórios da UFMT por meio de parceria
com o projeto de Extensão Universitária ―Olá! Somos a UFMT‖, bem como, possibilitou o
estreitamento de relações entre a UFMT e demais unidades de ensino presentes na cidade de
Sinop.
O evento contou também com o apoio dos alunos de graduação que participam do
Programa de Iniciação à Docência (PIBID), para recepção e organização dos visitantes. A
realização de atividades científica por alunos da educação básica, é uma oportunidade de
popularização da ciência, evidenciando que estudantes, em todos os níveis de ensino, são
capazes de realizar experimentos e projetos com cunho científico, respeitando suas faixas
etárias, graus de abstração e autonomia. Dessa forma, os estudantes, mesmo que
indiretamente, foram apresentados ao método de pesquisa científica, onde eles puderam atuar
como formadores do próprio conhecimento.
Por fim, o evento oportunizou aos estudantes das escolas das redes de educação básica
de Sinop a conhecerem o Câmpus da UFMT, destacando que os alunos se sentem honrados
em apresentar seus projetos em uma Universidade Federal.
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A COMPLEMENTARIDADE ENTRE OBJETOS E MÉTODOS: UMA
NOVA PERSPECTIVA PARA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Michael Friedrich Otte (Orientador PPGE e REAMEC/UFMT) - michaelontra@aol.com
Luciene de Paula (PPGE/UFMT) – luciene.ufmt@gmail.com
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Resumo:
Historicamente, a matemática vem se transformando de uma ciência aplicada, a exemplo da geometria, em uma
linguagem analítica, a exemplo da álgebra. Atualmente, observa-se uma oscilação entre esses dois paradigmas.
Os questionamentos levantados por Thom acerca do ensino de matemática e a abordagem de Russel na busca por
uma base de verdade absoluta para a matemática, direcionam a perceber que a relação entre teoria e prática
adquire novos significados, e os métodos do ensino de matemática se concretizam na complementaridade entre a
intuição e as provas formais. O objetivo deste trabalho é propor uma reflexão teórica e histórica acerca dos
entraves criados para definir os objetos matemáticos nesse novo contexto educacional e defender que todo
pensamento acontece em termos de signos e símbolos. A Semiótica Peirceana será usada como metodologia para
interpretar as vertentes que auxiliam nesse processo, assumindo que os objetos matemáticos são signos.
Acreditamos que somente por meio da complementaridade entre teoria e prática poderemos ressignificar
positivamente a educação matemática.
Palavras-chave: Educação Matemática. Objetos da Matemática.

1 Introdução
O século XIX foi um período turbulento, marcado por manifestações de
descontentamento em relação a paradigmas consolidados na política, com a Revolução
Francesa, le Code Civil des Français, em vigor a partir de 21 de março de 1804, e, na ciência,
com Newton (1642-1727), Buffon (1702-1788) e Lavoisier (1743-1794). Ocorreram muitas
mudanças no âmbito político, cientifico e educacional, como os paradigmas de W. Humboldt
(1767-1835) a respeito da união entre pesquisa e ensino, uma característica importante e
completamente nova que foi, em particular, forte na Alemanha após a derrota da Prússia por
Napoleão (TURNER, 1981). A Naturphilosophie romântica, em oposição ao positivismo do
Iluminismo, apoiou o trabalho exploratório em campos não redutíveis à mecânica, como a
eletricidade, por meio de Hans Christian Oersted (1777-1851) e Hermann Günther Grassmann
(1809-1877), e a termodinâmica, com a descoberta da conservação da energia por Julius
Robert von Mayer (1814-1878). Charles Sanders Peirce (1839-1914) considerou a descoberta
de Mayer como ―a maior que a ciência já fez‖ (CP 6.316, tradução nossa).
Dessa maneira, um grande problema foi gerado: a dificuldade de definir objetos
matemáticos e, consequentemente, a realidade a que eles pertencem. Com a vasta variedade
de campos de aplicação matemática, surgiu a necessidade de uma fundamentação da
matemática abstrata e muito formal. Por exemplo, quase dois mil anos depois da
axiomatização da geometria de Euclides houve a necessidade de fornecer fundamentos
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axiomáticos formais dos números e da aritmética (Grassmann, Peano, Dedekind). Os
matemáticos não conseguiram chegar a um consenso, mas reconheceram o impacto desse
problema na educação matemática.
O matemático francês René Thom (19232002), medalhista Field em 1958, em sua
palestra no Segundo Congresso Internacional de Educação Matemática, em Exeter, na
Inglaterra, em 1972, afirmou: ―o real problema enfrentado no ensino da matemática não é o
do rigor, mas o problema do desenvolvimento do significado da existência de objetos
matemáticos. Isso leva-me a lidar com o velho cavalo-de-guerra dos modernistas: o rigor e a
axiomática‖ (THOM, 1973, p.202, tradução nossa).
Certamente para o grupo de professores da matemática pura os objetos da matemática
têm significados diferentes do que para o grupo de professores da matemática aplicada, bem
como utilizam métodos diferentes para alcançar seus resultados. Que grupo tem razão? Qual
interpretação deve ser priorizada na escola? Russell, Peano e Thom, entre outros, dedicaram
parte de seus trabalhos ao espaço diverso sobre a natureza, objetos e relações no campo da
matemática.
Considerando que nesse breve texto não poderemos pormenorizar teorias complexas
de forma tão simplista, nossa proposta é realizar o exercício da reflexão e da inquietação para
mostrar que não precisamos ficar limitados a responder questionamentos de forma tradicional,
ou seja, eleger uma reposta/caminho como sendo ideal e seguir um modelo pronto e acabado.
Objetivamos realizar uma análise semiótica no contexto da história e da filosofia da
matemática sobre problemas relativos aos objetos matemáticos e os seus significados, assim
como abordar métodos utilizados para alcançar os resultados.
Ressaltamos que este trabalho se constitui parte de estudos teóricos que vem sendo
desenvolvidos em projetos de doutoramento, cuja abordagem metodológica está firmada na
Semiótica Peirceana (SANTANA; PAULA, 2018 e OTTE et al., 2019). Nesse ínterim,
visamos contribuir no processo constante de formação do professor, percebendo-o enquanto
um ―intelectual exemplar‖ (OTTE, 1993a, 1993b, p.133).

2 Educação matemática: objetos e significados
Existem várias opiniões acerca dos objetos matemáticos e de seus significados. René
Thom argumentava:
Na matemática, quando alguém rejeita uma prova, geralmente é porque ela é mais
incompreensível do que falsa. Frequentemente isso acontece porque o autor, cego de
alguma forma pela visão da sua descoberta, faz suposições excessivamente otimistas
sobre contextos comuns. Um pouco mais tarde, seus colegas tornarão explícito o que
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o autor havia expressado implicitamente e, ao preencher as lacunas, a prova se fará
por completa. Rigor [...] sempre segue um avanço. De fato, quer se deseje ou não,
toda pedagogia matemática repousa sobre uma filosofia da matemática. (1973,
p.204, tradução nossa).

Tal filosofia é baseada na intuição humana a qual é justificada apenas pela nossa
convicção filosófica e pela confiança que elas proporcionam. Stolzenberg (1980) propôs um
pensamento-experimento como uma ilustração: Suponha que eu tenha encontrado uma prova
para algum teorema matemático e que, depois de tê-la verificado passo a passo, ela esteja
intuitiva e completamente clara para mim; suponha que uma grande autoridade declare que há
algo errado com o argumento. Nesse caso, minha experiência ao verificar o argumento pode
ser bem diferente do que era antes desse anúncio ser feito. Assim como antes, acho que o
argumento parece estar correto; só que dessa vez eu não aceito como sendo correto. Isso
permanece verdadeiro, mesmo que eu não consiga encontrar falhas no meu argumento.
A distinção entre estar correto e meramente parecer estar correto é exatamente a
mesma que entre ver algo e simplesmente seguir uma regra ou uma cadeia de argumentos.
Como Lewis Carroll (1832-1898) mostrou em sua obra What the Tortoise Said to Achilles
(1895), a lógica não tem o poder de forçar a aceitação de algo, visto que uma pessoa não pode
ser obrigada a perceber algo que ela não quer ver. Os julgamentos perceptivos, que parecem a
base de todo nosso conhecimento, são da forma: A percebe B como um caso de C. Isto implica
que as provas genuínas devem, pelo menos nos casos mais complicados, envolver
generalização e assim empregar o que Peirce chamou de inferências abdutivas (CP 6.525;
5.189).
A ciência contemporânea, em suas explicações teóricas avançadas, é entendida por
poucas pessoas. Em contraste, os métodos de prova da matemática, tornaram-se cada vez mais
complicados e distantes da compreensão humana, mas o computador tem desempenhado um
papel importante nesse processo de provas. Em relação à prova do teorema de Haken e Appel
(teorema das quatro cores), Davis e Hersh afirmaram:
Quando soube que o teorema das quatro cores tinha sido provado, a minha primeira
reação foi: Maravilhoso! Como o fizeram? Esperava uma nova e brilhante visão,
uma prova que tivesse em seu núcleo uma ideia cuja beleza transformaria meu dia.
Quando recebi a resposta, [...] senti-me desanimado. (1981, p. 384, tradução nossa).

Uma história diferente com o mesmo resultado foi contata por Vladimir
Alexandrovich Voevodsky, medalhista Field no ano de 2002:
Em outubro de 1998, Carlos Simpson enviou ao arXiv preprint server um artigo
chamado Homotopy Types of Strict 3-groupoids. Ele alegou fornecer um argumento
que implicava que o principal resultado de um artigo que eu havia publicado em
cooperação com Kapranov continha erro. Mas eu tinha certeza de que estávamos
certos até o outono de 2013 (!!). Vejo dois fatores que contribuíram para esta
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situação ultrajante: Simpson afirmou ter construído um contraexemplo, mas não foi
capaz de mostrar onde estava o erro em nosso artigo. Por causa disso, não ficou
claro se cometemos um erro em algum lugar em nosso trabalho ou se ele cometeu
um erro em algum lugar em seu contraexemplo.[…] Acho que foi nesse momento
que parei de fazer o que é chamado de ―pesquisa orientada pela curiosidade‖ e
comecei a pensar seriamente sobre o futuro. Não tinha as ferramentas para explorar
as áreas onde a curiosidade me levava e as áreas que eu considerava de valor,
interesse e beleza. Então, comecei a analisar o que eu poderia fazer para criar essas
ferramentas. E logo ficou claro que a única solução a longo prazo era, de alguma
forma, possibilitar que eu usasse computadores para verificar minhas construções
abstratas, lógicas e matemáticas. Quando comecei a explorar a possibilidade, a
verificação da prova de computador era quase um assunto proibido entre os
matemáticos. […] Hoje, poucos anos depois, a verificação computacional de provas
e do raciocínio matemático em geral parece completamente prática para muitas
pessoas. (apud OTTE, 2018, p.77-78, tradução nossa).

Assim, em menos de 30 anos, a situação na pesquisa matemática mudou
drasticamente. E quanto à educação matemática? O professor deve ensinar como programar
um computador em vez de fazer matemática pura? No ensino precisamos apenas de métodos
novos e infalíveis? É possível ensinar métodos sem considerarmos os objetos?
Thom aparentemente favorece os objetos porque é contra o formalismo. No entanto,
existiram, na época da reforma denominada Matemática Moderna, experiências em nosso
ensino que priorizaram os objetos (as quantidades ou os conjuntos).
Em consequência, como os objetos da matemática abstrata são conjuntos, é preciso
definir a relação de igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são considerados
extensionalmente iguais se houver uma função um-para-um. Por exemplo: Duas funções F e
G são consideradas iguais ou funcionalmente equivalentes se, e somente se, para cada
argumento x: F(x) = G(x). Considere as duas funções F e G definidas no conjunto dos
números naturais, da seguinte forma:
• Para encontrar F(n), primeiro adicione 5 a n e, em seguida, multiplique por 2.
• Para encontrar G(n), primeiro multiplique n por 2 e, em seguida, adicione 10.
Essas funções são extensionalmente equivalentes ou iguais; dada a mesma entrada,
ambas as funções produzem sempre o mesmo valor. Mas as definições das funções não são
iguais e, nesse sentido, as funções são intensionalmente diferentes.
Rene Thom implorava por intuição, já que, para ele, o rigor lógico veio após a
descoberta intuitiva sobre como as coisas são. Dessa forma, para o pensamento operar
intuitivamente com conjuntos é necessário conhecer sobre a natureza dos seus elementos. A
intuição é uma atividade prática e requer muita experiência para lidar com os objetos.
Sistematicamente, no ensino, os alunos não participam desta experiência intuitiva, justamente

2010

por isso, Thom julgava tão importante o significado e a significação, que o levou a criticar o
movimento da Matemática Moderna a partir de uma perspectiva aristotélica. Thom escreveu:
Em 1969, escrevi um artigo contra o uso da teoria dos conjuntos na escola […] Por
exemplo, eles colocaram na frente de uma criança uma caixa contendo alguns cubos
[…] E pediram à elas para tirar da caixa os cubos grandes ou azuis. Na linguagem
usual, a união ―ou‖ não pode estar entre dois adjetivos, que não pertençam ao
mesmo gênero […] A oposição de grande e pequeno ocorre no gênero de
quantidade, enquanto a oposição entre azul e vermelho é uma oposição na cor do
gênero e esses gêneros são completamente estranhos um ao outro‖. (1992, p. 8,
tradução nossa).

Embora tal prática seguisse exatamente o que Thom havia exigido, ele ainda não
estava satisfeito em razão de privilegiar a preocupação com os objetos em detrimento dos
métodos formais e abster-se de uma abordagem axiomática formal. Essa crítica ao formalismo
levou Thom a considerar a antiga lógica de Aristóteles e a analisar sua metafísica, concluindo:
Penso que Aristóteles teve a ideia de que a lógica deva ser fundada na natureza
ontológica dos conceitos. Tem que expressar algo na realidade. […] O conceito tem
uma espécie de base ontológica na realidade, que é sua forma substancial, sua
essência. [...] Então, se quisermos usar a lógica de uma forma natural que é
fundamentada na realidade, temos que introduzir esse tipo de qualidade essencial
que está associada a qualquer conceito, e temos referências acidentais a esse
conceito que modificam sua qualidade. Se tomarmos esse ponto de vista, o
silogismo falha na maioria das vezes. (1992, p. 9, tradução nossa).

Em consequência, Thom abandona a matemática e a lógica moderna completamente.
Tal posicionamento, totalmente repulsivo ao movimento da Matemática Moderna, não é
exatamente o melhor caminho e, em 1910, Ernst Cassirer descreveu o dilema da noção
aristotélica de conceito e sua incompatibilidade com a abordagem matemática ou lógica
formal:
Se toda a construção de conceitos consiste em selecionar de uma pluralidade de
objetos apenas as propriedades similares, enquanto negligenciamos o resto, fica
claro que, por meio desse tipo de redução, uma parte tomou o lugar do todo. O
conceito perderia todo o valor se significasse meramente a negligência dos casos
particulares a partir dos quais ele começa [...] De fato, não há nada que nos assegure
que as propriedades comuns que selecionamos de qualquer coleção arbitrária de
objetos incluam as características verdadeiramente típicas. […] Se agruparmos
cerejas e carne sob os atributos vermelho, suculento e comestível, não alcançaremos
um conceito lógico válido, mas uma combinação sem sentido de palavras. Assim,
torna-se claro que as regras formais gerais não são suficientes, pelo contrário, há
sempre uma referência tácita a outro critério intelectual para complementá-lo (1953,
p. 6-7, tradução nossa).

Todavia, a experiência comum e a intuição não são suficientes e resta como
perspectiva selecionar objetos, agrupá-los para formar conjuntos matemáticos e empregar as
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possibilidades de cálculo. Por exemplo, os pontos em um plano geométrico são distintos e
separados, mas por translações pode-se conectá-los. Se parte do ponto A para o B e então do B
para o C, isso é equivalente partir do ponto A para o C diretamente. O que se obtém é uma
estrutura de grupo, ou melhor, uma estrutura de espaço vetorial, porque obviamente podemos
repetir as mesmas translações quantas vezes desejarmos. Os números imaginários fornecem
outro exemplo, pois no princípio, tais números eram meros símbolos para melhor calcular e,
portanto, foram chamados de imaginários. Mas, enquanto o número imaginário ganhou
admissão à aritmética apenas como um símbolo calculador, produziu uma grande confusão
(NAHIN, 1998). Somente depois de Gauss ter dado uma interpretação relacional à unidade
imaginária no quadro do modelo denominado número-plano gaussiano, tornou-se um objeto
matemático legítimo que posteriormente assumiu um papel importante na matemática e na
meta-matemática. Atualmente, os concebemos como vetores, isto é, como translações. No
entanto, na maioria das aplicações, não pensamos nessa referência. Simplesmente os
utilizamos como números para resolver equações algébricas. Wittgenstein sustentava que ―o
mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. O mundo é determinado pelos fatos. Os fatos
no espaço lógico são o mundo‖ (1921, p.5, tradução nossa).
Suponha que o espaço seja absoluto. Uma vez que cada região do espaço seria
indiscernível de qualquer outra e as relações espaciais seriam interpretadas como extrínsecas,
seria possível que duas substâncias fossem indiscerníveis, ainda que distintas, em virtude de
estarem em locais diferentes. Mas, isso é absurdo, argumenta Leibniz, porque viola o
princípio da Identidade dos Indiscerníveis. Kant refutou o princípio de Leibniz mostrando que
meras relações conceituais não podem capturar tudo o que há para as relações espaciais. O
exemplo de duas mãos demonstra isso. Se pegarmos uma mão direita e uma mão esquerda,
todas as relações entre as várias partes das duas mãos são exatamente as mesmas, mas elas
representam diferentes orientações no espaço (KANT, 1768). De tais observações, Kant
afirmou:
O nosso conhecimento provém de duas fontes fundamentais do espírito, das quais a
primeira consiste em receber as representações (a receptividade das impressões) e a
segunda é a capacidade de conhecer um objeto mediante estas representações
(espontaneidade dos conceitos); pela primeira é-nos dado um objeto; pela segunda é
pensado em relação com aquela representação (como simples determinação do
espírito). Intuição e conceitos constituem, pois, os elementos de todo o nosso
conhecimento, de tal modo que nem conceitos sem intuição que de qualquer modo
lhes corresponda, nem uma intuição sem conceitos podem dar um conhecimento
(2001, p. A50, B74).

2012

Portanto, a complementaridade entre objetos e métodos é essencial, mas as
dificuldades dessa compreensão e a aplicação na educação matemática levam a uma discussão
filosófica intensa, cujo núcleo recai sobre a semiótica porque os objetos ou métodos não estão
na nossa mente, mas nas representações simbólicas dos objetos ou métodos, já que todo
pensamento acontece em termos de signos e símbolos (CP 5.253).

3 Matemática e ciência como pensamento nas relações
Tradicionalmente, a dicotomia discutida por René Thom (objetos versus método)
implicou uma questão sobre prioridade. O que determina os fundamentos do conhecimento
são os objetos e sua percepção ou são as relações entre os objetos? A controvérsia é antiga, e
talvez se torne mais clara quando concebemos o desenvolvimento intelectual de Bertrand
Russell (1872-1970), um dos filósofos mais influentes da matemática.
Em 1890, Russell foi para a Universidade de Cambridge e lá conheceu George Edward
Moore (1873-1958), se tornaram amigos e moveram uma espécie de revolta contra o
Hegelianismo predominante de F. H. Bradley (1846-1924).
Bradley (1914), colega de Carroll e adversário filosófico de Russell, tinha formulado
um famoso paradoxo do pensamento relacional e deduzido dele a indefinibilidade do conceito
de verdade absoluta. Afirmava que, se S  P é um julgamento verdadeiro, isso ocorre por
causa da realidade que a relação apresenta, isto é, é verdade em virtude de uma relação com a
realidade. No entanto, ao tentar tornar essa relação explícita, é necessário outro julgamento
que confirme tal verdade, e assim por diante, gerando o paradoxo do pensamento relacional.
Bradley descreveu o paradoxo do pensamento relacional da seguinte forma:
A relação C foi admitida diferente das relações A e B, e não é mais um predicado
deles. Algo, entretanto, parece ser dito dessa relação C, e dito, novamente, de A e B.
E esse algo não deve ser a atribuição de um ao outro. Se fosse assim, pareceria ser
outra relação, D, em que C, de um lado, e, A e B, de outro. Mas tal improvisação
conduz imediatamente ao processo infinito. […] Portanto, o problema não se resolve
tomando as relações como independentemente reais. Porque, se assim for, as
qualidades e suas relações desintegram-se completamente, e então não afirmamos
nada. Ou temos que fazer uma nova relação entre a velha relação e os termos; o que,
quando é feito, não nos ajuda; ou ela mesma exige uma nova relação, e, assim por
diante, sem fim; ou nos deixa onde estávamos, enredados em dificuldades (1893, p.
20, tradução nossa).

Todavia, agora, a matemática e a ciência como um todo estão intercaladas com o
pensamento relacional. Mas é um erro estabelecer métodos que definam e interpretam as
relações apenas em função dos objetos (concretas ou ideais). Ao criar uma relação entre duas
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coisas que não são óbvias, cria-se uma nova perspectiva sobre a realidade e uma ideia. O
referente que torna A = B verdadeiro em casos como a energia, de que o calor e o movimento
são manifestações diferentes, ou ainda, o campo eletromagnético, que não necessariamente é
dado como tal, mas sim uma ideia universal.
A lógica moderna, a matemática e a ciência devem pressupor a objetividade das
relações subjacentes ao raciocínio lógico. Como Russell explica no segundo capítulo de seu
livro Our Knowledge of the External World (1993), foi uma conquista importante na lógica
matemática moderna perceber que a lógica lida principalmente com as relações. As relações
são os únicos universais, e substituíram as proposições que eram objeto da lógica mais antiga
e tradicional. ―A lógica tradicional, por sustentar que todas as proposições têm a forma
sujeito-predicado, é incapaz de admitir a realidade das relações: todas as relações deveriam
ser induzidas a propriedades de termos aparentemente relacionados, contudo há muitas formas
de refutar esta opinião‖ (RUSSELL, 1993, p.56, tradução nossa).
Russell buscou uma nova base de verdade absoluta, acreditando que ela poderia ser
descoberta na matemática. Em julho de 1900, no Congresso de Matemáticos em Paris,
conheceu o matemático italiano Giuseppe Peano (1852-1928) e se inspirou fortemente em sua
lógica. Em sua autobiografia, relata seu encontro com Peano: ―Esta foi uma revolução tão
grande em relação meu trabalho anterior, de tal modo que tudo que fiz após, exceto a parte
puramente matemática, ficou irrelevante.‖ (1951, p.11, tradução nossa). Com tamanha
inspiração, escreveu um livro sobre os fundamentos da matemática intitulado: Os Princípios
da Matemática, que teve grande impacto. O livro mostra que Russell não apreciou as lógicas
algébricas de seu tempo (Boole, Grassmann, Schröder, Peano, Hilbert) porque seus cálculos
(axiomatização da matemática) eram apenas sistemas não interpretados e de natureza formal,
diferente da aritmetização da matemática, preferida pela filosofia analítica desde Bolzano,
Frege e Russell que usaram a teoria dos conjuntos como o quadro de referência universal da
matemática pura.
Tomemos o exemplo da aritmética elementar. Se concebemos o número em termos
puramente axiomáticos, não podemos distinguir a realidade representada da realidade.
Teorias axiomáticas nesse sentido Hilbertiano são teorias intensionais, isto é, as intensões dos
termos teóricos, tal como se encontram nos esquemas axiomáticos, determinam as extensões.
Tudo o que estiver em conformidade com as regras dos axiomas de Peano, por exemplo, pode
e deve ser chamado de número natural. Entender os números como objetos, exigiria que se
tivesse acesso a eles, independentemente da descrição teórica. Isto é útil quando definimos
modelos teóricos como uma regra que pode servir a tais propósitos (CASARI, 1974).
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Assim, esses métodos e estruturas ou teorias axiomáticas formais são instrumentos da
mesma forma que mapas, diagramas, símbolos etc. Qualquer teoria axiomática formal
possível tem um grande número de diferentes aplicações pretendidas. O que os axiomas
descrevem são conceitos ou classes de objetos, ao invés de objetos particulares. Os axiomas
de Peano não respondem à pergunta O que são números, o que é o número 1 ou 2? Os
números podem ser qualquer coisa, até mesmo jogos. Russell (1967) critica a abordagem
Grassmann-Peano da aritmética, alegando querer números que não se limitassem a apenas
verificar fórmulas matemáticas, como 7 + 5 = 12, mas que se aplicasse corretamente a
objetos comuns.
Esse caminho certo requer uma investigação modelo-teórica, ou seja, uma
investigação metodológica que descubra sobre a igualdade de duas entidades em um modelo.
A base da referência matemática é a verificação de A = B. Mas, isso nem sempre é uma
questão completamente simples e óbvia. Por outro lado, os métodos da teoria axiomática
garantem ampla variedade de possíveis aplicações de uma teoria.
A relação entre teoria e prática se inverteu, por exemplo, uma característica essencial
dessa nova concepção de teoria é a compreensão completamente nova da axiomática. De
Euclides a Bolzano (1781-1848) e Frege (1848-1925) os axiomas foram entendidos como
baseados em pensamentos verdadeiros e as noções de axioma e de hipótese eram opostas, de
acordo com esse entendimento clássico, agora, eles se tornaram sinônimos e com essa
mudança a relação entre teoria e realidade foi alterada.
A adoção do método hipotético-dedutivo por cientistas alemães abstracionistas
marcou a mudança fundamental na concepção da relação entre teoria e experimento,
segundo a qual a experimentação seguiu a elaboração da teoria e serviu como uma
verificação da aceitabilidade dos pressupostos a partir dos quais ela foi derivada. A
física foi assim libertada da exigência de que, pelo menos idealmente, seus
princípios explicativos básicos fossem imediatamente demonstráveis na experiência
(CANEVA, 1978, p.113, tradução nossa).

Dessa forma, acreditamos que apesar das divergências que construíram e marcaram a
história, a fundamentação do conhecimento, na perspectiva da complementaridade, ocorre
tanto pelos objetos e sua percepção quanto nas relações entre esses objetos, ao passo que se
admite a matemática no âmbito da educação matemática enquanto uma atividade.
4 Considerações finais
Com tantos questionamentos acerca dos objetos e dos métodos utilizados na
matemática ao longo dos tempos e que ainda permanecem sem respostas; com tantos
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argumentos filosóficos consistentes e contraditórios, ora priorizando os objetos, ora o método,
por estudiosos sérios e renomados; com tantos exemplos que temos colecionado ao longo da
história e no ensino, fica realmente difícil optar por uma visão filosófica, principalmente
porque, conforme exposto neste trabalho, nenhuma das visões filosóficas sozinha consegue
representar a realidade adequadamente.
Nos últimos 30 anos, as mudanças ocorridas nas pesquisas em matemática vêm
mostrando que a matemática também evoluiu, tanto em relação aos objetos quanto aos
métodos. Assim, defendemos que o professor não deve ensinar como programar um
computador em vez de fazer matemática pura bem como não deve buscar por métodos novos
e infalíveis, porque somos falíveis e naturalmente insatisfeitos. Elevar a qualidade da
educação não consiste em descobrir se é possível ensinar métodos sem considerarmos os
objetos, se não fosse assim, esses problemas já estariam resolvidos. Precisamos ir além. E
nesse sentido, fazer uso da semiótica para considerar a complementaridade entre intuição e
provas formais, entre objetos e métodos, poderá viabilizar uma nova realidade para o ensino.
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Resumo:
Este artigo apresenta relatos em cartas de diferentes pessoas da comunidade de Matupá-MT. O objetivo deste
estudo foi propor uma reflexão sobre pensamentos de diferentes pessoas da cidade, frequentadores da feira livre
da cidade, na perspectiva da Etnomatemática e do conceito de invisibilidade sociocultural. Neste sentido,
buscamos entender e compreender elementos marcantes da cultura de diferentes personagens da comunidade, a
partir dos assuntos e das narrativas produzidas por eles, ao aceitarem o convite para escrever uma carta para si
mesma, após receber uma carta da pesquisadora, explicando sobre as intenções da pesquisa e solicitando a sua
participação. A carta da pesquisadora, anexada a um papel em branco, foi entregue, aleatoriamente para
diferentes pessoas da cidade. Após, as cartas foram recolhidas e utilizadas como material de análise do contexto
produzido.
Palavras-chave: Invisibilidade Sociocultural; Etnomatemática; Narrativas de cartas.

1-Introdução
Segundo o site Brasil Escola, em 500 a. C, já se utilizava essa atividade no Oriente
Médio, por meio de comercialização de alimentos, artesanatos, animais, trocas e barganhas
que aconteciam em um local específico das cidades e em um determinado dia da semana.
De acordo com Sayuri (2010), no Brasil, algumas feiras livres se destacam por se
transformarem em pontos turísticos para quem visita as cidades brasileiras. Elas se
caracterizam pela presença de produtores e pelo espaço local situado, na qual ocorrem as
vendas de produtos, artesanatos, e adquirem experiências ao longo do processo de
comercialização.
Algumas das melhores feiras brasileiras estão localizadas nas cidades de Salvador
(BA), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Aracaju (SE), Teresópolis (RJ), Campo Grande
(MS), Rio Grande do Sul, que são feiras que atendem a um grande público, por
proporcionarem mais opções de produtos com boa qualidade, por ter um carinho maior com
os consumidores e por atenderem às necessidades de cada um deles.
Na definição de Mascarenhas e Dolzani (2008, p.75), ―a feira livre no Brasil constitui
um mercado varejista ao ar livre, de periodicidade semanal, organizada como serviço de
utilidade pública e voltada para a distribuição local de produtos alimentícios e produtos
básicos.‖
Para Morel et al (2015, p. 44), ―algumas características fazem das feiras livres um
ambiente de comercialização, que atrai muitos consumidores até os dias atuais‖. Nesses
locais, a ―palavra‖ ainda prevalece mais do que o ―código de barras‖ de um produto, pois, é
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no grito do feirante ou na pechincha dos consumidores que as feiras vêm sobrevivendo ao
avanço dos supermercados.
Esse trabalho foi organizado com a intenção de refletir sobre aspectos distintos da
cultura das pessoas da cidade de Matupá-MT. Foi proposto na disciplina de Educação
Etnomatemática, do Curso de Mestrado do PPPGECM - Programa de Pós-Graduação em
Educação em Ciências e Matemáticas. O objetivo deste texto é propor, uma reflexão sobre os
pensamentos e narrativas de personagens comuns da cidade, frequentadores da feira livre,
através de cartas escritas por eles, como se estivessem falando para si mesmos.
Essa pesquisa foi realizada na feira da cidade de Matupá-MT, que se localiza na região
Norte do Estado de Mato Grosso, a 700 km de distância da Capital, Cuiabá. A feira livre é
realizada, semanalmente, nas quartas-feiras e aos domingos, sendo seus produtos,
predominantemente, oriundos da agricultura familiar. Os produtos hortifrutigranjeiros, como:
embutidos e defumados de suíno, derivados do leite, panificação caseira, doces e compotas,
ovos caipiras, farinha de mandioca, diversidade de pimentas, frangos, peixes, frutas, verduras,
legumes e hortaliças, vindos das chácaras, sítios e assentamentos rurais, são comercializados,
tradicionalmente, eliminando-se, quase que totalmente, a figura do atravessador.
Também tem espaço para o artesanato local, produtos de beleza, venda de churrasco,
caldo de cana e uma bem montada praça de alimentação, evidenciando a sua importância e
contribuição para o desenvolvimento econômico e social do município, através da geração de
empregos e renda.

2- A carta e suas diferentes narrativas
A carta é considerada o meio de comunicação mais antigo do mundo. Segundo a
história do Oriente médio, os reis do antigo Oriente Médio já escreviam cartas, por ser
também um dos registros mais antigos, alguns estudiosos apontam, inclusive, que a carta é a
mãe de todos os gêneros textuais, ao lado dos mitos e contos populares. No Egito, mais de
quatro mil anos antes da Era Cristã, já existia os (sigmanacis), os mensageiros que levavam
recados escritos, a pé ou montados em cavalos e camelos. Entre os livros que formam a
Bíblia, estão publicadas 21 cartas, escritas por Paulo, direcionadas aos povos.
No Brasil, as cartas chegaram junto com os primeiros portugueses. Assim que a
esquadra de Cabral aportou, Pero Vaz de Caminha enviou uma correspondência ao rei,
comunicando o descobrimento das novas terras. O escrito foi levado a Portugal por um dos
navios, que retornou dez dias depois. Em 25 de janeiro de 1663, o rei de Portugal nomeou
João Cavalheiro Cardozo como ―correio‖, o responsável por enviar informações da Colônia.
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O primeiro serviço postal, semelhante ao que conhecemos hoje, com pagamento de selos para
o envio da correspondência, surgiu na Inglaterra, em 1840.
O Brasil foi o segundo país do mundo a utilizar o selo, em 1843. Hoje em dia, com a
era digital, escrever uma carta tem se tornada uma atividade cada vez mais rara. Antigamente,
a base das comunicações eram as cartas (cartas de amor, cartas oficiais, cartas dramáticas). Há
registro da prática da escrita de cartas desde a antiguidade, mas foi no século XVIII que este
hábito se tornou costumeiro, sendo, porém, ainda uma prática aristocrática, como Teresa
Malation descreve:
A partir do século XVIII, as cartas adquiriram papel cada vez mais relevante para a
expressão de sentimentos, emoções e experiências. O hábito da correspondência
tornou-se mais difundido, alcançou diversas camadas sociais e constituiu-se em
prática cultural bastante apreciada tanto na Europa como na América (MALATION,
2009, p.196).

A escrita evoluiu e, com ela, os meios de comunicação também, o meio de
comunicação escrita ―cartas/correspondências‖, segundo Nagel (1989), que esclarece o que
esses meios são:
Carta: 1 - Carta mensagem escrita endereçada a uma pessoa pública ou privada em
envelope por via Postal. 2 - Credencial conferindo poderes ou concedendo
determinados privilégios.
Correspondência: Toda forma de comunicação escrita, expedida (ativa) ou recebida
(passiva) por pessoas físicas ou jurídicas, sob várias formas (ofício, circular,
memorando, telegrama, cartas, cartões-postais, bilhetes, notas, telegramas e outros),
podendo ser oficial ou particular, ostensiva ou sigilosa (NAGEL, 1989, p.60).

Hoje em dia, é mais difícil escrever ou receber uma carta, pois, talvez pela correria da
vida, fica difícil sentar e escrever, ou podemos também, citar a facilidade que temos com o
celular, já que, nele, podemos fazer chamada de vídeo, conversar e ver a pessoa do outro lado,
como se estive na nossa frente. Contudo, segundo Carpinejar (2015):
Há gente que nunca recebeu uma carta - acho uma pena. É lindo. É um suspense.
Carta está lacrada, precisa abrir sem rasgar o conteúdo, traz aquela sensação do
destinatário ser especial, exclusivo de alguém. Como não tem assunto como o email, reforça a curiosidade e a nossa importância de fazer segredo. (CARPINEJAR,
2015, blogs.).

Posso afirmar que foi uma emoção, para mim, ler as cartas das pessoas. Conforme será
explicado posteriormente, essa perspectiva de pesquisa foi inspirada no trabalho de Paulo
Freire, e adaptada para garantir que eu não identificasse os autores das cartas, já que residimos
na mesma cidade.
Ao entrar em contato com o universo das histórias descritas nas cartas, pude perceber
a diversidade cultural, representada pelos escritores. Observei como cada pessoa se permitiu
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dar um tempo para escrever, colocar no papel, assuntos que talvez quisessem contar para
alguém como desabafos, alegrias, transformações. Esta experiência foi gratificante, visto que
houve vários relatos de assuntos que devemos discutir, como, inclusão, exclusão, família,
política, deficiência, futuro, esperanças, emprego, política e assuntos da atualidade. Todos
esses assuntos nos levam a fazer uma relação com aprendizagem, da Etnomatemática na
escola, com a cultura social. De acordo com Fasheh (1998):
A importância do uso de fontes culturais, sociais e experiências pessoais para fazer o
ensino da matemática mais efetivo e significativo, como também para os modos
pelos quais a matemática pode ser usada para lidar com alguns pontos fracos da
própria cultura e sociedade. (FASHEH, 1998, p.9).

Portanto, devemos ensinar de forma a valorizar as experiências das pessoas,
principalmente, levando uma aprendizagem que tenha um significado na vida dos alunos.
Desta forma, conhecer a cultura social da comunidade em que se vive, ajuda a desenvolver
melhor o ser humano. Com as cartas, podemos trabalhar na sala de aula, formando um
ambiente de aprendizagem. São inúmeras as relações que intervêm no processo de construção
e organização do conhecimento, sendo que as relações devem acontecer entre professores,
alunos e objetos de estudo.
O grande desafio está em manter um equilíbrio entre o ensinar a escrever e praticar a
expressão através da escrita. Mesmo na disciplina de matemática podemos trabalhar através
do gênero textual, carta, e o modo como esse gênero pode ser aplicado nas situações do dia a
dia. Bezerra (2005), nos mostra que, ―analisando cartas em geral, reconhece que seu corpo
permite variados tipos de comunicação (pedido, agradecimento, informações, cobrança,
intimação, notícias familiares, prestação de contas, propagandas e outros).‖
Como professores, não podemos deixar de dar importância a escrita dos alunos. Com
o trabalho das escritas das cartas pessoais, o indivíduo poderá colocar no papel seus
sentimentos, emoções, assuntos corriqueiros, dependendo do destinatário da mensagem, isso
apesar de pouco utilizado atualmente, devemos trabalhar este gênero textual na escola, para
que os alunos percebam as diferenças de narrativas, dependendo do destinatário.
3 - Desenvolvimento da pesquisa
A decisão de realizar essa pesquisa se deu após a leitura do livro ―Pedagogia da
Indignação, Cartas Pedagógicas e outros escritos.‖ (FREIRE, 2000). Esse livro é composto de
29 páginas de escritas sobre assuntos pertinentes à educação, família e política. Sua mulher,
Ana Maria teve de início a ideia de convidar educadores para escreverem cartas-respostas
para Paulo Freire, mas, chegou à conclusão de que deveria ser um livro com escritas do
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próprio autor. Então, utilizaram na primeira parte do livro, as cartas pedagógicas escritas por
ele. Há três cartas pedagógicas em que o autor faz um desabafo de questões que o vem
incomodando, referentes à educação e ao modo de educar.
Na segunda parte do livro. ―outros escritos‖ foram selecionados seis textos, cinco
deles escrito no ano de 1996, e um, no ano de 1992, mas nunca divulgados, foram apenas
expostos neste livro.
A ideia das cartas se deu ao ler esse livro. Seguindo esse pensamento, elaborei uma
folha sulfite em um envelope com a seguinte solicitação: ―Escreva uma carta com alguns
pensamentos seus neste momento. Pode ser uma angústia, alegria, esperanças, se tivemos
transformações do passado para o presente‖. A questão de pesquisa do meu trabalho consistiu
em refletir sobre diferentes aspectos socioculturais das pessoas que frequentavam a feira.
Para entregar essas cartas fui à feira livre da Cidade, a qual acontece nas quartasfeiras, das 18:30 às 20:00 horas, e aos domingos das 6:30 às 11:00 horas. Frequento muito
pouco essa feira, contudo, para realizar este trabalho, decidi ir em um domingo de manhã.
Sentei-me e fiquei observando, utilizei a mesma ferramenta citada por Severino-Filho (2015)
―metáfora da câmera do meu olhar‖, tentando ver os cenários a partir do olhar de cada pessoa
que passava por ali. Umas comiam, outras, bebiam, conversavam, falavam no celular,
arrumavam suas barracas para contribuir com a renda econômica da cidade.
Foram entregues, cartas, para pessoas aleatórias. Algumas eram clientes outras
feirantes. Não fui eu que entreguei a carta, para não influenciar a escolha das pessoas. Elas
foram entregues pelo meu filho de oito anos, para explicar meu trabalho mandei uma carta
também explicando o porquê eles iriam escrever a carta para mim. Esta carta tem o nome de
carta pessoal, fiquei contente com o resultado, pois minha expectativa era saber, naquele
momento, o que cada um tinha para expressar nessas circunstâncias.
Ao ler as cartas, percebe-se que foram escritas com emoção. Todas relataram a família
como maior importância. Nesta pesquisa não me preocupei com os erros de português, erros
de concordâncias, neste trabalho o importante era o que cada um tinha para escrever.
4 -Análise das cartas
Foram entregues, ao todo, 16 cartas, oito para homens e oito para mulheres. Como
somente três homens a entregaram de volta, observei que algumas pessoas pegaram e jogaram
fora, talvez, se sentindo incomodados ao serem abordados. A partir desse fato, acreditamos
que aquelas mulheres tenham mais facilidade para se expor por meio da escrita de assuntos
pessoais.
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Ao ler as três cartas dos homens, sendo um motorista com vinte oito anos, outro
aposentado com setenta um ano, mais ainda trabalha de motorista, outro trinta um, é garçom e
trabalha no frigorífico da cidade, o que achei interessante é que este veio da África. Fiz a
escolha de três cartas femininas que são: Uma dona de casa com 47 anos, outra com 70 anos
funcionária pública, e por último uma psicóloga com 34 anos, ao ler estas cartas mesmo não
conhecendo estas pessoas, como não se identificaram utilizarei suas profissões para tratá-los
nesta pesquisa. O motorista escreveu:

Nesta carta o motorista, comentou sobre a questão política, as mudanças que
ocorreram no Brasil, por exemplo, do impeachment da presidente da Dilma Rousseff.
Analisando está escrita, percebemos aqui que ele demonstra preocupação política, e das
atitudes de respeito, talvez pelo fato de estarmos no ano da escolha do presidente do Brasil.
Segundo Freire(2000) ― no fundo, nós é que precisamos mudar para melhor nos ajudar e o
faremos com eficácia na medida em que deixamos de lado os sonhos impossíveis.‖ Portanto
este pensamento é um pensamento que as pessoas têm em comum, pois todos queremos
mudanças melhores para o Brasil.
A outra carta foi escrita pelo aposentado/motorista, que escreveu:

Segundo Morandé (1999):
A família é uma realidade simbólica que proporciona experiências no nível
psicológico e social, bem como orientações éticas e culturais nela encontram-se os
elementos fundamentais da identidade simbólica do indivíduo enquanto ser humano,
que o diferenciam de um indivíduo animal. Nascer, amar, gerar, trabalhar, adoecer,
envelhecer, morrer são ações ou processos que podem ser vividos em quaisquer
circunstâncias, mas encontram seu significado mais adequado quando realizados no
contexto das relações familiares. (MORANDÉ, 1999 pág. 114).

Observamos, aqui, que o mais importante para este senhor é sua família, que seu
maior objetivo na vida é que sua família esteja bem, mesmo aposentado trabalha como
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motorista para complementar sua renda para poder dar um conforto melhor para sua família.
A terceira carta é a do garçom Africano, que diz:

Percebemos aqui que mesmo com as crises que o Brasil enfrenta, ainda consegue
receber imigrantes e realizar sonhos, conquistas dando uma vida de ―qualidade‖ que ele não
teria se ficasse no país dele. As palavras que ele registra na sua carta sobre respeitar os mais
velhos valorizando e respeitando seu país, com certeza são assuntos para ser trabalhado nas
escolas visto que nossas crianças hoje demonstram falta de limites, como cita Paulo Freire no
seu livro Pedagogia da Indignação:
A mim me dá pena e preocupação quando convivo com famílias que experimentam
a ―tirania da liberdade,‖ em que as crianças podem tudo: Gritam, riscam as paredes,
ameaçam as visitas em face da autoridade complacente dos pais que se pensam
ainda, campeões da liberdade. (PAULO FREIRE - 2014, p 37)

Sendo assim analisamos aqui que o Garçom relata que no país dela ainda prevalece o
respeito aos seus pais, já na minha experiência na sala de aula percebo como escreve Paulo
Freire que a maioria dos pais deixa seu filho fazer o que quer, geralmente quando os pais se
recusam a dar algo se jogam no chão, gritando, fazendo birras até conseguir o que querem.

Nas cartas das mulheres, a da dona de casa comenta:
Nesta carta a dona de casa relata as transformações rápidas que a tecnologia nos
oferece, pois a facilidade que os alunos têm com a tecnologia, nos deixa como professores a
dificuldade da escola de propor uma atividade que motive o aluno a desenvolver sua
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criatividade, o fato das crianças ter toda a facilidade da tecnologia, hoje em dia fica difícil ver
crianças brincando nas ruas como antigamente, não se valorizam mais as brincadeiras citadas
na carta da dona de casa.

Já na carta da funcionária pública, percebi que foi uma carta, de desabafo, me pareceu
que ela precisava colocar esses pensamentos para as pessoas escreve ela:
Esta carta nos faz pensar sobre os conceitos de exclusão/inclusão, dois temas que
precisamos discutir e pesquisar para deixar de termos preconceitos com as pessoas
deficientes. Conforme (MANTOAN, 2003):
A metáfora da inclusão é o caleidoscópio, o caleidoscópio precisa de todos os
pedaços que o compõem. Quando se retira pedaços dele o desenho se torna menos
complexo, menos ricos. As crianças se desenvolvem, aprendem, e evoluem melhor
em um ambiente rico e variado. (MANTOAN, 2003 pág. 16).

Assim para conseguirmos uma inclusão de verdade, todos devemos nos sensibilizar,
nos policiar para conseguir com que as pessoas com deficiências se sintam incluídos em uma
sociedade, com os mesmos direitos e deveres a ser cumpridos. Na última carta que é de uma
psicóloga, ela escreve:
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Ao ler as cartas tive a impressão de conhecer as pessoas, fiz em minha mente um
registro de como cada um seria, imaginando como seria cada uma, pois pude sentir que ao
escrever eles colocaram sentimentos, emoções, desejos e contaram histórias interessantes
sobre suas vidas, desta forma este trabalho me fez refletir que como professoras podem
trabalhar vários assuntos com apenas um carta, pois podemos trabalhar a cultura de um povo
relatada em cartas pessoais.

5- Relação da pesquisa com a Etnomatemática.
Ao reconhecer que os indivíduos de uma nação, de uma comunidade, de um grupo
compartilham seus conhecimentos, tais como a linguagem, os sistemas de
explicações, os mitos e cultos, a culinária e os costumes, e têm seus comportamentos
compatibilizados e subordinados a sistemas de valores acordados pelo grupo,
dizemos que esses indivíduos pertencem a uma cultura. (D‘AMBROSIO, 2011,
p.19)

Seguindo a perspectiva de D‘Ambrosio, esta pesquisa evidencia a diversidade cultural
da comunidade relatada em cartas, que as pessoas compartilham, em seus relatos, diferentes
assuntos relacionados à sua vida pessoal. Para ele, a Etnomatemática é um programa de
pesquisa que busca conhecer e compreender os processos de produção e difusão dos saberes
que ocorrem em diferentes contextos culturais.
Uma atividade matemática não se restringe a refletir sobre coisas prontas e definitivas,
mas, busca a construção e a apropriação de conhecimentos produzidos e em constante
produção pela sociedade e relacionar os assuntos do dia-a-dia a conteúdos programáticos
escolares. A partir desse trabalho, podemos desenvolver atividades de ensino pela pesquisa,
articulando o conhecimento matemático em diferentes atividades como: Visitar a feira,
conhecer o que acontece lá, como são vendidos os produtos. Pesquisar sobre as diferentes
profissões e entender os ganhos e perdas na questão salarial das profissões e como as famílias
vivem. Analisar as culturas de países diferentes, visto que nesta pesquisa, tivemos um
participante da África, que reside na cidade, segundo seu relato, ―porque na África no e fácil
encontrar um emprego”. Podemos desenvolver diferentes atividades envolvendo a
Etnomatemática.
A seguir, são indicadas algumas características da Etnomatemática que estão em
consonância com as de D‘Ambrosio (2011), com a finalidade de estimular os professores no
estudo sobre a referida metodologia de ensino: Descritas no documento da DRC (2018):
• É uma subárea da História da Matemática e da Educação Matemática com
intersecções com a Antropologia e as Ciências da Cognição;
• É fundamentada em pesquisa que tem por objetivo ―entender o saber/fazer
matemático ao longo da história da humanidade;
• É a matemática praticada por grupos culturais;
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• Valoriza os conceitos matemáticos informais construídos pelos estudantes a partir
de suas experiências fora do contexto da escola;
• A matemática informalmente construída pelos estudantes deve ser o ponto de
partida para o ensino formal;
• Assume diferentes dimensões – conceitual, histórica, cognitiva, cotidiana,
epistemológica, política e educacional;
• Valorização e reconhecimento da matemática específica do grupo social como
inicialização para ampliação da educação matemática;
• O professor deve estar preparado para reconhecer e identificar as construções
conceituais desenvolvidas pelos estudantes;
• Não ocorre a separação entre o ―saber e fazer‖ ou ―teoria e prática‖;
• Elimina a concepção tradicional de que todo o conhecimento matemático do
estudante será adquirido na situação escolar. (DRC, pág. 222, 2018)

Assim, é preciso que o professor de matemática leve o aluno não apenas a desenvolver
habilidades matemáticas, mas, a entender ―como fazer‖ matemática. Nesse contexto, a
Etnomatemática concebida por Ubiratan D‘Ambrosio como o conjunto de artes e técnicas
[ticas] de explicar, de entender, e de lidar [matema] com o ambiente social, cultural e natural,
desenvolvido por distintos grupos culturais [etno], mostra-se como uma tendência pedagógica
capaz de oportunizar aos alunos o estudo de uma matemática escolar significativa conectada
com sua própria vida, cultura e historicidade.
Considerações Finais
O presente trabalho buscou investigar, refletir, analisar aspecto socioculturais, através
de cartas, de algumas pessoas, entretanto, no decorrer da escrita, pude perceber várias coisas
interessantes e podemos dizer socialmente invisíveis na escrita de cartas, hoje devido a
facilidade das tecnologias, celular, facebook, WhatsApp, entre outras

modernidade, esta

prática da escrita ficou precária, já não temos o hábito de escrever cartas.
Ao entregar as cartas para as pessoas, escolhendo um local como a feira da cidade,
visto que nesse lugar onde a comunidade se reúne e formam, diferentes grupos sociais que
trabalham, se alimentam, realizam formas culturais e vivenciam os limites do exercício da
cidadania.
A agricultura familiar possui grande importância, pois vem contribuindo para o
reconhecimento econômico e social. Muitas pessoas ainda residem no campo e as feiras
acontecem geralmente nos finais de semana, quando as pessoas vão à procura de produtos
com o preço mais acessível do que nos supermercados.
Ao ler as cartas me senti emocionada, percebi que algumas pessoas fizeram desabafos
sobre sua vida seus problemas, sonhos, esperança de um mundo melhor. Além disso, a
invisibilidade social, aqui ficou clara, principalmente quando o garçom, contou que veio a
procura de emprego porque no seu país, as dificuldades são grandes, como se fossem
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invisíveis, a mãe relatou do seu filho deficiente, que podemos perceber ela relatando sobre
exclusão social, sobre preconceito, por isso, creio que lidar com o diferente é algo que começa
em casa e o outro terá que ser incluído em nossas existências, posturas e ações, falar, projetar
e pensar sempre é mais fácil do que agir, portanto são assuntos pertinentes que precisam ser
discutidos cada vez mais, para que tenhamos uma sociedade justa.
Podemos levar a cultura para ser discutida nas escolas, pois são assuntos pertinentes
que farão com que os alunos possam pesquisar escrever cartas para os colegas, fazer pesquisa
comparando os preços dos produtos da feira com o do supermercado, debater sobre diferentes
classes sociais, enfim percebemos a Etnomatemática em todos estes assuntos. Pois, para
D‘Ambrosio (1990) ―Etnomatemática é a arte ou a técnica de explicar, de conhecer, de
entender nos diversos contextos culturais‖. Sendo assim, todos os assuntos aqui relacionados,
podem ser trabalhados nas escolas com os alunos, levando-os a refletir, argumentar, analisar,
pesquisar, enfim são assuntos pertinentes que precisam ser discutidos por todos.
Ao trabalhar com cartas, o professor pode trabalhar a Etnomatemática podendo fazer
um trabalho com leitura e escrita de forma contextualizada e ainda, levar os alunos a
perceberem que a linguagem é uma prática social e por meio dela eles podem entender e
influenciar o meio social onde vivem, podem posicionar-se diante de questões diversificadas,
sabendo argumentar e se fazer entender e valorizar sua escrita através das carta pessoal.
Como Motta-Roth (2006, p. 495, 510-511) propõe, ―deve ser encorajado o debate a
respeito das possibilidades pedagógicas da concepção de gênero textual para o ensino de
produção de texto.‖
Aliás, é cabível à escola oferecer condições de acesso à explanação e à compreensão
do modo como situações de interação sociais mais e menos institucionalizadas acontecem, se
organizam e se desenvolvem‖. (MOTTA-ROTH, 2008, p. 375). ―Ainda há o que ser
desenvolvido no sistema educacional brasileiro de ensino fundamental, a fim de que os alunos
possuam as habilidades de escrita necessárias em uma sociedade tão grafocêntrica.‖
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Resumo:
O presente texto relata uma experiência vivenciada na disciplina de Educação Matemática III, no curso de
Matemática licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso. Nas discussões referentes as ideias centrais da
Modelagem Matemática em sala de aula, foi proposto o desenvolvimento de um projeto com tema livre e de
interesse do grupo. Para o desenvolvimento do projeto foi proposto para nortear a pesquisa a cinco etapas
proposta por Burak, a saber, escolha do tema; pesquisa exploratória; levantamento dos problemas; resolução
do(s) problema(s); análise crítica da(s) solução(ões). Para tanto o grupo escolheu como tema ―A ilusão dos
números aplicados aos preços e seus impactos financeiros‖. Tal projeto teve como objetivo incentivar nós alunos
a ensinar a matemática de forma mais abrangente, relacionando-a com a realidade.
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Educação Matemática Crítica. Matemática Financeira.

1 Introdução
Para o desenvolvimento do projeto, em sala de aula fomos divididos em grupos de três
pessoas, feito isso, o nosso objetivo não foi somente a criação de uma modelagem
matemática, mas também fazer o uso da educação matemática crítica. Por mais que muitos
considerem a matemática como uma verdade absoluta, é possível ensiná-la através da
criticidade, dessa forma, os estudantes são convidados a indagar, investigar e debater o tema
abordado
2. Modelagem Matemática em sala de aula
Se bem utilizada a Modelagem Matemática pode ser uma ferramenta importantíssima
no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Durante o desenvolvimento do projeto
foi nos apresentados pela professora as concepções de Burak sobre a modelagem matemática:
Constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo
para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano,
ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões e, ainda parte de duas premissas: 1) O
interesse do grupo de pessoas envolvidas; 2) Os dados são coletados onde se dá o interesse do
grupo de pessoas envolvidas. (BURAK, 1992, p.62)
Segundo Burak, a Modelagem Matemática começa a partir da escolha de um tema
condizente com a realidade dos alunos, que muitas vezes não aparentam ter presente em si a
matemática, entretanto, após algumas indagações, discussões e aprofundamentos no assunto
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sempre chegam a um conteúdo matemático, dessa maneira os discentes são estimulados a
investigarem situações de outras áreas, que aparentemente não há matemática, por meio da
matemática, fazendo com que o conhecimento se torne mais interessante, útil e estimulante.
Além de possibilitar a conexão entre a matemática e a realidade, a modelagem
matemática permite que o professor apresente aos estudantes conteúdos vivos, práticos e com
bastante significado, deixando de ser um mero transmissor e se tornando um orientador na
construção do conhecimento, fazendo com que os estudantes aprendam participando,
vivenciando e escolhendo procedimentos para atingir seus objetivos, assimilando assim
melhor os conteúdos matemáticos estudados.

3. Educação Matemática Critica
A educação matemática critica preocupa-se em como a matemática influência nos
nossos ambientes culturais, tecnológicos, sociais e políticos. A mesma não significa voltar as
costas para a matemática tradicional, mas mostrar como as técnicas matemáticas junto ao
pensamento crítico são importantes na formação do indivíduo em questões de justiça, política,
autonomia, respeito, dentre outros valores.
É de extrema importância que os educadores repensem no papel educacional de ensino
da matemática, de forma que vejam na educação potencial para alavancar os níveis pessoais e
sociais dos estudantes, conforme vemos em Roseira (2010), que afirma que mesmo sem
consciência, em nossas atividades de ensino-aprendizagem, estamos construindo e/ou
reforçando valores e temos, portanto, que prestar atenção em quais princípios estamos
repassando, para que essa inconsciência não vire ignorância. Cabe ao professor não focar
somente em conteúdos matemáticos rígidos, trabalhando apenas com números e operações,
mas também em mostrar como as habilidades matemáticas podem auxiliar os discentes a
analisarem, entenderem e transformarem sua sociedade.
Para Skovsmose (2001), o afastamento da matemática com os assuntos sociais é
ocasionado devido a uma separação entre o real e o normativo em assuntos tecnológicos e na
matemática, para que se mantenha a funcionalidade educacional. A partir desse pensamento,
não devemos considerar a matemática como um algo arcaico em suas técnicas e métodos, mas
reconhecer sua incompletude, em alguns casos, para articular com questões sociais, fazendo
com que o ensino se torne mais abrangente, envolvente e interdisciplinar

3. o projeto: A ilusão dos números aplicados aos preços e seus impactos financeiros

2031

3.1 Etapas de Burak
Em sala de aula, o desenvolvimento da Modelagem Matemática foi feito por meio de
etapas que auxiliam na perspectiva de significação e formação do conhecimento matemático,
essas etapas foram definidas por Dionísio Burak. A primeira etapa é a escolha do tema a ser
desenvolvido em modelagem matemática, nesta parte, os grupos escolhem algo do cotidiano
de seu interesse, que inicialmente não aparente conter conteúdos matemáticos relacionados. Já
a segunda etapa consiste em aprofundar-se no tema, ela é conhecida como fase exploratória,
nós alunos da disciplina fomos convidados a buscar informações, criando assim, um
pensamento crítico através das indagações.
A terceira etapa é consequência das pesquisas exploratórias, onde os problemas são
levantados, iniciando a ação matemática propriamente dita, através de questões matemáticas
que emergem o problema.
A quarta parte é a resolução dos problemas trabalhados na etapa 3, onde se faz o uso
de todas as ferramentas matemáticas disponíveis, fazendo com que ela ganhe importância e
significado, contudo é importante ressaltar que nem todo problema haverá solução, entretanto,
a criticidade dos discentes serão trabalhadas no processo, construindo então, conhecimentos
com reais significados, tornando capazes de relacionar a matemática no dia a dia. Por fim,
presente na quinta etapa está a análise crítica da(s) solução(ões), de maneira geral podemos
resumi-la em reflexões e conclusões a respeito do tema e os problemas envolvidos.

3.2. Escolha do Tema
Como atualmente um dos maiores problemas da sociedade é o financeiro, nós do
grupo pensamos em um tema relacionado com o mesmo, de forma que a educação matemática
crítica ajude na conscientização dos consumidores com o auxílio do raciocínio matemático.
Pois muitas vezes o consumo exagerado se deve as estratégias manipuladoras do marketing
que usam e abusam da psicologia dos preços, sendo assim o tema escolhido foi ―A ilusão dos
números aplicadas aos preços e seus impactos financeiros‖.

4. Psicologia dos Preços: Um olhar crítico para os números no comércio
Para entender melhor o tema a ser discutido é preciso primeiramente entender os
problemas relacionados e um deles é a psicologia dos preços, que consiste em uma estratégia
de marketing que utiliza de técnicas psicológicas para influenciar a percepção dos
consumidores a respeito dos preços. Essas técnicas visam atingir o subconsciente das pessoas
para que os preços e descontos pareçam mais vantajosos.
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Pesquisando mais afundo o tema abordado, encontramos que a manipulação nos
preços ocorre de diversas formas, são elas: o ―um centavo‖ a menos no preço; preço âncora;
promoções e seus contrastes visuais; preço não linear.

4.1 Um centavo a menos no preço
Os setores de marketing e de vendas são uns dos mais importantes de uma empresa
por tratar da meta de qualquer corporação: o lucro. A maneira como um número é apresentado
reflete inteligentemente em nosso cérebro, como exemplo o ―x,99‖, que tem grande influência
na mente do consumidor. Diversas pesquisas psicológicas comprovam que terminar um preço
com 99 centavos resulta em um aumento de vendas na comparação com o mesmo produto 1
centavo mais caro, isso se deve, segundo o professor Mark Stiving, especialista em preço, ao
fato da mente humana comparar preços, começando com os dígitos a esquerda. Isto é, quando
há dois preços distintos, R$ 3,99 e R$ 4, por exemplo, a primeira coisa que o consumidor irá
reparar é que 3 é menor que 4, consequentemente considerando a primeira opção mais barata,
mesmo que a diferença real seja quase nula.
Uma plataforma online, que permite que os criadores vendam produtos diretamente
aos consumidores, fez um estudo em suas lojas diminuindo um centavo de alguns produtos
com preços redondos. Segue abaixo o resultado:

Comprovando assim a eficiência do um centavo a menos.

4.2 Preço Âncora
Outra forma de atrair o consumidor é através da ancoragem, descoberta em 1974 pelos
psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahnemay, fenômeno em que, ao estimar o valor
numérico de algo, as pessoas são inconscientemente influenciadas por outros números
relacionados. Uma rede de lojas americana especializada em produtos para a cozinha, vendia
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uma máquina de pães por 279 dólares, foi um fracasso, mesmo assim lançou uma nova
versão, pouco maior a 429 dólares, novo fracasso, mas algo curioso aconteceu: a partir de
então as vendas do aparelho de 279 dólares dobraram. Quer dizer um eletrodoméstico custar
279 dólares pode soar extravagante, mas, se o consumidor sabe que a versão um pouco maior
é mais de 50% mais cara, o preço fica mais interessante. A explicação da psicologia é
simples: o efeito de ancoragem faz com que os consumidores percebessem que a máquina
com um pouco de qualidade a mais, era quase o dobro do valor, tornando o preço da máquina
de ―pior qualidade‖ muito mais atrativo.
Em resumo, o preço âncora é a técnica de criar a percepção de que um preço é ―justo‖
a partir de outro similar. Normalmente o preço de referência (o preço âncora) é justificado
pela qualidade melhor do produto. Ainda assim, o produto de menor qualidade tende a vender
mais.

4.3 Preço Não Linear
A ancoragem é mais comum em comércios de grande porte e na maioria das vezes
caro, porém não são apenas eles que usam e abusam da psicologia dos preços. O restaurante
da ―esquina‖ induz exatamente aquilo que quer que o consumidor escolha; marmita pequena
R$ 15; média R$ 20; grande R$ 22, se a fome for grande, a tendência de escolha é a maior,
porque proporcionalmente é mais barata, porém o restaurante cobra menos na maior, pois a
quantidade de comida não interfere tanto assim no custo (mão de obra, energia elétrica, gás,
etc.). Cobrando menos, o restaurante leva o consumidor a pedir logo a maior marmita, isso é
denominado de ―menu induzidor‖, que faz parte de um conceito largamente usado para
conquistar os clientes: o preço não linear, fenômeno em que o preço final que se paga não
sobe proporcionalmente à quantidade de produtos e serviços que se leva.

4.4 Promoções e seus Contrastes Visuais
Quando o consumidor está fazendo compras, ou apenas passeando entre os corredores
de uma loja ou supermercado, ele é bombardeado por informações, corredores e mais
corredores de promoções atrativas, chamativas e de fácil entendimento, desta maneira a
atenção do consumidor é atraída de forma mais rápida e eficaz, despertando a sensação de
urgência em obter o produto.Não adianta fazer inúmeras promoções se o consumidor não
presta atenção nas ofertas.
Quando falamos de psicologia dos preços, não é só o desconto que importa, mas
também o tamanho da fonte, as cores, o estilo do anúncio, etc. É por isso que as empresas
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minimizam o tempo de resposta do consumidor à promoção. Ou seja, o objetivo é fazer com
que as pessoas entendem as promoções em um ―piscar de olhos‖. Exemplos:

De acordo com estudos (Urbany, Bearden, &Weilbaker, 1988), um preço de referência
exagerado tem efeitos positivos sobre a percepção do consumidor sobre o benefício da
compra, ou seja, o preço original, grande, ao lado do preço promocional, pequeno, cria um
contraste visual que passa a sensação ao cérebro de que aquele desconto é realmente bom,
minimizando a culpa da compra.
Uma pesquisa realizada pelo Programa de Administração de Varejo da Fundação
Instituto de Administração (FIA/USP), mostrou que 37% dos consumidores que vão ao
supermercado compram mais produtos do que haviam planejado, e gastam, em média,
18,71% a mais do que o previsto. Provando mais uma vez que uma promoção chamativa e de
fácil entendimento desperta a sensação de urgência no consumidor. Suponha que uma pessoa
vai ao mercado fazer a compra do mês, com o intuito de gastar R$ 600,00, porém se deixando
levar por promoções acaba gastando 18,71% a mais que o previsto inicialmente, em produtos
que não fariam falta se não fossem levados, ou seja, gastou R$ 112,26 a mais, totalizando
assim uma compra de R$ 712,26, isso pra muitos em um mês pode parecer pouco, mas
anualmente se o consumidor continuar comprando tudo que vê em promoção gastará R$
1.347,12. Com o dinheiro gasto em promoções a pessoa realizaria mais duas compras
mensais, tendo ainda uma sobra de R$ 147,12.

5. Resolução dos Problemas e Análise Crítica das Soluções
O foco do nosso grupo não foi achar apenas uma resolução para o problema, mas sim
fazer com que os consumidores tenham um pensamento crítico diante dos fatos apresentados,
dessa forma, os estudantes aprenderão a tomar atitudes mais conscientes na hora da compra.
Tendo em vista todos os exemplos citados acima, é possível concluir que os
consumidores através do raciocínio matemático, teriam mais consciência na hora de realizar
sua compra, evitando assim cair em uma jogada de marketing. Desta maneira, as empresas
veriam que o uso da psicologia de preços como forma de influência na compra não teria
utilidade, o comércio seria mais justo e não utilizaria a ilusão nos preços para venderem mais.
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6. Considerações finais
Inicialmente, o desenvolvimento do projeto nos permitiu ver que o fato de
relacionar o ensino da matemática com temas condizentes ao cotidiano do aluno, faz com que
o aprendizado seja útil e abrangente, fazendo com que o interesse dos discentes se torne cada
vez maior, através da modelagem. Por outro lado, após a escolha do tema, o projeto nos
permitiu conhecer algumas características da educação matemática crítica, uma importante
área de pesquisa da educação matemática, percebemos que através dela é possível fazer com
que o aluno construa um pensamento crítico, auxiliando não só o aluno em sala de aula, mas
também a tomar atitudes diante de outros fatos presentes no cotidiano, vida social, política e
cultural. Dessa forma, mediante ao que foi apresentado pode se concluir que, é de extrema
importância que os alunos aprendam a matemática, entretanto ela não precisa ser imposta
como verdade absoluta, mas sim como um conhecimento a ser construído, afinal, tão
importante quanto aprender a matemática e sua serventia, é também buscar maneiras para
refletir até onde ela nos leva enquanto sociedade.
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A MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS - SOB
A PERSPECTIVA DA BNCC
Elio Rubens de Freitas Silva (PPGE/UFMT) – eliomatematica@hotmail.com
Zillene Souza Cavalcante (PPGE/UFMT) – zillenycavalcant@hotmail.com

Resumo:
Este pôster traz uma breve síntese sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), colocando em foco as
aprendizagens essenciais, e as 10 competências gerais para nortear as áreas de conhecimento e seus componentes
curriculares. O objetivo deste trabalho é compreender a Matemática do ensino fundamental anos finais na
perspectiva da BNCC. A BNCC está em consonância com o que está previsto no artigo nove da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB), sancionada em 1996. A BNCC aprofunda vários dos objetivos dos PCNs, e
ressaltam a importância do componente para a vida em sociedade. Espera-se que a investigação contribua
significativamente para o trabalho dos professores de Matemática.
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Aprendizagem matemática. Ensino Fundamental.

Introdução
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo
que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo que
todos tenham garantidos seus direitos de aprendizagens e desenvolvimento, em conformidade
com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). A BNCC se orienta pelos
princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como está fundamentado nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).

Competências gerais previstas na BNCC para a matemática
A Base Nacional Comum Curricular traz oito competências específicas para a
matemática do ensino fundamental, tais como:
1.

Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva,
que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas
e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.
2.

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de

produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para
compreender e atuar no mundo.
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3.

Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes

campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de
outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e
aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca
de soluções.
4.

Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos

presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e
comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente,
produzindo argumentos convincentes.
5.

Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais

disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de
conhecimento, validando estratégias e resultados.
6.

Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas
respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos,
tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever
algoritmos, como fluxogramas, e dados).
7.

Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de

urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários,
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de
qualquer natureza.
8.

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no

planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca
de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão
de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com
eles.

A matemática para os anos finais do ensino fundamental
Nesta etapa é importante considerar, que, para o desenvolvimento das habilidades
propostas, é necessário levar em conta as experiências e os conhecimentos prévios, para
então, partir para a construção de ideias mais complexas.
Esta fase também está relacionada à apreensão de significados dos objetos
matemáticos, e das conexões destes com o seu cotidiano, também entre os diferentes temas
matemáticos e, entre eles e os demais componentes curriculares.
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A BNCC propõe cinco unidades temáticas que deverão nortear a construção de
habilidades a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental: Números; Álgebra; Geometria;
Grandezas e Medidas; Probabilidade e Estatística.
A BNCC recomenda a utilização de diferentes recursos didáticos e materiais diversos,
tais como: malhas quadriculadas, jogos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de
geometria dinâmica e também a inclusão da História da Matemática como recurso que
desperte o interesse para aprender e ensinar matemática, além de considerar que para a
assimilação dos conceitos matemáticos é importante que haja um contexto significativo e
também a integração com outras áreas do conhecimento.

Conclusão:
De acordo com a BNCC, a educação tem um compromisso com a formação e o
desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética,
moral e simbólica. O conhecimento matemático, é necessário, seja por sua aplicação na
sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos,
conscientes de suas responsabilidades sociais.
Por meio de articulações de seus diversos campos (Aritmética, Álgebra, Geometria,
Estatística e Probabilidade), precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas
do mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem essas representações
a uma atividade matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e conjecturas.
Dessa forma, espera-se que se desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades
de utilização da Matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e
resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações.
A BNCC leva em conta que os diferentes campos que compõem a Matemática reúnem
um conjunto de ideias fundamentais que produzem articulações entre eles: equivalência,
ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação. São
essas ideias fundamentais que contribuem para o desenvolvimento do pensamento matemático
dos alunos e que devem se tornar como objetos de conhecimento.
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A MATEMÁTICA E O USO DE OFICINAS COMO METODOLOGIA
PARA O ENSINO APRENDIZAGEM
Everaldo Silva
Resumo
O presente relato tem por objetivo demonstrar como devemos promover o processo de ensino utilizando jogos
como recurso pedagógico em eventuais atividades, trabalhos ou dinâmica com o objetivo de reforçar ou
aprofundar os estudos de um determinado conteúdo de matemática no ensino médio. Sabe-se que a matemática
está em todos os momentos da nossa vida e é de extrema importância que saibamos solucionar problemas. Para
que tenhamos um bom êxito em nosso objetivo principal que é a aprendizagem matemática, saímos do método
tradicional e fomos par o desenvolvimento de jogos e atividades mais dinâmicas para o ensino da matemática,
como foco principal. Através das oficinas realizadas e atividades diferenciadas obtivemos um resultado positivo
perante o rendimento dos alunos. É possível afirmar que a inserção do lúdico o aluno compreende melhor os
conceitos matemáticos.
Palavra-chave: Jogos matemáticos, ensino aprendizagem, matemática.

Introdução
O presente artigo apresenta o relato experiências com atividades e jogos de
matemática elaborados pelos alunos do 3º ano da escola Estadual Wilson de Almeida na
cidade de Nova Olímpia – MT, no turno matutino e as atividades confeccionadas nos sábados
no período matutino.
A busca pedagógica de inovar no ensino e nas abordagens metodológicas exigem do
professor uma desenvoltura notória além de planos com recursos adicionais que atraiam a
atenção do educando para aula, para o conteúdo e para a metodologia aplicada com objetivos
bem determinados de transmitir o conteúdo de forma satisfatória e promover interesse pelo
mesmo.
Este estabelecimento de ensino possui cerca de 600 alunos matriculados e abrange o
ensino fundamental e médio, seno que a maioria dessas crianças tem origem humilde. Foi
trabalhado com duas turmas do 3º ano matutino composta por 20 alunos, sendo que no
primeiro momento aula teórica e no segundo momento confecção dos jogos.
Nossa oficina tem por finalidade levar atividades de matemática de forma
diferenciada, dando ênfase nesse primeiro momento da parte teórica, que são maiores
dificuldades encontradas pelos alunos. Estamos através dos jogos, tentando fazer com os
alunos tome gosto pela disciplina de matemática, pois nossa abordagem de maneira diferente
faz com que ele venha a pensar como é prazeroso estudar matemática.
As escolas de ensino médio travam uma batalha, contra o desinteresse e a busca por
bons índices educacionais, tendo em vista a necessidade de se oferecer um ensino eficaz e
satisfatório, o referido artigo busca ensinar conteúdos de matemática através de jogos
aplicados em sala de aula.
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Dessa forma espera-se que os alunos evoluam com o tempo e que possamos atingir
nosso objetivo que é sanar suas dúvidas da melhor maneira possível. Acreditamos que nosso
trabalho tem sido de grande importância, pois no início os alunos estranharam um pouco uma
oficina de matemática. Após alguns meses, percebemos que eles já estão mais participativos,
empenhados e também evoluindo na sala de aula. É muito bom constatar que nossos alunos
progrediram, que estão mais envolvidos, assim de forma lúdica se torna mais prazeroso.

Relato Experiência
Este relato de experiência foi realizado com base nas aulas de matemática dos anos
anteriores (1º e 2º) do ensino médio da Escola Estadual Wilson de Almeida na cidade de Nova
Olímpia – MT, em turmas do 3º ano do ensino médio. O objetivo dessa oficina é de realizar as
intervenções ao longo do ano, colocando a necessidade do aluno no centro oferecendo –lhes
oportunidades para rever significativamente conteúdos anteriores.
Sabemos da grande rejeição da matemática pelos adolescentes, na maioria das vezes
ela é vista como o ‗bicho papão‘ e é por isso que estamos aqui, para tentar mudar essa
realidade, trazendo muitas vezes atividades diferenciadas e jogos para os alunos.
Não é fácil desenvolver um projeto que melhore o desenvolvimento do aluno, pois
requer muito esforço, ou seja, precisa separar bem as atividades e os jogos para que todos
participem e interajam. Toda vez que nos reunimos foram mostrados quais as principais
dificuldades e com isso fomos tentando melhorar nossa forma de interagir com eles e também
no que deveríamos focar mais, pois quanto mais os alunos participarem, os jogos e aprender
jogar com seus colegas.
Nota-se o avanço de muitos que na maior parte tinham preguiça de pensar ou talvez
desinteresse mesmo, o que foi mudando aos poucos. Durante o período do projeto, trazíamos
modelos de jogos para confeccionarem diversificados nos encontros, sendo que antes da
confecção dos jogos, os alunos tinham a parte teórica nos slides para melhor entendimento.
Foram apresentados jogos como, estudo de função quadrada, aprendendo expressões
algébricas com o jogo pega varetas e batalha naval circular.
Acredito que o jogo é uma estratégia de ensino mais satisfatória mais dinâmica e
eficiente na matemática, uma vez que socializamos nossos alunos, fazendo com que interajam
com seus colegas, deixando de lado muitas vezes a timidez e dando lugar à descoberta de
conhecimento, á prática de habilidade como o raciocínio lógico, á atenção e ao mesmo tempo
estão aprendendo a ter regra, com intuito de atingir seus objetivos. O jogo ajuda o aluno a
lidar com situações- problema, dando a eles a oportunidade de pensar de agir por sim
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mesmos. O professor precisa trabalhar com seus alunos também que nem sempre vão ganhar,
mas que estão aprendendo. O jogo por si só não tem propósito, deve ser aplicado e depois,
propor atividades relacionadas com o conteúdo trabalhado, como a função quadrada por
exemplo. Para trabalharmos a dificuldade dos alunos nós, enquanto professores, precisamos
estar atentos, identificando quais limitações e o tempo de aprendizagem de cada aluno deve
ser respeitado.
Temos consciência da eficácia que estamos atingindo através desse trabalho
diferenciado e contínuo que estamos promovendo com nossos alunos. Procuramos fazer esse
tipo de projeto para melhorar o processo aprendizagem do ensino da matemática. Aulas de
matemática mais atrativas e motivadoras ajuda o interesse dos alunos pela aprendizagem,
auxilia a ter pensamentos desafiadores, construindo o conhecimento e faz com que aluno
progrida intelectual, social e culturalmente.
Portanto através desses estudos, concluímos que suas maiores dificuldades estão na
intepretação da resolução de problemas.
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A MATEMÁTICA NOS CADERNOS ESCOLARES DA DÉCADA DE 80
Luiz Eduardo Brescovit (PPGEN/UNIC) – brescovitcerimoniais@gmail.com
Laura Isabel Marques Vasconcelos de Almeida (PPGEN/UNIC) – lauraisabelvasc@hotmail.com
Resumo:
O estudo em andamento refere-se a Pesquisa de Mestrado e tem como objetivo investigar a matemática ensinada
na escola primária, a partir dos cadernos de planos de aula utilizados na década de 80. A pesquisa fundamenta-se
na abordagem teórica e metodológica da História cultural tendo como objeto de estudo os cadernos de
planejamentos de uma professora primária na década de 80 que ministrou aulas de Matemática. A opção pelo
tema vincula-se a descoberta do acervo familiar, dentre os quais destacamos os cadernos de planejamentos da
professora Donida Ferreira Tomasini (avó do autor) iniciando trajetória profissional na cidade de Barracão – PR
que posteriormente dedicou a carreira docente na cidade de Guaraniaçu/PR lecionando por mais de três décadas
(1960 – 1995) em escolas públicas.
Palavras-chave: Cadernos escolares. Saberes profissionais. Ensino de Matemática.

1 Introdução
Tardif (2014) em sua obra ―Saberes Docentes e Formação Profissional‖ expõe a ideia
que a formação profissional parte do princípio de sua trajetória escolar e os conhecimentos
por ele assimilados e adquiridos durante este tempo. No entanto, para que a construção de
conhecimentos passe a ser significativa, é preciso descontruir saberes para que sejam
(re)construídos outros, deixando a zona de conforto, a qual as profissões perpassam, e
tornando como prioridade e metas uma formação imbricada no altruísmo.
A escola é portadora de uma cultura própria e ao longo dos anos tornou-se porta voz
de uma tradição curricular que contempla a diferentes disciplinas. Descobrir os cadernos de
Planos de aula da escola primária e assumir o ofício de historiador fica evidente que os
arquivos escolares são fontes riquíssimas que contam a história do ensino de outros tempos e
permitem uma releitura e possibilidades de inúmeras pesquisas.
Ao compreendermos a grandeza histórica e cultural que emerge a partir desses
cadernos, despertou-nos o interesse pela investigação dos elementos da cultura escolar com a
intenção de conhecer como era o ensino primário na década de 80, como os conteúdos eram
tratados e ensinados pela professora a partir das fontes inventariadas dando voz aos materiais
ora esquecidos e muitas vezes descartados dos acervos pessoais e escolares que podem
fornecer elementos significativos para a reflexão sobre o passado da instituição, da prática
pedagógica dos professores e principalmente as relações estabelecidas entre os pares.
Partindo desses princípios é que nos propomos a investigar os cadernos escolares
como fonte de pesquisa com ênfase para o ensino de Matemática, a partir dos registros diários
presente nos Planos de Aula, considerando os seguintes questionamentos: Como era o ensino
de Matemática na década de 80? Quais saberes estavam presentes nos cadernos de Planos de
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aula? Como os conteúdos eram tratados pela professora? Quais conteúdos estavam prescritos
nos Programas oficiais de ensino na década de 80? Como os professores se apropriaram dos
conceitos matemáticos? As indagações oportunizam uma reflexão constante do ofício de ser
professor em tempos diferentes dos nossos, mas certamente com problemas semelhantes aos
dias atuais.

2 Fundamentação teórico metodológica
Com o intento de responder aos questionamentos, a pesquisa será desenvolvida na
perspectiva histórico-cultural e fundamenta-se nos aportes teórico-metodológicos de autores
que discutem os conceitos inerentes ao objeto de pesquisa, dentre os quais destacamos:
Chartier (1990); Chervel (1990); Julia (2001); Hofstetter (2017); Pinto (2014) e Valente
(2007/2017); Hébrad (2001); Mignot (2010) e Viñao (2008).
Pinto (2014, p.128) nos esclarece sobre o percurso metodológico quando afirma:
―nesta modalidade historiográfica não há separação entre teoria e metodologia‖, desafiando o
autor a partir desta ferramenta de escolha, que consiga por si só os aportes teóricos para
justificar a história-cultural. As fontes de pesquisa serão constituídas com os cadernos,
documentos oficiais escolares, relativos aos conteúdos primários da disciplina de Matemática
e também com depoimentos de protagonistas de momentos diferentes que marcaram a história
do ensino de Matemática na escola primária na década de 80 na cidade de Guaraniaçu - PR.
A pesquisa mostra-se relevante uma vez que os cadernos escolares são uma forma de
registro cuja memória de pessoas comuns está imbricada, por meio dos quais é possível
compreender historicamente os modos de ensinar e aprender, adentrando em outros tempos
escolares ―[...] nem melhores nem piores, mas diferentes‖ (MIGNOT, 2010, p. 441).
Viñao (2008, p.19) caracteriza o caderno como ―um conjunto de folhas encadernadas
ou costuradas de antemão em forma de livro, que são utilizados com fins escolares. O autor
ainda expõe com autenticidade o fato de que os cadernos escolares são dispositivos de
aproximação com o cotidiano escolar:
Um caderno escolar é um produto da cultura escolar de uma forma
determinada de organizar o trabalho em sala de aula, de ensinar e
aprender, de introduzir os alunos no mundo dos saberes acadêmicos, e
dos ritmos, regras e pautas escolares (VIÑAO, 2008, p.22).

O que para muitos são considerados ―entulhos ou lixos‖, os cadernos escolares
possuem características importantes visto que é possível extrair a essência do ensino da
história da educação. Julia (2001) consolida tal afirmação nesta perspectiva que a afetividade
junto ao material escolar poderia ser a única premissa de arquivamento destes.
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Valente (2017) também destaca que os cadernos escolares são um produto de
informações e pesquisas nas investigações históricas na educação matemática, afirma que tais
documentos são usados como propulsão na significação dos saberes ao longo dos tempos.
A disciplina de Matemática é tida como uma das mais difíceis no que tange a
aprendizagem do aluno em quaisquer etapas de ensino, por muitas vezes, considerada uma
disciplina temerosa. Toda essa estranheza e medo se deve ao fato de que tais dificuldades
relacionadas ao aprendizado deste componente curricular sejam atribuídas a família, a escola
e ao pré-conceito do estudante, atribuindo também falta de qualificação do professor primário
(STEFANINI; CRUZ, 2006). No entanto, sabendo que a Matemática permeia todas as áreas
de conhecimento, afirma-se que seja uma das disciplinas que mais auxilia o sujeito durante o
seu aprendizado.
Chartier (1990) considera a ação de que o professor conhecendo a história da sua
disciplina, compreenderá os problemas relacionados ao aprendizado no presente e ainda
aponta a melhoria no ensino-aprendizagem relacionado aos conceitos matemáticos. Outro fato
que soma este advento são os saberes profissionais adquiridos tanto na formação do
profissional quanto em sua didática ao ensinar. Contudo, o bom professor revela na prática
toda a teoria que antes fora recebida e assimilada, para que tenha discernimento e capacidade
intelectual no ato de ensinar caracterizando os saberes profissionais – saberes a ensinar e para
ensinar advindos de sua formação escolar e profissional.
Vale salientar que os cadernos, objetos da nossa pesquisa certamente serão
minuciosamente explorados com a riqueza de detalhes, o capricho entre linhas e folhas com
enfoque nos conteúdos de Matemática possibilitando além da pesquisa, um valor inestimável
considerado uma herança entre gerações.

3. Considerações finais
Como espaço de registros, os cadernos possuem em sua característica o momento de
interação professor e aluno. Gvirtz (1997, p.23) caracteriza-o como ―uma arena na qual se
enfrentam cotidianamente os atores do processo de ensino-aprendizagem e, portanto, é
possível vislumbrar os efeitos desta atividade: a tarefa escolar‖.
Espera-se ao final da pesquisa, identificar os saberes profissionais presente nos
cadernos de planejamento e analisar por meio dos conteúdos, o ensino de Matemática de
contextos históricos diferentes, isento de julgamentos para que possamos compreender como
a disciplina de Matemática era concebida e ensinada nas escolas públicas primárias na década
de 80.
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Resumo:
A partir da década de 1970 começou-se a pensar o papel do professor e a estrutura dos cursos de formação dos
mesmos, e enxergando a dicotomia existente entre teoria e prática no fazer docente e, após vários debates e
soluções propostas, a datar do ano de 1995 chegou-se ao conceito de prática como componente curricular, como
uma solução viável, desde que não seja concebida de forma restrita pelo professor formador. Nesse sentido,
buscamos analisar nessa pesquisa um recorte do trabalho que teve como objetivo principal compreender como é
abordada a prática como componente curricular dentro do Projeto Político Pedagógico - PPC do curso de
Licenciatura em Matemática da UNEMAT – Cáceres e quais as concepções dos professores Universitários sobre
o papel da mesma no processo de articulação da formação do professor de Matemática. Assim, apresentamos
neste recorte os fragmentos das entrevistas que nos ajudaram a compreender as concepções e papel da prática
como componente curricular na visão dos três professores formadores, sujeitos da pesquisa. A pesquisa teve
abordagem qualitativa, utilizamos da entrevista semiestruturada, e seguiu-se os procedimentos de coleta de dados
da pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A partir da análise dos dados coletados concluímos que o
problema da dicotomia está resolvido no papel, mas ainda tem um processo de debates para que se mostre isso
na prática docente do formador, uma vez que, temos professores que acreditam ser função apenas das disciplinas
pedagógicas a realização da prática como componente curricular.
Palavras-Chaves: Currículo e Formação de Professores; Prática como Componente Curricular, Concepção
Professor Formador; UNEMAT - Cáceres.

1 Introdução

A partir da década de 1970 aconteceram debates e discussões acerca da formação de
professores, e crítica ao ideário positivista de August Comte, dando início a reforma da
formação docente, ao repensar sobre o papel do professor e do ensino, aproximando-se da
ideia de formar professores na perspectiva de uma racionalidade prática, em oposição a
racionalidade técnica positivista, trazendo o professor como questionador e colocando a
reflexão na ação como um elemento importante na formação.
Assim, começou-se a pensar numa solução da dicotomia existente entre o que se
ensina nos cursos de graduação aos licenciandos e o que eles necessitam para sua prática
profissional e, também, a separação que há dentro da própria licenciatura entre as disciplinas
específicas e as disciplinas pedagógicas, o que ficou por longos anos caracterizado pelo
modelo ―3+1‖, ou ―bacharelado-didática‖, modelo este utilizado nos cursos de Licenciaturas,
que recebia esse nome pelo fato de que para se licenciar nas primeiras universidades de

2047

filosofia era necessário bacharelar-se em matemática, o que ocorria em três anos e, após,
cursar um ano de didática para então, ser licenciado a ensinar.
Como solução para tal dicotomia, na década de 1980, foram criadas as disciplinas
integradoras, com a função de interligar as disciplinas de conteúdo específicos com as
pedagógicas e, estas, com a prática escolar, mas essa proposta fracassou no seu papel na
formação do professor, apenas trazendo a flexibilização do currículo.
Uma outra solução proposta foi a prática de ensino, em que o licenciando tem uma
carga horária destinada a exercitar a docência, e a prática como componente curricular,
―sobretudo quando passa a ser reconceituada, o que ocorre com a reforma da formação de
professores, implementada no Brasil a partir de 1995‖ (REAL, 2012, p.50) em que essa deve
ser diluída em todo o currículo desde o início da formação, com o intuito não só de que o
aluno ensine matemática, mas sim, discuta a prática e reflita sobre a mesma sob a luz das
disciplinas de educação, integrando todas as disciplinas curriculares da formação.
Dessa forma, buscamos analisar como é abordada a prática como componente
curricular dentro do Projeto Político Pedagógico - PPC do curso de Licenciatura em
Matemática da UNEMAT – Cáceres, procurando compreender como a mesma é concebida
pelos professores formadores deste curso, no processo de formação do futuro educador
matemático. Assim, apresentamos neste recorte os fragmentos das entrevistas que nos
ajudaram a compreender as concepções e papel da prática como componente curricular na
visão dos três professores formadores, sujeitos da pesquisa.
Para isto, o artigo foi estruturado em três tópicos: o primeiro Prática Como
Componente Curricular, em que realizamos um levantamento bibliográfico para conceituar e
contextualizar historicamente a prática como componente curricular e sua função integradora
entre a teoria e a prática nos cursos de licenciatura.
No

segundo

tópico,

intitulado

Caminhos

Metodológicos,

primeiramente

caracterizamos nossa pesquisa como qualitativa, onde foi utilizada as técnicas de pesquisa
bibliográfica e documental, e a coleta de dados através da entrevista semiestruturada com
professores universitários, na qual buscamos saber através da análise de conteúdo qual a
concepção dos mesmos sobre o papel da prática como componente curricular. Já no terceiro
tópico, Concepção e Papel da Prática como Componente Curricular: Sentidos e Implicações,
trazemos fragmentos da entrevista semiestrutura, com os três sujeitos, afim de analisar a
concepção dos professores universitários sobre prática como componente curricular, pois
segundo Pires (2002) um dos problemas da formação inicial é a concepção restrita de prática.
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2 Prática Como Componente Curricular
No dicionário Aurélio ―prática‖ é: ―ato ou efeito de praticar. Um exercício. Rotina;
hábito. Saber provido de experiência. Aplicação da teoria‖. O termo ―componente‖ é
explicitado como: ―que, ou quem, ou aquilo que entra na composição de algo‖. E a palavra
―curricular‖ é trazida como: ―as matérias constantes de um curso‖. Sendo assim, segundo esse
dicionário pode-se entender ―prática como componente curricular‖, como a necessidade de
que haja a aplicação da teoria nas matérias que compõem o programa de um curso.
Mas para seu real entendimento o termo toma uma maior complexidade do que
percebe-se a priori, principalmente quando a partir de 1995 com a reforma da formação de
professores a ―prática como componente curricular‖ passa a ser (re)conceituada. Para que se
compreenda essa reforma e o novo modo de pensar a prática de ensino, faz-se necessário uma
reflexão histórica e política, pois são estes aspectos que moldam os conceitos que temos hoje
nos currículos dos cursos de formação de professores.
A datar da década de 1980, surgem vários estudos que apontam ―para uma nova
relação entre teoria e prática, focando um novo papel ao professor, que deveria estar mais
próximo ao processo de aprendizagem de seus alunos‖ (REAL, 2012, p.51). Entre tais
estudos, um que teve bastante influência na educação e na formação de professores, foi o de
Donald Schön (2000), que configurou o papel do professor como prático-reflexivo, apoiandose na epistemologia da prática. Pois segundo o mesmo, o professor que reflete sobre sua ação
não se reduz a um mero tradutor e aplicador de técnicas, mas se constitui pesquisador da sua
prática.
Maurice Tardif (2000) também trouxe grande contribuição para a discussão da
formação, ao pôr como reflexão que a frágil atuação dos professores em sala de aula vinha do
fato da formação estar sendo feita em cima apenas de teoria, não fazendo relação com a
realidade. Outros pesquisadores que, segundo Real (2012) ajudaram na ressignificação da
relação teoria e prática, foram Philippe Perrenoud e Antônio Nóvoa. O primeiro, traz a
―importância de se criar novas competências para o professor ensinar, encarregando-se
fortemente do trabalho prático da sala de aula, sendo este o ofício docente‖ (p.53), e o
segundo autor, tratou o conceito de simetria invertida, em que o licenciando ―aprende a
profissão no lugar similar aquele em que vai atuar, porém numa situação invertida‖ (PIRES,
2002, p. 47) que mais tarde é explicitado no Parecer CNE-CP nº 9/2001.
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Assim, as ―concepções de prática presentes nas discussões dos autores apresentados
vão ser incorporadas à política educacional que trata da formação de professores, podendo ser
visualizadas em documentos‖ (REAL, 2012, p. 53) os quais faremos alusão abaixo.
Segundo Real (2012, p. 54) ―o marco na definição da ―prática‖ como componente
curricular é constituído pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.
9.394/1996 que dispõe: ‗Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior,
incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas‘‖.
Ressaltando que até 1996 tinha-se o estágio supervisionado como componente
curricular com a seguinte nomeação: ―Prática de Ensino sob a forma de Estágio
Supervisionado‖, o que mudou foi apenas a ampliação para 300 horas, mas manteve-se o
conceito de prática de ensino como estágio supervisionado.
Porém, no bojo de tantas discussões sobre a formação, através dos documentos dão
início a reforma da formação de professores, entre eles, o documento ―Referenciais para
Formação de Professores‖, que passa a conceituar ―prática‖ como atividade diferente do
estágio supervisionado.
O conhecimento e a análise de situações pedagógicas, tão necessários ao
desenvolvimento de competências não precisam ficar restritos apenas aos estágios,
como é mais usual. Como já foi apontado, esse contato com a prática real de sala de
aula não depende apenas da observação direta: a prática contextualizada pode ―vir‖
até à escola de formação por meio das tecnologias de informação – computador e
vídeo –, de narrativas orais e escritas de professores, de produções dos alunos, de
situações simuladas e estudos de casos. Os recortes da tematização podem ser
definidos segundo os objetivos de cada situação de formação pode-se optar por
tematizar aspectos específicos da prática ou a prática contextualizada em sua
totalidade (MEC, 1999, p. 109).

Assim, passou a se conceituar práticas de ensino e estágio supervisionado
diferentemente, pois a reforma da formação de professores foi alicerçada teoricamente
considerando a concepções dos autores mencionados, e criou-se então o Parecer CNE/CP nº
9/2001 em que os cursos de licenciatura recebia uma nova configuração estrutural.
O processo de elaboração das propostas de diretrizes curriculares para a graduação,
conduzido pela SESu, consolidou a direção da formação para três categorias de
carreiras: Bacharelado Acadêmico; Bacharelado Profissionalizante e Licenciatura.
Dessa forma, a Licenciatura ganhou, como determina a nova legislação,
terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em
um projeto específico. Isso exige a definição de currículos próprios da Licenciatura
que não se confundam com o Bacharelado ou com a antiga formação de professores
que ficou caracterizada como modelo 3+1 (CNE, 2001a, p. 5-6).

2050

Com essa abertura à constituição de um projeto independente para a licenciatura, foi
possível trazer no currículo de tais cursos os desafios presentes na formação de professores, e
ampliar o entendimento de prática.
Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como
uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos cursos de formação nos
momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como
durante o estágio nos momentos em que se exercita a atividade profissional (Parecer
CNE/CP 9/2001, p. 22).

Dessa forma, percebemos que prática como componente curricular não é apenas
aplicar a teoria que se aprende, mas refletir dentro de cada disciplina sobre a realidade
profissional, barreiras e soluções. Se difere do estágio, que é o espaço para exercitar a
atividade profissional. Nesse âmbito o Parecer CNE-CP nº 9/2001 enfatiza que: ―A ideia a ser
superada, enfim, é a de que o estágio é o espaço reservado à prática, enquanto, na sala de aula
se dá conta da teoria‖ (CNE, 2001, p. 23). Nessa perspectiva, o Parecer nº 28/2001 defini tais
conceitos os diferenciando e também não utiliza mais o termo ―prática de ensino‖ de forma
restrita, e sim ―prática como componente curricular‖, como exposto abaixo:
A prática como componente curricular [...] deve ser planejada quando da elaboração
do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do
processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Em articulação
intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico,
ela concorre conjuntamente para a formação da identidade do professor como
educador. Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e
fazer na busca de significados na gestão, administração e resolução de situações
próprias do ambiente da educação escolar (CNE, 2001b, p. 11).

É importante ressaltar que a prática segundo esse parecer deve ser realizada desde o
início da formação, e a forma como será distribuída e trabalhada essa prática como
componente curricular será ―definida pelas instituições formadoras e explicitada nos projetos
pedagógicos dos cursos‖ (REAL, 2012, p. 57).
Em 2002, foram publicadas duas resoluções pelo CNE, são as Resoluções nº 1 e 2,
que definem entre outras coisas, a carga horaria mínima que deve ser destinada à prática e ao
estágio. Em que pode-se ver na Resolução nº 2/2002 em seu art. 1º:
Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica,
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada
mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas
quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos,
as seguintes dimensões dos componentes comuns:
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
vivenciadas ao longo do curso;
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início
da segunda metade do curso;
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de
natureza científico-cultural;
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IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científicoculturais. Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na
educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular
supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas. (grifo nosso)

Essa é, portanto, a caraterização dos currículos vigentes ainda hoje nos cursos de
licenciatura. Em que
[...] a prática de ensino e a prática como componente curricular são aspectos
distintos na constituição dos cursos que formam professores, ao mesmo tempo em
que deveriam estar articuladas. Neste sentido, é o que previa o Parecer n. 28/2001:
―a prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no
âmbito do ensino (CNE, 2002, p.10)‖, sem, contudo repetir a fórmula da prática de
ensino sob a forma de estágio supervisionado (REAL, 2012, p.59, grifo nosso).

De acordo com o discorrido sobre as concepções dos autores e as políticas
educacionais que contribuíram para a conceituação de prática como componente curricular,
segundo Real (2012), a criação de uma disciplina chamada ―prática de ensino‖ não parece
corresponder aos princípios requeridos, pois para que cumpra seu papel e realmente faça uma
ligação entre as disciplinas pedagógicas e de conteúdo específico e, também, entre a
matemática escolar e acadêmica, é necessário que a mesma seja diluída ao longo de todo o
processo de formação entre as disciplinas científicas específicas, assim podemos observar de
forma geral, na Tabela 1 como os créditos de prática como componente curricular (P) são
distribuídos no curso de Licenciatura Plena em Matemática de Cáceres-MT:
Tabela 1: Síntese da carga horária e critérios por unidade curricular

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática de Cáceres-MT, 2014/1, p.25-27.

Nota-se que a prática como componente curricular (P) não está distribuída de forma a
acompanhar a formação do professor desde o início da graduação e tem poucos créditos nas
disciplinas específicas, o que evidencia que ao formularem o PPC do curso utilizaram ―a
concepção restrita de prática‖ Pires (2002, p. 45) que segundo a autora é uma das questões a
serem enfrentadas na formação inicial. Procuramos, portanto, verificar na fala dos professores
suas concepções sobre a prática, na perspectiva de evidenciar se estes a concebem de maneira
restrita, ou seja, a compreendem apenas como prática de ensino.
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3 Caminhos Metodológicos

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi utilizada uma abordagem qualitativa, que
teve como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada, com vista a identificar
e analisar nas falas dos professores formadores da Universidade do Estado de Mato Grosso –
UNEMAT/Cáceres suas diferentes concepções de prática como componente curricular
presente na atualidade nos cursos de licenciatura em Matemática. Duarte (2002) afirma que as
pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de, entre outras técnicas de coleta de
dados, como as entrevistas, quase sempre longas e semiestruturadas. Nesses casos,
[...] a definição de critérios segundo os quais serão selecionados os sujeitos que vão
compor o universo de investigação é algo primordial, pois interfere diretamente na
qualidade das informações a partir das quais será possível construir a análise e
chegar à compreensão mais ampla do problema delineado. A descrição e delimitação
da população base, ou seja, dos sujeitos a serem entrevistados, assim como o seu
grau de representatividade no grupo social em estudo, constituem um problema a ser
imediatamente enfrentado, já que se trata do solo sobre o qual grande parte do
trabalho de campo será assentado (DUARTE, 2002, p. 141).

Com esse entendimento, para a escolha da amostra da pesquisa, foram elencadas as
disciplinas do PPC do curso que possuíam créditos de prática como componente curricular, e
em análise do quadro docente verificou-se quais professores lecionavam tais disciplinas,
traçando assim o perfil dos sujeitos. Porém, nem todos esses professores tinham
disponibilidade no período da pesquisa, então foram entrevistados três professores que tinham
disponibilidade e lecionavam disciplinas que tem que realizar prática de acordo com os
créditos do PPC, sendo o perfil dos mesmos descritos na Tabela 2:
Tabela 2: Perfil dos Entrevistados
Prof. A

Prof. B

Prof. C

Formação

Graduado em
Engenharia Civil e
Mestre em Tecnologias
Ambientais.

Exerceu Docência
na Educação
Básica

Quando me formei, eu
exerci por seis meses
docência na educação
básica. No primeiro,
segundo e terceiro ano,
segundo grau.

Graduado em
Licenciatura Plena em
Matemática, Mestre em
Educação e Doutor em
Educação em Ciências
e Matemática.
Sim, por um ano, no
Ensino Fundamental, e
Ensino médio.

Experiência como

Professor Efetivo no

Graduado em Licenciatura Curta
em Ciências e Matemática e
Habilitação Parcelada Em
Física/Complementação. Mestre
em Educação e Doutor em
Educação Escolar.
De 87 a 91, a partir de 92 eu fiquei
só na universidade. Aqui nos anos
de 87, 88 e 89, acho que
basicamente isso foi no ensino
fundamental. 90 e 91 fundamental
e médio, com um número maior
de disciplinas no ensino médio. E
ao mesmo tempo dava aula na
universidade, que eu comecei a
dar aula na universidade em 90.
Professor Efetivo no Curso há 27

Professor Substituto.
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formador
Disciplina
Ministrada Que
Possui Créditos
De Prática Como
Componente
Curricular

Curso há 23 anos.
Geometria Euclidiana
Plana que possui dois
créditos de prática.

Prática do Ensino de
Educação Matemática I
e II, possuindo três
créditos de prática
cada.

anos.
Estágio Supervisionado que
possui dois créditos de prática e
Pesquisa em Educação
Matemática possuindo dois
créditos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após escolhida a amostra, foi marcada a entrevista com os sujeitos, e fomos à campo
com um roteiro semiestruturado em mãos, situação em que ocorre contato entre pesquisador e
sujeitos da pesquisa, configurando-se como parte integrante do material de análise, sendo
importante
Registrar o modo como são estabelecidos esses contatos, a forma como o
entrevistador é recebido pelo entrevistado, o grau de disponibilidade para a
concessão do depoimento, o local em que é concedido (casa, escritório, espaço
público etc.), a postura adotada durante a coleta do depoimento, gestos, sinais
corporais e/ou mudanças de tom de voz etc., tudo fornece elementos significativos
para a leitura/interpretação posterior daquele depoimento, bem como para a
compreensão do universo investigado (DUARTE, 2002, p. 145).

Assim, o processo de construção e interpretação dos resultados de uma entrevista não
é tarefa fácil, pois requer muita atenção e cuidado metodológico, uma vez que o pesquisador
realize um trabalho minucioso de análise do que foi dito, buscando compreender as
concepções presentes nas falas dos sujeitos.
[...] trabalho, alerta Zaia Brandão (2000), e como tal ―reclama uma atenção
permanente do pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se
intensamente à escuta do que é dito, a refletir sobre a forma e conteúdo da fala do
entrevistado‖ (p. 8) – além, é claro, dos tons, ritmos e expressões gestuais que
acompanham ou mesmo substituem essa fala – e isso exige tempo e esforço
(DUARTE, 2002, p. 146).

As formas de colher, transcrever e interpretar relatos orais, têm sido objeto de
severas críticas por parte de muitos pesquisadores, no que diz respeito à chamada ―garantia de
confiabilidade‖. Assim o que propõe Armstrog (1997) citado por Duarte (2002) é,
[...] basicamente, que os relatos gravados e transcritos, assim como os
procedimentos utilizados para colhê-los, sejam acessíveis a diferentes pesquisadores
que não participam da pesquisa em questão, para que cada um possa fazer sua
própria interpretação do conteúdo dos relatos colhidos e, dessa forma, auxiliar na
validação dos resultados apresentados (p. 149).

Dessa maneira após a análise da entrevista transcrita a mesma será disponibilizada
em cd que acompanha a pesquisa, para que quem tenha interesse possa utilizá-la. Assim
segundo Duarte (2002) após a etapa de,
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[...] organização/classificação do material coletado, cabe proceder a um mergulho
analítico profundo em textos densos e complexos, de modo a produzir interpretações
e explicações que procurem dar conta, em alguma medida, do problema e das
questões que motivaram a investigação. As muitas leituras do material de que se
dispõe, cruzando informações aparentemente desconexas, interpretando respostas,
notas e textos integrais que são codificados em ―caixas simbólicas‖, categorias
teóricas ou ―nativas‖ ajudam a classificar, com um certo grau de objetividade, o que
se depreende da leitura/interpretação daqueles diferentes textos (DUARTE, 2002, p.
152).

Além da entrevista, utilizou-se também da pesquisa bibliográfica e documental. Em
que buscou-se embasamento teórico e verificação do conhecimento cientifico já produzido na
área da pesquisa, compreendendo entre outros aspectos, os PCN‘s, bem como o PPP do curso
de Licenciatura Plena em Matemática da UNEMAT- Cáceres, para conhecimento das
propostas curriculares.

4 Concepção e Papel da Prática como Componente Curricular: Sentidos e Implicações

Os sujeitos da pesquisa foram questionamos sobre como percebem, compreendem e
explicam prática como componente curricular na formação do professor de Matemática na
licenciatura em que atuam. Foi possível observar em suas respostas que os professores
interrogados interpretam de forma muito distintas o que é proposto no currículo desta
licenciatura e, isso, influi na forma como a mesma é trabalhada na sala de aula em cada
disciplina. O prof. A, graduado em Engenharia Civil, mestre em Tecnologias Ambientais, diz
que:
A prática é a utilização dos conteúdos dados em sala de aula através da aplicação
no dia-a-dia, da interdisciplinaridade, em que você aplica os conteúdos dados em
sala de aula, e é [...] o meio que concretizar através de exemplos, que você vive no
cotidiano. (Prof. A – Entrevista – Q.1).

Pois, o mesmo entende a prática como aplicação de conteúdo através de exemplos do
cotidiano, e não espaço para discussão sobre como usar esse objeto de ensino para que seu
aluno aprenda tal conteúdo fazendo uma articulação entre a matemática que ele ensina na
academia e a matemática que o formando necessita para atuar na Educação Básica. Uma vez
que, essa reflexão pode ser entendida como uma ―atividade profissional [que] consiste na
solução instrumental de um problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou
uma técnica‖ (SCHÖN 1983, p. 21 apud DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 35).
Concepção esta que se enfatiza, quando diz que o papel da prática como componente
curricular “é justamente de aplicar os conteúdos matemáticos em diversas áreas do
conhecimento, buscando, [...] aprimorar os conhecimentos obtidos em sala de aula de um
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modo mais prático, de um modo mais interativo, para os alunos” (Prof. A – Entrevista –
Q.2). E ao complementar que “[...] quanto a aplicação da parte pedagógica, como é uma
disciplina que eu trabalho 1º, 2º e 3º semestres, ela tá mais voltada para a formação do
conteúdo, pra você trabalhar né? Então [...] a gente trabalha as práticas, mas a parte
pedagógica, a gente deixa pra outros professores que trabalham mais especificamente essas
disciplinas [...]tá?!” (Prof. A – Entrevista – Q.6). Segundo Schön (1983), de acordo com esse
modo de pensar o currículo da formação de professores, essa formação se estrutura através de
práticas docentes que se baseiam:
[...] em teorias e técnicas da ciência básica e aplicada. Portanto, essas disciplinas
devem vir primeiro. ―Habilidades‖ no uso da teoria e da técnica para resolver
problemas concretos devem vir mais tarde, quando os estudantes já tiverem
aprendido a ciência relevante – primeiro, porque ele não pode aprender habilidades
de aplicação sem antes aprender conhecimento aplicável e segundo porque
habilidades são um tipo ambíguo e secundário de conhecimento (SCHÖN: 1983, p.
28 apud DINIZ-PEREIRA, 2014, p.36).

Já os Professores B e C, graduados respectivamente em, Licenciatura Plena em
Matemática

e

Licenciatura

Curta

em

Ciências

e

Habilitação

Parcelada

em

Física/Complementação, ambos Mestre em Educação e Doutor na devida ordem em,
Educação em Ciências e Matemática e Educação Escolar, concebem a formação na
perspectiva de reflexão na ação e mostram conhecimento acerca da distribuição dos
componentes curriculares no curso de licenciatura em matemática, em especial a prática.
O que notamos quando o prof. B, diz que prática como componente curricular “[...]
são as discussões que existem nas disciplinas, então para o curso tem 400 horas de prática
como componente curricular que são diluídas nas disciplinas e que acredito que nem todos os
profissionais conseguem fazer essa discussão. [...] distribuídas nos créditos das disciplinas,
que são teóricas, práticas, laboratoriais, e etc.” (Prof. B – Entrevista – Q.1). Que se
complementa na fala do prof. C ao dizer que a prática é inerente a todas as disciplinas.
Então, quando do projeto pedagógico atual, você tem n distribuições ali, mas a
prática de ensino é inerente a todas as disciplinas. Então independente, eu tô lá com
física, eu tenho que dedicar uma carga horária a prática do ensino e discutir isso
com os alunos, não como uma metodologia específica da minha aula, mas uma
prática de ensino que faz parte da própria disciplina, então ela tem uma carga
horária destinada a sua especificidade, cálculo e tem lá dentro uma carga horária
destinada a prática de ensino (Prof. C – Entrevista – Q.1).

Visão que está em consonância com o Parecer nº 28/2001 que expõe que:
A prática como componente curricular [...] deve ser planejada quando da elaboração
do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do
processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Em articulação
intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico,
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ela concorre conjuntamente para a formação da identidade do professor como
educador. Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e
fazer na busca de significados na gestão, administração e resolução de situações
próprias do ambiente da educação escolar (CNE, 2001b, p. 11).

Além disso, o prof. B nos traz como a prática estava distribuída no seu processo
formativo e como é hoje, ao dizer que
[...] é uma discussão que vem sendo feita faz tempo, assim, até eu terminar a
graduação a prática era uma disciplina, então discutiram até 2007, ela como
disciplina separada das demais, então era prática 1, 2, 3 e 4. Aí em 2009 quando eu
comecei trabalhar em Barra do Bugres, lá sim, já era diluída no curso, só que tinha
uma professora responsável por essa disciplina, apesar de estar distribuída nas
disciplinas específicas, tinha uma professora responsável pra registrar essas 15
horas [...] (Prof. B – Entrevista – Q.1).

Nessa perspectiva Real (2012) ressalta que a criação de uma disciplina chamada
―prática de ensino‖ não parece corresponder aos princípios requeridos, pois para que cumpra
seu papel e realmente faça uma ligação entre as disciplinas pedagógicas e de conteúdo
específico e também entre a matemática escolar e acadêmica, é necessário que a mesma seja
diluída ao longo de todo o processo de formação entre as disciplinas científicas específicas.
O prof. B acredita que “a função da prática de ensino é tornar o professor reflexivo,
em cima da aplicação, por exemplo, do que tá sendo estudado, da teoria né, aplicações na
prática e fazer uma discussão em cima, reflexão daquilo que tá sendo estudado” (Prof. B –
Entrevista – Q.2). Além da crítica ao fato da prática como componente curricular aparecer
mais nas disciplinas pedagógicas o prof. C concebe o papel do professor como reflexivo ao
dizer que
[...] se nós olharmos ela acaba aparecendo só nas disciplinas pedagógicas. Então
qualquer professor que você é, perguntar[...] como você percebe e explica a sua
ação quanto prática de ensino a partir da sua disciplina de física, não vai aparecer.
Na sua disciplina de cálculo, não vai aparecer. Na sua disciplina de álgebra, não
vai aparecer! Em momento nenhum vai ter essa conexão que ele não ta ali somente
para ensinar cálculo, ele tá ali pra formar professores. Pra mim a função é isso né,
desde o primeiro instante o aluno ver que dentro de cada disciplina há uma prática
de ensino, e que nós professores temos que parar pra refletir (Prof. C – Entrevista –
Q.2).

Portanto, os mesmos vão contra a racionalidade tecnicista, ao dizerem que o papel da
prática é tornar o professor reflexivo se enquadrando na razão prática que segundo DinizPereira (2014, p.38)
Ao invés das dicotomias da racionalidade técnica, Schön prefere conceber os
profissionais como aqueles que não separam o pensar do fazer. Como ele afirma,
―quando alguém reflete na ação, ele torna-se um pesquisador no contexto prático.
Ele não é dependente de categorias teóricas e técnicas pré-estabelecidas, mas
constrói uma nova teoria de um caso único‖ (p. 68). Dessa maneira, em seu ponto de
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vista, reflexão-na-ação é central para a arte por meio da qual profissionais às vezes
enfrentam situações ―divergentes‖ e incômodas da prática (p. 62).

Dessa forma, podemos observar que apesar da prática como componente curricular
ser descrita no Projeto Político Pedagógico do curso, cada sujeito entende de uma forma
distinta. Então há a necessidade de continuação das discussões acerca da prática com os
professores universitários para que seja trabalhada ao longo da formação do licenciado na
tentativa de diminuir a distância entre o que se vê na academia e o que necessita para a prática
docente escolar.

5 Considerações finais

Tentar responder como é concebido pelos professores universitários entrevistados o
papel da prática como componente curricular, no processo de articulação da formação do
professor de Matemática da UNEMAT- Cáceres, não é tarefa fácil. Porém, necessária, pois se
a prática for concebida de forma restrita pelo professor formador, ele não exercerá o
importante papel de promover a articulação entre teoria e prática da profissão docente e entre
as disciplinas do currículo.
Dessa forma, evidenciamos que a prática está contemplada no Projeto Político
Pedagógico - PPC do curso, no qual existem as disciplinas de Prática de Ensino de Educação
Matemática I e II, o que segundo Real (2012) não parece corresponder aos princípios
requeridos pelas resoluções do Conselho Nacional de Educação – CNE e também observamos
que a prática não está presente em todas as disciplinas, sendo a maioria dos créditos atribuídos
às disciplinas obrigatórias de formação complementar e eletivas.
O processo desta pesquisa aponta que as concepções podem ser diferentes de acordo
com a formação superior de cada professor, levando os professores que pesquisam na área da
educação e educação matemática a terem um discurso mais pautado na reflexão acerca das
problemáticas da formação de professores e isso reflete na sua prática docente.
Mas ao passo que ainda tem-se professores que trabalham de forma técnica, não se
consegue criar um currículo coletivo, pois esses sujeitos não se sentem responsáveis por ele,
ao acreditar pela sua lógica que essa parte fica a cargo dos professores das disciplinas
pedagógicas, mostrando que não superamos ainda o modelo de formação ―3+1‖ de como foi
constituída a licenciatura em matemática no seu início.
Portanto, é necessário então que a prática como componente curricular não seja mais
vista de forma restrita pelos professores para que haja sua discussão dentro de todas as
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disciplinas desde o início da formação docente e que os professores de todas as áreas possam
trabalhar de forma a relacionar a epistemologia da educação à epistemologia da matemática
ligando ao objeto de ensino, e também a matemática acadêmica com a matemática escolar de
forma que o licenciando vivenciei essa experiência desde a formação.
Algo que segundo a bibliografia estudada e os professores entrevistados, pode ser feito
através de discussões em sala de aula e por meio da pesquisa, pois a mesma tem caráter
formativo e consegue integrar várias epistemologias.
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS: ARTICULAÇAO
PROFUNDA COM A LINGUAGEM E INTERPRETAÇÃO DO GÉNERO
DISCURSIVO.
MATTANA, Gisselda e PEREIRA, Dimam Gisseldamattana@gmail.com; dimampereira@gmail.com
Resumo:
O presente artigo surgiu da problemática de alunos da Matemática sentirem dificuldades extremas na
interpretação ou resolução de um problema matemático. Diante do contexto, duas professoras desenvolveram
estudos teóricos e pesquisa no Centro de Educação de Jovens e Adultos Licínio Monteiro para compreenderem e
amenizarem essa dificuldade. A partir de estudos sobre, Dante, Moreira, Darsie e Bakthin e uma pesquisa de
campo desenvolvida com os professores do centro chegou-se à seguinte conclusão: o grande problema dessa
situação se encontra na má interpretação do enunciado em uso, ou seja a palavra concreta para resultado exato do
problema e que, se não sanado, cresce gradativamente dos anos iniciais ao ensino médio.
Palavras chave: Resolução – Problemas matemáticos – Interpretação de textos
Resumen:
El presente artículo surgió de la problemática de alumnos de las Matemáticas sentir dificultades extremas en la
interpretación o resolución de un problema matemático. Ante el contexto, dos profesoras desarrollaron estudios
teóricos e investigación en el Centro de Educación de Jóvenes y Adultos Licínio Monteiro para comprender y
amenizar esa dificultad. A partir de estudios sobre, Dante, Moreira, Darsie y Bakthin y una investigación de
campo desarrollada con los profesores del centro se llegó a la siguiente conclusión: el gran problema de esta
situación se encuentra en la mala interpretación del enunciado en uso, o sea la palabra concreta para el resultado
exacto del problema y que, si no sanado, crece gradualmente de los años iniciales a la enseñanza media.
Palabras clave: Resolución - Problemas matemáticos - Interpretación de textos

Quanto mais precisamos adentrar nesse nosso mercado de trabalho atual, mais se
reforça a necessidade de leitura e interpretação de textos, ou seja os gêneros discursivos
específicos para cada esfera linguística se prioriza para compreensão de todas as dificuldades
da vida, bem como resolução de problemas matemáticos. Na escola ainda é uma prática, que
muitas vezes se dissocia da realidade. Os alunos não conseguem extrair o mínimo necessário
para a compreensão e interpretação de problemas matemáticos, logo não entendem a
ideologia, a função social de cada texto e, até mesmo a ressignificação de situações problema
que, logicamente contribuirão e darão sentido à vida de cada um. Por essa razão o
conhecimento elaborado necessita ser desmistificado, para que possa ser ensinado e
aprendido. Isso sempre ocorre quando o aluno tem o domínio da comunicação e dos símbolos
para análise e a resolução dos problemas, inclusive os matemáticos.
Dessa maneira o raciocínio do aluno é valorizado desde que o ensino e aprendizado
proporcionem ao mesmo significados na resolução das situações problema. Saber como,
quando e por que aplicá-los constrói esse pensar matemático do educando e sua inserção
cidadã na vida. Logo, o trabalho não é simplesmente desenvolver conceitos, princípios e
algoritmos. É muito mais que isso. Constitui-se em um mecanismo direto de ensino, que
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compreende uma variedade de processos de pensamento que precisam ser construídos,
ensinados, experimentados. Por isso (DANTE, 1998 – 2005) aponta a necessidade de se
―oferecer estratégias que possibilitem aos alunos desenvolver a habilidade de resolver
problemas e utilizar de modo eficaz e inteligente os recursos disponíveis, para que possam
buscar soluções às questões que surgem no cotidiano, dentro ou fora da sala de aula.‖
Preocupadas com isso, professoras de Matemática e Língua Portuguesa se unem para
uma busca teórica de respostas e pesquisa de campo que possam contribuir com os
professores do Centro de Educação de Jovens e Adultos, em funcionamento no município de
Várzea Grande, estado de Mato Grosso. A criação desse Centro faz parte de um projeto piloto
no estado que oferta apenas a Educação de Jovens e Adultos aos jovens que possuem acima
de 15 anos. É uma forma de se atender essa faixa etária de uma maneira diferenciada e eficaz
com matriz curricular distribuída em módulos e específicos para as necessidades da demanda.
Mesmo assim, percebe-se que além do domínio das operações matemáticas e das
representações numéricas essa prática exige habilidades relacionadas à leitura e à
interpretação de textos. Essa proposta de ensino diferenciada surge como:
Os Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) são educandários
especializados na educação de jovens, cujo atendimento volta-se a adultos e jovens
com mais de 15 anos no Ensino Fundamental e mais de 18 anos no Ensino Médio.
Conforme a Secretaria de Educação de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2010), os
Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), surgiram em 2008 com a
necessidade de caracterizar um espaço que atenda as especificidades da EJA, e com
a seguinte proposta pedagógica: [...] ―diferenciada com as seguintes ofertas:
Matrícula por áreas de conhecimentos; Matrícula por disciplina e Aplicação de
Exame Supletivo on-line anualmente‖. (LEÃO et al, 2015).

Em razão de um ensino regular excludente e ineficaz e para privilegiar e agregar as
classes menos favorecidas, a maioria dos jovens e adultos desistentes desse ensino é agraciada
com o surgimento dessa modalidade. A oportunidades surge para todos.
Zaccur (2012), nos esclarece sobre essa escola regular que temos e não queremos:
Enquanto instituição que opta pelo controle e avaliação do aprendido pelo metro do
ensinado, a escola termina discriminando classes e culturas, linguagens e saberes. A
pedagogia da exclusão vai submetendo contingentes de alunos a seleções sucessivas.
Cumprindo, portanto, um papel na manutenção do modo excludente, a escola segue
selecionando, inicialmente, quem pode e quem não pode aprender a ler, depois quem
deve e quem não deve permanecer na escola, destinado à maioria o papel de
consumidor acrítico da palavra de outros, e à minoria privilegiada o papel de
produtor. O que o sistema não leva em conta é que a condição de sujeito
cognoscente inerente ao homem faz dele necessariamente um produtor de
linguagem. (p. 36-37).

Nesse sentido as professoras buscam responder essas indagações através de uma
pesquisa bibliográfica que estabelece um diálogo entre as mesmas a partir do referencial
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teórico pesquisado. Partem do princípio de que a compreensão do texto é o objetivo maior de
qualquer atividade para que o aluno estabeleça as devidas conexões entre a matemática, a
escrita e a vida. Dessa maneira tornar as aulas mais produtivas, prazerosas e instigantes tornase tarefa primordial para que o professor possa restaurar o fascínio que a matemática deve
causar em todos os que fazem uso dela constantemente.
Nessa realidade faz-se necessário pensar sobre as diversas concepções sobre o ensino
da Matemática. Segundo D‘Ambrosio, ―A História da Matemática é um elemento
fundamental para perceber como teorias e práticas matemáticas foram criadas, desenvolvidas
e utilizadas num contexto específico de sua época (D‘AMBROSIO, 2014, p. 27)‖.
Concepções que deram origem á compreensão atual e resolução de problemas matemáticos
em sala de aula dentro de uma visão simples ou complexa, mas que orientam as práticas de
ensino. Essas visões já foram conhecidas como meta, processo ou habilidade básica para a
resolução de problemas matemáticos. Como meta entende-se que o ensino da Matemática
deva ser estruturado para que o aluno resolva problemas e, para isso conceitos e estratégias
são ensinados para serem aplicados na resolução desses problemas. Como processo dá-se
maior importância aos procedimentos necessários para a solução desejada. E como habilidade
básica o ensino priorizou o ingresso do aluno ao mundo do trabalho. Porém, somente a partir
dos anos 90 é que a resolução de problemas passa a ser entendida como uma metodologia de
ensino da Matemática. Darsie (1993) reforça que a resolução de problemas como metodologia
se constitui no processo de reconstrução do conhecimento do aluno que se sente participante
do processo ensino e aprendizagem. Isso requer um conjunto de estratégias para o saber dessa
disciplina, como também a inclusão da mesma nas políticas educacionais brasileiras e, assim
é reconhecida por todos os professores.
Cabe imaginar então que uma aprendizagem significativa é essencial para o saber do
aluno, já que é notório que não há desenvolvimento social, humano ou científico sem uma
apreensão matemática significativa. Mas como fazer isso? Ora, Novak, afirma:
A aprendizagem significativa está subjacente a integração construtiva do
pensamento, dos sentimentos e das ações que levam a capacitação humana quanto
ao compromisso e a responsabilidade (NOVAK, 1984, p. 15).

Nessa perspectiva pressupõe-se a utilização de estratégias e conhecimentos
conceituais, atitudinais e procedimentais, enquanto que a solução de exercícios baseadas no
uso de habilidades ou técnicas para a resolução de problemas transformam-se em rotinas
automatizadas como resultado de uma prática permanente. Por esse motivo Moreira,(2005)
enfatiza:
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É através da aprendizagem significativa crítica que o aluno poderá fazer parte de sua
cultura e, ao mesmo tempo, não ser subjugado por ela, por seus ritos, mitos e
ideologias. É através dessa aprendizagem que ele poderá lidar construtivamente com
a mudança sem deixar-se dominar por ela, manejar a informação sem sentir-se
impotente frente a sua grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e
desenvolver a tecnologia sem tornar-se tecnófilo (MOREIRA, 2005, p. 18).

Mesmo conhecedoras da importância desse contexto é fundamental para o raciocínio
lógico a necessidade de leitura e interpretação de textos, já que a resolução de problemas
matemáticos depende desse exercício mental. Para isso Bakthin nos alicerça.
A partir de uma visão revolucionária sobre a língua, as ideias e a concepção de
Linguagem, Bakthin questiona a veracidade dos dados reais da língua, ou seja da natureza real
dos fatos, que outrora outros linguistas o colocavam como objeto abstrato ideal. Reposiciona
o enunciado concreto como qualquer processo de interação social determinado numa situação,
num dado momento e em um horário preciso. Por isso a palavra funciona como um elemento
essencial que acompanha toda criação ideológica:
A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os processos de compreensão
de todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça musical, um ritual um
comportamento humano) não podem operar sem a participação do discurso interior.
Todas as manifestações da criação ideológica –todos os signos não-verbais –
banham-se no discurso e não podem ser nem totalmente isoladas nem totalmente
separadas dele (BAKHTIN,VOLOCHINOV, 2006, p. 36)

Diante dessa comprovação cabe-nos afirmar que qualquer forma linguística não pode
mais ser estudada em si mesma como uma concepção de língua abstrata e com sistema
acabado e fechado. Deve, portanto se utilizar do seu contexto, das suas relações e condições
de produção para se constituir e se reconstituir historicamente na interação verbal e social. Na
linguagem se pensa assim e a resolução de problemas matemáticos tornar-se-á eficiente,
eficaz e produtiva se esse pensamento cognitivo for também desenvolvido. Aí esta a
necessidade de que todos os professores conheçam essa premissa e possam desenvolvê-la com
os alunos, já que todas as esferas da natureza humana estão relacionadas com a utilização da
língua. Segundo Bakthin tudo pode ser constatado nos enunciados orais e escritos, concretos e
únicos, pois:
―[...] o enunciado reflete as condições específicas e as finalidades dessas esferas, não
só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal [...] mas também pela seleção
dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais que constituem sua estrutura
composicional.‖ (1997, p. 280).

Mesmo com essa certeza identificamos que alguns colegas professores da escola
mencionada classificam as dificuldades encontradas na aprendizagem dos alunos como
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dificuldades de concentração, preguiça de raciocínio, falta de interesse e pouquíssimos aliam
essa lacuna à linguagem e interpretação do problema para sua resolução. Mesmo assim, por
conhecer parcialmente os estudos da linguística através de estudos, leituras e diálogos com
professores de línguas detectou-se a profundidade da situação. Se a palavra denuncia a
situação real, concreta de um problema o aluno necessita compreender essa palavra. E assim
ninguém melhor que Bakhtin para nos fundamentar nessa necessidade.
Para melhor entender e conhecer o contexto dessa pesquisa, vale esclarecer que
somente a partir de 2010 a escola com ensino de EJA passou a funcionar como Centro de
Educação de Jovens e Adultos (CEJA). Seus três (03) turnos com vinte e quatro (24) salas
de aulas e sessenta
(60) professores são distribuídos em três (03) grandes áreas e dois mil (2000) alunos,
porém o turno que possui mais alunos é o noturno.
QUADRO DA SITUAÇÃO ENTRE PROFESSORES
IDENTIFICAÇÃ O PROBLEMA

Interpretação de Desinteresse
textos

Dificuldades nas Qtdade de
operações básicas prof. que
respondeu

PROFESSORES DA A que você atribui as
ÁREA DE
dificuldades de
HUMANAS
interpretação do aluno
na resolução de
problemas
matemáticos?

4

6

10

20

PROFESSORES
DA ÁREA DE
EXATAS

3

5

12

20

PROFESSORES DA
ÁREA DE
LINGUAGEM

10

6

4

20

17

17

26

60

TOTAL

Diante das respostas mostradas no quadro acima percebemos que os professores da
área de Humanas, em sua grande maioria acredita que a problemática maior seriam as
dificuldades nas operações básicas (10). Isso denota uma extrema necessidade de
interpretação e raciocínio, desde os anos iniciais da aprendizagem do aluno. Essa necessidade
acumulada gera o transtorno de aprendizagem. Nossos alunos adolescentes e adultos não se
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sentem capazes de interpretar o problema citado, logo o resultado do mesmo será prejudicado,
não será o exato.
Em seguida vemos que os professores da área de Exatas foram questionados. Um
maior número (12) se posicionou também a favor das dificuldades nas operações básicas.
Nesse sentido a maioria dos estudantes não é capaz de resolver problemas com operações
fundamentais e números naturais ou reconhecer o gráfico de função a partir de valores
fornecidos em um texto. E essas são habilidades que compõem as matrizes de referência do
MEC.
Já na área de Linguagem a maioria dos professores observou que a dificuldade está na
interpretação (10), pois grande parte dos estudantes brasileiros não consegue localizar
informações explícitas em artigos de opinião ou em resumos. Essa é uma carência que
também aumenta gradativamente a cada ano, a partir dos anos iniciais. É uma dificuldade que
se reflete nas demais áreas do ensino e se propaga durante todos os anos escolares e à vida do
aluno cidadão.

Considerações finais:
O grande questionamento e propulsor dessa pesquisa nos remetem à dificuldade do
aluno na resolução de problemas matemáticos. O que fazer para o professor sanar ou amenizar
essa situação? Em busca dessas respostas duas professoras, uma de Matemática outra de
Língua Portuguesa puderam refletir sobre as seguintes questões que, posteriormente poderão
contribuir para reflexão e prática dos professores do Centro de Ensino em destaque.
Como nossos alunos não conseguem mesmo resolver problemas com operações
básicas e, muitas vezes a razão disso se encontra na incapacidade de interpretação na leitura
do enunciado do problema buscamos teóricos da linguagem, da matemática, da aprendizagem
significativa, da metodologia para resolução da problemática e sentimos que a dificuldade na
Linguagem, desde os anos iniciais se prolifera e atinge todas as áreas de ensino. Mesmo que
todo o ensino esteja pautado na aprendizagem significativa difundida por muitos estudiosos
como Dante (2005 ), Moreira ( 2005 ), Darsie (1993) e outros, pouco adiantarão esse
aprendizado e prática se não estiver atrelada às condições concretas de produção e de uso.
Para isso, Bakthin nos esclarece que a palavra é o suprassumo do processo. Sem ela a
interpretação se deturpa e, equivocada provoca um resultado que não condiz com a conclusão
exata que o ensino da Matemática requer.
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Resumo:
A educação ganha cada vez mais protagonismo no mundo de hoje, em um cenário globalizado e dinâmico. As
questões sociais e ambientais afloram em nossa sociedade e são dependente do ambiente escolar. São muitos os
problemas que rodeiam o ensino, sobretudo o ensino de matemática. É nesse meio que surge a figura mais
importante para manter esse equilíbrio: o professor. Dessa forma, os cursos de licenciatura ganham sua
importância com a finalidade de aprimorar e preparar o professor para esses desafios cada vez maiores. Sabendo
disso, procurou-se com esse trabalho analisar as abordagens metodológicas expressas em Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC‘s) dos acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática, dos campi Palmas e
Paraíso do Tocantins, os quais integram o IFTO. Foi realizada uma pesquisa documental centrada em análises de
resumos, a fim de estabelecer relações entre as abordagens metodológicas adotas pelos autores dos TCCs e a
literatura que trata da pesquisa científica. Constatou-se quanto aos procedimentos metodológicos, que em torno
de 37% dos resumos não apresenta o tipo de pesquisa realizado. Os PPCs analisados, de ambos os cursos, não
mostram a linha de pesquisa do colegiado do curso, porém, duas se destacaram: matemática aplicada (17%) e
educação matemática (83%). As abordagens da pesquisa dos sessenta e cinco TCCs tiveram a seguinte
classificação: Quanti-quali (6%), quantitativa (19%), qualitativo (56%) e quali-quanti (19%). Quanto ao tipo de
pesquisa foram verificadas: Bibliográfica (24), Pesquisa de Campo (12), Descritiva (03), Exploratória (07),
Pesquisa-ação (01), Documental (04) e Estudo de Caso (02).
Palavras chave: Licenciatura. Educação Matemática. Metodologia.

1 Introdução
O saber ensinar e como ensinar sempre foi um campo desafiador desde os tempos mais
remotos. Entretanto, nunca antes na história, esse desafio foi tão grande. São novos tempos e
novas necessidades. Isso se faz graças ao avanço das novas tecnologias, ao crescimento
populacional e ocupação desordenada, gerando impactos ambientais cada vez maiores e mais
antrópicos. Surgem problemas sociais de toda natureza, principalmente aqueles gerados pela
globalização e pelo consumismo inconsequente das famílias capitalistas, e uma necessidade
cada vez mais urgente de solucionar ou minimizar tais consequências, sob-risco de causarmos
uma crise global sem precedentes. Então vem a pergunta: como resolver tamanho problema,
ou ao menos minimizá-lo? A resposta só pode ser uma: Educação de qualidade. Para isso, é
preciso formar cidadãos conscientes e vocacionados, comprometidos com o bem estar
ambiental e social, e que possa dessa forma, perpetuar essa visão humanística na sociedade.
Faz-se necessário formar bons profissionais da educação, advindo então a importância dos
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cursos de licenciatura no qual esses precisam ser comprometidos com esses novos tempos.
Toda essa preocupação é corroborado com Gatti (2010, p. 1359) quando diz:
Hoje, em função dos graves problemas que enfrentamos no que respeita às
aprendizagens escolares em nossa sociedade, a qual se complexifica a cada dia,
avoluma-se a preocupação com as licenciaturas, seja quanto às estruturas
institucionais que as abrigam, seja quanto aos seus currículos e conteúdos
formativos. Deve ser claro para todos que essa preocupação não quer dizer reputar
apenas ao professor e à sua formação a responsabilidade sobre o desempenho atual
das redes de ensino.

Desde o surgimento dos primeiros cursos de formação de professores, no Brasil nos
anos 30 (séc. XX) com a criação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, prevista no
Decreto nº 19850, de 11 de abril de 1931 assinadas por Francisco Campos (Gomes, 2016),
muita coisa vem mudando em função das novas exigências, da sociedade e das alterações
ocorridas nos cursos de licenciatura. Uma das mais importantes foi a reformulação realizada
para atender a Resolução CNE/cp 1, de 18 de fevereiro de 2002 e a Resolução CNE/cp 2, de
19 de fevereiro de 2002. Essa resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura e de
graduação plena. Ela prevê que a formação para a prática profissional deve estar presente
desde o início do curso, e isso acarretou uma nova redistribuição da carga horária dos
componentes curriculares, além de exigir que as disciplinas pedagógicas, assim como as
demais disciplinas devem ter sua dimensão prática no ensino e na formação de professores
(VOIGT e MACHADO, 2011).
As mesmas autoras dizem em seu trabalho que ao participarem da equipe responsável
por modificações no curso de licenciatura em matemática de uma universidade de Santa
Catarina, notaram-se modificações nas práticas dos professores formadores, principalmente
em relação às formas de avaliar os alunos e ao uso das metodologias. Ainda segundo elas, os
cursos de licenciatura dessa instituição de ensino superior passaram por outra grande
reestruturação em 2009, na qual foi criado um núcleo pedagógico integrador que inclui
disciplinas como História da Educação, Psicologia, Filosofia, Linguagens e Códigos de
Comunicação e outras, comuns a todos os cursos.
Gatti (2009a) estudando cursos de formação de professores verifica que existem três
tipos de cursos de licenciatura em Matemática: aqueles que investem em formação específica
em Matemática e se aproximam dos cursos de bacharelado; os que investem em formação
básica de Matemática e algumas disciplinas pedagógicas; e os que oferecem formação
específica de Matemática, disciplinas atribuídas à área de Educação Matemática e na área de
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Educação, formando dessa forma profissionais diferentes. Com relação à formação de
professores, (Tardif, 2002 apud Shimbara, 2011), vem dizer que é necessário que o currículo
tenha mais conteúdos relacionados à profissão docente e que considere a realidade escolar,
sendo isso um dos principais desafios no que diz respeito à formação de professores.
A Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, dentre eles o IFTO, define como um dos objetivos dos
Institutos Federais ministrar cursos de licenciatura, com objetivo de formar professores para a
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática. Assim, foi criado o curso de
Licenciatura em Matemática do IFTO, modalidade presencial, implantado no segundo
semestre de 2009. De lá para cá vem sofrendo mudanças no seu Projeto Pedagógico do Curso
- PPC, para atender às legislações normativas do Conselho Nacional de Educação.
O curso superior de Licenciatura em Matemática foi concebido a partir da iniciativa de
professores do campus Palmas e do campus Paraíso do Tocantins que, sensibilizados pela
demanda de professores de Matemática no Estado do Tocantins, propuseram a sua criação,
visto que já se dispunha de uma equipe mínima para se iniciar a oferta. Uma comissão foi
constituída e, a partir da experiência e análise de projetos de outras instituições de ensino
superior, chegou-se a uma proposta que atendesse às características específicas do Estado.
Diante da urgência de mudanças cada vez maior em relação aos cursos de licenciatura
voltados às necessidades e as exigências de um mundo globalizado, repleto de problemas
ambientais e sociais, tendo como objetivo formar cidadãos conscientes, crítico-reflexivos e
que possam saber ensinar uma Matemática interdisciplinar, apositivista e dialética. Emerge
nesse cenário, o foco desse trabalho que busca analisar utilizando-se de uma pesquisa
documental, os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos licenciandos de dois cursos de
Licenciatura em Matemática do IFTO em dois campi, na tentativa de comparar a abordagem
metodológica utilizada pelos estudantes com o regulamento dos TCCs dos cursos de
graduação presenciais do IFTO, no que tange as modalidades de pesquisa utilizadas por esses
licenciandos.

2 Material e Métodos
Para a realização desse estudo, e de acordo com os procedimentos técnicos, foi
realizada uma pesquisa documental dos vinte e dois Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCCs), de 2013 a 2018, do campus Palmas distribuídos da seguinte forma: 03 trabalhos
(2013), 02 trabalhos (2014), 03 trabalhos (2015), 03 trabalhos (2016), 07 trabalhos (2017) e 4
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trabalhos (2018). Em relação ao campus Paraíso do Tocantins, foram analisados quarenta e
três TCCs, de 2013 a 2018, sendo 11 trabalhos (2013), 07 trabalhos (2014), 06 trabalhos
(2015), 05 trabalhos (2016), 07 trabalhos (2017) e 07 trabalhos (2018). Todos os sessenta e
cinco trabalhos são referentes aos cursos de Licenciatura em Matemática, depositados na
biblioteca do Instituto Federal do Tocantins – IFTO, campus Palmas e campus Paraíso do
Tocantins.
A investigação focou-se na análise documental dos TCCs a fim de identificar o
cumprimento dos procedimentos técnicos de acordo com a modalidade de pesquisa adotada
pelo licenciando segundo o regulamento de trabalho de conclusão de curso (TCC) dos cursos
de graduação presenciais do IFTO, aprovado pela Resolução ad referendum nº
02/2012/CONSUP/IFTO, de 30 de agosto de 2012, referendado e alterado pela Resolução nº
34/2012/CONSUP/IFTO, de 24 de outubro de 2012 e alterado pela Resolução nº
72/2013/CONSUP/IFTO, de 11 de dezembro de 2013 e alterado pela Resolução nº
44/2015/CONSUP/IFTO, de 22 de setembro de 2015. Considerando a natureza das
modalidades de TCC, e conforme a definição da pesquisa, o regulamento de trabalho do
TCC/IFTO apresenta o seguinte(s) procedimento(s) técnico(s):
I - Pesquisa Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado;
II - Pesquisa Documental: quando elaborada a partir de materiais que não receberam
tratamento analítico;
III - Pesquisa Experimental: quando há estudo no qual uma ou mais variáveis são
manipuladas;
IV - Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo
comportamento se deseja conhecer;
V - Estudo de Caso: quando há utilização de um caso específico para análise, mediante
metodologia e referencial teórico definidos;
VI - Pesquisa Ex-post Facto: quando o ―experimento‖ se realiza depois dos fatos;
VII - Pesquisa-Ação: quando os pesquisadores e colaboradores estão envolvidos de
modo cooperativo e participativo;
VIII - Pesquisa Participante: quando desenvolvida a partir da interação entre
pesquisadores e membros das situações investigadas.
A partir dessa pesquisa documental, foi realizada uma análise quantitativa das
informações coletadas a partir da leitura do resumo contidas nos sessenta e cinco TCCs,
observando cuidadosamente o cumprimento por parte dos acadêmicos, dos procedimentos
técnicos apresentado pelo regulamento dos TCCs/IFTO, e sempre com o cuidado de
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considerar o foco do curso na formação de professores, ou seja, uma Licenciatura e não
Bacharelado e/ou Tecnólogo.
A análise dos resumos e não a leitura completa dos TCCs, não diminui em nada a
significância do trabalho, já que trata-se de uma pesquisa documental que busca comparar a
abordagem metodológica utilizada pelos acadêmicos com o regulamento dos TCCs do curso,
o que é perfeitamente possível com o resumo. De acordo com a própria ABNT, o resumo é
uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão clara do
conteúdo e das conclusões do trabalho, contendo objetivo, resultados, métodos utilizados e
conclusão (ABNT, 2003, 2018).
No Projeto Pedagógico do Curso (PPC) não foi encontrada qualquer referência a
linhas de pesquisa do colegiado, ainda assim, para critério de comparação/investigação, foram
observadas duas linhas de pesquisa contidas nos TCCs: matemática aplicada e educação
matemática as quais foram apresentadas quantitativamente na forma de gráfico (Gráfico 1).
Da mesma forma também, foi apresentado os resultados em relação ao tipo de abordagem
metodológica adotada pelos acadêmicos (Gráfico 2).

3 Resultados e Discussão
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO, em
atendimento de, no mínimo, 20% da oferta de suas vagas a licenciaturas, possui dentre outras,
a Licenciatura em Matemática nos campi Palmas e Paraíso do Tocantins, com entradas anuais,
sendo ambas no turno noturno. O primeiro processo seletivo ocorreu para ingresso em 2009/2
no campus Palmas e 2010/1 no campus Paraíso.
De acordo ao Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso dos Cursos de
Graduação Presenciais do IFTO, (IFTO, 2015, p. 4) ―o TCC é requisito para a obtenção de
grau e diploma nos cursos de graduação em que este trabalho estiver previsto no Projeto
Pedagógico de Curso (PPC)‖, e tem como finalidade:
Despertar o interesse pela Pesquisa e pelo Desenvolvimento Científico, Tecnológico
e Pedagógico peculiares às áreas do curso, com base na articulação entre teoria e
prática, pautando-se pelo planejamento, pela ética, pela organização e pela redação
do trabalho científico. (IFTO, 2015, p. 4)

Conforme (IFTO, 2015, p. 9) ―o TCC deverá ser apresentado sob a forma escrita
(texto monográfico) e oral (exposição e arguição perante banca avaliadora)‖.
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O TCC de acordo ao Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em
Matemática do IFTO campus Palmas o traz como componente curricular, com carga horária
de 30 horas, porém não há aulas, ocorrendo em sua totalidade de forma prática. Tem como
pré-requisito a componente curricular Projeto de Pesquisa, ministrada no 7º semestre, com 30
horas. Para matricular-se em TCC, o licenciando deve ter sido aprovado na componente
Projeto de Pesquisa e integralizado 1880 horas em disciplinas do curso. O professor
orientador é escolhido pelo licenciando e deve pertencer ao colegiado do curso. Não há
descrição das linhas de pesquisas do colegiado de curso. A versão final depositada na
biblioteca tem o caráter de monografia.
O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em Matemática do IFTO
campus Paraíso do Tocantins, traz o TCC como componente curricular no 7º e último período
do curso, com 60 horas, ocorrendo em sua totalidade de forma prática. Não há descrição das
linhas de pesquisas do colegiado de curso. O documento o aborda como ―espaço da formação
do futuro professor como também contribui para o aprimoramento de habilidades de pesquisa
e de acompanhamento de grupos de pesquisa em razão da proximidade com os professores
orientadores‖ e que ―deverá abranger os resultados da prática profissional.‖ (IFTO, 2016, p.
35). A versão final do trabalho depositada na biblioteca tem o caráter também de monografia
como do campus Palmas.
Foram analisados para o presente trabalho, o resumo de sessenta e cinco TCCs dos
campi Palmas e Paraíso do Tocantins, dos licenciandos em Matemática de 2013 a 2018. O
ponto central de averiguação foi identificar a abordagem e o tipo de pesquisa realizado na
escrita do TCC.
Segundo Gil (2002, p. 17) ―pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos‖.
E ainda, ―a pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a
utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos‖.
Seguindo a definição de Carvalho (2015, p. 83), ―o método é o caminho e os passos
para se atingir um determinado objetivo. A técnica é a parte material (os instrumentos) que
fornecem operacionalidade ao método‖. O método é descrito por Descartes como:
Regras certas e fáceis cuja observação exata fará que qualquer pessoa nunca tome
nada de falso por verdadeiro e que, sem despender inutilmente o mínimo esforço de
inteligência, chegue, por um aumento gradual e contínuo de ciência, ao verdadeiro
conhecimento de tudo o que for capaz de conhecer. (DESCARTES, 1971, p. 24).
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Ao realizar a leitura dos resumos observou-se que os mesmos não seguem um padrão
quanto à quantidade de palavras, ressaltando que o regulamento não descreve um número
mínimo ou máximo.
O resumo é obrigatório como elemento pré-textual e de acordo (IFTO, 2015, p. 27)
deve constar a ―apresentação concisa dos pontos relevantes do TCC, fornecendo uma visão
rápida e clara dos objetivos, dos procedimentos metodológicos e das conclusões do trabalho‖.
Constatou-se quanto aos procedimentos metodológicos, que em torno de 37% dos resumos
não apresentam a abordagem metodológica e o tipo de pesquisa realizado.
Os PPCs não apresentam a linha de pesquisa do colegiado do curso, mas na análise,
notou-se nitidamente duas de maneira mais abrangente em relação aos trabalhos depositados,
conforme apresentada no gráfico 1:
Gráfico 1 - Linhas de pesquisa dos TCCs
Matemática
aplicada
17%

Educação
matemática
83%

Fonte: Autores.

Apesar de se tratar de um curso de Licenciatura em Matemática, observa-se que há
orientadores nos colegiados de ambos os campi da ―linha dura‖, conforme nos mostra o
gráfico 1. Dentre os trabalhos, 17% desenvolveram pesquisa na área da matemática aplicada.
Fato este talvez se deva a um percentual de licenciandos que almejavam cursar bacharelado e
por falta de oportunidade não o fizeram ou por se identificarem mais com a área específica do
curso.
Um grande volume, 83%, desenvolveu pesquisa na área de Educação Matemática.
D‘Ambrósio comenta no texto organizado por IGLIORI et. al., (2004, p.71), que ―A
identificação da educação matemática como uma área prioritária na educação ocorre na
transição do século XIX para o século XX‖ e afirma que:
A consolidação da educação matemática como uma subárea da matemática e da
educação, de natureza interdisciplinar, se dá com a fundação, durante o Congresso
Internacional de Matemáticos, realizado em Roma, em 1908, da Comissão
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Internacional de Instrução Matemática, conhecida pelas siglas IMUK/ICMI, sob
liderança de Felix Klein. (D‘AMBRÓSIO in IGLIORI et al., 2004, p.72).

A partir da fundação da citada comissão, criou-se um espaço em que pesquisadores em
educação matemática começaram a se organizar e várias outras fundações foram sendo
implantadas em todo o mundo. No Brasil, em 1988, funda-se a Sociedade Brasileira de
Educação Matemática (SBEM) e após um longo percurso de discussões e estudos, em 1999 o
Grupo de Estudos em Educação Matemática torna-se um Grupo de Trabalho (GT 19) da
ANPEd. (IGLIORI et. al, 2004).
Garnica (2001, p. 40) afirma que ―é também esse preceito – de que não há homem ―e‖
mundo, mas homem ―no‖ mundo – que nos leva a considerar a Educação Matemática – ou a
Educação em seu aspecto global – como área teórico-prática‖. Desta forma, pesquisa em
Educação Matemática dentro das licenciaturas ocupa um importante papel no que tange as
reflexões teórico-práticas por parte dos licenciandos.
Antonio Miguel em Igliori et. al

(2004, p. 84) lembra que, ―resguardadas as

diferenças, um matemático profissional não é um não-educador matemático, do mesmo modo
que um educador matemático não é um não-matemático profissional‖. Mediante isso,
pesquisa em matemática aplicada e educação matemática podem andar juntas e contribuir na
formação inicial de professores de matemática.
As abordagens da pesquisa dos sessenta e cinco TCCs analisados tem-se a
classificação conforme segue no gráfico 2:
Gráfico 2 - Abordagem de pesquisa dos TCCs
Quanti-quali
6%
Quali-quanti
19%

Quantitativo
19%

Qualitativo
56%

Fonte: Autores.
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A maioria dos estudos na área da educação apresentam pouca ou nenhuma
investigação quantitativa como abordagem metodológica, justificado segundo alguns
educadores por não considerarem os aspectos sociais. Para Gatti (2004), há mais de duas
décadas que na formação de educadores e de mestres e doutores em educação não se
contemplam estudos disciplinares sobre esses métodos, exceto análises de dados de avaliações
de rendimento escolar realizadas em alguns sistemas educacionais no Brasil.
Essa visão é corroborada por Gamboa (2003) quando critica o positivismo devido o
seu reducionismo quantitativo e à exclusão da subjetividade na sua pretensão de rigor
matemático e de objetividade, contidos na receita de tratar os fenômenos sociais e humanos
como se fossem objetos físicos. O mesmo autor pondera dizendo que é importante para o
pesquisador compreender os dois métodos, tanto o qualitativo como o quantitativo, mas
reforça ao falar que essas formas de elaboração do conhecimento científico, embora
igualmente válidas, contêm pressupostos histórico-filosóficos muito diferentes que o
pesquisador em educação não pode ignorar.
Apesar de toda a crítica ao método quantitativo Gatti (2004 p. 13) ressalva em seu
trabalho a importância do mesmo:
Os métodos de análise de dados que se traduzem por números podem ser muito úteis
na compreensão de diversos problemas educacionais. Mais ainda, a combinação
deste tipo de dados com dados oriundos de metodologias qualitativas, podem vir a
enriquecer a compreensão de eventos, fatos, processos. As duas abordagens
demandam, no entanto, o esforço de reflexão do pesquisador para dar sentido ao
material levantado e analisado.

Os resultados apresentados no gráfico 2, corroboram com Gatti (2004), já que a maioria
apresentou uma abordagem qualitativa (56%). Garnica (2001) considera como elementos
reguladores centrais em uma pesquisa qualitativa:
A preponderância dos processos indutivos, a predominância de dados descritivos, a
ênfase ao processo em detrimento do produto, a necessidade de questões geradoras e
regras bem definidas de ação para a análise dos dados coletados, critérios de
avaliação públicos, discutidos e acordados pela comunidade, e a responsabilidade do
pesquisador em relação à sua pesquisa – não deslocando tal responsabilidade para
uma pretensa certeza do método. (GARNICA, 2001, p. 1).

Esse número pode ser explicado por tratar-se de um curso de licenciatura que acabam de
certa forma, direcionando os alunos para a pesquisa qualitativa. Apesar disso, percebe-se
claramente o reflexo e o legado de uma educação ainda positivista arraigada na forma como
os educadores preparam os alunos (futuros educadores) traduzidos nos TCCs, que apesar de
tudo, apresentaram 19% de abordagem quantitativa. O fato que talvez possa contribuir com
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esse número, é a cultura do curso, que por ser de matemática, há uma forte tendência dos
alunos e professores preferirem a objetividade e não a subjetividade de uma abordagem
qualitativa. André (2001, p. 54) diz que:
Ganham forças os estudos chamados de ―qualitativos‖ que englobam um conjunto
heterogêneo de perspectivas, de métodos, de técnicas e de análises, compreendendo
desde os estudos do tipo etnográfico, pesquisa participante, estudos de caso,
pesquisa-ação até análises de discurso e de narrativas, estudos de memória, historias
de vida e história oral.

Dos resumos que apresentavam o tipo da pesquisa, tem-se o seguinte resultado, de
acordo com o gráfico 3:
Gráfico 3 - Tipos de pesquisa dos TCCs
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Fonte: Autores.

Dos procedimentos técnicos (Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Documental, Pesquisa
Experimental, Levantamento, Estudo de Caso, Pesquisa Ex-post Facto, Pesquisa-Ação,
Pesquisa Participante) conforme determina o regulamento dos resumos, percebe-se que a
descritiva e exploratória não constam no documento, mas são legítimas. Essas foram
utilizadas em pesquisas quantitativas.
De acordo a Chizzotti (2003):
Diferentes orientações filosóficas e tendências epistemológicas inscrevem-se como
direções de pesquisa, sob o abrigo qualitativo, advogando os mais variados métodos
de pesquisa, como entrevista, observação participante, história de vida, testemunho,
análise do discurso, estudo de caso e qualificam a pesquisa como pesquisa clínica,
pesquisa participativa, etnografia, pesquisa participante, pesquisa-ação, teoria
engendrada (grounded theory), estudos culturais etc. (CHIZZOTTI, 2003, p. 222).
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Percebe-se a diversidade dita por Chizzotti (2003) e André (2001) no gráfico 3, dos
TCCs analisados. Na pesquisa qualitativa os métodos são os mais variados e a preocupação
pauta-se no processo o qual também é flexível.
Conforme o gráfico 3, tem-se como maioria a pesquisa bibliográfica, talvez motivada
pelo pouco tempo que os acadêmicos dispõem, já que é um curso noturno e a maior parte
trabalha, não dispondo de tempo para ir in loco. Em segundo lugar, tem-se a pesquisa de
campo, podendo ser despertado o interesse por participações em PIBID e estágios
obrigatórios. A exploratória ocupa a terceira posição e apareceu em sua totalidade nas
pesquisas da linha de educação matemática e a documental em quarto lugar na linha da
matemática aplicada.
As pesquisas devem pautar-se em avanço de conhecimento, tendo claro o seu
problema para, a partir de então, escolher a metodologia que melhor auxiliará no alcance de
seus objetivos.

4 Considerações finais

Com base nas análises apresentadas nesse trabalho, constatou-se que dos sessenta e
cinco trabalhos, 83% (54 deles), tiveram suas pesquisas na linha de Educação Matemática.
Tratando-se de um curso de Licenciatura em Matemática, esse resultado tem uma enorme
significância no que tange a formação inicial de professores. Percebe-se que esta tem logrado
êxito e que os licenciandos, futuros professores, preocupam-se com o ensino e aprendizagem
de qualidade.
Reflexões no campo teórico-prático puderam se estabelecer na confecção dos
trabalhos, onde orientador e orientado se deparam com situações cotidianas, onde buscam na
teoria aporte para o entendimento.
A Matemática Aplicada aparece como linha de pesquisa, ocupando um percentual de
17%, totalmente compreensível em se tratando de um curso onde a carga horária de
disciplinas específicas da área de exatas é maioria e onde ainda há nos colegiados de cursos,
professores que atuam na matemática pura e/ou aplicada. Não houve nenhum trabalho em
Matemática Pura.
Quanto à abordagem, a pesquisa qualitativa teve destaque, totalizando 75% dos
trabalhos, o que também era esperado em um curso voltado para área de educação. Quanto
aos métodos, verificou-se que a pesquisa bibliográfica, de campo, descritiva, exploratória,
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pesquisa-ação, documental e estudo de caso, com exceção da documental, se colocam sob a
égide da pesquisa qualitativa.
Uma análise não somente dos resumos, mas de todo o trabalho, poderia trazer uma
compreensão mais clara das pesquisas que vem sendo realizadas nestes cursos e explorar
outros aspectos que aqui não foram abordados. Outra reflexão, para futuros trabalhos, também
pode-se pautar no quantitativo de licenciandos que são formados nas licenciaturas foco desse
trabalho como em outras licenciaturas ligadas a área de Ciências da Natureza, Matemática e
suas Tecnologias.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E IMPRESSÕES SOBRE O CONJUNTO
DE OFICINAS DO MÓDULO II DO PROJETO DE EXTENSÃO COM O
TEMA/TÍTULO: A MATEMÁTICA PELA VIA DA LUDICIDADE
Silvana Andrade de Castro(Pedagogia – IE – UFMT) silpedagogia40@gmail.com

Resumo:
Com a mal fama da matemática em ser cansativa, mecânica e exageradamente um amontoado de conteúdos que
muitas vezes não ensinam e apenas promove o decora, o projeto de extensão em Matemática com o titulo
supracitado, através das oficinas matemáticas desenvolvidas com 10 acadêmicas do curso de Pedagogia e com a
supervisão da Professora e Mestre Vanessa Taruco e a Professora e Doutora Sueli Fanizzi, vem desconstruir
esses ultrapassados conceitos e adjetivos sobre a Matemática, através dos jogos e dos referenciais textuais que a
matemática pode vir a ser uma disciplina agradável e de fácil aprendizado, mesmo com as formulas , conteúdos
específicos, a ludicidade mostra que o ensinar matemático vai muito para o além de conta armadas e problemas
sem conexões com o desenvolvimento social do aluno – cidadão. Nas realizações das oficinas do Módulo II,
observou que os alunos compreendem e conseguem desenvolver os exercícios matemáticos, que muitas vezes o
professor que veda qualquer autonomia dos alunos para com o seu próprio aprendizado e que os professores
muitas vezes não estão seguros em relação aos conteúdos matemáticos assim reproduzindo a mecanização das
contas armadas do mesmo jeito que as vezes foram formados nas universidades apenas a reproduzir o
conhecimento mecanizado. A ludicidade que é a base do projeto de extensão comprova que os alunos são
capazes de desenvolver problemas quebrados com contextos atuais, gráficos , contas sem a necessidade de armar
– las a partir do momento que os professores promovem a autonomia durante a aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Projeto de Extensão. Oficinas Matemáticas. Ludicidade. Ensino Fundamental.

1 Introdução
Após uns meses de arsenal teórico sobre a ludicidade na matemática, no dia 31 de
maio de 2019 iniciou as oficinas do Módulo II dentro do projeto de extensão que será
concluído em dezembro de 2019, em dupla com outra acadêmica do curso de Pedagogia,
conclui – se esse modulo no dia 01 de julho de 2019, verificando os trabalhos e copilados dos
alunos da Emeb Agostinho Simplício de Figueiredo – CUIABÁ/MT , com o 6º ano, nesse
módulo II os alunos presentes em sala de aula demonstraram capazes em resolver todos os
exercícios propostos com a metodologia dos jogos, com autonomia em relação ao raciocínio
rápido, cálculo mental sem grandes dificuldades, encontrar resultado sem a mecanização da
construção e resolução dos problemas através da conta armada, mesmo que a escola no papel
da professora regente da sala sempre contempla o conteúdo com tarefas para casa embasados
na conta armada. Em todas as oficinas a professora regente da sala não participou ativamente
das oficinas demonstrando um certo desinteresse em aprender um método novo, como se ela
não precisasse se auto reciclar na participação ativa das oficinas . A questão das dificuldades
de aprendizagem na matemática muito apresentado pela professora regente da escola é
adverso aos copilados mostrados pelos alunos, que são o interesse em aprender, autonomia em
resolver os cálculos, desconstrução da conta armada, substituída pelo cálculo mental e novas
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possibilidades de calculo por amostra ou probabilidades, compressão de gráficos e sistema
monetário interdisciplinar com o social e ambiental de sua sociedade local.

2 As oficinas do Módulo II
PARTE I – DESCRIÇÃO GERAL DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO MÓDULO
1.1 OFICINA 1
Data:31/05/19
Objetivo da oficina: O objetivo da oficina era fazer com que os alunos divididos em
duplas conseguissem resolver problemas de multiplicação e divisão. Porém um tinha
que pensar em como resolver e o outro tinha que registrar o pensamento do colega.
1.2 OFICINA 2
Data:07/06/19
Objetivo da oficina: O objetivo da oficina era dividir os alunos em grupos dar a eles um
envelope com 3 problemas quebrados. O desafio era armar o enunciado dos
problemas e depois resolver cada um deles.
1.3 OFICINA 3
Data: 01/07/19
Objetivo da oficina: O objetivo da oficina era trazer estações com problemas
envolvendo combinações (roupinhas), multiplicação e divisão (dinheirinho) e
subtração e adição (ábaco) para os alunos resolverem.
PARTE II – REFLEXÕES GERAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS
DO MÓDULO
Quando tivemos a hora atividade com a professora regente, a mesma relatou que o
primeiro módulo foi um sucesso, que as crianças gostaram muito e que ela estava ansiosa
para a próxima. Para o segundo modulo, de primeiro foi pensado em uma oficina que
envolvesse tabuada, mas a professora regente pediu que fossem trabalhadas com os alunos
situações problemas, então depois dessa conversa fomos à busca de ideias para a construção
das oficinas. As professoras Sueli e Vanessa foram super atenciosas, nos ajudaram a crescer
muito nos dando autonomia para a elaboração das oficinas que foram um sucesso.

2.2 Da preparação das oficinas
A preparação das oficinas foi tranquila, pois tínhamos muitas ideias para apresentar os
problemas para os alunos, o difícil foi inventar problemas para levar para eles. Tivemos que
estudar muito sobre o assunto para conseguir de maneira clara transmitir aos alunos.
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2.3 Do trabalho com os alunos
A primeira oficina abordou o campo de divisão, a proposta era dividir a turma em
duplas e entregar três problemas de multiplicação e três divisões. Foi dado para as duplas
primeiramente a folha com os problemas de multiplicação, e foi pedido para que elas
resolvessem, porém o aluno que estivesse com o lápis na mão não poderia falar como teria
que resolver os problemas e assim vive e versa. As crianças gostaram muito dessa oficina, as
duplas fizeram com muita facilidade todos os problemas, apenas uma dupla não conseguiu
resolver por falta de atenção ao ler o problema. Vale ressaltar que a maioria deles fizeram a
conta armada. Não foi possível avançar para as contas de divisão, por esse motivo recortamos
os problemas não utilizados para reaproveita-los na segunda oficina cujo nome era
―problemas quebrados‖. Colocamos os três problemas recortados em um único envelope,
dividimos a sala em seis grupos e pedimos para eles primeiramente montar o enunciado dos
problemas e depois resolver as operações. Nenhum dos grupos tiveram dificuldades para
montar o enunciado, porém a sala estava muito agitada, houve muita gritaria, uma aluna não
quis participar da oficina pois não queria ficar no mesmo grupo de um dos colegas. Vale
ressaltar que o ultimo problema todos eles não conseguiram resolver, pois o enunciado
traziam diversos números e eles não souberam organizar as ideias e nem conseguiram
descobrir se era de multiplicação ou de divisão. Corrigimos no quadro os problemas
ensinando a eles como organizar as ideias trazidas no problema para depois resolver. A
terceira oficina por ser a ultima pensamos em trazer algo mais voltado para brincadeiras,
então, dividimos a sala em estações na qual dentro dessas estações seriam trabalhados
problemas de divisão e multiplicação por meio de dinheiro, problemas combinatórios por
meio de roupinhas confeccionadas e problemas de adição e subtração com o ábaco. As
crianças estavam bem calmas, fizeram com facilidade as atividades propostas e pediram pra
trazer mais oficinas como essa.

2.4 Da relação com a professora regente
Infelizmente a professora não participou das oficinas, ela aproveitava o tempo para
fazer outros trabalhos pendentes, mas quando precisávamos dividir a sala ou quando
perdíamos o controle dos alunos ela sempre intervia, assim como no final de todas as oficinas
ela vinha até nós para falar o que achou e quais alunos tínhamos que ajudar mais.

2.5 Dos encontros coletivos no IE
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Poder compartilhar com as outras alunas e com as professoras do projeto as nossas
angustias e experiências é de suma importância, pois nos ajuda a ver que os mesmos
problemas apresentados nas outras turmas são muitas vezes os mesmos que nós também
pudemos observar.

3 Considerações e Impressões


Despreparo da professora em aplicar com segurança os conteúdos



Desinteresse em participar ativamente com as acadêmicas de Pedagogia das

Oficinas


Mecanização da conta armada e problemas com linguagem de difícil

entendimento de como resolve – lo


Ausência da promoção da autonomia dos alunos por parte da professora



Descompromisso em formação continuada por parte da professora regente



Insegurança dos alunos em que a professora cobra que não pode sair do

processo da conta armada, delimitando – os


Uma descompensação visível entre o que é ser autoridade e ser autoritária, por

parte da professora regente


Desinteresse dos alunos nas atividades propostas



Engessamento didático e pedagógico na relação escola – professor, escola –

aluno, aluno – professor.

4 Considerações Finais
O primeiro ponto que destacamos é que as crianças não apresentaram dificuldades em
fazer divisão e multiplicação, o que elas não têm domínio é com a interpretação e organização
das informações que os problemas trazem. O segundo ponto que pudemos observar é que a
pratica convencional de levar os conteúdos para os alunos desmotivam, levar atividades com
outa proposta que não seja a de armar conta desperta nos alunos a vontade de resolver.
Referências
ABRANTES, Paulo et al. A Matemática na Educação Básica. Capítulo 2: Matemática para
todos. Lisboa: Ministério da Educação – Departamento da Educação Básica, 1999.
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ALGUMAS PALAVRAS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES FREIREANAS
À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Terezinha Rosa da Silva (PPGE/UFMT) – tererosasilva12@hotmail.com
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie (PPGE/UFMT) - marponda@bol.com.br
Resumo:
O presente texto, de cunho bibliográfico, tem como objetivo revisitar algumas obras de Paulo Freire, buscando
refletir sobre suas contribuições teórico –metodológicas,
deixadas à
Educação de Jovens e Adultos,
especialmente no que concerne ao ensino da matemática. Na condução das reflexões, partimos de uma proposta
da Disciplina Seminário Avançado I - Educação em Ciências e Educação Matemática do Programa de PósGraduação em Educação do Instituto de Educação - (PPGE) da Universidade Federal de Mato Grosso –UFMT.
O estudo se revelou essencial para a construção de uma produção de conhecimento sobre os pressupostos
freireanos voltados aos professores de Matemática, nos quais Paulo Freire defende uma prática que permita ao
estudante ser protagonista de movimentos voltados para a humanização e problematização a partir de seus
saberes tradicionais e de suas leituras de mundo.
Palavras-chave: Paulo Freire. Educação de Jovens e Adultos. Ensino de Matemática.

1 Introdução
Como muitos, o presente estudo, resulta das discussões e das orientações com a
professora orientadora e contribuições dos demais professores da Disciplina Seminário
Avançado I - Educação em Ciências e Educação Matemática do Programa de Pós-Graduação
em Educação do Instituto de Educação - (PPGE) da Universidade Federal de Mato Grosso –
UFMT, realizada no primeiro semestre de 2019, a qual tem como objetivo compreender os
pressupostos filosóficos que fundamentam o pensamento científico e matemático. Assim,
objetivando ampliar a reflexão e o olhar de forma mais envolvente e aprofundado para os
caminhos metodológicos que vêm sendo traçados a partir das pesquisas em Educação
Matemática para jovens e adultos, é o que se pretende com este estudo, tomando entre os
vários epstemólogos estudados na disciplina, as contribuições do Educador Paulo Freire.
A preocupação central aqui é compreender e destacar os pressupostos da teoria
freireana que orientam a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, especialmente
no que concerne a prática no ensino da matemática, considerando que Paulo Freire é o
principal percussor das discussões pedagógicas voltadas a esse público.
Indiscutivelmente, ao lermos algumas obras de Paulo Freire, temos uma ideia da
grandiosa contribuição deixada por esse educador à educação de jovens e adultos. É
importante ressaltar que essas contribuições foram resultantes de muitas movimentações
populares com objetivo de motivar e ouvir as vozes das massas populares que sempre foi sua
preocupação.
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Conhecido como um teórico de maior projeção da Educação de Jovens e Adultos e
dos mais importantes educadores do Brasil, Paulo Freire preocupou com os métodos e
técnicas para alfabetizar, os quais segundo ele deveriam passar necessariamente pelo
reconhecimento da identidade cultural do aluno, sendo o diálogo a base de seu método. Em
sua abordagem sobre Educação de Jovens e Adultos, considerava que os educadores no ato de
educar precisavam privilegiar o diálogo e o trabalho em grupos e valorizando os
conhecimentos trazidos pelos educandos. Nesse sentido, Freire (1976) aponta que:
Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de adultos demanda,
entre educadores e educando, uma relação de autêntico diálogo. Aquela em que os
sujeitos do ato de conhecer (educador-educando; educando-educador) se encontram
mediatizados pelo objeto a ser conhecido (p. 49).

Assim, propôs uma concepção pedagógica denominada Círculo de Cultura, na qual
defende uma nova relação entre educadores e educandos.
Veja bem, se o alfabetizador não está, sobretudo, disposto a viver com o
alfabetizando uma experiência na qual o alfabetizando diz a sua palavra autêntica,
tendo, no alfabetizando, um criador da sua aprendizagem. Pois bem, esse é um
princípio que eu acho fundamental. Agora, uma outra consequência disso, desse
falar a e falar com: eu só falo com, na medida em que escuto também. ―Eu só escuto
na medida em que eu respeito, inclusive o que fala me contradizendo‖. (FREIRE,
1992, p. 5)

No caso dos estudantes com maior idade, que ainda não estão alfabetizados, o
professor, em especial o que ensina matemática precisa considerar tais aspectos, procurando
adaptar as novas mudanças e buscar alfabetizar esses alunos a partir de suas experiências com
a vida cotidiana e como as necessidades de cada um. Essa sempre foi a preocupação de Paulo
Freire. Daí o interesse em pesquisar e desenvolver este trabalho, utilizando as concepções
freireana, devido sua importância para minha pesquisa no curso de mestrado, na qual pretendo
investigar, entre outros aspectos, a prática pedagógica do professor que ensina matemática na
Educação de Jovens e Adultos.

2 Educação de Jovens e Adultos: as marcas de Paulo Freire

Iniciamos nossa reflexão no presente texto com as seguintes questões: que concepção
de educação é proposta pelo Educador Paulo Freire no âmbito da Educação de Jovens e
Adultos? Que marcas ele nos deixou sobre essa modalidade de ensino? Que pressupostos da
teoria freireana orientam a prática pedagógica do ensino de matemática na Educação de
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Jovens e Adultos? Em resposta a esses questionamentos de início, podemos dizer que muita
coisa!
Os estudos de Paulo Freire evidenciam que ele é, sem dúvida a principal e mais forte
referência na Educação de Jovens e Adultos no Brasil, o que implica dizer que seu
pensamento influenciou no modo de propor a educação para esse público, embora muitas
vezes as práticas pedagógicas e formulações curriculares não revelem de forma efetiva os
efeitos dessa referência.
No debate educacional, Paulo Freire ainda é muito atual, assim como suas concepções
de mundo e de educação. Notadamente, sua práxis como educador trouxe elementos
referenciais importantes para se pensar um processo educacional- escolar que insira
positivamente no processo social, sobretudo, no processo de ensino de jovens e adultos.
De acordo com Papudo, (2008) o aparecimento de experiências da alfabetização de
jovens e adultos foi sucitado, principalmente pelo Movimento de Cultura Popular ligado às
formulações de Paulo Freire e pelos Centros Populares de Cultura e Movimento de Educação
de Base vinculado a uma ala progressista da Igreja Católica, na década de 1960. Os objetivos
desses movimentos eram buscar a superação de uma política educacional rural colocado pelo
Estado a serviço dos interesses do capital, ―promovendo a negação de uma escolaridade
voltada para a práxis‖ desses trabalhadores e tendo como referencial os valores e modelos da
urbanização (LEITE,1999, p. 42).
Objetivando a superação da realidade perversa do analfabetismo, Freire buscou
implantar no SESI um programa de educação de adultos que atendesse aos adultos
trabalhadores analfabetos. Preocupado com a valorização e com a alfabetização das classes
desfavorecidas e excluídas pelos sistemas sociais em que estavam inserido, buscou
estabelecer a vinculação entre a teoria e a prática, entre ação e reflexão e a rejeição a toda e
qualquer postura idealista, mecanicista e voluntarista. (FREIRE, 1982).
Nesse sentido, compreendemos que a educação de jovens e adultos é herdeira dessas
configurações e motivações, mas é fruto direto da luta de Paulo Freire, que com sua
pedagogia crítica e libertadora ―acabou por se tornar um marco teórico na Educação de
Adultos, desenvolvendo uma metodologia própria de trabalho [...] a partir do princípio de que
a educação era um ato político, podendo servir tanto para a submissão como para a libertação
do povo‖. (SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2006, p.5).
A Educação de Jovens e Adultos tem relação intrínseca com a Educação Popular em
que ambas tiveram sua história alicerçada em lutas sociais, tendo Paulo Freire como um dos
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percussores em favor da alfabetização, o qual tinha como objetivo uma educação democrática
e libertadora, partindo da ―realidade e da vivência dos educandos Aranha‖ (1996, p.209).
Do exposto, pode-se afirmar que Paulo Freire, considerado como um dos mais
célebres educadores brasileiros deixou marcas imprescindíveis para a educação, sobretudo,
para a educação de jovens e adultos.

3 Concepção de Educação de Paulo Freire

Ao examinarmos a proposta de ensino de Paulo Freire, podemos afirmar que,
objetivamente seus interesses eram aspirar novas concepções de educação que fossem capazes
de libertar as pessoas da opressão. Em outras palavras, Freire objetivava a superação de uma
concepção de educação com foco no desenvolvimento das capacidades produtivas do ser
humano com propósito de instrumentalizá-lo a serviço de grupos capitalistas, dando lugar a
uma concepção de educação que considerasse o estudante como ser, que precisa ser
respeitado e com potencial de intervir e transformar da realidade.
Na concepção de Paulo Freire, a educação deve ser desenvolvida de modo a superar as
concepções fragmentadoras que por muito tempo, orientou a prática escolar voltada ao
contexto de jovens e adultos no Brasil. Nesse sentido, como ele mesmo nos ensinou por meio
de sua práxis, o processo de ensino deve ser substanciado por uma visão crítica e concreta
sobre os conteúdos vivenciados pelos estudantes adultos nas relações estabelecidas
socialmente, especialmente nas relações de trabalho.
Em suas obras, Paulo Freire denuncia intensamente a alienação exercida pela
sociedade capitalista sobre as pessoas. Por essa razão, defende que educação deve visar
sempre à libertação, à transformação radical da realidade, para torná-la mais humana,
permitindo assim que as pessoas sejam vistas e reconhecidas de forma digna e de forma
igualitária. Para Freire a educação em sua amplitude, deve possibilitar a leitura crítica do
mundo, de modo a implicar na denúncia da realidade. Por meio de sua pedagogia crítica
defende a educação como um ato político de libertação e emancipação das pessoas tornandoas autônomas e conscientes de seus direitos na sociedade. Para isso, freire ressalta a
importancia do ato educativo acontecer de forma dialógica para que haja uma relação
pedagógica significativa e promotora de uma visão crítica do mundo. Nesse sentido,
O diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação
enquanto homens. Por isto o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o
encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao
mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar
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ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornasse simples troca das ideias a
serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1987, p. 45).

Paulo Freire sempre levou em consideração o saber do outro. Em sua concepção, a
educação e o principal instrumento para tornar as pessoas com senso crítico e politizadas e
segundo ele para integrá- las ao mundo. Partindo desses princípios, Paulo Freire, propôs uma
concepção pedagógica denominada Círculo de Cultura, com o propósito de defender uma
nova relação entre educadores e educandos:
Veja bem, se o alfabetizador não está, sobretudo, disposto a viver com o
alfabetizando uma experiência na qual o alfabetizando diz a sua palavra autêntica,
tendo, no alfabetizando, um criador da sua aprendizagem. Pois bem, esse é um
princípio que eu acho fundamental. Agora, uma outra consequência disso, desse
falar a e falar com: eu só falo com, na medida em que escuto também. ―Eu só escuto
na medida em que eu respeito, inclusive o que fala me contradizendo‖. (FREIRE,
1992, p. 5).

Voltando suas preocupações à Educação de jovens e adultos, Paulo Freire, defende
uma pedagogia que privilegia atividades que realmente faça sentido a esse público. Dessa
forma, ressalta que o fazer pedagógico dos educadores deve ser pensado, de modo a propiciar
condições para a manifestação de vivências e práticas que permita promover uma educação
problematizadora da realidade em que esses estudantes estão inseridos, privilegiando o
diálogo, a reflexão e a criatividade. (FREIRE, 1989).
Nessa direção o autor chama atenção para a importância do educador ser um
profissional comprometido com a aprendizagem dessas pessoas, no sentido de adequar
incessantemente práticas e métodos cada vez mais relacionados à realidade delas. Ao adotar
essa postura ―não há razão para se envergonhar por desconhecer algo, testemunhar a abertura
dos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes necessários à prática
educativa‖ (FREIRE, 1999, p. 153).
Observa que a grande preocupação de Freire é defender uma prática pedagógica, cujo
conteúdo se adaptem às necessidades dos educandos, pois ele considera que a relação de
aprendizagem passa por mediações institucionais, cotidianas, políticas, culturais vivenciadas
por eles. Nesse sentido o trabalho com jovens e adultos deve propor a catalisar essas
dinâmicas, com a finalidade de proporcionar o que vemos na fala de um analfabeto, pois
―quero aprender a ler e a escrever para mudar o mundo‖ (FREIRE, 2000a, p. 121).
Todo o exposto, leva a entender a importância do professor alfabetizador ressignificar
suas concepções acerca do processo alfabetização, tendo uma postura crítica frente a sua
prática, de modo, a dar aos seus alunos, oportunidade de discutir não somente os problemas
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de sala de aula, mas buscar alternativas visando sempre o desenvolvimento de um processo de
ensino e aprendizagem significativo para a vida deles.

4 Pressupostos da teoria freireana que orientam a prática pedagógica do ensino de
matemática na Educação de Jovens e Adultos
Outra contribuição de Paulo Freire para o sistema educacional que merece destaque
para análise diz respeito a educação matemática para jovens e adultos, a qual ele propõe uma
didática revolucionaria, alertando para a necessidade dos educadores não separar os conteúdos
a ser ensinados dos saberes locais da realidade existencial dos educandos (FREIRE, 2013).
Em sua abordagem sobre o ensino da matemática para jovens e adultos, Freire
considera que a prática pedagógica em sala de aula deve superar a visão tradicional de
repetição de conteúdos voltados apenas para o ato de ler, escrever e contar. A Educação
Matemática, para ele deve ser orientada por objetivos definidos, que convergem para uma
educação democrática e libertadora em que leve o estudante assumir-se como sujeito da
aprendizagem vendo-se capaz de refletir e transformar a realidade, pois não resta dúvida de
que nossas principais responsabilidades consistem em intervir na realidade e manter nossa
esperança (FREIRE, 2001, p. 37).
Segundo Freire(1967)
Os professores de Matemática mais que ―ministradores de aulas‖ devem ser
mediadores do conhecimento, auxiliadores, fazendo com que os alunos se tornem
seres criativos, reflexivos e críticos, interativos, colaboradores, que podem e devem
opinar, participar, livres para pensar e construir seu próprio conhecimento como
bem ( p. 56),

Os propósitos de Freire eram concretizar um projeto educativo que reconhecesse a
cultura dos estudantes através do diálogo. Assim, questionava:
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a
disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a
constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a
vida? Por que não estabelecer uma ―intimidade‖ entre os saberes curriculares
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? (
FREIRE, 2012, p.32).

Paulo Freire defende a ideia de que a educação veja o conhecimento como um
instrumento para a ação mais eficaz das pessoas sobre o mundo e levanta a bandeira de que
esta ação tem que ser sempre uma marca para mudança e não é nunca um ato neutro. Sua
preocupação maior estava voltada para a alfabetização que serve aos mais pobres, uma
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alfabetização que dá a força e a capacidade aos alfabetizandos, que usam a língua e a escrita
para a reflexão da realidade e para o desvelamento do que ainda não é do conhecimento deles.
Assim, para Freire (1997)
É preciso que o(a) educador(a) saiba que o seu ―aqui‖ e o seu ―agora‖ são quase
sempre o ―lá‖ do educando. Mesmo que o sonho do(a) educador(a) seja não somente
tornar o seu ―aqui-agora‖, o seu saber, acessível ao educando, mas ir mais além de
seu ―aqui-agora‖ com ele ou compreender, feliz, que o educando ultrapasse o seu
―aqui‖, para que este sonho se realize tem que partir do ―aqui‖ do educando e não do
seu. No mínimo, tem de levar em consideração a existência do ―aqui‖ do educando e
respeitá-lo. No fundo, ninguém chega lá, partindo de lá, mas de um certo aqui. Isto
significa, em última análise, que não é possível ao(a) educador(a) desconhecer,
subestimar ou negar os ―saberes de experiência feitos‖ com que os educandos
chegam à escola (FREIRE, 1997, p. 31)

Frente a esses pressupostos podemos observar que Paulo Freire não acreditava em uma
Educação desvinculada da realidade. Por isso, ele defendia que no processo de ensino, o
professor tenha uma relação direta com os estudantes, cabendo, portanto a ele agir como um
interlocutor, no sentido de dinamizar atividades que os levem os a se comunicar e a expressar
seus pensamentos, construindo pontos de vistas próprios em relação ao mundo. Ele sempre
levou em consideração o saber do outro.
Por meio das leituras de e sobre Paulo Freire, percebemos que sua preocupação por
uma educação por meio da leitura da realidade é constante. Alfabetizar em seu pensar não é
um ato isolado, nem teórico, nem mecânico, mas aprender a decodificar o mundo que nos
rodeia, isto é, aprender não só a ler palavras e números, mas também a compreender o
significado dos objetos que estão em nossa volta. Essas premissas são defendidas por Paulo
Freire também no que refere ao ensino da matemática, pois como ele mesmo ressaltou numa
entrevista com Ubiratan D'Ambrósio ( 2008) ―Eu acho que no momento em que você traduz
a naturalidade da matemática como uma condição de estar no mundo, você trabalha contra um
certo elitismo com que os estudos matemáticos, mesmo contra a vontade de alguns
matemáticos, tem‖( FREIRE, 2008).
5 Considerações finais

Ao reavermos as premissas do pensamento de Paulo Freire, temos a sensação de estar
fazendo uma leitura de um autor da atualidade, preocupado com a educação não só de jovens
e adultos, mas dos demais seguimentos. Por certo, suas teorias e técnicas desenvolvidas para o
processo de alfabetização, faz-nos conferir-lhe um tribuito por sua contribuição à Educação de
Jovens e Adultos, sobretudo na educação matemática. Notadamente, são muitas as marcas
deixadas por Paulo Freire para o sistema educacional brasileiro e que, hoje, se fazem
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presentes em muitas propostas educativas, mas que, no nosso ponto de vista, ainda precisam
serem efetivadas na prática de muitos educadores.
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ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO ÁPIS – ALFABETIZAÇÃO
MATEMÁTICA: PROXIMIDADES E DISTANCIAMENTOS DA
PROVINHA BRASIL
Silvana Andrade de Castro (UFMT) – silpedagogia40@gmail.com
Resumo
Com a obrigatoriedade da Provinha Brasil e sua matriz de referencia, analizou – se o livro didático de
matemática da coleção Ápis – Alfabetização Matemática, para alunos do segundo ano do ensino fundamental 1,
que é usado numa escola municipal da cidade de Cuiabá. Justifica – se a análise do livro didático da coleção
Ápis – Alfabetização Matemática para verificar as proximidades e distanciamentos com a matriz de referência da
Provinha Brasil, após todas as leituras e análises realizadas em todo o livro, percebe que o mesmo se distancia da
matriz de referência da Provinha Brasil no eixo quarto, aonde coloca as competências descritores/habilidades que
traz os seguintes texto: C6 – Ler e interpretar dados em gráficos , tabelas e textos, D6.1 – identificar informações
apresentadas em tabelas, D6.2 – identificar informações apresentadas em gráficos de colunas, o livro didático
Ápis , não contem conteúdos gerais e específicos de gráficos ou tabelas, não colaborando na integral de
aprendizagem de conteúdos para a satisfação e preparação do aluno para o próximo ano e para a Provinha Brasil.
Palavras – Chaves: Provinha Brasil. Livro didático. Matriz de Referência.

1 – Introdução
O presente artigo é um requisito de nota final da disciplina de Organização e
Funcionamento e Estrutura da Educação Básica (OFBE), como disciplina obrigatória do curso
de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso de 2017/2 a 2018/1, após estudar os
conteúdo , percebeu a necessidade em verificar se alguns livros de matemática do Ensino
Fundamental 1, respeitam e estão dentro da matriz de referência da Provinha Brasil, que é
uma avaliação diagnóstica que visa investigar as habilidades desenvolvidas pelas crianças
matriculadas no 2º ano do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras, é dividida nas
provas de português e matemática, possui uma matriz de referência qual se localiza todos os
conteúdos que a escola deve passar para o aluno, assim o preparando também para a mesma
em quesito avaliação em grande escala, sendo assim, o livro didático deve estar em acordo
com essa matriz de referência, tanto em português( não será analisado) quanto em
matemática. As escolas escolhidas são as escolas públicas municipais da cidade de Cuiabá –
MT e o livro escolhido é o livro didático Ápis – Alfabetização Matemática. O objetivo desse
artigo foi analisar e verificar as proximidades e distanciamentos com a matriz de referência da
Provinha Brasil. Após todas as leituras e análises realizadas em todo o livro, percebe que o
mesmo se distancia da matriz de referência da Provinha Brasil no eixo quarto.
2 - Análise e Discussão dos dados: do livro didático Ápis – Alfabetização Matemática:
proximidades e distanciamentos da provinha Brasil.
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As proximidades do livro Ápis – Alfabetização Matemática e a matriz de referência da
PB, localiza no eixo 1 – mobilizar ideias, conceitos e estruturas relacionadas em relação do
significado dos números e suas representações, o livro contempla esse eixo no capitulo 1 Números, da página 12 até a 33, as tarefas consistem na contagem de objetos, pessoas,
sequência numérica, noções de unidade, dezena e centena. São contempladas também o C2 e
C3, resolver problemas por meio de adição ou subtração, multiplicação e divisão, encontradas
nos capítulos 3, 5, 6, 7, 8, páginas 68 até 100, depois da 134 até 234, com textos matemáticos
apresentando, quantidades de livros e atividades com o material dourado, régua de contagens
de decimais , jogos dos sete erros, etc. Se a Provinha Brasil contemplasse somente esse eixo 1
o livro didático estaria em acordo para ser utilizado em sala do segundo ano do ensino
fundamental, não há distanciamento em relação a matriz de referência e o livro Ápis de
matemática do segundo ano do ensino fundamental.
O livro didático Ápis – Alfabetização Matemática ( 4 e 5 anos) mesmo em
consonância com o Programa Nacional do Livro Didático de 2016, nas disciplinas –
conteúdos de geometria, grandezas e medidas ( eixo 2 e 3 da matriz de referência da PB),
distribuídos nos capítulos 2, 4 e 9 ( 1º ano e 2 º ano), apresenta no livro do segundo ano, o
mesmo desse artigo, do segundo ano do ensino fundamental, apresenta índice abaixo do
recomendado do Programa Nacional do Livro Didático de 2016, porém retomando a matriz de
referência da Provinha Brasil, o livro didático Ápis – Alfabetização Matemático, não
contempla e nem está em consonância com o quarto eixo da matriz de referência da PB, por
não apresentar em seus conteúdos , o de ler e interpretar dados em gráficos, tabelas e textos.
Assim, o livro distancia da Provinha Brasil, não possibilitando a formação integral, social,
cultural e interpretativa gráficas de sua vida na sociedade e não prepara os alunos
integralmente para Provinha Brasil em qualquer das duas etapas.
Golfeti (2017) traz em seu artigo, que o estudo de gráficos, tabelas e estatística mesmo
no ensino fundamental, desenvolve o pensar e o raciocinar crítico do aluno, diminui as
dificuldades em outras disciplinas que tragam informações no formato de gráfico e tabela,
além de configurar uma parte cultural geral para os futuros cidadãos, com isso comprova mais
uma vez que, o livro didático Ápis de Alfabetização Matemática, inopera no campo didático
da formação integral matemático do aluno, por não colocar em seu conteúdo a estatística
(estudo dos gráficos, tabelas, e textos matemáticos , mesmo que no segundo ano do ensino
fundamental seja colocado como noções, exemplo : quantos alunos fazem aniversários no mês
de março?, fazendo assim os alunos converter texto matemáticos em dados para quantificação
em formato de figuras, círculos como os gráficos em formato de pizza) , em nenhum
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momento de produção do livro, é contemplado o conteúdo estatístico, estudo de gráficos e
tabelas.

Considerações Finais
Assim o livro didático Ápis – Alfabetização Matemática para os segundos anos do
ensino fundamental, não é apropriado que o professor o escolha porque não está integralmente
ligado a matriz de referência obrigatória da Provinha Brasil, com isso não contempla o
aprendizado dos alunos e não os prepara para a próxima etapa dos estudos e de seu
desenvolvimento social, pois o ensino – aprendizagem de ler, identificar e interpretar gráficos
, tabelas e textos, fazem parte do processo de letramento e alfabetização matemática,
obrigatório segundo o PNAIC – Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, da – se
a suspensão do livro referenciado nesse artigo para as devidas adaptações legais, comprovadas
em toda a construção desse artigo.
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ARTE E MATEMÁTICA POR TODA PARTE
Ana Paula Rodrigues de Souza (Escola Estadual Padre Tiago) – anarodriso@gmail.com
José Humberto Verissimo Zuchetti (PPGEdu/UNEMAT) – humbertoverissimo@superig.com.br
Resumo:
O presente trabalho visa relatar a elaboração, desenvolvimento e resultados de um projeto interdisciplinar,
surgido em meio a reflexões no espaço formativo da Sala do Educador, em uma escola estadual do interior de
Mato Grosso, e que foi desenvolvido por três professores do sexto ano do Ensino Fundamental com as
disciplinas de Língua Portuguesa, Arte e Matemática. O principal objetivo deste projeto foi o de proporcionar,
por meio do trabalho colaborativo entre três professores, um ambiente que facilite a relação de conceitos
geométricos com o cotidiano dos estudantes da referida turma do Ensino Fundamental. Para tanto, o projeto se
efetivou por meio de reuniões e ações desenvolvidas no terceiro bimestre letivo do ano de 2015. As reuniões
ocorriam semanalmente nas quais os docentes elaboravam os planejamentos didáticos e acompanhavam o
desenvolvimento de ações, propiciando ao estudante vivenciar um momento lúdico e com ele compreender a
relação da geometria com outros componentes curriculares. Neste sentido o referido trabalho buscou fazer com
que os alunos percebessem as formas geométricas que permeiam seu dia a dia, pois estamos inseridos em um
mundo repleto de formas e cores, as quais se relacionam com conteúdos vistos nas grades curriculares das
escolas. As atividades realizadas através deste projeto possibilitou a criação de ambientes propícios a
aprendizagem siginificativa, potencializou as relações interpessoais existentes na turma e minimizou as
dificuldades apresentadas, pelos estudantes, em reconstruir conceitos geométricos associando as disciplinas de
Matemática, Língua Portuguesa e Artes.
Palavras-chave: Projeto Interdisciplinar.Aprendizagem. Matemática. Geometria Plana..

1 Introdução

Era intenso e continuo o diálogo entre os professores e gestores da Educação Básica,
nos espaços de formação continuada na Sala do Educador, em uma escola estadual do interior
de Mato Grosso, sobre a necessidade de adotarem novas metodologias, projetos e diversas
atividades que propiciem maior participação e interesse dos alunos em participar e envolverse no desenvolvimento de diversas atividades propostas regularmente durante as aulas de
diferentes disciplinas. Nestes espaços formativos e neste contexto escolar, os professores
percebiam que suas práticas docentes, comumente, eram pautadas em teorias com as quais os
alunos não conseguiam lidar e de difícil apreensão para os mesmos. Portanto, os professores
buscavam, e ainda buscam, alternativas em que fosse possível proporcionar ao estudante um
aprendizado mais significativo, por meio da indissociabilidade entre teoria e prática com o
objetivo de criar ambientes de aprendizagem relacionando as vivências empíricas dos
estudantes com o estudo dirigido pelo professor.
A proposta de construir este relato de experiência vem ao encontro da possibilidade de
expor para além dos muros da escola um momento vivido por três professores desta unidade
escolar, no ano de 2015, ao elaborar e desenvolver um projeto interdisciplinar com as
disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Arte, intitulado como Arte e Matemática por
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toda parte, sobre o conteúdo de Geometria Plana com estudantes do sexto ano do ensino
fundamental. Portanto, traremos maior esclarecimento sobre a elaboração, o desenvolvimento
e resultados na redação deste relato.

2 A elaboração e desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar

Para o grupo de estudantes do sexto ano da referida escola, e acreditamos ser comum
aos demais grupos de estudantes, quando se fala em Língua Portuguesa e Matemática o que
percebemos são aqueles que amam ou rejeitam as referidas matérias. No entanto, há maior
prevalência daqueles que possuem maior resistência pela Matemática do que a Língua
Portuguesa, e também, há os que acreditam que a disciplina, as aulas de Arte é um momento
de descontração. Acreditamos que neste momento, cabe ao educador rever sua didática para o
tratamento destas disciplinas, proporcionando mudanças significativas na concepção das
crianças e adolescentes sobre ambas as áreas do conhecimento, porém alguns ainda utilizam
uma metodologia tradicionalista afastando os jovens cada vez mais deste propósito.
E neste caminho, depreendendo dos estudos de Sena e Ciríaco (2016), afirmamos ser
de grande importância organizar a prática pedagógica com vistas a contribuir para a
construção da autonomia do estudante. Portanto, ancorados nestes autores e em Santos e
Nacarato (2014), verificamos, que as atividades pedagógicas devem ser projetadas de modo a
auxiliar a ampliação do conhecimento dos estudantes, sendo assim, o professor deve buscar
valorizar o conhecimento já adquirido pelo aluno, explorando e aprofundando habilidades e
competências construídas ao longo dos anos permitindo que o mesmo perceba existência de
conexão entre o que se estuda na escola e o que se vivencia nos espaços não escolares.
Nesse sentido, propomos a elaboração de um projeto que envolva as disciplinas de
Matemática, Língua Portuguesa e Arte com o objetivo de proporcionar um ambiente, por
meio de uma metodologia pautada na realização de atividades, ações interdisciplinares que
facilite a interpretação dos alunos para que identifiquem, no mundo físico, a presença de
aspectos matemáticos, enfatizando a geometria plana, sua importância para o entendimento de
diversas situações e a relação com outros componentes curriculares.
Neste momento, cabe relembrarmos que os encontros para formação que vivenciamos
em 2015, através do projeto Sala do Educador, foram intensos. Com eles foi possível
trocarmos muitas experiências, entre professores e gestores da escola, revemos nossas
propostas pedagógicas envolvendo o revisitar nossos planejamentos, atividades regulares e
avaliativas, as relações interpessoais entre professor-estudante, professor-professor e
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professor-gestor, bem como, os índices das avaliações externas e, assim, percebemos a
necessidade de as reelaborarmos de modo que fossem inovadoras em nosso contexto escolar,
ou que pelo menos, por meio delas, proporcionássemos aos nossos estudantes um trabalho
que potencializasse a relação da empiria, vivenciada em seus espaços cotidianos, com a teoria
trabalhada no ambiente escolar.
Todo este envolvimento, nos possibilitou elaborar este projeto interdisciplinar. Nos
espaços da Sala do Educador nos reunimos e decidimos trabalhar interdisciplinarmente
abordando o conteúdo de Geometria, dando ênfase a Geometria Plana, pois a turma do sexto
ano em que trabalhávamos estava no processo de exploração das semelhanças e diferenças
existentes entre as figuras planas.
Foram momentos sutilmente conflituosos e descontraídos entre nós professores, até o
ponto de decidirmos qual conteúdo traríamos para a abordagem deste projeto. Cada professor,
possuía um posicionamento divergente sobre o conteúdo que poderíamos abordar, mas
víamos que o trabalho com a Geometria traz para o espaço escolar um campo enriquecedor
para o aprendizado das três disciplinas e que poderíamos integrá-las em um mesmo propósito.
Desta maneira gostaríamos de, além de propor aprendizagem significativa a nossos
estudantes, contribuir com os professores que possuem dificuldades em trabalhar com este
campo da Matemática, pontuado por Lorenzato (1995) como um campo quase ausente na sala
de aula, devido a falta de conhecimento sobre o conteúdo a ser trabalhado.
Considerando que o professor que não conhece Geometria também não conhece o
poder, a beleza e a importância que ela possui para a formação do futuro cidadão,
então, tudo indica que, para esses professores, o dilema é tentar ensinar Geometria
sem conhecê-la ou então não ensiná-la. (LORENZATO, 1995, p. 3-4).

Desta forma, partindo deste entendimento do autor supracitado, relacionando a
importância do trabalho com a Geometria e a dificuldade que os professores enfrentam ao
ensiná-la, agregando sua revelação sobre ―a geometria é um excelente apoio as outras
disciplinas‖ (Lorenzato, 1995, p. 6), partimos para a construção de nosso projeto.
Inicialmente, aproveitamos os momentos que nos eram cedidos no espaço de
formação da Sala do Educador para discutirmos sobre as ações que seriam desenvolvidas no
projeto, e posteriormente, marcávamos encontros para concluirmos as ideias que foram
iniciadas durante essa formação. Sendo assim, o projeto foi se constituindo e desenvolvido
com os estudantes durante o terceiro bimestre do ano letivo de 2015, em meio a encontros que
eram realizados semanalmente durante as aulas dos respectivos professores, porém todas as
ações que foram desenvolvidas com os alunos eram decididas em conjunto durante os
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intervalos da Sala do Educador que eram cedidos para possibilitar o desenvolvimento de
projetos.
Desta maneira, professora de Arte trabalhou o movimento cubista com os alunos,
suas características e os principais representantes, apresentando obras de arte dos principais
artistas do movimento incentivando aos alunos a elaborarem suas próprias obras que se
relacionassem ao tema abordado em aula; a professora de Língua Portuguesa trabalhou a
produção de resumos sobre o cubismo e a geometria, fez a relação entre o período Cubista e a
Matemática situando os alunos sobre o tema a ser abordado, e, concomitante a este processo,
o professor de matemática resgatou o conceito de figuras planas que já havia sido construído
nos anos inicias, relacionando com objetos e figuras que os estudantes percebiam em seu
cotidiano e nas obras que eram apresentadas nas disciplinas de Artes e Língua Portuguesa.
Após a pesquisa e produção dos resumos a professora de Arte pediu para que os
alunos fizessem o desenho de sua trajetória para chegar na unidade escolar focando a
geometria em seguida a professora de Língua Portuguesa solicitou aos alunos a construção de
um relato de memória sobre todo o percurso e o professor de Matemática ajudou com a
identificação das figuras geométricas presentes em todo o percurso da casa à escola
conceituando o cálculo de perímetro e área de figuras planas.
Durante o desenvolvimento das atividades propostas pelos três educadores os alunos
vivenciaram um momento lúdico ao mesmo tempo em que aprendiam a matemática e a
representação de alguns gêneros textuais em língua portuguesa, bem como a representação de
seu cotidiano por meio da linguagem não verbal, a pintura. Era incrível presenciar a satisfação
daqueles estudantes ao vivenciarem os momentos de aprendizagem que foram proporcionados
a eles, principalmente na ocasião onde apresentaram a comunidade escolar os trabalhos
artísticos, os textos, os desenhos que produziram, onde destacaram a presença da Matemática,
enfatizando que a mesma não deve ser despercebida e que a geometria está em todo o lugar.
O ensino de Geometria está relacionado à arte, e quando potencializamos esta relação
torna-se mais atrativo, criativo e de encantamento pelo assunto em questão, o que propicia
que os alunos tenham novos olhares sobre essa disciplina. Esse foi um dos motivos que
influenciou o estudo de conceitos matemáticos envolvidos nas artes, entre eles sólidos e
figuras geométricas, proporção e perspectiva. As artes propiciam a ampliação do universo
cultural e da participação social, tendo em vista que toda produção artística faz parte de um
contexto histórico, social, filosófico, religioso, cultural e político, denunciando violências e
injustiças. Segundo Oliveira (2006, p.20) ―a experiência estética que a arte proporciona é uma
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forma de felicidade muito especial porque é transformadora. Ela modifica pela emoção que
proporciona‖.
Compreendemos, por meio deste projeto que muitos aspectos da Matemática estão
presentes nas obras de artes de diversos artistas, nas pirâmides do Egito, em estátuas
gigantescas, no Parthenon, em mosaicos que repetem padrões, no Coliseu com forma circular,
entre outros exemplos, auxiliando na contextualização da Geometria e que merece ser
explorado por professores ao mediarem os processos de aprendizagem de seus estudantes.

3 Considerações finais

O interessante no desenvolvimento deste trabalho foi que os alunos conseguiram
associar a teoria vista em sala com seu cotidiano de forma simultânea e não fragmentada,
como geralmente é trabalhado em ala de aula, todo conhecimento por ele adquirido começou
a fazer sentido, pois aquele conteúdo não era algo que o aluno deveria aprender para tirar nota
em uma prova, o quesito avaliação não pesou em seu aprendizado o que fez com que eles
compreendessem o conteúdo sem o peso de uma possível avaliação, haja vista, que todo o
processo deste trabalho estava sendo avaliado, mas de uma forma diferente da que costumava
ser feita. Durante o desenvolvimento das atividades os estudantes puderam perceber a relação
entre a matemática e sua realidade, tornando a aprendizagem mais significativa, através da
realização dos trabalhos se deparando com a realidade em seu cotidiano.
Portanto, almeja-se desenvolver nos alunos, através de diferentes estratégias, um olhar
crítico sobre a realidade que os permeia, permitindo-os perceber que tudo ao seu redor
constitui-se de formas geométricas planas, que quando agrupadas, por mesmas características,
formas ou não, formam figuras espaciais e que a partir delas podem-se explorar os conceitos
geométricos, que são abstratos e muitas vezes encontrados na arte, por meio dos trabalhos de
diversos artistas. Dessa forma, com a integração das metodologias e trabalhos desenvolvidos
com as disciplinas de Língua Portuguesa, Arte e Matemática foi possível despertar nos alunos
o gosto por envolverem-se com os estudos propostos pelas duas disciplinas que antes
apresentavam resistência e potencializar o gosto pelas artes em suas diferentes formas, bem
como demonstrar a importância da Geometria para o entendimento das variadas situações que
circulam os seres humanos.
Por fim, ressaltamos que os resultados obtidos, com o desenvolvimento das atividades,
foram significativos, tendo em vista que os alunos passaram a se apropriar de conhecimentos,
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com os quais poderão criar relações sociais constituídas de sensibilidade, criatividade e
criticidade, características essenciais para transformação da realidade em que estão inseridos.
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AS CONCEPÇÕES DE ACADÊMICOS DA LICENCIATURA EM
MATEMÁTICA A RESPEITO DAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS DA
INCLUSÃO DAS TIC NA ESCOLA
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Resumo:
O texto apresentado consiste em recorte dos resultados da pesquisa intitulada TIC no processo de formação
inicial dos professores do curso de licenciatura em matemática da UFMT. O recorte proposto busca dar voz as
concepções dos acadêmicos da licenciatura em matemática a respeito das implicações sociais e éticas da inclusão
das TIC na educação básica. Para isto, o trabalho é organizado em quatro momentos. No primeiro deles,
discorremos a respeito das tecnologias na sociedade da informação; em seguida, buscamos compreender a escola
necessária para esse contexto. Sustentam essas discussões autores como Lévy (2008); Pretto (2002); Kensky
(2007); Andrade (2001); Takahashi (2000) e Bueno e Gomes (2011). Num terceiro momento, apresentamos o
percurso metodológico desenvolvido para a produção dos dados. A pesquisa é de cunho qualitativa, e os dados
são analisados por meio do método interpretativo. Por fim, apresentamos as concepções dos alunos analisadas à
luz do referencial teórico adotado. Além de utilizar as TIC como recurso que potencializa a aprendizagem, os
dados indicam que elas atuam na intenção de incluir o aluno em sociedade, buscando diminuir a desigualdade
social.
Palavras-chave: TIC. Professor de Matemática. Implicações sociais. Educação básica.

1 Introdução

As tecnologias fazem parte da vida das pessoas, isso é um fato que não é difícil de ser
verificado. Em nossa sociedade, podemos ver facilmente crianças que muitas vezes, ainda não
falam direito, mas que de alguma forma, já fazem uso da tecnologia. Essa geração nasce com
a tecnologia ao lado do berço. O contato se dá por meio da interação com animações em
tablets, jogos no celular dos pais, vídeos e assim por diante. Na terceira idade, também
podemos visualizar nossos avós que também tem acesso a algum tipo de aparelho eletrônico.
Este público, ao contrário do primeiro, se adaptou para este uso, como uma forma de se
integrar em sociedade, para interagir com os pares e inclusive aproveitar os benefícios que a
tecnologia oferece, como se locomover pela cidade, solicitar serviços de delivery, compras,
ou simplesmente manter-se conectados com os entes queridos.
Como podemos perceber, faz sentido dizer que esse impacto é ainda maior sobre os
jovens que estão aprendendo algo novo a cada instante. A tecnologia causa o interesse, é algo
com o qual eles gostam de interagir, de aprender à medida que vão explorando. Essas pessoas
que estão em idade escolar, chegam a esse espaço com a tecnologia em mãos: a maioria dos
alunos tem o seu próprio aparelho. Logo, compreendemos que é importante a inclusão da
tecnologia como uma maneira de potencializar a construção do conhecimento, bem como aliar
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algo que os alunos demonstram bastante interesse. Na sala de aula do futuro é discutido a
inclusão da tecnologia como parte dessa formação.
Deste modo, é necessário que os professores compreendam como incluir a tecnologia
na sala de aula no momento de sua formação inicial. É nesse momento que os professores
devem promover a construção desse conhecimento, ou seja, como incluir as Tecnologias da
informação e comunicação – TIC na construção do conhecimento, como um recurso de
aprendizagem (BRASIL, 2001, 2010). Para além disso, compreendemos a inclusão das TIC
na escola além de um recurso que potencializa a aprendizagem. Se a sociedade se encontra
num grau de globalização bastante elevada e tecnológica, entendemos que é um compromisso
social da escola incluir o aluno nessa sociedade.
Sendo assim, nesta pesquisa buscamos compreender as concepções de estudantes da
licenciatura em matemática a respeito das implicações sociais e éticas que representa a
inclusão das TIC em sala de aula.

2 TIC e sociedade da informação

Por meio do seu raciocínio, os homens passaram a desenvolver inúmeras inovações.
Os conhecimentos derivados da sua própria prática faziam com que surgissem diferentes
equipamentos, instrumentos, produtos e técnicas – a tecnologia em sua forma rudimentar.
Com este fato, podemos subentender que tecnologia significa poder. Quem a detém, está mais
qualificado em relação a quem não a tem. Como afirma Kenski,
Canoas e barcos a remo eram frágeis diante de caravelas e navios. Assim,
sucessivamente, com o uso de inovações tecnológicas cada vez mais poderosas, os
homens buscavam ampliar seus domínios e acumular cada vez mais riquezas. Essa
relação não mudou até hoje. As grandes potências – sejam potências ou grandes
corporações nacionais – preocupam-se em manter e ampliar seus poderes políticos e
econômicos (KENSKI, 2007, p. 19).

Assim, cabe as pessoas a adaptação a esses novos meios tecnológicos conforme eles se
modernizam. As tecnologias não são estáticas, muito pelo contrário, se aperfeiçoam muito
rapidamente, logo cabe uma melhor orientação as pessoas para que possam fazer uso delas.
Com as tecnologias, novos meios de comunicação têm espaço na sociedade, como notícias
virtuais, jornais e revistas eletrônicos, vídeos, cinema, fotografia, redes sociais, uma
infinidade de conteúdo de fácil acesso às pessoas – uma linguagem digital. Este avanço
tecnológico possibilitou com que as TIC desenvolvessem a comunicação em tempo real.
Sendo assim, em nossas considerações, não faz mais sentido utilizar o termo Novas
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tecnologias de informação e comunicação – NTIC, pois se avaliarmos, como a comunicação e
a modernidade é quase em tempo real, o que era novo ontem, hoje já pode não o ser. Assim,
faz sentido compreender onde estão as raízes dessa comunicação em tempo real.
A forma mais antiga de comunicação e que é antecessora desta linguagem digital é a
linguagem oral, mais antiga forma de comunicação humana. Nos seus grupos, os indivíduos
se comunicavam por meios de gestos e posteriormente, desenvolveram a fala. Assim ―a
linguagem primaria requeria a presença e a proximidade entre os interlocutores. Incorporada
aos sistemas corporais, a linguagem falada limitava o homem ao espaço do seu grupo, onde
ele circulava e se comunicava‖ (KENSKI, 2007, p. 28). Esta linguagem prevalece até hoje na
escola. Os professores, na maioria dos casos, ainda ensinam por meio da fala, da oralidade.
Este método não privilegia o aluno, que se torna um expectador da aula. Restringir o ensino
apenas centrado no professor acaba acarretando com que o aluno aprenda por meio da
repetição e memorização, o que em algumas situações, pode não surtir efeito.
Quando os homens aprenderam a desenvolver o fogo e se fixar nos lugares,
abandonando hábitos nômades, se desenvolveu a linguagem escrita. Inicialmente, por meio de
pinturas rupestres na parede de cavernas, em pedras e com o passar dos anos, desenvolvendo
os papiros e pergaminhos, espécie de papel bastante rudimentar. Com a evolução desses
papéis, surgiram os jornais impressos em grande escala, revistas e livros que não precisavam
necessariamente de duas pessoas no mesmo lugar para que uma mensagem fosse transmitida.
Os próprios papeis levariam as informações. Nas escolas atuais, uma estratégia didática que
os alunos utilizam rotineiramente são os livros didáticos. Ali estão sistematizados os
conhecimentos que os governos consideram necessários para apoiar a construção do
conhecimento, que não deixa de ser uma tecnologia.
Assim, chegamos na linguagem digital: esta se integra por meio das TIC. É uma
linguagem simples, composta por códigos binários que relacionam aspectos orais e da escrita,
sendo possível se informar, conectar e interagir com outras pessoas, sem necessariamente
estar junto delas no mesmo espaço físico. Logo, ―a tecnologia digital rompe com as formas
narrativas circulares e repetidas da oralidade e com o encaminhamento contínuo e sequencial
da escrita e se apresenta como um fenômeno descontínuo, fragmentado e, ao mesmo tempo,
dinâmico, aberto e veloz‖ (KENSKI, 2007, p. 31).
Deste modo, a linguagem digital abandona o aspecto sequencial e contínuo vistos
antes nas linguagens oral e escrita. Passa a concebê-los de uma forma integral, que permite as
pessoas se relacionarem também de uma forma mais completa, pois permite que elas próprias
busquem suas informações.
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Com a linguagem digital, foi possível o uso das TIC na vida das pessoas. Elas não são
apenas um suporte para melhorar a vida ou um objeto estático. Para além disso, ―elas têm suas
próprias lógicas, suas linguagens e suas maneiras particulares de comunicar-se com as
capacidades perceptivas, emocionais, cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas‖
(KENSKI, 2007, p. 38). Tais recursos não têm um centro ou uma liderança. Funciona como
uma espécie de rede, em constante atualização e movimento.
As alterações provocadas pelas TIC na vida das pessoas atingem todas as camadas da
sociedade. O conhecimento, antes estático e linear hoje é ampliado e mutante, pois as
informações e saberes se alteram a uma velocidade bastante rápida.
O momento da história da sociedade atual é bastante peculiar. As pessoas vivem
segundo autores como Lévy (2008); Pretto (2002) e Kensky (2007) num período de transição:
as tecnologias passam a reunir a linguagem falada e a linguagem escrita para a comunicação e
como parte da vida dos indivíduos.
Como é sabido, vivemos numa sociedade capitalista, historicamente desenvolvida, que
basicamente se regula por meio da propriedade privada e do trabalho assalariado. Atualmente,
nos encontramos na fase denominada ―capitalismo globalizado‖ porque as instituições
financeiras controlam globalmente as atividades econômicas por meio de financiamentos.
Nessa sociedade, temos presente a ideia de mundo globalizado: países conectados que
mantém relações de muitas especificidades e com a imensa influência das tecnologias nas
atividades humanas. Assim, essa sociedade é denominada de sociedade da informação. Para
Andrade,
A expressão ―Sociedade da Informação‖ quer significar uma nova forma de
organização social em que a aquisição, armazenamento, processamento, valorização,
transmissão, distribuição e disseminação de informação adquirem primazia na
criação de conhecimento e na potencial satisfação das demandas da sociedade atual
(ANDRADE, 2001, p. 208).

De acordo com Andrade, percebemos que a organização social da vida das pessoas é
ressignificada, incluindo seu trabalho, suas relações familiares e amorosas, e sua forma de
compreender o mundo. Nesta sociedade, a informação é veloz e é transmitida em quantidades
antes não imaginadas.
Takahashi (2000) indica que essas mudanças na vida das pessoas têm origem em três
fenômenos que estão inter-relacionados: (i) a convergência da base tecnológica; (ii) a
dinâmica da indústria; (iii) o crescimento da internet. A convergência da base tecnológica
promoveu vários avanços e novas descobertas no meio digital. Com isso, uma indústria
bastante empenhada objetivando lucros desenvolveram produtos e tecnologias. O crescimento
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da internet permitiu com que as pessoas consumissem esses produtos e tecnologias. Esse tripé
indica que hoje é possível transmitir informações por meio de uma única linguagem: a digital.
Aliado a essa mudança, passagem da linguagem oral e escrita para a digital, podemos
perceber que o que amplia esse acesso para as pessoas é o preço dos artefatos tecnológicos.
Historicamente, apenas pessoas das classes sociais mais altas detinham poder aquisitivo para
adquirir os aparelhos. Atualmente, podemos observar no Brasil que tais aparelhos são mais
barateados e podem ser adquiridos por uma parcela ainda maior da população.
Assim sendo, é necessário que as pessoas inseridas nessa realidade construam o
conhecimento adequado para compreender o mundo nesse contexto. Não adianta receber uma
infinidade de informação sem saber como tratá-las, organizá-las, compreendê-las e saber
filtrar as que são importantes e as que não são.

3 A escola pretendida no contexto da sociedade da informação

Na sociedade da informação, é recomendável que os alunos aprendam a desenvolver o
seu senso crítico, pois é entendido que o mundo está em constante modificação, e que
situações consideradas novas nos últimos anos, já podem ser consideradas ultrapassadas.
Sendo assim, a escola dita tradicional deve procurar se modernizar e compreender o ensino
não como um depósito de informações que os alunos se servem dele. É preciso possibilitar a
construção dessa informação e permitir que os alunos a interiorize, fazendo comparações,
construindo sentidos e visualizando que para transformar a informação em conhecimento, é
necessário que ela seja sistematizada e faça sentido. Formar cidadãos autônomos e críticos é
essencial para este novo contexto.
Logo, não tem como conceber essa preparação sem mencionar o papel da escola nessa
formação. Assim, nesse contexto, a escola necessariamente precisa ser redefinida com vistas
ao atendimento a essa demanda social. O ensino, cuja função principal é orientar os alunos na
construção de seus conhecimentos, objetivando a redução das desigualdades sociais, deve
buscar adaptar-se a essa nova concepção tecnológica de sociedade, buscando desenvolver o
uso crítico de tais instrumentos no ensino.
Portanto, a escola tem o poder de acrescentar as tecnologias em seus processos de
ensino-aprendizagem como uma maneira de acompanhar as mudanças tão rápidas no contexto
da vida das pessoas. Assim, na sala de aula, a atividade do professor pode ter uma nova
ressignificação quando acrescenta meios tecnológicos em seu dia-a-dia. Tal inclusão permite
com que os alunos sejam autores de sua própria aprendizagem, buscando suas informações e o
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professor passando a ser um mediador do processo, criando uma nova realidade
informacional. Porém, essas mudanças na vida das pessoas exigem pensar em uma nova
educação que incremente essas tecnologias, sendo assim um dos principais desafios da
educação da atualidade.
Uma das questões mais emergentes é o fato de as tecnologias serem utilizadas apenas
como auxiliar do processo educativo e não como um objeto sistematizado. As tecnologias
estão presentes desde que o aluno se matricula na escola. Na organização pedagógica da
instituição, nas provas impressas pelo professor e nos diários eletrônicos cada dia mais
presentes, por exemplo. Porém, o ensino de fato não é organizado sistematizando as TIC. A
maioria dos processos se restringe a oralidade e a aula expositiva.
Este processo será bem diferente do mesmo ensino ―realizado com apoio docente, mas
com a possibilidade de diálogos, conversas e trocas comunicativas com os alunos, o uso de
vídeos, fitas cassete e laboratórios interativos, por exemplo‖ (KENSKI, 2007, p. 44). Espaços
estes que possibilitam o desenvolvimento da criatividade dos alunos e a inclusão das TIC em
suas inúmeras possibilidades, e não apenas como ferramentas.
Ainda que as tecnologias já sejam utilizadas na escola, não existe uma
transversalidade no processo. A educação continua sendo restrita a sala de aula, com o
aprofundamento em uma área específica do saber. Disciplinas que poderiam complementar
outras não o são pela inexistência de diálogo entre alguns docentes, que por inexperiência ou
desinteresse não aproveitam o amplo potencial proporcionado pelas TIC. Como afirma
Kenski,
Para que as TIC possam trazer alterações no processo educativo, no entanto, elas
precisam ser incorporadas e compreendidas pedagogicamente. Isso significa que é
preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para garantir
que seu uso, realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão ou o computador,
é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida
(KENSKI, 2007, p. 46).

As TIC fazem com que a educação vá além das paredes da sala de aula. Por meio
delas, os alunos podem se relacionar e construir seu conhecimento com o mundo inteiro,
discutindo juntos, desenvolvendo a criticidade, com o professor mediando todo esse processo,
como uma espécie de moderador da situação. Há algum tempo atrás, a educação era estática.
A formação lidava com conhecimentos reconhecidos e estáveis. Atualmente, no contexto da
globalização, a formação é a cada dia mais singular, o que torna difícil a viabilização de
currículos que se apliquem a todos.
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A questão, é que na sociedade da informação, investem-se a cada dia mais em
máquinas que substituem as pessoas em funções práticas. A cada dia que passa, se exige mais
uma educação profissional qualificada, crítica e intelectual. Isso indica uma mudança: não é
necessário mais que o trabalhador desempenhe atividades mecânicas e sim, aprenda a
compreender as máquinas, exigindo-se ainda mais do seu intelecto. Neste contexto, devemos
ter uma nova escola não preocupada apenas com a formação dos alunos para o trabalho, mas
com o desenvolvimento integral do sujeito. Uma escola comprometida com o
desenvolvimento do pensamento crítico e a emancipação dos sujeitos. Como diz Bueno e
Gomes:
A Educação é um dos principais instrumentos capazes de oferecer condições para a
compreensão dos sujeitos, não apenas como meros espectadores, passivos diante de
tantas transformações, mas como agentes críticos e responsáveis perante o mundo
globalizado (BUENO E GOMES, 2011, p. 56).

Neste novo contexto da aplicabilidade das TIC, os alunos passam a ser curiosos,
buscando sozinhos o que lhes interessa, ao contrário de seguir passos já planejados pelos
professores. Porém, faz sentido dizer que também existem problemas na utilização das TIC na
educação. Ainda, somos uma espécie de cobaias no uso delas. Apesar da velocidade de novos
recursos, ainda estamos no início de uma era tecnológica revolucionária.
O uso das TIC ainda está sujeito a erros, afinal elas são máquinas. Dados podem ser
perdidos. No contexto da escola, os alunos podem simplesmente copiar e colar pesquisas da
internet que não são de sua autoria, sem nem ao menos lê-las e compreendê-las. Assim, a
escola pode desenvolver um trabalho em que as TIC possam fazer parte do processo de
ensino-aprendizagem, agregando informações e descobertas relevantes, desenvolvendo o
pensamento crítico e o trabalho coletivo, para essa nova sociedade. Como agente imediato
deste perfil, destacamos a atuação do professor como ator principal na transformação social
de seus alunos.

4 Percurso metodológico

Para o desenvolvimento deste trabalho, nos respaldamos sob o viés da abordagem
qualitativa de pesquisa, de acordo com Bogdan e Biklen (1994). Justificamos a escolha dessa
abordagem por estarmos interessados em compreender o respectivo fenômeno nas suas
especificidades, nos mais íntimos detalhes. Sendo assim, não faria sentido uma investigação
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interessada em apresentar números nas suas conclusões ou um número elevado de sujeitos
pesquisados, mas sim apresentar novos questionamentos que possam surgir.
Com isso, buscamos descrever as concepções dos sujeitos sobre o papel social da
inclusão das TIC na escola, buscando compreender o processo, as opiniões dos sujeitos sem
apontar juízo de valor, e compreender os amplos significados que os participantes da pesquisa
possam apresentar.
A investigação caracteriza um estudo de caso pois se busca entender um determinado
fenômeno social em profundidade, porém com o entendimento das condições contextuais no
qual está inserido. Em nosso caso, as concepções de acadêmicos da Licenciatura em
Matemática da UFMT sobre o compromisso social de uma educação que inclua as TIC na
educação básica. Para tanto, os sujeitos da pesquisa foram alunos regularmente matriculados
no curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso,
Campus de Cuiabá. Tais alunos devem, como critério de participação na pesquisa, ter cursado
e sido aprovado nas disciplinas denominadas Tecnologias para o Ensino da Matemática I e II,
onde se espera que os alunos tenham uma opinião formada a respeito da inclusão de TIC na
educação básica.
Se enquadram nessas condições um total de quatro alunos, que para preservar o
anonimato dessa pesquisa são identificados como Ana, João, José e Maria. Os nomes são
fictícios e não tem nenhuma relação com a realidade. A análise das informações obtidas se
dará por meio do método interpretativo (YIN, 2016), buscando dar sentido as falas dos alunos
e relacioná-las com o referencial teórico adotado.

5 As concepções dos sujeitos

Inicialmente, é necessário dizer que para compreender as concepções dos acadêmicos
sobre o assunto, utilizamos como recurso a entrevista semiestruturada, onde utilizamos uma
pergunta diretiva apenas como uma orientação para que os entrevistados pudessem expor suas
concepções. A pergunta é a seguinte: Você compreende as implicações sociais e éticas das
TIC no processo de ensino-aprendizagem da matemática na escola? Para que você considera
importante utilizar as tecnologias no ensino de matemática na escola?
As respostas dos acadêmicos foram de muito valor, pois nos revelou que eles de fato
têm uma preocupação em possibilitar a construção desses conhecimentos em sua atuação
como professor, posteriormente, conforme podemos verificar:
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De certa forma, as crianças e adolescentes precisam acompanhar essa tendência
como uma forma de inclusão (João).
Eu acho que é um direito do aluno (Ana).

A tendência a que João se refere é a inclusão da tecnologia em sala de aula. Para ele e
Ana, a inclusão das tecnologias na aula de matemática significa uma forma de inclusão do
aluno, como um direito dele mesmo. Nas concepções desses sujeitos, ao não preparar os
alunos para essa inclusão, estaríamos indo contra o direito de aprender utilizando das
tecnologias. Isso vai ao encontro do que está prescrito nas resoluções para a educação básica
(BRASIL, 2001; 2010).
A respeito dessa inclusão, inferimos que ela se refere ao fato de diminuir as diferenças
de aprendizagem dos alunos. Em casos específicos, alunos que tem um processo de
aprendizagem mais complexo poderiam em tese, ter sua aprendizagem impulsionada com o
uso da tecnologia, podendo se igualar a alunos que tem uma aprendizagem mais ligeira.
Sendo assim, a turma teria um ritmo de aprendizagem mais justo, onde todos conseguiriam
expor suas colaborações e indagações. Os entrevistados ainda indicam uma preocupação com
o atual contexto do mundo globalizado, conforme podemos analisar:
A cada dia que passa a gente está num mundo cada vez mais globalizado (João).
Se a gente não implementa a tecnologia não estamos trabalhando na escola o que é a
realidade. Nesse contexto, a nossa vida em sociedade não vem mais sem o celular,
por exemplo. Então eu acho que o aluno tem que aprender nesse sentido (Ana).
Olha, o mundo está progredindo tecnologicamente. Então, antigamente a galera nem
sabia o que era calculadora. Existem muitos professores que dizem: faz na mão, e eu
entendo esse discurso porque muitos vestibulares exigem que a calculadora não seja
utilizada. Porém, temos situações da vida que a gente não tem porque ficar se
desfazendo de uma coisa que foi feita para facilitar o nosso serviço. Se você usa
calculadora e você sabe manusear ela, é porque você entendeu a matemática por trás
dela (José).

Os dados demonstram que os professores em formação entrevistados compreendem a
necessidade da inclusão da tecnologia no contexto da atual sociedade. Ana, que está no
estágio supervisionado em uma escola da rede particular de ensino de Cuiabá, contou que na
unidade escolar o professor pede durante as aulas, de uma maneira muito natural que
determinado assunto seja pesquisado na internet. Também disse que é muito bacana ver que o
próprio material didático tem uma interação com a tecnologia.
Na fala de José, podemos verificar que o mesmo compreende que é necessário que
essa inclusão seja sistematizada. Ele ressalta por exemplo, que para usar a calculadora sem
restrições, é necessário que primeiro o aluno compreenda as operações. Ou seja, se em algum
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momento a tecnologia (calculadora) falhar, o aluno não seria prejudicado, pois conseguiria
realizar os cálculos da mesma forma. Isso vai ao encontro do que Bueno e Gomes (2011)
preconizam no sentido de desenvolver a criticidade ao utilizar a tecnologia. A Inclusão das
TIC na sala de aula segundo os próprios sujeitos da pesquisa, é um desafio grande para os
professores. João aborda a questão da seguinte maneira:
Claro que muitas das vezes, para mim que sou de outra geração, é mais complicado
compreender a sua inclusão, pois é algo que de certa forma não tive muito acesso
quando eu estudei (João).

Para João, incluir as TIC na sala de aula, mesmo tendo disciplinas que discutem isso
na sua formação, é algo que gera um receio. Segundo ele, quando estudou, não teve esses
conceitos trabalhados na escola. Agora, na idade adulta, em sua concepção isso é ainda mais
difícil. Porém, Kenski (2007) teoriza que o processo de evolução é assim mesmo. Conforme
as demandas vão surgindo, as inovações tecnológicas vão acontecendo, e os usuários estão
expostos a um processo contínuo de adaptação. Aqui ressaltamos a necessidade de o professor
estar comprometido com a sua formação, buscando sempre manter-se atualizado.
João, em suas explorações, compreende que as tecnologias podem ajudar no
aprendizado de inúmeras disciplinas, mas que também é importante saber filtrar as
informações, visto a grande quantidade de fake News que existem:
Utilizar as tecnologias é importante não só para a matemática, mas é outro meio para
as crianças fazerem a sua pesquisa de qualquer coisa relacionada as aulas, inclusive
trabalhando em conjunto com outras matérias. O aluno pode ler, pesquisar ver o que
ele quiser, tirar a conclusão dele. Só tem que tomar o cuidado com o tanto que se lê
de besteira na internet, coisas que nunca existiram. Tem que tomar esse cuidado, e
ver que as pessoas por trás de uma rede social, viraram os donos da verdade, então
tem que tomar cuidado (João).

O sujeito em questão compreende que além de permitir a compreensão de conceitos
por meio da tecnologia, esses recursos podem ser empregados para trabalhar de uma forma
interdisciplinar. Porém, João ressalta o que preconiza a literatura: a importância de se
desenvolver a criticidade e a autonomia dos alunos para que saibam selecionar o que é ou não
informação importante do que é notícia ou conteúdos incoerentes (KENSKI, 2007). Ana
indica uma preocupação com os atuais postos de trabalho disponíveis:
Eu acho que por exemplo, a gente teve muitos matemáticos desenvolvendo muita
coisa além do tempo. Mas agora, a gente está na era em que praticamente a gente
não desenvolve a matemática, produzindo matemática pura. Mas está produzindo no
sentido da matemática aplicada à tecnologia. Agora tem computadores quânticos
que tá surgindo com muita tecnologia, então a gente tá produzindo muito nesse
sentido tecnológico (Ana).
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Segundo essa colaboradora da pesquisa, em sua concepção, hoje não temos mais um
movimento muito grande de matemática pura, mas que devido as tecnologias, muitas são as
áreas de aplicação da matemática, o que indica ser necessária a preparação dos alunos para
que possam trabalhar nessa área. No Brasil, o índice de desemprego é bem alto, mas quando
se verifica as razões desse desemprego, conclui-se que os empregos existem. Pesquisas
recentes indicam que o que realmente falta e se torna emergente é a mão de obra qualificada
para ocupar esses postos de trabalho.
Com o advento das tecnologias, embora ainda existam trabalhos que exigem mais a
força física, novos empregos surgiram e com eles, a necessidade de capacitação para trabalhar
nessa sociedade da informação. Maria, ao lembrar da sua história escolar, pontua:
A minha vida toda enquanto estudante, fui uma aluna que não é nem de muita renda
e nem de pouca renda. Eu percebi que quem tinha mais renda, tinha mais acesso à
tecnologia e estava muito a minha frente com relação à aprendizagem dos
conteúdos. Não só para ter acesso a uma maneira de recuperar uma atividade, mas
também na facilidade de pensar, pois a tecnologia exige que você tenha uma
agilidade mental. Então eu acho que se você não tem acesso a isso, não que você
seja retrógrado, mas que você acaba tendo uma certa diferença com quem tem esse
acesso (Maria).

É interessante analisarmos na fala de Maria, que agora enquanto estudante da
licenciatura em matemática, ao olhar para a sua formação no ensino médio, a aluna entende o
sentimento que a tomava nesta etapa de sua vida. Maria se sentia excluída socialmente em
relação aos seus colegas de classe por não ter o acesso à tecnologia. Na concepção dela, os
alunos que tinham estavam a sua frente, ou que tais alunos tinham mais condições para
aprender em relação a ela. É interessante esse relato pois ele indica que quando esse
conhecimento não é construído, o sujeito tem dificuldades para integrar a sociedade da
informação, descrita por Andrade (2001).
Para José, além de ser um recurso que amplia a compreensão do aluno, as TIC também
ampliam o interesse dos alunos em aprender a matéria:
Por exemplo, no meu ensino médio, a professora adorava usar QR Code em suas
aulas. Na aula dela, mesmo sendo proibido o uso de celular na escola, ela permitia
que na disciplina dela os alunos utilizassem o aparelho. Ela utilizava os códigos para
listas de exercícios, atividades em que era necessário procurar códigos espalhados
pela sala, realizava jogos e sorteios por meio deles. A galera gostava bastante da
aula dela por conta disso. Na escola que a gente está fazendo estágio, o professor diz
para o aluno: pesquisa isso na internet e registre no caderno. Ou seja, se você tira o
aluno daquilo que ele já utiliza rotineiramente, ele não vai gostar. Então dessa forma
você pode usar isso a seu favor e não ficar brigando com aluno para tirar, mas
incrementar no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, o aluno pode
interagir na aula, porque é melhor um aluno no celular e falando com você, do que
um aluno que não fala e que não sai do celular. Então, eu acho que vale a pena
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deixar a tecnologia junto com o ensino da matemática, pois na sociedade que a gente
vive, a tecnologia está dominando tudo, então eu acho que isso é importante (José).

Esse relato nos indica que a tecnologia, além de construir pontes entre o conhecimento
e os alunos, atua no sentido de promover o prazer pelo aprender. Isso é muito importante, pois
no atual contexto de sociedade, a matemática é de fundamental compreensão dos alunos, e se
existe a possibilidade de construir esse conhecimento na escola por meio de uma prática que
chama maior atenção dos alunos, tais recursos devem ser empregados no ensino.

6 Algumas considerações

A matemática é uma ciência que causa pavor a muito dos alunos do ensino básico.
Eles indicam que não conseguem aprender, que não entende o que seus professores explicam,
e acabam terminando seus estudos do ensino médio sabendo pouca matemática. As
tecnologias trabalham nesse sentido, potencializando a aprendizagem desses conteúdos,
facilitando a compreensão dos alunos e se tornando uma aula que pode ser considerada
prazerosa por eles, diferente da perspectiva tradicional de ensino da matemática.
Sendo assim, é importante compreender que os acadêmicos da licenciatura em
matemática indicam que ao incluir as tecnologias na sala de aula, estarão ampliando a
possibilidades de metodologias alternativas no processo de construção do conhecimento. Os
dados também revelam que incluir as TIC no ensino pode significar uma maneira de diminuir
a exclusão social, tornando a escola um espaço mais livre e democrático, onde os alunos
possam ter espaço para expor seus respectivos pontos de vista.
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Resumo:
O presente escrito investiga aspectos da relação tríade peirceana. Charles Peirce (1839-1914) filósofo e lógico
americano, estudioso de Kant e Hegel, direcionou seus estudos ao que primeiramente chamou de lógica, e mais
tarde de semiótica, cujas contribuições são diversas em vários campos da ciência. Sua compreensão/interpretação
é complexa e exige um aprofundamento teórico filosófico, epistemológico e histórico. O trabalho de Peirce se
devolve no contexto das tríades, mas, em que consiste a tricotomia peirceana do signo-objeto-interpretante e
ícone-índice-símbolo? Espelhados nessa problemática, nosso objetivo é investigar aspectos teóricos da
abordagem semiótica de Peirce visando encaminhamentos para o ensino de matemática. Trata-se de um estudo
teórico com resultados parciais de pesquisas de doutorado em andamento, em um quadro teórico no qual fazer e
aprender matemática é considerado um comportamento semiótico, tendo em vista que todo pensamento ocorre
em termos de signos e interpretar algo significa apenas representá-lo. A essência de algo não é senão a essência
de uma representação dessa coisa. Não podemos pedir nem pelo referente final, nem pelo significado definitivo
de um signo. E, portanto, a semiose se estende em ambas as direções, em direção ao objeto, bem como para o
interpretante, isto é, não há interpretação final e definitiva.
Palavras-chave: Charles Peirce. Semiótica. Tríade. Semioses. Ensino de matemática.

1 Introdução

Peirce, filósofo, lógico, cientista, matemático, físico, astrônomo, com contribuições
disseminadas por vários campos das ciências, um dos fundadores do pragmatismo,
coadjuvante no campo da semiótica, um exímio seguidor de Kant (1724-1804), nasceu em
Cambridge, no dia 10 de setembro de 1839, e faleceu em 19 de abril de 1914. Escreveu quase
cem mil páginas, contudo publicou bem pouco. Após sua morte, suas obras foram organizadas
e publicadas em oito volumes.
Direcionou seus estudos ao que primeiramente chamou de lógica e mais tarde de
semiótica, cujas contribuições são diversas em vários campos da ciência. Sua teoria semiótica
compreende a pessoa como um ser simbólico, com características específicas e inseridas em
um contexto, assim ensinar algo a alguém significa representar semioticamente. No âmbito do
ensino de matemática se vislumbra tanto a necessidade do professor perceber o educando e a
si próprio como ser simbólico, quanto compreender a natureza tríade (signo-objetointerpretante) do objeto e do ensinar matemática.
Aceitar os signos apenas como instrumentos inventados pelo sujeito humano e usados
para certos propósitos exclui a compreensão de que a essência de um objeto é a essência de
uma representação desse objeto, de tal modo, que não podemos pedir nem pelo referente final,
nem pelo significado definitivo de um signo, caso contrário, vamos viver muitos dilemas
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como o da resposta para a pergunta o que é uma função matemática?, que historicamente
gerou muitas controversas (SANTANA, 2011). Sobre isso, Boutroux (1920) escreveu:
[...] a concepção de função y(x), é uma intuição da lei matemática após a qual,
quando escolhemos um valor arbitrário de x, encontra-se certo valor de y para o
mesmo desígnio, só depois esforçamo-nos para obter equações que exprimam o
menor mal possível desta estranha relação entre as duas variáveis x e y. (1920, p.
206, tradução nossa).

Para Boutroux a dificuldade se encontra em aceitar que entre dois termos variando
simultaneamente existe uma relação constante. Peirce, com sua teoria semiótica, desafiou tal
perspectiva, que levava a interpretação de que não havia uma base unificada para os estudos
do pensamento e do ensino. Sem considerar que tanto a comunicação humana quanto a
matemática deveriam ser entendidas com práticas semióticas, a educação matemática, em
particular, continuaria sujeita as controvérsias infinitas entre as ciências humanas (pedagogia,
psicologia e filosofia) de um lado e, da matemática de outro. A semiótica oferece uma visão
sintética de aprender e conhecer a matemática. Por meio da concepção semiótica não
assumimos para a pergunta feita acima ou qualquer outra, uma resposta única, objetiva e
absolutamente verdadeira, antes é preciso distinguir entre representação, fato e objeto
matemático. Há uma extensa complexidade em simbolizar ou representar uma entidade
matemática. A abordagem semiótica de Peirce utiliza o processo de semioses e relações
tricotômicas, visando trazer significação para o signo, simbolizar e representar objetos
matemáticos, visto que admite a possiblidade de representação do objeto mesmo que não seja
possível fornece-lo empiricamente.
Nossa principal pergunta, neste trabalho, é: Em que consiste a tricotomia peirceana do
signo-objeto-interpretante e ícone-índice-símbolo? Sendo assim, o objetivo deste trabalho é
investigar aspectos teóricos da abordagem semiótica de Peirce visando encaminhamentos para
o ensino de matemática. Trata-se de um estudo teórico alicerçado na abordagem metodológica
da semiótica (OTTE et al, 2019) e (SANTANA; PAULA, 2018), com resultados parciais de
pesquisas de doutorado em andamento, em um quadro teórico no qual fazer e aprender
matemática é considerado um comportamento semiótico.
Para contextualizar, redigimos um breve texto que aborda a origem da teoria de Peirce,
o qual tem como basilar o trabalho de Kant, com implicações advindas da fenomenologia de
Hegel, neste universo buscamos apenas situar o leitor sobre os entraves e problemas
epistemológicos que conduziram Peirce. Kant, foi um grande pensador que influenciou muitos
teóricos, esclarecemos que aqui nosso foco não foi apresentar de forma minuciosa suas
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teorias, contudo apontamos as fontes oportunizando ao leitor possibilidade em se aprofundar
caso considere necessário.
Buscamos apresentar a perspectiva peirceana em relação à semiótica e principalmente
analisamos o processo do signo em semioses e a tríade objeto-signo-interpretante, a qual
evidencia a importância da cognição e conhecimento humano na relação entre o sujeito e
objeto. Destacamos ainda três categorias fundamentais primeiridade, secundidade e
terceiridade, por meio das quais, é possível, de acordo com Peirce, capturar a estrutura da
possível experiência humana. E por fim, discutimos sobre uma das mais importantes relações
tríades trabalhadas por Peirce o ícone-índice-objeto, a qual, é também a que melhor abarca o
contexto da matemática, visto que permite sua aplicação na natureza do objeto matemático.
Trazemos citações traduzidas diretamente da obra de Peirce, bem como elaboramos
quadros mais explicativos, com intuito de melhor expressar e organizar seu trabalho. O texto
foi construindo estabelecendo conexões com as relações do ensino de matemática.

2 Contextualizando historicamente a semiótica peirceana
A semiótica geral é uma ciência jovem, criada entre os séculos XVIII e XIX, que
ainda se encontra em desenvolvimento, portanto sua definição também está em construção.
Curiosamente, ―suas raízes são muito antigas e há ricas reflexões produzidas desde a Era présocrática. Este assunto permeou os interesses de Platão, Aristóteles, os Estóicos, Epicuristas,
Agostinho, a Escolástica, Descartes e toda a filosofia moderna até os dias atuais.‖
(OLIVEIRA, 2014, p.20).
O projeto de uma ciência semiótica atravessou os séculos: frequentemente, sob a
forma de tratados orgânicos (pense-se no Organon, de Lambert, em Bacon, em
Peirce, em Morris ou em Hjelmslev); na maioria das vezes, como série de alusões
espalhadas no seio de discussões mais gerais (Sexto Empírico, Santo Agostinho ou
Husserl); de quando em quando, sob forma de prenúncios explícitos, auspiciando
um trabalho a ser realizado, e como se todo o trabalho até então realizado tivesse
que ser repensado em termos semióticos (Locke e Saussure) [...]. (ECO, 1991, p.16).

Santaella, em seu livro O que é Semiótica, descreve sobre a complexidade para se ter
uma definição clara e objetiva acerca da semiótica, mas, caracteriza sua abrangência:
[...] que ele é vasto, mas não indefinido. [...], embora a Semiótica se constitua num
campo intrincado e heteróclito de estudos e indagações que vão desde, a culinária
até a psicanálise, que se intrometem não só na meteorologia como também na
anatomia, que dão palpites tanto ao cientista político quanto ao músico, que
imprevistamente invadem territórios que se querem bem protegidos pelas bem
demarcadas fronteiras entre as ciências, isso não significa que a Semiótica esteja
sorrateiramente chegando para roubar ou pilhar o campo do saber e da investigação
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específica de outras ciências. Nos fenômenos, sejam eles quais forem — uma nesga
de luz ou um teorema matemático, um lamento de dor ou uma ideia abstrata da
ciência —, a Semiótica busca divisar e deslindar seu ser de linguagem, isto é, sua
ação de signo. (1983, p. 3).

Aristóteles, conjectura em seus estudos que a natureza dos objetos pode ser apreendida
por meio de suas características essências. Em contrapartida, Kant vitaliza a importância do
sujeito com suas atividades e os instrumentos dessa atividade, por exemplo, a função y=3x+5
é percebida como uma fórmula, que transforma o y em 3x mais 5, logo as funções do cálculo
algébrico, em sua perspectiva, são essencialmente instrumentos construídos pelo sujeito.
Peirce, que tem sua teoria fundamentada em Kant, afirmou: ―Kant, o rei do
pensamento moderno, foi quem primeiro observou a frequência na análise lógica de
tricotômicas ou triplas distinções‖. (CP, 1.369, tradução nossa).
Conforme Kant, o conhecimento humano surge de duas fontes fundamentais, a saber,
intuições e conceitos (2001, B 75), onde todos os juízos do sujeito ocorrem por meio da
distinção entre juízos analíticos e sintéticos, entretanto para Peirce o pensamento relacional
muda o conceito desta distinção entre juízos analíticos e sintéticos e isso é essencialmente o
que indica uma limitação em Kant.
Toda a filosofia de Kant gira em torno de sua lógica. Ele chama de lógica à maior
parte de sua Crítica da Razão Pura, e é resultado da grande falha de sua teoria lógica
de que ele não estende esse nome a toda a obra. Essa maior falha foi, ao mesmo
tempo, o maior mérito de sua doutrina: estava em sua severa discriminação dos
processos intuitivos e discursivos da mente. A distinção em si não é apenas familiar
a todos, mas há muito tempo desempenhava um papel na filosofia. No entanto, são
em tais distinções óbvias que os sistemas maiores foram fundados, e Kant fez toda a
importância filosófica dessa distinção porque foi quem viu muito mais claramente
que qualquer antecessor. Foi isso que o emancipou do leibnizianismo e, ao mesmo
tempo, o voltou contra o sensacionalismo. Foi também o que lhe permitiu ver que
nenhuma descrição geral da existência é possível, o que talvez seja a proposição
mais valiosa que o crítico contém. Mas ele traçou uma linha muito dura entre as
operações de observação e de raciocínio. Ele se permite o hábito de pensar que o
último só começa depois que o primeiro é completo; e não consegue ver que mesmo
a mais simples conclusão silogística só pode ser obtida observando as relações dos
termos nas premissas e conclusões. Sua doutrina dos esquemas só pode ter sido uma
reflexão tardia, uma adição ao seu sistema depois de estar substancialmente
completa. Pois, se os esquemas tivessem sido considerados suficientemente cedo,
eles teriam superado todo o seu trabalho. (CP, 1.35, tradução nossa).

De Kant, Peirce aprendeu que nem o racionalismo nem o empirismo poderiam servir
como fundamentos exclusivos de nossos conhecimentos, mas ele criticou a dicotomia
profunda de conceitos e intuições da concepção Kantiana sobre o conhecimento.
Acerca da fenomenologia do espírito de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831),
Peirce escreveu:
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Mas antes que possamos atacar qualquer ciência normativa, qualquer ciência que
pretenda separar as ovelhas das cabras, é claro que deve haver uma investigação
preliminar que justifique a tentativa de estabelecer tal dualismo. Esta deve ser uma
ciência que não faz qualquer distinção de bom e mau em qualquer sentido, mas
apenas contempla os fenômenos como eles são, simplesmente abre seus olhos e
descreve o que vê; não o que vê no real como distinto do conceito (não considerando
qualquer dicotomia), mas simplesmente descrevendo o objeto, como um fenômeno,
e afirmando o que encontra em todos os fenômenos. Esta é a ciência sobre a qual
Hegel alicerçou seu ponto de partida, sob o nome de Fenomenologia do Espírito,
embora ele a considerou em um espírito fatalmente estreito, uma vez que ele se
restringiu ao que realmente se impõe na mente e deste modo tendencioso toda a
filosofia com a ignorância da distinção entre essência e existência e assim deu-lhe o
nominalista e eu poderia dizer em certo sentido o caráter pragmatoidal em que o
pior dos erros hegelianos tem sua origem. Até aqui seguirei Hegel a ponto de
chamar essa ciência de Fenomenologia, embora não a restrinja à observação e
análise da experiência, mas estenda-a para descrever todas as características comuns
a qualquer coisa que seja experimentada ou que possa ser experimentada ou tornarse objeto de estudo de qualquer maneira direta ou indireta. (CP, 5.37, tradução
nossa).

Sendo assim de Hegel assimilou que nosso conhecimento deve ser entendido com um
processo e não como um objeto, mas considerou que uma teoria de signos seria ampla para
descrever todas as características que são comuns a tudo o que é experimentado ou torna-se
um objeto de estudo tanto diretamente quanto indiretamente.
Neste universo histórico epistemológico a teoria de Peirce floresce, tratando o
conhecimento não apenas por meio de uma distinção rígida e dualista (analítico/sintético,
empírico/racionalista, teoria/prática e assim por diante) que privilegia apenas uma das partes,
o conhecimento é obtido observando as relações entre os termos tanto nas premissas quanto
nas conclusões. Ensinar matemática exige considerar um contexto histórico filosófico,
intuitivo, criativo do interpretante (tanto o aluno, quanto o professor) em relação as
definições, conceitos, provas e formalidades do signo, sob uma representação simbólica do
objeto, é por assim dizer um processo triádico em semioses.

3 Tríades em semioses
Para Peirce a semiótica: ―[...] é simplesmente a ciência do que deve ser uma
representação verdadeira, na medida em que a representação possa ser conhecida sem
qualquer reunião de fatos especiais além de nossa vida cotidiana comum. É, em suma, a
filosofia da representação‖. (CP, 1. 539, tradução nossa). Ainda explica que a lógica, em seu
sentido geral, é apenas outro nome para a semiótica ({sémeiötiké}), a quase necessária, ou
formal, doutrina dos signos (CP, 2. 227).
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Peirce entendeu que não há uma conexão direta entre signos ou palavras e as coisas,
do mesmo modo como não há um vínculo real e invariável entre uma pessoa e sua linguagem.
Simplesmente, não há uma ligação concreta entre a mente (consciência) e a comunicação,
caso contrário, bastaria inventar um equipamento que transferisse o conhecimento para as
cabeças dos alunos. A perspectiva de que todo pensamento ocorre em termos de signos,
resulta que interpretar algo significa representá-lo. Portanto, a aprendizagem deve efetivar-se
em um cenário que admite o pensar em um processo em que as pessoas, os objetos e as
representações são basicamente signos.
A tríade peirceana indica um processo inerentemente dinâmico do signo, que não é
controlado por uma pessoa independente e de acordo com seus desejos, isto é, o processo de
comunicação não é constituído pelo encontro de atores independentes, que decidem dizer o
que vem à sua mente, em vez disso, a comunicação é um sistema social, estruturado
previsivelmente por seus participantes. As pessoas, deste modo, são subsistemas, ou melhor,
elas devem se constituir como esses subsistemas do sistema social de comunicação. Cada
pessoa e todo pensamento é um signo. Peirce escreveu:
O homem cria a palavra. […] Mas como o homem só pode pensar por meio de
palavras ou outros símbolos externos, ele pode se voltar e dizer: ―Você não pode
dizer nada além daquilo que já te ensinamos e somente até onde você se dirige a
alguma palavra como o interpretante do seu pensamento.‖ […] A palavra ou sinal
que o homem usa é o próprio homem. Pois, o fato de que todo pensamento é um
signo, em conjunto com o fato de que a própria vida é uma linha de pensamento,
prova que o homem é um signo (CP 5.313-314, tradução nossa).

Peirce define um signo como uma entidade tripartida, e sua utilização deve denotar um
objeto perceptível, imaginável ou mesmo inimaginável. O signo não é um objeto, apenas está
no lugar do objeto para representa-lo, no entanto:
Uma representação é o caráter de uma coisa em virtude da qual, para a produção de
certo efeito mental, ela pode permanecer no lugar de outra coisa. A coisa que tem
este caráter eu denomino um representamen, o efeito mental, ou pensamento, seu
interpretante, a coisa pela qual ela está o seu objeto. (CP, 1.564, tradução nossa).

Enquanto a fórmula clássica retrata o signo em termos de uma relação diádica1, a
definição peirceana a concebe em termos de uma estrutura triádica. ―A relação triádica é
genuína, isto é, seus três membros estão ligados de modo que não consiste em nenhum
complexo de relações diádicas‖ (CP, 2.274). A tríade fundamental na semiótica peirceana é
precisamente ―objeto - signo (ideia) – interpretante‖ (CP, 8.361).
1

Um fato relacionado a dois indivíduos. Assim, o fato de que A é semelhante a B, de que A é um amante de B e o
fato de que A e B são ambos homens, são relações diádicas; enquanto o fato de que A implica em B para C é uma
relação triádica. (CP, 3.625, tradução nossa).
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Figura 01 - Relação tríade fundamental
Aquilo que, em certo
aspecto, representa algo
para alguém.

Coisa representada.

Objeto

Signo
(ideia)

Um segundo signo
equivalente a si mesmo
ou mais desenvolvido,
criado na mente da
pessoa.
Interpre
tante

Fonte: Acervo dos autores, 2019.

Como o signo permanece no lugar de outra coisa, Peirce buscou uma outra palavra que
não fosse restrita, cujo efeito mental pudesse incluir alguma emoção, sentimento ou esforço.
E acreditando não existir um termo comum apropriado para obter um resultado significativo
para um signo ele, passou a chama-lo de ―o interpretante do signo‖ (CP, 5.473, tradução
nossa). Todavia, o interpretante não é capaz de constituir o objeto do signo, porque pode
haver eventos que causam um efeito mental sem transmitir qualquer significado. O fator
responsável deve ser um objeto existente ou uma ocorrência real, algo que só é acessível por
observação direta, isto é, deve ser representado por um índice.
Um signo ou representamen é aquilo que representa algo para alguém, de acordo com
Peirce: ―[...] representa o objeto, não em todos os aspectos, mas em referência a um tipo de
ideia, que às vezes chamo de fundamento do representamen. Ideia está aqui para ser
entendida em uma espécie de sentido platônico, muito familiar na conversa cotidiana‖. (CP,
2.228, tradução nossa).
O objeto de um signo não é necessariamente algo dado empiricamente, caso contrário,
seria difícil aplicar tais conceitos semióticos à matemática. O objeto, como nos exemplos de
entidades matemáticas ou no caso de termos teóricos, como por exemplo, a energia da qual o
calor e o movimento são representações diferentes, ou como a ideia do triângulo geral, a qual
não é necessariamente dada como tal, mas é antes um objeto universal ou uma abstração
hipostática.
Vamos fazer a seguinte suposição: O professor fala verbalmente, solicitando ao aluno
que escreva a função três x mais cinco, se o aluno não estudou funções, dificilmente poderá
representá-la algebricamente, pois isso depende de sua familiaridade, práxis, percepção,
conhecimento e ideia acerca do objeto. Se o aluno estudou funções, o professor poderá ainda
pedir várias representações sobre este mesmo objeto e ficará perplexo ao perceber que o aluno
conhece apenas uma representação, por exemplo, a representação algébrica F(x)=3x+5, isso
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ocorre porque o docente tem outro efeito interpretante do signo com objeto e logo estabelece
outras representações as quais o aluno ainda não é capaz.
No contexto do ensino, o efeito interpretante traz ao aluno sua própria percepção de
objeto, contudo, pode ser que o mesmo, estabeleça várias ou nenhuma ideia como
fundamento do representamen, visto que este pode lhe ser um evento que causa um efeito
mental sem transmitir qualquer significado. Desse modo, não se pode fornecer a referência
final e muito menos o sentido definitivo de um signo porque a semiose se estende em ambas
as direções: em relação ao objeto e ao interpretante. Usando o exemplo citado acima, a
função algébrica não existe enquanto objeto real, neste caso o objeto está no lugar da função
para representá-la e apenas será identificado como signo se o interpretante assim o perceber,
o qual também, de certo modo, não estabelece uma interpretação definitiva e por fim, o
próprio representamen, como referido, a função três x mais cinco, se torna apenas uma
tradução do interpretante ou desenvolvimento do signo original. Por isso, Peirce distingue
ainda dois objetos do signo, ou seja, ―[...] o objeto imediato ou o objeto como o signo o
representa e o objeto dinâmico que é eficiente, mas não imediatamente presente‖. (CP, 8. 343,
tradução nossa). A função F(x)=3x +5 enquanto objeto dinâmico pode ser eficiente, mas não
será presente se o educando não a reconhecer, ou seja, não provocou efeito na mente do
interpretante. Esta distinção também deve ser observada na relação entre interpretante
imediato2 e interpretante dinâmico3.
Semelhantemente, é impossível uma conexão direta entre um signo e seu objeto final
ou dinâmico. Peirce compara essa última conexão com a corrida entre Aquiles e a Tartaruga 4,
como uma análise lógica ao ad infinitum.
[...] Essa análise seria precisamente análoga àquela do paradoxo entre Aquiles e a
Tartaruga aplicada à perseguição da Tartaruga por Aquiles, e deixaria de representar
o processo real pela mesma razão. Ou seja, assim como Aquiles não precisava
realizar a série de esforços distintos os quais ele fez na sua representação, do mesmo
modo o processo de formação do juízo perceptivo, é subconsciente e não passível de
crítica lógica, portanto, não se faz necessário realizar atos separados de inferência,
mas realiza seu ato em um processo contínuo. (CP, 5.181, tradução nossa).

2

―O interpretante imediato consiste naquilo que o signo está apto a produzir numa mente interpretadora
qualquer. Não se trata daquilo que o signo efetivamente produz na minha ou na sua mente, mas daquilo que,
dependendo de sua natureza, ele pode produzir.‖ (SANTAELLA, 2007, p.13).
3
―[...] o interpretante dinâmico, isto é, aquilo que o signo efetivamente produz na sua, na minha mente, em cada
mente singular. E isso ele produzirá dependendo da sua natureza de signo e do seu potencial como signo.‖
(SANTAELLA, 2007, p.13).
4
(CARROLL, 1895).

2122

A essência de algo não deve ser mais que a essência de uma representação dessa coisa,
e a essência de uma representação de uma coisa é apenas a essência de uma segunda
representação da representação dessa coisa etc., em um processo contínuo, em semiose.
Assim no momento em que o signo é reconhecido pelo sujeito cognitivo, esse
estabelece em sua mente outros signos e interpretações a respeito do primeiro signo que lhe
fora apresentado. Acerca do processo em semiose peirceano, Jakobson afirmou: ―[...] entre
outras, a mais brilhante ideia que os linguistas e semióticos ganharam do pensador americano
certamente fora a definição de significados onde uma interpretação de um signo está contida
dentro de outro sistema de signos‖. (1985, p. 251, tradução nossa).
Peirce procurou capturar a estrutura da possível experiência humana por meio de três
categorias fundamentais, às quais ele chamou, a fim de evitar a reificação prematura, por
nomes completamente abstratos: primeiridade, secundidade e terceiridade.
Primeiridade é o modo de ser daquilo que é tal como é, positivamente e sem
referência a outra coisa qualquer. Secundidade é o modo de ser daquilo que é tal
como é, com respeito a um segundo, mas independentemente de qualquer terceiro.
Terceiridade é o modo de ser daquilo que é tal como é, colocando em relação
recíproca um segundo a um terceiro. (CP, 8.327, tradução nossa).

A qualidade do sentimento e da consciência imediata, a primeira apreensão dos
fenômenos que nos aparece, se constitui a primeiridade é a pura qualidade de ser e de sentir, é
uma impressão (sentimento) in totum5, indivisível, não analisável, inocente e frágil. Mas esta
qualidade é apenas uma parte do fenômeno, a consciência reagindo em relação ao mundo
(real, reativo, sensual, independente do pensamento) é a secundidade, isto é, as qualidades
que formam as singularidades, pois para existir, a qualidade tem de estar encarnada numa
matéria. A mediação interpretativa entre nós e os fenômenos, que origina o pensamento em
signos, através da qual representamos e interpretamos o mundo integra a categoria da
terceiridade.
Quadro 01 - Categorias peirceana fundamentais
Categorias

Exemplo

Primeiridade
É o modo de ser daquilo que é, tal como é, sem
referência a outra coisa qualquer.

O azul
Simples e puro azul

Secundidade
É a consciência do primeiro associado a um
segundo.

O céu
Enquanto lugar e tempo, o aqui e agora, onde se
encarna o azul

Terceiridade
É a síntese intelectual, o pensamento em signos.

O céu é azul
Síntese intelectual ou elaboração cognitiva

Fonte: Acervo dos autores, 2019.
5

Pode ser traduzido como: No todo; completamente, totalmente.
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Conforme Peirce os signos podem ser divididos em dez tricotomias (sendo cada
divisão tricotomizada pelas categorias Primeiridade, Secundidade e Terceiridade) e em 66
classes. Em uma carta escrita à Lady Welby ele afirma que estas são: ―[...] questões difíceis
de considerar cuidadosamente; e, portanto, não me comprometerei a continuar levando minha
divisão sistemática de sinais, mas deixarei isso para futuros exploradores‖ (CP, 8.343,
tradução nossa). Contudo, Peirce destacou que:
[...] A mais fundamental [divisão de sinais] faz-se em ícones, índices e símbolos. Ou
seja, enquanto nenhum representamen realmente funciona como tal até que ele
realmente determine um interpretante, ainda assim ele se torna um representamen
logo que é plenamente capaz de assim proceder; e sua qualidade representativa não é
necessariamente dependente de sua determinação real de um interpretante, nem
mesmo de ter um objeto. (CP, 2.275, tradução nossa).

Assim, a tríade denominada por ícone, índice e símbolo, exposta no quadro 02,
representa dentre as tricotomias a mais importante e também uma das mais citadas, pelo autor.

Ícone

a2x + b2y = n2.

São muito instrutivas, porque sabemos que eles são em certos aspectos
exatamente como os objetos que elas representar.

Fotografia

Índice

Letras em um
diagrama
matemático

Símbolo

A equação algébrica é um ícone, na medida em que exibe, por meio
dos signos algébricos (que não são eles próprios ícones), as relações
das quantidades em causa.

Geômetras escrevem letras em partes diferentes em seus diagramas e,
em seguida, usam essas letras para indicar essas partes.

Uma batida na
porta

Qualquer coisa que concentre a nossa atenção e que nos surpreenda é
um índice, na medida em que marca a junção entre duas partes da
experiência.

A ideia
triangulo
geral

Um símbolo não pode indicar uma coisa particular qualquer, ele denota
uma espécie de coisa. Importante destacar que triângulo geral pode ser
um símbolo para um matemático, contudo, pode ser um algo que nada
signifique para outra pessoa e assim perde o valor de símbolo.

do

A
palavra
estrela

Ao escrevê-la, isso não faz de você o criador dela e se apaga-la não a
destruirá. A palavra vive nas mentes daqueles que a usam. Mesmo que
todos estejam dormindo, existe em sua memória.

Primeiridade
signo

a1x + b1y = n1,

Secundidade objeto

Exemplo

Terceiridade
interpretante

Tríade

Uma tríade muito importante é esta: descobriu-se que existem três tipos de signos
que são indispensáveis ao raciocínio; o primeiro é o signo diagramático ou ícone,
que exibe uma semelhança ou analogia com o sujeito do discurso; o segundo é o
índice, que, como um pronome demonstrativo ou relativo, força a atenção para o
objeto particular pretendido sem descrevê-lo; o terceiro [ou símbolo] é o nome ou
descrição geral que significa seu objeto por meio de uma associação de ideias ou
conexão habitual entre o nome e o caráter significado. (CP, 1.369, tradução nossa,
tradução nossa).
Quadro 02- Tríade do signo com relação ao seu objeto
Explicação
Categoria
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Fonte: Acervo dos autores, 2019.

O signo ícone da equação f(x)=3x+5 é também uma lei, um diagrama, uma construção
do sujeito e, através de sua observação direta outras verdades relativas ao objeto podem ser
descobertas, a utilidade de fórmulas algébricas permite a capacidade de revelar verdades
insuspeitadas onde o que prevalece é o caráter icônico.
Um ícone é um representamen cuja qualidade representativa é uma primeiridade
dele como um primeiro. Ou seja, uma qualidade que o torna adequado para ser um
representamen. Assim, qualquer coisa é capaz de substituir para qualquer coisa com
a qual se assemelhe. (CP, 2.276, tradução nossa).

Peirce (CP, 2.282), explica que muitos ícones não se assemelham a seus objetos em
todos os olhares, é apenas em respeito às relações entre suas partes que sua semelhança
consiste. Por exemplo, f(x) não se assemelha com 3x+5, contudo, desenvolvem relações em
que a cada entrada para x, existe uma saída em f(x). O índice é ―[...] um representamen cujo
caráter representativo consiste em ser um signo individual.‖ (CP, 2.283, tradução nossa) e tem
a função de indicar partes, por exemplo, na função f(x)=3x+5, o intervalo do domínio de f é
*

+, mas, se desejamos realizar o esboço do gráfico, podemos indicar um intervalo,

no caso do gráfico 01, o intervalo considerado foi

.

Gráfico 01 - Função

Fonte: Acervo dos autores, 2019.

Na matemática, a lei que define uma função afim é representada algebricamente por
f(x)=ax +b, a qual pode ser vista como um símbolo e, graficamente, é representada por uma
reta não perpendicular ao eixo das abcissas, em que a e b são coeficiente reais. Além disso,
ainda pode ser entendida como uma transformação linear etc.
Só pensamos em signos e estes signos mentais são de natureza mista; [...] se alguém
cria um novo símbolo, ele faz por meio de pensamentos que envolvem conceitos.
[...] Um símbolo, uma vez existindo, se dissemina entre as pessoas, no uso e na
prática, tem seu sentido ampliado, palavras como força, lei, riqueza e casamento,
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para nós, remetem a significados bem diferentes daqueles a que elas remetiam para
nossos antepassados (CP, 2.302, tradução nossa).

Assim, no contexto da matemática, f(x)=ax +b é um símbolo criado que envolve
conceitos, mas essa lei matemática só terá significado para quem conhecer sobre função afim,
no entanto, para quem não tem familiaridade com tal notação, isso deixa de ser um símbolo
para o interpretante.
Para exemplificar, Corrêa (2008, p.98) explica que uma estátua poder ser vista como
um ícone, ao se observar a semelhança com o indivíduo representado, ao passo que a febre é
um índice, quando indica a existência de uma infecção e, por fim, a palavra dog é um símbolo,
que será interpretado como resultado de uma prática cultural, significativa apenas para as
pessoas que possui o hábito de falar inglês.
[...] assim como aquela famosa pegada que Robinson Crusoé encontrou na areia foi
um índice, de que alguma criatura estava em sua ilha, e, ao mesmo tempo, como um
ícone, trouxe a ideia de um homem. O índice juntamente com o ícone, resultaram na
afirmação de que há um homem na ilha. Essa proposição é, como já foi dito, um
símbolo. (OTTE, 2001, p.44).

O pré-requisito mais importante para a aprendizagem é a possibilidade de enfrentar
simultaneamente um conjunto de conhecimentos, bem como seu desenvolvimento ou
aplicação. Essa possibilidade é fornecida apenas pela cooperação social. Conceitos e
ferramentas da atividade matemática no ensino servem como substitutos da cooperação direta,
com eles, deste modo, as pessoas podem ser criativas, percebendo novos significados dentro
do sistema estabelecido de conceitos e ferramentas, e, consequentemente, apresentando novos
resultados.

4 Considerações finais
Na tríade objeto-signo-interpretante, Peirce explora a importância da cognição e do
conhecimento humano na relação entre sujeito e objeto. No âmbito do ensino de matemática,
essa tríade ajuda perceber quanto é fundamental considerar os contextos e perspectivas dos
interpretantes que envolvem o ambiente, contudo, mostra a importância do processo em
semioses bem como estabelece os mesmos níveis de atenção ao objeto, signo e interpretante.
Por meio das três categorias fundamentais primeiridade, secundidade e terceiridade, é
possível capturar a estrutura da experiência humana, ou seja, é possível compreender como o
educando aprende, representa e interpreta o mundo.
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A relação triádica ícone-índice-objeto permite sua aplicação à natureza do objeto
matemático, onde é preciso distinguir entre representação, fato e objeto, embora os objetos da
matemática não possam ser fornecidos empiricamente eles podem ser explicados e ensinados.
Almejamos que este breve ensaio teórico forneça aos pesquisadores do ensino de
matemática, esclarecimentos, reflexões, argumentações e ideias que possam contribuir no
fazer e ensinar matemática como sendo uma atividade na perspectiva da abordagem
semiótica.
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ATIVIDADES LÚDICAS NO DESENVOLVIMENTO DO
PENSAMENTO COMPUTACIONAL
Jéssica Soares de Carvalho(SEDUC/MT) – jessicatecnologia@gmail.com

Resumo:
Em Mato Grosso, o laboratório de informática de algumas escolas possuem baixa qualidade de conectividade ou
mesmo não possuem internet, quantidade de computadores insuficientes para uma turma, dificuldade na
manutenção dos equipamentos, representando deste modo um entrave na implementação de projetos que
utilizam os computadores, bem como a implantação da BNCC já que é abordado temas de tecnologia e
computação em todas as áreas do conhecimento e componentes curriculares. Entretanto, é possível minimizar
esses obstáculos por meio de técnicas computacionais que não utilizam computadores, é a chamada Computação
Desplugada, esta é uma das ferramentas para se desenvolver o pensamento computacional, termo disseminado
por Janete Wing, presente no referencial teórico desta pesquisa. O pensamento computacional fornece
ferramentas para o pensamento crítico, tomada de decisão, organização do pensar, através do raciocínio e da
lógica, combinando conceitos, ideias e informações para resolver problemas, decompondo este em partes
menores mais fáceis de resolver, é capaz de realizar uma transformação social, desse modo reaver o direito do
Homem à tecnologia e não ser subjugado pelos detentores dela, pois o que está disponível são, em grande parte,
dispositivos tecnológicos do tipo bem de consumo, e a interação com eles tem sido limitada ao uso (consumo).
Nesse cenário, o desenvolvimento do pensamento computacional poderá romper com a ideia da incapacidade de
entender o funcionamento e conceitos tecnológicos ou realizar qualquer atividade que vá além do consumo da
tecnologia, auxiliando adultos a se apropriarem dos vocabulários e termos computacionais, possibilitando ás
crianças mais facilidade em se apropriar dela. Este estudo toma como referência uma proposta de intervenção
com o emprego de jogos lúdicos, desmonstrando a viabilidade da computação desplugada como alternativa no
aprendizado dos conceitos computacionais para o desenvolvimento do pensamento computacional. As
estratégias são baseadas em algoritmos, sequência e depuração para alunos do segundo ano do Ensino
Fundamental, no entanto, para sua implementação, foi realizada três oficinas teórico-prática com 10 professores
da escola estadual Dom José do Despraiado, situado na cidade de Cuiabá/MT. A partir dessas atividades
pedagógicas, coletou-se dados através de questionário e observação que apontam para uma conscientização da
importância da ciência da computação em nível fundamental.
Palavras-chave: Jogos lúdicos, pensamento computacional, computação desplugada.

1 Introdução

As transformações impostas pela tecnologia tem reflexo em vários setores da economia
global refletindo na indústria 4.0 como é chamada a quarta revolução industrial. Ela se
concentra nos novos produtos e processos derivados dos avanços ocorridos na fronteira da
ciência, como a convergência entre info, nano, bio e neuro-cognitivas, trata-se das tecnologias
que possuem aplicações em praticamente todas as áreas do conhecimento, como a química, a
física, a biologia, a medicina, a engenharia, etc. O Centro de Inovação para a Educação
Brasileira (CIEB) aponta para a importância dos jovens aprenderem os conceitos, mecanismos
e implicações da área de tecnologia, de forma que possam atuar criticamente enquanto
cidadãos do século XXI, o CIEB ainda ressalta outras vantagens como

favorecer a

emancipação e a proatividade dos estudantes, a autonomia para tomar decisões e a inserção
deles em uma sociedade cada vez mais tecnológica, contribuindo para o desenvolvimento de
competências e habilidades fundamentais para se viver com criatividade e criticidade.
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Em alguns países o ensino da computação já é realidade e se tornou parte do currículo,
como é o caso do reino unido que apresenta dois temas: computação (ciência da computação,
tecnologia da informação e alfabetização digital) e Design e Tecnologia (Desenhar, Fazer,
Avaliar e Conhecimento Técnico). Na Austrália o pensamento computacional, resolução de
problemas e habilidades de uso de dados são objetivos da área de tecnologia.
No cenário nacional a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) tem se empenhado
em fomentar iniciativas que abordem a Computação de maneira mais clara e significativa no
Ensino Basico, uma vez que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da educação
infantil ao fundamental possui temas de tecnologia e computação de forma transversal em
todas as áreas do conhecimento e componentes curriculares.
Enquanto as entidades estudam a composição dessas competências norteadoras aos
currículos das escolas, outro elemento merece atenção e políticas públicas, por parte do
governo, como é o caso da precariedade dos laboratórios de informática. Todavia, é possível
encontrar alternativas para trabalhar com a Computação e, assim, desviar dos problemas de
conectividade e infra-estrutura. Um exemplo está nas técnicas de Computação Desplugada
visando disseminar os conhecimentos sobre as Ciências da Computação, sem o uso de
computadores ou qualquer meio digital. Segundo Couto (2017) o estímulo ao pensamento
computacional vai além das inúmeras iniciativas que contemplam apenas o ensino da
programação com foco na formação de trabalhadores para o mercado de trabalho, este auxilia
na construção de habilidades necessárias na sociedade moderna promovendo a inserção crítica
do oprimido na realidade, possibilitando sua atuação de forma transformadora, de modo a
deixar o papel passivo de consumidor de tecnologia para se tornar protagonista através da
criação e desenvolvimento de soluções tecnológicas que ajudam

a resolver problemas

verificado em sua realidade.
Diante de tal contexto, este estudo surge com o objetivo de estimular o pensamento
computacional em professores da ensino fundamental, a partir de técnicas de computação
desplugada. Tal proposta foi apresentada a professores da rede pública da capital de mato
grosso e desenvolvida por meio de três oficinas teórico-práticas, para tanto foi apresentado
jogos lúdicos com materiais de baixo custo inicialmente apresentados por meio de aula
expositiva, trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, construída por meio de um estudo de
caso. A partir dessa proposta, observou-se que a maior parte dos professores desconheciam os
assuntos tratados, manifestaram o desejo de conhecer mais sobre o assunto, mas poucos
mencionaram que desejam replicar tais conhecimentos em suas práticas pedagógicas.

2130

2 Fundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados

O termo foi disseminado pelo artigo publicado em uma revista muito influente no
âmbito acadêmico da Computação (Communications of the ACM) no ano de 2006, cuja
autora

foi

Jeanette

Wing,

diretora

em

pesquisas

computacionais

do

National

ScienceFoundation (NSF), neste artigo ela aponta que a forma como os cientista da
computação pensam é útil em outros contextos e destaca a influência da computação em
outras disciplinas
A área de estatística que está sendo transformada pela aprendizagem de máquina, a
contribuição do pensamento computacional para a biologia vai além da habilidade
de pesquisar em grandes quantidades de sequências de dados em busca de padrões, a
esperança é de que estruturas de dados e algoritmos possam representar a estrutura
de proteínas de forma a elucidar suas funções. Similarmente, a teoria de jogos
computacionais está mudando a forma como os economistas pensam; nano
computação, a forma como químicos pensam; e computação quântica, a forma como
os físicos pensam (Wing 2006,p.3, meu grifo).

Neste mesmo artigo ela esclarece:
Pensamento computacional é uma forma para seres humanos resolverem problemas;
não é tentar fazer com que seres humanos pensem como computadores.
Computadores são tediosos; humanos são espertos e imaginativos. Nós humanos
tornamos a computação empolgante. Equipados com aparelhos computacionais,
usamos nossa inteligência para resolver problemas que não ousaríamos sequer tentar
antes da era da computação e construir sistemas com funcionalidades limitadas
apenas pela nossa imaginação(Wing 2006,p.4, meu grifo).

O Pensamento computacional vai além do ―saber mexer com‖, saber navegar na
internet, enviar e-mail, publicar post na rede social, games, vídeos, músicas, mas sim entender
o funcionamento do computador como instrumento de aumento do poder cognitivo do aluno
para a resolução dos mais variados problemas, saber utilizar conceitos da computação como a
abstração, transformando problemas verificados em sua escola ou em seu bairro em algoritmo
e posteriormente em um programa de computador. A Figura 1 apresenta o que Silva (2019)
declara como o fluxo de desenvolvimento partindo da conceitualização de um problema,
filtragem, classificação de dados e levantamento das soluções a serem atingidas, conversão
das soluções em algoritmo resultando em um programa de computador.
Figura 1 - Fluxo de resolução de um problema com base na abstração e automação.
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Fonte: Adaptado de SILVA, Vladimir; SOUZA, Aryesha; MORAIS, Dyego (2016, p.3).

Conforme Brackmann ( 2017), muitos tópicos importantes da Computação podem ser
ensinados sem o uso de computadores. A abordagem desplugada introduz conceitos de
hardware e software que impulsionam as tecnologias cotidianas a pessoas não-técnicas.
Durante aulas os alunos trabalham entre si e as atividades desplugadas ocorrem
frequentemente através da aprendizagem cinestésica (movimento, cartões, dobrar, recortar,
pintar, resolver enigmas) relacionado ao princípio central do construcionismo de Papert
(PAPERT e HAREL, 1991 apud BRACKMANN, 2017).
A computação desplugada permite levar o conhecimento sobre Ciência da
Computação a lugares em que os computadores e suas tecnologias ainda não são uma
realidade ou são subutilizadas por causa do precário suporte de hardware ou ainda da baixa
qualidade na conexão com a internet.
Existem iniciativas que visam fornecer exemplos, ferramentas e materiais didáticos
sobre como inserir e/ou conduzir atividades que estimulem o raciocínio computacional nas
crianças, como é o caso da Barefoot (BAREFOOT,2014), a qual este estudo utilizou como
suporte. No início em 2014 a iniciativa recebeu apoio do departamento de educação da
Inglaterra, pois neste ano foi implantado o currículo nacional para computação visando
preparar os jovens com o conhecimento, habilidades e compreensão que precisam para
prosperar no mundo digital de hoje e do futuro. O conteúdo foi desenvolvido por professores
para professores e fornecem atividades para alunos, materiais e treinamentos para professores
do ensino fundamental da Europa para ajudar a melhorar o conhecimento do assunto e a
compreensão da ciência da computação. O Code.org (CODE, 2017), é uma organização sem
fins lucrativos apoiada por empreas como o google, facebook, amazon e microsoft, dedicada a
expandir o acesso à ciência da computação em escolas, propiciando a professores de todo o
mundo o acesso a cursos, materiais referentes a implantação e desenvolvimento da
computação na escola, é responsável pela criação da hora do código um movimento global
que busca mostrar que alguns conceitos da programação estão ao alcance de todos, a ideia é
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que alunos e professores programem juntos por ao menos uma hora durante a semana do
evento.
No cenário nacional encontram-se pesquisas isoladas quanto a inserção do pensamento
computacional e do ensino da ciência da computação no ensino básico, as iniciativas partem
das universidades e de algumas empresas que fomentam práticas e estudos nesse meio, um
dos exemplos é a iniciativa Pensamento computacional Brasil que possui o Professor Dr.
Christian Puhlmann Brackmann (BRACKMANN, 2017), como principal mantenedor do site,
no qual são disponibilizados notícias, conteúdos científicos, atividades para alunos e links
para os principais sites com temas relacionados ao pensamento e o ensino computacional nas
escolas. A iniciativa Computação na escola vinculado a Universidade Federal de Santa
Catarina, é dedicada a aumentar o ensino de computação no Ensino Fundamental e Médio
para que todos os alunos em todas as escolas devem ter a oportunidade de aprender
computação, ofertando materiais tanto para aprender computação quanto para ensinar, dentre
este o jogo SplashCode utilizado para ensinar algoritmos, utilizado neste estudo. O
programaê! (PROGRAMAÊ, 2018) é uma iniciativa das empresas fundação Lemann,
telefônica e vivo, propõe-se facilitar a introdução da linguagem de programação e o
pensamento computacional nas práticas pedagógicas, garantindo subsídios para que os alunos
sejam protagonistas desse processo, na plataforma é encontrado além de jogos para os alunos,
materiais para professores como planos de aulas para ensino fundamental e médio, guia para
construção do pensamento computacional e também um guia para a participação da escola no
movimento a hora do código.

3 Metodologia
O estudo de caso foi a estratégia de pesquisa adotada para o desenvolvimento deste
trabalho com o objetivo de difundir estratégias didáticas para estimular o pensamento
computacional em professores do ensino fundamental, utilizando técnicas de computação
desplugada. Para este estudo foi proposta uma oficina para

professores da Educação

Fundamental, que no Brasil vai do primeiro ao nono ano e corresponde ao ensino de crianças
de 6 a 14 anos, da escola Dom José do Despraiado. Cada oficina teve a duração de 4 horas e
inicialmente foi aplicado um questionário de avaliação para identificar conhecimentos prévios
sobre lógica e conceitos computacionais, além do uso destes conceitos e suas práticas, neste
momento são apresentados e discutidos os planos de aula, materiais necessários, bem como, o
planejamento do cronograma das oficinas aos alunos, sendo possível receber um retorno dos
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professores, através de críticas e sugestões para uma melhor adaptação das atividades aos
alunos.
As oficinas acontecerão dentro da sala de aula na própria escola e para cada oficina, o
material didático e plano de aula foi disponibilizado para o professor, de modo que, ele possa
aplicar os conceitos abordados em sua prática pedagógica durante as aulas. Foi exposto
conteúdos sobre Pensamento Computacional, Computação Desplugada e os conceitos
computacionais possíveis de ser trabalhados nas variadas atividades disponíveis em sites web
relacionados ao assunto, em seguida para exercitar a criatividade foi solicitado a descrição
das tecnologias que existirão no futuro, como a máquina é por dentro? Como funcionam? E
ainda o que é tecnologia e para que é utilizada?
Oficina A- Pixel: Convertendo números em imagens. Nesta oficina é apresentado o
conceito de pixel mostrando que a tela do computador é formada por vários quadrados que
por sua vez formam as imagens, é exibido imagens nítidas e opacas, sem contornos definidos
e a relação dessas imagens com os pixels, além de obras de arte famosas em pixels. Utilizando
um papel quadriculado as imagens são formadas através de sequências de números na
horizontal, o primeiro número sempre se refere à quantidade de pixels brancos. No entanto, se
iniciada pelo número 0 (zero), o pixel começará por preto, mostrado na figura 2, em seguida
os participantes irão fornecer as instruções uns aos outros para colorir os quadrados no papel
quadriculado na tentativa de reproduzir uma figura existente, a aula será concluída com
imagens que os próprios alunos criaram.
Figura2: Exemplo de conversão números em imagens

Fonte: Adaptado de Backmann (2017, p.52).

Oficina B – AlgoBit: números binários. É explanado o origem da palavra computador
do latim computare, que significa calcular ou adicionar, mas os computadores são hoje mais
do que apenas uma gigante calculadora. Eles podem ser uma biblioteca, ajudar-nos a escrever,
encontrar informações, até mesmo reproduzir músicas e filmes, armazenando toda a
informação com apenas dois elementos: zeros e uns, como podemos representar palavras e
números com apenas estes dois símbolos? Para responder a essa pergunta será distribuídos
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aos participantes cartões, como exibido na Figuras 3, em seguida é explicado a utilização dos
números binários, Os alunos devem indicar com o dedo a carta equivalente o número 1 e
número 2, em seguida o número 3, cartas com 1 e 2 pontos juntas, os números 5 (cartas 4 e 1),
6 (cartas 4 e 2) e 7 (cartas 4, 2, e 1 juntas), somente depois deve ser entregue as cartas
ligado/desligado e posicione-as logo abaixo das cartas , como mostrado na figura 4, explique
que ao invés de apontar com os dedos, eles podem identificar quais cartas são necessárias para
formar os números ligando-as ou desligando-as, ou seja, o número 1 equivale a: desligado,
desligado, desligado, desligado, ligado ou em binário 00001, o número 2 é representado por:
desligado, desligado, desligado, ligado, desligado ou em binário 00010, como mostrado na
figura 5, assim deve prosseguir a atividade com formação de outros números.

Figura3 : Baralho para o ensino dos números binários

Fonte: Adaptado de Pensamento Computacional (2017).

Figura 4: A disposição das cartas dos alunos
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Fonte: Adaptado de Pensamento Computacional (2017).

Figura 5: Formação dos números 1 e 2

= 1 (decimal)

= 00001 (binário)

= 2 (decimal)

= 00010 (binário)
Fonte: Adaptado de Pensamento Computacional (2017).

Oficina C – Prática de Lógica de Programação: o SplashCode é um jogo de tabuleiro de baixo
custo para complementar o ensino de algoritmos e programação na Educação Básica. A
Figura 6 apresenta o cenário do jogo, que deve ter de 3 a 6 jogadores, cada um escolhe o seu
personagem, mostrado na figura 6 e recebe uma tabela de comandos de programação, figura
7. Cada jogador posiciona seu personagem no tabuleiro, é feito o embaralhamento das cartas
de programação, figura 8 e coloque-as na mesa, cada jogador deve receber 5 cartas, para o
início do jogo cada jogador deve programar a próxima rodada, executar uma passo por vez na
tabela de programação até acabar as cartas. Quando as cartas da tabela acabar, comprar mais
três do monte central, repetir os passos acima até o personagem chegar a casa. Casos em que o
jogador fica bloqueado quando há outro personagem é um obstáculo no caminho
Figura 6: Cenário do jogo SplashCode
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Fonte: Computação na Escola (2016).
Figura 7: Personagens

Fonte: Computação na Escola (2016).

Figura 8: comandos

de programação

Fonte: Computação na Escola (2016).
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Figura 9: Cartas de programação

Fonte: Computação na Escola (2016).

As oficinas são oferecidas conforme o cronograma previamente planejado com os
docentes no período noturno e com duração de 1 hora e 30 minutos. Como instrumento de
coleta de dados, no final das oficinas foi aplicado o questionário Mega+kids para a avaliação
da qualidade de jogos não-digitais e o nível de compreensão dos participantes das oficinas,
além da distribuição do certificado no qual consiste numa forma de comprovação da
participação adequada em todas as etapas da oficina.

3.1 Experiências com o desenvolvimento do projeto e Resultados Parciais

As oficinas ainda estão em andamento, no momento foram ofertadas aos professores a
oficina A, os mesmos avaliaram ser possível replicar as atividades desenvolvidas nesse
estudo, desde que sejam implementadas alguns ajustes, agregando motivação e incentivo aos
alunos através do certificado impresso de participação, comprovando que o aluno concluiu as
oficinas com sucesso e a divulgação do ranking de pontuação dos participantes no mural da
escola, agradecendo a todos a participação e estimulando as outras turmas a partiparem, do
mesmo modo foi definido a realização de entrevistas individuais com os alunos cujo
desempenho é diferenciado (muito inferior/superior aos demais), na intenção de melhor
compreender as situações de aprendizagem, esses dados serão registrados por áudio e
anotações de campo.
Após a aplicação das atividades, foram realizadas coletas de dados no formato de
questionário. Esses foram aplicados em dois momentos, o primeiro logo após a oficina e o
segundo, passado uma semana de sua realização. A segunda coleta de dados aconteceu para
avaliar se algum dos professores replicou em sua sala de aula as atividades sobre Pensamento
Computacional (PC) e Computação Desplugada (CD). Na primeira coleta de dados, dos 10
professores presentes, 8 afirmaram que não tinham conhecimento sobre os assuntos
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relacionados ao Pensamento Computacional e Computação Desplugada, e todos afirmaram
que gostariam de participar de outras capacitações com o mesmo tema.
Mesmo com a maioria afirmando não explorar as temáticas – PC e CD, após vivenciar
as atividades, 9 dos professores identificou que trabalha com atividades que exploram
conceitos similares aos que lhes foram apresentados. Eles relataram que exploram trilhas,
atividades de sequência de objetos ou cores, quebra-cabeças e jogo dos sete erros.
Quatro professoras descreveram um breve parecer no campo destinado a Sugestões e
Comentários, no questionário apresentado. Uma delas afirmou: «ainda não me sinto segura
para desenvolver as atividades abordadas nas oficinas». Já outra professora relatou: «Achei
interessante, mas um pouco difícil. Precisaria mais capacitação». Tais evidências indicam que
novas capacitações sobre Pensamento Computacional a partir de técnicas de Computação
Desplugada são do interesse dos entrevistados. Continuar investindo em capacitações
similares pode contribuir para que o assunto comece a ser explorado nas aulas dos professores
regentes das turmas de Educação Infantil, não apenas pelos especialistas em Tecnologias.

5 Conclusão
A implementação de técnicas de Computação Desplugada pode incluir digitalmente
alunos e professores exclusos de ferramentas tecnológicas. Tais técnicas podem ser
reforçadas, quando os professores passarem a conhecê-las melhor. Com o estudo realizado,
foi possível concluir que muitos já trabalham com conceitos abordados através dos algoritmos
apresentados, mas com enfoque a outros conteúdos específicos da faixa etária. Percebeu-se
que, na maior parte das vezes, os professores preferem que as atividades relativas ao uso do
computador sejam desenvolvidas nos laboratórios de informáticas pelos professores
especializados. Essa não é uma evidência positiva, visto que a maioria das escolas brasileiras
não conta com profissionais especializados em tecnologia. Além disso, o fato de não haver
uma disciplina de Informática no currículo da Educação Básica no Brasil, atribuiu ao
professor regente a responsabilidade de buscar nas tecnologias estratégias para inovar em sua
área do conhecimento. Quando esses professores manifestam o desejo de não utilizar tais
recursos, a possibilidade de que suas aulas não contem com a atratividade e potencialidade
interativa das tecnologias é fortalecida.
Este trabalho terá continuidade através da disponibilização das oficinas aos alunos da
escola Dom José do Despraiado.
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CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS, O ENSINO DE MATEMÁTICA
E AS PRÁTICAS DE NUMERAMENTO
Rosimeire Aparecida Rodrigues (PPGECEM-REAMEC /UFMT) – rosimeirear@uft.edu.br
Resumo: Esta pesquisa, de cunho qualitativo, busca compreender ―quais as aprendizagens da docência são
constituídas pelas práticas de numeramento‖, nas propostas desenvolvidas por um grupo de alunas do curso de
Pedagogia da UFT – Campus de Arraias/TO em uma escola pública. Os dados foram obtidos no
desenvolvimento de um curso de extensão-formação, que visava proporcionar situações em que as alunas,
futuras professoras, desenvolvessem o planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividades matemáticas
com alunos dos anos iniciais objetivando o desenvolvimento e constituição de conhecimentos pedagógicos de
matemática, conhecimentos pedagógicos gerais e conhecimentos pedagógicos dos conteúdos relativos ao
pensamento numérico e quantitativo. Neste texto apresentamos uma das prática de numeramento, proposta por
uma licencianda do grupo, que foi desenvolvida em uma turma do 3º ano no CEMEB/Arraias-TO. Os dados
indicam que a proposta contribuiu significativamente com sua formação ao mobilizar a aprendizagem e
fortalecer os conhecimentos docentes a partir do desenvolvimento de atividades matematizadas no espaço
escolar e ao ser socializada em momentos de formação no grupo de estudos.
Palavras-chave: formação inicial; aprendizagem; docência; numeramento.

1 Introdução
O presente estudo se caracteriza enquanto parte da pesquisa de doutorado6 e tem como
proposição uma formação através de ações voltadas às práticas docentes, que podem ser
contribuinte à organização do ensino e articuladas no espaço escolar, com o intuito de
mobilizar aprendizagens para a docência, que possam ser potencializadoras de competências
relativas a atuação de futuro educador envolvendo a apropriação dos conhecimentos relativos
à docência.
Com o intuito contribuir com o processo formativo, em julho de 2018 foi proposto um
momentos de estudos envolvendo a formação de professores que ensinam matemática nos
anos inicias, no GELEN7, com o envolvimento de um grupo de licenciandas do curso de
pedagogia, tendo início em agosto do referido ano, envolvendo estudos teóricos e práticos
para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas de numeramento com crianças
dos anos iniciais de uma escola pública do Município de Arraias. A proposta visava promover
a compreensão do processo de apropriação das aprendizagens da docência mobilizadas pelas
licenciandas envolvendo práticas de numeramento integralizando dois contextos: o escolar e o
cotidiano.
6

Doutorado: Programa de pós-graduação em educação Em ciências e matemática rede amazônica de educação
em ciências e matemática – REAMEC
7
GELEN: Grupo de Estudos de Letramento e Numeramento, que está ativo desde 2016, com registro na
UFT/Cnpq.
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Na formação docente, nos reportamos as investigações desenvolvidas por Fonseca
(2010), destacando que ao mobilizar o ―conceito de numeramento‖8, a formação promove
reflexões que podem subsidiar consideravelmente a formação profissional, bem com as
práticas no contexto escolar. Nesse texto enfatizamos discussões sobre a formação docente
quanto a aprendizagem para a docência e os pressupostos teóricos da pesquisa, aqui
apresentamos as aprendizagens da docência da licencianda EDI, ao planejar, desenvolver e
avaliar uma prática de numeramento.

2 Formação docente e as práticas de numeramento no ensino de matemática nos anos
iniciais

Para iniciar ponderamos que para se constituir professor, é indispensável uma
formação docente que possa contribuir com os desafios promovidos pela inovação
tecnológica, científicas e da sociedade como um todo.
Com a intenção de compreender a construção do conhecimento docente, estamos
envolvidos em estudos que pretendem promover a aprendizagem da docência. E nessa
promoção desenvolvemos estudos, de maneira a integralizar a relação teórica e prática na
formação inicial, pautados nos pressupostos de Shulman (1987), sobre os conhecimentos
profissionais para a docência, quais sejam: conhecimento específico da matemática,
conhecimento pedagógico geral e o conhecimento pedagógico do conteúdo matemático.
Nesse sentido, foi proposto a um grupo de licenciandas que estão participando de
modo ativo no GELEN desde o segundo semestre de 2017 as seguintes atividades: estudo
sobre a formação docente e numeramento, planejamento, desenvolvimento e avaliação de
práticas de numeramento com alunos dos anos iniciais.
Para isso as discussões conceituais coletivas nos momentos de estudos específicos da
matemática de acordo com o referencial curricular do Estado de Tocantins (2018), tendo
como intenção aproximar as licenciandas da realidade escolar e suas possíveis relações
sociais.
No segundo semestre de estudos, teve início com o ano letivo de 2018, e diante da
expectativas que se estruturaram a partir, dos estudos teóricos da docência, tendo como pilares
autores como: (NÓVOA, 1992; PIMENTA, 1995; GAUTHIER, 2013 E SHULMAN, 1987) e

8

Para compreensão do termo ―numeramento‖ teremos como base, os trabalhos desenvolvidos por Maria da
Conceição Ferreira Reis Fonseca (2005-2009), pesquisadora brasileira que muito tem contribuído com a
sistematização do termo.
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específicos (CYRINO, 2006; D‘AMBROSIO, 1996; 1998; 2002; FIORENTINI, 1995;
FONSECA, 2005-2019; DANTE, 1999; MIZUKAMI, 2004;2006; GARCIA, 1992;
MACHADO, 1995). Durante todo o terceiro semestre de estudos, o grupo teve a
intencionalidade de pensar em ações que a partir, das contextualizações sociais e culturais. Os
estudos contribuíram para que as licenciandas percebessem a necessidade de desenvolver algo
que pudesse constituir a aprendizagem pela prática.
Em vários momentos, nas discussões desencadeadas no grupo as alunas vinham
expressando claramente, pouco gosto ou não saber matemática, preocupações sobre não terem
aprendido como irão ensinar, dúvidas relacionadas aos conceitos básicos, crenças que as
operações matemáticas apenas se aplicam por meio da aritmética, dificuldades em se
expressar por representações numéricas (ordenação, classificação, seriação, comparação),
algébricas, algorítmicas, métricas, entre outras. Estas e outras situações de dificuldades
conceituais são situações que motivam a investigação sobre o ensino de matemática nos anos
iniciais.
Assim, diante do desafio de buscar algo que representasse as relações matemáticas, o
numeramento foi ganhando espaço nas discussões, a partir dos estudos envolvendo diferentes
abordagens, encontrando nas discussões apresentadas nos trabalhos de autores como
(CARVALHO, 2014; CHENTA, 2008; DRABIK, 2008; FERNANDES, 2015; FONSECA
2005; FREITAS, 2015; LIMA, 2007; MENDES, 2001; SCHNEIDER, 2010), dentre outros.
As literaturas foram se direcionando para as práticas de numeramento enquanto perspectiva
na proposição de estratégias pedagógicas que possa proporcionar incrementos aos conceitos
matemáticos referentes ao desenvolvimento do pensamento numérico e quantitativo.
Nesse intuito no quarto semestre, desenvolvemos a proposição de práticas de
numeramento no contexto da sala de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Nesse sentido, trazemos para melhor compreensão da proposta, a sistematização de
uma das propostas da licencianda EDI, que teve como temática ―A matemática dos rótulos e
embalagens‖, desenvolvido em uma turma de 3º ano, no CEMEB, ressaltamos que esta é a
única escola municipal na área urbana.

3 A prática de numeramento de EDI: A matemática dos rótulos e embalagens

EDI é aluna do curso de Pedagogia do 7º período, ela sempre teve sua vida estudantil
na rede pública, não possui experiência docente profissional, o único contato dessa natureza
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consiste no Estágio Supervisionado, e tendo o interesse de ampliar a sua qualificação, se
envolveu no grupo para se aproximar da prática docente, e destaca que seu motivo:
[...] tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica no
reconhecimento de maneiras de quantificarem objetos ao julgar e interpretar, com
argumentos baseados em quantidades. Para isso. É importante propor, por meio, de
situações significativas, ao construir e utilizar fatos básicos operacionais sendo o
cálculo mental ou escrito. Para tornar possível resolver e elaborar problemas que
envolvam o juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar, completar quantidades
utilizando diversas estratégias de cálculo seja este, exato ou aproximado, e
desenvolvendo o estudo de conceitos básicos de economia, valores monetários e
financeiros visando a aprendizagem do aluno (EDI, 2019).

Tendo nessa prática, a intencionalidade de compreender o uso do pensamento
numérico, nas implicações do conhecimento matemático de maneira quantificável, para que
seja possível desenvolver a capacidade de interpretar, argumentar e resolver situações
significativas. Assim como construir e utilizar fatos básicos que envolvam situações
operacionais, resoluções de problematizações matemáticas implícitas nos conjuntos e subconjuntos, valores monetários, unidades de medidas e/ou mesmo o sistema numérico, entre
outros.
Os conteúdos curriculares que foram sistematizados no planejamento, envolveram os
números naturais e decimais, as grandezas e medidas, contagem, comparação e representação
de quantidades, as relações temporais (datas fabricação e de validade), representação de dados
no dia a dia. Tais conteúdos em todo o trabalho, as relações numéricas e quantitativas
estiveram sendo abordadas a partir do manuseio das embalagens, obtidas por uma campanha
realizada com a turma, onde foram armazenadas na sala em uma grande caixa, que estariam
sendo utilizadas na exploração de dados nas diversas atividades desenvolvidas ao longo do
projeto.
Destacamos que o projeto, foi inicialmente pensado pela acadêmica, exposto e
discutido no grupo, apresentados a coordenação pedagógica da escola, planejado com a
professora para que nesse momento a acadêmica juntamente com a professora para as reais
adequações metodológicas, pedagógicas bem como conceituais. Só após esse momento, foi
desenvolvido, em um período dois meses, em 6 episódios, que envolveram reflexões de
acordo com as necessidades de (re)planejar no decorrer de cada uma das semanas.

Episódio 1: Observação - esse momento é considerado pertinente ao processo de inserção da
futura professora na sala de aula, pelo fato de não ter nenhuma experiência com relação sala
de aula. Cujo objetivo era estabelecer uma relação de confiança entre a licencianda, a
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professora e a turma, para que o trabalho fosse desenvolvido de acordo com as necessidades
pedagógicas. Foi possível perceber a boa interação entre os alunos e a professora, de como se
dava a sistematização da aula e das atividades para o ensino de matemática.
O trabalho teve início, com uma conversa sobre a matemática, onde ela estava
presente e sua importância na vida de cada um. Então ela propôs que escrevessem frases sobre
a matemática e o uso dos números, que seriam usadas na próxima semana.
[...] ao perceber a dificuldade deles, resolvi propor que escrevêssemos uma no
quadro, para que, a partir dessa, poder ajudar com o exemplo para que fizessem a
sua própria frase. Em conjunto com a professora, e a experiência de lidar com essa
situação juntas foi ótima (EDI, 2019).

Episódio 2: Roda de Conversa - esse momento foi pensado com o intuito de apresentar o
projeto, conversar sobre a aprendizagem da matemática e em especial sobre o numeramento,
impulsionado pelas frases que haviam construído. Com a discussão sobre o numeramento em
relação ao uso dos números na vida, foi apresentado aos alunos que iriam estudar matemática,
a partir dos ―rótulos e embalagens‖, e com isso, ficou evidente a empolgação da turma. E daí,
foi fácil propor um desafio para as próximas semanas que seria: guardar as embalagens dos
produtos que fosse usado em casa, para trazerem para a sala de aula, com a maior diversidade
possível de embalagens.
Episódio 3: Caixa de Significados Matemáticos – As embalagens trazidas pelos alunos no
decorrer da semana foram depositadas em uma caixa grande. Começou nossa investigação
conceituando com a turma o que seriam ―rótulos‖, e ―embalagens‖, explorando na caixa as
semelhanças e diferenças, tipos de medidas (massa, capacidade, comprimento e tempo),
trabalhando com agrupamentos, a partir de quantos? e quais?. Esse trabalho teve um grande
envolvimento da turma e da professora, e diante disso se estendeu para a próxima semana.
Que realizaram os registros no caderno utilizando os agrupamentos e quantificações.

Fig. 01: Explorando as coletadas na caixa e organizando as medidas e quantidades
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Momento de seleção das embalagens quanto as semelhanças
e diferenças, trabalhando:
Quantas tem?
Quais são semelhantes quanto aos tipos de produtos?

Agrupando as embalagens e organizando quanto as
grandezas e medidas.
Quais as grandezas em relação as medidas?
Quantas de cada grandeza?

Fonte: Registros da Licencianda, organizada por Rodrigues, 2019

Nesta atividade os alunos se envolveram de modo ativo e isso nos remete à
necessidade de que o processo de significação tem relativa importância ao uso do pensamento
numérico, onde os alunos fazem uso das semelhanças entre os elementos do conjunto, quando
separam as embalagens fazendo a comparação entre os diversos tipos de produtos e
embalagens.
Episódio 4: Trabalhando Valores – após explorarem as embalagens, surge com os
argumentos da própria turma, a necessidade de trabalhar a proposição da estimativa de valores
(preços), o agrupamento das diferentes embalagens, e a possibilidade de explorarem as
diferenças entre os rótulos quanto as marcas e medidas. Com essa investigação apresentado a
turma a história do dinheiro no Brasil, falando sobre a moeda e seu valor monetário (real)
motivando a todos para o trabalho final que seria o mercadinho.
Fig. 02: Explorando as embalagens e os valores dos produtos na elaboração de situações
problemas.
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O trabalho de criação e socialização das produções
envolvendo as operações com a colagem dos produtos
recortados dos panfletos e/ou mesmo das embalagens foi
realmente significativa e isso sempre foi relacionado a
necessidade de aprender para poderem fazer o mercado isso
os motivou muito. E isso promoveu o envolvimento ativo
dos alunos na resolução das operações de adição, subtração e
multiplicação, a partir das quantidades e valores dos
produtos.
Nesta atividade a Edianeide relata:
O objetivo dos recortes e colagem feitos pelos alunos a qual propus, teve
como foco principal trabalhar a quantidade e quais produtos, em que
também discutimos as possíveis relações entre eles, para que
reconhecessem os rótulos e embalagens através da significação de cada
um. Com base nas grandezas, e medidas de massa, e medidas de
capacidade, de comprimento de tempo. Sendo que, está aula, era de suma
importância para despertar interesse pelo conhecimento matemático
desses aprendizes. No intuito de perceberem, que vai além, dos saberes
deles diante dos seus consumos, cujo o qual, não conheciam antes. De
modo, que usei exemplos de explicações deste conteúdo, e tive a
participação do Yago, um dos alunos mais esforçados da classe foi
maravilhosa a colaboração, com relação as semelhanças das grandezas
na aula deste dia. De forma que seguimos aula com todos os alunos
fazendo as colagens imagens selecionadas por eles através das relações
estabelecidas a cerca dos dados numéricos e quantitativos.

Fonte: Registros da Licencianda, organizada por (RODRIGUES, 2019)

Os alunos trabalharam com as estimativas de preços e depois com encartes (panfletos
trazidos pela Edianeide), envolvendo compras de produtos, com relação a diferentes produtos
e valores. Na semana posterior, foi proposto a elaboração de 5 problemas ampliando para as
operações de multiplicação e divisão.
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Episódio 5: O mercado – com as embalagens coletadas e os valores estimados, todos se
envolveram em montar o mercado com as seções dos produtos, de acordo com suas
semelhanças e diferenças, e etiquetando as embalagens com os devidos valores, de acordo
com a distribuição na sala de aula. Para poder adquirir os produtos cada aluno teria 100 reais.
[...] os alunos trouxeram embalagens para usar nas nossas aula, mas, especialmente
nesse dia, a aula foi proveitosa, os alunos participaram muito, fizeram compras e
realizaram as operações de forma prazeirosa. [...] consegui aprimorar os meus
conhecimentos, graças a troca de saberes entre de cada um dos alunos e da
professora que me ajudou muito no meu crescimento, durante a realização da minha
prática docente nos anos iniciais (EDI, 2019).

Fig. 03: Trabalhando o “Mercado”, explorando quantidades numéricas e valores
monetários

Esta atividade teve o envolvimento de toda a turma, ao organizarem o mercado na
sala e disposição dos produtos logo após etiquetarem com seus repsctivos valores, as
crianças fizeram as compras dos produtos de seus interesses, pois cada um recebeu o
quantitativo de R$ 100,00. Isso os motivou a organizarem os produtos de acordo com as
prioridades.
Fonte: Registros da Licencianda, organizada por (RODRIGUES, 2019)
Episódio 6: Avaliação da aprendizagem – com a turma a avaliação do trabalho se deu com
os registros contínuos das atividades, no envolvimento com a exploração das embalagens, do
registro dos agrupamentos das informações nos rótulos em relação aos agrupamentos,
semelhanças e diferenças, com os trabalhos de colagens e elaboração de situações problemas
individuais e em grupo.
Ao pensarmos na importância dos enfrentamentos da realidade da sala de aula,
podemos evidenciar que esses momentos podem contribuir com a aprendizagem da docência,
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quanto a necessidade de reflexão sobre os aspectos pedagógicos gerais, como por exemplo
nos aspectos relativos a organização da sala de aula, a necessidade de (re)planejar, conforme
apresentado por Mizukami (2004, p. 39), como a ―gestão de sala de aula‖, ao ―manejo de
classe e de interação com os alunos‖, e isso se retrata na colocação da licencianda quando
ressalta que:
[...] foi uma boa a experiência, apesar de que teve momentos, em que os alunos não
demonstraram muito interesse no conteúdo, de maneira que me senti na obrigação,
de seguir com as atividades na semana seguinte, onde, fui pensando em outras
metodologias. Com intuito de terminar aqueles conteúdos da semana anterior, nas
quais se baseavam nas atividades propostas no meu plano de aula, e que eu tinha
como objetivo executá-las de certa maneira (EDI, 2019).

Enfatizando o que o processo formativo envolve de acordo com (SHULMAM, 2004)
traduzido por Taylor & Francis (2008/2009, p. 129), a necessidade da ―visão suficientemente
bem desenvolvida das práticas desejáveis e suas lógicas subjacentes para fazer mudanças
inteligentes e eficazes‖, e, isso fica evidente quando o processo formativo se retrata no
interesse do sujeito em formação, como expressa a colocação abaixo:
[...] no intuito de evoluir um pouco a mais, os meus conhecimentos de matemática
acerca das oportunidades em exercer o seu ensino pela prática de numeramento, no
qual contribuiu muito para os saberes matemáticos através dos conteúdos básicos.
Até mesmo no plano em que tive que estudar muito para atender as necessidades dos
alunos, com relação as metodologias de ensino e aprendizagem, que tem a ver com
as questões dos panfletos, pelo fato de se tratar das compras do uso do dia a dia dos
alunos. Trabalhando assim com as medidas de capacidade, no qual era um dos
principais propósitos, aprender como futura docente para ensinar os alunos a
respeito da matemática, em trabalhei com eles os rótulos e embalagens. (EDI, 2019)

Os momentos de aproximação da licencianda com a professora que já está na docência e
possui experiência, pôde contribuir de modo positivo na constituição dos conhecimentos
pedagógicos e nos conhecimentos pedagógicos específicos da matemática nesta pesquisa, pois
de acordo com a licenciada envolvida, essa interação:
[...] contribuiu muito para o meu aprendizado, pois de certa forma, tive o apoio tanto
dos alunos como também da própria professora, no qual houve a cooperação de
todos nas atividades planejadas, organizadas e desenvolvidas (EDI, 2019).

O professor precisa entender a importância de usar práticas de investigação do conteúdo
como algo que estimule os atos de pensar e representar numericamente e quantitativamente.
Para compreender como resolver a atividade proposta, ao desenvolver o interesse de
pesquisar, usar a mente para resolver problemas e assim trabalhar em prol do
desenvolvimento e apropriação de conceitos. De modo que esse transforma o seu meio para
que possa atender as suas necessidades e assim se transforma enquanto sujeito ativo tornando-
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se capaz de modificar seu futuro, por meio de ações que se aperfeiçoam ao longo da vida
mediando as interações entre o homem e o seu mundo.
Sendo assim, percebemos que a EDI, no desenvolvimento do trabalho, envolveu
enfrentamentos, em especial quanto a questão pedagógica disciplinar da turma, nesse desafio
ela teve o apoio incondicional da professora regente, e ressaltamos a grande dedicação e
envolvimento da licencianda em cada um dos episódios. Considerações da própria
licencianda:
[...] foi uma experiência maravilhosa, que contribuiu muito com a minha formação,
principalmente ao conhecer a realidade e os reais enfrentamentos. E isso, me
fortaleceu, pois, ser professora, é a minha vontade. E ao fazer Pedagogia e participar
do projeto, tive o prazer de me esforçar para poder aprender a trabalhar com a sala
de aula (EDI, 2019).

Neste trabalho evidenciamos a importância da apropriação dos conhecimentos da
docência, na articulação de ações de interação entre o conteúdo matemático escolar e o
conhecimento cotidiano, com atividades matemáticas contextualizadas, no intuito de contribui
para a aprendizagem significativa, dando sentido aos conceitos, devido a necessidade de
relação com o mundo e com o outro.

4 Algumas considerações

A proposta apresentada articula um movimento que intenciona contribuir para que no
processo formativo, os professores sejam sensibilizados para o domínio dos conteúdos nos
mais diversos aspectos em que o uso do pensamento matemático seja mobilizado, seja na sala
de aula ou no contexto social.
Ao propor o desenvolver de atividades matemáticas na perspectiva do numeramento que
sejam voltadas à formação de conhecimentos para a docência, por meio das significações
quantificáveis, evidenciamos que não se trata de uma decisão alheia às intenções de
organização, pois isso, representa a necessidade de promover nos contextos formativo
acadêmico e escolar, o olhar direcionado às práticas socialmente constituídas, nas quais
envolvem situações numéricas, métricas, comparativas e quantitativas, a serem enfrentadas
nas mais diversas tomadas de decisão.
Nessa perspectiva este estudo, ao analisamos na proposta acima descrita podemos
considerar que o processo formativo com as práticas de numeramento, pode vir a ser
considerado um elemento de grande valia na prática pedagógica.
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É interessante evidenciar que o desenvolvimento da proposta que apresentamos
pretendemos fortalecer na formação inicial um olhar voltado à necessidade desenvolvimento
de conhecimento da docência para o ensino de matemática. De acordo com os relatos da
licencianda vemos que as práticas de numeramento, pode permitir a potencialização dos
conceitos numéricos, na criação de ações que se efetivem de maneira dinâmica e inovadora.
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Resumo:
Esta Comunicação Oral refere-se a um ensaio de revisão teórica com objetivo de estreitar relações entre o
significado do desenvolvimento de competências dos estudantes da Educação Básica e o letramento matemático.
Por meio de estudo do documento da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, focado na área de Matemática
para as etapas do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, tem-se o intuito de refletir sobre as significações
produzidas pelas metas de desenvolver competências e o letramento matemático, segundo os princípios
propostos na BNCC, à luz das considerações de Perrenoud (1999), Skovsmose (2014), Soares (2003) e Zabala
(2010) acerca do tema. Esses objetivos se complementam à medida que direcionam a concepção de ensino e
aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas com os estudantes na escolaridade básica, tornando necessária e
relevante aos profissionais da educação a busca por uma sólida e diversificada fundamentação teórica, tendo
como finalidade a efetivação, na prática, de ações pedagógicas de sucesso que contemplem as metas propostas
na BNCC. Espera-se ao final do texto, guiados por análise de natureza teórica, ter contribuído para a
compreensão de processos referentes ao letramento matemático que objetivam trilhar caminhos exitosos para a
prática pedagógica do ensino desta disciplina nas duas etapas da Educação Básica.
Palavras-chave: Educação Matemática; BNCC; Competências; Letramento matemático.

1 Introdução

Recentemente, em dezembro de 2017, foi homologada a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC – referente às etapas do Ensino Infantil e Ensino Fundamental. É um
documento de caráter normativo, aplicado exclusivamente à educação escolar, que ―define o
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica‖ (BRASIL, 2018, p. 7),
sob premissa de assegurar os direitos de aprendizagens essenciais e desenvolvimento aos
estudantes brasileiros, a Base define dez competências gerais a serem desenvolvidas no
âmbito pedagógico da Educação Básica. Posteriormente, em dezembro de 2018, foi
homologada a segunda versão (final e completa) da BNCC, com incremento da base prevista
para a etapa do Ensino Médio, organizada em continuidade ao proposto para as etapas
escolares anteriores, centrada no desenvolvimento de competências e orientada pelo princípio
da educação integral, em atendimento às necessidades indispensáveis para o exercício da
cidadania, respondendo à diversidade de expectativas dos jovens quanto à sua formação
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escolar básica (BRASIL, 2018). A BNCC do Ensino Médio propõe mudanças no currículo
escolar, fixando um mínimo de horas a serem cumpridas pelos estudantes nas áreas da Base
Comum proposta e um complemento de horas, com a opção por pelo menos um itinerário
formativo (definido por áreas de conhecimento e formação técnica e profissional).
Por se tratar de um documento novo e ainda em fase de implantação pelos sistemas de
ensino, fomentamos um aprofundamento teórico da Base por parte dos profissionais da
educação, que serão os responsáveis por executar as prescrições dadas por meio da (re)
elaboração do currículo. Não pretendemos analisar todo o texto da BNCC, faremos uso de
recortes de itens do documento que explicitam como metas o desenvolvimento de
competências nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio por meio do
letramento na área de Matemática, conforme quadro 1:
Quadro 1 – Recortes da BNCC
Item

Título

Intervalo de
páginas

1

Introdução

7 a 14

4

Etapa do Ensino Fundamental

57 a 62

A área da Matemática

265 a 319

Etapa do Ensino Médio

461 a 480

A área de Matemática e suas tecnologias

527 a 546

4.2
5
5.2

Fonte: Quadro elaborado pelos autores

A escolha do tema dessa pesquisa se deu pela necessidade de maior compreensão acerca
do letramento matemático proposto na BNCC. O termo letramento, pela experiência e
observação dos autores, é mais comumente utilizado nas séries iniciais, confundindo-se às
vezes com a alfabetização e/ou numeramento, mas pouco utilizado ou conhecido pelos
professores de matemática das séries sequentes (Ensino Fundamental II e Ensino Médio).
Portanto, o objetivo central deste texto é, após uma breve explicitação do documento da
BNCC e as principais novidades apresentadas para a área de Matemática, caracterizar e
refletir sobre o termo letramento, as aproximações ao letramento matemático e suas
implicações para o contexto escolar, levando em consideração que esse termo passou a
constituir-se como competência a ser desenvolvida ao longo de toda a educação básica. Por
meio da abordagem de conceitos já existentes acerca do tema, buscamos aproximá-lo à sua
concepção para a Educação Matemática. Ao longo do texto, são apresentadas ações
pedagógicas viáveis à aplicação em sala de aula e que podem servir de base para tornar a
prática do planejamento dos professores de matemática mais fácil e motivadora.
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Para tanto, algumas perguntas guiarão nossa reflexão: 1. Quais considerações são
relevantes em relação ao documento da BNCC? 2. Quais são as principais novidades
apresentadas na BNCC para o ensino de matemática na educação básica? 3. Como pode ser
interpretado o desenvolvimento de competências no âmbito escolar? 4. Qual é o significado
do termo letramento para o contexto educacional e letramento matemático na BNCC? 5.
Quais as implicações, na perspectiva do letramento matemático, para o planejamento de aulas
e a intenção educativa do professor de matemática e as possibilidades de práticas pedagógicas
que nos auxiliem a atingir o objetivo do desenvolvimento de competências referentes ao
letramento matemático na educação básica?
Esperamos até o final do texto, ao responder às questões propostas, ter contribuído de
forma geral, para o aprofundamento teórico da BNCC no que tange ao ensino de Matemática
e ter estreitado a relação existente entre o desenvolvimento de competências no âmbito
escolar e o letramento matemático. Uma vez que ambos constituem fundamentos pedagógicos
instituidores no documento e que devem desempenhar o importante papel de possibilitar aos
estudantes uma formação e desenvolvimento humano global, para que com autonomia e
responsabilidade atuem plenamente na sociedade e no mundo do trabalho.

2 Referencial teórico

2.1 BNCC: algumas considerações

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é documento de caráter normativo,
prevista na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 e no Plano
Nacional de Educação (PNE) de 2014. Homologado pelo Ministério da Educação Brasileiro
(2017 e 2018), institui e orienta as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas na
educação básica (em suas etapas e respectivas modalidades). Integra a política nacional da
Educação Básica e passa a ser referência obrigatória para elaboração e adequação dos
currículos escolares e propostas pedagógicas das redes de ensino. Apesar do seu caráter
normativo, estabelece a manutenção da autonomia das propostas pedagógicas das escolas e
sistemas de ensino, desde que atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem
instituídos na BNCC (BRASIL, 2018). O documento aprofunda e amplia alguns dos objetivos
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e serve como referência também na formação
de professores e na elaboração de conteúdos educacionais.
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A perspectiva do desenvolvimento de competências é bastante incisiva ao instituir dez
competências gerais a serem construídas pelos alunos durante toda a educação básica. Essas
competências gerais devem orientar as aprendizagens essenciais e os itinerários formativos
(somente para a etapa do ensino médio) a serem ofertados pelas escolas. Articuladas a estas,
são apresentadas competências específicas de cada área, relacionadas com habilidades a
serem desenvolvidas em cada etapa, com objetivo global de formar as competências comuns
entre as áreas de aprendizagem (Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas
tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas).
Integrar os conhecimentos torna-se, a partir do novo documento, ideia-chave para o
ensino básico e exige dos componentes curriculares a atribuição de sentidos aos conceitos e
conteúdos estudados. As competências e habilidades específicas das áreas de aprendizagem
estão articuladas entre as etapas de escolarização: ensino infantil, ensino fundamental e ensino
médio; e, deverão ter seus conhecimentos integrados, aprofundados e ampliados nas etapas
subsequentes. Busca-se com isso, a formação integral dos estudantes, respeitando seus
projetos de vida, pluralidade cultural e valorização das diferenças, combatendo toda e
qualquer forma de exclusão em acordo com os princípios da ética e da cidadania.
A BNCC não é currículo, ela define 60% das aprendizagens essenciais a serem
garantidas a todos os estudantes brasileiros (crianças, jovens e adultos), servindo como
documento orientador na (re) elaboração dos currículos escolares e ações pedagógicas
construídos pelos sistemas de ensino e escolas, considerando as culturas locais, regionais e os
anseios dos alunos. O documento flexibiliza essa organização e possibilita, no Ensino Médio,
opções de escolha aos estudantes por meio de itinerários formativos e, caberá aos sistemas de
ensino organizar o currículo que atenda a contento os seus contextos locais e condições de
oferta. O grande desafio será ―romper com a centralidade das disciplinas nos currículos e
substituí-las por aspectos mais globalizadores e que abranjam a complexidade das relações
existentes entre os ramos da ciência no mundo real‖ (BRASIL, 2013, p.183).
Algumas possibilidades de articulação entre as áreas são apresentadas no documento:
laboratórios de observação e experimentação, oficinas, clubes, incubadoras, núcleos de
estudos e núcleos de criação artística. O primordial é que os conhecimentos sejam construídos
em uma rede de significados mais ampla entre as áreas de ensino, com abordagens
transversais e inovadoras em diferentes situações. O acúmulo de informações, ou
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memorização, perde espaço para o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos
estudantes, visando a aprendizagem significativa.
À primeira vista, algumas mudanças apresentadas no documento relativas ao
componente Matemática, quando comparadas aos Parâmetros Curriculares Nacionais são
mais visíveis, tais como: as terminologias dos eixos passam a ser chamadas de ―unidades
temáticas‖, os conteúdos recebem a nomenclatura ―objetos de conhecimentos‖ e os objetivos
são denominados ―habilidades‖. Em termos de enfoque das prioridades da disciplina,
observamos alterações significativas. O desenvolvimento da compreensão de conceitos,
procedimentos e estratégias, com vistas à resolução de problemas, está centrada no Ensino
Fundamental. No Ensino Médio, além do fortalecimento do proposto na etapa anterior, o foco
deverá ser a formulação de problemas, descrição de dados e seleção de modelos matemáticos
e, ao nomear a área para essa etapa de Matemática e suas Tecnologias, inclui o
desenvolvimento do pensamento computacional, utilizando os diferentes recursos desta,
diversificando a proposta pedagógica curricular. Essas mudanças salientam a importância do
componente para a vida em sociedade.
Observamos que não há ruptura com a visão sobre a disciplina de Matemática assumida
desde os PCNs (documento referência antes da BNCC). Alguns conteúdos foram
reorganizados e outros novos inseridos. A área passou a ter cinco unidades de conhecimento:
Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística. Novidade é
que Álgebra e Probabilidade e Estatística passam a fazer parte do cotidiano do Ensino
Fundamental 1 e, o Ensino Médio tem incremento de habilidades relacionadas à tecnologia,
robótica e programação no currículo.
As principais mudanças que podemos apontar, de maneira geral, são a reorganização de
conteúdos, a vivência em pesquisa, a continuidade nos processos de aprendizagem, mais
reflexão e menos memorização, a educação financeira e a tecnologia a serviço da
aprendizagem. A expectativa é que os educadores invistam em resolução de problemas por
meio de situações contextualizadas, lembrando que o cotidiano nem sempre poderá ser
contemplado e que, em alguns casos, o contexto poderá ser puramente matemático. A
comunidade escolar precisa ter a compreensão de que as ferramentas matemáticas utilizadas
na interpretação e resolução de problemas são de extrema importância para a aprendizagem e
o saber matemático. Neste caso, pode ser de grande valia utilizar a História da Matemática
como contexto facilitador.

2157

Os conteúdos estão subordinados ao desenvolvimento de competências. Esse termo, que
já era enfatizado nos PCNs e DCNs, ainda gera insegurança e má interpretação por parte de
quem desconhece seu significado. Fundamental destacarmos que o discurso do
desenvolvimento de competências está presente na educação desde o século XVIII9, não se
trata, portanto, de uma ideia nova. Na década de 70, essa metodologia surgiu como proposta
para superar limitações nos referenciais educacionais e como alternativa a modelos formativos
que tanto no trabalho quanto na escola, não respondem às necessidades que o cotidiano
apresenta. No Brasil, ainda foram necessários quase vinte anos a mais do que em países
europeus para vermos sua utilização no sistema escolar, o que se deu inicialmente na
formação profissional e, em seguida, para demais etapas e níveis educacionais. Não se trata de
mais um modismo, porém, se não for adequadamente trabalhado, pode juntar-se a outros
discursos pedagógicos efêmeros que habitam o mundo da literatura.
2.2 Desenvolvimento de competências no âmbito escolar
O temo competência possui múltiplos significados e definições, que podem divergir ou
convergir de acordo com o caso que tomamos. A intenção aqui é de apresentar, brevemente,
referenciais do termo utilizados por autores como Rios (2013), Perrenoud (1999) e Zabala
(2010), que melhor se enquadram no campo educacional e, também, de documentos oficiais
brasileiros que regulamentam a prática do desenvolvimento de competências na escola.
A dinâmica educacional sofre pressão de duas correntes com direções divergentes: o
saber escolar para os estudos universitários, claramente propedêutico e seletivo ou o ensino de
caráter mais humanista baseado na formação integral, entendida como desenvolvimento de
um conjunto de competências para que a pessoa aplique de forma eficaz o que aprendeu,
diante de diferentes situações da vida cotidiana. Perrenoud (2005, p.69) afirma que ―operamos
em uma área de exploração em constante evolução‖ e que a possibilidade de utilizar o lema
―Conhecimento para todos‖, na década de 80, pode ser o equivalente a dizermos
―Competências para todos‖ na atualidade. A ideia de proporcionar formação a todos continua,
apesar do foco em leitura, escrita e contagem, pretensões do século XIX, terem sido
ampliadas para integração desses saberes às competências necessárias para se conviver em
uma sociedade do século XXI.
Mas o que significa competência? No dicionário, competência é um substantivo
feminino com origem no termo em latim competere que significa ―1 Capacidade Legal. 2
9

Ver, por exemplo: MACHADO, Nilson José. Sobre a Ideia de Competência. In PERRENOUD, P. As
competências para ensinar no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2002, p.137 - 155.
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Aptidão, idoneidade. 3 Habilidade, saber. ‖ (MELHORAMENTOS, 2006, p. 117). Rios
(2013) sintetiza competência como saber fazer bem o seu dever, técnica e politicamente.
Refere-se à técnica ao domínio do saber e a habilidade de organizar e transmiti-lo,
compreendendo a relação escola e sociedade. Perrenoud (1999, p. 07) define o temo
competência como sendo ―[...] uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo
de situação, apoiada em conhecimento, mas sem limitar-se a eles‖, destacando que o
enfrentamento de situações pressupõe pôr em ação e em colaboração recursos cognitivos entre
os quais estão os saberes (conhecimentos), sejam eles cultos ou comuns. Na BNCC
competência é definida como a ―mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do
trabalho ‖ (BRASIL, 2018, p. 8). Sucintamente, todas as definições nos levam ao
entendimento que a competência pode ser desenvolvida por meio de habilidades que nos
capacitem para agir de forma eficiente diante de situações reais e complexas.
O avanço tecnológico tornou nosso ambiente mais interativo, dinâmico e mutável.
Nossos antepassados só podiam ter a condição de analfabetos ou letrados. Hoje, podemos ser
―polianalfabetos‖10, ou seja, analfabetos funcionais, analfabetos digitais, analfabetos em
ciências e outras diversas condições para a falta de competências para lidar com situações
complexas no dia-a-dia. O objetivo da nova proposta é tornar as relações aluno x professor e
aluno x aluno mais ativas e cooperativas, desenvolvendo a capacidade cognitiva dos
estudantes para abordar essas situações complexas e inesperadas, portanto, ensino de
conteúdos e desenvolvimento de habilidades ou competências precisam caminhar
paralelamente para que a aprendizagem significativa aconteça.
De qualquer forma, trabalhar valores e estimular ações que contribuam para a
transformação da sociedade deverá se constituir em desejo e desafio comum à todas as etapas
da educação básica a partir de agora. Guiados pela educação ética, a ideia de um mundo mais
humano, justo e preservado reside no ―desenvolvimento de um projeto de formação da
personalidade e do caráter dos estudantes‖ (ANTUNES, 2015, p. 7), pertencentes a classes
sociais que ascenderão ao mundo do trabalho e do consumo. A escola, em sua função social,
deve participar do pleno desenvolvimento da pessoa nos âmbitos social, interpessoal, pessoal
e profissional (ZABALA, 2010).
10

Ver, por exemplo: MACHADO, Nilson José. Sobre a Ideia de Competência. In PERRENOUD, P. As
competências para ensinar no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2002, p.137 - 155.
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A homologação da BNCC, reacendeu as discussões sobre a ideia, equivocada em muitas
vezes, de abandono das disciplinas escolares para contemplar o ensino por competências. No
currículo voltado para a construção de competências, a transmissão do conhecimento
acumulado (conteúdos escolares desvinculados das práticas sociais), perde significado para a
virtualização das ações e a capacidade de mobilizar o conhecimento que se tem, em situações
complexas, para realizar o que se deseja. Com foco nos projetos dos estudantes, as metas
educacionais deverão transcender os limites e territórios das disciplinas. O centro das atenções
deverá ser deslocado para as competências que devem ser construídas e vai exigir
reorganização do trabalho escolar e integração das disciplinas sob forma interdisciplinar.
Porém, disciplina e competência não devem disputar o mesmo espaço. O conhecimento
disciplinar é que deverá ser inserido em um universo mais amplo e contextualizado, que
retrate a realidade das vivências dos alunos.
Na escola básica estudamos conteúdos interdisciplinares que são organizados em
disciplinas (português, matemática, geografia e outras), e o ponto mais importante é que elas
não são fins da escola básica, elas caracterizam-se como meios. O que é atual é a reflexão do
que buscamos com essas disciplinas que ensinamos, não nos limitando apenas à transferência
de conhecimentos (saber) mas incluindo conteúdos como procedimentos, valores, atitudes,
habilidades e estratégias de maneira que sejam vinculados à nossa prática docente de forma a
considerá-los como objetos de ensino. Zabala (2010, p. 49), defende que o desenvolvimento
pleno dos estudantes é o objetivo central da educação por competência, ― a melhoria da
competência implica a capacidade de refletir sobre sua aplicação e, para alcançá-la, é
necessário o apoio do conhecimento teórico‖, isto é, disciplinar.
2.3 Letramento e letramento matemático
Letramento, consiste em um termo técnico incorporado ao vocabulário da Educação e
das Ciências Linguísticas a partir da década de 80. Surgiu no vocabulário brasileiro pela
tradução da palavra literacy (da língua inglesa), que tem origem no latim, da palavra littera
(letra) e, literate que é o adjetivo que caracteriza a pessoa que é educada e domina a leitura e
a escrita. A título de curiosidade, em Portugal é utilizado o termo literacia e, na língua
francesa illettrisme.
Soares (2003) define literacy como:
O estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. Implícita
nesse contexto está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais,
políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja
introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la. (SOARES, 2003, p. 17)

2160

Fazendo referência como um atributo individual, o uso competente e frequente da
leitura e escrita como propriedade singular, altera o estado ou condição da pessoa no cultivo e
exercício das práticas sociais que utilizam a escrita. Já do ponto de vista social, a apropriação
da escrita por um grupo tem sobre este, efeitos de natureza social, cultural, econômica,
cognitiva e linguística. Portanto, tanto na dimensão individual quanto grupal, quando
respondemos de maneira adequada as demandas sociais, usando amplamente a leitura e a
escrita, produz-se um fenômeno cultural que vira realidade em nosso contexto social.
Portanto, Soares (2003) determina letramento como ―o resultado da ação de ensinar ou
de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita‖ (2003, p. 18). Fundamental, não
somente ser alfabetizado, mas compreender o que se lê e se escreve, desenvolvendo esquemas
mentais referentes ao objeto que se lê, dando-lhe significado, uso e função. Logo, poder
exercer na plenitude os seus direitos e deveres de cidadão. O letramento é uma prática
contínua, perpassa todas as áreas do conhecimento. Sendo assim, sempre estamos em prática
de letramento.
Quando a BNCC indica como dever da escola desenvolver no aluno o domínio da
linguagem falada institucionalmente aceita, podemos afirmar que o letramento é tanto o
objetivo quanto o processo da escolarização. O letramento no âmbito escolar deve estar
associado ao que é relevante para as pessoas em suas vidas diárias. Nesse sentido, o professor
tem o papel fundamental de formar e transformar seu aluno em um sujeito letrado. Para o
ensino de práticas de letramento, podem ser utilizados materiais convencionais (livros,
revistas, jornais, tabloides) e materiais ou recursos mais modernos (recursos tecnológicos,
softwares e simuladores, jogos lúdicos e brincadeiras, vídeos) com objetivo de sensibilizar os
estudantes a apreender, se expressar e atuar no mundo com criatividade e ousadia.
Precisamos, enquanto educadores, desenvolver com nossos alunos habilidades para lidar de
forma competente com o uso cotidiano da leitura e da escrita também em contextos não
escolares.
Na BNCC, tendo como referencial a Matriz do Pisa (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes) 2012, temos definido letramento matemático como ―as
competências

e

habilidades

de

raciocinar,

representar,

comunicar

e

argumentar

matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a
resolução de problemas em uma variedade de contextos‖ (BRASIL, 2018, p. 266). O
compromisso de desenvolver o letramento matemático pressupõe uso de processos
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matemáticos (resolução de problemas, investigação, modelagem, projetos) como objeto e
estratégias para o ensino e aprendizagem da disciplina.
As competências fundamentais para o letramento matemático – raciocínio,
representação, comunicação e argumentação – precisam acompanhar o processo de
construção do pensamento computacional, algébrico, proporcional, geométrico e estatístico,
desenvolvendo a capacidade de identificar oportunidades de aplicação da matemática na
resolução de problemas. Em um mundo cada vez mais tecnológico torna-se urgente a
produção de saberes e a utilização da tecnologia que provoquem também evolução dos
processos educacionais. A cultura digital tem influenciado mudanças significativas em nossa
sociedade, e a inserção dos estudantes nessa cultura depende de um trabalho escolar não só de
conteúdos, mas, na criação de formas de trazer o aluno e seu contexto para as aulas e dar-lhes
condições para que consigam levar as aulas para sua realidade. Quando mudamos a nossa
forma de pensar e ver o mundo, podemos mudá-lo.
Na perspectiva da Matemática, os conhecimentos construídos pelos estudantes precisam
servir de subsídios para as práticas de leitura numa sociedade grafocêntrica (centrada na
escrita) como a que vivemos. Nossas práticas sociais são marcadas pela cultura escrita,
diariamente precisamos lidar com uma grande diversidade de textos que circulam nas
atividades comunitárias e interferem no modo como organizamos nossas vidas e as relações
com os outros e com o mundo. Além disso, também temos contato diário com princípios de
quantificação, medição, ordenação e organização de espaços e formas, contidas nos textos e
informações desenvolvidas por grupos sociais. Esses textos apresentam preços, medidas,
gráficos, tabelas, diagramas, quantidades e com base na leitura deles que muitas situações
cotidianas são tomadas. Para organizá-los, descrevê-los, apreciá-los e analisá-los mobilizamos
conhecimentos matemáticos em busca dos sentidos que conferimos aos mesmos e a maneira
como interpretamos e vivenciamos as condições que existem ao nosso redor.
A aprendizagem é uma forma de ação, um processo cheio de intenções e motivos. Nesse
sentido, a Educação Matemática escolar deve ampliar as possibilidades de leitura crítica do
mundo, focalizando os conhecimentos matemáticos como formas culturais de compreender,
organizar, se adaptar, resistir e criar em uma sociedade regida pela palavra escrita. O poder
pode ser exercido pela linguagem na medida que não apenas descreve, mas também molda o
que vivenciamos. O letramento matemático implica o uso da linguagem e esta contém
elementos de ação, reflexão, raciocínio e justificação. Assim, podemos justificar que as
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tecnologias da informação e comunicação são profundamente enraizadas na imaginação
baseada em Matemática e muitas inovações dependem dela (SKOVSMOSE, 2014).
No componente Matemática, os professores precisam criar as condições de investigação
no contexto da sala de aula, para que a leitura e a escrita matemática sejam algo que realmente
tenha sentido para o aluno. Os estudantes possuem conhecimentos prévios sobre a aplicação
desta ciência em atividades rotineiras, normalmente como resultado de interações com
familiares, amigos ou pessoas com quem se relacionam e, não raros os casos, observam
sujeitos que são classificados como analfabetos (não sabem ler e escrever), mas que de certa
forma, são letrados e desempenham funções sociais e profissionais sem o domínio ou
codificação da escrita. Existem diversas situações em que podemos observar pessoas
utilizando a matemática mesmo sem saber registrar no papel, por meio da escrita, o processo
mental utilizado. Portanto, da mesma forma como um indivíduo alfabetizado não significa
necessariamente um indivíduo letrado, um sujeito pode ser capaz de realizar atividades
cotidianas que necessitem do letramento sem que seja alfabetizado.
Assim, um indivíduo pode ser alfabetizado com a linguagem matemática, mas não
desenvolver plenamente as atividades cotidianas que exigem esse conhecimento. Em
contrapartida, há sujeitos que não foram ―letrados‖ sistematicamente com a linguagem
matemática, mas desenvolvem diferentes atividades que exigem tal conhecimento, pois
aprenderam-no empiricamente no cotidiano de sua profissão ou de outras ações sociais. Como
exemplos podemos citar: realização de cálculos mentais em situações que envolvem dinheiro
- pagamentos ou recebimentos; auxiliares de obras que realizam mistura proporcional de
materiais, com grande senso de quantidades; as costureiras que fazem moldes, tiram medidas
e ajustam ângulos na confecção de peças de roupas; cozinheiros que mantem a proporção dos
ingredientes em reduções ou ampliações de receitas.
Quanto às práticas pedagógicas, o professor tem à disposição diversas possibilidades de
atividades para desenvolvimento do letramento matemático: realizar medições de objetos
reais com instrumentos variados, aproveitando o processo para fazer deduções, aproximações
e estimativas; trabalhar a educação financeira (situações que envolvam porcentagem, juros,
planejamento familiar, consumo, impostos, entre outros) com materiais de propaganda
distribuídos por lojas e supermercados, extratos bancários, cupom ou notas fiscais (onde
podem ser observados os percentuais de impostos pagos por cada produto adquirido), talões
de tarifas de água e luz; utilizar os dados fornecidos nesses materiais para produção de
gráficos e tabelas, analisando e generalizando certos comportamentos por meio de funções
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algébricas; manusear aplicativos de rastreamento e localização no espaço; operar com
medidas e processos computacionais: sistema binário (bit), bytes, pixel, algoritmos e seus
fluxogramas e operações lógicas; enfatizar a integração da matemática como ferramenta para
o desenvolvimento de outras áreas do conhecimento por meio da resolução de problemas que
envolvam grandezas e escalas, densidade, tempo, coordenadas geográficas, etc.
Como pode ser observado nas práticas pedagógicas listadas anteriormente, o
desenvolvimento de competências que envolvem o raciocinar, representar, comunicar-se,
argumentar, planejar, interpretar, elaborar, descobrir, aplicar, investigar, desenvolver e
interagir perpassam pelas atividades de letramento matemático. O desenvolvimento do
pensamento matemático e crítico dos alunos deve se dar por meio de técnicas de ensino e
aprendizagem dinâmicas e práticas, baseadas em ações pedagógicas vinculadas às práticas
sociais vividas por eles.

3 Considerações finais
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, é um documento orientador que define
os direitos de aprendizagens dos alunos brasileiros, salientando os conhecimentos e
habilidades essenciais a serem desenvolvidas nos processos de ensino e aprendizagem durante
toda a etapa escolar básica. A BNCC esclarece e amplia alguns objetivos dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs, sem romper com a organização do tempo escolar em
disciplinas e áreas de conhecimento. Estabelece dez competências gerais a serem
desenvolvidas nessas áreas e delimita competências específicas a serem contempladas em
cada disciplina escolar (componentes). O que a Base trouxe foi a reorganização de conteúdos
focando no que o aluno deve aprender e que competências precisa desenvolver ter condições
de viver em sociedade.
No componente Matemática podemos observar significativas mudanças: o cotidiano do
Ensino Fundamental I passa a ter presente as ideias de álgebra, probabilidade e estatística,
enquanto o Ensino Fundamental II e Ensino Médio tem inseridas habilidades relacionadas a
novas tecnologias, robótica e programação no currículo. Na Base, a Matemática é conceituada
como ciência humana, historicamente construída e ferramenta que contribui para solução de
problemas científicos e tecnológicos. Sendo assim, o conhecimento matemático precisa ser
apreendido pelos estudantes como instrumento que os ajudem a ler, compreender e
transformar a realidade.
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Esclarecemos que a alfabetização é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a
habilidade de ler e escrever e o letramento se caracteriza pelo uso competente da leitura e da
escrita nas diversas práticas sociais. Em uma sociedade modificada profundamente pela
informação e comunicação, ter o domínio da capacidade de administrar a linguagem e suas
formas de representação no cotidiano em distintos contextos, caracteriza o sujeito como um
ser letrado.
Podemos aferir que o letramento é uma competência interdisciplinar, que deve ser
trabalhada em todas as disciplinar escolares, desenvolvendo a capacidade dos estudantes de
compreender e lidar com conceitos e modelos utilizados nas diversas áreas do conhecimento.
O letramento matemático é uma competência que diz respeito ao uso fluente e crítico de
conceitos, procedimentos e do conhecimento matemático fundamental em situações e
contextos reais complexos e dinâmicos. O conceito de letramento deve integrar os aspectos
culturais, a valorização dos diversos tipos de saberes e a satisfação do indivíduo.
Nesse sentido, a matemática escolar precisa enriquecer, desenvolver e servir os
estudantes, desenvolvendo estratégias para colocá-la (a Matemática) a serviço da sociedade e
proporcionando aos estudantes o acesso a oportunidades de socialização exitosas e a vivência
em um mundo com menos desigualdades (SKOVSMOSE, 2014). Práticas pedagógicas menos
compartimentadas, mais significativas e estimulantes apontam para uma escola mais realista,
que se aproxime mais da vivência de sua comunidade, de forma articulada e aberta, criando o
máximo de ligações com a realidade. Não obstante, fundamental frisar que o letramento
matemático não é apenas atribuição da escola, ainda que esta possui uma representação
grande de responsabilidade na construção de competências para tal, a sociedade, suas
instituições de ensino não formais e os meios de comunicação também precisam utilizar uma
consciência mediadora e ética que contribua para este processo.
Contudo, ressaltamos a importância do investimento do poder público em formação
continuada de qualidade para professores e gestores escolares. Entendemos que não bastam
apenas bons documentos orientadores para a educação básica, mas igualmente necessário, dar
condições para que suas prescrições sejam de fato implementadas nas escolas. A educação
move o mundo e não podemos perder a esperança do seu poder de transformação social.
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Resumo:
Este artigo é parte integrante da disciplina Seminário Temático I, que faz parte do cronograma do curso de
mestrado em Educação em Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação em Educação. Neste texto, o
objetivo é compreender a questão do ensino aprendizagem na disciplina de Matemática no Ensino Fundamental
enfatizando a tendência construtivista do epistemólogo Jean Piaget, e a teoria da aprendizagem significativa com
base em David Ausubel. O texto se trata de uma revisão de literatura centrada na teoria de Piaget e de Ausubel,
que levou a leitura de outros autores: D`Ambrósio (2009); Fossile (2010); Freire (2013); Moreira (1999); Nunes
(1990). Sabe-se que, muitos educadores ainda priorizam uma aprendizagem baseada num ensino tradicional e
mecânico, por isso, este texto prioriza outras abordagens, uma vez que observa-se que a maioria dos educandos
apresentam extrema dificuldades na disciplina de Matemática, sendo esta trabalhada distanciada de seu contexto
histórico-político-cultural.
Palavras-chave: Educação Matemática. Construtivismo. Aprendizagem Significativa.

Introdução
Existem várias abordagens teóricas-metodológicas que pretendem investigar os
processos de ensino e de aprendizagem, porém vamos nos ater à abordagem Construtivista
que surgiu por meio da Epistemologia Genética Piagetiana, e a Aprendizagem Significativa
com base na teoria de David Ausubel. A matemática faz parte de nosso cotidiano desde o
nascimento, e nos acompanha em diversas situações na sociedade, e muitas vezes agimos
matematicamente até mesmo sem perceber, para solucionar problemas diversificados no dia a
dia. Porém essa mesma matemática se encontra distante da realidade encontrada nos bancos
escolares, o que fica bem claro, quando vemos os resultados das avaliações tanto externas,
quanto internas, pois nota-se um crescente fracasso dos estudantes nessa disciplina.
Portanto, é importante que se discuta diferentes abordagens para o ensino
aprendizagem de matemática, possibilitando comparar as diferentes metodologias
evidenciadas no contexto escolar atualmente, e dessa forma, defender nosso posicionamento
de que a matemática deve ser contextualizada, problematizada e relacionada com a realidade
cultural de cada estudante, não deixando também de valorizar seus conhecimentos prévios.

Abordagens de Ensino e Aprendizagem em Matemática: Construtivista e Significativa
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Jean William Fritz Piaget (1896–1980), foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo
suíço, considerado um dos mais importantes pensadores do séc. XX.
David Paul Ausubel (1918-2008) foi um psicólogo da educação estadunidense.
Embora inicialmente a intenção de Piaget não tenha sido a de formular uma teoria
específica de abordagens pedagógicas, suas contribuições para o campo da educação são de
inegável importância e relevância, principalmente com relação ao raciocínio lógico
matemático.
De acordo com Piaget, a inteligência não é inata, mas depende de receber estímulos do
meio. Da mesma forma, a memória é operativa, mudando as lembranças conforme o
desenvolvimento mental do indivíduo.
Segundo Nunes (1990): "Construtivismo é uma teoria sobre a origem do conhecimento
que considera que a criança passa por estágios para adquirir e construir o conhecimento."
Piaget aborda três tipos de conhecimento:
1. Conhecimento físico: acontece de fora para dentro, levando as crianças a descobrir
as propriedades físicas dos objetos quando para joga, pega e manipula. Dessa maneira
descobre as características desses objetos, tais como: peso, cor, tamanho e textura.
2. Conhecimento lógico-matemático: também ocorre de dentro para fora, através da
coordenação das ações mentais do sujeito sobre o objeto. A criança se torna capaz de
classificar, ordenar e medir mentalmente. Tem como base a percepção do indivíduo.
3. Conhecimento social: acontece de fora para dentro e provém de informações do
mundo exterior, depende, portanto do contexto social do indivíduo.
Para Piaget há quatro fatores primordiais para o desenvolvimento cognitivo, portanto,
importantes na construção do conhecimento. São eles:
1. Biológico: relacionado ao crescimento orgânico e a maturação do sistema nervoso;
2. De experiências e de exercícios: é obtido na ação do indivíduo sobre os objetos;
3. De interações sociais: desenvolvido por meio da linguagem e da educação;
4. De equilibração: se relacionam à adaptação ao meio e/ou às situações (FOSSILE,
2010).
Para Piaget, quando uma criança interage com o mundo a sua volta, ou seja, com o
meio, ela atua (interna e externamente) e muda a realidade que vivencia. Mas, para que isso
aconteça, ela deve ter um esquema de ação. É através desse esquema que a criança organiza e
interpreta a ação, para que esta seja praticada. É uma estratégia de ação que pode ser
generalizada, de maneira que a criança consiga se adaptar às mudanças ocorridas no seu meio.
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Surgem, então, dois mecanismos necessários à elaboração de novos esquemas: assimilação e
acomodação (FOSSILE, 2010).
De acordo com a abordagem construtivista, o ambiente social e o físico proporcionam
oportunidades de interação entre sujeito e objeto, gerando conflitos e, portanto, uma
reestruturação, pelo sujeito, de suas construções mentais anteriores. O equilíbrio/equilibração
surge quando o indivíduo organiza o conhecimento (NUNES, 1990).
Assim, a assimilação acontece quando novas informações são introduzidas na
estrutura cognitiva da criança, não havendo, pois, modificações em suas estruturas mentais. A
acomodação vai ocorrer quando a criança muda suas estruturas cognitivas para ``enfrentar`` o
novo, ajusta ou cria – se novos esquemas visando uma melhor adaptação.
Quando esses mecanismos acontecem, a criança passa então, pelo processo de
equilibração, que consiste em ser capaz de identificar, diferenciar e generalizar de forma
consistente e sem contradições os dados da realidade apreendida.
No Construtivismo, então, podemos destacar os seguintes princípios importantes com
relação ao ensino aprendizagem da Educação matemática:


O principal sujeito do processo de aprendizagem é o aluno;



O professor é um facilitador e orientador do processo de aprendizagem;



Os níveis do desenvolvimento e conhecimento do aluno devem ser respeitados;



O professor tem como função incentivar na busca e construção de novos

conhecimentos;


O processo ensino-aprendizagem é dinâmico;



O conhecimento é uma constante construção.

Na Educação Matemática, podemos observar que nessa perspectiva, o professor
deixando de lado seu protagonismo como ator principal, como bem coloca Fossile ( 2010 ),
´´o professor é um mediador do processo ensino – aprendizagem´´, portanto, passa a ser um
coadjuvante dos estudantes nesse processo, fazendo intervenções que os levem a refletir sobre
o objeto a ser conhecido, e então, descobrir noções, relações, propriedades matemáticas, e não
mais impor a elaboração pronta e formalizada do conceito a ser conhecido.
O ensino nessa abordagem surgiu contrapondo-se ao ensino tradicional, e segundo
Silva e Darsie (2010):

Uma teoria situada no campo da epistemologia genética, que enfatiza as estruturas
cognitivas dos sujeitos na apreensão do conhecimento e parte do pressuposto
epistemológico de que o conhecimento não tem fronteiras, que é construído e
reconstruído através de sucessivas aproximações. De acordo com teorias
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piagetianas, essa perspectiva é caracterizada pela organização que o sujeito dá ao
conhecimento como resultante da interação das estruturas anteriores e dos processos
de equilibrarão, originando uma nova organização. (SILVA; DARSIE, 2010).

Nessa perspectiva, os conteúdos deixam de ser os principais objetivos no processo de
ensino – aprendizagem, pois se dá maior valor ao que o estudante consegue desenvolver,
aprender, construir, bem como ao raciocínio crítico e sua história de vida. Nesse viés, a
educação em matemática pretende superar os cálculos e fórmulas, e proporcionar uma
aprendizagem que tenha sentido para sua vida enquanto um sujeito social, político e histórico.
Portanto, pode-se afirmar que de acordo com o construtivismo/interacionismo, o
conhecimento é construído e se estrutura através do pensamento, da ação e também da
linguagem do sujeito em sua interação com o real, e a aprendizagem é o resultado dessas
interações entre as estruturas cognitivas e o meio. Temos, pois nesse processo: o ser que
aprende (aluno); o objeto construído (conteúdo) e o social (meio que está inserido).
Nesse sentido, o conceito de aprendizagem significativa da teoria da aprendizagem de
David Ausubel vem ao encontro com o que preconiza na mais recente Base Nacional Comum
Curricular (BNCC):
contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias
para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los
significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as
aprendizagens estão situadas. (BRASIL, 2019, p. 18).

Aprendizagem significativa é uma teoria cognitiva, onde o cognitivismo procura
descrever o que sucede quando o aluno se situa e organiza o mundo; preocupa-se com o
processo da compreensão, transformação, armazenamento e uso dessas informações na
cognição.
Ausubel tem sua atenção voltada para a aprendizagem que acontece na sala de aula, no
cotidiano das escolas. De acordo com ele, o fator isolado que mais age na aprendizagem é
aquilo que o aluno já sabe, e cabe ao educador identificar essa bagagem trazida pelo
estudante. As nossas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas, na medida em que
conceitos importantes e essenciais estejam devidamente disponíveis na estrutura cognitiva do
aluno e funcionem, portanto, como ponto de ancoragem às novas ideias e conceitos.
De acordo com a teoria de Ausubel, aprendizagem significativa é um processo por
meio do qual um novo conceito está relacionado com um aspecto específico da estrutura de
conhecimento, que envolve a relação do novo conceito com uma estrutura de conhecimento
específica, que Ausubel define como conceito subsunçor; existente na estrutura cognitiva do
indivíduo. Portanto, a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se
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em conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz.
Ausubel vê o armazenamento de informações no cérebro humano como sendo organizado,
formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos do conhecimento são
ligados ( e assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos. Estrutura cognitiva significa,
portanto, uma estrutura hierárquica de conceitos que são representações de experiências
sensoriais do indivíduo.
De maneira simplificada, subsunçor é denominação dada a um conhecimento
específico, que existe na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado
a um novo conceito.
A essência do processo de aprendizagem significativa é que idéias simbolicamente
expressas sejam relacionadas, de maneira substantiva (não-literal), e não-arbitrária,
ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva
especificamente relevante (isto é, um subsunçor) que pode ser, por exemplo, uma
imagem, um símbolo, ou um conceito ou proposição já significativos. (AUSUBEL,
apud MOREIRA, 1999, p. 155).

Na teoria de Ausubel, para que a aprendizagem significativa aconteça é necessário que
o aprendiz tenha disposição para aprender, o material para trabalhar com os conceitos devem
ser potencialmente significativo, de modo não-arbitrário e não-aleatório (ter uma estrutura
lógica), deve-se levar em conta a natureza da estrutura cognitiva, bem como ter conceitos
subsunçores específicos para relacionar o material, tendo sempre claro que a aprendizagem é
uma experiência inteiramente idiossincrática (individual).
Partindo disso, vemos que para que possa realmente ocorrer uma aprendizagem
significativa, faz-se necessário, que os professores trabalhem com a perspectiva da
contextualização na qual os conceitos matemáticos possam partir dos saberes já vivenciados
pelos aprendizes, para que haja condições de problematizar, ou seja, ao valorizar os
conhecimentos prévios, há possibilidade da construção de novos conhecimentos,
caracterizando, assim uma aprendizagem mais prazerosa e certamente eficaz.
Segundo Ubiratan D´Ambrósio, o processo de construção do conhecimento é
cumulativo, e é passado de uma geração à outra, esse processo é dinâmico e jamais finito, e
está sujeito a condições de estímulos e de subordinação ao seu contexto natural, cultural e
social.
Para D`Ambrósio:
[...] a aquisição e a elaboração do conhecimento se dão no presente, como um
resultado de todo um passado, individual e cultural, com vistas às estratégias de ação
no presente projetando-se no futuro imediato até o de mais longo prazo, assim
modificando a realidade e incorporando a ela novos fatos. (D`AMBRÓSIO, 2009,
pág. 18).
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Fica claro, pois, que se o objetivo da educação é formar cidadãos capazes de construir
seu conhecimento, e que este seja ferramenta que lhe possibilite crescer e desenvolver,
conquistando, pois emancipação sócio-política e histórico-cultural é necessária então, que a
construção de conhecimento seja adquirida mediante uma perspectiva crítica e
contextualizada.
Dessa forma, o professor, em seu contexto de sala de aula, necessita provocar e criar
situações que possam dar significados aos conceitos que devem ser trabalhados, cabendo a
ele, ser o mediador entre o conteúdo matemático e a aprendizagem significativa através de sua
didática de trabalho.
Ainda segundo D`Ambrósio:
contextualizar a matemática é essencial para todos. Afinal, como deixar de
relacionar os Elementos de Euclídes com o panorama cultural da Grécia Antiga? Ou
a adoção da numeração indo-arábico na Europa como florescimento do
mercantilismo nos séculos XIV e XV? E não se pode entender Newton
descontextualizado. Alguns dirão que a contextualização não é importante e que o
importante é reconhecer a matemática como a manifestação mais nobre do
pensamento e da inteligência humana e assim justificam sua importância nos
currículos (D`AMBRÓSIO, 2009, pág. 118).

Paulo Freire colabora com este pensamento de contextualizar e assim dar significado
ao que se aprende quando diz:
somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes de
apreender. Por isso, somos os únicos em que aprender é uma aventura criadora,
algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente, repetir a lição dada.
Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar (FREIRE, 2013, p.
68).

Segundo Paulo Freire, o professor tem o papel fundamental de contribuir
positivamente para que o aprendiz vá sendo o construtor de sua formação com a ajuda
necessária do educador.
Ainda de acordo com a BNCC, a escola deve preparar o aluno para compreender como
a Matemática é aplicada em diferentes situações, dentro e também fora da escola, colocando
que o principal são os procedimentos, que devem estar inseridos em um contexto mais amplo
de significados, em que o foco não é o cálculo em si, mas a relação que ele permite
estabelecer com os conhecimentos que o aluno traz consigo ou já possui.

Conclusão:
Este artigo teve como finalidade abrir uma discussão sobre um ensino de matemática
com mais sentido para a vida prática e cotidiana dos estudantes, no qual seus conhecimentos e
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experiências de vida sejam valorizados e utilizados para a construção de novos conceitos e
conhecimentos que façam sentido na sua realidade, na interação com o outro e com o mundo a
sua volta na concepção de Piaget e Ausubel.
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ENSINO DE GEOMETRIA COM UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE
GOOGLE SKETCHUP
Veronil Fernandes de Souza dos Santos (SEDUC-MT) - veronilfss@gmail.com
Flora Lima Farias de Souza (PPGE/UFMT) - floralfarias@gmail.com
Resumo:
O ensino da matemática nos últimos anos tem ganhado alguns co-autores no ensino de geometria, são eles
recursos tecnológicos que tem transformado o ambiente escolar. Estudos que envolvem objetos tridimensionais
requerem uma visão além do que está desenhado no papel, este em duas dimensões. O objetivo deste artigo é
apresentar um software que facilita a visualização de figuras tridimensionais e aplicando essa tecnologia às aulas
de geometria, promovendo o ensino-aprendizagem adaptando-se às novas tendências matemáticas e
tecnológicas, e também comentar as dificuldades na aprendizagem matemática e os desafios de inserir estes
recursos tecnológicos no ambiente escolar. Desta forma o software apresenta-se como uma ferramenta fácil e
interativa, onde se podem criar objetos tridimensionais, podendo-se estudar uma infinidade de conceitos
geométricos.
Palavras-chaves: Software. Geometria. Google SketchUp.

1 Introdução
De acordo com SANCHO (1998) desenvolver tecnologias é uma característica que
torna a espécie humana diferente de todas as outras. No âmbito educacional, o surgimento e
uso destas têm aperfeiçoado o processo de ensino-aprendizagem.
Os softwares desenvolvidos para o ensino da matemática surtiram grande efeito e tem
se tornado centro das atenções nas aulas em que foram utilizados. Como por exemplo, o
Geogebra, o Cabri 3D, e o Grape.
Esse texto objetiva discutir o software Google SketchUp, como possibilidade a ser
utilizado nas aulas de matemática, uma ferramenta rica e cheia de atributos que auxiliam o
ensino da matemática na área específica da geometria espacial, trata-se de um instrumento de
fácil acesso e manuseio, atuando na compreensão e visualização de objetos tridimensionais,
que possibilita ao aluno criar objetos tridimensionais e manipulá-lo de qualquer forma.

2 A informática aplicada à educação matemática

Em se tratando do ensino na matemática um fator que primeiro salta aos olhos, referese às dificuldades dos alunos, a lacuna e a deficiência dos conteúdos básicos ilustram os
baixos índices das avaliações de proficiência matemática, conforme mostra o Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) que é composto por avaliações que
acontecem a cada 03 anos abrangendo três áreas do conhecimento, inclusive matemática,
onde de 2012 a 2015 constatou-se uma queda na evolução da proficiência dos estudantes. Há
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uma série de fatores que fazem com que haja defasagem na aprendizagem, entre elas
destacamos aqui, a falta de novas metodologias de ensino para tornar as aulas mais atrativas.
―Resta acrescentar ainda que a união entre teoria e prática seja, talvez, uma das melhores
formas de superar a mediocridade na educação escolar.‖ (FLORIANI, 2000, p. 22).
A área de Matemática é apresentada como de difícil aprendizado pelos alunos que têm
apresentado resultados insatisfatórios em avaliações oficiais como a do Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SAEB) que mostram que o aprendizado dos nossos estudantes anda
precário com relação à proficiência dos conteúdos matemáticos (MOREIRA, 2009).
Tal realidade tem provocado diversas iniciativas que visam dirimir as dificuldades
apresentadas. Uma estratégia tem sido o investimento na Informática Educativa na área de
Matemática, como por exemplo, nas representações gráficas, considerando a Geometria
Dinâmica (BRANDÃO EISOTANI, 2003).
Os alunos que se encontram na escola são sujeitos nativos de uma era digital, o que
naturaliza seu contato com computadores e outras tecnologias, e as escolas não podem ignorar
as relações entre informática e educação. O professor deve estar ciente da introdução da
informática no ensino de modo a valer-se de seus recursos para colaborar com a construção de
conhecimento do aluno.
Na era digital, o ensino de matemática requer um professor com uma formação que o
ajude a entender que utilizar o computador nas aulas não implica negar outros recursos
tradicionalmente arraigados e importantes ao ensino dessa disciplina, como o livro didático, o
quadro de escrever, tampouco seja como panacéia para os problemas de aprendizagem, como
se, ao levar sua turma ao laboratório de informática para pesquisa na internet ou uso de um
software fizesse do aluno um expert do assunto estudado. (ROCHA, 2008).
A tecnologia deve ser percebida no cotidiano escolar pelo professor como uma via de
comunicação e ferramenta para as aulas, a criação de diversos softwares educativos visam
possibilitar estratégias diferenciadas de ensino de conteúdos, que na perspectiva tradicional de
sala de aula, seriam encarados com grandes dificuldades, como por exemplo, a Geometria
Espacial.
O computador e as tecnologias afins, como internet, softwares educativos e objetos de
aprendizagem, quando adequadamente utilizados, se mostram como recursos didáticos que
agregam fortes possibilidades transformadoras nas aulas (SANCHO E HERNÁNDEZ, 2006).
Muitos profissionais da educação, desconhecem, conhecem pouco, têm medo, falta
experiência, e deixam de tornar suas aulas mais participativas. Estes recursos vieram para
acompanhar o alunado nativo das tecnologias que estão em sala de aula. Conforme Noro et al.
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(2008), os ambientes interativos, como também os computadores, desenvolvem um papel
essencial para a comunicação e interação entre os sujeitos aprendizes.
Grandes estudiosos que defendem tecnologia e informática na área de educação
matemática como, por exemplo, (Marcelo de Carvalho Borba e Miriam Godoy Penteado
2001), discute a informática como foco principal para estimular os alunos a participarem mais
das aulas, fazendo com que os alunos, sintam mais interesse nas aulas, formulando
conjecturas, investigando, validando e assim aprendendo mais.
MALTEMPI (2005, p. 45) declara que:
[...] o aprendizado somente ocorre quando o aluno está envolvido na construção de
um objeto que apresenta algum significado para ele, algo que poderá mostrar
comentar e discutir com outras pessoas. Assim, os conceitos da matemática poderão
ser alcançados de uma forma mais sólida pelo aprendiz quando ele os usa em algo
que construiu.

O desafio é: ―como ensinar aos alunos a geometria de forma a adaptar-se às novas
tendências matemáticas visando tornar as aulas mais interativas e chamar mais a atenção do
aluno?‖.
Segundo (ROCHA et al, 2008), no ensino de geometria quando agregamos recursos
tecnológicos, as aulas ficam mais interessantes e dinâmicas, e estes recursos quando utilizados
de forma adequada e em hora certa facilita a compreensão, o que muitas vezes encaminha o
aluno a visualizar melhor, compreender postulados e afirmações acerca de geometria, o que
vem a somar no aprendizado.
O professor ao planejar sua aula onde utilizará alguma tecnologia informática, precisa
estar ciente pra qual finalidade tal recurso será utilizado, visando sempre o objetivo maior que
é promover conhecimento a fim de desenvolver habilidades no seu aluno. Segundo Furtado
(2010), qualquer que seja a tecnologia disponível é preciso avaliá-la, perante sua pertinência,
sua utilidade, seu custo e seu benefício.
O uso de recursos tecnológicos como, por exemplo, softwares computacionais, têm
modificado a forma de ensinar, o que tem agradado muito os alunos criando um ambiente rico
de informações, imagens, tornando as aulas interativas e investigativas.
Neste caso, softwares voltados para a geometria tanto plana quanto geometria espacial
se transforma em um facilitador da aprendizagem, contribuindo principalmente na
visualização de figuras tridimensionais criando assim uma geometria dinâmica voltada a fazer
com que o aluno pesquise, investigue, crie, descubra e fundamente os conceitos de geometria.
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Segundo (KING; SCHATTSHNEIDER, 1997, p. 36), alguns dos principais benefícios
e aplicações de um sistema computacional de Geometria Dinâmica são:
(i) A construção, manipulação e a transformação de objetos espaciais que permitem
aos usuários explorar a geometria, de forma que novas relações e propriedades sejam
descobertas.
(ii) O desenvolvimento do conhecimento do espaço: planificação de sólidos
geométricos, bem como o cálculo de áreas e volumes em espaços virtuais.

Neste artigo apresentamos um software que não foi criado para o ensino de geometria,
porém sua utilização pode facilitar e muito a visualização. O software possui uma interface
simples e de fácil compreensão.
Este software é um aliado a auxiliar a visualização de problemas envoltos a geometria
espacial, de forma a estimular o aluno a investigar, criar e fazer modelos em três dimensões, e
chegar à solução dos mesmos, sem a necessidade de utilizar materiais concretos e que tomará
menos tempo dos alunos, um software que nos permite criar formas em três dimensões.
Trata-se, do software Google SketchUp, uma ferramenta para a apresentação de
modelos tridimensionais, que é de fácil compreensão e manipulação de suas propensões,
como por exemplo, criar prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas dentre outros objetos
que necessitem de três dimensões, podendo colori-los, cortá-los, girá-los, medi-los e uma
infinidade de incumbências.
Os programas que criam ambientes, onde a Geometria se apresenta com clareza,
constituem ferramentas importantes para superar obstáculos de aprendizagem. Nesses
ambientes, os conceitos geométricos são construídos com equilíbrio conceitual e figural, as
habilidades em perceber diferentes representações de uma mesma situação se desenvolvem e
a descoberta de propriedades e conceitos ficam mais fáceis. (FLORES; SANTOS, 2004, p.
10)
Sabe-se que o uso de objetos que representem sólidos geométricos para o ensino de
geometria espacial, envolvem materiais como papel, tesoura, cola, ou outros materiais como
palitos, canudos, e requer dos alunos, tempo ao confeccionar determinado objeto para estudo
da geometria espacial. O uso deste software nas aulas poderá ser tanto de uso exclusivo do
professor que apresentará as demonstrações no programa aos alunos, como também poderá
ser uso de todos os alunos, cada um manipulando o software deforma a conhecer e a chegar à
solução de determinado problema utilizando como base o conhecimento já adquirido ao longo
de sua vida escolar.

3 O SOFTWARE
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3.1 GOOGLE SKETCHUP
Google SketchUp é um software próprio para a criação de modelos em 3D no
computador. Foi originalmente desenvolvido pela At Last Software, uma empresa
estadunidense com sede em Boulder, Colorado, a qual foi adquirida pela Google, como
anunciado a 14 de Março de 2006. A versão atual em português é a 8.0 e o programa está
disponível para Windows e Macintosh11. Este software está disponível em duas versões: a
versão profissional, PRO, e a versão free12, (para uso privado, não comercial, ensino).
O programa pode ser baixado gratuitamente, é um produto do grupo Google
extremamente versátil e muito fácil de usar. Pode ser usado por qualquer atividade
profissional que necessite desenvolver rascunhos de produtos tridimensionais. Muito utilizado
na área de arquitetura, devido a sua facilidade de modelagem de estudos de formas e volumes
tridimensionais, o software é muito utilizado também por designers de móveis, desenhistas
técnicos, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, designers de produtos, escultores, game
designers, e diversas outras profissões relacionadas aos trabalhos que necessitem
visualizações em 3D.
O SketchUp é utilizado principalmente para criar facilmente estudos iniciais e esboços
(daí também o seu nome: "Sketch" que significa esboço em inglês) de modelos ou maquetes
em 3D, eliminando assim a necessidade da execução de modelos ou maquetes físicas (feitas
com de massa modelagem, barro, cartolina, papel, acetato, acrílico, etc.).
Assim, por ser um programa que esboça modelos volumétricos, muitos artistas
utilizam o Google SketchUp na fase inicial de seus trabalhos, quando ainda têm a liberdade de
alterar as formas, as cores e os volumes. Esta ferramenta permite-lhes alterar o modelo de
forma simples e rápida, para então verificar as consequências dessas alterações no resultado
final.
Figura 1: Tela inicial do Google SketchUp

11

Macintosh ou Mac é o nome dos computadores pessoais fabricados e comercializados pela empresa Apple Inc.
[...]. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Macintosh.
12
―Versão Free‖ é uma versão gratuita do software. Download gratuito disponível em:
http://SketchUp.google.com/intl/pt-BR/download/.
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Fonte: produzido pelo autor no Google SkechUp.

O Google SketchUp é um programa que apresenta muitas possibilidades de uso
pedagógico a interface permite uma visualização em 3 Dimensões (3D), passando uma noção
de profundidade e de espaço, proporcionando uma visão do trabalho em qualquer ângulo
desejado. Ele é eficaz na construção de uma ampla gama de edificações, servindo para
investigação e análise das relações matemáticas nos sólidos geométricos. Um professor que
conheça ferramentas básicas do software pode aplicar um roteiro de aulas em um laboratório
de informática, podendo ir desde aplicações como o estudo dos ângulos das medidas e das
proporções, até a elaboração de materiais mais sofisticados, dependendo dos seus objetivos,
do tempo disponível e do grupo com o qual trabalha. (MACHADO, 2011).
4 Geometria Espacial no Google Sketchup
Embora o software Google SketchUp não tenha sido criado para fins didáticos, este
pode ser utilizado no ensino da matemática, por proporcionar situações onde possam ser
explorados elementos de geometria plana e espacial, como nos procedimentos da construção
civil que utilizam as concepções matemáticas, podendo trazer para à sala de aula uma
experiência diferente aos alunos. Ele pode ser utilizado como uma representação gráfica
digital muito interessante e curiosa para os alunos, capacitando-os no desenvolvimento de
raciocínio lógico e explorando os conhecimentos matemáticos na sua manipulação. Ainda,
desperta a construção de situações muito reais aos alunos. (MONZON, 2012)
Abaixo seguem algumas figuras de objetos tridimensionais criados no Google
SketchUp.
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Figura 2: Corpos redondos, esfera, cone e cilindro

Fonte: produzido pelo autor no Google SkechUp.
Figura 3: Clépsidra e Anticlépsidra

Fonte: produzido pelo autor no Google SkechUp.
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5 Considerações Finais
Os recursos tecnológicos só tem a somar aprendizagem dos alunos, há no cotidiano
escolar muitos obstáculos que dificultam a inclusão destes meios na educação, seja a falta de
estrutura da escola, ou a resistência por parte dos docentes em inserir-se ao universo
tecnológico.
As novas tendências do ―ensinar matemática‖, que consistem em estratégias didáticas
pedagógicas, estão ganhando um espaço cada vez maior nas salas de aula. As tecnologias
devem ser associadas como ferramentas para o processo pedagógico da matemática,
considerando-as como uma estratégia de ensino e possibilidade à redução das fragilidades de
conteúdo existentes.
Embora a criação do software Google SketchUp não tenha seja o foco educacional,
enxergamos nele uma potente ferramenta no ensino da geometria. Por apresentar um layout
dinâmico, fácil manuseio e interativo, este vem ao encontro do perfil do alunado nativo em
tecnologia que se encontra em sala de aula. A utilização deste software no ensino de
geometria possibilitará ao aluno entender todos os tipos de postulados, afirmações,
visualizações de propriedades geométricas, além da criação de novas figuras geométricas,
despertando assim o potencial criativo do aluno, situação não possível nas aulas com
metodologias tradicionais.
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EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NO PROJETO “A MATEMÁTICA
PELA VIA DA LUDICIDADE” DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DA
UFMT
Sílvia Letícia de Amorim (Pedagogia – IE/UFMT) – silviaamorim051@gmail.com
Sueli Fanizzi (docente do IE/UFMT) – suelifanizzi@gmail.com
Resumo:
Nós, futuros professores, em busca de agregar à formação inicial contribuições significativas, ampliamos as
experiências pedagógicas, com base na realidade escolar, por meio de nossa inserção em atividades que vão além
do curso regular de Pedagogia. Tendo em vista sua amplitude de possibilidades, o projeto de extensão ―A
Matemática pela via da ludicidade‖ proporciona subsídios à prática docente, alavancando o potencial de
desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem da Matemática. Pretende–se relatar o desenvolvimento de
oficinas com alunos do segundo ciclo, mais especificamente, do 5º ano e do 6º ano, a partir das ações
vivenciadas de forma reflexiva entre acadêmicas, professoras de escola pública e professoras da universidade,
mediadas pela análise conjugada entre teoria e prática dos processos de ensino e aprendizagem da Matemática.
Por meio do planejamento, do desenvolvimento e da avaliação das oficinas, o projeto visa contribuir com a
formação inicial e continuada de professores e viabilizar a superação, pelos alunos, das dificuldades na
aprendizagem da Matemática, por meio da ludicidade.
Palavras-chave: Formação de professores. Ensino de Matemática. Ludicidade. Segundo ciclo.

1 Introdução

O trabalho apresentado visa relatar as experiências formativas de estudantes de
Pedagogia no projeto de extensão ―A Matemática pela via da ludicidade‖, da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), coordenado por uma docente do curso de Pedagogia,
vivenciadas a partir de oficinas realizadas nas aulas de Matemática de alunos de uma turma de
5º ano e de três turmas de 6° ano do ensino fundamental, da Escola Municipal de Educação
Básica (EMEB) Agostinho Simplício de Figueiredo, localizada na avenida Amarílio de
Almeida, S/N , bairro Poção, Cuiabá – MT.
O projeto de extensão ―A Matemática pela via da ludicidade‖ tem por objetivo a
capacitação de professores e de estudantes de Pedagogia para o planejamento, o
desenvolvimento e a avaliação de oficinas de Matemática a serem ofertadas a alunos dos
últimos anos do segundo ciclo. Parte-se da concepção de desenvolvimento profissional
docente, destacada por Maurice Tardif (2002), em que a profissão professor se constitui ao
longo da formação inicial e da prática de sala de aula, o que, segundo o autor, possibilita
―uma nova articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas
universidades a respeito do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas
práticas cotidianas‖ (TARDIF, 2002, p. 23). Dessa forma, propõe-se o intercâmbio entre o
futuro professor e o professor em exercício para o desenvolvimento do trabalho, com a
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orientação da coordenadora e da professora supervisora do projeto. O eixo norteador das
oficinas corresponde ao ensino pela via da ludicidade, uma vez que se pretende despertar,
entre os alunos, o prazer pela Matemática e, consequentemente, sua aprendizagem, por meio
de jogos, brincadeiras e atividades de natureza investigativa.
As ações do projeto na escola ocorrerão de abril a novembro do presente ano e serão
divididas em seis módulos de três oficinas cada, sendo que, após o término de cada módulo,
está previsto um encontro de 90 minutos com a professora regente e as professoras da
universidade, para avaliar o trabalho e planejar as oficinas do módulo seguinte, de acordo com
o planejamento das aulas de Matemática, elaborado pela professora de cada turma. Mediante
essas informações, são planejadas, semanalmente, as atividades de acordo com as
necessidades dos alunos, bem como providenciados os materiais de apoio a serem utilizados
nas oficinas. Para cada sala de aula há duas estudantes responsáveis. Este relato apresentará a
experiência até então vivenciada pela dupla que desenvolve as atividades na turma do 5º ano.
São dedicadas 12 horas semanais ao projeto, sendo que quatro ocorrem na escola, com a
oficina, quatro, em encontro coletivo, na universidade, no qual compartilhamos as
experiências e discutimos nossas ações e, finalmente, quatro, entre as estudantes da dupla.
Durante os meses de fevereiro e março houve uma preparação na universidade, entre
as alunas de Pedagogia e as professoras atuantes no projeto; nos reunimos duas vezes por
semana para ler e discutir textos, entrar em contato com os conteúdos matemáticos do
segundo ciclo e confeccionar materiais e jogos para as oficinas. É importante destacar que
esta é a primeira oportunidade em que temos contato com alunos dessa faixa de escolaridade,
o que nos oportuniza desenvolver novas vivências e experiências em nosso processo
formação.
O presente relato se refere ao processo reflexivo de duas graduandas, realizado a partir
de suas vivências nas atividades do módulo 1, com foco na importância das ações
desenvolvidas no projeto para a formação do futuro professor.

2 Descrição geral das oficinas desenvolvidas no módulo 1

As oficinas do Módulo 1 ocorreram nos dias 29/04, 06/05 e 13/05, três segundasfeiras, no horário da aula de Matemática, com duração de 90 minutos. Após o primeiro
encontro com a professora regente, decidiu-se, a partir de suas solicitações de trabalho, que as
oficinas tivessem como objetivo levar os alunos do 5º ano a reconhecerem as relações entre as
tabuadas, de modo a estimulá-los à memorização. Utilizamos, como metodologia, uma
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tabuada ―desordenada‖, como mostra a figura 1, por meio da qual os alunos foram capazes de
perceber as relações de dobro, triplo, metade e de adição entre as tabuadas. Já na primeira
oficina foram propostas as seguintes questões: ―O que há de diferente nesta tabuada? Por que
ela está organizada desta forma?‖ A partir dessas ―provocações‖, os alunos reconheceram, por
exemplo, que a tabuada do 4 corresponde ao dobro da tabuada do 2, que a tabuada do 8
corresponde ao dobro da tabuada do 4, que a tabuada do 6 corresponde ao dobro da tabuada
do 3 e que a tabuada do 7 pode ser obtida pela adição entre as tabuadas do 5 e do 2.
Figura 1 – Tabuada ―desordenada‖
TABUADA DO 2
2x1= 2
2x2= 4
2x3= 6

TABUADA DO 4
4x1= 4
4x2= 8
4x3= 12

TABUADA DO 8
8x1= 8
8x2= 16
8x3= 24

2x4= 8
2x5= 10
2x6= 12
2x7= 14
2x8= 16
2x9= 18
2x10= 20

4x4= 16
4x5= 20
4x6= 24
4x7= 28
4x8= 32
4x9= 36
4x10= 40

8x4= 32
8x5= 40
8x6= 48
8x7= 56
8x8= 64
8x9= 72
8x10= 80

TABUADA DO 3

TABUADA DO 6

TABUADA DO 9

3x1= 3

6x1= 6

9x1= 9

3x2= 6

6x2= 12

9x2= 18

3x3= 9

6x3= 18

9x3= 27

3x4= 12

6x4= 24

9x4= 36

3x5= 15

6x5= 30

9x5= 45

3x6= 18

6x6= 36

9x6= 54

3x7= 21

6x7= 42

9x7= 63

3x8= 24

6x8= 48

9x8= 72

3x9= 27

6x9= 54

9x9= 81

3x10= 30

6x10= 60

9x10= 90

TABUADA DO 10

TABUADA DO 5

TABUADA DO 7

10x1= 10

5x1= 5

7x1= 7

10x2= 20

5x2= 10

7x2= 14

10x3= 30

5x3= 15

7x3= 21

10x4= 10

5x4= 20

7x4= 28

10x5= 50

5x5= 25

7x5= 35

10x6= 60

5x6= 30

7x6= 42
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10x7= 70

5x7= 35

7x7= 49

10x8= 80

5x8= 40

7x8= 56

10x9= 90

5x9= 45

7x9= 63

10x10= 100

5x10= 50

7x10= 70

Fonte: Autoria própria.

Ao longo das três oficinas, foram utilizados jogos sempre para explorar as relações
entre a tabuadas, tais como ―jogo da velha da multiplicação‖, ―batalha dupla da tabuada‖,
―stop da matemática‖ e ―bingo da multiplicação‖. Participaram, em média, 26 dos 30 alunos
que havia na sala e a professora regente também se envolveu ativamente em todos os
momentos da oficina, nos dando o suporte no que fosse necessário. A professora da
universidade acompanhava as oficinas junto com as alunas de Pedagogia. Inicialmente
apresentávamos a proposta da atividade, explicávamos as regras, dávamos exemplos,
chamávamos alguns alunos para irem à lousa demonstrar como pensaram e, ao final, os
alunos avaliavam a oficina. Na oficina seguinte, sempre lembrávamos os alunos do que
havíamos explorado na oficina anterior, de modo a dar continuidade ao trabalho.

3 Reflexões gerais sobre o desenvolvimento das oficinas do módulo 1

Durante a preparação das oficinas, nos meses de fevereiro e março, houve momentos
de muito estudo, a partir da leitura e discussão de textos, da troca de conhecimentos entre as
estudantes de diferentes anos da graduação sobre as atividades – algumas estudantes ainda
nem tiveram aulas de Fundamentos e Metodologia da Matemática. Mesmo assim,
enfrentamos os desafios juntas, desafios esses referentes, sobretudo, à faixa de escolaridade
do público alvo.
Confeccionamos alguns jogos e pesquisamos outros, trabalhamos em parceria entre as
duplas e também acessamos todos os materiais disponibilizados pelas professoras. No início,
sentimos um pouco de insegurança em atingir o objetivo, pois havia muita expectativa em
relação à aceitação dos alunos pelo trabalho.
Ao desenvolvermos as atividades com os alunos, percebemos um grande interesse da
parte dos mesmos, pois houve muita participação, envolvimento com as atividades e
colaboração, como relatado na descrição das oficinas. Todo esse movimento ocorreu por meio
das relações já existentes no convívio social entre as crianças e a Matemática, porque:
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A matemática é uma matéria escolar, porém no que tange às crianças ela é também
uma parte importante das suas vidas cotidianas: sem matemática elas ficarão
desconfortáveis não apenas na escola, mas em uma grande parte de suas atividades
cotidianas: quando partilham bens com seus amigos, planejam gastar sua mesada,
discutem sobre velocidade e distâncias viajam e têm que lidar com moedas
diferentes, e quando finalmente têm que começar a entender o mundo do dinheiro,
de compras e vendas, hipotecas e apólice de seguro, precisam de habilidades
matemáticas. (NUNES, 1997, p. 17)

Identificamos diferentes níveis de aprendizagem dos alunos, bem como as
especificidades individuais de cada um. Para melhor elaboração e desenvolvimento das
atividades propostas, direcionamos as reflexões, nos embasando na singularidade de cada
aluno, almejando o desempenho coletivo e individual.
O projeto visa fortalecer as relações dos alunos com os conhecimentos matemáticos,
explorando a autonomia, proporcionando inovações, o desenvolvimento do raciocínio lógico e
de processos mentais, estimulando a criatividade e a versatilidade na resolução de problemas,
bem como o domínio de cálculos com as operações básicas.
Nesse sentido, permitir que a criança se expresse, comunicando seu pensamento, em
todas as áreas do conhecimento, é algo imprescindível para o seu desenvolvimento cognitivo
e, na Matemática, isso não é diferente, o que pode se contrapor às formas convencionais
existentes de ensino dessa área. Para as autoras Smole e Diniz:
A predominância do silêncio, no sentido de ausência de comunicação, ainda é
comum nas aulas de matemática. O excesso de cálculos mecânicos, a ênfase em
procedimentos e a linguagem usada para ensinar matemática são alguns fatores que
tornam a comunicação pouco frequente ou quase inexistente. (SMOLE e DINIZ,
2001, p.15)

As atividades desenvolvidas no presente projeto possibilitam aos alunos a expressão
de novas ideias, despertam a curiosidade na resolução de problemas, promovem o uso de
estratégias pessoais de cálculos mentais e de diferentes formas de registro. Todas essas
evoluções decorridas das maneiras diferenciadas de trabalho com a Matemática proporcionam
aos alunos uma boa relação com o campo de conhecimento, instigando seu interesse e
propiciando prazer nas relações com a Matemática. Segundo as mesmas autoras:
Uma proposta de trabalho em matemática que vise à aprendizagem significativa
deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas não
apenas numéricas, mas também aquelas relativas à geometria, às medidas e às
noções de estatística de forma que os alunos desenvolvam com prazer e conservem
uma curiosidade acerca da matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a
realidade. (SMOLE e DINIZ, 2001, p.15)

2187

Do ponto de vista do estudante de Pedagogia, as experiências até então adquiridas
neste projeto são extremamente relevantes, alavancando o processo de formação dos futuros
docentes na perspectiva de reconhecer que o professor é a base para a qualidade e o
planejamento de atividades significativas e deve assumir o papel de mediador do
conhecimento. Cabe ao professor:
(...) reconhecer que a aprendizagem é um processo que requer o envolvimento dos
alunos em actividades significativas e que é fortemente influenciado pela cultura da
sala de aula. Cabe-lhe a responsabilidade de propor e organizar as tarefas a realizar e
coordenar o desenvolvimento da actividade dos alunos. (ABRANTES, 1999, p. 28)

Por meio do contato com os alunos do 5º ano A da EMEB Agostinho Simplício de
Figueiredo e com o desenvolvimento de atividades participativas nas oficinas, aprendemos
novas abordagens de ensino, como, por exemplo, apresentar as tabuadas a partir de suas
relações aditivas, de dobro e de triplo, sempre com o intuito de que os alunos contatassem, de
maneira lúdica, os conteúdos propostos e criassem novas possibilidades de realizar cálculos e
resolver problemas.
É importante ressaltar que a professora regente da sala sempre nos apoiou em tudo,
principalmente para manter a atenção dos alunos, assegurando que não se dispersassem, de
forma a contribuir com o andamento das atividades propostas. Acreditamos que para ela
também houve aprendizado de novas ideias para o desenvolvimento de atividades. O projeto
visa a formação do estudante em formação e do professor em atuação e, nesse sentido, as
dinâmicas desenvolvidas tem atendido esse objetivo central.
Para nós, alunas de graduação em processo de formação, obtivemos com a professora
regente experiências de realidades da prática na educação, sendo possível agregarmos aos
nossos conhecimentos os saberes que ela adquiriu ao longo de sua prática docente.
O momento de partilhar as vivências das oficinas com todo o grupo, nos encontros
semanais realizados na universidade, foi muito prazeroso, pois ao socializar o trabalho com as
colegas de outras turmas, ficou mais claro que, antes de desenvolver as atividades com os
alunos, é preciso estar bem familiarizado com as mesmas, para verificar que dinâmicas podem
ou não dar certo, ajustar e repensar algumas falhas, regras e organização dos jogos e demais
atividades. A partir das discussões entre as duplas, também foi possível rever as atividades,
para que o trabalho pudesse ser melhor planejado.
As professoras da UFMT, responsáveis pelo projeto, disponibilizaram todos os
materiais e cópias para a realização as atividades. As conversas durante as reuniões, bem
como as discussões entre as professoras e as duplas de alunas da graduação contribuíram para
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o bom andamento, esclarecimentos e aprendizagem de todo grupo, fortalecendo ainda mais o
trabalho.
A avaliação da professora regente acerca do módulo 1 foi positiva, uma vez que ela
aprovou as atividades realizadas durante as oficinas. Embora tenha sido despertada, em alguns
alunos, uma competitividade em querer ganhar sempre, houve grande envolvimento de todos
os alunos, professora regente, estudantes da graduação e professoras da universidade,
sobretudo na percepção das dificuldades de alguns alunos. Norteada por essas observações, a
professora regente sugeriu que, no módulo 2, fossem desenvolvidas atividades que
envolvessem cooperação entre os alunos.
Por fim, destaca-se a relação entre a professora regente e as professoras da
universidade, as quais apoiaram as estudantes de Pedagogia e impulsionaram a aprendizagem
dos alunos, no contexto escolar, agregando conhecimento para formação inicial e integral do
futuro professor.

4 Considerações finais
No Projeto de Extensão ―A Matemática pela via da ludicidade‖, identificamos a
importância de propor atividades que focalizem todos os níveis de aprendizagem, uma vez
que uma sala de aula pode ser composta por 30 alunos e todos terem muita vontade de
aprender. Vimos o quanto é válido valorizar os saberes dos alunos, permitindo que eles se
expressem, pois, ao oportunizá-los a ir à lousa demonstrar como pensaram, tornaram-se muito
mais confiantes em si mesmos.
Pensar em atividades mais lúdicas durante as oficinas foi bem desafiador, pois ainda
estamos em formação e, além disso, os alunos estão acostumados somente com atividades
convencionais de ―arme e efetue‖ e de resolução dos problemas matemáticos com as técnicas
algorítmicas. Algumas ações romperam que a convencionalidade das aulas, otimizando a
aprendizagem e despertando o prazer pela área (dos alunos e da professora regente). Por
exemplo: a utilização de jogos matemáticos tornou as aulas mais atrativas aos alunos,
possibilitando-lhes criar estratégias pessoais de resolução para as situações-problema, e a
formação de pequenos grupos oportunizou pensar e resolver as situações juntos.
A troca de saberes entre professora regente, professoras da universidade e alunas da
graduação ainda em formação, foi de suma importância para o bom desenvolvimento das
oficinas, nos apoiando sempre que necessário.
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Dessa forma, ressalta-se que a idealização do projeto é uma ação extremamente
formativa (suas atividades continuam até dezembro de 2019), considerando sua abrangência
no que se refere ao ensino e à aprendizagem da Matemática.
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Resumo:
Quando cria-se um elo entre a matemática e a antropologia, assim como a geografia e a sociologia, pode-se
construir a etnomatemática, que envolve as diferentes culturas considerando suas raízes e tensões sociais,
diferente da matemática pura, que considera essencial, apenas as habilidades cognitivas, o que não deixa de ser
importante, porém, por serem pouco dinâmicas, não realiza uma conexão com o cotidiano, fazendo com que os
alunos não assimilem a maior parte dos conteúdos, tornando as aulas mecânica e pouco satisfatória quando
relacionada a índices de proficiência. Na tentativa de dinamizar tais aulas, desenvolveu-se um projeto
teórico/prático, que considerou além dos conteúdos da disciplina, um enfoque histórico-cultural. Dessa maneira,
as aulas teóricas abrangeram conhecimentos prévios, termos técnicos, matemática financeira básica, cálculo de
proporções, e características étnicas, já as aulas práticas, destinou-se ao preparo de alimentos que estabelecesse
uma assimilação do conteúdo tanto de matemática quanto das considerações histórico-culturais. O projeto da
cozinha experimental de matemática foi de grande valia na fixação dos conteúdos relacionados a frações,
proporções e as quatro operações básicas. O professor juntamente com os alunos prepara receitas envolvendo
diferentes classificações de medidas proporcionando um momento de aprendizado dinâmico e qualitativo. A
possibilidade de desenvolvimento de projetos à parte das disciplinas da Base Comum, melhora o convívio entre
professores/alunos, alunos/alunos, pois favorece a composição de grupos com indivíduos de diferentes idades e
identidades pessoais, melhorando o entendimento das diferentes opiniões.
Palavras-chave: Matemática. Etnomatemática. Cozinha experimental.

1 Introdução

Há indícios de que a matemática desenvolveu-se por volta dos séculos VIII e IX a.C,
entre os babilônios e os Egípcios, tornando-se ciência, no sentido moderno da palavra, a partir
dos séculos V e VI a.C., na Grécia. Intensificou-se ainda mais no período da Renascença,
devido a novas descobertas científicas que perduram até os dias atuais.
A partir de registros arqueológicos, nota-se que a matemática além de ciência
acadêmica, é um fator cultural e parte histórica do desenvolvimento da espécie humana, pois
são partes de uma mesma evolução pura e contínua. Argumenta-se o fato, através da obra ―Os
Elementos‖ de Euclides, escrito a aproximadamente 300 anos a. C.
Em contextos mais atuais, Skovsmose e Vithal (1997), consideram a matemática uma
das maiores descobertas do ser humano que alimenta a educação. Já para Huppes e Brum
(2010/2011) o ensino da área constitui-se em uma temática a ser analisada de forma cuidadosa
para evitar assimilação intuitiva, por tratar-se de uma ciência constante no cotidiano, ainda
assim, como consta nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, é necessário que o seu
ensino comtemple estratégias que permitam ao educando construir sentido e significado às
ideias expostas (PARANÁ, 2008, p 45)
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Quando cria-se um elo entre essa disciplina e a antropologia, assim como a geografia e
a sociologia, pode-se construir a etnomatemática, que envolve as diferentes culturas
considerando suas raízes e tensões sociais, diferente da matemática pura, que considera
essencial, apenas as habilidades cognitivas, o que não deixa de ser importante, porém deve-se
levar em consideração que não é único.
Pedagogicamente pode-se afirmar que a etnomatemática trabalha com situações reais
do tempo e do espaço, passando a ser praticada por grupos culturais, intensificando a parte
prática da disciplina, criando uma assimilação com o cotidiano, consolidando o conhecimento
e trazendo sentido para a parte teórica, que é indispensável, mas que aliada a prática, constrói
novos conhecimentos e experiências.
No desenvolvimento de um projeto que envolve a etnomatemática, o educador tem o
papel de gerenciar, facilitar e da interagir aluno/aluno, processo que não é difícil de ocorrer
quando mistura-se teoria e prática, ainda mais que esta, ocorre em um ambiente como a
cozinha. Utilizar-se da culinária para desenvolvimento de habilidades voltadas à parte teórica
dos conteúdos matemáticos, fortalece o processo de ensino aprendizado, tornando-o mais
qualitativo, além de ser prazeroso, auxiliando na memorização e satisfação pessoal,
favorecendo a autoestima, considerada fundamental para o progresso do estudante tanto
academicamente, quanto como pessoa.
É muito comum ouvirmos dos alunos o quanto é difícil aprender matemática, essa
afirmação nos traz algumas inquietações: O que é aprender matemática e quando esse
aprendizado é significativo?
A matemática constitui-se em uma temática que deve analisada cuidadosamente, pois
é uma área do universo humano que interage com diversas situações do cotidiano, sendo
possível assim assimilar conteúdos de forma intuitiva.
Com base no Sistema Huppes de aprendizado que determina, desenvolvimento e
aperfeiçoamento do processo de ensino/aprendizagem, trazendo o conhecimento secular do
aluno para facilitar a implementação dos conteúdos matemáticos em seu aprendizado,
tornando assim acessível e de forma prazerosa para o educando e o educador.
Desenvolver raciocínio logico, resolutividade de situações problemas, interação social,
com ambiente diferenciado trabalhando questões regionais.

2 Propondo um modelo aplicável
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As aulas de matemática comumente são caracterizadas por serem pouco dinâmicas,
não realizando uma conexão com o cotidiano, fazendo com que os alunos não assimilem a
maior parte dos conteúdos, tornando-a mecânica e pouco satisfatória quando relacionada a
índices de proficiência.
Na tentativa de dinamizar tais aulas, desenvolveu-se um projeto teórico/prático, que
considerou além dos conteúdos da disciplina, um enfoque histórico-cultural. Dessa maneira,
as aulas teóricas abrangeram conhecimentos prévios, termos técnicos, matemática financeira
básica, cálculo de proporções, e características étnicas, já as aulas práticas, destinou-se ao
preparo de alimentos que estabelecesse uma assimilação do conteúdo tanto de matemática
quanto das considerações histórico-culturais.
O projeto foi proposto em uma turma eletiva da Escola Estadual Pedro BianchiniEscola Plena do Município de Marcelândia a aproximadamente 700 Km da Capital Cuiabá.
Por estar incluída no projeto de ensino integral, em sua grade curricular da base diversificada
há esta disciplina na qual alunos do ensino médio podem escolher o que cursar e, então se
matricular. Na ―Gastromática‖ haviam vinte alunos, sendo dez alunos de 1º ano, sete de 2º
ano e três de 3º ano.
Na primeira aula foi ensinado como fazer fichamento técnico das aulas, tanto teóricas
quanto práticas, pois, esse material seria utilizado para avaliação do avanço dos alunos
durante o período de abrangência do projeto. As demais aulas, foram ministradas de acordo
com os fundamentos matemáticos e étnicos, dos quais seriam utilizados para o
desenvolvimento das habilidades práticas.
Pode-se destacar como conteúdos primordiais das aulas, o levantamento de custo para
produção das receitas, comparação de valores no comércio local considerando estudo de
marcas, logotipos e a relação com a qualidade nutricional dos produtos, e cálculo de
proporções onde os alunos deveriam trabalhar matematicamente as quantidades necessárias
para cada receita, que seria estabelecida após as aulas que abordassem contextos históricos
culturais das regiões brasileiras.
Determinou-se que as aulas étnicas, abordariam regiões brasileiras, pois o projeto se
desenvolveu no Município de Marcelândia, cidade do interior do Estado do Mato Grosso, e
por esse motivo, não haveria demanda e variedade de alimentos e condimentos utilizados em
refeições de outros países, e a intenção, era exatamente a facilidade ao acesso destes produtos
nos mercados para que pudesse ser aplicado os fundamentos da matemática financeira.
Estipulou-se coletivamente as regiões a serem trabalhadas e consequentemente a
culinária desses locais, para isso, os alunos divididos em grupos, faziam um levantamento dos
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alimentos que seriam necessários para os preparos e suas disponibilidades nos supermercados
locais. Após essa Análise, cada grupo estabeleceu uma região, e o porquê da escolha.
No total, quatro regiões foram escolhidas, já que haviam quatro grupos de cinco
integrantes, não havendo repetição nas escolhas. Dentre elas, ficaram a região sul, sudeste,
centro oeste e nordeste. Feito as escolhas, deram início as aulas teórica, explanando conceitos
da etnomátemática. As demais aulas trabalhou-se aspectos físicos, climáticos, culturais e
religiosos de cada região, considerando ainda, como essas populações conseguiam, no início
das respectivas colonizações realizar a produção alimentícia, estabelecer proporções corretas,
com ingredientes disponíveis nesta fase, além da comercialização desses produtos.
Houve um enfoque na região centro oeste, pois considerou-se a Base Nacional comum
Curricular, que propõe abordagem teórico práticas das características peculiares da região que
o aluno se insere. No final desse período, estabeleceu-se as receitas mais populares de cada
local para fazer parte do cardápio a ser trabalhado na prática e então, desenvolvido as aulas
com enfoque na matemática, considerando além dos fundamentos da matemática financeira,
dentro do supermercado na compra dos produtos, cálculo de proporções, como segue o
exemplo:
Considera-se uma receita padrão que deve ser alterada para que os alunos possam
visualizar quando se deve aumentar ou diminuir a quantidade de pessoas ou ingredientes de
forma proporcional. Relacionar a matemática e a cozinha é essencial, pois várias receitas
utilizam em seus processos números fracionários, como: ½ (meia xícara), ou 1/3 (um terço do
copo americano) entre outras medidas. A adição são aplicadas no processo e podemos ver na
receita a seguir:
Pão de Queijo
Receita para 30 porções
½ copo de óleo de soja - 1 copo de leite - 4 ovos - 250 g de queijo meia cura ralado
½ kg de polvilho doce - 1 colher de sobremesa de sal
A receita padrão foi sugerida aos alunos para que trocassem as porções para que os
mesmos visualizassem a redução dos ingredientes proporcionalmente.
Pão de Queijo
Receita para 15 Porções
½ copo de óleo de soja - ½ : 2 = ¼
1 Copo de leite - 1: 2 = ½
4 Ovos - 4:2 = 2
250 g de queijo meia cura - 250:2 = 125g
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½ kg de polvilho - ½: 2 = ¼ (ou 250g)
Ainda foi trabalhado na prática, comportamento à mesa (regras de etiqueta à mesa),
comportamento no setor de trabalho (regras de comprometimento e responsabilidade coletiva
na cozinha), segurança no ambiente de trabalho (EPIs e Equipamentos de Segurança e
limpeza do ambiente e do indivíduo (regras de higienização do local de trabalho e
higienização própria).
Para as aulas voltadas à culinária, os alunos foram divididos em 4 grupos, onde cada
grupo desenvolveria uma receita relacionada ao mesmo tema predeterminado para o dia. Era
estipulado um tempo (de acordo com o tema) para termino e entrega da refeição, os grupos
apresentavam o prato a uma banca formada por funcionários da escola (sem repetição de
pessoas na banca para evitar vinculo de afetividade com algum grupo).
Na apresentação era necessário fazer um resumo da produção completa desde
ingredientes, até modo e tempo de preparo. Era avaliado ainda, o design dos pratos. Ao final
os jurados escolhiam em conjunto, um único grupo, que seria considerado vencedor por eles,
levando em consideração requisitos como: explicação clara e objetiva, textura, sabor e
consistência do alimento, design do prato, e organização do preparo no geral. Tais regras
foram baseadas no ―Master Cheff‖.
As receitas variavam de fáceis à difíceis, desde a escolha do ingrediente até a forma e
o tempo de preparo, que caberiam dentro do tempo das aulas (1h50min), incluído
apresentação. O Grau de dificuldade de receitas aumentava proporcionalmente a experiência
no manuseio dos equipamentos da cozinha. O projeto durou um semestre, e as receitas
propostas foram:
Feijoada à Brasileira (Recife);
Maria Isabel ( Piauí);
Carne com Banana Verde (Baixada Cuiabana);
Furrundú (Baixada Cuiabana);
Boi Pá (Baixada Cuiabana);
Penne ao molho branco e manjericão (Itália/Sul do Brasil);
Comidas de Buteco ( Sudeste/São Paulo);
Pão de queijo e queijadinha (Sudeste/ Minas Gerais);
Panquecas (Sul);
Além de canapés.

3 Analisando Resultados
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O projeto da cozinha experimental de matemática é de grande valia na fixação dos
conteúdos relacionados a frações, proporções e as quatro operações básicas. O professor
juntamente com os alunos prepara receitas envolvendo diferentes classificações de medidas
proporcionando um momento de aprendizado dinâmico e qualitativo.
Através das aulas teórico/práticas os alunos melhoraram o desempenho em sala de
aula e em avaliações diagnósticas. Por ser um público diversificado entre as turmas de ensino
médio, e pelo fato de ser um trabalho em grupo, os alunos apresentaram melhor convívio
dentro da escola, sendo mediadores na resolução de situações problemas, e conscientização de
outros educandos nos casos de bullying, pois passaram a ter um conhecimento melhor em
relação a culturas de diferentes regiões, e o quanto as mesmas podem influenciar na
construção de conceitos pré-determinados, relacionados a diversas situações.
Ao questionar o aluno quanto a aceitação das aulas, podemos notar a mudança de
opinião sobre as aulas de matemática, das quais os alunos mostram-se mais interessados e
empenhados, já que através do projeto puderam perceber a importância do conhecimento da
disciplina no dia a dia.
A alegação até então, taxava-se o fato de que nem todos dariam, pelo menos, logo que
em sequência, continuidade aos estudos após o termino do ensino médio, dando a eles a
impressão de que os conteúdos trabalhados em sala, restringiam-se no preparo acadêmico dos
mesmos para avaliações externas, como o Exame Nacional do Ensino Médio e Vestibulares.
Ao perceberem que os conteúdos também contemplam utilidades do próprio cotidiano,
como o preparo de um alimento, o educando passou a participar ativamente das aulas e
apresentarem melhoras no desempenho, como pode-se comprovar a partir de suas notas.
Vale destacar ainda, que as eletivas proporcionaram uma forma diferença na relação
professor/aluno, o que melhorou a convivência dentro da Instituição, tornando-a mais
harmoniosa e criando um elo de afetividade, o que intensificou a confiança dos alunos à seus
educadores, amenizando possíveis problemas sociais e melhorando o processo de
ensino/aprendizagem.

4 Breves Considerações

A possibilidade de desenvolvimento de projetos à parte das disciplinas da Base
Comum, melhorou o convívio entre professores/alunos, alunos/alunos, pois favorece a
composição de grupos com indivíduos de diferentes idades e identidades pessoais,
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melhorando o entendimento das diferentes opiniões. A relação entre educador e educando
também apresenta melhora, pois o projeto permite uma proximidade maior entre os mesmos,
tirando assim, a referência hierárquica do professor como detentor da totalidade do
conhecimento.
Assim pode-se concluir que as disciplinas eletivas, são necessárias tanto para o
desenvolvimento acadêmico, devido a abordagem dos conteúdos que na maioria dos projetos
ocorrem de forma interdisciplinar, como para formação pessoal, na qual se destaca a aceitação
na diversidade de ideias e na formação crítica do indivíduo que passa a saber a diferença entre
opinar, argumentar e julgar a posição de cada um.
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LÓGICA FUZZY NA EDUCAÇÃO BÁSICA!
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Resumo:
Este texto é resultado parcial do projeto de pesquisa ―Modelagem matemática para a educação básica e formação
de professores‖, que pretende investigar e produzir experiências com matemáticas contemporâneas na educação
básica. Nesta comunicação, apresenta-se um estudo bibliográfico realizado com o objetivo de conhecer propostas
e experiências de inserção da Lógica Fuzzy na educação básica. Para isso, foram analisados sete trabalhos de
pós-graduação que tratam dessa inserção e com o estudo, conclui-se que o tema ainda é pouco discutido. No
entanto, esses trabalhos consultados resultaram em um acervo significativo de problemas para o propósito de
inserção da Lógica Fuzzy na educação básica; também identificou-se que há um consenso tácito de que a Lógica
Fuzzy é um conteúdo adequado para o Ensino Médio; que há diferentes propostas de abordagem da Lógica
Fuzzy, a maioria contrapondo a discussão de Teoria Clássica de Conjuntos, outros indicando iniciar a abordagem
por meio de problemas para familiarizar os alunos com o tratamento matemático da incerteza e a maioria indica
a Modelagem Matemática como metodologia de ensino adequada para o ensino dessa teoria. Também, teve-se
conhecimento do InFuzzy, um software gratuito para analisar modelos Fuzzy.
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Currículo. Resolução de Problemas. Lógica Fuzzy.

1 Introdução

O presente texto é resultado parcial das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto
de pesquisa ―Modelagem matemática para a educação básica e formação de professores‖ com
o qual pretende-se investigar e produzir experiências matemáticas na educação básica e que
aproximem conteúdos e práticas matemáticas do mundo social e produtivo contemporâneo.
Nesta comunicação, em particular, apresenta-se um estudo pontual realizado com o
objetivo de conhecer propostas e experiências de inserção da Lógica Fuzzy na educação
básica. Para isso, foram analisados sete trabalhos de pós-graduação - dissertações e teses - que
tratam da inserção da Lógica Fuzzy na educação básica.
Com esse trabalho pretendia-se: identificar se existe proposição de inserção da Lógica
Fuzzy na educação básica; quais as propostas ou experiências de abordagem da Lógica Fuzzy
na educação básica; que proposta de alteração ou inovação curricular é discutida nesses
trabalhos; verificar se e como a Modelagem Matemática se faz presente nos trabalhos
propostos e; identificar problemas ou contextos propostos ao trabalhar, usar ou abordar a
Lógica Fuzzy na educação básica.
O texto está organizado de modo que num primeiro momento é exposta de forma
sucinta a importância da pesquisa e discussão acerca da inserção da matemática
contemporânea no currículo escolar, fundamenta-se a perspectiva da qual entende-se que a
modelagem matemática, a partir de problemas reais que exigem tomada de decisão, apresenta
um potencial para o desenvolvimento de uma prática educativa significativa e desafiadora
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intelectualmente para o alunos. Em seguida expõe-se a forma que procedeu a realização da
pesquisa bibliográfica, seleção dos trabalhos e análise dos dados. Por fim, é apresentada a
análise e as considerações finais a respeito da leitura das dissertações e teses, bem como
indica-se perspectivas para continuidade de nossa pesquisa.

2 Fundamentação teórica

Um desafio que a educação básica tem enfrentado é estabelecer um currículo e uma
prática educativa que possibilitem uma formação que atenda às necessidades do mundo
contemporâneo. Na forma que é praticada nas escolas a matemática tornou-se
... a ciência do anti-logos é aquela que não duvida. Aceita. É aquela que não
argumenta. Impõe. É aquela que não põe problemas. Apenas resolve. É aquela que
não tem processo e nem produtores. Apenas produtos. É aquela que não tem história.
Surgiu pronta do nada e predestina-se ao nada e a ninguém. É aquela que não induz
à curiosidade. Conforma-se com tudo igual. É vítima do hábito. É aquela que
renunciou à capacidade de pensar e pensar-se. Que renunciou à condição de ciência.
(MIGUEL, 1994, p. 53-54)

Para atender essa demanda a escola precisa utilizar um método que ―instiga o estudante
no sentido da curiosidade em direção ao mundo que o cerca, gera inquietude, possibilitando
que o estudante possa ser protagonista na busca de informações e de saberes, quer sejam do
senso comum, escolares ou científicos‖ (BRASIL, 2013).
Nesse sentido, destaca-se a relevância de projetos que problematizam e buscam
propiciar ao aluno situações e condições de desenvolver a capacidade de ―entender uma
situação-problema e dominar as linguagens necessárias para descrevê-la, representá-la,
resolvê-la e interpretá-la no contexto de sua existência.‖ (SCHELLER, 2017, p. 198).
Com o projeto ―Modelagem matemática para a educação básica e formação de
professores‖ procura-se experimentar e analisar se a abordagem de problemas
contextualizados com base em ideias matemáticas contemporâneas, bem como desenvolver o
potencial de contribuir para uma concepção curricular adequada às necessidades educativas
atuais, sobretudo no que diz respeito a tornar o ensino da Matemática mais participativo e
constituir um ambiente escolar que assegure a imaginação, a investigação e o prazer em
aprender como parte das aulas de matemática.
A contribuição de nossa pesquisa passa pela intencionalidade da criação de ambientes
de ensino e aprendizagem que utilize da prática de modelação matemática, bem como de
teorias modernas da matemática – (Teoria dos Jogos, Lógica Fuzzy, pesquisa operacional,
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otimização, tomada de decisão) com ampla utilização no mundo produtivo atual, mas ainda
ausentes nos currículos da educação básica.
O PCNEM+ propõem a utilização de ―Modelos explicativos e representativos:
reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos ou sistemas
naturais ou tecnológicos‖ (BRASIL, 2002). Observando que os problemas do cotidiano,
geralmente uma pessoa envolve-se em situações que requerem a tomada de decisão. As quais,
em geral, apresentam potencialidades de se constituírem em efetivo convite à reflexão sobre
diversos aspectos da sociedade envolvidos nas escolhas, haja vista que no cotidiano, ―são as
escolhas humanas que determinam de forma dinâmica, contínua e não linear, o curso de cada
história pessoal, familiar e social.‖ (MUNIZ JUNIOR; JURKIEWICZ, 2016, p. 79). Por isso,
apresenta

potencial

para

a

formação

matemática,

econômica,

social,

ambiental,

comportamental e política do aluno.
Em nossa leitura uma situação-problema é constituída quando os envolvidos no
ambiente se sentem instigados a proverem-se de conhecimentos para obterem algo, como uma
solução, uma técnica, uma representação, um modelo. Assim, foi assumido que, em geral,
interessa ao aluno imerso num ambiente de diálogo, aquilo que tem apelo às suas percepções
materiais e intelectuais mais imediatas. Entendendo mais imediato não apenas ao utilitário,
mas igualmente ao que o desafia intelectualmente.
Com base em Barros e Bassanezi (2006) entende-se que a Modelagem Matemática é
uma estratégia utilizada para obtermos alguma explicação ou entendimento de determinadas
situações reais utilizando conhecimentos matemáticos. Portanto, nessa perspectiva,
modelagem matemática é um modo, uma alternativa, dinâmica de resolver problemas.
A produção do conhecimento matemático adotado pelos pressupostos da Modelagem
Matemática, segundo Caldeira (2009) deve permitir que o aluno enfrente problemas que o
desafiam intelectualmente, advindos ou não de sua realidade, mas que instigue os alunos a
enfrentarem, assumirem o compromisso de superar o problema identificado. Esse
enfrentamento dar-se-á pela participação ativa em sala de aula.
No processo de tomada de decisão, geralmente os aspectos matemáticos e não
matemáticos aparecem relacionados, formando uma teia de significados para as situações
discutidas. Essas situações, ou atividades do cotidiano, em geral, apresentam como
característica um certo grau de incerteza, no sentido da subjetividade da linguagem, e nesse
aspecto, tem-se que a Lógica Fuzzy se apresenta como uma ferramenta que permite contrapor
a crença de exatidão da matemática clássica.
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Segundo Vergani (2009, p. 50) ―as matemáticas Fuzzy ajustam-se particularmente a um
mundo em mudança, onde tanto a vida social como a vida natural apresentam situações que
não se podem descrever através da brutalidade grosseira da dicotomia 0/1, preto/branco,
sim/não‖. Para Diniz e Baumgartner (2010) a Lógica Fuzzy é adequada para tratar uma
situação com a imprecisão natural que lhe é inerente, como por exemplo ―... se pode dizer que
todas as pessoas pertencem a um determinado conjunto, com maior ou menor pertinência‖
(DINIZ; BAUMGARTNER, 2010, p. 103). Ou como explica Vergani:
É matematicamente atribuído a cada um dos elementos do conjunto em questão, um
valor que representa o grau de pertença que lhe é reconhecido. Assim um elemento
não pertence ou pertence a um conjunto segundo a lógica binária do sim ou não: vai
‗pertencendo‘ ou ‗des-pertencendo‘ a um conjunto conforme a ponderação que lhe
for atribuída. (VERGANI, 2009, p. 50)

No movimento de busca do conhecimento para a solução de um problema ou superação
da lacuna entre o que se sabe e o que se precisa conhecer, a matemática tem sido um
instrumento – uma linguagem – para esclarecer e analisar teorizações. Muitas vezes, variáveis
utilizadas em nosso cotidiano, transmitidas e perfeitamente compreendidas linguisticamente
entre interlocutores, têm permanecido fora do tratamento matemático tradicional. Por
exemplo, as variáveis linguísticas oriundas da necessidade de se distinguir qualificações por
meio de gradações tais como alto, obeso, fumante, infeccioso, predador, presa, rápido, etc.
A partir do desafio de lidar com conjuntos, cuja propriedade que o define é incerta, que,
em 1965, Zadeh formalizou a Teoria dos Conjuntos Fuzzy, a qual tem evoluído muito em
termo de aplicação em problemas da realidade, dada a sua característica de graduar soluções,
como medida de credibilidade. Assim, a solução de um modelo não é reconhecida boa ou
ruim – como na lógica aristotélica bivalente –, mas é aceita com algum grau de credibilidade
pelo usuário.
Na teoria clássica dos conjuntos, um elemento pertence ou não a um dado conjunto.
Dado um universo
tal que

, o grau de pertinência de um elemento

é dado por

( ), onde
( )

A função

*

relacionado a um conjunto ,

{

se
se

+ é chamada de função característica.

Segundo a teoria dos conjuntos Fuzzy, na medida em que se tem a ideia de que alguns
elementos são mais membros de um conjunto do que outros, esse ―grau de pertinência‖
poderia assumir valores reais entre

e , sendo o

a completa exclusão e o

completa.
Neste sentido, considere

uma coleção de objetos, discretos ou contínuos.

a pertinência
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Definição: Um conjunto Fuzzy
uma função, pré-fixada,

contido em um universo de discurso

com domínio

e com valores no intervalo real ,
,

é definido por
- , isto é,

-

denominada de função pertinência do conjunto Fuzzy

e

( ) é o grau de pertinência de

em .
Comparando com a função característica, formalmente, a definição de subconjunto
Fuzzy consiste na ampliação do contradomínio da função característica *

+ para o intervalo

[0,1]. Do ponto de vista qualitativo, variáveis linguísticas agora podem ser melhores
representadas, como por exemplo saúde e doença, que conforme Ortega
Os conceitos de saúde e doença, por exemplo, são vistos pela comunidade médica
como opostos, ou seja, a doença é a ausência de saúde e vice-e-versa. Dessa forma, a
existência de saúde e doença em um mesmo indivíduo consiste em uma situação
contraditória. No entanto, na abordagem Fuzzy os conceitos de doença e saúde são
antes complementares do que contraditórios. (ORTEGA, 2001, p. 7)

Esse ganho qualitativo proporcionado pela abordagem Fuzzy, permite uma melhor
tomada de decisão. Portanto, entende-se que ao desenvolver, na educação básica, atividades
que utilizam Lógica Fuzzy, contribui-se para formar alunos mais preparados para as cobranças
do cotidiano. Por isso, de posse de novas ferramentas e abordagem, pretende-se conhecer
outros trabalhos que ampliaram as possibilidades de escolha e ousaram propor ou exercitar
experiências aplicando a teoria de conjuntos Fuzzy na educação básica.

3 Aspectos metodológicos

Para a produção dos resultados apresentados neste texto adotou-se estratégias de
pesquisa bibliográfica, que conforme Gil,
...é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum
tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir
de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como
pesquisas bibliográficas. (GIL, 2002, p. 43)

Busca-se por meio da investigação bibliográfica desenvolver uma revisão de literatura
narrativa, sobre os fundamentos matemáticos Lógica Fuzzy, bem como da inserção e
utilização dessa teoria e ferramenta matemática na educação básica e na formação de
professores.
Para

isso

foi

realizada

uma

busca

no

banco

de

teses

da

CAPES

(https://catalogodeteses.capes.gov.br/) pelo termo ―Fuzzy‖ com a qual obteve-se 2.908 títulos. A
busca foi refinada por área de conhecimento: educação, ensino; ensino de ciências e
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matemática, com esse filtro obteve-se doze trabalhos. Em outra busca foram selecionadas as
áreas Matemática e Matemática Aplicada, pela qual obteve-se cento e vinte títulos.
Em seguida foi realizada a leitura dos títulos e palavras-chave desses 132 trabalhos e
então identificados e selecionados vinte e quatro trabalhos. Posteriormente, realizou-se a
leitura dos resumos e os trabalhos foram classificados em três categorias: Matemática/
Matemática Aplicada – onze –, Gestão Educacional/ Avaliação, – seis –, e sete trabalhos, uma
tese de doutorado e seis dissertações de mestrado, classificados na categoria Atividades para
Educação Básica, os quais, dessa última categoria, tomamos como objeto de análise para este
trabalho, conforme apresentado no Quadro 1.
Quadro 1 – Trabalhos Analisados
Autor

Título

Ano

CORCOLL-SPINA, C. O.

Lógica Fuzzy: reflexões que contribuem para a questão da subjetividade
na construção do conhecimento matemático

2010

SABINO, W. S.

Subjetividade no Ensino Médio

2013

SANTOS, A. F. A. C.

Lógica Fuzzy

2014

SANT‘ANNA, C. S.

Teoria dos Conjuntos Fuzzy: da Simulação ao Letramento para Alunos
do Ensino Médio

2017

GAYER, F. A. M.

A Matemática está em tudo: modelagem Fuzzy para um problema da
indústria e uma proposta de aplicação no Ensino Médio

2017

SILVA, M. F.

Uma Proposta de Aplicação da Lógica Fuzzy no Ensino Médio

2018

SILVA, J. S.

Modelagem Fuzzy e as Representações Semióticas: Um Diálogo
Envolvendo Uma Atividade Sobre o Conforto Ambiental

2018

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a leitura destes trabalhos adota-se como orientação os seguintes objetivos:
✓ Identificar se existe proposição de inserção da Lógica Fuzzy na educação básica;
✓ Conhecer as propostas ou experiências de abordagem da Lógica Fuzzy na educação
básica;
✓ Verificar se existe e qual a proposta de alteração ou inovação curricular discutida
nesses trabalhos;
✓ Averiguar se e como a Modelagem Matemática está presente nos trabalhos propostos
e;
✓ Conhecer problemas ou contextos propostos ao trabalhar, usar ou abordar a Lógica
Fuzzy na educação básica.
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Como análise procura-se atender a cada um dos objetivos a partir da leitura dos
trabalhos. O resultado dessa leitura é a discussão apresentada na sequência.

4 Descrição e análise dos dados

Com relação a inserção da Lógica Fuzzy na educação básica verifica-se que todos os
trabalhos propõem a inserção da Lógica Fuzzy na educação básica. Dos sete trabalhos lidos,
três (GAYER, SANT‘ANNA; 2017) e (SILVA, J.; 2018) relatam experiência de aplicação das
atividades, ou problemas, a alunos do ensino médio: SANT‘ANNA (2017) relata e analisa
uma experiência para tratar questões subjetivas por meio da Lógica Fuzzy com alunos do
terceiro ano do Ensino Médio; Silva, J. (2018) usa a Lógica Fuzzy para avaliar o conforto
ambiental no espaço educacional nas aulas de Física do segundo ano do Ensino Médio e;
Gayer (2017) trabalhou com os alunos de segundo e terceiro ano problemas do cotidiano que
demandam a tomada de decisão; Silva, M. (2018) prescreve abordar, no segundo e terceiro
ano do ensino médio, problemas em que os métodos convencionais de modelagem não são
suficientes para resolvê-los ou não apresentam soluções convenientes, este trabalho mesmo
não relatando uma experiência vivenciada apresenta uma proposta prescritiva bem delineada.
O trabalho de Corcoll-Spina (2010) trata de uma experiência desenvolvida na formação
inicial de professores de matemática e os problemas, segunda a autora, são adequados para
serem trabalhados com alunos do ensino médio. E, outros dois trabalhos, Sabino (2013) e
Santos (2014) apresentam a teoria da Lógica Fuzzy e indicam problemas para serem
trabalhados com alunos do ensino médio.
Todos os autores indicam o ensino médio como o local adequado para serem
trabalhados os problemas de Lógica Fuzzy, mas nenhum deles menciona a impossibilidade de
trabalhar Lógica Fuzzy no ensino fundamental.
As propostas de abordagem, em nossa leitura podem ser divididos em três alternativas
para iniciar o percurso da abordagem da Lógica Fuzzy no ensino médio a saber:
familiarização com a incerteza, a partir da resolução de problemas e comparação entre teoria
clássica de conjuntos e conjuntos Fuzzy.
Uma alternativa identificada foi a de iniciar a abordagem da Lógica Fuzzy por meio de
atividades de familiarização com a Lógica Fuzzy foi proposta em três trabalhos - Silva, M.
(2018), Sant‘Anna (2017) e Corcoll-Spina (2010) - que iniciam a abordagem do conteúdo
com atividades que tem como objetivo iniciar ou familiarizar os alunos a tratarem a incerteza
como modo de produzir matemática.
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Corcoll-Spina (2010) e Sant‘Anna (2017) adotaram como metodologia de ensino a
modelagem a partir da proposta de proposta de problemas que demandam a análise de
aspectos subjetivos para a tomada de decisão e no decorrer do trabalho os alunos aplicaram
conceitos, regras e técnicas ao modelar os problemas. Enquanto Silva, M. (2018), após a
atividade de familiarização sugere que sejam apresentadas as definições, conceitos e regras de
aplicação da Lógica Fuzzy, em seguida sejam propostos e resolvidos problemas de aplicação
da teoria e, na última fase, que os alunos sejam desafiados a proporem e resolverem
problemas que demandam tratamento Fuzzy.
Outro percurso indicado ou vivenciado é o de iniciar a abordagem da Lógica Fuzzy por
meio de problemas, contextualizados (SILVA, J., 2018) ou da semirrealidade (SANTOS,
2014; SABINO, 2013). Nesses casos há o entendimento de que os alunos ao discutirem os
problemas são imersos num ambiente em que inevitavelmente têm que lidar com aspectos
subjetivos e ou com a incerteza. Exemplo disso, é o trabalho de Silva, J. (2018) que
juntamente com os alunos de uma turma de segundo ano do ensino médio discutiu, nas aulas
de Física, o conforto ambiental da sala de aula.
Uma terceira alternativa é a proposta por Gayer (2017) na qual a discussão ou
necessidade de compreensão da lógica surgiria a partir da abordagem da teoria clássica de
conjuntos. Nessa proposta, a sugestão é que inicie com uma revisão da teoria clássica dos
conjuntos e a partir desta fazer uma comparação entre a lógica clássica e a Lógica Fuzzy.
Numa próxima fase sejam propostos exercícios para compreensão de conceitos e aplicação de
regras Fuzzy, em seguida o professor deve propor problemas da semirrealidade, de preferência
significativos para os alunos, para aplicação da Teoria Fuzzy e, por fim, na última etapa que
os alunos elaborem problemas e os resolva.
Com relação a proposta de alteração ou inovação curricular constata-se que quatro dos
trabalhos analisados Santos (2014), Gayer (2017), Sant‘Anna (2017) e Silva, M. (2018)
propõe a iniciar o ensino da Lógica Fuzzy a partir da abordagem de conteúdos da teoria de
conjuntos, ou que seja feita com alunos que já conheçam a teoria clássica de conjunto. Se
tomarmos como base o currículo vigente executado nas escolas a inserção desse conteúdo
ocorreria no primeiro ano do ensino médio.
Corcoll-Spina (2010) e Silva, J. (2018) desenvolveram suas pesquisas iniciando a
abordagem de conceitos e regra Fuzzy a partir de problemas, reais ou não, caracterizados pela
incerteza. Corcoll-Spina (2010) propôs, desenvolveu e analisou a inclusão de problemas
caracterizados pela incerteza na formação inicial de professores de matemática como forma
de abordar os problemas marcados pela subjetividade e que, em geral não são
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satisfatoriamente resolvidos, pela matemática determinística, mas podem ser resolvidos por
modos de raciocínio aproximado, observados comumente na comunicação humana. Silva, J.
(2018) fez uma intervenção pedagógica, na qual utilizou e abordou a conceito e regras Fuzzy
para resolver um problema real em aulas de Física do segundo ano do ensino médio, o
conforto ambiental da sala de aula.
Nos interessa neste trabalho verificar sob quais perspectivas metodológicas a inserção
da Lógica Fuzzy tem sido discutida e proposta, em particular, se e como a modelagem
matemática se faz presente nos trabalhos analisados.
Dos sete trabalhos, cinco Corcoll-Spina (2010), Gayer (2017), Sant‘Anna (2017), Silva,
M. (2018) e Silva, J. (2018), fazem referência a modelagem matemática como metodologia de
ensino.
O trabalho de Corcoll-Spina (2010) é referenciado por outros cinco trabalhos ao
tratarem de modelagem matemática. Em sua pesquisa de doutorado intitulada ―Lógica Fuzzy:
reflexões que contribuem para a questão da subjetividade na construção do conhecimento
matemático‖ a autora, propõe e fundamenta a abordagem da Lógica Fuzzy por meio da
Modelagem Matemática como metodologia de ensino.
Considera-se relevante destacar que cinco dos sete trabalhos utilizaram software para
auxiliar no processo de modelação. Quatro autores, Santos (2014), Gayer (2017), Sant‘Anna
(2017) e Silva, M. (2018), utilizaram o Fuzzy Logic Toolbox do MatLab para o trabalho de
modelagem e simulações. Outras duas, Corcoll-Spina (2010) e Silva, J. (2018), realizaram
atividades com alunos sem utilizar softwares, construindo os gráficos a mão e realizando
cálculos com a calculadora e, um autor, Sabino (2013) utilizou o InFuzzy uma ferramenta
destinada a modelagem e simulação de sistemas difusos.
Como pretende-se discutir a potencialidade, pertinência e possibilidade de inserção da
Lógica Fuzzy na educação matemática escolar básica, devido ao custo e a dificuldade das
escolas adquirirem o MatLab e o Fuzzy Logic Toolbox, nossas experiências serão
desenvolvidas com o InFuzzy, com objetivo de avaliá-lo e divulgá-lo junto aos professores da
educação básica, ou sem o uso de software específico para modelagem e simulação Fuzzy.
O InFuzzy destaca-se por, além de ser um ambiente gráfico, o que possibilita a
aquisição de uma familiaridade mais rápida da utilização da ferramenta quando comparado
com a maioria dos softwares para simulação Fuzzy, é gratuito. Para acesso ao software, é
necessário um cadastro no endereço eletrônico https://unisc.br/pt/2016-09-19-20-55-20/inFuzzy, e
após é disponibilizado o link para download do programa. Neste link, também é apresentada a
seguinte descrição para o InFuzzy:
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InFuzzy é um software designado a modelagem de sistemas difusos (Fuzzy Logic).
A modelagem de sistemas difusos é realizada através de interface gráfica de fácil
manuseio, respeitando regras de ergonomia e usabilidade de software. As principais
funcionalidades do sistema estão relacionadas a definição de variáveis de entrada,
variáveis de saída, termos linguísticos, blocos de regras, relações entre variáveis e
blocos de regras, simulações, integração com aplicações externas, personalização
por projeto difuso. Além do software, o projeto está dotado com exemplos, vídeo
aulas e manual. (POSSELT; FROZZA; MOLZ, 2011)

O software está disponível em um arquivo compactado com extensão RAR, de 133MB,
mas ao descompactá-lo tem-se um arquivo executável EXE, instalador para o sistema
operacional Microsoft Windows. Na dissertação de Posselt (2011), o autor ensina a utilizar o
software no Linux, através do uso do emulador Wine para softwares Win32, uma alternativa
importante para sua inserção na rede pública de educação básica.
Com a leitura desses trabalhos identifica-se um conjunto de 22 (vinte e dois) problemas
já aplicados ou elaborados para abordar conceitos e regras Fuzzy no ensino médio, a saber:
atendimento de urgência em um hospital; nível de satisfação na compra de um imóvel;
aptidão para área de conhecimento; espectro visível da luz; tempo de viagem entre duas
cidades; conservação de um automóvel; temperatura do ambiente; encontro das águas dos
Rios Negro e Solimões; avaliação da qualidade de um smartphone a ser comprado; compra de
um notebook; classificação de filmes e um com tema livre; como avaliar um time de futebol;
avaliar o conforto ambiental no espaço educacional; risco de um indivíduo desenvolver
diabetes do tipo 2, avaliação de chutes a gol no campeonato brasileiro, avaliação dos alunos
em ―fracos‖, ―médios‖ e ―bons‖, excesso de velocidade, uso da fita com cores variando de
vermelho a amarelo para indicar a intensidade de uma dor de cabeça, uso da luz alta por
motoristas, viagem de ônibus da cidade A para a cidade B, como o ar condicionado controla a
temperatura de um ambiente e o problema das duas fontes de água (probabilidade e
possibilidade).
Além disso, uma alternativa é a experimentada por Corcoll-Spina (2010) que revisa
várias situações problema da matemática clássica sob a Lógica Fuzzy: modelo presa predador;
modelo malthusiano e o crescimento populacional, modelo SI de epidemiologia, modelo de
controle de pragas.
O trabalho de Silva, J. (2018) ao tratar um problema sobre conforto ambiental na aula
de Física chama a atenção para o potencial que a Lógica Fuzzy tem de ser abordada em
problemas interdisciplinares.

5 Considerações finais
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A presente pesquisa mostrou que o tema surge através do trabalho pioneiro de CorcollSpina (2010). A partir de então, discretamente surgem outras ocorrências, mas que apenas nos
dois últimos anos torna-se mais evidente. No geral, conclui-se que o tema ainda é pouco
discutido.
Por outro lado, os trabalhos resultaram em um acervo significativo de problemas,
interessantes para inserção da Lógica Fuzzy na educação básica. Considera-se as situações
apresentadas e discutidas adequadas ao contexto para o qual foram propostos, e revelam a
perspectiva singular que a Lógica Fuzzy pode fornecer na modelagem matemática e resolução
de problemas.
A Modelagem Matemática aparece em grande parte dos trabalhos, alguns de forma
explícita e outros de forma indireta, o que estabelece a mesma como importante concepção
metodológica e de ensino para a abordagem da Lógica Fuzzy na educação básica.
Um grande desafio aqueles que pretendem utilizar a Lógica Fuzzy são os ambientes de
simulações para esse tipo de modelagem. Mas nessa pesquisa, teve-se conhecimento do
InFuzzy, um software grátis para trabalhar modelos Fuzzy e que, devido à finalidade para o
qual foi desenvolvido, torna-se mais acessível àqueles que estão iniciando na área, tanto por
questões financeiras quanto pela facilidade de uso, assim constituindo-se em uma importante
ferramenta para a inserção da Lógica Fuzzy na educação básica.
Parece que há um consenso tácito, sem discussão, de que a Lógica Fuzzy é um conteúdo
para o Ensino Médio. No entanto, considera-se importante a elaboração de uma proposta e sua
aplicação no Ensino Fundamental, na busca de elementos sólidos para efetuar uma avaliação
nesse sentido.
Foram identificadas diferentes formas de abordagens e propostas de sequência de
trabalho, a maioria relaciona Lógica Fuzzy em contraposição a Lógica Clássica de Conjuntos.
No entanto, houve ocorrência da inserção em disciplina de Física, evidenciando um aspecto
de ―matemática em serviço‖ para a Lógica Fuzzy, abrindo caminhos para sua utilização em
atividades de caráter interdisciplinar e em outros contextos além do Ensino de Matemática.
Considera-se importante a experiência de iniciar a abordagem da Lógica Fuzzy por meio
de problemas para familiarizar os alunos com o tratamento matemático da incerteza. Assim,
não se incorre na perspectiva de se ter apenas mais uma Teoria Matemática para o currículo
escolar básico, mas sim fomentar a construção, compreensão e absorção do pensamento Fuzzy
e sua utilização no processo de tomada de decisão.
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MATERIAIS MANIPULÁVEIS NO ENSINO DAS QUANTIDADES
NUMÉRICAS PARA ALUNOS COM DISTÚRBIOS DE
APRENDIZAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Marta Ferreira Marcelo (PPGECM/UNEMAT) – ferreiramarcelomarta24@gmail.com
Daniele Miguel da Silva (PPGECM/UNEMAT) – danimiguel1212@gmail.com
Sumária Sousa e Silva (PPGECM/UNEMAT) – sumariasousa@gmail.com
Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo socializar um relato de experiência de uma atividade executada na sala
multifuncional, junto a escola Estadual Professora Julieta Xavier Borges, localizada no município de Barra do
Bugres/MT. Nesta atividade foi ensinado o conteúdo de quantidades numéricas dos algarismos de 0 a 9, com o
uso de materiais manipuláveis. Neste estudo de natureza qualitativa, buscamos investigar como os materiais
manipuláveis podem influenciar na aprendizagem dos alunos. Foi realizado três procedimentos metodológicos, o
primeiro, um estudo acerca do público ao qual foi destinada a atividade, depois a construção dos materiais
manipuláveis, seguindo do método de como seria utilizado esses materiais para que pudesse haver o aprendizado
dos alunos. Contudo, foi possível verificar que os materiais manipuláveis foram fundamentais para o estudo das
quantidades numéricas, dando ênfase que os alunos aprenderam com métodos diferentes.
Palavras-chave: Materiais Manipuláveis; Distúrbios de aprendizagem; Quantidades numéricas.

1 Introdução

O presente trabalho, buscou investigar como os materiais manipuláveis podem
influenciar na aprendizagem dos alunos que possuem distúrbios de aprendizagem, e que por
esse motivo são direcionados a sala multifuncional, formando grupos de alunos, que estão em
diferentes séries, mas que possui algum distúrbio de aprendizagem. Alguns desses alunos
possuem laudo médico, atestando ter distúrbio de aprendizagem.
O distúrbio de aprendizagem na perspectiva de Mano, Marchello (2015) está associado
a problemas de ordem biológica estão relacionados à condição clínica do aluno, isto é, são
problemas de ordem neurológica que justificam o atraso na aquisição dos conteúdos escolares.
A utilização dos materiais manipuláveis nas escolas e mais especificamente na
disciplina de matemática estão ancorados como proposta curricular na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Pois a manipulação
desses materiais e a interação dos alunos com algo palpável interfere positivamente para o
ensino e aprendizagem dos alunos.
Acreditamos que o uso de materiais manipuláveis é uma inovação no ensino da
Matemática, sendo assim os professores podem fazer a utilização de materiais manipuláveis
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como forma de auxílio para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. (DIAS; MEIRA;
SILVA, 2016)
Este trabalho teve como objetivo relatar a experiência de uma atividade executada em
uma Sala de Recursos Multifuncional (SRM), junto a Escola Estadual Professora Julieta
Xavier Borges, localizada no município de Barra do Bugres/MT. Durante a execução da
atividade foi abordado o conteúdo sobre as quantidades numéricas dos números de 0 a 9, para
alunos que apresentavam distúrbios de aprendizagem. Com o uso de materiais manipuláveis,
que foram elaborados e aperfeiçoados pela professora regente da sala multifuncional.

2 Referencial Teórico
2.1 Distúrbios de aprendizagem

Na literatura de nosso país existe vários equívocos, sobre os termos distúrbios e
dificuldades de aprendizagem. De acordo com Mano e Marchello (2015) o termo distúrbios é
tratado como dificuldade, ocasionando uma junção dos termos. Sendo assim destacamos que
cada qual possui suas especificidades. Para Fonseca (1995), as dificuldades de aprendizagem
podem estar associadas tanto a problemas neurológicos quanto à oportunidade educacional
inadequada. Isso é um fato importante a se considerar, pois os fatores biológicos ou do meio
ambiente, podem interferir na aprendizagem dos alunos nas operações básicas da Matemática.
Correia, 2008 acrescenta:
―As dificuldades de aprendizagem específicas dizem respeito à forma como um
indivíduo processa a informação – a recebe, a integra, a retém e a exprime –, tendo
em conta as suas capacidades e o conjunto das suas realizações. As dificuldades de
aprendizagem específicas podem manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, da
escrita, da matemática e/ou da resolução de problemas, envolvendo défices que
implicam problemas de memória, perceptivos, motores, de linguagem, de
pensamento e/ou metacognitivos. Estas dificuldades, que não resultam de privações
sensoriais, deficiência mental, problemas motores, défice de atenção, perturbações
emocionais ou sociais, embora exista a possibilidade de estes ocorrerem em
concomitância com elas, podem, ainda, alterar o modo como o indivíduo interage
com o meio envolvente.‖ (CORREIA, 2008, p. 46).

Sendo assim o conceito de dificuldade de aprendizagem interfere nos problemas de
aprendizagem do aluno, aos fatores externos, como por exemplo: a metodologia, a falta de
material adequado entre outras.
Segundo Tremblay, Boivin e Peters (2017) distúrbios de aprendizagem apresentam-se
como problemas que afetam a capacidade da criança de receber, processar, analisar e/ou
armazenar informações. Podem dificultar a aquisição de habilidades de leitura, escrita,
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soletração e resolução de problemas matemáticos. Para Mano e Marchello (2015) o distúrbio
de aprendizagem está associado a problemas de ordem biológica e estão relacionados à
condição clínica do aluno, isto é, são problemas de ordem neurológica que justificam o atraso
na aquisição dos conteúdos escolares. Diante deste fato o aluno apresentará dificuldades de
aprendizagem, uma vez que é algo específico do próprio aluno.
Neurobiologicamente existem vários distúrbios de aprendizagem, envolvendo a
dificuldade na leitura, escrita e cálculo, mencionamos aqui alguns distúrbios de
aprendizagem, como a dislexia, disgrafia e o mais comum entre os alunos que participam da
sala de recursos multifuncionais retratada neste trabalho, a discalculia.
A dislexia caracteriza pela dificuldade na aprendizagem e utilização instrumental da
leitura (COELHO, 2013). E também definida como um distúrbio ou transtorno de
aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração (MANO; MARCHELLO, 2015). A
disgrafia caracteriza pela criança apresentar uma escrita divergente em relação à norma
padrão, sua escrita e/ou caligrafia é considerada deficiente (COELHO, 2013). A discalculia, é
o distúrbio de aprendizagem mais comum entre os alunos que frequentam a sala
multifuncional. Para Tremblay, Boivin e Peters (2017) a discalculia ou incapacidade em
matemática, consiste em uma dificuldade persistente para aprender ou entender conceitos
numéricos, princípios de contagem e aritmética. Para Rebelo (1998) apud Coelho (2013) a
discalculia é um distúrbio de aprendizagem que interfere negativamente com as competências
de matemática de alunos que, noutros aspetos, são normais.
Em muitos casos de distúrbios de aprendizagem, os alunos se sentem desmotivados
por não conseguirem resolver as atividades, sentem-se frustrados e tentam adiar aquele
conteúdo, por isso o apoio da dos educadores e da escola é fundamental, já que estes
acompanham o seu processo escolar. Coelho (2013) compreende que:
O educador deve, sempre que possível, planejar atividades que facilitem o sucesso
do aluno e que o ajudem a melhorar o seu autoconceito e a sua autoestima. Pode, por
exemplo, recorrer à utilização de jogos e outros materiais concretos que promovam
a manipulação por parte da criança: é importante que a criança possa observar,
tocar, mexer num cubo quando está, por exemplo, a aprender os sólidos
geométricos, caso contrário será difícil compreender as noções de lado, vértice e
aresta. (COELHO, 2013, grifo nosso).

É necessário então, que o professor tenha sensibilidade e tolerância com as diversas
manifestações das dificuldades e distúrbios de aprendizagem, pois ele é quem auxilia o aluno
a alcançar seus objetivos educacionais.
2.2 Materiais Manipuláveis
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A utilização de materiais manipuláveis agrega valor ao ensino de quantidades numéricas
e em diversos conteúdos de matemática, por ser objetos em que os alunos podem manusear e
visualizar com facilidade. Para Borba, Silva e Gadanidis (2018, p. 57) a visualização envolve
um esquema mental que representa a informação visual ou espacial, neste sentido a
visualização e manipulação são protagonistas na produção de sentidos e na aprendizagem
matemática.
De acordo com um dos princípios norteadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) que abrange os recursos didáticos destaca-se:
Recursos didáticos como livros, vídeos, televisão, rádio, calculadoras,
computadores, jogos e outros materiais têm um papel importante no processo de
ensino e aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a situações que
levem ao exercício da análise e da reflexão; (BRASIL, p.57, grifo nosso)

Em consonância com Dias, Meira, Silva (2016) o uso dos materiais manipuláveis na
disciplina de matemática, podem ser utilizados no ensino da aritmética, álgebra e geometria
plana, sendo importantes para a construção das noções de diferentes conteúdos da
Matemática.
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 2019 a manipulação é
fundamental para o campo da experiência, pois com este meio é possível criar interações entre
o conteúdo e os materiais, expressando várias linguagens, essa manipulação pode ocorrer de
várias formas, dentre elas por meio de materiais manipuláveis.
Quanto aos objetivos no campo de experiências ―espaços, tempos, quantidades, relações
e transformações‖ compreende registrar observações, manipulações e medidas, usando
múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes
suportes. Em respaldo a BNCC ressalta que assim a instituição escolar estará criando
oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e
sociocultural para que possam utilizar em seu cotidiano (BRASIL, 2019, p. 43)
3 Procedimentos metodológicos

O presente trabalho foi realizado na Escola Estadual Professora Julieta Xavier Borges,
localizada no município de Barra do Bugres/MT, que atende 395 crianças do ensino
fundamental (1º ao 6 º ano), no período matutino e vespertino. Uma média de 5% dos alunos
da escola, possuem algum tipo de deficiência, intelectual ou física (BRASIL, 2019). A escola
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recebe alunos de diferentes classes sociais e preza pelo respeito mútuo na comunidade
escolar.
Neste estudo de natureza qualitativa, com respaldo em Minayo (1995, p.21-22) que
destaca:
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja,
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
(MINAYO,1995. apud CALZA, 2013)

É pertinente destacar que este trabalho também tem o intuito de agregar valor às
vivências do ambiente escolar e as experiências advindas da profissão docente.
O público alvo foram alunos com distúrbios de aprendizagem que participam da Sala de
Recursos Multifuncional (SRM) com intuito da escola promover a inclusão, socialização e a
capacidade intelectual de alunos que possuem alguma deficiência, porém se faz necessário
focar em mais formação para enfrentar os vários desafios de aprendizagem e para aprimorar a
qualidade de ensino e atendimento às necessidades de aprendizagem dos alunos.
Seis alunos que participam regularmente da SRM realizaram a atividade apresentada
neste trabalho. A maioria deles possuem discalculia, por isso, a dificuldade em compreender e
aprender as quantidades numéricas e os algarismos.
Com o intuito de contribuir com a aprendizagem dos alunos que possuem distúrbios de
aprendizagem, consequentemente dificuldade em compreender o conteúdo de quantidades
numéricas, foram construídos materiais didáticos, com os quais os alunos manipulavam e
utilizavam para contar e associar aos conjuntos de elementos.
A construção dos materiais envolveu desde a escolha das figuras que seriam utilizadas,
a impressão e o recorde. Os materiais foram impressos e colados em cartolinas, recortadas e
em seguida colocadas em caixas, a quais os alunos utilizaram para retirar as figuras e contalas. As figuras foram retiradas da internet ou de livros e a escolha de cada uma delas, foi
pensando no cotidiano dos alunos e o que eles reconheceriam.
Para a realização das atividades foram realizados dois métodos. O primeiro consistiu em
contar utilizando figuras iguais, dessa maneira formava-se os grupos de figuras iguais
representando a quantidade dos algarismos. E o segundo método consistiu em utilizar figuras
diferentes, porém do mesmo grupo de elementos, que agrupadas representavam a quantidade
do algarismo.
No primeiro método com o uso de figuras iguais, as imagens foram colocadas em uma
caixa e retiradas de uma em uma, sendo contadas na ordem em que eram retiradas. A Figura
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1, apresenta um exemplo de como a quantidade do número cinco foi representada, usando
apenas figuras iguais, aqui representaremos a quantidade com o desenho de flores.
Figura 1- Representação da quantidade do número 5

Fonte: Autoras (2019).

Como mencionado anteriormente, o método consiste no aluno ir retirando de uma caixa,
uma figura por vez e fazendo a contagem das mesmas.
O segundo método utilizado e desenvolvido com os alunos que não compreenderam o
método anterior, foi utilizando o conjunto de elementos, uma técnica parecida com a anterior,
diferenciando apenas as figuras, pois com esse método era utilizado figuras diferentes, mas
que pertenciam ao mesmo conjunto de elementos. A Figura 2, apresenta um exemplo da
representação da quantidade do número 5, com figuras e/ou elementos do conjunto de frutas.
Figura 1- Representação da quantidade do número 5 com o conjunto de frutas

Fonte: Autoras (2019).

Neste segundo método, foram utilizados vários conjuntos de elementos, como de frutas,
animais, objetos escolares e ferramentas.
4 Resultados e Discussões

Com relação às figuras serem iguais, acreditávamos que facilitaria a compreensão e o
ensino dos alunos, porém ao invés de facilitar a aprendizagem dos alunos, ocorreu a
dificuldade em compreender as quantidades numéricas e assimilá-las as imagens todas iguais.
Já utilizando figuras diferentes e que faziam parte de um mesmo conjunto de elementos, os
alunos conseguiram contar e assimilar a quantidade com o número correspondente,
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favorecendo significativamente a sua aprendizagem. Percebemos que dessa maneira a
aprendizagem dos alunos foi mais significativa, contribuindo até para os alunos memorizar as
figuras, as quantidades e o número correspondente. O acerto na contagem das figuras foi cada
vez maior, na medida em que os alunos repetiam a atividade.
Com o segundo método foi possível observar a evolução do processo de aprendizagem
dos alunos, consequentemente sua participação na aula foi prazerosa e positiva. Sendo assim,
podemos considerar que quando o aluno compreende o conteúdo abordado em sala de aula a
sua participação é vantajosa. Acreditamos que esse método foi inovador, pois possibilitou a
compreensão das quantidades numéricas com auxílio dos materiais manipuláveis.
Analisando os dois métodos, percebemos que os alunos tiveram mais dificuldades
quando utilizado apenas os materiais manipuláveis iguais. Quando introduzido materiais
diferentes mas que pertenciam ao mesmo conjunto de elementos o acerto da contagem era
maior, favorecendo a aprendizagem dos alunos.

5 Considerações finais

Podemos considerar que a utilização de materiais manipuláveis no processo de ensino
e aprendizagem de alunos que possuem distúrbios de aprendizagem, influencia positivamente
para o alcance dos objetivos exigidos em sala de aula, no entanto vale destacar que o ensino e
aprendizagem pode ocorrer de diferentes maneiras e que a utilização de materiais é apenas
mais uma forma de ensinar e aprender.
Com relação aos materiais manipuláveis abordado nesta atividade, podemos dizer que
eles auxiliaram significativamente no ensino, contribuindo para a aprendizagem dos alunos
que possuíam algum distúrbio de aprendizagem.
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Resumo:
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a importância do Material dourado como recurso pedagógico
para problematizar a Alfabetização Matemática. Parte-se da premissa de que a matemática é uma linguagem
específica e como tal, para ser compreendida, deve ser contextualizada a partir das vivências culturais a fim de
que os alunos possam construir sentidos e lhes atribuir significado. Este texto trata-se de um Relato de
experiência, de uma formação desenvolvida por um grupo de Professores formadores do Centro de Formação e
Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro), pautando as discussões nos autores ARROYO
(2010); CENTURIÓN (1995); DANYLUK (2015); FREIRE (2015); IMBERNÓN (2016) e MILAN (2017).
Considerando a Matemática como uma disciplina investigativa, constata-se que seu ensino dialético demanda de
formação permanente, a fim de possibilitar ao professor aprofundamento teórico por meio da reflexão crítica de
sua prática, buscando alternativas possíveis para a superação de suas limitações.
Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Material dourado. Cefapro

1 Introdução

Este texto tem como objetivo refletir sobre a importância da utilização do Material
dourado como recurso pedagógico para dar sentido a Alfabetização Matemática. Partimos das
concepções que consideram a relevância dos materiais manipuláveis na construção do
conhecimento matemático.
Alfabetizar-se na língua materna e cientificamente, ocupa o posto das necessidades
básicas do ser humano na atualidade. Na educação matemática a alfabetização passou a ter um
lugar de destaque no rol das discussões, na busca da compreensão e caminhos que possam
colaborar com o processo de ensino e aprendizagem deste conhecimento.
Nesta conjectura o Grupo de estudo do Ensino da Matemática do Cefapro, com sede
em Primavera do Leste-MT, constituído atualmente por professores formadores das Área de
Matemática, Linguagem e Pedagogia, tem buscado o aprofundamento teórico em diversos
temas entre eles: Alfabetização Matemática e a compreensão da linguagem matemática.
O presente grupo iniciou com o objetivo de atender as necessidades formativas dos
professores de uma escola estadual da sede. Nesta ação formativa participaram professores de
todas as áreas de ensino, observou-se a importância de que o grupo de formadores também
fosse constituído por professores das diversas áreas de conhecimento. Atualmente, as
formações direcionadas prioritariamente para professores de matemática e pedagogia, os
profissionais são os mesmos por entendermos a riqueza do trabalho interdisciplinar.
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A partir da solicitação da gestão escolar e ao analisar as necessidades teóricometodológicas, o grupo de formadores compreendeu que era necessária uma formação que
aliasse o método de ensino com Material dourado aos elementos que permeiam o ensino da
matemática, como: Alfabetização matemática, ludicidade, construção do número pela criança,
Sistema de Numeração Decimal (SND) e as operações aritméticas.
Nesta perspectiva, as ações formativas têm um caráter de prática-teoria-prática, pois o
docente traz a sua prática para ser pensada por meio, neste caso, de elementos teóricometodológicos no objetivo de ressignificar a sua concepção e prática pedagógica.
Isto posto, buscamos com os momentos formativos conduzir os professores a
compreenderem o significado da Alfabetização matemática e desconstruir mitos e crenças. E
ainda, entender a importância da familiarização com a linguagem matemática.

2 Alfabetização Matemática: algumas considerações

Para além de falar, também matematizamos, formulamos, criticamos e desenvolvemos
maneiras matemáticas de entender o mundo. Nessa perspectiva, é importante considerar os
passos já percorridos pela criança antes da aprendizagem propriamente escolarizada, para que
o ensino da matemática não ocorra desvinculado do contexto histórico e cultural socialmente.
A alfabetização como direito é um processo sociocultural, perpassa a aprendizagem da
leitura e da escrita e envolve também a Alfabetização Matemática, sendo que a última não
pode ser tomada como objeto de ensino apenas no início da vida escolar. Segundo Danyluk
(2015), o ato de ler e escrever a linguagem matemática não se realiza somente nos anos
iniciais, mas permeia o contexto dos alunos até a Universidade e na vida cotidiana fora dela.
Julgamos que uma pessoa está matematicamente alfabetizada quando esta domina a
linguagem matemática, encontrando nela significado, ou seja, relacionando sentidos para as
noções ou conceitos matemáticos utilizados em seu dia a dia. ―A leitura da linguagem
matemática ocorre a partir da compreensão e da interpretação dos signos e das relações
implícitas naquilo que é dito de matemática‖ (DANYLUK, 2015, p. 25).
A autora concebe a Alfabetização Matemática como ―fenômeno que trata da
compreensão, da interpretação e da comunicação dos conteúdos matemáticos ensinados na
escola, tidos como iniciais para a construção do conhecimento matemático‖ (DANYLUK,
2015, p. 26).
Neste contexto, cabe ao professor a tarefa de conduzir os alunos à compreensão e
interpretação dessa linguagem matemática, para que ocorra um conhecimento concreto nessa
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área, pois segundo Freire (1996, p. 21), ―ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção‖.
Para possibilitar esse processo é necessário compreender que a sala de aula ocupa
posição primordial como espaço formativo e deve ser um local privilegiado com
instrumentos, símbolos, materiais manipuláveis e imagens pertencentes ao contexto da
matemática escolar e cotidiana, onde acontecem interações múltiplas de significação. É
necessário ainda levar em consideração ―a importância da presença nesse espaço de materiais
que remetam também para a função social da Matemática‖ (BRASIL, 2014, p. 6).
A organização do trabalho pedagógico para a Alfabetização Matemática envolve um
planejamento cuidadoso que vai além da organização do espaço físico da sala. Isto posto, o
planejamento é imprescindível e pode ser pensado como antecipação do que deverá ser feito,
ou ainda como retomada do que foi realizado, a fim de refletir e possivelmente rever a prática.
Nas palavras de Freire (1996, p. 18), ―é pensando criticamente a prática de ontem que se pode
melhorar a próxima prática‖. A reflexão crítica da prática, enquanto objeto de análise,
possibilita a superação da ingenuidade e promove à práxis.
Nesse sentido, é importante que o professor considere em seu planejamento diversas
estratégias para desenvolver o raciocínio lógico e a compreensão dos saberes matemáticos por
parte dos alunos, nesse caso, apresentamos o Material dourado como um recurso pedagógico
significativo na construção da proficiência leitora em matemática.

3 Material dourado e Alfabetização Matemática

Maria Montessori (1870-1952), médica psiquiatra, idealizadora da Pedagogia
Montessori, desenvolveu diversos materiais para o ensino, dentre eles o Material Dourado
(MD). Essencialmente manipulativo seu foco era utilizá-lo como recurso no ensino da
contagem e aritmética. Entretanto, percebemos sua potencialidade também no ensino de
frações, potenciação, raiz quadrada, área, perímetro, produtos notáveis e na geometria.
Para Montessori, o MD estabelece as ligações internas específicas dos conteúdos com
a realidade sendo considerado uma ―abstração materializada‖, onde o professor deixa de ser o
centro do processo educativo e passa a mediá-lo, observando e empregando práticas para
descobrir as possibilidades e novas necessidades.
Atualmente o Material dourado é fabricado com vários tipos de materiais: madeira,
EVA, papel. A versão utilizada pelo Grupo de estudo do Cefapro é apresentada em uma caixa
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de madeira, composta de 611 peças, disposta da seguinte forma: 1 cubo, 10 placas, 100 barras
e 500 cubinhos.
As características do recurso contribuem para a compreensão do deslocamento das
ordens numéricas, pois tem como pano de fundo o Sistema de Numeração Decimal, desta
forma seus agrupamentos e trocas das Classes e Ordens dos Números (unidades, dezenas,
centenas) ocorrem na base 10, compreende-lo é um dos primeiros passos para a introdução de
outros conceitos matemáticos.
Por meio do MD os alunos podem manipular os objetos matemáticos colaborando na
abstração dos conceitos, observar as relações visualizando como as trocas na base dez
compreendendo as regularidades do SND possibilitando o avanço na construção do número.
Dentre as várias possibilidades de ensino da matemática com o MD, percebemos a
importância de utilizá-lo como recurso pedagógico para a Alfabetização matemática
contribuindo para construção da proficiência leitora em matemática. Tais aspectos colaboram
na construção da aprendizagem, principalmente quando se considera a linguagem matemática
presente nos nomes das peças. Para isto é necessário que o docente compreenda a relação
entre os objetos matemáticos e o Material dourado.
Corroborando, Danyluk (2015, p. 23), afirma que ― o homem é um ser que é
compreensão, o seu aprender a ler só tem sentido quando emprega palavras ou as
significações daquilo que se lê na vida cotidiana [...] para compreender o mundo e comunicarse. A autora destaca a necessidade de criar-se possibilidade para o desenvolvimento da
compreensão e a interpretação do sentido e do significado matemático, evidenciando sobre a
necessidade de se conversar com os alunos sobre os significados dos termos matemáticos.
Quando o professor que ensina matemática adota esta postura alfabetizadora,
utilizando dos recursos pedagógicos para criar situações de ensino da linguagem matemática,
propícia ao aluno a oportunidade de comunicar-se matematicamente, envolvendo-o com
aquilo que está sendo aprendido, contribuindo para o desenvolvimento da compreensão dos
significados da linguagem matemática.
As impressões deixadas pelos professores que ensinam matemática nos anos iniciais,
nos momentos formativos, reforçam a proposição de que os aspectos que envolvem a
construção dos conceitos do SND são complexos para as crianças, e ainda conforme afirma
(MILAN, 2017), é um sistema de numeração que, se comparado a outros, apresenta diferenças
bastante pontuais que não são estudadas com a profundidade necessária. Tal asserção valida o
debruçar sobre o assunto e a busca por metodologias que utilizem de materiais manipuláveis.
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Para tanto, a autoformação e a dialogicidade na formação permanente são caminhos na
constituição de sujeitos pensantes. A relação dialógica envolve a compreensão de que na sala
de aula, professores e alunos aprendem e ensinam, em uma relação horizontal de práxis
libertadora. O educador é o sujeito de sua prática, cabe a ele criá-la e recriá-la
constantemente, por meio da reflexão crítica de seu fazer cotidiano e comprometimento com a
tarefa educativa da escola.

4 Formação permanente de professores que ensinam Matemática

A partir do ano dois mil (2000) o governo de Mato Grosso institui na rede estadual de
ensino a proposta da Escola Ciclada, hoje denominada Ciclo de Formação Humana, com o
intuito de romper a cultura da evasão e da reprovação escolar. Porém, para avançarmos nesse
sentido, a formação de professores deve ser pensada a partir da premissa de que a educação é
um direito e um dever assegurado pelo estado, com garantias de acesso e permanência com
qualidade.
Essa consciência deve ser aflorada nos educadores, pois a experiência escolar dos
professores enquanto estudantes foi, no sistema de ensino, que a reprovação era uma das
facetas que permeava a vida escolar. ARROYO (2000, p. 201), nos diz que ―muitas formas de
ser professor, professora no presente eram reações a vivências escolares esquecidas em algum
lugar de seu passado‖. Sendo assim, ao dialogar sobre as impressões que tivemos enquanto
estudantes é fundamental que se exerça a reflexão numa práxis críticas e humanizada.
Neste contexto, o estado de Mato Grosso, por meio dos Cefapros, busca fomentar e
fortalecer a formação nas escolas, esta normatizada por Orientativos e Portarias específicos
emitidos pela Secretaria Estadual Educação (SEDUC).
A composição da formação dos Profissionais da Educação é centrada na escola e tem
como objetivo o diálogo da realidade escolar, tendo a coordenação pedagógica um papel
relevante na organização e desenvolvimento desse processo formativo. Isto posto, o estudo de
referenciais teóricos contribui para a reflexão das práticas docentes, organização do trabalho
pedagógico, currículo, entre outros.

Além desses fatores IMBERNÓM (2016, p. 158),

adverte que ―na iniciativa para o desenvolvimento de um projeto de formação [...], esta deve
ter consciência do grau de comprometimento, intencionalidade e disponibilidade que o
professorado adquire‖.
Parte-se do pressuposto que a formação centrada na escola contribua para que os
docentes reflitam que a formação é inerente a profissão, que também é responsabilidade de
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cada profissional aperfeiçoar o seu fazer como afirma FREIRE (1996, p. 14), ―não há ensino
sem pesquisa e pesquisa sem ensino‖. Desse modo, destaca-se que a prática docente é um ato
político na forma como é conduzida, concebendo esse espaço de forma humanizada para uma
educação crítica e emancipadora.
Nessa concepção, a formação centrada na escola é um espaço pedagógico aliado ao
compromisso da emancipação do ser no tempo histórico, e utilizando as palavras de Freire
(2015), uma maneira de intervir no mundo com ética, responsabilidade, amorosidade e
respeito a mim e ao outro. Saliento que Imbernóm (2016), destaca a importância do professor
assumir o papel de protagonista para a melhoria e mudança na profissão docente, colocando
em prática a reflexão sobre si e o trabalho que desenvolve no espaço escolar. E para tanto,
acreditar no potencial da aprendizagem pessoal, lutar por sua autonomia e capacidade de
evoluir, bem como ser consciente de suas limitações.
Nessa perspectiva, MORAN (2007, p. 74), afirma que ―a pessoa fala mais que as
palavras. A junção da fala competente com a pessoa coerente é didaticamente poderosa. ‖A
escola além de local de trabalho deve transcender para espaço de pesquisa e de formação
permanente, com o propósito de compreender o processo educativo, tendo no trabalho
coletivo estratégias para alcançar êxito nessa propositura.
Para além do Projeto de formação da/na escola13 (2019), o Cefapro também
desenvolve formações específicas por área do conhecimento, dentre as quais destaca-se aqui a
formação do Ensino da matemática por meio do Material dourado como recurso pedagógico.
A referida formação teve início no ano de 2018, atendendo a solicitação da gestão de uma
Escola Pública da rede Estadual de Primavera do Leste Mato Grosso/MT.
Tal solicitação advém de um diagnóstico realizado, pela gestão escolar, com os
professores e os dados da Prova Brasil. A análise das avaliações externas apresentou baixa
proficiência dos alunos nos descritores da matemática. Diante desta conjectura a gestão
dialogou com o corpo docente na busca de compreender as fragilidades metodológicas, para
assim planejar estratégias para melhorar o processo de ensino aprendizagem.
Neste diálogo a gestão sugeriu a abordagem da compreensão metodológica do
Material dourado. Como alguns já conheciam as potencialidades do material a ideia foi bem
aceita pelo grupo. Em seguida foi encaminhada uma solicitação de formação específica para o
Cefapro.

13

Formação organizada em cada unidade escolar com a articulação do Coordenador Pedagógico e sob orientação
do Cefapro (Orientativo da Formação Continuada: Projeto de Formação da/na escola e do/no Cefapro, 2019).
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A formação ocorreu na escola com a participação de todo corpo docente, no momento
da hora atividade, planejada e mediada pelos professores formadores do Cefapro das áreas de
Linguagem, Matemática e Pedagogia. A partir da constituição dessa equipe de trabalho,
surgiu a necessidade de um grupo de estudo para aprofundamento teórico, metodológico e
reflexão sobre a ação formativa.
Este grupo possibilitou aos formadores momentos reflexivos, relacionando as
impressões obtidas nos encontros formativos com os professores e as falas dos mesmos, com
o aprofundamento teórico dos autores que embasam o estudo do grupo. Este movimento está
oportunizando aos professores formadores o crescimento epistemológico e metodológico
necessário para construção da práxis dos envolvidos no processo.
Atualmente o grupo desenvolve a ação formativa em três municípios pertencentes ao
Polo do Cefapro. Entretanto, a ação formativa que iniciou em 2018, hoje apresenta um novo
caráter. Alguns elementos foram agregados, quais sejam, o aprofundamento dos aspectos que
permeiam o ensino da matemática por meio do Material dourado como Materiais
manipuláveis, Ludicidade, Alfabetização matemática, construção do número, Sistema de
Numeração Decimal, narrativas dos professores que ensinam matemática e a prática
pedagógica crítica. Neste contexto, a ação formativa busca não apenas levar ao professor um
método de ensino, mas também provocá-lo a refletir sobre sua prática e todos os elementos
que envolvem o seu fazer pedagógico.

5 Algumas considerações
A presente produção textual teve como finalidade apresentar uma experiência
formativa dos Professores formadores, com professores da Educação Básica de uma Escola
Estadual, no ensino da matemática, utilizando o Material dourado como recurso pedagógico
para dar sentido e significado à Alfabetização Matemática e contribuir no processo de ensino
aprendizagem do educando.
Os encontros formativos provocaram significativas reflexões nos sujeitos envolvidos
nesse processo. Os Professores formadores, por sua vez, foram instigados a buscar
aprofundamentos teóricos, a partir das discussões realizadas nos encontros. Os professores
cursistas revelaram, por meio de narrativas, a ressignificação de suas concepções a cerca da
importância de se utilizar a linguagem matemática, a partir dos anos iniciais, a fim de
contribuir na construção das habilidades de compreensão, interpretação e comunicação
daquilo que é dito na matemática.

2225

Em suma, essa formação intencionou ir além do pensar, destacou a importância da
efetiva utilização do Material dourado no fortalecimento do processo de ensinoaprendizagem. Nesse contexto, percebe-se que a formação permanente do professor é um
fator imprescindível no processo de reflexão e transformação da prática pedagógica, ou seja,
um movimento de práxis.

Referências
ARROYO, Miguel G. Oficio de Mestre: imagens e autoimagens. 12 ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2010.
BRASIL, Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional.
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Organização do Trabalho Pedagógico /
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão
Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 2014.
DANYLUK, Ocsana Sônia. Alfabetização matemática: as primeiras manifestações
da escrita infantil [recurso eletrônico] - 5. ed. – Passo Fundo: ed. Universidade de Passo
Fundo, 2015.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática. – São Paulo: Paz e
Terra, 1996.
IMBERÓN, Francisco. Qualidade do Ensino e Formação de Professorado: uma mudança
necessária.São Paulo: Cortez, 2016.
MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Educação. Escola Ciclada de Mato Grosso:
novos tempos e espaços para ensinar – aprender a sentir, ser e fazer. Cuiabá: Seduc.2000.
MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Educação. Orientativo da Formação
Continuada: Projeto de Formação da/na escola e do/no Cefapro, 2019.
MILAN, Ivonildes dos Santos. O ensino do Sistema de Numeração Decimal nas séries
iniciais do Ensino Fundamental: as relações com a aprendizagem do sistema posicional.
PUC-SP, São Paulo, SP. Dissertação. Programa de pós-graduação em Educação da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.
MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: como chegar lá. Campinas, SP: Papirus,
2007.

2226

MODELAGEM MATEMÁTICA E PESQUISA-AÇÃO: UMA
EXPERIÊNCIA NUM PROCESSO DE FORMAÇÃO EM
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
Polyana Amaral (UFMT) - polyana_maboo@hotmail.com
Emanuelly da Silva (UFMT) - emanuellysilva21@outlook.com.br
Heitor Danilo (UFMT) - heitordmp14@gmail.com
Resumo: O presente texto relata uma experiência vivenciada na disciplina de Educação Matemática III, no curso
de Matemática licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Campus de Cuiabá-MT, a qual teve
como objetivo trabalhar com a modelagem matemática e a pesquisa-ação utilizando-as como mote um tema de
interesse próprio, e utilizamos no desenvolvimento do projeto as cinco estratégias propostas para Modelagem
Matemática por Burak. O tema escolhido foi a interligação entre o desmatamento e clima, mais especificamente
a modelagem de dados climáticos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) referentes aos municípios de
Cuiabá e Várzea Grande. Iremos apresentar também a pesquisa-ação como uma metodologia utilizada como
forma de mudança e intervenção sobre a problemática.
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Modelagem Matemática; Pesquisa-ação; Educação Ambiental.

1 Introdução
Essa experiência foi desenvolvida no âmbito da disciplina Educação Matemática III,
ministrada pela professora Dra. Aparecida Augusta da Silva, mais especialmente nas
discussões referentes à Modelagem Matemática. No processo de discussão foi proposta a
investigação de um tema relevante e de interesse para o grupo e com a investigação
estruturada nas cinco fases descritas por Burak, a saber:1) escolha do tema; 2) pesquisa
exploratória; 3) levantamento dos problemas; 4) resolução dos problemas e o
desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema; 5) análise crítica das soluções
(BURAK, 1998, 2004). Para realização das atividades, os discentes envolvidos na atividade
escolheram refletir sobre a relação entre desmatamento, arborização e clima. No
desenvolvimento deste artigo, optou-se como referencial metodológico a pesquisa-ação.
No desenvolvimento do projeto pôde-se desenvolver uma ação de intervenção por
meio de plantio de mudas, além disso pôde-se verificar o nível de conhecimento populacional
acerca da arborização da região e o desmatamento.

2 Modelagem Matemática
A importância da definição de modelagem matemática é recente e somente nas últimas
décadas é que os educadores matemáticos passaram a aceitar a ideia de que o
desenvolvimento da capacidade de resolver algumas situações da vida real, necessitava-se de
uma maior compreensão. Alguns autores compreendem a Modelagem como sendo vinculada
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ao ensino da matemática, a metodologias utilizadas em sala de aula. Para Bassanezi, um dos
pioneiros a iniciar este movimento pela Modelagem, a Modelagem é um processo cujo
objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos
presentes no cotidiano do ser humano.
Segundo Burak (1992) a Modelagem Matemática:
Constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo
para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser
humano, ajudando-o fazer predições e a tomar decisões e, ainda parte de duas
primícias/ 1) o interesse do grupo de pessoas envolvidas; 2) os dados são coletados
onde se dá o interesse do grupo de pessoas envolvidas. (Burak, 1992, p.62)

Alguns autores definem a Modelagem Matemática como sendo uma metodologia
didático-pedagógica alternativa. Segundo Barbosa,
Modelagem é um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a
indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações oriundas de outras áreas
da realidade. O termo `ambiente` diz respeito a um lugar ou espaço que cerca,
envolve. O ensino tradicional é um ambiente de aprendizagem, pois estimula os
alunos a desenvolverem certas atividades; a história da Matemática como um
recurso didático, também; e assim por diante. Modelagem, como entendemos,
estimula os alunos investigarem situações de outras áreas que não a Matemática por
meio da Matemática.( BARBOSA, 2001b, p.5-6, grifo do autor).

Portanto, apesar das diferentes perspectivas sobre a Modelagem Matemática, nenhuma
está errada, ou é mais correta que a outra, segundo a autora Della Nina (2005), não existe uma
definição única de Modelagem, pois cada autor construiu sua visão baseada nas experiências
vividas anteriormente, e apesar de algumas divergências, existe alguns pontos que todos os
autores mencionam e defendem, pois todos querem relacionar a Matemática com o mundo
real, ou seja, fazer de fato uma ponte com a vida cotidiana, permitindo assim a capacidade dos
estudantes de relacionar a Matemática com outras áreas.
A modelagem matemática é considerada por alguns autores com um método de ensino
aprendizagem, por outros como uma estratégia de ensino, ou até mesmo um ambiente de
aprendizagem. Com base nesses autores iremos utilizar a Modelagem Matemática como
referencial teórico.

3 A Pesquisa Ação
Na realização desse trabalho optou-se como referencial metodológico a pesquisa-ação,
com a finalidade de investigar e resolver uma problemática e traçar uma mudança que possa
ser trabalhada como exemplo e aplicada junto aos objetos empíricos. Para isso, a metodologia
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da pesquisa será baseada nos ideais de alguns autores, como por exemplo, o Michel Thiollent
e João Bosco Guedes Pinto, dentre outros pensadores que elaboraram trabalhos pertinentes a
pesquisa-ação. A Pesquisa-ação (PA) teve origem na Psicologia Social e foi cunhada por Kurt
Lewin na década de 1940, nos Estados Unidos. Ela surgiu da necessidade de superar a lacuna
entre teoria e prática.
Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação do
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT,
1986, p.14).

Nesta perspectiva de agir sobre uma situação, segundo Thiollent, ―é necessário definir
com precisão, qual ação, quais agentes, seus objetivos e obstáculos, qual exigência de
conhecimento a ser produzido em função dos problemas encontra- dos na ação ou entre os
atores da situação‖. (THIOLLENT, 1986, p.16). O projeto realizado no âmbito da disciplina
buscou transpor a lacuna citada por Kurt Lewin, e propôs ação com o intuito da aproximação
entre teoria e prática.

4 O Projeto: Por que Cuiabá está se tornando cada vez mais quente?
Trata-se de um projeto que buscou compreender a interligação entre desmatamento e
clima, mais especialmente, a relação entre ausência de arborização urbana e ilhas de calor e
suas implicações em um processo de ensino e aprendizagem com suporte da Modelagem
Matemática.
No desenvolvimento do projeto foram desenvolvidas as seguintes ações: estudo do
tema com o uso da internet, visita ao INMET de Cuiabá, entrevista com uma meteorologista,
pesquisa online via questionário, leitura de artigos. Contamos ainda com a colaboração da
UFMT, com a demarcação dos locais para o plantio das arvores, e do Projeto Verde Novo,
que nos auxiliou com a doação de mudas de Ipês.
Usamos como instrumento de coleta de dados um questionário online, com sete
perguntas. Na elaboração das perguntas, procuramos investigar o conhecimento da população
de Cuiabá e de Várzea Grande sobre desmatamento e quais de ações poderiam

estar

desenvolvendo esta causa do desmatamento na capital do Pantanal, que antes possuía o título
de referência nacional de ser a Cidade Verde.
Você já plantou uma árvore/flor?
Você reside em?
Na escola em que você estuda/ estudou tem árvore?
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A Escola que você estuda/estudou é pública ou privada?
Você já participou de algum projeto que envolvesse plantar mudas?
Você acredita, que algumas ações suas contribuam para o desmatamento de Cuiabá e
Várzea Grande?
Na sua opinião, criar um projeto em escolas públicas ensinando a plantar e cuidar de
árvores, irá diminuir o desmatamento?
O instrumento do questionário online foi aplicado a 68 pessoas que residem em
Cuiabá e Várzea Grande e que responderam o questionário em cerca de 48 horas através de
smartphones e computadores.
Também foi realizada uma entrevista com a meteorologista do INMET, Marina
Padilha Silva, na cidade de Cuiabá, a qual é responsável desde 1978 pela parte burocrática
relacionada às medições climáticas da região. Dentre as perguntas feitas destacamos 04 que
foram importantes para esta pesquisa-ação:
Como funcionam as medições feitas pelo INMET?
Por que Cuiabá foi escolhida para ser um dos centros do INMET?
Quais os principais fatores para Cuiabá estar ficando cada vez mais ―quente‖?
Quais ações poderiam estar fazendo para melhorar este quadro?
A cerca do site do INMET, utilizamos de alguns dados tais como mapas, documentos
meteorológicos acerca do clima, vento, chuva e outras ações climáticas da região.
Após a coleta de dados, as informações foram digitalizadas, depois transcritas todas as
respostas e feita a identificação de cada instrumento e dados obtidos.

4.1 A problemática: Arborização e ilhas de calor
Nos últimos 30 anos, Cuiabá perdeu 17% de sua área verde, aponta estudo feito pelo
Instituto Centro de Vida (ICV), que equivalem a 55.763 hectares de vegetação nativa. De
acordo com os dados do INPE, Mato Grosso é o segundo estado com maior desmatamento da
floresta amazônica, perdendo apenas para o Pará, com cerca de 144.716 km² acumulados
desde 1988.
Segundo o INMET o desmatamento da floresta amazônica implica diretamente no
aumento da sensação térmica ou relento, sem necessariamente haver aumento real da
temperatura. De acordo com dados do INMET as anomalias de temperatura média anual têm
aumentado muito, mas a temperatura se mantém estável.

Mapa 1- Mapa da Média de temperatura e anomalias de temperaturas em 1999 de acordo com o INMET
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Fonte: Site Oficial INMET (2019).

Mapa 2- Mapa da Média de temperatura e anomalias de temperaturas em 2018 de acordo com o INMET

Fonte: Site Oficial INMET (2019).

Nos gráficos 2 e 3 são mostrados, a esquerda, a temperatura média daquele ano, sendo
a cor amarela/laranja temperaturas de até 30° C, e em azul, temperaturas de até -18° C. Já na
Direita temos a médias das anomalias de temperatura, que são as variações que a temperatura
sofreu no ano usando como referencial a climatologia entre 1981 e 2010, sendo em
amarelo/laranja variações de até 8° C e, em azul, variações de até -2° C em relação ao
referencial.
Através destes dados do INMET, mostra-se que apesar de a temperatura média não ter
se alterado muito desde 1999, porém os picos de temperatura (Anomalias de temperatura) são
maiores em 2018 quando comparado aos de 1999. Quando olhamos para a região de Mato
Grosso observamos uma grande alteração nas anomalias de temperatura.
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De acordo com a Defesa Civil, Cuiabá tem clima semelhante a um deserto, por causa
de seu clima árido, sua baixa umidade e alta temperatura, sendo que, por interferência da
floresta amazônica e sua vasta arborização, Cuiabá não ser tornou um deserto, mas não deixa
de apresentar tais características. Como a cidade perdeu parte de sua área verde nos últimos
30 anos, a sensação térmica aumentou ao longo desse tempo.
Segundo o arquiteto e urbanista Chiletto (2019), os primeiros estudos sobre as
variações térmicas e de umidade em Cuiabá foram realizados pela professora Gilda Tomasini
Maitelli da UMFT, em 1990. Quando o estudo foi realizado, foram evidenciadas as primeiras
ilhas de calor urbanas. E ―As variações das taxas de umidade relativa já eram, a quase 30
anos, inversamente proporcionais à temperatura‖ (CHILETTO, 2019). Na época também foi
observado que o ar ficava, em média, 10% mais seco nas áreas centrais em relação às
arborizadas e/ou áreas próximas.
Segundo Fabiana Mendes (2019), ―A obra do Veículo Leve sob Trilho (VLT), para a
Copa do Mundo de 2014, também trouxe uma enorme cicatriz para Cuiabá e tirou cerca de 10
mil arvores somente da região central como consequência, surgiram ilha de calor com
temperaturas até 10°C mais quentes, conforme pesquisa recente feita pelo Programa de Pós
Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso‖.
Em 2017 foi criado, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com apoio do Instituto
Ação Verde e também do Grupo Petrópolis na sede do Juizado Volante Ambiental (JUVAM),
o projeto Cidade Verde Novo, com o objetivo de recuperar o título de Cidade Verde com
previsão de realizar pelo menos 150 ações de ao longo do ano de 2019 e possuindo como
principal objetivo a conscientização das pessoas sobre a importância da rearborização de a
grande Cuiabá.
Neste sentido o projeto denominado ―Por que Cuiabá está se tornando cada vez mais
quente?‖, além de ter levantado dados sobre a problemática, também buscou ação de
intervenção como um pequeno passo para conscientizar e contribuir para uma cidade melhor.
4.2 – Ida a Campo
Para entender melhor a problemática sentimos a necessidade de conversar com um
especialista na área. Neste sentido buscamos informações no Instituto Nacional de
Meteorologia em Cuiabá e conversamos com a meteorologista Marina Silva Padilha, que
trabalha no INMET desde 1978, sendo responsável por toda burocracia relacionada a fatores
de medições climáticas de Cuiabá e suas regiões próximas. Fizemos diversa questões, no
entanto, para melhor compreensão da problemática selecionamos quatro questões.
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1.

Como funciona as medições feitas pelo INMET?

São em torno de oito estações meteorológicas de superfície em Mato Grosso, estações
físicas que dependem de uma pessoa para efetuar a leitura dos equipamentos, que registram
dados como temperatura, vento, pressão, umidade do ar e etc. E trinta e uma estação
automáticas.
2.

Por que Cuiabá foi escolhida para ser um dos centros do INMET?

Toda capital, conforme projeto, deveria ter um centro do INMET, por ser uma capital,
Cuiabá é um dos centros do INMET. O local para a instalação dos equipamentos deve ser um
lugar plano, sem arvores de grande porte, sem prédios, podendo ter uma visibilidade do local.
3.

Quais os principais fatores para Cuiabá estar ficando cada vez mais ―quente‖?

Se compararmos os dados que o INMET possui, que são cerca de 100 anos de dados,
não há uma grande diferença da temperatura, porém o que realmente mudou foi o relento, a
sensação térmica, causa estas devido ao desmatamento, construção de prédios, poluição, tudo
influencia na mudança de temperatura, mas com maior proporção na umidade do ar. Isto sim,
existe uma grande, e grotesca diferença comparado a outros anos.
4.

Quais ações poderíamos estar fazendo para melhorar este quadro?

Somente uma ação conjunta que poderá melhorar está situação. Uma solução para esse
problema é aumentar o incentivo da plantação de árvores e cuidados ambientais em projetos
de escolas públicas tendo como base a educação na preservação do meio ambiente, pois não é
errado cortar árvores, desde que tenha autorização e que haja também o reflorestamento
consciente.
Com base nesses dados obtidos, compreendemos que necessitava- se de levantamento
sobre o nível de conhecimento populacional dos moradores de a Grande Cuiabá, a respeito da
arborização da região e do desmatamento de Mato Grosso, que atualmente está em segundo
lugar no ranking de maior contribuição por Estado na taxa de desmatamento em 2018 (INPE),
desenvolvemos um questionário online, com o objetivo de obter dados para esta pesquisa.
Gráfico 1 - Questionário online
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Fonte: Formulário online (2019).

Fonte: Formulário online (2019).

Fonte: Formulário online (2019).

Fonte: Formulário online (2019).

Após obter os dados do questionário online, conseguimos compreender que uma ação
gera uma outra reação, conforme visto nos gráficos acima, o fato de mais de 30% da
população de a Grande Cuiabá, não ter plantado pelo menos uma flor, é alarmante, porém isto
pode ter ocorrido em consequência de a grande maioria não ter participado de um projeto
escolar no qual tivesse como objetivo aprenderem a refletir e agir sobre a necessidade deste
cuidado com o meio ambiente, conforme respostas da segunda questão. E apesar de mais 80%
acreditarem que se houvesse esse projeto, poderia sim mudar o quadro atual da problemática,
a falta do incentivo para arborização na cidade.

A Ação
Imagem 1- Plantio de árvores na UFMT

Imagem 2 - Plantio de árvores na UFMT

Fonte: arquivo pessoal

Fonte: arquivo pessoal

2234

Com base no referencial teórico de Burak, ao final da apresentação da pesquisa em
sala, a fim de pôr em prática tudo que apresentamos como dados e conceitos, incentivamos o
plantio de algumas mudas na UFMT, no campus de Cuiabá, juntamente com o apoio do
Projeto Verde Novo, o qual nos auxiliou em todo o processo e forneceram as mudas para
plantio 5 mudas foram plantadas, 4 ipês-roxo e 1 ipê-branco, como parte da pesquisa-ação e
modelagem. Pois acreditamos conforme Freire, que a teoria sem a pratica de fato se torna
―verbalismo‖, e que a pratica sem a teoria se torna ativismo, porém quando ambos se
encontram , ocorre a ação criadora, capaz de mudar a realidade a qual estamos inseridos. Foi
baseado nessa crença que propusemos aos alunos da graduação de matemática licenciatura o
plantio de algumas mudas, sendo os mesmo responsáveis por elas durante toda a graduação, e
ao se formarem terem o compromisso de repassar tal tarefa a outro graduando.
Com esta ação, procuramos conscientizar e incentivar os alunos sobre tal assunto, e
como proceder aos cuidados de uma árvore , desde o plantio ao processo de crescimento,
acreditamos que educar e ensinar nas escolas públicas, seria uma excelente maneira de se
incentivar o reflorestamento na região e diminuir o desmatamento sem conscientização,
afinal, segundo Pitágoras, educando as crianças para que não se faça necessário punir os
adultos.

5 Considerações finais
Com esta pesquisa-ação, buscamos conscientizar para o plantio e cuidado das árvores
para melhor qualidade de vida em Cuiabá, e para que possamos um dia ter de volta o título
Cidade Verde.
Entendemos que é de suma importância um projeto escolar que incentive desde
criança e adolescente, o plantio de mudas e o cuidado com a natureza e o meio ambiente. Em
ações futuras, pretendemos propor essa e outras atividades para estudantes da rede pública.
Desta forma, a atividade em sala de aula refletiria a real eficácia da incorporação de um
projeto de pesquisa-ação na escola. Enaltecemos também o fato de que apesar de pequena a
intervenção feita por esta pesquisa, por meio desta experiência em sala de aula, acreditamos
que conseguimos contribuir para a vida acadêmica dos alunos da disciplina de Educação
Matemática III, visto que todos participaram ativamente do processo de intervenção, pois
acreditamos que é por meio de pequenas ações que nascem grandes mudanças.
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O ENSINO DE MATEMÁTICA NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO
ALTO XINGU E A FORMAÇÃO DOCENTE
Adir Rosa da Silva (PPGEn/UNIC) – adirsmith1@hotmail.com
Laura Isabel Marques Vasconcelos de Almeida (PPGEn/UNIC) – lauraisabelvasc@hotmail.com
Resumo:
Objetiva-se na Pesquisa de Mestrado, investigar a formação de professores indígenas que ensinam Matemática
na escola primária e compreender como se apropriam dos conhecimentos matemáticos oriundos da cultura
indígena durante o período de escolarização dentro das limitações socioculturais específicas. Ancorada na
abordagem metodológica histórico-cultural, elegemos autores renomados que discutem os seguintes conceitos:
Formação de professores indígenas, (MAHER; GRUPIONI, 2006); Interpretação das Culturas (GEERTZ, 1989);
Cultura escolar (JULIA, 2001); Formação de professores indígenas (MAHER, 2006); e os professores e a sua
formação (NÓVOA, 1995). Trazer à tona uma reflexão importante sobre a formação de professores indígenas
que ensinam Matemática a partir de dados coletados e gerados nas comunidades indígenas do Alto Xingu,
localizado no município de Gaúcha do Norte – MT, nos possibilita compreender como se dá a construção da
docência e como acontece o processo de formação continuada, sem ferir a rotina diária do professor enquanto
membro de uma comunidade específica.
Palavras-chave: Formação de professores indígenas. Ensino de Matemática. Cultura escolar.

1 Introdução
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI 9394/96) assegura às
comunidades indígenas o direito a educação escolar, cujo objetivo é fortalecer as práticas
culturais e a língua materna. Sabemos que a formação de professores indígenas vem ganhando
espaço nas universidades brasileiras com vários cursos de graduação em licenciatura, voltada
para a educação indígena, que oferecem ensino diferenciado por módulo, onde o aluno estuda
nas férias escolares e retorna para sua comunidade. De forma que os acadêmicos ficam mais
tempo nas suas comunidades, mas no caso dos Xinguanos; os professores ao terminar a
graduação, acabam não aplicando em sua totalidade o que aprendeu isso se justifica porque
nem tudo faz parte da realidade cultural de seu povo.
É necessária uma formação inicial, continuada, especifica e local, onde apesar de
pouco estudo e pouca formação docente é possível aproveitar o vasto conhecimento dentro de
sua realidade, fator que interfere muito na formação de um indivíduo, onde através práticas
centenárias torna possível construir ferramentas indispensáveis para o ensino da matemática
que é praticada na comunidade mesmo pelos não escolarizados, mediante realização de
atividades culturais, como a pintura corporal, artesanatos e dentre outras, preservando a
cultura de seu povo (GRUPIONI, 2006, p. 25/26). O autor ainda ressalta que a formação de
professores indígenas é complexa, porque exige uma diversidade de situações
sociolinguísticas, culturais e históricas vivenciadas pelos professores indígenas em suas
comunidades (GRUPIONI, 2006, p.50).
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Partindo desses pressupostos que nos propomos a investigar como se dá a formação
inicial e continuada do professor indígena que ensina matemática e quais estratégias
cotidianas se apropria para trabalhar os conceitos matemáticos na educação escolar indígena
nas suas respectivas comunidades.

2 Aspectos teóricos e metodológicos
Identificar os aspectos inerentes à cultura escolar de diferentes etnias constitui-se a
finalidade do presente estudo, que tem como objeto de estudo a formação de professores e o
ensino de matemática no Município de Gaúcha do Norte-MT nas escolas estaduais indígenas
situadas no Parque Nacional do Xingu. Ancorada na abordagem metodológica históricocultural, a pesquisa em fase inicial vincula-se ao grupo GHEMAT Brasil com uma base
teórica fundamentada com a tarefa de socializar as pesquisas relativas sobre a história da
disciplina de Matemática e seu ensino na escola primária em diferentes contextos.
A grande importância para o desenvolvimento pessoal e coletivo dos docentes ao
longo de sua trajetória profissional, onde ele está inserido e que ele construiu e reconstruiu
conhecimento na sua pratica cotidiana de forma adequada e significativa e que exerce grande
influencia na construção e organização do saber docente em sua experiência de vida.
Segundo Nóvoa, (1995):
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e
de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante
investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência. (Nóvoa, 1995, p.25).

Entretanto, a opção em pesquisar a formação de professores e o ensino de Matemática
nas escolas estaduais indígenas do Parque Nacional do Xingu está intimamente ligada às
experiências profissionais e ao mesmo tempo, com o anseio de responder a questão
norteadora: como acontece a formação docente indígena e como a Matemática é ensinada
considerando a transculturalidade entre as principais etnias do Alto Xingu? Partindo desta
indagação é que mergulhamos neste universo onde teoria e prática são indissociáveis para
melhor compreender o objeto em estudo.
Para conduzir nosso trabalho, elegemos autores renomados que discute o conceito de
Formação de professores indígenas, Grupioni (2006); Interpretação das Culturas, Geertz
(1989); Cultura escolar, Julia (2001); Formação de professores indígenas, Maher (2006); e Os
professores e a sua formação, Nóvoa (1995).
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Sabemos que a educação atualmente é um fator insubstituível em qualquer lugar do
mundo,

principalmente

diante

da

gigantesca

onda

de

tecnologias

disponível

e

acessível. Neste cenário, a educação escolar indígena deixou de ser uma temática secundária
e atualmente ganha importância mobilizando diferentes setores da sociedade. O debate sobre a
legislação, propostas curriculares e a formação de professores índios que ministram aulas nas
comunidades tem sido pautas constantes de congressos e seminários em busca de direitos de
uma educação que atenda a suas necessidades e um projeto de futuro.
A legislação tem apresentado formulações que dão abertura para a construção de uma
escola indígena que inserida no sistema educacional nacional, mantenha atributos particulares
como o uso da língua indígena, a sistematização de conhecimentos e saberes tradicionais, o
uso de materiais adequados preparados pelos próprios professores índios, um calendário que
se adapte ao ritmo de vida e das atividades cotidianas e rituais, a elaboração de currículos
diferenciados, a participação efetiva da comunidade na definição dos objetivos e rumos da
escola.
No ano de 1993, as "Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar
Indígena‖, estabelecem como princípios organizadores da prática pedagógica, a diversidade
cultural, a especificidade, a diferença, a interculturalidade, o uso das línguas maternas e a
globalidade do processo de aprendizagem. Essas experiências nascem a partir de um contexto
de construção alternativa para as comunidades indígenas que oportunizaram um modelo de
formação específica para os professores indígenas, habilitando-os para assumirem a docência
e a gestão das escolas, ideia encampada pelo MEC como proposta a ser disseminada em todo
o país. Neste contexto, a formação de professores acontece a partir de sua realidade, pautada
no respeito de suas crenças e reconhecendo a relação entre os saberes tradicionais e os
conhecimentos formais da matemática.

3 Considerações finais
Espera-se compreender o processo de formação de professores indígenas que ensinam
Matemática na educação escolar, por meio de recursos disponíveis nas comunidades, que é
parte de uma cultura própria, construída ao longo dos anos nas comunidades indígenas e faz
parte da vida diária das crianças e adolescentes.
Outro aspecto importante é sensibilizar o corpo docente indígena da importância da
formação dentro das próprias comunidades, mesmo diante da ausência de estruturas prediais,
recursos pedagógicos e formação apropriada, por meio de técnicas e práticas antigas, ofertar
uma educação de qualidade superando inúmeras limitações que são impostas pelo descaso do
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poder público e ou pela condição social que vivem, garantindo o cumprimento do que
assegura a Constituição Federal de 1988 no artigo 210, Inciso 2º, quanto ao direito à educação
diferenciada e processos próprios de aprendizagem.
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Resumo:
A pesquisa de Mestrado em andamento tem como objetivo investigar o processo de formação de professores que
cursaram o Magistério no Município de Nova Brasilândia/MT no período de 1980 a 2000. A pesquisa com
abordagem teórico-metodológica na vertente histórico-cultural vincula-se ao Programa de Mestrado da
Universidade de Cuiabá/UNIC e ao grupo Ghemat Brasil que tem difundido as pesquisas na História da
Educação Matemática. Apesar de inúmeras pesquisas no cenário brasileiro que retratam a história da educação e
a trajetória de formação de professores, ainda são poucos os estudos que abordam a formação de professores de
Matemática no estado de Mato Grosso, em particular em Nova Brasilândia. Conhecer a trajetória, movimentos e
dinâmicas de constituição dos saberes profissionais de professores que ensinavam Matemática em contextos
diferentes possibilita compreender o contexto atual do ensino, criando possibilidades de pesquisa que certamente
fomentará novas discussões sobre a formação docente na perspectiva histórica.
Palavras-chave: Formação docente. Ensino de Matemática. História da Educação matemática.

1 Introdução
A formação de professores é foco de muitas pesquisas cientificas, pesquisadores de
diferentes áreas de conhecimento compreender que este é o aspecto central para o sucesso no
ensino e aprendizagem de estudantes e que a forma de consolidação e divulgação cultural
mais difundida em nosso contexto social é por meio da escola. O trabalho do professor
exterioriza as direções e natureza do ensino a ser ministrado em sala de aula, por meio dos
conteúdos escolhidos e didática aplicada, dando subsídios de seus conhecimentos específicos
e características de sua formação pedagógica.
A investigação no âmbito da perspectiva histórica busca percorrer uma trajetória que
Chervel (1990) denomina ―história do ensino‖ ou a história das disciplinas escolares que
busca compreender práticas e representações que dão sentido a uma disciplina escolar.
Deixando claro também que a palavra ―disciplina escolar‖ é nesse contexto considerada como
um componente curricular, que segundo Chervel (1990) organiza o ensino no interior da
escola.
Neste sentido, pesquisar os vestígios sobre a formação dos professores primários em
Nova Brasilândia pode oferecer indícios para compreendermos a história do ―ensino‖ no
município, suas representações e resultados obtidos nos dias atuais. Pesquisar a respeito dessa
temática nos proporciona levantar os seguintes questionamentos: Quando ocorreu a primeira
formatura da turma de Magistério em Nova Brasilândia? Quem eram esses professores? Quais
saberes profissionais eram disseminados no curso? Como os professores primários se
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apropriavam desses saberes? Quem eram os responsáveis por essa formação? Onde acontecia?
Quais conteúdos eram trabalhados no ensino de Matemática?
Com o intento de compreendermos os vestígios de um passado recente, que nos
propormos a investigar a formação de professores que cursaram o Magistério em Nova
Brasilândia, considerando que muitos profissionais que atuam em sala de aula nos dias atuais
participaram das formações iniciais (Magistério) e podem contribuir para a escrita da história
do ensino no município dando ênfase nas características dessa formação.

2 Aspectos teóricos e metodológicos
A pesquisa em fase inicial vincula-se ao grupo GHEMAT Brasil14 com uma base
teórica sólida e material disponível para consulta no repositório virtual, com um acervo de
pesquisas específicas sobre a disciplina de Matemática, com o objetivo de socializar as
investigações relativas a história dos saberes elementares matemáticos nos primeiros anos de
escolarização. Atualmente, o grupo conta com participação de pesquisadores representando os
estados brasileiros, que colaboram sobremaneira com as produções da historiografia da
Educação Matemática no Brasil.
A abordagem metodológica da Pesquisa será desenvolvida na vertente históricocultural, utilizando os conceitos de apropriação (Chartier, 1990), disciplina escolar (Chervel,
1990), cultura escolar (Julia, 2001); saberes profissionais (Hofstetter, 2017). História do
Ensino da Matemática (Valente, 2017), Saberes docentes e formação profissional (Tardif,
2002), corroborando sobre a história da constituição dos saberes elementares de matemática
da formação de professores do Estado de Mato Grosso.
A formação de professores em território mato-grossense foi marcada por inúmeros
desafios, que vão desde a extensão territorial até sua colonização refletindo em sua história
educacional percalços negativos, decorrentes das necessidades e exigências de um
determinado momento histórico. Sofreu todas as influências do contexto histórico de 1980 a
2000 marcados por um cenário político e social com alguns avanços no atendimento as
crianças e adolescentes por meio do ensino público, com a criação de escolas e formação de
professores leigos nos municípios mais longínquos da capital, como é o caso do município de

14

O GHEMAT- Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil. Foi criado em 2000. O
Grupo, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, tem como líderes os professores Neuza
Bertoni Pinto (PUC-PR) e Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP - Campus Guarulhos). O GHEMAT
desenvolve projetos de pesquisas que têm como objetivo produzir história da educação matemática.
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769
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Nova Brasilândia, que foi emancipado no ano de 1979, no qual sua antiga comarca era
Chapada dos Guimarães.
Dessa forma, foi possível a criação de escolas que gradativamente implantaram o curso
de Magistério para preparar os Jovens e Adultos para o ensino de crianças no oficio da
docência, contribuindo para a manutenção e ampliação do Ensino público no município.
Sabemos que a formação inicial não é suficiente para preparar o professor para o
atendimento efetivo necessário a sua prática docente. O trabalho docente exige que o
professor esteja em constante processo de formação e neste contexto, a construção da
identidade profissional do professor perpassa pela escola, seu ambiente de trabalho, como
lugar de crescimento profissional contínuo, levando em consideração os diferentes tempos e
espaços que ocorrem sua prática.
Tardif (2002) destaca que os professores possuem saberes específicos que são
mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito da cultura escolar por meio de suas
tarefas cotidianas. Segundo o autor, são os professores que ocupam na escola, a posição
fundamental, pois são os principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares.
Hofstetter e Valente (2017) nos seus estudos enfatizam que a caracterização dos
saberes inerente a formação de professores em específico, a formação dos professores de
Matemática é ponto fundamental na institucionalização da Educação Matemática e na
profissionalização do educador de Matemática. Definem esses saberes como, Saberes para
ensinar - saberes presentes no currículo de formação dos professores num dado tempo
histórico; Saberes a ensinar - saberes presentes no ensino como objeto de trabalho dos
professores. E ainda se referem a Matemática a ensinar: disciplina ou matéria elaborada
historicamente para o ensino; sendo que a Matemática para ensinar - presente no curso de
formação de professores sobre diferentes formas e rubricas: matemática, aritmética, didática
da matemática dentre outros.

Os estudos e debates que buscam a caracterização dos saberes para
ensinar matemática, dando lhes verdadeiro estatuto epistemológico,
constituem a nosso ver um movimento a favor da roda da história de
consolidação do campo disciplinar Educação Matemática e de
profissionalização do educador matemático, ainda que historiadores
não sejam profetas. (HOFSTETTER, 2017, p.226).

Os estudos históricos dos saberes profissionais possibilita uma melhor compreensão
nas discussões atuais sobre a formação de professores, revelando que a institucionalização e
profissionalização são aspectos articulados aos saberes distintos de um oficio. Nesse contexto
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conhecer a trajetória de uma disciplina na perspectiva da história cultural requer um olhar
cuidadoso para as finalidades do ensino, dos conteúdos a serem ensinados e suas formas de
apropriação pelos professores e alunos.

3 Considerações finais
Além de ampliar o acervo de fontes de pesquisa, nosso intento é reconstituir o curso de
Magistério de Professores no município de Nova Brasilândia no período de 1980 a 2000 e
contribuir com a historiografia da educação em Mato Grosso. Outro aspecto importante é
compreender o processo de formação dos professores primários da época e como esses
professores se apropriaram dos saberes profissionais para ensinar Matemática na escola
primária. Conhecer a trajetória, movimentos e dinâmicas de constituição dos saberes
profissionais de professores que ensinavam Matemática em contextos diferentes possibilita
compreender o contexto atual do ensino e cria possibilidades de pesquisa que certamente
fomentará novas discussões sobre a formação docente na perspectiva histórica.
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Resumo:
O presente artigo traz a descrição da ação didática denominada ―Tapete Geométrico‖, uma das atividades do
projeto de ensino ―Trem da Matemática‖, desenvolvido na Escola Estadual Professora Julieta Xavier Borges,
localizada na cidade de Barra do Bugres - MT. A atividade de ensino teve como foco trabalhar conceitos
matemáticos correlacionando-os aos conhecimentos prévios dos alunos a fim de promover o aprendizado e/ou a
consolidação dos saberes de forma lúdica, por meio de jogos, do manuseio dos objetos concretos em oficinas
pedagógicas. A atividade foi realizada no ano de 2018, em 16 turmas do ensino fundamental (1° ao 6° ano), com
aproximadamente 368 alunos. Os resultados mostraram que foi possível utilizar material manipulavel ―concreto‖
aliado ao uso do jogo ―Tapete Geométrico‖, abordando o eixo estruturante Geometria, e que também, a partir
dessa pesquisa-ação, o projeto valorizou os saberes já adquiridos dos alunos, demonstrando que é possível
trabalhar a Geometria de forma que desperte a motivação e a compreensão de conceitos geométricos.
Palavras-chave: Ensino, Educação Matemática, Geometria, Jogos.

1 Introdução

A partir de diálogos com a equipe gestora e com o corpo docente da Escola Estadual
Professora Julieta Xavier Borges surgiu o embrião do projeto Tapete Geométrico, no início do
ano de 2018. Posteriormente, realizou-se a reflexão sobre uma ação ou conjunto de ações na
área da Educação Matemática na prática de sala de aula, com base em pesquisas nos cadernos
de formação matemática, caderno ―dois‖, utilizado no programa Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, além de várias leituras na área e sites especializados,
e também de outros documentos incluindo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN.
Como característica geral, o trabalho com atividades que aproximem o aluno das
operações, dos números, das medidas, das formas e espaço e da organização de
informações, pelo estabelecimento de vínculos com os conhecimentos com que ela
chega a escola. Nesse trabalho e fundamental que o aluno adquira confiança em sua
própria capacidade de aprender Matemática e explore um bom repertorio de
problemas que lhe permita avançar no processo de formação de conceitos.
(BRASIL, 2001, p. 70 grifo nosso).

Neste sentido, a escola, como instituição responsável por desenvolver esses
conhecimentos, é um espaço constituído por diversas dimensões, todas entrelaçadas. Podemse destacar algumas, como as dimensões pedagógicas, política, social, cultural, administrativa
e humana. Dessa forma, o ensino e a aprendizagem acontecem a partir do envolvimento, do
comprometimento e da participação das pessoas, nesses processos.
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Sendo assim, esse trabalho é de total importância, pois apresenta atividades que
envolveram as crianças com a utilização do conhecimento das mesmas para o favorecimento
da aprendizagem.
Nessa perspectiva, tornou–se necessário a promoção de situações para fortalecimento
da interação entre o que a criança já tinha e o que ela conseguiu compreender. Para isso,
foram utilizados jogos que pudessem contribuir para diminuir a distância entre teoria e prática
no ensino da Matemática entre grupos/turmas diferentes, despertando o gosto pelo
conhecimento, pois o jogo, neste caso o tapete geométrico, é um objeto pedagógico que traz
inúmeras possibilidades de trabalhar conceitos geométricos durante a execução da atividade.
No desenvolvimento do trabalho buscou-se elementos que pudessem contribuir com o
conhecimento dos alunos, assim como aguçar o gosto pelos conceitos dessa área da
Matemática. Para dar início a esse trabalho, foi feita, por parte dos professores do projeto
―Trem da Matemática‖, uma adaptação do jogo equilíbrio geométrico, alterando sua forma de
jogar, cujos objetivos são: nas formas geométricas espaciais e planas, levar ao
reconhecimento da semelhança e diferenças entre as figuras, identificar vértices, faces e
arestas, planificar algumas formas espaciais, entre outros. E nesse sentido, a Base Nacional
Comum Curricular traz:
A BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em Matemática está
intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de signiﬁcados dos
objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações. Os signiﬁcados desses
objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais
componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos.
Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros,
vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm
um papel essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas.
Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a situações que levem à
reﬂexão e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização.
(BRASIL, 2017, s/p.)

Com base nessa orientação, nasceu a oportunidade de ser feito nessa escola um trabalho
com jogos pedagógicos, buscando interferir diretamente na realidade pesquisada, utilizando
como recurso o tapete geométrico com finalidade educativa, por ser um jogo possível de ser
adaptado em diferentes turmas da escola.
Sabe-se que a aprendizagem matemática ocorre de modo significativo quando o aluno
se depara com situações que exijam: investigação, reflexão e empenho, levando-o a construir
e desenvolver conceitos e procedimentos matemáticos. Os progressos em relação ao
conhecimento desses conceitos são vistos quando os alunos conseguem analisar criticamente e
entender o sentido do que aprenderam.
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Nesse processo de aprendizagem, podem-se expor e discutir ideias com outras pessoas,
negociar significados, organizar conhecimentos e fazer registros. Os PCN (BRASIL, 1997)
apontam como aspecto mais relevante no trabalho com jogos o fato de que eles provocam
desafios genuínos nos alunos, gerando interesse e prazer e, por isso mesmo, devem fazer parte
da cultura escolar.
Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo socializar as experiências
vivenciadas através desse jogo, propiciando momentos de interação e aprendizagem, junto aos
alunos da Escola Estadual Professora Julieta Xavier Borges, no ano de 2018.

2 Metodologia

Previamente, realizou-se uma pesquisa documental com o intuito de buscar quais seriam
as maiores dificuldades dos alunos na disciplina de Matemática e, para isso foi utilizado os
resultados das avaliações internas e externas aplicadas na Escola Estadual Professora Julieta
Xavier Borges. Dentre os desafios a serem superados, foi percebido que o eixo geometria
apontava resultados mais críticos nessas avaliações. Dessa forma, a equipe do projeto buscou
uma atividade que abordasse de forma concreta no sentido manipulável, que materializasse
esses conteúdos de forma que os alunos pudessem tocar, investigar os materiais para facilitar
a assimilação. Trazemos na sequência uma descrição detalhada do desenvolvimento da
atividade.
Após muitas pesquisas, foi encontrado no material do PNAIC no caderno de
alfabetização matemática um tapete feito com colagem de formas geométricas cujo nome era
―Equilíbrio Geométrico‖. Foi confeccionado então o tapete, e iniciou-se a busca por uma
metodologia que pudesse ser utilizada na execução da atividade nas turmas de 1º ao 6º ano do
ensino fundamental.
Na confecção do tapete, foi utilizado na base TNT e, em cima, foram coladas figuras
planas no formato de círculo, quadrado, triângulo e retângulo em fileiras intercaladas, todos
feitos em EVA. Para a caixa surpresa foi utilizada uma caixa de papelão e dentro, embalagens
com diversas formas geométricas, entre elas cilindro, esfera, cubo, e mais algumas. Para a
oficina, utilizou-se formas em EVA de triângulo, retângulo, quadrado, hexágono, pentágono,
palito de dente e chiclete no formato de esfera.
Para a aplicação das atividades com os alunos, foi elaborado um cronograma com data
e horários previamente agendados e encaminhado aos professores regentes.
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As etapas de planejamento ocorreram nos meses de abril e maio; a etapa de execução,
de agosto a outubro de 2018. As atividades foram executadas durante uma hora no período
matutino e uma hora no período vespertino, todas as quintas-feiras, ocorrendo no horário
destinado à última aula (10h às 11h ou de 16h às 17h), totalizando uma hora de projeto com
cada turma.
A seguir apresentamos o quadro com o cronograma de atendimento das turmas, sempre
às quintas-feiras:
Quadro 1 – Cronograma de salas
Matutino
2º Ano A
23/08

3º Ano A

3ºAnoC

4º Ano A

30/08

06/09

13/09

2º no B

3º Ano B

4º Ano B

4ºAnoC
20/09

5º Ano A
27/09

6º Ano A
04/10

6ºAnoC
11/10

Vespertino
1º Ano A
23/08

30/08

06/09

13/09

5º Ano B
20/09

5º Ano C
27/09

6º Ano B
04/10

6ºAno D
11/10

Fonte: As autoras, 2018.

Na sequência, algumas imagens das professoras e alunos.
Figuras 1 e 2 – Turmas no matutino e vespertino

Fonte: as autoras 2018.

Após vários experimentos, definiu-se que a atividade teria o nome de ―Tapete
Geométrico‖, no entanto, para desenvolver a atividade, foi feito uma grande caixa surpresa na
qual foram colocados alguns objetos do cotidiano e várias embalagens de produtos utilizados
no dia a dia de vários formatos, para que os alunos manuseassem e falassem sobre o formato
que estavam a tatear.
Posteriormente era realizado o jogo no tapete, e ao término do encontro, era ministrada
uma oficina com materiais manipulativos para finalizar.
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Para o jogo, dividia-se a turma em equipes de acordo com os formatos do tapete, ou
seja: equipe do quadrado, do retângulo, do triângulo e do círculo. Foi confeccionado também
um grande cubo contendo uma figura diferente de cada lado e em dois lados a seguinte frase:
―passa a vez‖. No jogo, cada equipe concorria com o mesmo número de participantes e a cada
jogada, ao jogar o cubo, a figura que caísse para baixo indicava, pela imagem contida, a
equipe que podia seguir um passo à frente pelo caminho. Ganhava a equipe que conseguisse
sair primeiramente todos os seus integrantes do tapete geométrico, como ilustra a imagem
abaixo.
Figura 3 – Alunos jogando

Fonte: As autoras, 2018.

3 Resultados e Discussões

A atividade foi executada em todas as turmas da escola, nos dois períodos, em que
estavam presentes os professores regentes e os monitores, ou seja, alunos egressos do 6º ano,
que foram convidados a participar no projeto. Inicialmente fez-se uma breve apresentação do
projeto aos participantes e, posteriormente, dos objetivos da atividade que iria ser
desenvolvida com as turmas. Rapidamente se mostraram entusiasmados com a didática.
A atividade ocorreu em um espaço amplo, com uma mesa contendo vários objetos de
formas geométricas diferentes, com o tapete ao chão. Iniciava-se a exposição, os alunos eram
sentados em círculo ao redor do tapete. Em seguida, era exposto o objetivo da atividade e
passado a caixa surpresa para que cada um tirasse um objeto de dentro. Após isso,
perguntava-se se alguém gostaria de falar sobre o objeto, se sabia qual o nome do formato, e
nessa conversa, questionava-se se em suas casas havia algum objeto com aqueles formatos.
As crianças relatavam que se recordavam dos objetos de sua vivencia. Partindo-se dessa
conversa era sendo explicado sobre cada figura ali apresentada, seu nome, quais figuras eram
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usadas para a construção de cada sólido. Todo esse trabalho foi feito com o objetivo dos
alunos compreenderem alguns conceitos ali exposto, pois como diz Piletti (1989):
A motivação é fator fundamental da aprendizagem. Sem motivação não há
aprendizagem. Pode ocorrer aprendizagem sem professores, sem livros, sem escola e
sem uma porção de outros recursos. Mas mesmo que existam todos esses recursos
favoráveis, se não houver motivação não haverá aprendizagem. (PILETTI, 1989, p.
63).

Sendo assim, com esse pressuposto de que a motivação é um elemento essencial para
que aconteça a aprendizagem, os monitores fizeram as divisões das equipes dando a cada
aluno uma forma geométrica. Para iniciar o jogo, eram separadas as equipes de acordo com as
formas recebidas (quadrados, retângulos, triângulos e círculos); os alunos foram divididos e
alinhados em filas indianas, logo atrás da figura geométrica que os mesmos tinham retirado, e
que estavam em suas mãos. Foi percebida a euforia dos mesmos nesse momento.
Neste momento era feito a explicação da regra do jogo, em que a cada jogada do cubo,
era considerado o comando da figura que ficava na face inferior, a equipe poderia andar uma
casa em cima do tapete, finalizando o jogo quando o ultimo integrante da ultima equipe saísse
do tapete, constatado que os alunos haviam compreendido as regras era iniciado o jogo.
Para a oficina, cada aluno escolhia uma figura bidimensional geométrica em EVA, e de
acordo com o número de lados da figura, consequentemente o mesmo número de vértices, era
dado o número de palitos para serem feitas pirâmides, e entregue também uma goma de
mascar em forma esférica, pois a ideia era mostrar que as pirâmides podem ter ―n‖ lados, e
para juntar os vértices, utilizava-se essa goma de diversas cores. Em relação aos jogos,
Kishimoto (2011) assim indica:
A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção de conhecimento, por
contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a
oferta de estímulos externos e a influencia de parceiros, bem como a sistemazão de
conceito em outras situações que não jogos. Ao utilizar de modo metafórico a forma
lúdica (objeto suporte de brincadeira) para estimular a construção do conhecimento.
(KISHIMOTO, 2011, p. 42)

Foi observado, na atividade desenvolvida, a espontaneidade na expressão oral dos
alunos quando os mesmos relatavam a relação estabelecida entre o objeto manuseado com os
itens de suas casas, ou do supermercado da rua enfim das suas vivências.

Considerações Finais

A aprendizagem por meio de jogos pedagógicos e o uso de materiais manipuláveis
conhecido como materiais concretos, permite que o estudante adquira, aprofunde ou consolide
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conhecimentos matemáticos. No caso específico do Tapete Geométrico, os objetivos iniciais
foram alcançados, levando-se em consideração a proposta de instigar a criança a ampliar o
pensamento geométrico.
Esses recursos potencializam a discussão de ideias, e quando didaticamente conduzidos,
valorizam os conhecimentos de mundo trazido pelos alunos, como afirma o D‘ Ambrosio:
O currículo, visto como estratégia de ação educativa leva-nos a facilitar a troca de
informações conhecimentos e habilbidades entre alunos e professor/alunos, por meio
de uma socialização de esforços em direção a uma tarefa comum isso pode ser um
projeto, uma tarefa, uma discussão, uma reflexão e inúmeras outras modalidades de
ação comum em que cada um contribui com o que sabe, com o que tem o que pode
levando seu emprenho ao máximo na concretização de um ao objetivo comum.
(D‘AMBROSIO, 1996, p. 89):
.

O desenvolvimento da aprendizagem matemática ocorre quando o aluno se depara com
situações que exijam investigação, reflexão e empenho, levando-o a construir e desenvolver
conceitos e procedimentos matemáticos.
Creio poder afirmar, na altura destas considerações, que toda pratica educativa
demanda a existência de sujeitos, um que ensinando, aprende, outro que aprendendo
ensina, dai seu cunho, gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem
ensinados aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; implica,
em função do seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. (Freire 1996, p.
77 e 78 grifo do autor).

Sendo assim, foi perceptível, pela equipe envolvida na atividade ―Tapete Geométrico‖,
que a mesma teve uma boa aceitação por parte dos alunos e também por parte do corpo
docente da escola, o que é impulsionador para sua continuidade.
Agradecemos à equipe gestora, aos professores e alunos da Escola Estadual Julieta
Xavier Borges que proporcionaram a abertura para a parceria na execução dessa atividade. Os
monitores, alunos egressos do 6º ano, que de maneira voluntária prestaram auxílio, tanto no
planejamento quanto na aplicação, e também nas adequações e execução das atividades
inerentes ao projeto.
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PONTE DE MACARRÃO: POSSIBILIDADE DO ENSINO DA
MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Eder Pereira da Silva (SEDUC/MT) – dedesilv@hotmail.com
Noelle Thais de Matos (PROEF/UFMT) – noelleprof@hotmail.com
Jaqueline Elizabeth da Costa (SEDUC/MT) – jackcosta_@hotmail.com
Resumo:
A construção da ponte de macarrão foi proposta pela primeira vez aos alunos do ensino fundamental no segundo
semestre do ano de 2018. O trabalho abarcou pesquisa, análise de projetos, construção e ruptura de uma ponte
feita de macarrão espaguete, conforme especificações e adaptações feitas para os estudantes de sétimos e oitavos
anos. Com intuito de adquirirem novos conhecimentos com uma didática diferenciada a partir daquela
anteriormente ensinada em sala de aula, foi possível analisar pontos positivos e negativos dos estudantes, bem
como este tipo de trabalho pode influenciar a motivação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. O
objetivo foi de motivar e interagir com os estudantes o ensino da matemática no cotidiano escolar através da
construção de uma ponte feita de macarrão, abarcando principalmente a área de geometria, como também aguçar
a curiosidade e a superação de novos desafios quanto à aplicabilidade dos conhecimentos nas áreas da
Matemática e Engenharia Civil. Com este trabalho, foi possível verificar que os alunos se sentem motivados
quando desafiados e eles buscam desenvolver suas habilidades cognitivas, disseminando os conceitos básicos
adquiridos nas aulas de matemática e na pesquisa para a construção da ponte, trabalhando em equipe com
criatividade, respeito e organização. A competição despertou grande interesse aos estudantes, mesmo quando
alguns não queriam se envolver nas aulas do cotidiano escolar. Percebe-se que tudo deve começar com um bom
planejamento das atividades a serem desenvolvidas e práticas pedagógicas inovadoras.
Palavra chave: Prática Pedagógica. Ensino da Matemática. Ponte de Macarrão.

1 Introdução
Lecionar hoje ―competindo‖ com as novas tecnologias e os desafios que ainda
enfrentamos com a indisciplina, falta de material pedagógico, falta de formação contínua de
professores e desinteresse dos estudantes é uma tarefa difícil. Dessa forma, inovar não é
apenas incluir novas tecnologias na sala de aula com intuito de provocar uma modificação
generalizada ou parcial de sua aula, mas sim, mudar os paradigmas já estabelecidos pela nossa
sociedade no ato de educar.
A função da escola vai além de ensinar e aprender deve-se considerar também outros
aspectos como o afetivo, social, corporal, entre outros. GASPARIM (2007) ressalta que:
Ouvir os alunos possibilita ao professor tornar-se um companheiro: gera confiança e
possibilita também que a relação entre educador e educandos caminhe no sentido da
superação da contradição, da dicotomia que possa existir entre eles. (GASPARIN,
2007, p.23)

O professor busca assumir diversas posturas pedagógicas em uma sala de aula, busca
diversificar seus métodos, conciliar a vida social com vida escolar do estudante,
considerando-o como um ser pensante, atuante e transformador. ―Os alunos não aprendem
somente o que desejam, mas devem apropriar-se do que é socialmente necessário para os
cidadãos de hoje‖ (GASPARIN, 2007, p. 32).
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Podemos considerar também, que parte dos estudantes rejeita o componente curricular
de matemática, o achando difícil e abstrato. Diante disso, na busca de estratégias e
metodologias diferenciadas para motivar os estudantes e sem perder o objetivo das aulas de
matemática, utilizou-se como método um torneio entre grupos de estudantes que deveria
construir uma ponte feita de macarrão e, a partir dela, verificar a maior resistência do produto
realizado.
A ponte feita de macarrão é uma pequena estrutura ou uma maquete de uma ponte,
construída utilizando macarrão espaguete duro, seco e reto em suas estruturas e cola branca
escolar.
De acordo com Kaminski (2007), a engenharia estrutural está rodeada de incertezas e
essas incertezas se fundamentam nas variáveis básicas, como por exemplo, variância e média.
Podem ocorrer equívocos devido à quantidade de dados ser limitada, já que alguns modelos
matemáticos usados na busca de uma resposta da estrutura apresentam uma realidade
aproximada. Sendo assim, as previsões fundamentadas nestes modelos, deixam de ser precisas
quando estas se relacionam com as incertezas referentes aos erros humanos.
―O erro humano é uma decisão ou comportamento inapropriado que reduz a
eficiência, a segurança ou outras dimensões do desempenho de um sistema‖. (SANDERS e
MCCORMICK, 1993 apud SAURIN et all, 2012 p.260), Assim, ao considerar a construção
da Ponte de Macarrão, o erro humano pode ocorrer devido uma tomada de decisão incorreta
em relação a execução ou na utilização de materiais.
Os modelos representam uma estrutura física, com a finalidade de testar a resistência
dos materiais envolvidos. Segundo Hibbeler (2010), ―a resistência dos materiais é o ramo da
mecânica que estuda as relações entre as cargas externas aplicadas a um corpo deformável e a
intensidade das forças internas que agem no interior do corpo‖.
Diante dos conceitos mencionados, buscou-se desenvolver práticas pedagógicas
diferenciadas no Ensino da Matemática para os alunos do Ensino Fundamental, com
utilização de pesquisas de tipos de protótipos das estruturas de pontes construídas a partir de
macarrão espaguete nº 8 e cola branca escolar.
Contudo, o objetivo desse trabalho foi de interagir com os estudantes, aguçando a
curiosidade entre os mesmos para a busca de novos conhecimentos e desafios, através de
pesquisa, desenvolvimento e construção de uma ponte feita de macarrão, envolvendo os
conhecimentos das aulas de geometria e sua aplicabilidade no dia a dia, mais especificamente
nas áreas de Matemática e Engenharia Civil.
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2 Desenvolvimento
2.1 Participantes e organização dos grupos

No segundo semestre do ano de 2018, após um bimestre desenvolvendo estudos de
geometria, percebi desinteresse e desmotivação dos estudantes em relação ao tema
apresentado. A partir daí sugeri um torneio entre as quatro turmas de sétimo ano e uma turma
de oitavo ano de uma Escola Estadual do município de Várzea Grande, MT.
O desafio foi aceito por grande parte dos alunos e cada dia que passava, verificava-se
maior dedicação dos envolvidos nas suas dúvidas e nas orientações de como seria esse
torneio. O maior desafio era construir uma ponte resistente feita de macarrão utilizando
somente cola branca para unir os fios de macarrão.
Os estudantes foram divididos em doze grupos de oito a dez integrantes em cada
grupo, sendo um deles o líder do grupo. As informações eram repassadas pelo professor
orientador através do aplicativo Whatsapp, a todos os líderes dos grupos e assim repassar
essas informações aos demais.
O trabalho foi dividido em dois momentos: o primeiro foi desenvolvido uma pesquisa
bibliográfica sobre os diferentes tipos de macarrão espaguete número oito, sobre os tipos de
estruturas mais comuns existentes nas construções de pontes e também os tipos de cola branca
escolar, para após este momento pensar na estrutura e nos materiais de sua ponte de
macarrão.

2.2 Pesquisa bibliográfica dirigida aos estudantes

A pesquisa bibliográfica ocorreu da seguinte forma:
✓ A pesquisa do macarrão se pautou nos tipos existentes, na sua origem, como
eram feitos, como era constituído sua composição e quais os tipos de macarrões
que são mais utilizados em competições de ponte de macarrão;
✓ Em relação à ponte, os estudantes buscaram o histórico, a origem e o motivo de
sua utilização, a classificação que as pontes recebem devido suas estruturas e
modelos, bem como os tipos de pontes mais comuns utilizadas em competições
desse tipo. Outro ponto a considerar é a autonomia dada aos estudantes de
poderem criar sua própria estrutura;
✓ Em relação à cola branca escolar, fizeram uma busca pelos diferentes tipos de
cola branca que teriam para utilizar na construção da ponte, pesquisaram sobre a
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composição da cola branca e como é recomendada sua utilização, bem como seu
tempo de secagem.
Foi orientado aos grupos realizarem testes de resistência com os materiais da ponte e
assim decidirem qual seria a de maior resistência para utilizarem no torneio.
A pesquisa foi digitada em documento de Word e durante o processo de sua produção,
os estudantes tiveram orientações sobre a formatação do trabalho como: tipo de letra, fonte,
espaçamento, uso de imagens com fontes e também orientações dos sites mais confiáveis para
este tipo de pesquisa.
Os estudantes foram instruídos quanto a utilização do aplicativo Whatsapp e e-mail no
envio e recebimento de informações, imagens e trabalhos dos integrantes do grupo.

2.3 Momento prático: Confecção da ponte

Na confecção da ponte, após as pesquisas realizadas e o conhecimento adquirido,
sobre o trabalho, era o momento de pôr em prática o conhecimento deles, e a possibilidade de
execução do grupo, de acordo é claro, com os parâmetros estipulados na pesquisa.
A ponte deveria atender os seguintes critérios:
✓ Utilizar apenas macarrão espaguete número 8 e cola branca escolar;
✓ Obedecer à largura mínima de 10 centímetros e máxima de 15 centímetros a
partir de suas necessidades;
✓ O comprimento da ponte deveria atender o mínimo de 45 centímetros e o
máximo de 50 centímetros;
✓ Atingir no máximo 2,0 quilogramas de estrutura completa e deveria suportar um
peso mínimo de 2,0 quilogramas para poderem continuar no torneio;
✓ O grupo campeão será aquele que seguir todos os critérios anteriores e a
estrutura suportar o maior peso antes de se romper.

2.4 Organização e realização do torneio

A organização iniciou com isolamento do local com fita zebrada e somente um grupo
por vez podia adentrar no local para competir. Os demais ficaram ao redor torcendo e
incentivando o grupo que estava competindo.
A competição se deu da seguinte maneira: foram afastadas as duas partes da mesa do
tênis de mesa deixando um vão livre de 45 centímetros entre as partes e foi colocada sobre a
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mesa uma cadeira de cada lado para que ficasse mais alto. A ponte ficou apoiada sobre o
encosto das cadeiras e no meio da ponte foi colocado um gancho para pendurar os pesos para
romper a ponte.
Os pesos foram adaptados com garrafas de água com 250, 500 e 1000 gramas de água
de modo que o líder e mais um integrante do grupo pudesse escolher o peso que quisesse para
colocar no saco que estava pendurado no gancho no meio da estrutura da ponte.

3 Resultado

Os oito grupos que participaram na execução do torneio apresentaram diferentes
estruturas e variados pesos, conforme podemos observar na imagem e tabela de classificação
abaixo:
Imagem 1 – Estrutura apresentadas

Fonte: Autoria própria.

A imagem 1 ilustra todas as estruturas das pontes de macarrão disputadas no torneio,
lembrando que dos doze grupos iniciais, somente oito grupos conseguiram concluir.
Tabela 1 – Classificação das Equipes

Nome do grupo

Peso da estrutura da ponte (kg). Carga de ruptura (kgf).

Engenheiras de massas
Os futuros Engenheiros
Herol
O valor de x
Aaahhh Gurizãããooo
Garena FF
Grupo 10/10
Pristin

0,989
1,804
0,737
1,855
1,391
1,636
0,804
0,862

Fonte: Autoria própria.

18
17,5
16
15
12
11
7
4
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A tabela 1, nos mostra os resultados de cada grupo, nominado pelos próprios estudantes.
No torneio não foi realizado a relação massa/peso por ser adaptada a educação básica. A
estrutura da ponte com maior peso, não conseguiu suportar a maior carga de ruptura, já a
estrutura campeã: ―Engenheiras de massa‖ suportou 18 quilogramas pesando menos de um
quilograma, apresentado na imagem 3. Se fosse aplicado à relação massa/peso, a estrutura
campeã seria a ponte do grupo ―Herol‖ com o peso de 0,737 quilogramas e carga de 16
quilogramas.

Imagem 2 – Estrutura Campeã.

Fonte: Autoria própria.

A equipe Engenheiras de massas foi a vencedora, premiada com um rodízio de pizza
realizada na própria Escola na semana seguinte ao torneio feito por professores.
4 Considerações Finais
Ao final do trabalho, foi solicitado aos alunos que fizessem uma avaliação do torneio
com os pontos positivos e negativos para as próximas edições. Alguns relatos estão descritos
abaixo:
“na minha opinião esse trabalho só teve um ponto negativo q foi os gastos, ponto
positivo: além de termos a oportunidade de aprender algumas coisa diferente, esse trabalho
nos ajudou a trabalhar em grupo da forma certa é isso.... Foi divertido e difícil” (Aluna A
do grupo Herol, grifos nossos).
“Nós achamos o trabalho muito interessante, principalmente trabalhar em grupo,
adquirimos muito conhecimento, por exemplo: qual é a maneira de se projetar uma ponte, o
tipo de estrutura para aguentar determinado peso e etc, tudo tem que ser muito bem pensado
e calculado. [...] Nós achamos muito legal e apoiamos uma nova edição do projeto”(Grupo
Aaahhh Gurizãããooo, grifos nossos).
―Então, o trabalho não era um simples trabalho qualquer de matemática, E sim um q
envolveu várias matérias mista como: português, informática, geografia, história, ciências e o
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principal matemática. [...]Não foi um simples trabalho para aumentar a nota da prova mas sim
um trabalho para que possamos desenvolver nossos talentos especiais e interagir as aulas de
todas as matérias. Queremos mas uma esse ano para que podemos competir com os 9°anos‖.
(Aluno J do grupo os futuros engenheiros, grifos nossos)
―Foi muito bom fazer o trabalho, no começo foi uma surpresa, nenhum de nós sabia que
seria possível construir uma ponte de macarrão. Ficamos muito animados pois era algo novo.
Nós aprendemos a trabalhar em equipe e isso nos ajudou a terminar a ponte. Tivemos um bom
tempo para estudar e fazer a ponte por mais que algumas pessoas não tenham gostado, gostei
de ter mais de 2 meses para pensar, estudar, construir a ponte. Não é a mesma coisa de
escrever e entregar, foi algo novo que nunca tínhamos feito‖. (Aluna M.C.do grupo o valor de
x, grifos nossos).
Com a avaliação dos estudantes pudemos verificar que os pontos negativos se pautaram
nos gastos, desinteresse de alguns integrantes dos grupos e a não conclusão de alguns grupos.
Destacamos também reclamações de pais, com a justificativa que os filhos estavam
estragando muito alimento para a execução do torneio.
Os Pontos positivos superaram os negativos nos relatos dos estudantes, quanto à
motivação, em fazerem algo diferente, em competir com os outros grupos, como também,
trabalhar em equipe e realizar diversas pesquisas que envolvia o tema Ponte de Macarrão.
O torneio despertou grande interesse e envolvimento por parte dos alunos da Unidade
Escolar, que foram capazes de trabalhar em grupo, mesmo com dificuldades quando alguns
não queriam contribuir, verificaram também que para um projeto de dar certo, tudo deve
começar com um bom planejamento das atividades a serem desenvolvidas, ouvir o colega e
dedicação. Alguns grupos não conseguiram concluir seu trabalho devido à falta de
organização dos seus integrantes e desperdício de material e discussões em grupo que
acabaram desistindo, já os oito grupos conseguiram com êxito desenvolver seu trabalho.
Alguns estudantes, um ano após o torneio, comentam destes momentos e possuem
parte da estrutura da sua ponte de macarrão que foi rompida e guardam como lembrança.
Enfim, a construção da ponte de macarrão foi mais um momento, um estímulo, um jeito
diferente de fazer matemática, de nos enxergarmos como mediadores do processo educativo
juntamente com os estudantes, comunidade escolar e família. Finalizamos com Gasparin
(2007):
Quando os alunos atingirem o estágio de cidadãos mais completos e integrados à
sociedade estará cumprida a tarefa do professor. Isso deve propiciar-lhe um
sentimento e uma certeza de realização pessoal e profissional, mesmo que seus exalunos não sigam o rumo que juntos traçaram, porque eles têm seus próprios
pensamentos e seus próprios caminhos (GASPARIN, 2007, p.123).
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OS ARQUIVOS ESCOLARES COMO FONTE DE PESQUISA PARA A
HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
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Resumo:
A história da educação matemática vem sendo explorada com mais afinco no Brasil ao longo dos últimos anos e
na sua maioria abordam a metodologia na perspectiva histórico-cultural. Neste trabalho destacamos as fontes
consideradas importantes que contribuem sobremaneira para fundamentar pesquisas nesta vertente, dentre quais
destacamos: os cadernos escolares, livros didáticos e revistas pedagógicas. Os autores que sustentam o uso
dessas fontes são Bittencourt (2008), Catani; Bastos (1997), Certeau (2011), Chartier (2015), Chervel (1990),
Julia (2001), Le Goff (2003), Mogarro (2005); Rocha; Filho (2017), Valente (2019), Viñao (2008). O estudo em
fase de desenvolvimento alinha-se ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado em Ensino da Universidade de
Cuiabá e vincula-se ao Grupo Ghemat Brasil.
Palavras-chave: História Cultural. Arquivos escolares. História da Educação Matemática.

1 Introdução
Reconstituir a cultura escolar de outros tempos não é tarefa fácil e exige do
pesquisador desdobramentos na busca de fontes que deem sentido ao enredo e trama
escolhidos para a escrita. De Certeau (2011) chama a atenção sobre a legitimidade da
operação historiográfica, dando voz ao que ainda não foi dito, lançando mão de noções que
são interligadas e são explicitadas pelo autor como o lugar, os procedimentos de análise e a
elaboração do texto. O lugar delimita o estudo, este pode ser um local, uma profissão; os
procedimentos de análise que é a disciplina científica que indicará as fontes a serem
empregadas; por conseguinte a elaboração do texto que sintetiza a pesquisa realizada, outro
quesito a ser levado em conta é descobrir os motivos que levaram alguém preservar a fonte.
De acordo com Chartier (2015), regras e critérios precisam ser bem delimitados para
que o gerenciamento correto dos materiais selecionados para a escrita obedeça ao rigor dos
acontecimentos e admita a legitimidade, assumindo reconhecimento. Os arquivos escolares
têm sido destaque nas pesquisas, com visibilidade no campo de estudo da História da
Educação, conquistando espaço e sendo influenciada pelas novas correntes historiográficas,
oriundas da Escola Francesa, especialmente pela Nova História Cultural que surge ―da
emergência de novos objetos no seio das questões históricas como as formas de sociabilidade,
as modalidades de funcionamento escolar, entre outros‖ (CHARTIER, 2015, p.14).
Neste cenário de transformações, os arquivos escolares são considerados depositários
de fontes riquíssimas produzidas pela cultura da própria escola, acumuladas ao longo da
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trajetória do fazer e pensar o pedagógico no cotidiano escolar. A cultura escolar é inerente à
pesquisa e define-se como um conhecimento a ensinar e condutas que devem ser seguidas
dentro do ambiente institucional de ensino, que variam conforme interferências religiosas
sociais, políticas ou regionais (JULIA, 2001).
Ao estudar a história das disciplinas escolares, neste caso específico a Matemática
cabe à observância mais ampla que ultrapassa os tópicos destacados durante as aulas, localizar
as peças para a construção do cenário de outros tempos e constituir os elementos da cultura
escolar e social da época para então desvendarmos não somente o que foi ensinado, mas o
porquê, para que e como e onde as aulas foram ministradas dentre tantos fatores primordiais
que contribuem para conhecermos a historiografia de qualquer disciplina (CHERVEL, 1990).
O aporte metodológico na perspectiva da história cultural autentica as matemáticas
existentes em diferentes períodos e contextos, assinalando-se a presença da cultura escolar
inerente àquele grupo. Matemática e cultura escolar se influenciam mutuamente, é importante
atentar para o modo de que como as práticas foram apropriadas pelos sujeitos, embasamento
legal, uma gama de detalhes ficará sem registro (ROCHA; FILHO, 2017).

2 Arquivos escolares: a riqueza de fontes
Quem deseja assumir o papel de historiador cabe extrair dos documentos o que está lá,
sem inferir opinião acerca do que está posto, o ideal é que retratar o que ainda não foi extraído
e dado publicidade, mas tentando manter a maior aproximação possível do que está registrado
nas fontes localizadas, salientando a riqueza dos detalhes que estão presentes os
transformando em ―monumentos da memória‖ (LE GOFF, 2003).
São notórias as dificuldades que os pesquisadores encontram em relação à preservação
e conservação dos arquivos escolares, muitos têm se lançado na tarefa de construir estudos
históricos acerca dessa documentação que apresentam registros administrativos e pedagógicos
com valor inestimável. Na pesquisa em andamento, o objeto de pesquisa vincula-se aos
cadernos escolares, livros didáticos e Revistas Pedagógicas.
Mogarro (2005) destaca que o arquivo constitui uma riqueza de detalhes, considerado
como núcleo duro de informações inerentes ao ambiente escolar. São registros de caráter
histórico, institucional, administrativo e pedagógico que permitem a compreensão do processo
de ensino, da cultura escolar e, consequentemente, da História da Educação, tornando-se
fontes privilegiadas de informações fundamentais para a pesquisa.
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Neste contexto, os cadernos escolares são definidos por Viñao (2008) como um tesouro
na escrita da história da educação, pois trazem informações sobre alunos e professores,
conteúdos e trabalho em classe, trazendo esquemas utilizados para os estudos, perspectivas
ideológicas que estejam implícitas nas folhas. As múltiplas distinções entre formato e material
utilizado no decorrer dos anos também podem servir para uma apreciação física dos cadernos,
auxiliar na história da disciplina escolar, de como eram ministrados os conteúdos previstos na
legislação, seja em âmbito federal, estadual ou municipal.
O livro didático resiste aos tempos podendo compor valioso objeto para contar a
história. As possibilidades residem na produção e circulação; as formas de organização dos
conteúdos, propostas curriculares; manual orientativo ao trabalho docente; veículo de
ideologias e concepções por firmar em suas páginas o modo de pensar de quem redigiu o
material. Muitas vezes o acesso é difícil, porque não é mantido adequadamente nos acervos de
bibliotecas e são descartados com muita frequência (BITTENCOURT, 2008).
As revistas pedagógicas de outros tempos, também corroboram para entendermos o
sentimento da classe, pois em geral elaboradas pelos profissionais considerados como
expertises, retratam a realidade educacional, a legislação vigente, a prática docente, a proposta
pedagógica e organização curricular da época, dentre outros objetos que podem suscitar a
cultura escolar (CATANI; BASTOS, 1997).
Apesar do campo fértil de informações contidas nos arquivos escolares, o pesquisador
deve buscar outras fontes para enriquecer e consolidar o objeto de pesquisa, possibilitando o
entrelaçamento de fontes com outros documentos que podem ser inventariados em arquivos
públicos, pessoais e que certamente irão contribuir com a pesquisa.
3 Considerações finais
As fontes produzidas na/pela cultura escolar podem revelar o processo de ensino e
aprendizagem de outros tempos e fornece elementos significativos para refletirmos sobre o
passado da instituição, dos sujeitos que a frequentaram, das práticas que nela circularam e,
principalmente sobres às relações de poder que se estabeleceu entre a instituição e seus pares.
Os saberes em cada tempo têm suas características próprias, se alteram por conta das
transformações sociais que podem acabar incidindo no modo de ensinar. Existem normas e
práticas distintas, a formação docente sofre alterações, as leis são atualizadas e ao historicizar
a educação é preciso compreender a cultura escolar, caracterizar a Matemática nas fontes
selecionadas e relacionar os conteúdos presentes naquele período descrito (VALENTE, 2019).
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Felizmente, a tecnologia vem contribuindo sobremaneira para a manutenção de bancos
de dados com fontes digitalizadas, denominados ―repositórios virtuais‖, dos quais muitos
pesquisadores vêm se utilizando. É uma ferramenta a mais para salvaguardar os indícios
temporais que ajudam a contar a história, em específico da Educação Matemática.
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PRÁTICA DE GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA
CRIANÇAS COM (TEA) TRANSTORNO DO ESPÉCTRO AUTISTA)
Rozelha Barbosa da Silva (PPGE/UFMT) – rozesilva.1981@gmail.com
Adelmo Carvalho da Silva (PPGE/UFMT) – adelmoufmt.gmail.com
Resumo:
O referente pôster ressalta a importância da pratica de geometria para crianças autistas na educação infantil
utilizando métodos e estratégias específicas no ensino. O objetivo deste trabalho é compreender a prática da
matemática na geometria em uma fase escolar muito importante para a aprendizagem das crianças na infância
em especial as com (TEA). No aspecto da geometria a criança no seu contexto educativo poderá fazer aquisição
das noções de geometria Relação espacial Perto de, mais baixo que, na frente de, atrás de, ao lado de, à direita
de, à esquerda de. Semelhanças e diferenças entre os objetos culturais e as formas encontradas na natureza,
Sólidos geométricos (tridimensional), possibilidades de: empilhar, desempilhar, encaixar, desencaixar, enfileirar,
encher, esvaziar. Classificação de acordo com a superfície plana (não rolam) e curva (que rolam). Figuras planas
(bidimensional); características; classificação (triângulo, retângulo, quadrado, círculo); tratamento de
Informações; função social de tabelas e gráficos. Construção e interpretação de tabelas e gráficos do cotidiano.
Neste aspecto a investigação proposta neste trabalho vem a ter uma significação na contribuição das práticas dos
educadores da educação infantil.
Palavras-chave: Prática. Geometria. Educação Infantil. Autismo.

Introdução
O autismo é um distúrbio do desenvolvimento humano que a ciência vem estudando
por mais de seis décadas, mas que ainda permanece dentro da própria ciência com vários
questionamentos a responder (MELLO, 2007).
O Ministério da Educação estabelece esferas para conteúdo na educação infantil e
todas elas contemplem as práticas para o desenvolvimento de cada criança entre 0-5 anos na
educação infantil estimulando a formação pessoal e social e conhecimento de mundo, a partir
do diagnóstico realizado pela COEDI/DPE/SEF/MEC das propostas pedagógicas e dos
currículos de educação infantil de vários estados e municípios brasileiros em 1996, pode-se
observar alguns dados importantes que contribuem para a reflexão sobre a organização
curricular e seus componentes.
Portanto, o ensino da geometria através do lúdico estabelece conexões entre a
matemática e outras áreas do conhecimento, abrangendo assim a interdisciplinaridade
principalmente para o aluno autista.
As formas geométricas na forma lúdica tornam-se importante para os alunos autistas
da Educação Infantil, pois irá ajudá-los no comportamento esteriotipado e no prazer em
aprender, promovendo ajuda tanto na educação quanto no contexto social dos alunos que não
são autistas.
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Geometria e o transtorno do espectro autista (TEA)
O Autismo é um distúrbio neurológico que prejudica o desenvolvimento da
comunicação e das relações sociais. E se manifesta em graus de acordo com a genética da
criança.

SEVERO

(TEA)
MODERADO

LEVE

O Autismo também é classificado em vários tipos como:

TEA
Verbal/
não verbal

Atípico/funcional

Síndrome de
Asperger

Ecolalia/
Classico

Geralmente a criança com autismo necessita em seu aprendizado de estímulos visuais,
e as figuras geométricas faz este estímulo de forma perfeita porque a criança imagina e
constrói a partir da análise suscinta de tudo que está ao seu redor. As crianças com TEA
geralmente já possuem uma condição própria de aprender sozinha nos mínimos detalhes.
Com as crianças na educação infantil especificamente as com o transtorno do espectro
autista a definição simples e sucinta mostrando as figuras em relevo e coloridas fazendo
associações, formas geométricas nada mais são do que o formato de todas as coisas ao nosso
redor. Elas estão presentes nas construções, ruas, brinquedos, objetos de casa, alimentos e em
muito mais.

A pratica da geometria para a criança com autismo
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O processo da prática da geometria para as crianças autistas na educação infantil é
bastante simples, porque estas já possuem uma sensibilidade magnifica para a percepção e
memorização das figuras geométricas. Mas é necessário que haja uma observação e o contato
delas com as figuras geométricas, pois estas possuem a cognição de emparelhamento e por si
só já buscam resolver sua própria criatividade.
Nesta fase em que se encontram as crianças, na educação infantil os educadores
podem através das figuras geométricas estimular o aprendizado quanto a identificação e
nomeação das formas geométricas, também o reconhecimento das existências de diferentes
formas desenvolvendo o raciocínio lógico

reproduzindo outras formas geométricas e

reconhecendo em objetos e espaços. Desenvolver as percepções táteis e visuais das formas
geométricas, ampliar o vocabulário oral e escrita explorando assim a interação destas crianças
com os colegas, o espaço e sobretudo a criatividade.

Figura 1-arquivo pessoal

Figura 2- arquivo pessoal

Conclusão
Conforme as concepções acerca do aprendizado em matemática na sala de aula e o que
a criança já sabe no seu dia a dia e para que ela precisa aprender matemática, são pertinentes
para uma discussão específica e na visão de Brizuela (2006, p. 12) ―O processo de se
apropriar dos números escritos não é automático, ao contrário é um processo construtivo,
complexo, de vaivém, e as pessoas interagem com os números escritos todos os dias: nos
sinais da rua, portas, telefones, moedas, televisão, etc. E assim números são associados
diariamente com a escrita‖.
Para que a pratica de ensino da geometria visando estas crianças aconteça, o currículo
precisa ser repensado de modo que a escola de educação infantil consiga trabalhar com um
planejamento objetivo, que atenda às demandas reais das crianças com autismo em produções
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individuais ou coletivas, que valorizem as interações interpessoais e outros critérios que deem
significação ao processo em si.
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PRÁTICAS DE ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
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AUTISTA-TEA
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Leila do Socorro Rodrigues Feio- (UNIFAP) leilarodriguesfeio@gmail.com
Resumo:
A prática de ensino da matemática na educação infantil atualmente ainda perpassa conceitos sistematizados, e
este trabalho propõe compreender o ensino da matemática e o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ou
simplesmente autismo, pautando-se em práticas e estudos da área da Educação em Matemática, com a finalidade
de entender o ensino da matemática para crianças autistas contribuindo para o debate na perspectiva da educação
inclusiva e a matemática. Trata-se de um trabalho de caráter crítico cujas fontes de pesquisa utilizadas foram
livros e artigos científicos. Partindo da realidade de que o ensino da matemática para crianças autistas é possível
oferecendo estratégias específicas para terem um melhor desenvolvimento na escola, e consequentemente na
aprendizagem da matemática, portanto, sendo necessário ampliar as chances para o desenvolvimento da
aprendizagem. Desta forma, este trabalho justifica-se por perceber que, mesmo que o campo da Educação em
Matemática tenha avançado em pesquisas sobre o autismo, ainda existem lacunas na qualidade do ensino da
matemática para crianças com esta condição O universo do ensino da matemática e suas práticas tem se revelado
como grande desafio, pois, faz-se necessário levar em consideração tanto as experiências de vida, como as
características próprias de cada pessoa, e neste cenário, torna-se difícil fazer generalizações nesse campo. Assim,
a especificidade do uso de alguns métodos nas estratégias de ensino é necessária para o aprendizado de crianças
autistas, agregando atividades complementares para que o mesmo possa compreender os significados dos
conteúdos. O resultado deste trabalho satisfará tão somente criança-educador-autista, tornando o ensino da
matemática para estudantes com TEA ponderado em suas reflexões em seu âmbito conceitual, individual e,
sobretudo, inclusivo gerando pesquisa sobre as práticas, métodos e estratégias de ensino da matemática para
crianças pequenas autistas das escolas, creches e centros de educação infantil, privadas e públicas do Estado de
Mato Grosso.
Palavras-chave: Autismo. Educação Infantil. Matemática inclusiva. Práticas.

1 INTRODUÇAO
Este trabalho consiste numa prática de ensino da matemática para crianças com
Transtorno do Espectro Autista – TEA, na Educação Infantil. A investigação baseou-se
essencialmente nas teorias de Damásio (2012), Mello (2007), Brito (), Franco (ANO),
Brizuela (2006), e Soares(2009), os quais oferecem uma gama de especulações e essências em
suas palavras sobre as questões de aquisição da matemática como aprendizados específicos,
mas uma outra base de pensamento reflexivos por Vygotsky (2006), o qual faz observações
quanto a relação entre o sujeito e o meio social, a importância da matemática

como

ferramenta do pensamento, o papel do outro no desenvolvimento da criança, principalmente o
processo de formação de conceitos e práticas na matemática.
É possível ampliar a compreensão acerca do processo de ensino e aprendizagem de
criança com Transtorno do Espectro Autismo e o ensino da matemática como forma não só de
aquisição de conhecimentos, mas como oportunidades de processos inclusivos no contexto
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escolar, e que possibilita contribuir para uma proposta na formação das crianças,
especificamente na educação infantil. Vale mencionar que o potencial de que as crianças se
desenvolvem em situações de interação social, nas quais conflitos e negociação de
sentimentos, ideias e soluções são elementos indispensáveis, em particular, no que diz
respeito ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática, levando-se em consideração
alternativas práticas para que as crianças com TEA possam compreender a matemática de
maneira significativa.
O aprendizado da matemática, em certa medida, é complexo, depende de uma grande
variedade de fatores, como o de desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade e a capacidade
para resolução de problemas, deve-se estimular e motivar a desenvolver a autoconfiança,
organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e senso cooperativo,
aumentando a socialização e as interações interpessoais.
É importante também pensar em situações de aprendizagem, em que o problema para
crianças com TEA adquire um sentido importante quando buscam soluções e discutem com
outras crianças. Portanto, não se trata apenas de situações que permitam manter os
conhecimentos que já sabem, mas sim daquelas que possibilitam produzir novos
conhecimentos, a partir dos saberes prévios, e em interação com novos desafios, como a
socialização com o outro e o meio em que se encontram.
Cada criança com TEA apresenta interesse próprio em aprender matemática, algumas
crianças apresentam facilidades no percurso, outras nem tanto, mas todas conseguem
aprender. Ressalta-se que para algumas crianças, mesmo ampliando novas práticas, ainda não
completam seu aprendizado. E para acontecer o processo de produção de conhecimento para
crianças com desenvolvimento neurotípico, é necessário que apresente algumas estratégias
que viabilizem o referido processo por meio de práticas com atividades diferenciadas, com
atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, bem como, o uso de materiais concretos.
O momento das aulas de matemática deve se configurar como sendo o cenário
propício para as primeiras relações sociais que proporciona o contato com uma gama de
instrumentos de aprendizagem e pessoas com diferentes características, o que traz consigo
momentos de socialização e aprendizagem. Dessa forma, a matemática se torna um
conhecimento atrativo a crianças autistas na educação infantil, momento em que ocorre uma
etapa importante nas interações sociais, haja vista que uma das principais características de
crianças com TEA é o isolamento social (DSM V), decorrente de suas dificuldades em se
socializar, bem como o desinteresse por certos assuntos; tais características atípicas
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comprometem o processo de ensino e aprendizagem destas crianças em todos os aspectos
escolares e sociais.
Este estudo tem como intuito compreender o TEA, ou simplesmente autismo,
pautando-se em pesquisas e estudos, e práticas da área da Educação em Matemática, com a
finalidade de entender o ensino de matemática para crianças autistas contribuindo para o
debate na perspectiva da educação inclusiva.

1.1 Entendendo a educação Inclusiva e a matemática
A Educação Inclusiva é uma realidade reflexiva nas escolas Mato-grossenses, desta
forma, justifica-se por perceber, que mesmo que o campo da Educação Matemática tenha
avançado em pesquisas sobre o autismo, ainda existem lacunas na qualidade do ensino de
matemática, sobretudo, no que diz respeito às crianças na educação infantil com autismo,
principalmente pela falta de formação adequada de professores preparados para lidar com a
inclusão dos mesmos. Outra lacuna a ser considerada refere-se a ausências de práticas e
estratégias específicas utilizadas pelos professores para o ensino de Matemática para crianças
com TEA.
A Base Nacional Comum Curricular - BNCC e os Currículos para a educação
inclusiva na educação infantil nos convida a refletir sobre: ―A Escola Inclusiva é uma
tendência internacional deste final de século. É considerada Escola Inclusiva aquela que abre
espaço para todas as crianças, abrangendo aquelas com necessidades especiais‖.
Assim o principal desafio da Escola Inclusiva é desenvolver uma pedagogia centrada
na criança, capaz de educar a todas, sem discriminação, respeitando suas diferenças; uma
escola que dê conta da diversidade das crianças e ofereça respostas adequadas às suas
características e necessidades, solicitando apoio de instituições e especialistas quando isso se
fizer necessário. É uma meta a ser perseguida por todos aqueles comprometidos com o
fortalecimento de uma sociedade democrática, justa e solidária.
Neste aspecto, deve-se atentar para a importância da criança brincar e jogar durante o
aprendizado na escola, e a matemática se apresenta como uma disciplina relevante nesta faixa
etária, pois a criança autista tem a oportunidade de explorar as noções matemáticas relativas à
quantidade, ao espaço físico e à medida, utilizando a linguagem matemática e a linguagem
gráfica em situações da realidade social, objetivando a formação de conceitos, porque estes
estão presentes tanto no cotidiano de crianças na condição de autistas, ou não; pois a
compreensão desses espaços poderá ajudar no desenvolvimento de habilidades, independência
e autonomia, consequenciando uma melhor qualidade de vida a essas crianças.
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As concepções acerca do aprendizado em matemática na sala de aula, e os
conhecimentos prévios que a criança com TEA já apresenta em seu repertório, são
pertinentes, e o estudo de Brizuela (2006) corrobora para uma discussão específica:
―O processo de se apropriar os números escritos não é automático, ao contrário é um
processo construtivo, complexo, de vaivém, e as pessoas interagem com os números
escritos todos os dias: nos sinais da rua, portas, telefones, moedas, televisão, etc. E
assim números são associados diariamente com a escrita‖. BRIZUELA (2006, p 12)

Para tratar dessa temática, há que considerar que a aprendizagem matemática das
crianças com TEA, e qual a importância de aprender matemática para elas, deve-se mostrar
que ela faz parte do cotidiano das mesmas em inúmeras atividades para que algum domínio
das habilidades aprendidas na matemática possa auxiliar na socialização, evitando a restrição
nas atuações em sociedade, e, portanto, a segregação. Como exemplo, quantidade de coisas e
objetos, classificação, enumerações, conjuntos e agrupamentos, noções geométricas,
sequencias, adição e subtração, tempo e espaço, etc., todos estes campos fazem parte do
cotidiano e do mundo que a criança está inserida.
E para entender o processo de ensino da matemática se faz necessário:
Compreender como os indivíduos aprendem continua sendo um grande desafio,
sabemos que as experiências de vida têm peso na aprendizagem, bem como
características próprias de cada pessoa. Sendo assim, é muito difícil fazer
generalizações nesse campo. SOARES (2009, p. 12)

Nesta perspectiva, contribuições sobre o autismo relacionadas às aprendizagens
vinculadas as características específicas do TEA são importantes, valorizar estratégias
específicas e diferenciadas com o intuito de mostrar o percurso evolutivo do conceito de
autismo, a comunicação significativa e várias ferramentas de aprendizagem. Estas são criadas
e planejadas de acordo com o nível do TEA, precisa-se pensar em qual conteúdo o aluno
assimila com melhor entendimento. Algumas práticas pedagógicas são descritas, como:
Práticas sociais que se organizam para dar conta de determinadas expectativas
educacionais de um grupo social. Duas questões se mostram fundamentais:
articulação com as expectativas do grupo e a existência de um coletivo. FRANCO
(2012, pág. 180)

Esta consideração é muito importante para o ensino da matemática para as crianças
com TEA, pois esta precisa de estímulos na área neurológica, e na dimensão cognitiva, ou
seja, quanto a inteligência matemática, o qual diz respeito à aptidão para lidar com operações
matemáticas e abordagens lógicas. Esse tipo de inteligência implica em boas habilidades
indutivas e dedutivas que permitem que o aluno reconheça padrões e tendências com
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facilidades, envolvendo um raciocínio sequencial capaz de perceber relações e conexões entre
elementos.
1.2 O transtorno do espectro autismo (TEA)
Os estudos de Mello (2007, p. 16) traz a definição geral de TEA, e considera que o
―autismo é uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito precoces,
tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza sempre por desvios qualitativos
na comunicação, na interação social e no uso da imaginação‖. Ademais, revela sobre as
causas do autismo, as quais ainda são desconhecidas. Acredita-se que a origem do autismo
esteja em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida de forma conclusiva
e, provavelmente, de origem genética. (Mello 2007). Além disso, admite-se que possa ser
causado por problemas relacionados a fatos ocorridos durante a gestação ou no momento do
parto.
O autismo não é uma condição de ―tudo ou nada‖, mas é visto como um continuo, que
vai do grau leve ao severo. Assim, pode-se definir como o espectro de manifestações
autisticas em três dimensões como a não-comunicação, não socialização e não imaginação.
(BRITTO,2017).
Essa três dimensões são desdobradas como: a) dificuldade de comunicação caracterizada pela dificuldade em utilizar com sentido todos os aspectos da comunicação
verbal e não verbal. Isto inclui gestos, expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e
modulação na linguagem verbal; b) dificuldade de sociabilização - este é o ponto crucial no
autismo, e o mais fácil de gerar falsas interpretações. Significa a dificuldade em relacionar-se
com os outros, a incapacidade de compartilhar sentimentos, gostos e emoções e a dificuldade
na discriminação entre diferentes pessoas; c) dificuldade no uso da imaginação – consiste na
rigidez e inflexibilidade e se estende às várias áreas do pensamento, linguagem e
comportamento da criança. Isto pode ser exemplificado por comportamentos obsessivos e
ritualísticos, com preensão literal da linguagem, falta de aceitação das mudanças e
dificuldades em processos criativos.
No contexto educativo escolar pode ser trabalhado estes aspectos desenvolvendo,
sobretudo, a comunicação verbal e não verbal utilizando alguns métodos e estratégias,
também a interação para que desperte a socialização com outras crianças, o espaço e os
objetos singulares da aprendizagem, fomentando assim a criatividade diante da realidade de
cada criança autista.
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Após esse preâmbulo, o objetivo deste trabalho é mostrar a possibilidade de ensinar
matemática para estudantes autistas introduzindo alguns métodos específicos e estratégias de
ensino, as quais propiciam qualidade no ensino da matemática para o estudante com TEA,
estimulando o raciocínio lógico, perspectivas, socialização, e fornecendo ao professor bases
para uma metodologia humanística. Apresentando sugestões de métodos de ensino para o
TEA, que possam tornar o aprendizado do aluno na matemática eficaz e acessível.

2 METODOLOGIA
O ensino dos conteúdos de matemática se dá pelo meio das observações feitas quanto
às crianças com TEA. Deve-se analisar o Laudo Médico da Deficiência, conversar com a
família, e considerar outras questões socioeconômicas. A partir desta iniciativa é permitido
construir estratégias de ensino dentro de métodos específicos como Análise do
comportamento aplicada – ABA; Comunicação por trocas de Figuras
– PECS; Tratamento e Educação de Crianças Autistas e Atrasos na Comunicação –
TEACCH; e Floortime.
Os métodos são meios de se pensar uma estratégia específica para estas crianças na
educação infantil, e maneiras de viabilizar e organizar os conteúdos, de acordo com as
potencialidades da criança Autista, tornando-a capaz de organizar-se dentro de suas funções
executivas, como ao autocontrole, memórias de trabalho e flexibilidade cognitiva.
Para auxiliar no aprendizado para a escola, tais métodos são imprescindíveis, e cabe ao
professor utilizá-los adequando aos conteúdos dentro das esferas de alguns métodos já
utilizados para ensinar alunos autistas como os citados anteriormente: a) ABA (Análise do
comportamento aplicada) determina comportamentos que devem ser ensinados nas áreas de
comunicação, habilidades sociais e acadêmicas, autocuidados e coordenação motora; b) PECS
(Comunicação por trocas de Figuras) também usada na fonoaudiologia permite ao autista que
ainda não desenvolveu a fala ou apresenta alterações, aprender uma comunicação funcional
através de figuras); c) TEACH (Tratamento e Educação de Crianças Autistas e Atrasos na
Comunicação) promove uma série de adaptações no ambiente em que o autista está inserido,
ensinando-lhe diferentes habilidades.
Pensar uma prática lúdica que favoreça o aprendizado mais significativo das crianças
autistas deve ser no sentido de desenvolver atividades que favoreçam a inclusão do lúdico no
fazer pedagógico. É importante envolver todos os alunos em sala de aula, a partir do primeiro
instante ao conhecer fisicamente a criança com TEA, bem como contar com a contribuição da
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família e da escola, tendo em vista que a criança está inserida na escola, mas por vezes, a
escola não oferece condições de acessibilidade pedagógica para que a criança autista
frequente as aulas e desenvolva o processo de interação e acessibilidade comunicacional.
Vale mencionar que é necessário fazer um levantamento de reforçadores para
identificar os estímulos reforçadores para a criança autista. Em um estudo realizado com a
criança AT de 3 anos na educação infantil, foi trabalhada com a ideia de construção perante o
conhecimento da realidade em que vive e o que mais gosta, como por exemplo carros, objetos
circulares, objetos em miniaturas, formas geométricas e instrumentos musicais.
Ao pesquisar sobre o método TEACH, foi possível identificar a semelhança do
comportamento com o método, a partir desta observação, criou-se algumas estratégias de
adaptações de conteúdos fazendo com que ela entendesse a sua necessidade. E neste sentido,
buscou-se assimilar figuras com o conteúdo de acordo com a necessidade da criança, figuras
que direcionavam o que ela precisava aprender e compreender. Então, observou-se que cada
dia o aprendizado da criança evoluía, e que a mesma compreendia a relação entre os eventos
matemáticos, pois, o processo de compreensão do espaço em que ele está inserido fez muita
diferença.
As atividades que foram surgindo durante as aulas teve como intuito maior
proporcionar o auxílio para desenvolver as atividades que envolvessem a ludicidade a partir
das observações e dificuldades detectadas durante o comportamento da criança. Observou-se
que a aprendizagem ocorreu de forma significativa e reflexiva.
A atividade teve como base a pesquisa interdisciplinar e vivências do próprio aluno na
família e na escola, repassadas com linguagem e ensinamentos fáceis de serem assimilados,
propondo os seguintes objetivos: Orientar a família e os professores regentes assim como a
escola no processo de auxiliar as atividades desenvolvidas por esse profissional, e assim fazer
com que estes pudessem pensar uma prática mais significativa, interativa, participativa que
envolvesse todos os alunos.
Mediante a isso, foi observada a importância que as estratégias voltadas para o
autismo e o aluno são fundamentais, fazendo com que essas atividades fossem valorizadas e
reconhecidas como auxílio básico no desenvolvimento do ensino/aprendizagem na sala de
aula.
Sendo o Autismo um distúrbio neurológico que prejudica o desenvolvimento da
comunicação e das relações sociais e que ainda não se tem a cura, mas tratamentos para que o
autista possa conviver, a matemática e seus exercícios vem sendo uma proposta para a
organização destas funções.
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O ensino de matemática para autistas deve ser orientado a partir das observações nas
classificações de alguns termos, características, capacidades, interações sociais e funções.

3 CONCLUSÃO
O processo de ensino da matemática para crianças com TEA na educação infantil é um
grande desafio e uma atenção particular enquanto sujeito da aprendizagem. As crianças com
autismo atualmente vivem um dilema quanto a sua inclusão no meio social e escolar.
O ambiente escolar, principalmente a sala de aula e os conteúdos devem ser adequados
para o desenvolvimento das atividades destes com o intuito de prover os meios cabíveis um
lugar onde estimule a educação e o raciocínio lógico assim como a inclusão. Entretanto, ao se
direcionar a criança com autismo, tal ideia fica um pouco distante da nossa realidade.
Entretanto, para que isso ocorra de forma eficiente, se faz necessário pensar em um ensino
voltado com estratégias para estas crianças pensando nelas como sujeitos importantes assim
como os demais alunos.
Diante desse quadro, utilizam-se métodos de intervenção que permitem o
desenvolvimento do raciocínio lógico dessas crianças, com medidas eficientes visando à
interação dos autistas com os conteúdos. Conclui-se que tais métodos têm apresentado
resultados positivos e podem favorecer no processo de inclusão da criança com TEA
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Resumo:
Os modelos matemáticos podem contribuir na análise de realidades intersubjetivas, ou seja, realidades que
apresentam aspectos objetivos e subjetivos, muitas vezes explicados pela coexistência de aspectos
quantitativos e qualitativos. A Teoria dos Conjuntos Fuzzy potencializa a descrição dos termos que geram
incertezas (fuzzy), próprios da comunicação humana, em valores (variáveis) que são compreensíveis ou
expressos computacionalmente. O texto apresentado socializa uma análise de teses e dissertações produzidas
no Brasil que relacionam a Teoria dos Conjuntos Fuzzy com aspectos e problemáticas educacionais. Foram
objetos de análise oito produções acadêmicas entre teses e dissertações, selecionadas em um universo de 946
produções mapeadas por meio do Banco de Dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). As
buscas iniciais por meio dos títulos das produções evidenciam o alcance da modelagem Fuzzy em diversas áreas
do conhecimento, por meio da sua utilização enquanto contribuição metodológica e de análise de dados. A partir
destas buscas, destacamos e apresentamos aspectos metodológicos de oito produções que tratam especificamente
do tema Educação.
Palavras-chave: Conjuntos Fuzzy. Análise de produções. Educação.

1 Introdução
Os modelos matemáticos são formulados de acordo com as peculiaridades dos
fenômenos a serem considerados e investigados. A relevância da modelagem se constitui em
apresentar uma linguagem robusta que traduza o comportamento das variáveis envolvidas de
modo mais adequado à realidade estudada.
A modelagem eficiente permite fazer previsões, tomar decisões, explicar e
entender; enfim participar do mundo real com capacidade de influenciar em suas
mudanças (BASSANEZI, 2014, p.31).

Em particular, ao considerarmos a modelagem que incorpora a Teoria dos Conjuntos
Fuzzy é possível destacar a característica subjetiva das variáveis linguísticas, bem próprias
desta modelagem, o que a difere dos modelos determinísticos mais tradicionais que não
apresentam flexibilidade em suas variáveis.
Muito se tem utilizado, em diversas áreas do conhecimento, a modelagem baseada em
conjuntos Fuzzy e na busca por contribuições científicas disponíveis que utilizaram tal
modelagem, compartilhamos aqui alguns achados, em particular, em um grupo de teses e
dissertações que evidenciam o alcance destes modelos na área da Educação.
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Tendo em vista o universo de fenômenos educativos possíveis de investigação, faz-se
interessante compreender as múltiplas maneiras de tratar e compor o objetivo de pesquisa
diante das complexidades que tecem a temática Educação. Assim, com o objetivo de se
entender o que se tem produzido nesta temática, considerando a Lógica Fuzzy como elemento
para contribuição de análise de questões investigativas, apresentamos um mapeamento da
produção acadêmica em torno do tema.
Para melhor compreensão e contextualização do propósito de nosso trabalho,
apresentamos inicialmente aspectos introdutórios que constituem as bases da Teoria dos
Conjuntos Fuzzy e sua relação com a investigação qualitativa.

2 Teoria dos Conjuntos Fuzzy e Investigações Qualitativas
Quando baseadas em hipóteses realísticas, as variáveis envolvidas em um modelo
matemático podem apresentar certos graus de subjetividade e incerteza. E para que o modelo
expresse mais fielmente a situação investigada, a natureza destas variáveis deve ser
considerada. Neste sentido, poderíamos nos questionar sobre a escolha do método ou
tratamento matemático a ser dado quando nos deparamos com variáveis que apresentam um
perfil subjetivo.
A subjetividade intrínseca de variáveis, apesar de serem utilizadas em nosso
cotidiano, transmitidas e perfeitamente compreendidas linguisticamente entre
interlocutores, têm invariavelmente permanecida fora do tratamento matemático
tradicional (BARROS, 2001, p.03)

Sendo assim, em situações como estas, o tratamento quantitativo destas variáveis pode
apresentar falhas ou dificuldades e desta forma, é necessário se pensar em modelos mais
flexíveis do que os determinísticos. Ao pensarmos em flexibilizarmos esse tratamento,
poderíamos pensar inicialmente, no conceito de pertinência de um elemento em um dado
conjunto.
A partir disso, idealizada por Lotfi Asker Zadeh em 1965, surge a Teoria dos
Conjuntos Fuzzy, com o objetivo de oportunizar um tratamento matemático a alguns termos
linguísticos, considerados subjetivos, tais como ―aproximadamente‖ e ―em torno de‖. Desta
forma, a Teoria dos Conjuntos Fuzzy vem dar ao formalismo matemático as condições
necessárias para tratar de objetos que sejam munidos de imprecisão, inexatidão ou vagueza.
―A palavra ‗fuzzy‘, de origem inglesa, significa incerto, impreciso, subjetivo,
nebuloso.‖ (BARROS, 2001, p. 03).
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Notemos que na Teoria Clássica de Conjuntos, um elemento possui uma condição bem
definida em relação a um conjunto: afirmamos que o elemento pertence ao conjunto ou
afirmamos que o elemento não pertence ao conjunto. No caso da Teoria dos Conjuntos Fuzzy,
um elemento pertence a um conjunto de modo incerto ou parcial, convergindo assim para o
conceito de grau de pertinência, criado por Zadeh (1965).
Formalmente, nesta teoria, qualquer conjunto fica caracterizado então por uma função,
denominada função característica, definida como:
Seja

um conjunto e

um subconjunto de . A função característica de
( )

Deste modo,
conjunto *
indica que

{

é uma função cujo domínio é
( )

+, com

é dada por

indicando que o elemento

e sua imagem está contida no
está em , enquanto

( )

não é elemento de .

Além disso, ao considerarmos um conjunto (clássico)

, caracterizamos um

,

-, chamada função de

subconjunto fuzzy

de

por meio de uma função

pertinência do conjunto fuzzy .
Desta forma, o valor ( )
conjunto fuzzy

, onde

completa do elemento

( )

,
e

- indica o grau com que o elemento
( )

ao conjunto fuzzy

de

está no

indicam, a não pertinência e a pertinência
, respectivamente. Notemos então, que a

definição de um subconjunto fuzzy é obtida ampliando-se o contradomínio da função
característica, neste caso, o conjunto *

+, para o intervalo ,

- Sendo assim, é possível

afirmar que um conjunto no sentido clássico é um caso particular de conjunto fuzzy.
Certamente, esta construção axiomática é munida de operações aritméticas
particulares, relações e representações gráficas. No entanto, o objetivo aqui é apenas
apresentar as bases introdutórias e conceituais para configurar de que modo a Teoria dos
Conjuntos Fuzzy pode classificar as variáveis de acordo com um grau de pertinência. Nos
modelos, tais graus de pertinência representam qualidades inerentes as variáveis em termos
linguísticos.
Tais informações acerca das variáveis (linguísticas) envolvidas no modelo são tratadas
como subconjuntos fuzzy. Deste modo, estas variáveis transcreverão os dados adquiridos na
forma de uma coleção de regras, aqui denominada, base de regras fuzzy ou sistema de regras
fuzzy. Na maioria dos casos, o que subsidia tal sistema é o conhecimento e a experiência de
especialistas, ou seja, a determinação da base de regras considera informações importantes de
especialistas que estudam os fenômenos modelados, como por exemplo, podemos citar os
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modelos de diagnóstico que são modelados por Lógica Fuzzy, mas na constituição das bases
de regras considera o conhecimento do médico especialista para a patologia considerada.
Isto ocorre porque, em essência a aplicação desta Teoria Fuzzy requer representar o
próprio raciocínio do especialista, oportunizando a representação formal (característica da
Matemática) do subjetivismo inerente a processos de avaliação de modo geral.
Em torno destas bases teóricas, diante das potencialidades das bases de regras em
formalizar subjetivismos, percebemos que a Lógica Fuzzy tem sido utilizada dentro do aporte
metodológico de pesquisas qualitativas, que em particular, em seu movimento investiga
fenômenos em suas complexidades. Como a pesquisa qualitativa não requer um método
padronizado único para sua investigação, mas sim um conjunto de métodos e técnicas que se
adequam ao objeto de estudo, as variáveis assumem uma caraterística de flexibilidade, própria
das variáveis em subconjuntos Fuzzy.
Tão somente para ser uma ideia do alcance da Teoria dos Conjuntos Fuzzy na
elaboração de metodologias de avaliação ou como instrumentos auxiliares neste processo,
destacamos que Bassani (2016) utilizou um sistema de base de regras como método
alternativo na avaliação do risco de doenças cardiovasculares e Castanho (2005) construiu um
modelo matemático para predizer a evolução do câncer de próstata e descrever seu
crescimento por meio de variáveis fuzzy. Além dos modelos epidemiológicos fuzzy, ainda
podemos citar Moraes (2008) que apresentou um método de análise de dados para avaliação
de áreas urbanas recuperadas com abordagem fuzzy.
As vantagens do emprego da modelagem em termos de pesquisa podem ser
constatadas nos avanços obtidos em vários campos como a Física, a Química,
a Biologia e a Astrofísica entre outros. A modelagem pressupõe
multidisciplinariedade. E, nesse sentido, vai ao encontro das novas tendências
que apontam para a remoção de fronteiras entre as diversas áreas de pesquisa
(BASSANEZI, 2014, p.16).

Além disso, ainda podemos citar Mythili (2014) que utilizou variáveis fuzzy em uma
metodologia de diagnóstico para o Autismo e Ahuja (2014) que as utilizou para a
classificação do grau do Transtorno do Espectro Autista (TEA) para cada indivíduo.
São apenas algumas motivações que evidenciam as potencialidades destes modelos em
diversas áreas do conhecimento e a partir disso, socializaremos um mapeamento de teses e
dissertações realizadas no Brasil que evidenciam a Teoria dos Conjuntos Fuzzy.

3 Percurso Metodológico da Pesquisa
A pesquisa bibliográfica, dentre diversos aspectos, nos permite rever, analisar e
interpretar produções realizadas acerca de um tema, de modo a nos dar condições para nos
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posicionarmos criticamente sobre considerações teóricas e paradigmáticas já produzidas, para
que possamos avançar na tentativa de fazer-se compreender fenômenos relativos a várias
áreas do conhecimento. Com isso, é possível contribuir com um determinado campo do saber.
A pesquisa bibliográfica é aquela que se efetiva tentando-se resolver um
problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de
informações provenientes de matéria gráfico, sonoro ou informatizado. Para
efetuar esse tipo de pesquisa, deve-se fazer um levantamento dos temas e
tipos de abordagens já trabalhados por outros estudiosos, assimilando-se os
conceitos e explorando-se os aspectos já publicados, tornando-se relevante
levantar e selecionar conhecimentos já catalogados em bibliotecas, editoras,
videotecas, na internet, entre outras fontes (PRESTES, 2008, p.26).

Para mapear a produção acadêmica em torno do tema Teoria dos Conjuntos Fuzzy,
optamos por privilegiar a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) enquanto nossa
fonte de referência para obtenção de dados e o levantamento foi realizado com base na leitura
dos títulos e resumos dos trabalhos. Ao todo foram encontradas 957 produções entre teses e
dissertações com a temática Fuzzy.
Após esta busca e leitura iniciais foi possível elencar as seguintes categorias: (1)
Matemática e Estatística, (2) Modelos Epidemiológicos e Elaboração de Diagnósticos
Clínicos, Aplicações em Biomatemática e Dinâmica Populacional, (3) Desenvolvimento de
softwares e plataformas computacionais, Automação, Robótica, Inteligência Artificial,
distribuição de energia e demais tecnologias, (4) Modelos Preditivos, Suportes para Tomada
de Decisão e elaboração de mapas de riscos, (5) Avaliações de modo geral e (6) Educação.
Das 957 produções encontradas na BDTD verificamos que 11 se encontram
duplicadas no banco de dados. Sendo assim, encontramos 946 teses e dissertações distintas
lançadas na BDTD. E a quantidade de produções mapeadas, considerando as categorias
elencadas anteriormente pode ser vista no Quadro 1.
Quadro 1 – Quantidade de teses e dissertações encontradas por meio da palavra chave Fuzzy no banco de dados
da BDTD, de acordo com temáticas relacionadas
Temática relacionada
Quantidade
1.

Matemática e Estatística

180

2.

Modelos Epidemiológicos e Elaboração de Diagnósticos Clínicos, Aplicações em
Biomatemática e Dinâmica Populacional

66

3.

Desenvolvimento de softwares e plataformas computacionais, Automação, Robótica,
Inteligência Artificial, distribuição de energia e demais tecnologias

557

4.

Modelos Preditivos, Suportes para Tomada de Decisão e elaboração de mapas de

62
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riscos
5.

Avaliações de modo geral

74

6.

Educação

07

Total

946
Fonte: Elaborado pela autora

Há que se considerar que ao realizar o levantamento destas produções acadêmicas no
banco de dados da BDTD, averiguamos que uma das produções de que tínhamos
conhecimento, que trata da temática Educação, não estava contemplada neste banco de dados.
Sendo assim, inserimos em nossa análise mais uma produção, sem que a mesma se encontre
na BDTD, considerando a relevante contribuição da mesma na discussão da temática. A
produção aqui mencionada se intitula: Metodologia de Avaliação da Sustentabilidade Escolar
Baseada em Lógica Fuzzy.
Como já vimos anteriormente, para construir sua teoria, Zadeh ressignifica o conceito
de pertinência de um elemento a um conjunto, atribuindo-lhe ao elemento um grau de
pertinência em relação a um conjunto considerado. A partir disso, quando se escolhe utilizar a
modelagem Fuzzy para explicar um determinado fenômeno, é muito comum identificar
algumas pesquisas com aspecto qualitativo. É em torno desta classificação de pesquisa em
particular que faremos nossas análises. Isto é, ao considerar as contribuições da Teoria dos
Conjuntos Fuzzy em diversas abordagens, para determinados campos do saber, vamos
analisar produções que destacam os Conjuntos Fuzzy no contexto da educação, seja enquanto
metodologia de avaliação ou simplesmente uma abordagem para o Ensino de Matemática.
Quanto às bases teóricas que caracterizam a natureza da pesquisa qualitativa e os
pressupostos de sua abordagem, Günther (2006) cita Flick, von Kardorff e Steinke (2000):
a) a realidade social é vista como construção e atribuição social de
significados; b) a ênfase no caráter processual e na reflexão; c) as condições
―objetivas‖, de vida tornam-se relevantes por meio de significados subjetivos;
d) o caráter comunicativo da realidade social permite que o refazer do
processo de construção das realidades sociais torne-se ponto de partida da
pesquisa (FLICK et al. (2000) apud GÜNTHER (2006), p.202).

Em torno destas bases teóricas, adiante das regras metodológicas estabelecidas no
movimento da pesquisa, considera-se então que o escopo da pesquisa qualitativa investiga
fenômenos em suas complexidades. Deste modo, a pesquisa qualitativa não requer um método
padronizado único para sua investigação, mas sim um conjunto de métodos e técnicas que se
adequam ao objeto de estudo. Diante destas considerações, a atitude do pesquisador deve se
pautar também na flexibilidade.
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A pesquisa qualitativa não se refere apenas ao emprego de técnica e de
habilidade aos métodos, mas inclui também uma atitude de pesquisa
específica. Essa atitude está associada à primazia do tema sobre os métodos,
à orientação do processo de pesquisa e à atitude com que os pesquisadores
deverão alcançar seus ―objetivos‖. Além da curiosidade, da abertura e da
flexibilidade na manipulação dos métodos, essa atitude é também atribuída,
em parte, a certo grau de reflexão sobre o tema, à apropriabilidade da questão
e dos métodos de pesquisa, bem como às percepções e aos pontos cegos do
próprio pesquisador (FLICK, 2009, p.36).

Como todo processo de levantamento de produções, buscamos entender as abordagens
e instrumentos utilizados na pesquisa e neste caso particular, como e em que medida os
Conjuntos Fuzzy foram considerados em cada uma delas. Deste modo, socializaremos as 07
produções que tratam da temática Educação que são destacadas no Quadro 1 e também outra
produção que não constava na BDTD, como já sinalizamos anteriormente, totalizando 08
produções a serem socializadas acerca da temática Educação e Conjuntos Fuzzy.
4 O que nos dizem as pesquisas?
Para pensar na contribuição dos Conjuntos Fuzzy com a Educação, iniciamos
considerando que os processos educacionais dependem de relaçõs humanas, sociais, políticas
e culturais complexas, que compoem uma teia e no âmbito das políticas públicas educacionais
podemos perceber vários contextos que identificam indicadores de qualidade da educação. O
assunto é amplo e continuamente debatido nos cenários acadêmicos, que muitas vezes
convergem para possíveis padrões de indicadores constituídos sob o viés da avaliação,
regulação, supervisão e até mesmo gestão educacional.
Uma relação das teses e dissertações que selecionamos para procedermos às análises
segundo a temática anunciada anteriormente pode ser vista no Quadro 2.
Quadro 2 – Relação das teses e dissertações que relacionam Conjuntos Fuzzy e Educação, seus autores, IES e
Programas de Pós-Graduação vinculados e ano de publicação
Título da tese ou dissertação
1. A Avaliação da Aprendizagem:
aplicação de um Modelo Fuzzy para se
obter notas mais justas na disciplina de

Autor/IES/Programa de Pós-Graduação
Ana Paula de Medeiros Ribeiro/UFC
Programa de Pós-Graduação
em
Educação Brasileira do Núcleo de
Avaliação Educacional

Produção
acadêmica

Ano

Dissertação

2007

Tese

2008

Língua Portuguesa.
2. Medidas de Bilingualidade: uma
proposta

Ana Cláudia Peters Salgado/PUC-RJ
Pós-Graduação em Letras

3. Lógica fuzzy: reflexões que contribuem

Catharina de Oliveira Corcoll-Spina/USP
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para a
questão da subjetividade na construção do
conhecimento matemático
4. Uma Ferramenta Baseada em Teoria
Fuzzy para o Acompanhamento de Alunos
Aplicado ao Modelo de Educação
Presencial Mediado por Tecnologia

Pós-Graduação
Educação

5. Metodologia de avaliação do sistema
educacional no estado do Rio de Janeiro
baseado em lógica nebulosa

Leila Souza de Oliveira/UERJ
Pós-Graduação
da
Faculdade
Engenharia de Computação

6. Uma Combinação de Métodos de
Pesquisa em Educação Matemática:
Método Bayesiano de Dados Difusos
7. Subjetividade no Ensino Médio

Péricles César de Araújo/PUC-SP
Pós-Graduação
em
Educação
Matemática
Wiliam de Sousa Sabino/UFABC
Mestrado Profissional em Matemática
em Rede Nacional – PROFMAT
Luiz Octávio Gavião/UFF
Pós-Graduação Stricto Sensu em
Engenharia de Produção

8. Metodologia de Avaliação da
Sustentabilidade Escolar Baseada em
Lógica Fuzzy
Fonte: Elaborado pela autora

da

Faculdade

de

William Roberto Malvezzi/USP
Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo. Departamento de Engenharia
de Computação e Sistemas Digitais.

de

Tese

2010

Dissertação

2010

Dissertação

2012

Tese

2013

Dissertação

2013

Dissertação

2014

De modo geral, a complexidade inerente aos fenômenos educativos fica bem
anunciada no Quadro 2, quando pensamos nas diversas maneiras que foram utilizados os
Conjuntos Fuzzy na tentativa de analisar e explicar tais fenômenos. A modelagem Fuzzy pode
se apresentar como uma estratégia de ensino e/ou aprendizagem, bem como, um método de
pesquisa. No caso de ser desenvolvida no âmbito das estratégias, o fenômeno modelado pode
servir de motivação para a aprendizagem (e/ou ensino) de outros conceitos matemáticos.
Percebemos que as produções (3) e (7) abordam os Conjuntos Fuzzy ou a Lógica
Fuzzy no ensino de conceitos matemáticos, cuja subjetividade se faz subjacente. Já as demais
produções utilizam estes conceitos para a elaboração de metodologias e/ou de instrumentos
auxiliares em processos de avaliação. Ao levarmos em consideração que, de modo geral,
métodos se constituem em um conjunto de procedimentos sistematizados que visam um
objetivo determinado, há que se ressaltar a presença da base de regras Fuzzy para a
composição das metodologias sugeridas, aliada a algum software específico. A necessidade da
utilização de métodos computacionais e numéricas se justifica também pela necessidade de
melhores ajustes de dados.
Segundo Bassanezi (2014), dentre os pontos que destacam a relevância da
modelagem matemática quando utilizado enquanto instrumento de pesquisa, podemos citar
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que a mesma ―pode servir de linguagem universal para compreensão e entrosamento entre
pesquisadores em diversas áreas do conhecimento‖.
Outro aspecto a se destacar são as Instituições de Ensino Superior vinculadas às
pesquisas relacionadas no Quadro 3 e sua distribuição geográfica.
Quadro 3 – Instituições de Ensino Superior e distribuição geográfica das pesquisas
Instituição de origem do autor(a) da pesquisa

Distribuição geográfica

Total

Universidade Federal do Ceará – UFC

Nordeste

01

Pontifícia Universidade Católica – PUC-RJ

Sudeste

01

Universidade de São Paulo – USP

Sudeste

02

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Sudeste

01

Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP

Sudeste

01

Universidade Federal do ABC - UFABC

Sudeste

01

Universidade Federal Fluminense - UFF

Sudeste

01

Total

08
Fonte: Elaborado pela autora

Convém ressaltar que as pesquisas, apenas com exceção de (1), concentram-se em
instituições da região Sudeste, mais precisamente, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
No Quadro 4 são apresentados os objetivos das produções selecionadas.

Título da pesquisa
1. A Avaliação da Aprendizagem:
aplicação de um Modelo Fuzzy
para se obter notas mais justas na
disciplina de Língua Portuguesa.
2. Medidas de Bilingualidade: uma
proposta

3. Lógica fuzzy: reflexões que
contribuem para a questão da
subjetividade na construção do
conhecimento matemático

4. Uma Ferramenta Baseada em
Teoria
Fuzzy
para
o
Acompanhamento
de
Alunos
Aplicado ao Modelo de Educação

Quadro 4 – Objetivos das pesquisas analisadas
Objetivo
Compreender o significado da avaliação da aprendizagem a partir da
visão das professoras do Ensino Fundamental em uma escola da rede
municipal de ensino de Fortaleza e desenvolver uma ferramenta
(software) baseada em lógica fuzzy para apoiá-las em suas
necessidades reais e concretas durante o processo avaliativo de seus
alunos.
O presente estudo propõe uma metodologia para medir graus de
bilingualidade. A proposta é tentar quantificar esse conceito. [...] mostrar
que a lógica fuzzy apresenta-se como uma possível ferramenta de medida
porque leva em consideração as percepções individuais e as experiências
culturais do observador/pesquisador quando este tenta definir o que
constitui o fenômeno observado.
- Construir uma discussão teórico-prática em torno do pensamento fuzzy
que possa encaminhar os educadores matemáticos para reconhecer o
papel e o significado desta modalidade de pensamento, em termos da
solução (matemática) de problemas reais.
- Buscar meios e critérios para iniciar um processo de conscientização do
valor, para o desenvolvimento do pensamento matemático — dos alunosfuturos professores —, quando se leva em conta a relação entre
subjetividade diante dos problemas e soluções matemáticos e teoria fuzzy.
O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma
ferramenta que apoie o acompanhamento e avaliação do aluno em um
curso presencial mediado baseada no recolhimento de informações tanto
do aluno quanto do ambiente de interação e aprendizagem.
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Presencial
Mediado
por
Tecnologia
5. Metodologia de avaliação do
sistema educacional no estado do
Rio de Janeiro baseado em lógica
nebulosa

6. Uma Combinação de Métodos
de
Pesquisa
em
Educação
Matemática: Método Bayesiano de
Dados Difusos
7. Subjetividade no Ensino Médio

8. Metodologia de Avaliação da
Sustentabilidade Escolar Baseada
em Lógica Fuzzy

O propósito deste trabalho é descrever uma metodologia para criação de
um indicador de desenvolvimento acadêmico do ensino fundamental do
Estado do Rio de Janeiro que utilize a teoria dos conjuntos nebulosos
como base. Calcular, para cada município do Estado do Rio de Janeiro,
com os dados apurados pelo Prova Brasil/INEP e todos pela educação,
um indicador nebuloso Avaliação do Sistema Educacional (IASE),
aplicar o resultado no sistema de informação geográfica (SIG)
procurando melhor analisar os resultados obtidos no sistema nebuloso.
Esta tese tem por objetivo tratar das questões relativas à cientificidade da
Educação Matemática, e em consequência, dos métodos utilizados na
pesquisa dessa área. Ou seja, tratar das questões metodológicas, nas
perspectivas qualitativas, quantitativas ou mistas com vistas a discutir a
ampliação, sempre desejável, da confiabilidade da análise de dados.
O objetivo é servir como fundamento para professores do ensino médio
no que diz respeito à subjetividade existente em problemas reais da
matemática básica.
O objetivo da dissertação é desenvolver um modelo de indicadores de
sustentabilidade para aplicação no ensino básico brasileiro, provendo aos
gestores indicadores que representem o grau de maturidade da escola
nesse tema. Este modelo, em forma de diagnóstico, apresenta 16
indicadores, distribuídos em quatro dimensões interdisciplinares:
educacional, ambiental, social e econômica.

Fonte: Elaborado pela autora

Em relação aos objetivos das pesquisas analisadas, verificamos que, de modo geral,
todas buscavam, guardadas suas particularidades, estabelecer recursos para melhor
entendimento da realidade considerada. Com exceção da produção (6), as pesquisas
apresentam uma intervenção na realidade social, caracterizando-as com uma intervenção
efetiva entre pesquisadores e pesquisados/sujeitos/participantes.
5 Algumas considerações
Diante do que apresentamos neste trabalho, percebemos que há ainda uma escassez em
torno das pesquisas que relacionam os Conjuntos Fuzzy e Educação. Por outro lado, pelo que
se tem produzido é possível compreender a contribuição desta modelagem para a análise de
questões que envolvam complexidades, tão próprias do universo educacional. Nesta
perspectiva, do ponto de vista de processos que podem auxiliar na tomada de decisões em
problemáticas educacionais, nos parece que ao inserir uma modelagem cujas variáveis são
subjetivas, o processo de avaliar passa a transcender o fato do ―medir‖. Assim, nos parece que a
abordagem fuzzy, neste contexto de aproximação do real e o ideal, torna-se satisfatória no
processo avaliativo e explicação dos fenômenos modelados, tendo em vista a multiplicidade de
elementos que constituem o tecido das questões educacionais.
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Resumo:
O presente artigo tem como objetivo apresentar dados do mapeamento bibliográfico de teses e dissertações
produzidas no país no período de 2007 a 2019 que versam sobre o tema Professores experientes que ensinam
matemática nos anos iniciais. Com o levantamento localizamos 2 teses e 8 dissertações acerca do assunto.
Estruturamos este artigo em quatro focos de análise, (1) Pesquisas que estabelecem interface com professores
experientes que ensinam matemática nos anos iniciais, (2) Principais objetos de pesquisa abordados, (3)
abordagem metodológicas das pesquisas mapeadas (4) Apontamentos de resultados e, por último, apresentamos
considerações a respeito das análises propiciadas pelo mapeamento. As pesquisas indicam que o principal objeto
de estudo abordado refere-se à constituição da identidade docente. A abordagem qualitativa é predominante,
sendo quatro pesquisas narrativas, duas de história oral, um estudo de caso, um estudo do tipo etnográfico, uma
pesquisa documental/entrevista narrativa e uma história de vida. Os resultados apontam para a necessidade de
intensificar os processos de formação continuada que considerem o docente como protagonista de sua
constituição profissional.
Palavras-chave: Professores Experientes, Matemática, mapeamento bibliográfico

1 Introdução

A formação continuada é um tema que tem emergido de maneira considerável nas
pesquisas realizadas nas últimas décadas. É a partir da década de 1990 que se iniciam novos
enfoques e paradigmas de formação na perspectiva de desenvolvimento profissional, voltado
para o professor como protagonista, bem como para um modelo de formação que se aproxime
das instituições formativas e dessa forma compreenda a prática formativa relacionada ao
aprender e ensinar, valorizando a história individual e profissional dos docentes.
Nesta pesquisa buscamos relacionar educação matemática e professores experientes.
Sobre o desenvolvimento profissional compreendemos que os desafios do trabalho docente
perpassam pelo papel do professor, que deve buscar sua autonomia e postura reflexiva de sua
ação pedagógica; este processo não é linear e deve acontecer de maneira contínua,
contemplando seus conhecimentos, práticas e vivências.
Atualmente o papel da educação exige que o profissional docente esteja preparado para
o ensino em consonância com as mudanças no cenário econômico, social, político e
educacional visto que nas últimas décadas vivenciamos mudanças nas políticas públicas, nas
discussões sobre formação e na busca de didáticas mais atuais. Nesse contexto contemporâneo
onde presenciamos a dinamização da tecnologia, a necessidade de valorização de diferentes
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grupos e etnia, os conflitos, as diferenças que geram injustiça social faz emergir a urgência de
uma nova postura profissional e novas perspectivas para a formação do professor.
A formação docente, segundo Motta (2011), é uma construção histórico-social,
constituída por saberes que derivam de experiências anteriores à trajetória profissional e que
articulam práticas docentes e teorias educacionais englobando estudo, reflexão e ação.
Para Imbernón (2015), urge a necessidade de se estabelecer novos modelos relacionais e
participativos na prática de formação propondo aos docentes analisar o que se aprendeu e o
que ainda se tem a aprender.
O levantamento que realizamos, acerca do tema pesquisado que trata da matemática e
professores experientes aponta o percurso docente em busca de romper com a concepção da
matemática mecanizada e de repetição de técnicas, denominada tradicional. Segundo Moura
(2002), a matemática se configura como uma produção humana e histórica, como uma busca
pelas respostas as suas necessidades cotidianas, que vai muito além da decodificação da
linguagem e signos matemáticos.

2 Mapeamento bibliográfico: caminhos percorridos

Objetivando mapear as produções existentes acerca do tema em questão realizamos
mapeamento bibliográfico por meio de pesquisas desenvolvidas no Brasil nos programas de
pós-graduação de doutorado e mestrado. Localizamos as produções via plataformas digitais,
buscas online de teses e dissertações na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD),
no portal de periódicos da CAPES, Google Acadêmico e Domínio Público.
Ao iniciar esta instigante caminhada de reconhecimento de estudos já disseminados,
objetivamos identificar pesquisas relacionadas à temática: Professores experientes que
ensinam matemática nos anos iniciais, conhecer os aportes teóricos mais utilizados e as
principais discussões apresentadas nas produções existentes. Iniciamos a busca delimitando
alguns descritores como: ―professor experiente e matemática‖, ―saberes docentes, matemática
e anos iniciais‖, ―conhecimentos profissionais, matemática e anos iniciais‖. Tais descritores
possibilitaram identificar 03 dissertações e 01 tese todas específicas ao tema da pesquisa. No
entanto acreditávamos que seria necessário um número mais expressivo de trabalhos para
analisar, o que nos inquietou e motivou novas conversas e leituras pertinentes ao objeto a ser
pesquisado. Assim, conforme revela Nacarato, Passos e Silva (2014)
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Não bastasse essa amplitude de possibilidades constatamos a polissemia que
envolve a palavra narrativa: escrita do professor, narrativas
(auto)biográficas, narrativas da experiência, história de vida, memoriais (de
formação), narrativas e/ou trajetórias de formação, narrativas de aulas,
pesquisa narrativa e investigação biográfico narrativa.

Diante dessas novas informações e de volta às plataformas digitais anteriormente
citadas, é que definimos, a partir das possibilidades descritas pelas autoras citadas acima,
redefinir as busca a partir de novos descritores: ―narrativas, experiência matemática e anos
iniciais‖, ―histórias de vida, matemática e anos iniciais‖ o que nos levou a identificarmos mais
5 dissertações e 1 tese pertinentes ao tema. Dessa forma totalizamos 2 teses e 8 dissertações
com enfoque na temática investigada: professores experientes que ensinam matemática nos
anos iniciais. Destacamos que no percurso da busca, identificamos publicações que
contemplavam o descritor: professor experiente relacionado a alfabetização com enfoque na
linguagem. Nessa vertente, localizamos 04 teses e 14 dissertações. Observamos que a
temática eleita relacionada ao campo da matemática ainda necessita de maior investimento
por pesquisadores da área, já que são tímidas as pesquisas realizadas.

3 Breve Panorama das pesquisas que estabelecem interface com a temática professores
experientes que ensinam matemática nos anos iniciais

O foco deste levantamento é mapear as pesquisas relacionadas aos professores
experientes que ensinam matemática nos anos iniciais. Apresentaremos, a seguir, a
compilação dos dados apresentando os seguintes elementos: o ano de defesa da pesquisa se é
dissertação ou tese e o total das produções.

Tabela 1 - Pesquisas que se referem aos professores experientes e a matemática nos anos iniciais
Ano da defesa

Número
de Número de Teses
Dissertações
1
0
2007
1
0
2010
0
1
2011
3
0
2013
1
0
2015
0
1
2016
2
0
2018
8
2
Total
Fonte: Dados levantados pela pesquisadora.

Total
produções
1
1
1
3
1
1
2
10

de
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As informações registradas acima correspondem ao período de 2007 a 2018. Os dados
acima evidenciam a localização de 10 trabalhos científicos, 8 dissertações e 2 teses. Podemos
observar que existe um número mais expressivo de dissertações realizadas em programas de
mestrado, o que corresponde a 80,00% das produções identificadas no período supracitado.
Outro dado emergente a esta etapa de análise de teses e dissertações é que observamos
maior autoria feminina nas pesquisas localizadas o que confirma uma maior presença de
mulheres no magistério, especialmente nos anos iniciais.
No que se refere ao número de pesquisas por região e instituições em que foram
realizadas constatamos a seguinte distribuição:
Tabela 2 – Levantamento das produções por região
Regiões

Dissertações

Norte
2
Sul
1
Sudeste
3
Centro Oeste
1
Nordeste
1
Fonte: Dados levantados pela pesquisa

Teses
0
0
2
0
0

Total
2
1
5
1
1

A região com maior número de produção é a Sudeste, 5 dos trabalhos identificados
concentram-se nessa localidade e foram realizadas nas seguintes instituições: Universidade
Federal de São Carlos, Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica,
Universidade Federal Fluminense, Universidade São Francisco. Na região Norte, as pesquisas
são oriundas da Universidade Federal do Amazonas e Universidade Federal do Pará. No
Nordeste, localizamos pesquisas desenvolvidas na Universidade Estadual do Sul da Bahia e
no Centro-Oeste, temos na Universidade de Brasília. Os dados revelam também que a maioria
das produções concentra-se em instituições públicas.
A partir da leitura dos resumos, metodologia e considerações finais dos 10 trabalhos
que abordam interface com professores experientes e a matemática consideramos pertinente
destacar o tempo de experiência dos sujeitos das pesquisas em sala de aula. Logo,
identificamos na pesquisa de Motta (2011) professores entre 1 e mais de 25 anos de
experiência, Bolognani (2013), Melo (2015) e Jesus (2018) desenvolveram suas pesquisas
com professores entre 05 e 25 anos de experiência, Andrade (2007) trabalhou com sujeitos
entre 10 e mais de 20 anos de experiência, na pesquisa de Soares (2013) identificamos uma
professora com 14 anos de experiência, Lima (2010) com mais de 20 anos de experiência
trouxe sua própria história de vida a pesquisa, Marques (2013), Montezuma (2016) e Neves
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(2018) se detiveram a sujeitos entre 15 a 30 anos de experiência. Esses dados evidenciam que
na maioria das pesquisas existiam professores com mais de quinze anos de experiência, etapa
essa classificada na literatura sobre o tema, como um tempo de trabalho estimado para ser
considerado professor experiente.

4 Objetos de pesquisa

Com base nas leituras dos trabalhos localizados, a seguir buscaremos apresentar os
objetos de pesquisas evidenciados nas publicações, conforme tabela abaixo.
Tabela 3 – Levantamento dos principais objetos evidenciados nas pesquisas
Objetos de pesquisa
Constituição da identidade docente
Trajetória profissional
Formação escolar e prática docente
Práticas pedagógicas no ensino da matemática
Fonte: Dados levantados pela pesquisadora

dissertações
04
02
01
01

teses
02
0
0
0

Percebemos que a maioria das pesquisas, 60% enfoca a constituição da identidade
docente. Andrade (2007), Motta (2011), Soares (2013), Melo (2015), Montezuma (2016) e
Neves (2018) abordam os saberes docentes a partir de percursos formativos vivenciados em
determinados períodos pelos professores sujeitos das pesquisas.
A dissertação de Andrade (2007) retrata o constituir-se professor nas ilhas de Belém ao
longo de uma formação profissional nas condições socioculturais dessa região, com destaque
para seus saberes matemáticos. O lócus da pesquisa foram 05 escolas localizadas nas ilhas e
seus respectivos professores atuantes em turmas dos anos iniciais. O projeto intitulado
Universilhas foi desenvolvido durante a pesquisa como jornada da matemática e formação
continuada aos referidos sujeitos da pesquisa. A partir das dificuldades pontuais, relatadas
pelos professores, nos conteúdos matemáticos a serem ensinados, o pesquisador desenvolvia
as temáticas de formação com a intenção de descobrir os saberes docentes para desenvolver
tais conteúdos em sala bem como uma posterior ressignificação de saberes.
Motta (2011) em sua tese de doutorado apresenta um estudo sobre as relações entre a
teoria e a prática em um contexto de reforma curricular, a partir da investigação sobre como
professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental reelaboram seus saberes docentes com
base na proposta de trabalho com a Teoria dos Campos Conceituais apresentada no Programa
―Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagem e Orientações Didáticas‖,
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instituído na Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo, pela Portaria n° 4.507, de 30
de agosto de 2007. A pesquisa buscou evidenciar como as reformas educativas das últimas
décadas influenciaram os movimentos de profissionalização do professor e a discussão sobre
os saberes docentes.
A pesquisa de mestrado de Soares (2013) constituiu-se em um estudo de caso sobre a
formação Matemática, oferecida no Curso de Pedagogia numa instituição privada, na cidade
de Resende, estado do Rio de Janeiro. O sujeito da pesquisa foi a única aluna deste curso que
atuava como professora dos anos iniciais, com alguns anos de experiência, no momento de
realização do trabalho de campo.
A dissertação de Melo (2015) contemplou as narrativas das docentes sobre as
experiências com a Matemática em seus percursos formativos. A mobilização para esta
investigação deu-se a partir de inquietações relacionadas à Matemática, desde o adentrar à
escola e, posteriormente, através de contatos com colegas pedagogos, docentes em classes dos
anos iniciais do ensino fundamental, os quais apontavam para dificuldades na organização e
desenvolvimento de situações de ensino e aprendizagem relacionadas à disciplina citada.
Montezuma (2016), em sua pesquisa de doutorado, delineou compreender como se dá o
processo de constituição da identidade docente de professoras experientes que trabalham com
Matemática nos anos iniciais, frente aos programas de governo que impactaram o ensino da
Matemática nos anos iniciais na Educação Pública Estadual Paulista no período entre os anos
de 2012 a 2015, intitulados EMAI e PNAIC de Matemática. Na investigação buscou-se
compreender o processo de constituição da identidade docente das professoras colaboradoras
e os impactos das políticas públicas educacionais mencionadas acima no exercício da
docência.
A pesquisa de mestrado de Neves (2018) apresenta como objetivo principal
compreender os modos pelos quais os professores com formação inicial no curso Normal
Superior e que ensinam matemática nos Anos Iniciais mobilizam seus saberes de conteúdos e
pedagógicos e como vem se desenvolvendo o processo de constituição dos saberes docentes
desses sujeitos.
Identificamos a abordagem da trajetória profissional nas dissertações de Bolognani
(2013) e Lima (2010). A dissertação de mestrado de Bolognani (2013) apresenta foco na
investigação de como professoras dos anos iniciais, percebem sua trajetória profissional, em
um movimento entre a discussão coletiva e a compreensão individual. A partir das narrativas
de suas trajetórias profissionais a pesquisadora busca compreender a constituição de um
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repertório de saberes necessários para a prática profissional docente em matemática. e indicar
indícios das experiências marcantes para a constituição de práticas para ensinar matemática.
Lima (2010) descreve e analisa, em sua dissertação, a constituição da sua
profissionalidade como pedagoga e seu papel no interior da escola pública nos movimentos de
formação de professores de séries iniciais para o ensino de matemática, inspirando-se no que
tem sido denominado Histórias de Vida.
Em se tratando da Formação escolar e prática docente, identificamos a pesquisa de
mestrado de Jesus (2018) que buscou conhecer a relação entre as experiências discentes do
professor pedagogo e sua prática docente procurando compreender de quais formas suas
experiências discentes com a matemática refletem e influenciam sua prática.
Marques (2013) em sua dissertação levanta questões inerentes às práticas pedagógicas
no ensino da matemática nos anos iniciais, registra e analisa narrativas de e sobre professores
dos anos iniciais acerca de suas práticas de ensino de Matemática.
Podemos perceber que as produções em questão exploram a trajetória profissional
docente e como esta contribuiu para constituição de professor que ensina matemática nos anos
iniciais, abordam também percursos formativos pontuais e no decorrer da atuação docente
com seus pares.
As publicações trazem, em sua maioria, aporte teórico relacionado aos seguintes
autores: Shulman (1986), Tardif (2012), Nóvoa (1995), Pimenta (1999), Gauthier (1998),
Clandinin e Connelly (2011). Buscam trazer a tona discussões que emergem dos saberes
docentes dos professores. Nesse sentido Tardif (2014) pontua que a prática engloba diferentes
saberes e diferentes relações com os docentes, o que leva a definir que o saber docente é
plural, portanto resultam da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e
experienciais.
As pesquisas também apontam para entendimento do ciclo de vida profissional dos
professores. Reportamo-nos a Huberman (1995) que apresenta em sete etapas a vida
profissional docente: a entrada na carreira; a fase de estabilização; a fase de diversificação; a
de pôr – se em questão; a da serenidade e distanciamento afetivo; a do conservantismo e
lamentações e a fase do desinvestimento.
Vale destacar que a partir dos estudos de Huberman que melhor definimos o nosso
objeto de estudo: saberes docentes de professores experientes. Optamos assim, por investigar
a carreira profissional daqueles que estão entre o 15° e 25º anos de ensino. No entanto, como
abordado anteriormente, as pesquisas mapeadas abordam tempos variados da carreira docente,
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com exceção de duas dissertações e uma tese que apresentaram essa mesma delimitação do
tempo da profissão docente dos sujeitos.

5 Abordagem metodológica das pesquisas mapeadas

Neste tópico discutiremos a abordagem metodológica apresentada nas pesquisas de
teses e dissertações mapeadas neste estudo. A incidência da abordagem qualitativa prevalece
em todos os trabalhos analisados.
A abordagem qualitativa permite valorizar todos os dados qualitativos assegurando o
compromisso com a produção de conhecimento. Lüdke e André (1986) afirmam que na
pesquisa qualitativa, "a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O
interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele se
manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas.‖ (LUDKE e
ANDRÉ, 1986 p.12).
As produções analisadas desenvolveram pesquisa de cunho qualitativo, baseando-se em
diversificados instrumentos e procedimentos, dos quais identificamos: entrevistas estruturadas
e semiestruturadas, entrevistas narrativas, diário de campo, fotografia, registro em vídeo,
gravações, ateliês, análise de documentos. Destacamos que a entrevista narrativa teve maior
reincidência nos trabalhos analisados.
Quanto aos tipos de pesquisa apresentamos na tabela abaixo aquelas que identificamos
nas produções, ressaltamos que manteremos as expressões utilizadas pelos autores.
Tabela 4 – Levantamento dos tipos de pesquisas identificadas nas pesquisas
Tipo de Pesquisa
Dissertações
Pesquisa etnográfica
01
História de vida
01
História Oral
01
Estudo de caso
01
Pesquisa narrativa
03
Pesquisa documental/entrevista narrativa
01
Fonte: Dados levantados pela pesquisadora

Teses
0
0
01
0
01
0

Os dados revelam a diversidade de pesquisas e maior incidência da pesquisa narrativa
nas produções analisadas, com isso entendemos a preocupação central dos pesquisadores
quanto à valorização da subjetividade do conhecimento, valorizando e dando voz aos
professores possibilitando a narrativa de suas trajetórias profissionais.
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Na perspectiva de Clandinin e Connelly (2011) [...] pesquisa narrativa é uma forma de
compreender a experiência. É um tipo de colaboração entre pesquisador e participantes, ao
longo de um tempo, em um lugar ou série de lugares, e em interação com milieus.
Entendemos que esse viés, justifica sua escolha pela maioria dos pesquisadores.

6 Resultados das pesquisas

As leituras das publicações possibilitaram alguns apontamentos de resultados que
consideraremos neste item.
A dissertação de Andrade (2007) aponta, a partir dos depoimentos, que a maioria dos
professores das Ilhas declarou que inicialmente tinha pouco conhecimento da disciplina
matemática e que não tinha experiências maiores na docência. Revela que os professores
colaboradores foram construindo o conhecimento das disciplinas através de estudos
individuais e também através de cursos de formação continuada, ou seja, constituíram seus
saberes docentes durante a prática do ensino docente.
Lima (2010) em sua dissertação que contou sua história de vida, descreve e analisa os
movimentos de formação dos quais participou, revisitando autores ou conhecendo novos
estudiosos do tema abordado – formação de professores que ensinam matemática nas séries
iniciais – espera que sua ―caminhada coletiva‖ consiga apontar novos horizontes para as
práticas escolares, apresentou elementos provocativos com relação à formação em serviço
subsidiando propostas de mudança que colaborem na melhoria da efetivação de uma educação
justa, igualitária, ética e humana. Pontua que suas dúvidas e vivências fizeram e fazem parte
de sua profissionalidade.
Os resultados da tese de Motta (2011) apontam que a formação docente é uma
construção histórico-social e que se constitui de saberes que antecedem a trajetória
profissional. Especificamente em relação à proposta de trabalho com a Teoria dos Campos
Conceituais, as professoras demonstraram compreender a importância de trabalhar com
situações problema diversificadas; de valorizar as representações utilizadas pelas crianças na
resolução de problemas como formas de construção do conceito; de explorar as
potencialidades do trabalho interativo entre os alunos e de analisar os erros e as intervenções
necessárias como formas de poder mediar o processo de construção do conhecimento. Por
meio desta compreensão, relataram a reelaboração de seus saberes e práticas docentes,
constatando mudanças positivas na qualidade do aprendizado das crianças.
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Os resultados apresentados na pesquisa de Soares (2013) apontam que a linguagem
inadequada presente nos cursos de formação inicial e a falta de tempo para rever os conceitos
matemáticos, contribuem para uma formação Matemática superficial, gerando professores
inseguros e que se sustentam em discursos prontos e de senso comum. O estudo também
revela que há falta de diálogo entre os saberes da experiência trazidos pelos alunos e a
disciplina voltada para o ensino de Matemática do Curso de Pedagogia.
Bolognani (2013), a partir dos resultados de sua pesquisa, retrata outra possibilidade de
formação na escola. Evidencia que a partir das narrativas das participantes e da formação de
um grupo de discussão, pode-se encontrar uma metodologia de reflexão crítica dos discursos
produzidos. Neste processo, a reflexão, que tece teoria e prática, possibilita a formação
contínua de quem ensina matemática sendo a escola local de reflexão e de produção de
sentidos para as práticas vivenciadas e as teorias abordadas nos cursos de formação.
A dissertação de Marques (2013) anuncia que as narrativas das professoras reforçam a
ação necessária na direção do desenvolvimento profissional de professores dos anos iniciais
em matemática. Constatou nas narrativas que ainda são escassas as possibilidades de
participação em instâncias que possam discutir e repensar a prática de ensino de Matemática,
ainda evidenciou a importância do professor polivalente na Educação Básica e a necessidade,
urgente, de se pensar em políticas públicas que estabeleçam seu papel, considerando sua
profissionalização e sua valorização.
Melo (2015) em sua investigação de mestrado abriu espaço para os pronunciamentos
das docentes. As vozes antes acostumadas ao silenciamento puderam aprender acerca do
poder contido na atividade narrativa vinculada ao sentido da reflexão sobre a vida e a
profissão tomadas como dimensões imbricadas. Indica ainda que escutar as vozes das
pedagogas/professoras, proporcionou-lhe a possibilidade de aprendizagem, a partir da
reflexividade crítica por meio da dimensão formativa que supera a dicotomia do formar e
formar-se ao consistir em (auto) formação.
Montezuma (2016) em sua tese de doutorado elucida os múltiplos fios formativos e
potencializadores para o processo constitutivo da identidade docente das professoras
colaboradoras, por meio de espaços e tempos qualitativos, produzidos a partir de Políticas
Públicas ou de Programas de Governo com foco na Educação, os quais possibilitaram
vivências e experiências mais abrangentes, trazendo maior intensidade ao movimento de
aprender e de ensinar das professoras. Percebemos que estão presentes relações, as quais são
estabelecidas, tanto com a realidade da escola na qual cada professora colaboradora atua,
quanto com o contexto social e histórico atual.
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A dissertação de Jesus (2018) sinaliza que as experiências discentes dos professores
pedagogos se relacionam constantemente com a prática docente, ora recordando-os do desejo
de proporcionar aprendizagens significativas, ora reforçando estigmas que cercam a
matemática. Esses segundos momentos narrados em proporção significativamente menor aos
primeiros. Relata não ter encontrado novas abordagens para aprendizagem matemática no
sentido inicial da busca, um ensino sistematizado, planejado com intencionalidades bem
definidas. Porém, as novas abordagens percebidas acontecem de maneira intencional, quando
os professores pedagogos se recusam a proporcionar a aprendizagem matemática tal qual lhe
foi oferecida e assim, criam novas estratégias de ensino.
Neves (2018) em sua pesquisa documental, afirma que o PROFORMAR, ofertado pela
UEA, contribuiu com a formação dos professores em Humaitá e no contexto amazônico,
apesar das limitações quanto à intensificação dos estudos, trouxe possibilidades na medida em
que proporcionou a graduação há muitos professores em exercício e que não tinham este
direito garantido. Enfatiza que a quantidade de disciplinas para o ensino da Matemática é
insuficiente para formá-los, principalmente ao observar as fragilidades desenvolvidas durante
a vida escolar e que permaneceram após a graduação, repercutindo na prática destes
professores. Pontua que os cursos de graduação responsáveis pela formação de professores
para os anos iniciais devem assumir a responsabilidade de possibilitar acesso aos
conhecimentos acadêmico- científicos, disciplinares, pedagógicos, bem como outros que irão
possibilitar uma sólida formação.
.
7 Considerações finais

Nesta pesquisa objetivamos mapear as produções que abordam o tema: professores
experientes que ensinam matemática nos anos iniciais. Mapeamos publicações no período de
2007 a 2018 e buscamos detalhar o panorama apresentado sobre principais temáticas
abordadas, metodologia e apontamentos de resultados.
Observamos que 60% das pesquisas localizadas estavam concentradas na região
Sudeste, talvez este fato se justifique por essa localidade apresentar número considerável de
programas de pós-graduação se comparado às demais regiões. Das pesquisas localizadas, as
desenvolvidas por programas de mestrados prevaleceram, 80% dessas publicações são
dissertações.
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Os objetos de pesquisas evidenciados nas pesquisas nos possibilitaram a seguinte
organização: constituição da identidade docente (06), trajetória profissional (02), formação
escolar e prática docente (01) e práticas pedagógicas no ensino da matemática (01).
No mapeamento a abordagem qualitativa prevaleceu em todas as pesquisas que
tratavam da temática eleita, com o intuito de considerar a subjetividade dos sujeitos
compreendendo o professor como protagonista da pesquisa. Os procedimentos demonstram
que 40% se utilizaram de pesquisa narrativa, também identificamos história oral, pesquisa
etnográfica, estudo de caso, pesquisa documental e história de vida.
Percebemos que as pesquisas buscaram suscitar elementos principais da trajetória
docente para constituição e desenvolvimento profissional do professor. Indicam ainda que as
práticas em sala de aula corroboram para o aprimoramento do profissional logo, o professor
constitui seus saberes ao longo da prática docente.
Consideramos que ainda há muito que se investigar. Este mapeamento elucida que os
assuntos ainda não estão esgotados, e ainda oportunizam discussões, principalmente na região
Centro-Oeste, onde entendemos que ainda existe demanda para a investigação da temática:
professores experientes que ensinam matemática nos anos iniciais.
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Resumo:
Este artigo corresponde à uma pesquisa bibliográfica qualitativa de teses e dissertações defendidas no âmbito
brasileiro considerando o decênio 2009/2019, que abordam o assunto professores iniciantes e o ensino da
matemática nos anos iniciais. As produções encontradas trata-se de quatro teses e seis dissertações de mestrado,
a partir dos descritores: professores iniciantes, matemática, iniciação docente e anos iniciais. Após leitura das
produções priorizamos quatro dimensões principais, são estas: (a) Panorama geral das publicações sobre
professores iniciantes, (b) Discussões contempladas nas pesquisas sobre professores iniciantes que ensinam
matemática nos anos iniciais (c) Metodologia das Pesquisas e (d) Apontamentos dos Resultados. Concernente ao
panorama geral observamos que a formação inicial é o marco primordial da docência e a importância de grupos
de pesquisa e programas de iniciação científica como PIBID e OBEDUC. Sobre os professores que ensinam
matemática nos anos iniciais fica evidente a importância do assunto, pois é uma fase de descobertas e choque
com a realidade. A abordagem qualitativa prevalece, sendo cinco estudos de caso, duas narrativas, uma pesquisa
ação, uma história oral temática e uma fenomenológica. No que se refere aos resultados a maioria afirma que a
formação inicial é limitada e necessita aprofundamento com formações continuadas, pesquisa educacional e
reflexão/ação contínua sobre a prática docente.
Palavras-chave: Educação Matemática. Pesquisa.Professores Iniciantes na Educação Matemática nas Séries
Iniciais.

1 Introdução
A realidade educacional brasileira tem sofrido transformações, principalmente a partir
de duas décadas, enfrentando novos desafios e problemáticas diversas, como implantação de
novas políticas públicas, uso da tecnologia e adequação curricular nacional por exemplo, que
propõem grandes mudanças, sobretudo no ensino. Igualmente, o professor precisa assumir
uma postura de investigação e criticidade capaz de pensar, redefinir e ressignificar sua prática
docente, numa constante mobilização de saberes. Portanto, é real a necessidade de articulação
entre escolas de educação básica, formação inicial e continuada para potencializar estudos e
pesquisas nesta área que é tão complexa.
As políticas educacionais de regulamentação como a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB/94), o Plano Nacional de Educação (PNE) e a nova Base Nacional Curricular Comum
(BNCC) defendem programas e propostas que aproximam o diálogo entre a formação inicial,
a formação continuada, a pesquisa e o trabalho docente, combatendo o modelo superficial e
pragmático de ensino. E é exatamente a ideia que dicotomiza teoria e prática que precisa ser
desconstruída, de que existe um lugar de produção de conhecimento e outro de ―praticar
―conhecimento.

2304

Segundo Campos, existe um entendimento equivocado que supõe que as pesquisas
educacionais são pouco objetivas, fragmentadas e limitadas ao campo ideológico; não
correspondendo aos problemas pertinentes ao ambiente escolar, portanto sem importância
para a escola. Ainda segundo esta autora, a relação entre pesquisa e a realidade educacional
não são ―simples, nem unidirecionais, não comportando, portanto, perguntas ingênuas sobre
os efeitos da primeira sobre a segunda...‖ (CAMPOS, 2009, p. 275).
Nesta pesquisa buscamos relacionar educação matemática e iniciação docente,
portanto discorreremos brevemente sobre seu contexto: o currículo atual na área de
conhecimento matemático para o ensino fundamental, aborda habilidades, competências e
conteúdos matemáticos que devem ser desenvolvidos nos alunos através do pensamento
lógico, dedutivo e matemático destes. Estes conteúdos devem ser abordados de maneira que
alcance essas habilidades e os conceitos matemáticos. O professor neste desafio, deve estar
aberto a novas metodologias de ensino, com uso de recursos didáticos e pedagógicos
diversificados para que otimize e possibilite a construção desse conhecimento de forma
significativa.
A matemática atual tem um papel importante na formação dos alunos, extravasando
seu caráter de simbologias e de aplicação, pois ela procura desenvolver muito mais do que os
conceitos matemáticos; auxiliando na busca de informações, na resolução de problemas,
tomada de decisões, auxilia no raciocínio lógico indutivo e dedutivo, serve como base para
outras áreas de conhecimento, ajuda a compreender e utilizar tecnologias, etc.
Consideramos assim D‘Ambrósio (2003) que afirma que a matemática faz parte da
própria história do homem desenvolvida para compreender e perceber o mundo real dentro de
um contexto cultural, social e natural.
Diante dessas afirmações, concernente a iniciação na docência, podemos afirmar que o
tema vem sendo mais amplamente discutido e explorado acompanhando as mudanças
educacionais

já

mencionadas

acima;

reconhecendo-a

como

importante

fase

do

desenvolvimento profissional do ensino, com características próprias.
Segundo Garcia (1999) esta é uma fase transitória, marcada por tensões, descobertas e
aprendizagens concentradas em ambientes desconhecidos e numa cultura escolar. Além de
requerer uma equilibração pessoal. A escola neste sentido, deve proporcionar apoio a este
profissional iniciante e cheio de expectativas e em contínua movimentação de conhecimentos,
competências e atitudes.
Para tal, sabemos que a docência nos anos iniciais, precisa proporcionar uma ruptura
com a velha matemática onde os conteúdos são apresentados através de atividades

2305

mecanizadas, formais e discretamente concretas, com pouca resolução de problemas e tímida
exploração de jogos, brincadeiras, material manipulável e da ludicidade. É bem verdade que
as pesquisas educacionais recentes, que segundo este mapeamento se deram em sua maioria
nos últimos cinco anos, já demonstram uma preocupação com essa nova concepção de ensino
da matemática, que busca superar a forma tradicional, de respostas prontas ou resolução de
problemas muito convencionais e descontextualizados da realidade.
Nosso enfoque teve como objeto os professores iniciantes e o ensino da matemática
nos anos iniciais com objetivo de identificar produções e discussões que permeiam o tema.

1.1 Metodologia da pesquisa
A pesquisa se refere ao estudo bibliográfico de teses e dissertações publicadas no
Brasil no decênio de 2009 a 2019, com uma abordagem quantitativa para sistematizar e
mapear e discorrer qualitativamente sobre estas produções que abordam o tema específico da
nossa busca. Para tal, recorremos ao ambiente virtual (internet), nos sites educacionais como o
da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), site da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sites de instituições que oferecem
Pós-Graduação em Educação Matemática com acervo bibliográfico: UFMT, UFSCAR,
UNESP e ainda, site do SCIELO, Google Acadêmico e afins.
Ao utilizarmos os descritores: professores iniciantes matemática, iniciação profissional
docente, professores iniciantes e matemática anos iniciais, por compreender a correlação
existente entre elas, encontramos dez produções sendo quatro teses de doutorado e seis
dissertações de mestrado.
Destacamos a importância que a pesquisa e o mapeamento desses estudos nos
revelam, apontando temáticas que estes abordam, ressaltando dados científicos e indicativos
teóricos que fazem a interface sobre as quatro dimensões que mais nos interessam e que
estruturam nosso levantamento da seguinte maneira: (a) Panorama geral das publicações sobre
professores iniciantes, (b) Discussões contempladas nas pesquisas sobre professores iniciantes
que ensinam matemática nos anos iniciais, (c) Metodologia das Pesquisas e (d) Apontamentos
dos Resultados.
Após a leitura, mapeamento e análise destes estudos, tecemos algumas considerações
que contribuem para o que nos propomos a investigar. Cabe salientar, que pretendemos
contribuir com possíveis novas pesquisas.

A Panorama geral das publicações sobre professores iniciantes
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Foi necessário utilizar mais de um descritor para alcançar um resultado satisfatório do
tema investigado, destas pesquisas destacamos que as dez foram lidas na íntegra de acordo
com as perspectivas que queríamos observar, salientando os resumos, o referencial teórico, as
metodologias e as considerações finais destas produções. Em seguida, percebemos que todas
consideravam a educação matemática no nível básico, porém nem todas tratavam das séries
iniciais, mas compreendemos que estas estão relacionadas. Das teses, duas correspondem ao
ensino fundamental e duas aos anos iniciais; das dissertações, cinco atendem ao ensino
fundamental, mas apenas uma especifica-se nos anos iniciais.
A tabela 1 apresenta o mapeamento por regiões:
Tabela 1 – Levantamento das produções que discorrem sobre professores iniciantes e o ensino da
matemática no ensino fundamental e anos iniciais
Regiões

Dissertações

Norte
0
Sul
1
Sudeste
4
Centro Oeste
1
Nordeste
0
Fonte: Dados levantados pela pesquisa

Teses
1
0
3
0
0

Total
1
1
7
1
0

As regiões que se evidenciam apontam que as publicações sobre o assunto se
concentram em sua maioria: no caso das teses na região Sudeste e quanto às dissertações
idem, por conta dos Programas de Pós-Graduação em educação matemática situadas nessa
região. Também houve publicação na região Norte, nas teses. E regiões Sul e Centro Oeste
nas dissertações.
Outro dado importante a apresentar é que nas dez produções descritas, as pesquisas
foram realizadas tanto com professores licenciados em matemática (6 publicações) quanto
licenciados em pedagogia (3 publicações), em alguns contemplando as duas situações (2
publicações). Essa relação evidencia a necessidade de aproximação destes dois campos
educacionais formativos, pois ambos visam atuar na educação básica e se complementam e
dialogam.
No tocante às instituições com programas de pós-graduação em Educação Matemática
responsáveis pelas publicações, a concentração maior se dá na Universidade Federal de São
Carlos (UFSCAR), com duas teses e uma dissertação publicadas, somando 30%. Também
aparecem Universidade de Anhanguera de São Paulo, Universidade Federal do Pará,
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Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal de Ouro Preto,
Universidade Federal do Paraná e ainda Universidade Federal de Mato GrossoRondonópolis.
Considerando o ano das publicações que elencamos nesta pesquisa, evidenciamos um
aumento considerável nos últimos cinco anos, com cinco publicações em 2016; sendo duas
teses e três dissertações. Abaixo colocamos estes dados na tabela 2:
Tabela 1 – Ano das produções
Ano das produções

Dissertações

2009
1
2013
1
2015
0
2016
3
2018
1
Fonte: Dados que aparecem na pesquisa

Teses
0
1
1
2
0

Total
1
2
1
5
1

O próximo item discorre mais especificamente sobre as produções que tratam de
professores iniciantes que ensinam matemática nos anos iniciais de escolarização.

B Discussões contempladas nas pesquisas sobre professores iniciantes que ensinam
matemática nos anos iniciais

A partir daqui nos limitaremos a escrever só das produções específicas das séries
iniciais, como já mencionado anteriormente, duas teses e uma dissertação. Porém antes, cabe
situar o conceito de formação que nos respaldam em nossa análise.
Partindo de duas perguntas iniciais construímos a base teórica para as leituras, são
estas: quais os elementos que permeiam a formação inicial e a iniciação docente; e quais suas
articulações.
Para compreender o que é formação recorremos a Garcia (1999, p. 19) que conceitua
formação como uma ―função social de transmissão de saberes, de saber-fazer ou do saber-ser
que se exerce em benefício do sistema socioeconômico, ou da cultura dominante.‖ Ainda
segundo este autor, este é um processo contínuo e que acontece em fases de forma
estruturada; demanda desenvolvimento pessoal de maturação interna, aquisição de
conhecimentos e passa também por um caráter institucional, de organização, planejamento e
ações de formação.
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No caso da docência, se pensarmos então quais são os conhecimentos que um
professor precisa ou deve ter para o ensino, sabemos que este processo formativo não se dá
somente na formação inicial e formação continuada, concordando com as contribuições de
Misukami (2010, p.14) que afirma que não é coerente reduzir a teorização em memorizar
conceitos e a prática em meras técnicas, porque isso ―não leva em conta aspectos mais
amplos em que as práticas educativas estão inseridas‖.
A formação de professores segundo Garcia (1999) é conceituada a partir de alguns
princípios, são estes: percepção que é um processo contínuo, integração de práticas de ensino,
curriculares e escolares, necessidade de estabelecer ligação entre formação inicial e
desenvolvimento na docência, indissociando teoria e prática, desenvolvimento pessoal, entre
outros.
Considerando alguns referenciais teóricos que apareceram nas pesquisas, destacamos
Shulman (1986 e 1987, 2005), Huberman (1995), Gauthier (1994), Tardif (2012), Gonçalves
(2011), Connely; Claudinin (2008), Misukami (2002), Pimenta (2012), entre outros. A partir
desses autores foi possível identificar alguns termos relativos ao processo de formação
docente, tais como: conhecimentos, saberes e competências; e a partir destes os
desdobramentos que perpassam vários aspectos como científicos, dos conteúdos, curriculares,
pedagógicos, disciplinares, experienciais e práticos.
Sobre o tema início da docência no ensino da matemática analisado nas pesquisas,
evidenciamos que todas elas consideram a formação de professores como uma dialética entre
a formação inicial e o processo de desenvolvimento docente, tratando de conhecimento,
experiência e práticas escolares e significação e ressignificação destas.
Neste sentido Nóvoa (2009) afirma que a formação de professores perpassa pelo
interesse e crescimento pessoal, pela qualificação profissional e pela interação com o outro.
Ninguém nasce professor, nos tornamos professores, construindo-nos através da cultura, da
sociedade, das leituras, das pesquisas e da reflexão. Ele enfatiza que tipos de conhecimento
são essenciais para ser professor: o conhecimento científico e o conhecimento didáticopedagógico, mas que temos que realizar uma releitura sobre formação de professores, que é
tomar uma posição de autonomia no campo educacional.
As três produções que tratam de séries iniciais realizaram pesquisa com egressos(as)
dos cursos de pedagogia e de licenciatura matemática, com até 5 anos de iniciação docente.
Para uma melhor distinção vamos chamar as teses de T1 e T2 e a dissertação D. A T1
vincula-se ao programa de pós-graduação em educação da UNESP e realizou a pesquisa
através de análise de entrevistas quadrimestrais e interações de grupo colaborativo que
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possibilitou trocas de experiências e discussões, integrando universidade e escola, mediada
pela pesquisa. A T2 realizou a pesquisa com cinco professores formadores universitários e
suas trajetórias de vida, abordando a formação para a docência em matemática nos anos
iniciais, seus saberes e narrativas. A D. considerou professores iniciantes da rede pública e
privada, privilegiando a entrada em sala de aula, o apoio que estes receberam, o contexto
escolar, a concepção de professores e dificuldades de formação.
Essas produções estão de acordo com Garcia (1999) que conceitua professores com até
5 anos de experiência como iniciantes na docência, sendo a fase profissional basilar e
necessária para as outras fases; sendo estas: fase de transição, fase de estabilização, fase de
maturidade profissional e fase de jubilação. A iniciação na carreira, ainda segundo ele é
marcada por problemas como preocupação, isolamento, imitação de outros professores sem
criticidade, desenvolvimento de concepção técnica de ensino e de embate frente à realidade.
Quanto às abordagens metodológicas que as pesquisas fizeram uso, escrevemos no
item seguinte.
C Metodologia de pesquisa
Neste item discorremos sobre a abordagem metodológica que as teses e dissertações
utilizaram. Conjecturando em sua maioria numa abordagem qualitativa.
A abordagem qualitativa segundo Bogdan e Biklen (1994) ressalta que os dados por si
só não possuem valor em si mesmos, mas analisados e refletidos é que nos fornece uma
melhor e mais real compreensão das situações investigadas, daí talvez a grande incidência nas
pesquisas.
A T1 de Ciríaco (2016) trata-se de um estudo qualitativo de caráter descritivoanalítico, da pesquisa-ação estratégica a partir de experiências da trajetória de iniciação
profissional, em escolas privadas e públicas municipais e/ou estaduais em Naviraí/MS. O tipo
foi a pesquisa-ação com o intuito de auxiliar/orientar as professoras a partir dos encontros
com o grupo, para contribuir para o desenvolvimento profissional.
A T2 de Manfredo (2013) se baseia em narrativas autobiográficas de professores
universitários com formação em pedagogia em Belém do Pará, numa ―sintonia biográfica e
pragmática‖ mobilizando saberes. As análises foram feitas a partir de questionários,
entrevistas, notas de campo, observações de aulas e textos narrativos. Captando histórias de
vida, experiências, tempos, espaços, enredos e conflitos.
A D. de Silva (2009) foi feita numa abordagem qualitativa com coleta de dados por
meio de questionários e entrevistas filmagens com professores iniciantes, focando nas
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dificuldades e dilemas. A autora cita Lüdke e André (1986) para comparar sua pesquisa a um
funil, que começou amplo, depois se afunilou. Não está explicito o tipo de pesquisa.
Após analisarmos as metodologias, partimos para a análise dos resultados apontados nas
produções, descritos no item abaixo.

D Apontamentos dos resultados nas Pesquisas

Diante deste contexto explanaremos sobre os resultados das pesquisas; a T1 afirma em
seus resultados ter proporcionando autonomia crítico-reflexiva e possibilitou ressignificar os
seus saberes matemáticos; uma prática coletiva que melhorou o desempenho das professoras
com diálogo; auxílio nos momentos conflituosos da iniciação docente, o que trouxe elementos
para a permanência na profissão; o processo de ensino e aprendizagem matemática revelou-se
objeto de reflexão e a interação entre professoras de níveis de ensino distintos, trouxe a
compreensão de que é preciso pensar a organização do trabalho pedagógico de forma que
contribua para os anos escolares posteriores e a experiência de interação entre professoras da
área específica (matemática) e da área pedagógica (pedagogia) apontou a necessidade de
aprofundar investigações que aproximem os docentes no seu ambiente de trabalho: a escola.
A T2 traz nos resultados a afirmação que o pensamento e prática do formador refletem
suas concepções e aprendizagens, caracterizando um modelo didático para ensinar
matemática.
E a Dissertação apresenta uma análise de resultados no nosso entendimento mais
relacionando ao ambiente escolar, apontando a limitação da formação inicial, falta de apoio
pedagógico na escola e até indisciplina como fator que prejudica a aprendizagem matemática.

2 Considerações finais

Esta pesquisa bibliográfica teve como objetivo principal mapear as publicações dos
últimos dez anos sobre o tema professores iniciantes no ensino da matemática nos anos
iniciais, com enfoque nas temáticas de formação inicial, metodologias e nos resultados.
Com relação ao número de pesquisas, verificamos que houve um crescimento
considerável nos últimos cinco anos, com cinco somente no ano 2016, formando doutores e
mestres em educação matemática; o que certamente vai estimular o debate e aprofundamento
no tema.
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De modo geral, consideramos que em todas as pesquisas fica claro que o
desenvolvimento profissional não se resume à praticidade da teoria, mas necessita
conhecimento didático, teórico, prático, pedagógico, bem como um ―empoderamento‖ pessoal
e profissional e ainda reflexão sobre todos estes.
Outro dado de análise identificado é a maior parte das produções ser desenvolvida na
região sudeste, elaborando 70% dos estudos mapeados, isso se justifica porque tem a maior
concentração de programas de pós-graduação em educação matemática.
Quanto às metodologias, todas se utilizaram de uma abordagem qualitativa, se pautando
na sua possibilidade reflexiva e colocando o próprio professor iniciante como o centro;
destacando as suas narrativas, autobiografias, vivências e saberes.
Sabemos que esta pesquisa não encerra as discussões e que permitirá o incentivo as
possibilidades de pesquisas sobre a temática na região Centro-Oeste e que o conhecimento
não é estático, assim como o panorama histórico da matemática também não é, por isso requer
uma demanda de pesquisas atuais.
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PROJETO MODELAGEM MATEMÁTICA NO SETOR PRODUTIVO
DO IFMT – CAMPUS JUÍNA: CAMINHOS INICIAIS
Jefferson Bento de Moura (IFMT CAMPUS JUÍNA) – professor.je@gmail.com

Resumo:
O projeto de pesquisa tem por objetivo compreender como a Modelagem Matemática pode ser utilizada como
recurso metodológico no ensino de matemática para o curso técnico em agropecuária do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologias de Mato Grosso – Campus Juína e mostrar de que forma ela pode contribuir
para a formação dos futuros técnicos em agropecuária, meio ambiente e comércio. A metodologia utilizada será
Analise de Conteúdo (Bardin, 1994), a partir dos dados analisados do setor produtivo utilizaremos de algumas
etapas da modelagem matemática com base em Biembengut e Hein (2014) e Barbosa (2001). A partir dos
conteúdos analisados poderemos utilizar a Modelagem Matemática como metodologia de ensino da matemática
e propor alguns modelos que serviram como um norte para que se possa trabalhar a modelagem caso desperte o
interesse de algum docente ou discente em trabalhos futuros.
Palavras-chave: Ensino. Modelagem matemática. Técnico em Agropecuária.

1 Introdução

Uma das principais indagações dos alunos para o professor de matemática é ―onde eu
irei utilizar isto‖ e as vezes o professor se depara com essa dificuldade de fazer uma relação
da matemática vista em sala de aula e nos livros didáticos com a realidade dos alunos. Assim
nosso projeto é uma tentativa de trazer a Modelagem Matemática como uma metodologia de
ensino buscando mostrar para o aluno que a matemática está presente no cotidiano do seu
curso.
Atualmente um dos desafios para professores de matemática em sala de aula e buscar o
interesse pela disciplina por parte dos alunos, logo a Modelagem Matemática pode vir a
contribuir uma vez que o aluno passa a ver as possibilidades de se utilizar da matemática para
diversas áreas do conhecimento além de mostrar toda a interdisciplinaridade existente
correlacionando com outras áreas afins.
Com esse intuído a pesquisa visa à verificação da possibilidade de encontramos
elementos para elaboração de uma proposta de ensino de matemática no curso técnico em
agropecuária, sendo essa proposta a utilização da Modelagem Matemática a fins de
possibilitar aos alunos maior conhecimentos das possíveis aplicações da matemática bem
como seu desenvolvimento na disciplina e em sua formação como futuros técnicos.
Inicialmente iremos realizar um levantamento dos dados produzidos pelos professores
da área técnica no setor produtivo do campus. E por meio do método de Análise de Conteúdo
de Bardin (1994) buscaremos estabelecer uma relação interdisciplinar entre a área técnica e a
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matemática no ensino de função, mostrando assim as possíveis contribuições que a
Modelagem Matemática pode trazer para o processo de ensino e aprendizagem bem como na
formação dos futuros técnicos em agropecuária do Instituto Federal de Educação, Ciências e
tecnologia de Mato Grosso – Campus Juína.
É esperado que de alguma maneira a pesquisa contribua para a reflexão acerca da
utilização da Modelagem Matemática como uma alternativa para o ensino de matemática e no
trabalho interdisciplinar.

2 Fundamentação Teórica

2.1 O Curso de Técnico em Agropecuária do IFMT Campus Juína

O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Nível Médio do
IFMT - campus Juína salienta que o curso tem por objetivo principal
Formar profissionais aptos a atuarem no setor agropecuário, que atendam às diversas
necessidades no âmbito das práticas agrárias, com visão crítica da realidade onde
estão inseridos e espírito empreendedor e competência para acompanhar as
mudanças nas diferentes fases da cadeia produtiva animal e vegetal, visando o
desenvolvimento regional e nacional. (IFMT, 2015, p. 15)

Diante de tal objetivo é importante que o currículo oportunize aos alunos não somente a
aquisição de competências e habilidades técnicas para o exercício da profissão, mas, também,
o desenvolvimento de valores éticos, morais, culturais, sociais, políticos e ecológicos.
O Projeto Pedagógico orienta que ensino seja integrado, praticado através da articulação
entre as disciplinas e do uso de materiais pedagógicos que possibilitem a aproximação entre
teoria e prática, tendo como objetivo formar profissionais responsáveis, capazes de planejar,
orientar e executar técnicas visando à eficiência produtiva e econômica das atividades
agropecuárias. Como podemos ver nos objetivos específicos do Projeto:
Proporcionar aos estudantes a construção, no ambiente escolar, de sensos de
competência e valores que lhes tornem capazes de serem responsáveis pela parte que
lhes cabem para a promoção humana e o desenvolvimento social;
Oferecer aos educandos uma formação mais completa, de caráter integral para a
leitura do mundo e atuação como cidadão pertencente à sua cidade, estado e país,
integrado dignamente a sua sociedade política;
Estimular a utilização dos conhecimentos adquiridos em cada disciplina em curso no
desempenho profissional, de forma que saiba dialogar, trabalhar em equipe, tenha
rapidez e coerência de ideias e cálculos, seja dinâmico e criativo, com
conhecimentos gerais sobre o que acontece em seu país e no mundo;
Proporcionar a apropriação de conhecimentos - da ciência, tecnologia, da cultura do
trabalho - envolvidos de forma indissociável na atuação enquanto Técnicos em
Agropecuária e cidadãos. (IFMT, 2015, p. 15-16)
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Ao analisarmos os objetivos específicos do Projeto Pedagógico do curso do IFMT
Campus Juína e sua relação do ensino de matemático

fomos levados aos estudos dos

resultados obtidos por Knijnik e Giongo (2009), no qual, ao problematizarem a educação
matemática no currículo escolar em um curso de Agropecuária de uma escola estadual técnica
agrícola, obtiveram dois resultados importantes: a existência de duas matemáticas praticadas
naquela instituição – a matemática da disciplina Matemática e a matemática das disciplinas
técnicas, ambas vinculadas às formas de vida escolar e às suas gramáticas específicas.
A discussão sobre a interdisciplinaridade da matemática com a área técnica praticada no
curso técnico em agropecuária a partir da perspectiva da Modelagem Matemática pode ser
muito produtiva para se pensar questões relativas ao currículo, tanto da educação básica
quanto da graduação.

2.2 Modelagem Matemática

O ensino de matemática no ensino básico continua a ser um desafio, a sempre
dificuldade em relacionar e contextualizar a matemática ensinada em sala de aula com a
realidade do aluno. A consequência desde processo de ensino e a não compreensão e a
dificuldade no processo de uma aprendizagem significativa em sala de aula, partindo desse
ponto trazer uma modalidade que possa dar significado ao que se ensina em sala de aula pode
ser uma alternativa.
Biembengut e Hein nos diz que:
Dessa forma, a modelagem matemática no ensino pode ser um caminho para
despertar no aluno o interesse por tópicos matemáticos que ele ainda desconhece, ao
mesmo tempo que aprende a arte de modelar, matematicamente. (BIEMBENGUT E
HEIN, 2013, p.18).

A matemática pode neste sentido se tornar mais significativa para o aluno, partindo de
uma situação-problema real até chegar em um modelo matemático que represente a situação
real, e este modelo pode ser utilizado como mediador do conhecimento matemático através do
intermédio do professor.
A modelagem matemática nesse sentido pode então contribuir para o ensino de
matemática a tornando mais significativa e despertar no aluno esse interesse que é um ponto
chave na aprendizagem das diversas áreas de ensino.
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Modelagem Matemática de forma bem intuitiva podemos descrever como um modelo
que descreve uma situação real em termos matemáticos, de forma mais clara. Segundo
Biembengut e Hein:
A ideia de modelagem suscita a imagem de um escultor trabalhando com argila,
produzindo um objeto. Esse objeto é um modelo. O escultor munido de material,
argila, técnica, intuição e criatividade, faz seu modelo, que na certa representa
alguma coisa, seja real ou imaginaria. (BIEMBENGUT E HEIN, 2013, p.11).

Então a imagem desse escultor trabalhando representa os alunos sobre a supervisão do
professor, produzindo um objeto que é um modelo representando uma situação-problema que
na certa à matemática envolvida. Nesta perspectiva, a Modelagem Matemática pode
proporcionar ao aluno situações nas aulas de matemática em que o aluno pode ser criativo e
motivado a solucionar problemas pela curiosidade do momento em questão. Segundo
Almeida:
Neste sentido podemos argumentar que o ensino da matemática, numa perspectiva
crítica, não está centrado em ensinar os alunos a desenvolver e criar modelos
matemáticos, mas além disso, é importante que o aluno possa interpretar e agir em
situações sociais estruturadas ou influenciadas por estes modelos. (ALMEIDA,
2003, p.2).

Sendo assim é interessante que o aluno possa vir a criar um modelo matemático
partindo de situações problemas reais é torná-los capaz de interpretar e agir em situações
sociais estruturadas que sejam de certa forma influenciadas por estes modelos.
Barbosa (2004) acredita que a Modelagem pode potencializar a intervenção das pessoas
em possíveis debates e tomadas de decisões sociais em que envolve aplicações matemáticas o
que pode ser uma oportunidade para alargar a construção e a consolidação de uma sociedade
democrática.
Nesta perspectiva a Modelagem além de contribuir para a educação matemática em sala
contribui também para o desenvolvimento do indivíduo como cidadão crítico e ativo na
sociedade em que está inserido.
Barbosa (2001) considera que a modelagem matemática se configura em três níveis:
Nível 1 – com a problematização de alguma situação do mundo real. A partir das informações
que a situação problema oferece, os alunos realizam uma investigação para solucioná-lo.
Nível 2: O professor apresenta um problema já existente para que os alunos investiguem e os
mesmos coletem os dados durante o processo. Nível 3: A partir do tema gerado, os alunos
coletam as informações, seja quantitativa ou qualitativa, elaboram e trabalham na elaboração
do problema.
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Em relação às três etapas Barbosa (2001, p. 2) complementa: ―À medida que se vai
percorrendo do nível 1 para o 3, aumenta-se o ―grau de abertura‖ e espera-se que os alunos
assumam paulatinamente a condução das atividades‖.
Neste sentido devido a demanda de trabalhos a serem realizados pelos alunos e
fundamental que o mesmo tenho interesse na situação que está sendo analisada para que se
obtenha maior desempenho nos níveis a serem elaborados.
Segundo Bienbengut e Hein (2014, p.13) essa interação, que permite representar uma
situação ―real‖ com ―ferramental‖ matemático (modelo matemático), envolve uma série de
procedimentos. Esses procedimentos podem ser agrupados em três etapas, subdivididas em
seis subetapas, a saber:
a) Interação
• Reconhecimento da situação-problema;
• Familiarização com o assunto a ser modelado (referencial teórico).
b) Matematização
• Formulação do problema/hipótese;
• Resolução do problema em termos do modelo.
c) Modelo matemático
• Interpretação da solução;
• Validação do modelo/ avaliação.
Bienbengut e Hein (2014) fala que a Modelagem Matemática pode valer com método de
ensino aprendizagem de Matemática em qualquer nível escolar, seja das series iniciais até um
curso de pós-graduação, sendo seus objetivos:
• aproximar uma outra área do conhecimento da matemática;
• enfatizar a importância da Matemática para a formação do aluno;
• despertar o interesse pela Matemática ante a aplicabilidade;
• melhorar a apreensão dos conceitos matemáticos;
• desenvolver a habilidade para resolver problemas; e estimular a criatividade.

3 Metodologia

A pesquisa será desenvolvida por meio da análise de conteúdo, buscando a construção
de ideias e suas perspectivas sobre o ensino da matemática, com ênfase no estudo da
Modelagem Matemática aplicado ao setor produtivo do IFMT- Campus Juína. Estudos
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teóricos e de autores importantes além dos conteúdos obtidos do setor produtivo permitiram
formulação da uma investigação.
Para a coleta de informações, deveremos utilizar os seguintes materiais como fonte de
pesquisa: artigos científicos, monografias, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e
livros capazes de propiciar o desenvolvimento da pesquisa.
Trata-se de uma pesquisa de aspectos metodológicos de análise de conteúdos na
perspectiva qualitativa, pois a partir das análises de conteúdos propor a Modelagem
Matemática como metodologia de ensino para o curso técnico em agropecuária no setor
produtivo. Segundo Bardin, a análise de conteúdo,
É um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens… a intenção da
análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores
(quantitativos ou não) (1994, p. 38).

Segundo Minayo (1999, p. 199), essa é a forma ―mais comumente usada para
representar o tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa‖. Richardson (2012) destaca
que ao utilizar esse método é necessário primeiramente, realizar uma leitura a fim de
organizar as ideias envolvidas para, então, analisar os elementos e as regras que a
determinam, e acrescenta:
Pela sua natureza científica, a análise de conteúdo deve ser eficaz, rigorosa e precisa.
Trata-se de compreender melhor um discurso, de aprofundar suas características
(gramaticais, fonológicas, cognitivas, ideológicas, etc.) e extrair momentos mais
importantes. Portanto, deve basear-se em teorias relevantes que sirvam de marco de
explicação para as descobertas do pesquisador. (RICHARDSON, 2012, p. 224)

Ainda segundo o autor citado (2012, p. 225), um dos objetivos da análise de conteúdo é
―Analisar as características de um texto (mensagem) sem referência às intenções do emissor
ou aos efeitos da mensagem sobre o receptor‖; desse modo, por meio da análise dos livros,
pretende-se aqui, fazer uma análise entre os dados do setor produtivo e as menções em livros,
periódicos entre outros para o desenvolvimento da pesquisa.
A organização sistemática dos instrumentos utilizados na coleta de dados será
desenvolvida nas seguintes etapas:


Mapeamento dos principais referenciais bibliográficos e identificação das

atividades realizadas no setor produtivo do IFMT Campus Juína


Levantamento dos dados disponíveis no setor produtivo que podem ser

utilizados no processo de modelação matemático;

2319



A partir das análises dos dados propor a Modelagem Matemática como uma

possível metodologia de ensino a ser utilizada no curso técnico em agropecuária Campus
Juína através do setor produtivo e Elaboração de propostas de ensino de matemática para o
curso técnico em agropecuária.

4 Exemplo de Aplicação de Modelagem em Setor Produtivo

Nesta seção apresentaremos a experiência relatadas por Oliveira, Conceição &
Barbosa (2015) cujo intuito foi construir um modelo matemático a partir dos conteúdos do
ensino médio que represente o desempenho do crescimento de mudas de maracujá (em
observação) utilizando quatro substratos distintos, onde foi trabalhado diferentes métodos de
adubação. (Oliveira et al., 2015).
A pesquisa interdisciplinar dos autores foi desenvolvida por alunos do 2º ano integrado do
curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal Baiano, campus Teixeira de Freitas–Ba. Os
trabalhos da pesquisa foram desenvolvidos em parceria com os alunos do curso de Matemática da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, dentro do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência,
(PIBID).

No IFMT campus Juína no ano de 2018 os professores agrônomos desenvolveram um
projeto de pesquisa que envolvia a ―taxa de vingamento de frutos com ou sem polinização
artificial em cultivares de maracujazeiro amarelo na região de Juína - MT‖ (FERREIRA,
et.al., p. 147, 2018). Porém observa-se que não tivemos a participação de professores de
matemática no desenvolvimento das ações do projeto.
Por meio da pesquisa de Oliveira et al., 2015 podemos ver a importância de envolver
os alunos bolsistas na busca de atividades pedagógicas que envolvam o setor produtivo,
contribuindo para a integração entre teoria e prática, e buscando uma aproximação entre o
ensino superior do IFMT campus Juína com o ensino técnico para a melhoria de qualidade da
educação e da formação.

1ª etapa: Interação com o assunto
A interação com o assunto é a etapa inicial da pesquisa em relação ao assunto a ser
modelado. É o momento de reconhecimento, de busca modo indireto ou direto, pesquisa in
loco (visita no local, experiência de campo, coleta de dados de pesquisadores da área).
Neste processo de inteiração ao assunto os autores Oliveira, Conceição & Barbosa
(2015) levaram os alunos a pesquisarem a cultura do maracujá e suas formas de adubação,
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conforme seus estudos a palavra maracujá é uma denominação indígena, de origem tupi, e
significa ―alimento em forma de cuia‖. O maracujazeiro pertence à família Passiflorácea, essa
é amplamente distribuída nos trópicos e regiões temperadas. Composta por 18 gêneros e mais
de 630 espécies; o maracujá gênero Passiflora é o mais importante economicamente e possui
129 espécies conhecidas. Nativa do Brasil, 83 espécies são endêmicas, podendo ser utilizadas
como alimento, remédios e ornamento (Cervi et al., 2010).
O cultivo do maracujazeiro no Brasil adquiriu expressão econômica somente após
1970, com a espécie Passiflora edulis Sims, a partir do desenvolvimento da indústria de
processamento de sucos e também pela crescente demanda da fruta fresca pelo mercado
consumidor. (Oliveira et al., p. 4, 2015).
A produção de maracujá passou a apresentar importância econômica no Brasil, ao
classifica-lo como o maior produtor e consumidor mundial da fruta. Desde 1995, a
área plantada com maracujá-azedo no Brasil, estava em torno de 36 mil hectares,
mas em 2007, houve um aumento expressivo de 30% da área plantada que foi de
46.866 ha. Em 2010, a área plantada foi de 62.200 ha com uma produção 920.000 t
(IBGE, 2012). Nos últimos quatro anos, a produção e a área plantada praticamente
dobraram e a demanda pelos frutos de maracujá é cada vez maior, assim como o
valor pago pela produção. (Oliveira et al., p. 4, 2015)

O maracujá pode ser cultivado em quase todas as regiões do Brasil, sendo assim, o
cultivo se espalha pelo país em pequena média e grande produção demostrando sua
importância econômica é social sendo um gerador de empregos e de renda no mercado de
insumos no campo nas indústrias, atacado e varejo. (Oliveira et al., p. 4, 2015).
Mesmo sendo uma cultura de retorno rápido do investimento, os baixos preços pagos
pelo fruto, aliados aos altos custos de produção, têm levado obrigatoriamente a se fazer com
frequência o diagnóstico do comportamento econômico-financeiro de cada ciclo da cultura.
Dai nasce a necessidade de desenvolver métodos capazes de avaliar o crescimento da planta e
indicar ao produtor qual e o melhor método, para se produzir mais com menos custos.
(Oliveira et al., p. 4, 2015).

2ª etapa: Matematização:
Esta é a etapa mais complexa do processo de construção do modelo matemático, ela se
divide em formulação do problema e resolução. É nela que vai se descrever a situaçãoproblema em forma de símbolos matemáticos.
Neste processo os autores Oliveira, Conceição & Barbosa (2015) fizeram o
levantamento das mudas de marucajá
permaneceram no viveiro do IFB.

e

durante o desenvolvimento as mesmas
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Conforme (Oliveira et al., p. 5, 2015) para identificar modelos matemáticos na
produção de mudas de maracujá avaliando seu desenvolvimento em amostras com diferentes
substratos, que foram identificados como testemunhas. Sendo ao todo, quatro testemunhas T1,
T2, T3, T4. Cada uma contendo cinco amostras com um substrato específico; evitando
decorrentes perdas por fatores ambientais (clima, chuva, ventos etc.) ou biológicos (pragas e
doenças). Deve-se registrar que, para o desenvolvimento deste trabalho, fez-se necessário uso
de sacolas para a produção de mudas. No entanto, para lavouras de maracujazeiro em grande
escala recomenda-se o uso de recipientes do tipo bandejas, tubetes e sacos plásticos (10 x 20
cm ou 18 x 30 cm).
Para análise dos resultados de sua pesquisa Oliveira, Conceição & Barbosa (2015)
utilizaram dados coletados durante dois meses, realizando quatro medições com intervalo
médio de quinze dias. O modelo que mais atendeu os objetivos dos autores foi uma função do
primeiro grau de forma linear. Por meio desta função linear ( )

, onde a mesma é

definida por ser uma função onde existe apenas uma constante e o valor de

é sempre zero.

(OLIVEIRA et al., 2015)
Para a construção dessa modelagem foi levada em conta dois principais fatores: o
tempo e o crescimento diário do maracujá, levando em consideração ainda o fato de
que algumas plantas abortaram, reduzindo a quantidade de dados a serem utilizados
na construção do modelo. Confirmando o que diz Biembengut (2009) que, ―a
Modelagem Matemática é a arte de modelar que leva o aluno a reflexão de situações
reais‖, este estudo possibilitou a revisão e utilização de conteúdos matemáticos visto
em sala de aula que aparentemente não sabíamos como poderia ser aplicado até a
proposta deste projeto. (Oliveira, p. 6, 2015)

Descrevemos abaixo o que representa cada variável nas formulas encontrada do
modelo elaborado.
Figura 01: Representação das variáveis.

Fonte: Oliveira, Conceição & Barbosa (2015)

3ª etapa: Modelo Matemático
Com a pesquisa Modelagem Matemática aplicada a cultura do Maracujá os autores
abordaram uma pesquisa com base na produção de mudas de maracujá com o propósito de
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encontrar um substrato que melhorasse o desenvolvimento produtivo das mudas da planta em
questão. Os autores chegaram a conclusão de que alcançaram uma nova aplicação da tecnologia
com uso da função linear, que proporcionou uma avaliação e análise do desenvolvimento dessas
mudas o MCGP (Medida e Crescimento Geral de Produção); sendo capaz de fornecer tal análise,
através de dados coletados de forma simples. Dessa forma foi possível garantir ao produtor, qual o
melhor substrato a se utilizar na produção de suas mudas.

5 Considerações Finais

A realização desta pesquisa proporcionara uma reflexão sobre a interdisciplinaridade,
visto que a matemática que é ofertada em sala de aula pode fugir um pouco da realidade dos
alunos e as vezes não é visível essa relação com as demais disciplinas. Sendo assim a
modelagem matemática nos auxiliara no desenvolvimento como instrumento de aprendizagem
tornando essa transição de algo que se encontra na realidade dos alunos para o que é visto em
sala.
Partindo do ponto de que é interessante a interdisciplinaridade, o curso de Técnico em
Agropecuária nos proporciona um leque de possibilidades para se trabalhar a Modelagem
Matemática, a possibilidade de os alunos indagarem situações reais através da matemática
certamente pode vir a auxiliar no seu rendimento nas disciplinas de matemática.
A pesquisa busca trazer uma reflexão sobre o uso da Modelagem Matemática e os
benefícios que ela pode vir a trazer, auxiliando os professores a fazer essa relação entre as
disciplinas das áreas técnicas e a matemática. Buscar o interesse dos alunos pela matemática
acabou sendo um desafio nos dias atuais proporcionar uma visão diferente da que e vista
muitas vezes em sala de aula pode mudar a concepção do aluno e então atrair o seu interesse,
já que ele observa que está ciência e a base para o alicerce de várias outras.
Barbosa (2001) diz que, trata-se de uma oportunidade para os alunos indagarem
situações por meio da matemática sem procedimentos fixados previamente e com
possibilidades diversas de encaminhamento, sendo assim a pesquisa tem como objetivo
buscar essa reflexão sobre a modelagem matemática e como ela pode contribuir de maneira
significativa nas aulas de matemática e no desempenho dos alunos, dentro das possibilidades
de cada um.
Com o desenvolvimento do projeto espera-se realizar o levantamento de dados do setor
produtivo do IFMT Campus Juína que podem servir de propostas para o ensino de matemática
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a partir da modelagem matemática e assim mostrar aos professores de matemática propostas
que estabelecem uma relação entre as áreas dos saberes técnico e de formação geral.
São muitos os conteúdos matemáticos que estão inseridos nas disciplinas técnicas
oferecidas no IFMT Campus Juína. Está presente pesquisa pode ser relevante tanto para
reflexão em relação à formação dos técnicos em agropecuária, quanto para mudança de nossas
práticas educacionais. Espera-se evidenciar que é imprescindível que ocorra nos cursos
integralizados uma ampla reflexão de um ensino de matemática efetivamente contextualizada
às práticas profissionais.
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Resumo:
O presente estudo tem como objetivo compreender se os resultados da Prova Brasil geram mudanças na
organização do trabalho pedagógico de um grupo de gestores de uma unidade escolar localizada no interior do
Estado de Mato Grosso (MT) e, em caso positivo, como isso se dá. A pesquisa foi realizada nos meses de
fevereiro e março do ano de 2019, tendo como metodologia proposta a análise documental, bibliográfica e
entrevista semiestruturada. As entrevistas realizadas apontaram que a Prova Brasil é um instrumento que
intervém na organização do trabalho pedagógico e, desde que, compartilhada e refletida pelo coletivo da
instituição educacional atua em favor do ensino e da aprendizagem dos estudantes. Ao findar esse estudo
concluímos que as políticas avaliativas educacionais vigentes no país são diretamente orientadas por organismos
multilaterais e internacionais, sendo os resultados desses processos avaliativos incorporados nos contextos
escolares direcionando o trabalho pedagógico de muitos, principalmente, em seus anos de realização.
Palavras-chave: Avaliação externa. Prova Brasil. Ensino. Matemática.

1 Introdução

Na década de 1980, sob a influência do ideário neoliberal, o Brasil reconfigurou seu
contexto político, econômico e social. Tal reconfiguração alterou, substancialmente, as
funções estatais que, desde então, passam a assumir o encargo de planejar, regular e fiscalizar
a execução dos serviços oferecidos pela iniciativa privada tocante à saúde, educação,
segurança, habitação e outros.
No âmbito educacional, as Políticas Públicas Avaliativas ganharam evidências e, a
partir de 1990, a avaliação educacional em larga escala é consolidada em todas as esferas – da
Educação Básica a Superior, institui-se o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB). Pontua Dias Sobrinho (2003, p. 20) que tal ação permitiria ―[...] diagnosticar
quantitativamente a rentabilidade e a eficiência da escola, dos processos pedagógicos e
administrativos‖. Ou seja, testes padronizados elaborados por pessoas externas à unidade
escolar com a intenção de monitorar a qualidade da educação através de dados concretos.
Nesse cenário, este trabalho, tem por temática a Prova Brasil15 que tem por finalidade
―oferecer subsídios para a formulação e reformulação e monitoramento de políticas públicas,
contribuindo, dessa maneira, para a melhoria da qualidade do ensino brasileiro‖ (BRASIL,
15

A Prova Brasil é coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), juntamente com a Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC).
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2008, p. 12). Assim, almejam-se que os dados por ela produzidos subsidiem as instituições
educacionais na elaboração e (re)orientação de ações pedagógicas e administrativas que visem
a melhoria da qualidade da educação.
A este respeito questionamos: Como a Prova Brasil vem sendo compreendida por um
grupo de gestores de uma unidade escolar localizada no interior do Estado de Mato Grosso,
com foco no ensino da Matemática, e quais as repercussões dessa no desenvolvimento do
trabalho pedagógico realizado por eles no interior da escola?
Visando responder tais indagações adotamos como procedimentos de pesquisa a
análise documental, bibliográfica e entrevista semiestruturada tendo por objetivo perceber a
realidade histórico-social do lócus investigado, pontualmente como o trabalho pedagógico é
desenvolvido no interior dessa escola em ano de aplicação de Prova Brasil: para controlar ou
para emancipar? Traremos para este momento, as falas dos gestores desta unidade
educacional que, por meio de suas práticas pedagógicas, orientam e coordenam o trabalho
docente articuladas com as metas e diretrizes da política de avaliação externa em foco.
Essa investigação está estruturada com uma parte introdutória, três seções teóricometodológicas e considerações finais. Na primeira seção, segue a introdução, na segunda
apresentamos os aspectos metodológicos da investigação na qual pontuamos sobre o lócus da
pesquisa, a escolha dos sujeitos pesquisados e os instrumentos de coleta de dados.
Posteriormente, descrevemos, brevemente, a Prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - IDEB no cenário das avaliações em larga escala. Em seguida, discorremos
as falas dos sujeitos quanto às implicações desta avaliação em suas práticas pedagógicas,
principalmente no que tange a disciplina de Matemática.
Nas considerações finais, analisamos, de forma entrelaçada, os dados oriundos da
pesquisa com o contexto da unidade escolar – ora lócus da pesquisa – fundando-se em um
movimento dialético entre aos conceitos dados pelas políticas avaliativas e os conceitos
realizados pelos gestores escolares.
As análises originadas nesta investigação visam auxiliar nos diálogos a respeito da
avaliação externa às unidades escolares e, paralelamente, aliar ações consistentes à efetiva
aprendizagem do estudante.
A seguir, delineamos o percurso metodológico desenvolvido ao longo da pesquisa.

2 Aspectos metodológicos

2326

O presente trabalho segue o enfoque qualitativo, que corrobora com Córdova e Silveira
(2009) por compreendermos que essa abordagem possibilita aprofundarmos na compreensão
de um grupo social, não atribuindo enfoque maior a representatividade numérica deste grupo,
bem como a quantificação de dados que são tão subjetivos e ora imensuráveis.
O objetivo principal é captar por meio das falas dos profissionais da educação - de uma
escola localizado no interior de Mato Grosso – quanto às implicações da Prova Brasil no
desenvolvimento de seus trabalhos pedagógicos, de modo a compreender se os resultados
dessa avaliação externa geram mudanças na organização e condução de referidas práticas
pedagógicas nesse contexto, e, em caso positivo, como isso vem ocorrendo tendo em vista o
imperioso cargo ao cumprimento das metas estabelecidas a cada ano de avaliação.
A pesquisa tem como lócus a unidade escolar em que os sujeitos participantes atuam
como gestores na função de: Direção Escolar, Coordenação Pedagógica Ensino Fundamental Anos Iniciais (AI) e Anos Finais (AF). A escolha de tais sujeitos se justifica tendo em vista
que suas concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem de matemática e a
importância de incorporar as avaliações externas no trabalho pedagógico, em conjunto com o
cumprimento de metas, para o processo de ensino poderão servir como norteadoras das
práticas pedagógicas dos professores que desenvolvem o ensino da Matemática nos anos
iniciais e finais do Ensino Fundamental a cada ano de aplicabilidade da avaliação externa.
A coleta de dados foi realizada nos meses de fevereiro e março do ano de 2019 e em
dois momentos. No primeiro, definimo-la como exploratória na qual dialogamos com os
sujeitos participantes da pesquisa a fim de captar dados iniciais visando definir e ajustar os
procedimentos metodológicos à realidade investigada. No segundo momento, o trabalho de
coleta de dados foi mais intenso no qual realizamos as entrevistas semiestruturadas.
Logo, apropriarmos como procedimentos de pesquisa a análise bibliográfica e
documental, que segundo Oliveira (2007) a primeira ancora-se em referenciais teóricos que já
sofreram tratamento analítico (livros, artigos, dissertações, teses, etc.), já a segunda é aludida
como estudo em documentos que ainda não receberam este tratamento analítico (portarias,
legislação, atas, etc.). Ambos os métodos, se referem a estudos minuciosos e que percorrem
todo o desenvolvimento do trabalho. Nesse artigo, entrelaçam-se o estudo sobre políticas
avaliativas, o ensino da Matemática, documentos oficiais do INEP, análise de dados do IDEB
nacional, estadual e municipal.
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Além das análises bibliográfica e documental, a partir dos estudos de Szymanski
(2018), coletamos dados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com os três
profissionais da educação que ocupam os cargos de direção e coordenação pedagógica da
referida escola, visando abranger as projeções para o trabalho pedagógico com o ensino de
Matemática no contexto de Prova Brasil, para que posteriormente nos seja possível realizar
um estudo junto aos professores de Matemática e Pedagogos desta mesma unidade escolar, a
fim de conhecer e analisar o trabalho por eles desenvolvidos em ano de realização da Prova
Brasil, de modo a verificarmos se há, e como ocorre a influência destas práticas avaliativas
como balizadoras das práticas pedagógicas destes docentes.
Apresentados o caminho metodológico deste trabalho partimos para a explanação da
política pública de avaliação, conceituamos a Prova Brasil e expomos o IDED da unidade
escolar, lócus da pesquisa contrapondo com os índices das esferas nacional, estadual e
municipal.

3 A Prova Brasil e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

Nas últimas três décadas, as políticas avaliativas, em suas variadas configurações e
efeitos, tem assumido uma enorme centralidade no cenário educacional no país (SÁ, 2009). O
discurso propagado pelo Governo Federal é de que o investimento em avaliação em larga
escala gera qualidade do sistema educacional brasileiro.
Em um cenário de Estado Regulador, que em 1995, consolidou-se no país o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que tem por finalidade ―oferecer
subsídios para a formulação e reformulação e monitoramento de políticas públicas,
contribuindo, dessa maneira, para a melhoria da qualidade do ensino brasileiro‖ (BRASIL,
2008, p. 12). Assim, a avaliação passa a ser instrumento de gestão governamental frente à sua
obrigatoriedade de tanto autoanalisar-se como de divulgar a sociedade civil o cumprimento de
metas e indicadores de desempenho e, se justificar, caso falhe. Para Lima (2011) é a
materialização de um modelo administrativo alicerçado na gestão por resultados.
Inserido nesse contexto está a Prova Brasil que se constitui de uma avaliação
diagnóstica com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema
educacional brasileiro. Esse instrumento avaliativo é aplicado a cada dois anos, aos estudantes
do quinto e nono ano do Ensino Fundamental, o qual avalia habilidades e competências no
ensino de Língua Portuguesa e Matemática. Em outras palavras, visa o diagnóstico das
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habilidades que foram desenvolvidas e quais ainda precisam ser melhoradas. Trata-se de um
monitoramento permanente, por parte do Governo, para mensurar o conhecimento dos
estudantes quanto à leitura e à resolução de problemas.
Dentro desse patrulhamento governamentalmente, em 2007, institui-se o IDEB que
visa identificar quais são as unidades educacionais que apresentam maiores fragilidades no
desempenho escolar. A lógica para determinar a fragilidade da escola é a combinação entre
fluxo (taxas de aprovação, reprovação e evasão) e aprendizagem (médias de desempenho)
expressa em valores de 0 a 10.
Nessa perspectiva, realizamos comparativos dos resultados do IDEB nas esferas
nacional, estadual e municipal, e constatamos que a escola escolhida para a pesquisa vem
atingindo, e, em alguns momentos, ultrapassando, as metas a cada ano de avaliação, e que
seus resultados de IDEB têm se destacado entre os de outras escolas do município, o que nos
instiga a compreender o trabalho pedagógico desta unidade escolar.
Centralizamos nossa análise nos dados do IDEB na Rede Estadual (escolas urbanas da
rede estadual), os quais constam no site do INEP. Compreendemos ser esse o espaço onde se
localiza a escola na qual buscamos analisar a proposta de trabalho pedagógico para
cumprimento de metas estabelecidas a cada ano de avaliação da Prova Brasil.
Tabela 1 – IDEB nacional 2005-2017 e suas projeções para o ano de 2021
Ensino fundamental
IDEB observado
Projeções
Anos
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
Rede
Iniciais
3,9
4,3
4,9
5,1
5,4
5,8
6,0
5,9
6,1
estadual
Finais
3,3
3,6
3,8
3,9
4,0
4,2
4,5
5,1
5,3
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme dados obtidos através do site INEP.

As informações contidas na Tabela 1 se referem ao IDEB nacional, a partir das quais
constatamos que o resultado numérico deste índice nacionalmente permanece em constante
crescimento, sendo que nos anos iniciais do Ensino Fundamental isso vem ocorrendo em um
ritmo mais acelerado se comparado ao dos anos finais.
No ano de 2017, conforme o Quadro 1, o IDEB nacional aparece com 4,5 pontos nos
anos finais, e ainda não supera a meta projetada para 2019 (5,1), estando a 0,8 pontos distante
de atingir a projeção para 2021 (5,3). Porém, cabe ressaltar que essa verificação nos permitiu
constatar que todas as metas projetadas para cada ano de avaliação foram cumpridas, e
intuímos que isso tem representado um grande esforço de educadores e equipe gestora das
escolas, em rede nacional, pela busca da organização do trabalho pedagógico e por
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metodologias que fortaleçam o cumprimento dessas metas de modo a manter ―suas
instituições‖ no patamar ideal de qualidade de ensino ofertado à sociedade.
Tabela 2 - IDEB estadual e municipal 2005-2017 e suas projeções para o ano de 2021

Rede
estadual

Ensino fundamental
IDEB observado
Lócus
Anos
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Mato
Iniciais
3,6
4,4
4,9
5,1
5,1
5,6
5,8
Grosso
Finais
2,9
3,6
4,2
4,3
4,2
4,5
4,6
Mirassol
Iniciais
3,5
4,8
5,6
5,0
5,1
5,5
5,8
d‘Oeste
Finais
3,2
3,7
4,4
4,2
4,0
4,5
4,7
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme dados obtidos através do site INEP.

Projeções
2019 2021
5,5
5,8
4,6
4,9
5,5
5,8
5,0
5,2

Na Tabela 2 constatamos que os indicadores do IDEB, tanto estadual quanto
municipal, no período de 2005 a 2009, permaneceram em constante crescimento para os anos
iniciais e finais do Ensino Fundamental, porém, os resultados estaduais e municipais dos anos
de 2011 e 2013 se mantiveram ou sofreram depreciação. No entanto, ao revisitarmos o local
de origem desses dados percebemos que eles representam cumprimento das metas
estabelecidas, exceto no ano de 2013 dos anos finais no município de Mirassol D‘Oeste,
quando atingiu o resultado de 4,0, estando 0,1 abaixo da meta desse mesmo ano.
Os dados apresentados pelo INEP e que foram coletados e sintetizados nesses quadros,
nos revelam que as metas estabelecidas para os anos iniciais do Ensino Fundamental possuem
projeções com quantitativos numéricos elevados se comparadas aos anos finais. Nas três
esferas reportadas, os anos iniciais abrangem as metas estabelecidas para cada biênio,
chegando, em 2017, a atender, ou muito próximo de atender, ao que é estabelecido como meta
para 2021.
Neste contexto, a Prova Brasil, mesmo sendo um instrumento avaliativo padronizado e
elaborado por sujeitos externos ao ambiente escolar, tem características de avaliação interna,
sendo uma ferramenta a serviço da aprendizagem do estudante, dos docentes e do
desenvolvimento da instituição escolar e que movimenta o trabalho pedagógico das escolas.
Para Melchior (2003, p. 53), ―é um ponto de parada, na trajetória educativa para um balanço e
diagnóstico para o reinício da caminhada‖. Isto é, gestores das instituições escolares podem
usar as avaliações externas como subsídios que orientam as reflexões e tomadas de decisão
tanto no projeto político-pedagógico da escola quanto nas políticas educacionais.
Portanto, é neste contexto em que se localiza a referida escola e que nos inquieta em
compreendermos as implicações destas avaliações externas em suas práticas pedagógicas em
ano de avaliação, principalmente no que tange a disciplina de Matemática, desafiadora ao
olhar dos sujeitos como revelaremos em algumas passagens a seguir.
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4 A qualidade do ensino, o trabalho pedagógico e o ensino da matemática na concepção
da equipe gestora da escola pesquisada

Em nossas pesquisas, verificamos que os resultados da Prova Brasil são divulgados no
site do INEP e podem ser acessados pela instituição escolar e devem ser ―incorporados pelos
professores, diretores, gestores e pela própria sociedade, e que fomentem o debate e um
trabalho pedagógico que subsidiem a melhoria da qualidade educacional dos sistemas‖
(BRASIL, 2011, p. 2). Nesse sentido, levantamos a nossos colaboradores o seguinte
questionamento: Como os resultados do IDEB são utilizados pela escola? Como são
divulgados?
Verificamos que a divulgação dos resultados alcançados com as avaliações externas,
se torna, internamente, uma prática rotineira, com o propósito de que todos os profissionais da
unidade passem a conhecer o compromisso da escola com o cumprimento desses resultados.
Porém o cumprimento de metas torna-se enfático aos professores de 5° e 9° ano, como declara
a diretora da referida escola:
[...] esses resultados, a gente geralmente, principalmente com os professores de
quinto e nonos anos, a gente faz essa fala: Olha, a gente tem tanto, a nossa meta é
tanto, a nossa meta é 5,6 e no último IDEB nós alcançamos 5,3 e nesse ano nós
queremos pelo menos bater a média [...] (Direção escolar)

Percebe-se que a escola, no intento de cumprir as metas, apreendendo a
responsabilidade pelo sucesso ou não desse alcance, passa a utilizar estes dados para
conscientizar a equipe de profissionais a fim de que se sintam protagonistas na ação voltada a
alcançar os resultados projetados. E, além disso, possam estabelecer suas próprias metas para
compensar o resultado que não foi alcançado na última avaliação com a Prova Brasil.
Na tabela 3 demonstramos os dados da escola pesquisada.
Tabela 3 – IDEB de uma escola estadual no município de Mirassol D‟Oeste 2005-2017 e suas projeções
para o ano de 2021
Ensino fundamental
IDEB observado
Projeções
Anos
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Rede
Iniciais
4,5
5,3
6,5
5,8
5,6
6,0
6,3
6,3
6,5
estadual
Finais
4,1
4,4
4,8
4,7
5,2
5,3
5,2
5,8
6,1
Fonte: Elaborado pelo autor, conforme dados obtidos através do site INEP.

Percebemos que a escola em Mirassol D‘Oeste vem cumprindo as metas que são
estabelecidas a cada ano de avaliação, embora se observe que tanto para os anos iniciais
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quanto os finais a elevação dos resultados não ocorre de forma constante, pois ora há perda,
ora há retomada de fôlego.
Observamos que os resultados dos anos iniciais são maiores, tanto em abrangência
quanto em projeções para essa escola, sendo observados também nas esferas nacional,
estadual e municipal. Porém, percebemos que de 2005 a 2015, para os anos finais, todas as
metas projetadas foram atendidas e que apenas em 2017 o resultado de 5,2 não atingiu a meta
de 5,6 para o mesmo ano, estando 0,6 ponto distante do que é estabelecido para 2019 (5,8) e
0,9 ponto do ano de 2021 (6,1).
No entanto, conforme diz Silva (2009, p. 225, apud CUNHA et al., 2018, p. 236), ―a
qualidade social da educação escolar não se ajusta, portanto, aos limites, tabelas, estatísticas e
fórmulas numéricas que possam medir um resultado de processos tão complexos e
subjetivos‖. Do mesmo modo a qualidade do ensino não deve ser apenas representada por
dados numéricos, quantificados por meio de avaliações padronizadas e que são aplicadas em
todo o território nacional.
E é nesse sentido que caminha a compreensão de nossos entrevistados sobre a
qualidade de ensino, como pode ser observado nos excertos a seguir:
Nem sempre o IDEB consegue representar uma qualidade, por que, infelizmente
nestas avaliações se trabalha com métodos quantitativos [...] para estas
avaliações, um resultado bom depende de grandes números das médias [...] muitas
vezes desconsideram que a escola tem que ter, oferecer uma boa estrutura para o
aluno estudar, para o professor trabalhar, se sentir confortável no ambiente da
escola [...] é uma infinidade de fatores. É necessário bons profissionais,
motivados, preparados [...] (Direção escolar)
A boa qualidade de ensino vai envolver o professor ter conhecimento sobre o seu
aluno, saber como ele está em sala de aula, quais suas necessidades, para ter as
intervenções pedagógicas [...] trazendo as situações problemas para resolverem
em conjunto [...]. (Coordenador AF)

Na concepção da direção e coordenação escolar, representar a qualidade de ensino por
meio de dados quantitativos é muito desafiador, pois esses dados não revelam outros fatores
que intervêm no processo de ensino e aprendizagem e que muito comprometem o ensino nas
escolas. Nesses casos, esses dados acabam por revelar um conhecimento pontual do aluno e
que foi trabalhado durante o ano em que será aplicado o instrumento de avaliação para
mensurar a qualidade de ensino no país.
Dessa forma, Cunha et al (2018), pautados em Libâneo e Silva (2016), alertam para a
perspectiva das avaliações externas representarem a qualidade do ensino, enfatizando o

2332

alcance de metas projetadas que pouco consideram a adequação metodológica, as
características individuais e sociais dos alunos e seus desafios de aprendizagens que são
observados e diagnosticados pelos professores durante toda sua jornada como educadores na
Educação Básica. No entanto, confirma-se o desafio apontado pela equipe gestora escolar, no
que tange ao fato de representar quantitativamente a qualidade do ensino, sendo esta
permeada por uma infinidade de fatores demonstrada mediante o resultado numérico de
avaliações externas.
Embora os sujeitos desta pesquisa percebam que os resultados disponibilizados no site
do INEP possam, de fato, não representar a qualidade do ensino na escola, não deixam de
considerá-los. Isso faz com que incorporem esses resultados ao cotidiano das práticas
pedagógicas, no intuito de orientar os demais educadores a utilizá-los e assumirem metas,
com o objetivo de abranger suas metodologias no trabalho pedagógico com os alunos.
Questionamos: E o ensino da Matemática em ano de Prova Brasil? Antes de
adentrarmos as falas dos sujeitos da pesquisa julgamos ser de grande valia construirmos uma
breve compreensão sobre o ensino da Matemática, em um recorte temporal de 1960 a 1990, e
com ele percebermos que as práticas pedagógicas nos espaços escolares para ensino desta
disciplina passam a sofrer influência do contexto social, político e econômico do país.
Pautados em Carvalho (2011) e Cunha et al (2018), constatamos que o ensino da
Matemática vem sendo constituído historicamente, dentro e fora dos ambientes acadêmicos,
na formalização precoce de conceitos, pelo excessivo treino de habilidades e mecanização de
processos sem compreensão, sendo a Matemática concebida como uma ciência pronta e
acabada, pouco flexível em seus métodos que compreendem a resolução de problemas e
demais aplicações. No entanto, essa perspectiva muito tem contribuído para o engessamento
de conceitos, planejamentos e práticas pedagógicas, que são replicadas continuamente, e com
os altos índices de reprovação ou retenção de estudantes nesta disciplina.
Ao nos reportarmos às décadas de 1960 e 1970, percebemos que o ensino da
Matemática, no Brasil, passou a ser influenciado pelo Movimento da Matemática Moderna,
que, segundo Cunha et al. (2018), considerava a valorização do ensino da matemática
indispensável à formação cientifica e técnica, e também a conciliação entre matemática
avançada e matemática mais acessível.
Esse movimento se difundiu no Brasil por meio dos materiais didáticos de influência,
durante longo período, com promessas de um ensino mais atraente, visando superar a sua
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rigorosidade tradicional. Porém, de acordo com a concepção de Cunha et al. (2018) e
Drobowolski e Pinto (2009), percebemos que esse movimento se preocupou com a linguagem
matemática, simbologia dos conjuntos, estruturas algébricas, topologia etc.; uma matemática
como é vista por estudiosos e pesquisadores, um ensino pautado na excessiva preocupação
com formulações se distanciando de questões práticas, consequentemente fora do alcance dos
alunos.
Nos anos de 1980, depreendemos dos excertos de Cunha et al. (2018) que o ensino da
matemática no contexto brasileiro passou a ser implicado por recomendações internacionais,
destacando que o ensino deveria ser enfático na resolução de problemas, o que impulsionou
novas discussões curriculares.
No entanto, diferente dos anos de 1990, o que hoje se evidencia como proposta de
ensino da matemática é que essa disciplina seja vinculada ao ensino de competências e
habilidades, ou seja, um ensino pautado em uma pedagogia de resultados ligado à perspectiva
neoliberal, e também à descentralização do Estado. Isso tem implicação direta no trabalho e
nas práticas pedagógicas nos espaços escolares, em que percebemos a preocupação em
abranger as metas preestabelecidas pelas políticas educacionais orientadas por organismos
multilaterais, fazendo uso das avaliações externas como principal recurso para evidenciar a
qualidade do ensino, da educação no país.
Sendo assim, questionamos a equipe gestora sobre o ensino de Matemática em ano de
Prova Brasil, na intencionalidade de verificarmos se há flexibilização das práticas
pedagógicas inerentes aquele contexto escolar de modo a contribuir não apenas para o
cumprimento de metas estabelecidas externamente. Constatamos que as orientações da equipe
gestora pautam-se em trabalhar em paralelo com o currículo da escola, a matriz de habilidades
e competências da Prova Brasil. Para tanto, utilizam métodos alternativos, como jogos,
videoaulas, materiais manipuláveis e metodologias que venham a despertar o interesse do
aluno pelo aprendizado em Matemática, uma disciplina desafiadora, conforme observamos no
seguinte excerto:
[...] a gente tem um currículo, temos ali componentes curriculares que
independente se for ano de avaliação ou não, nós precisamos contemplar
esse currículo [...] a matemática em especial que é uma disciplina um pouco
mais desafiadora para conquistar os alunos, a gente tenta trabalhar de uma
maneira a conquistá-lo. A gente pede para pessoal desenvolver jogos,
utilizar de videoaulas, então a gente está focando bastante em relação a
isso. (Coordenação Pedagógica AI)
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Percebemos nas falas da equipe gestora o comprometimento com os resultados dessa
avaliação externa, de modo a movimentar todo o quadro de professores de Matemática e
Pedagogia a articularem seus planejamentos bimestrais e anuais, abrangendo as habilidades e
competências da Prova Brasil.
Então a Matemática, ela tem que ser pautada na questão da aprendizagem,
onde o aluno tem que saber os números, as grandezas, as medidas, as
probabilidades, as estatísticas, a geometria, a álgebra [...] e o professor têm
que ficar atento a isso enquanto ter que ensinar essas áreas de competências
a seu aluno e este ensino será pautado através de testes, trabalhos,
simulados, onde a coordenação pedagógica vai estar apoiando este
professor com as suas necessidades diárias para este ensino[...]
(Coordenação Pedagógica AF)

O trabalho pedagógico da escola com a disciplina de Matemática, em períodos de
avaliação, não difere do que é proposto aos pedagogos e professores para o trabalho com a
disciplina de Língua Portuguesa. Percebemos que, em anos de avaliação, os professores não
devem abrir mão de cumprir o currículo da escola, mas também devem assumir o
compromisso junto à unidade escolar e aos alunos para o alcance das projeções das metas
bianuais, alterando e remodelando os instrumentos e práticas avaliativas na escola. Para isso,
em 2017, a SEDUC ofereceu apoio ao disponibilizar modelos de simulados para as escolas
prepararem os alunos.
Geralmente em ano de IDEB, a gente foca bastante em simulados. No ano
de 2017, a própria SEDUC mandou simulado para a gente aplicar no
sentido de preparar esses alunos para o IDEB[...] e aí é onde a gente
propõe os simulados [..] e acostumando esses alunos a fazer provas
semelhantes a provinha do IDEB [...]a gente começa a transformar nossas
avaliações [...] semelhantes a do sistema de avaliações do IDEB, para
tentar fazer esse equilíbrio[...] para poder conseguir um bom número de
resultado no IDEB. (Direção Escolar).

De acordo com a manifestação da direção da escola, percebemos que há necessidade
de reformular os instrumentos em que se baseiam as práticas avaliativas dentro da escola, pois
o formato de avaliação difere do que, rotineiramente, é praticado pelos professores. Nesse
sentido, a escola busca equilibrar, equiparar seu instrumento de avaliação ao modelo proposto
pelo SAEB e, com isso, nortear as orientações da coordenação pedagógica para a prática dos
professores na escola.
[...]os simulados são muito necessários diariamente para que possa
preparar o aluno para essa prova. (Coordenação Pedagógica AF)
[...] Se mais de 50% da sala não foi bem naquele objetivo, naquela
habilidade, você vai recapitular conteúdos, questões, e a aula referente
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aquele objetivo, aquela capacidade, aquela habilidade que nem metade da
sala foi bem[...] para que caso caia na prova que eles vão fazer, eles vão
conseguir resolver, e assim você vai trabalhando durante o ano inteiro.
(Direção Escolar)

Constatamos que a prática de aplicação de simulados é a base do trabalho pedagógico
desenvolvido na disciplina de Matemática em ano de Prova Brasil. Mas a proposta de fazer
uso dessa metodologia pauta-se na concepção de avaliação diagnóstica, não com caráter
desinteressado de fazer uso ou não dos resultados, ou de simplesmente treinar o aluno para
atingir as metas preestabelecidas.
[...] A intenção com os simulados é a gente pegar o resultado e ver onde
está a maior dificuldade do aluno[...] Aplicamos no primeiro bimestre?
Ótimo, agora vamos fazer uma tabela, gráficos, e vamos fazer uma análise
de dados e ver onde está a maior dificuldade da turma. Diante disso, se for
preciso [...] vamos reaplicar a avaliação, ou trabalhar para que no próximo
bimestre a gente consiga rever aquilo em que o aluno não foi bem. Onde a
maioria teve dificuldade [...] qual conteúdo e tentar recuperar, fazendo esse
trabalho de vai e vem [...] (Coordenação Pedagógica AI)
Na

concepção da gestão escolar, a aplicação de simulados, visando à avaliação

diagnóstica, contribui para que os alunos consigam realizar a Prova Brasil, havendo a
responsabilidade de o professor fazer o feedback dos erros e acertos cometidos pelos alunos
com o simulado. Isso fortalece os pontos fortes e sana os desafios encontrados em
determinadas habilidades e competências, e o professor estará contribuindo para enriquecer o
processo e o aprendizado do aluno muito além do preparo para avaliações externas.
Por tanto, o trabalho pedagógico e as projeções da escola estadual, localizada no
interior do estado de Mato Grosso, para os anos de avaliação externa, Prova Brasil, são
orientados por meio dos resultados obtidos em avaliações da SAEB em anos anteriores, que
passam a ser incorporados às práticas pedagógicas da gestão escolar que orientam os
professores a fazerem uso da elaboração e aplicação de simulados que contemplem a matriz
unificada, as habilidades e competências da Prova Brasil. Isso em paralelo aos seus
planejamentos bimestrais e anuais, contribuindo para o aprendizado do aluno, fazendo o
feedback das potencialidades e fragilidades da turma, revendo o planejamento docente, e não
apenas treinando o aluno para realizar a avaliação, mas contribuindo para a construção do
conhecimento matemático.

5 Considerações finais

2336

Com a proposta de conhecer o trabalho pedagógico desenvolvido em uma escola no
interior do Estado de Mato Grosso, com ênfase no ensino da Matemática em ano de realização
de Prova Brasil, depreendemos que o trabalho pedagógico da gestão desta unidade escolar é
pautado pelo processo de conscientização da equipe de educadores, alunos e pais sobre o
compromisso da escola em atingir as metas estabelecidas por órgãos externos à realidade
escolar e que são utilizadas para representar a qualidade do ensino da Educação Básica.
Nas falas dos educadores que estão ocupando a função de gestores, constatamos que a
prática da aplicação de simulados é frequente e comum em anos de realização de Prova
Brasil. Porém, mesmo focados na elaboração e aplicabilidade de práticas avaliativas que
contemplem os moldes, habilidades e competências de avaliações externas, na percepção dos
gestores, os educadores (gestores, professores e toda equipe escolar) não abandonam o
currículo de Matemática que orienta a apropriação de metodologias e práticas pedagógicas
buscando motivar os alunos a aprenderem essa disciplina culturalmente desafiadora.
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Resumo:
O presente artigo trata-se de um relato de experiência ocorrido durante o Programa de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), no ano de 2017, com a aplicação da oficina ―Uma forma diferente de demonstrar o teorema
de Pitágoras‖, cujo objetivo foi utilizar o quebra-cabeça pitagórico como recurso pedagógico manipulável. Uma
proposta metodológica diferenciada para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem da disciplina de
matemática. O quebra-cabeças foi utilizado para facilitar o entendimento dos conceitos envolvidos no teorema de
Pitágoras, de forma sucinta e objetiva. Para validar essa proposta, realizamos aplicação de atividades antes e
depois da oficina, e finalizamos com um questionário para demonstrar o número de alunos que acertaram as
questões antes e depois da oficina. Os resultados indicaram que antes da oficina uma pequena porcentagem teve
êxito na resolução das atividades. E após aplicação percebeu-se que o resultado foi satisfatório, pois a maioria
dos alunos conseguiu resolver a atividade proposta. Dessa forma o processo de ensino-aprendizagem através do
material didático manipulável, começou a fazer sentindo para aluno, no instante que os discentes
compreenderam o teorema na prática, ou seja, envolvendo situações do dia a dia. A realização deste trabalho nos
expõe a experiência única com a matemática, alcançando o principal objetivo que é apresentar uma matemática
que faça sentindo na vida do aluno. Portanto, nesta concepção evidenciamos que foi viável e satisfatório o uso da
metodológica alternativa para ensinar aos alunos sobre teorema de Pitágoras.
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Teorema de Pitágoras. Materias manipuláveis.

1 Introdução

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência ocorrido durante o Programa de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no ano de 2017, sobre os resultados alcançados em
uma oficina intitulada: ―Uma forma diferente de demonstrar o teorema de Pitágoras‖, cujo
objetivo foi usar uma metodologia alternativa para apresentar uma matemática que faça
sentido para aluno, por intermédio do material lúdico. Segundo Grando (2014, p.188), ao
utilizar recursos didáticos diferenciados proporciona aos estudantes a oportunidade de
investigar, descobrir o gosto pela matemática e buscar novos métodos de resolver
determinados problemas. Assim, surgiu a ideia de utilizar o quebra-cabeças Pitagórico como
recurso pedagógico manipulável para facilitar o processo de ensino e aprendizagem sobre o
teorema de Pitágoras.
Esse quebra-cabeça é formado por um conjunto de figuras simples que podem ser
montadas de várias maneiras. Uma forma lúdica na resolução das atividades e na
demonstração do teorema de Pitágoras. Os seguintes aspectos geométricos do Teorema de
Pitágoras foram explorados: a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos de
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um triângulo retângulo for igual a área dos quadrados construídos sobre a hipotenusa desse
triângulo.
Alguns autores ressaltam também sobre a relevância da demonstração do Teorema de
Pitágoras não somente por áreas dos polígonos, mas também pelo volume dos sólidos.
Segundo Bidim (2015), o Teorema de Pitágoras como material concreto é um instrumento que
pode ser utilizado para verificar a relação entre a soma do volume dos catetos e o volume da
hipotenusa. Sendo uma excelente alternativa metodológica, pois é dinâmico e interessante, e
possibilita uma maior interação entre aluno e professor, e dessa forma socializando o
conhecimento adquirido.

2 Referencial Teórico

Nota-se que um dos grandes desafios na atualidade é despertar atenção dos alunos, uma
das alterativas que vários pesquisadores defendem, é justamente a importância da criatividade
de escolha de um material didático como proposta metodológica para o ensino de matemática.
Entre eles podemos destacar em caso particular utilização de material didático manipulável
lúdico. Turrioni e Perez (2006) apud Rodrigues e Gazire (2012, p. 02) afirmam que, ―o
material concreto é fundamental para o ensino experimental, uma vez que facilita a
observação, análise, desenvolve o raciocínio lógico e crítico, sendo excelente para auxiliar o
aluno na construção dos seus conhecimentos‖.

É importante ressaltar que ao se trabalhar com materiais concretos, com
experimentos, com o uso de instrumentos de medida e de desenho, com situações do
cotidiano, os estudantes têm a oportunidade de investigar, descobrir e redescobrir
métodos de resolver determinados problemas, e isso desperta o gosto pela
matemática (WAPPLER; GRANDO, 2014, p.188).

De acordo com Lourenço e Paiva (2010) a presença de um laboratório de matemática
nas escolas, com diversos materiais didáticos, melhora significativamente a qualidade do
ensino. Enquanto para algumas escolas isso não é realidade, se faz necessário que o docente
seja criativo e investigador para poder escolher e produzir material manipulável com objetivos
já definidos.
Nesse sentido é comum perceber que muitos professores sentem necessidade de
resultados satisfatório tendo consciência que é preciso estimular o interesse dos alunos em
aprender matemática nos dias atuais. Fiorentini e Miorim (1990) afirmam que a busca por
alternativa metodológica vem aumentando cada vez mais por parte de professores, que
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acreditam que é possível quebrar esse paradigma, em relação ao aprendizado dos alunos nas
aulas de matemática. E dessa forma buscam respostas participando de encontros, conferências
ou cursos, com intuito de adquirir uma melhor qualidade de ensino de uma forma
diferenciada. Pois acreditam que com isso os alunos possam entender o conteúdo de
matemática de uma forma prazerosa e com mais facilidade.
Temos consciência também de que, quando um professor desperta na criança a
paixão pelos estudos, ela mesma buscará o conhecimento e fará tudo para
corresponder e não decepcionar. [...]. Quando a pessoa descobre que a maior e
melhor escola é aquela que existe dentro dela mesma, ninguém mais a segura. [...].
Isso tudo se resume numa questão: ―Saber despertar, conscientizar e confiar‖
(ALMEIDA,1990, p.43).

Os materiais concretos possibilitam aprender matemática de uma forma lúdica. Ao
trazer para a sala de aula essas atividades, torna o processo de ensino e aprendizagem mais
satisfatório para o aluno, desenvolvendo habilidades na manipulação facilitando o trabalho do
professor de matemática desde que seja bem planejada para alcançar os objetivos dos
conteúdos proposto a ser ensinado. Segundo Rodrigues e Gazire (2012, p. 04) o material
concreto permite a transformação por continuidade, ou seja, a estrutura física do material vai
mudando à medida em que ele vai sofrendo transformações, por meio de operações impostas
pelo sujeito que o manipula.
Galletti e Gandulfo (2013, p. 06) afirmam que o Tangram ou quebra-cabeças, tem como
objetivo a assimilação e a verificação do Teorema de Pitágoras, a partir da manipulação das
peças. E assim conseguir decompor os quadrados construídos sobre os catetos e depois
equicompor em um quadrado de lado igual à hipotenusa. A soma das áreas dos quadrados
construídos sobre os catetos é igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Com
isso deixa bem claro o talento e dedicação do professor seguro para ensinar os alunos o
desempenho das atividades.

3 Procedimentos metodológicos

A oficina foi realizada com uma turma de alunos do 1º ano do ensino médio (14
discentes no total), do turno vespertino da Escola Estadual Alfredo José da Silva, localizada
na cidade de Barra do Bugres-MT, com carga horária de 4 horas. No primeiro momento foi
dado boas-vindas aos alunos e o início da oficina, foi explicado o conceito do Teorema de
Pitágoras. Em seguida evidenciou-se que a aula seria por meio de material manipulativo.
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De acordo com Barboza (2014, p. 21) para motivar os alunos a aprender, é fundamental
ainda que o professor tenha competência para conhecer suas necessidades, propondo desafios
adequados, levando-os a construir conhecimento. Nessa perspectiva utilizou-se a oficina de
quebra-cabeças para demonstração do Teorema de Pitágoras, confeccionados em papel cartão.
Foram construídos vários triângulos retângulos com medidas diferentes, e os catetos foram
feitos em forma de quadrados, medindo

.

Posteriormente, os alunos foram reunidos em dois grupos para trabalhar com a
manipulação desse material, com objetivo de compreender a relação das áreas dos catetos e a
área da hipotenusa. Deste modo, durante as atividades propostas na oficina os alunos foram
convidados a decompor os quadrados construídos sobre os catetos em alguns pedaços e
depois reagrupar as peças exatamente sobre o quadrado construído sobre a hipotenusa.
E finalmente, os participantes perceberam que a quantidade de quadradinhos que forma
a área construída sobre os catetos é exatamente a mesma quantidade que forma a área
construída sobre a hipotenusa. Após a demonstração do teorema de Pitágoras utilizando o
quebra-cabeças, foram aplicadas atividades para os alunos resolverem utilizando esse material
concreto e também teste avaliativo para validar o nível de aprendizagem.

4 Descrição e Análise dos Dados

A Figura 1 mostra o envolvimento dos alunos com as atividades. Além disso destaca-se
ainda que houve uma maior interação e fortalecimento das relações interpessoais. Com a
execução desse projeto, considera-se, ter contribuído também para melhoria das competências
e desenvolvimento de habilidades necessárias para aprendizagem do objeto de conhecimento
em questão.
Figura 1- Alunos envolvidos na oficina sobre o teorema de Pitágoras

Fonte: Os autores, 2017
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A partir da realização da oficina foi possível observar que grande parte dos alunos
compreenderam a relação de Pitágoras em um triângulo retângulo, com uso dos materiais
concretos para demonstrá-la usando equivalência da área, conforme mostra a Figura 1. Além
de identificar que a área do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo retângulo, ou
seja, a hipotenusa do triângulo, é igual a soma das áreas do quadrado construído sobre os dois
catetos desse triângulo retângulo.
Os alunos conseguiram ainda ter uma percepção melhor de ângulos, além de entender
todo o processo que estava sendo realizado para chegar na definição do teorema. A
aprendizagem do objeto de conhecimento em questão, apresentou um resultado satisfatório,
pois foi possível analisar por meio das atividades aplicadas. Tais atividades com o material
manipulativo ajudam a compreender melhor os conceitos matemáticos e de forma involuntária
estimula a criatividade consequentemente a aprendizagem (SOUZA, 2010).
O Quadro 1 mostra algumas atividades que foram aplicadas para análise dos resultados.
Os resultados indicaram que 27,2% dos alunos conseguiram resolver as atividades propostas,
antes da oficina, enquanto 72,7% não conseguiram responder as atividades. Entretanto após a
aplicação da oficina o resultado foi positivo considerando que 66,6% dos discentes
conseguiram resolver as atividades com êxito, enquanto 33,3% não conseguiram.

Quadro 1- Atividades realizadas durante a oficina sobre o teorema de Pitágoras
Atividades propostas
Solução da atividade por aluno
Atividades 01- Uma escada apoiada em uma parede
tem a sua base distante de 5 metros da parede
sabendo que o topo da escada está a 12 metros de
altura em relação ao solo determine o comprimento
da escada.
Atividades 02 - Resolução de problemas usando o
teorema de Pitágoras. Qual é o comprimento da
rampa?

Atividades 03- O Pedro e o João estão a gangorra,
como indica a figura: A altura máxima a que pode
subir cada um dos amigos é de 60 cm. Qual o
comprimento da gangorra?

Fonte: Os autores, 2017.

O método de avaliação adotado foi para reforçar os conhecimentos sobre a
demonstração do teorema de Pitágoras, considerando que o sistema eurocêntrico se faz muito
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presente nos currículos atuais. Entretanto trouxemos de forma lúdica o Teorema de Pitágoras,
a partir de uma revisão de alguns conceitos matemáticos, onde objetivamos por meio do
material manipulável, facilitar a compreensão da demonstração do teorema em questão. Pelos
resultados foi possível analisar que grande parte apresentou um resultado positivo referente ao
objeto de conhecimento matemático aplicado.
A manipulação do material concreto os alunos observaram que os quadradinhos que
formam as áreas dos quadrados menores cabem dentro do quadrado maior, construído sobre a
hipotenusa. Conforme Dante (2005, p.60) ―Devemos criar oportunidades para as crianças
usarem materiais manipulativos (...), A abstração de ideias tem sua origem na manipulação e
atividades mentais a ela associadas‖. a qual os educandos socializaram suas respostas com os
demais e discutiram a dificuldade com o demais durante as atividades. Dessa forma
compreender a demonstração apresentada no material manipulável deixou aula dinâmica e
interessante.

5 Considerações Finais

O material desenvolvido para atividade, juntamente com a metodologia proposta,
mostraram-se capazes de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo
abordado (Teorema de Pitágoras). A manipulação de materiais concretos contribuiu para
melhor entendimento da abstração e comprovação das teorias matemática. Além disso,
promoveu maior interação entre os alunos e maior motivação para o desenvolvimento das
atividades propostas.
Se fez notório como os alunos tiveram facilidade de expressar uma situação ―decorar
um teorema‖, Teorema Pitágoras que diz; ―em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado
da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos‖. Fica evidente que muitos alunos não
entendem o processo que é realizado para chegar na solução final. Portanto, usar material
manipulável pode contribuir para aulas mais interessantes, conciliando teorias e práticas nas
aulas de matemática. Estimulando os alunos a entenderem o processo desenvolvido na
questão. A importância de sermos professores reflexivos, sempre refletindo sobre práticas em
sala, adotando metodologia que melhore o ensino de matemática.
Acreditamos na grande contribuição dos que se dedicam ao ensino de matemática,
mesmo sabendo das dificuldades enfrentadas em sala de aula. A integração permanente e
contínua entre a teoria e prática, certamente propiciará uma aprendizagem significava aos
alunos.
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Resumo
O presente estudo busca refletir sobre a prática pedagógica realizada a partir da experiência didática tendo como
recurso o uso de uma caixa com jogos lúdicos. A finalidade desta ação consistiu em promover aprendizagens
necessárias referente a determinados conceitos matemáticos. O objetivo da pesquisa é refletir sobre a prática de
alfabetização matemática a partir deste recurso didático. A intervenção pedagógica foi realizada durante um
semestre em uma escola da rede Municipal de Cuiabá-MT. A metodologia adotada para este estudo pautou-se
em uma abordagem qualitativa interpretativa, tendo como base teórica os estudos de Bogdan & Biklen (1994).
A reflexão sobre o processo de alfabetização e aquisição de conhecimentos advindos de leituras, estudos e
formações possibilitaram compreender que as metodologias adotadas para a realização de determinadas
atividades nos anos iniciais, de certa maneira, influência significativamente no processo de aprendizagens do
conteúdo curricular proposto.
Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Reflexões. Aprendizagem.

1 Introdução
Nas décadas de 1970 e 1980, ocorreram mudanças significativas referente ao processo
de ensino e aprendizagem da Matemática. Os estudos da atualidade tem evidenciado que a
forma de ensinar a partir de estratégias que fazem sentido para o aluno, tem apresentado
resultados satisfatório na aprendizagem de conceitos matemáticos. Para a aprendizagem nesta
perspectiva, são priorizadas metodologias, recursos que envolvam situações do cotidiano no
quais os alunos confrontam seu raciocínio com o dos colegas nas discussões em grupo,
justificam suas escolhas e registram suas próprias hipóteses, buscando resolver situaçõesproblema com mais autonomia.
Autores como Almeida (2001), propõe a educação lúdica como um caminho para a
transformação e a libertação do ser humano, pois ―a educação lúdica está distante da
concepção ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial‖.
Educar ludicamente tem uma significação muito profunda e está presente em todos
os segmentos da nossa vida. Por exemplo: uma criança que joga bolinha ou brinca
de boneca com seus companheiros não está simplesmente brincando e se divertindo;
está desenvolvendo e operando inúmeras funções[...] (ALMEIDA, 2001, p.43)

O autor destaca a importância do lúdico para o desenvolvimento das aprendizagens
dos alunos, pois as interações possibilitam várias formas expressões que auxiliam no
desenvolvimento. Diante do exposto, propomos nesta pesquisa atividades lúdicas dentro de
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uma metodologia de interação que fará parte do cotidiano do aluno no decorrer do ano letivo,
sendo vivenciada na prática educacional.
2 Metodologia

A pesquisa pautou-se em uma metodologia de pesquisa qualitativa que consiste na
busca de um conhecimento (BOGDAN & BIKLEN 1994). Para a realização foram
considerados a riqueza das formas, das ações pedagógicas, do protagonismo do aluno, o
espaço físico entre outros elementos envolvidos nos dados a serem analisados. A pesquisa
qualitativa

interpretativa

abordada

por

Bogdan

&

Biklen

(1994)

pauta-se

na

interpretação/explicação dos dados. A opção por esta abordagem consistiu em compreender
que esta forma de análise é elemento importante para a compreensão das práticas pedagógicas
existentes no âmbito do interior das escolas.

3 O Contexto da Prática
Durante o primeiro semestre observamos as dificuldades apresentadas pelos alunos em
relação aos conteúdos matemáticos. Para tentar amenizar as necessidades de aprendizagem,
foi elaborado uma caixa com jogos matemáticos como recurso didático para contribuir com a
assimilação de conceitos. De acordo com Silva e Kodama:

Quando uma criança brinca, demonstra prazer em aprender e tem oportunidade de
lidar com suas pulsões em busca da satisfação de seus desejos. [...] A curiosidade
que a move para participar da brincadeira é, em certo sentido, a mesma que move os
cientistas em suas pesquisas. Assim, seria desejável conseguir conciliar a alegrada
brincadeira com a aprendizagem escolar. (SILVA; KODAMA, 2004, p.3, grifo do
autor).

Desta forma, compreendemos que o ato aprender é construir o conhecimento a partir
de uma situação concreta, em que o sujeito é levado a refletir sobre a situação apresentada,
para posteriormente construir o novo (conceito) com base em análise devidamente orientada
pelo professor.
3 .1 Os Jogos em Sala de aula

Para a realização na prática, os alunos foram organizados por grupos, em seguida
foram discutidas com os alunos as regras de cada jogo e os combinados para sua realização. A
escolha de um líder do grupo para ajudar no desempenho e desenvolvimento de cada
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atividade sobre os conceitos matemáticos a serem adquiridos com a realização dos jogos
educativos e também para identificar e auxiliar aqueles alunos que apresentaram maior
necessidade de ensino e aprendizagem durante o processo.
Os jogos foram confeccionados em parceria com os alunos, e colocados em uma caixa,
enfeitada com temas matemáticos, que em seguida foi nomeados de ―caixa de jogos lúdicos‖.
Durante os momentos de realização das atividades foram elaborados um quadro de registros
por grupos, que consistia nas pontuações realizadas por cada um deles.
As realizações dos jogos matemáticos aconteceram a cada quinze dias nas aulas de
matemática durante todo o semestre. A avaliação dos jogos foram realizados durante toda a
execução do projeto, observando as dificuldades e avanços dos alunos, deixando flexível para
possíveis mudanças. Os registros destes avanços for realizados ao lado de cada ação a fim de
facilitar a visualização na prática e resultado do projeto.

4 Reflexões da prática no contexto da alfabetização matemática
Com base nos conhecimentos adquiridos sobre o processo de alfabetização,
consideramos que a metodologia adotada para a realização de determinadas atividades nos
anos iniciais, de certa maneira, influência significativamente no processo de aprendizagens do
conteúdo curricular proposto. Desta maneira, procuramos desenvolver atividades que
proporcionasse estes aprendizados aos alunos, embora que, em algumas situações com êxito e,
em outras com certo ―fracasso‖, pois, parecia não ter atingido o resultado da qual eu esperava.
As Atividades desafiadoras, investigativas e exploratórias, não foram após nossas
reflexões sobre o assunto, tão desafiadoras assim, talvez fosse preciso explorar este aspecto
um pouco mais, pois as aulas ainda eram voltadas para resolver atividades propostas, e a parte
de ―criar, inventar modos diferentes de se fazer matemática‖, não foi tão explorado como
deveria.
A utilização recurso de jogos, este sim merece destaque, montamos a caixa com jogos
que envolviam conteúdos como adição, subtração, multiplicação, além daqueles que
possibilitam identificar as formas geométricas.
As atividades de adição e subtração também eram realizadas correspondendo ―valor e
cor‖ de tampinhas. Percebi que com esta atividade os alunos desenvolveram com maior
facilidade o seu raciocino lógico matemático em situações que envolviam associação ou
correspondência. Foi uma experiência muito simples, porém positiva.
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As atividades de Resoluções de problemas eram feitas a partir das situações cotidianas
dos alunos. A elaboração das resoluções de problemas sempre era produzida nos coletivos,
pois a turma deste ano apresentou inúmeras necessidades de ensino e aprendizagem para o
ano/ciclo escolar em que se encontram.
5 Considerações
O ensino da matemática com a estratégia didática ―Caixa de Jogos lúdicos‖ foi
significativo, pois contribuiu de maneira positiva no processo de e aprendizagens dos alunos.
Durante o processo foram capazes de perceberem as relações existentes na multiplicação com
as questões relacionadas ao cotidiano. Ao propormos as atividades lúdicas a partir dos jogos
confeccionados e armazenados em uma caixa, permitimos de certa maneira que fossem
também protagonista do processo

de aquisição do conhecimento ao mesmo tempo

despertarem o interesse pelas aulas.
Acreditamos que o ensino da matemática por nós desenvolvidos foi significativo no
processo de alfabetização matemática dos alunos, mas acreditamos que há ainda na nossa
prática pedagógica a necessidade de avançar um pouco mais no quesito atividades
desafiadoras, investigativas e exploratórias, não que esta temática não tenha sido abordada no
decorrer do ano letivo, mas ainda existe após a leituras e reflexões, a necessidade de serem
mais criativa e dinamizada para que de fato proporcione aos alunos o desejo , ou melhor o
desafio de querer ir sempre mais, ir além.
Neste sentido percebemos que as atividades lúdicas no cotidiano escolar possibilitam
aos alunos e professores inúmeras formas de ensinar e aprenderem. Desta forma, sabemos que
esta temática requer muitos estudos. Assim consideramos que são necessários várias
pesquisas e reflexões sobre o tema.
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Resumo:
O objetivo do presente estudo está em abordar conceitos já existentes do que vem a ser letramento e conectar
uma aproximação com a educação matemática para conceituar o que seja o letramento matemático. O
delineamento do trabalho trata-se de um ensaio de marcação conceitual, onde trazemos algumas definições
levando consideração à importância das variadas práticas e atitudes presentes nas salas de aulas em torna da
leitura e escrita desenvolvidas no ensino da matemática. A metodologia utilizada nesse estudo é de cunho
bibliográfico e ancorado por autores como Soares (2001), D‘Ambrósio (1990) e Fonseca (2004). Compreendese, que por mais que essa temática vem se destacando, ainda necessita de mais discussões sobre o assunto, tanto
no meio acadêmico como nas formações de professores.
Palavras-chave: Letramento. Letramento Matemático. Ensino.

1 Introdução
Começamos o nosso diálogo diante de uma constatação no âmbito educacional. Uma
sala de aula está impregnada de linguagens e, se considerarmos a aula de matemática, muitas
vezes, o que prevalece é um reducionismo da língua materna, com a prevalência da linguagem
matemática. Talvez ai resida uma das possíveis causas do fracasso escolar em matemática.
Nem todos os alunos conseguem pensar na linguagem abstrata e formal da matemática. Ela
necessita do apoio da língua materna, da sua oralidade e das suas formas de comunicação
social. Não estamos desconsiderando que o ensino da matemática deve visar à abstração e à
formalização, mas diferentes caminhos possibilitam que esses objetivos sejam alcançados e
uma das possibilidades para esse alcance é desenvolver um ensino pautado no ―Letramento
matemático‖, mas enfim o que é isso?
Para responder esse questionamento, primeiramente buscaremos trazer para discussão o
que seja esse termo letramento. Diante do panorama atual, observamos que essa temática vem
se destacando no ambiente acadêmico brasileiro e de forma tímida nas formações de
professores, entretanto, ainda é desconhecido pela maior parte da população.
Soares (2001, p. 21), aponta que, embora correndo o risco de uma excessiva
simplificação, pode-se dizer que a inserção no mundo da escrita se dá por meio da aquisição
de uma tecnologia – a isso se chama alfabetização, e por meio do desenvolvimento de
competências, habilidades, conhecimentos e atitudes de uso efetivo dessa tecnologia em
práticas sociais que envolvem a língua escrita – a isso chama-se letramento.
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A UNESCO também conceitua-o nesse sentido, porém salienta que as pessoas que não
se apropria do letramento, provavelmente, estão submetidos a uma condição de grave
exclusão e estigmatização social. O letramento, o uso da comunicação escrita, acha seu lugar
em nossas vidas através de outros caminhos de comunicação. Na verdade, o letramento,
propriamente dito, assume várias formas: no papel, na tela do computador, na TV, nos
pôsteres e símbolos. Aqueles que usam o letramento o fazem por concessão – mas aqueles
que não podem usá-lo são excluídos de muitas formas de comunicação no mundo atual
(UNESCO, 2003).
Isso explica a utilização relativamente recente do termo ―Letramento‖ no Brasil, pois
em países desenvolvidos, nos quais, em vez de se avaliar o nível da alfabetização da
população, como a presença ou não da capacidade de escrever ou ler, já vem sendo feita a
avaliação do nível de letramento. Nesse sentido, trazemos novamente a contribuição de
Magda Soares, que é a referência mais importante sobre o letramento no Brasil.
Soares (2001, p. 17), aponta que o letramento é o estado ou condição que assume aquele
que aprende a ler e escrever. Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz
conseqüências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, lingüísticas, quer para o
grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la. No entanto,
dentro do espaço escolar, essas práticas sociais vem sendo reduzidas ao sistema de
formalização de ensino, criando uma barreira no processo ensino-aprendizagem. E isso tem
impedido algumas disciplinas escolares de desempenhar a função de inserir o indivíduo no
mundo letrado, e nesse processo destacamos a matemática como uma delas.
Nesse sentido, percebemos que esse entrave precisa ser superado. A carência de um
trabalho pautado no letramento nas aulas de matemática, tem se tornado um fator
complicador, visto que em muitos casos o foco principal, são problemas modelos, em que o
mais importante é o cálculo que levará a sua resolução, e deixa-se de centrar pontos como a
compreensão, as estratégias que podem ser elaboradas, a reflexão, entre outras, resumindo-o a
―um mero fazer conta‖, desconstituído totalmente das práticas sociais.
Fonseca (2004, p.27) justifica a opção pelo uso do termo letramento em função da
concepção de "habilidades matemáticas como constituintes das estratégias de leitura que
precisam ser implementadas para uma compreensão da diversidade de textos que a vida social
nos apresenta com frequência e diversificação cada vez maiores".
O letramento matemático proposto pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, se
apoia na definição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes- PISA,
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compreende-se que as competências matemáticas são muito maiores do que simplesmente
conhecer símbolos e mecanismos operatórios, assim se define:
Letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar, e
interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar
matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os
indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que
cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem
fundamentados e tomar as decisões necessárias. PISA (2012)

Da mesma forma, apresentado pela a Base Nacional Comum Curricular, na modalidade
do Ensino Fundamental:

O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento
matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar,
comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento
de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de
contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É
também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os
conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no
mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que
favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e
pode ser prazeroso (fruição) (BRASIL, 2017 p. 264).

Assim, compreende-se que a amplitude do conhecimento matemático, se dá pelo fato de
que o manejo de uma determinada situação numérica não depende apenas dos conhecimentos
técnicos pertinentes à matemática como regras, operações, princípios, mas também de
habilidades cognitivas gerais, bem como conhecimento de mundo, que pode ter sido adquirido
dentro e fora da escola.
O educador matemático D‘Ambrosio aponta justificativas onde o maior contexto do
ensino matemático deve ser pautado em práticas cotidianas de empregabilidade para esse
conhecimento matemático que vem sendo construído no ambiente escolar. Ele enfoca que
para se trabalhar com a Matemática na escola: ―por ser útil como instrumentador para a vida‖;
―por ser útil como instrumento para o trabalho‖; ―por ser parte integrante de nossas raízes
culturais‖; ―porque ajuda a pensar com clareza e a raciocinar melhor‖; ―por sua própria
universalidade‖; ―por sua beleza intrínseca como construção lógica, formal etc‖.
(D‘AMBROSIO 1990, p. 16-19).
Nota-se então, que não basta apenas saber fazer contas, mas saber utiliza-las quando
necessário em suas atividades cotidianas, portanto o conhecimento formal matemático precisa
estar associado ao trabalho com a leitura e escrita em contexto social, acerca do
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desenvolvimento do letramento matemático, para que o aluno possa compreender a
matemática como uma linguagem que se usa todos os dias no mundo fora do espaço escolar.
Reconhecemos que se faz necessário ampliar o estudo dessa temática, tanto na academia
quanto nas formações dos professores, para alcançarmos verdadeiramente um ensino e
aprendizagem de qualidade na disciplina de matemática.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NO 4° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL: JOGOS MATEMÁTICOS
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Resumo: O artigo apresenta o relato de uma experiência que utiliza o jogo matemático em uma Escola
Municipal de Cuiabá-MT. O jogo utilizado durante a fase de regência foi desenvolvido a partir das aulas de
Estágio Curricular Supervisionado II, do curso de Licenciatura em Pedagogia. O material didático foi aplicado
com alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. Utilizamos o jogo como estratégia de ensino-aprendizagem da
Matemática, com alunos do 4° ano do ensino fundamental. Observamos que o jogo desenvolvido na sala de aula
gera bons resultados, pois estimula os alunos criarem situações que permitem desenvolver métodos de resolução
de problemas diferenciados, estimulando a sua criatividade e participação. Como futura professora, uma das
autoras pode vivenciar uma prática significativa a sua formação e evidenciar o quanto uma aula diferenciada e
bem planejada contribui para o envolvimento dos alunos com os conteúdos a serem ensinados.
Palavras-chave: Jogos matemáticos. 4°ano do ensino fundamental. Material didático.

1 Introdução
Os jogos matemáticos ajudam no desenvolvimento do raciocínio logico das crianças,
possibilitando-as o ―fazer‖, por meio do manuseio de materiais disponibilizados pelos
professores, tornando assim as atividades mais prazerosas, despertando o interesse das
crianças para a resolução de problemas matemáticos, alcançando o objetivo do docente na
construção do conhecimento. Segundo Gisela Wajskop;
Desde os primórdios da educação greco-romana, com base nas ideias de Platão e
Aristóteles, utilizava-se o brinquedo na educação. Associando a ideia de estudo ao
prazer, Platão sugeria ser, o primeiro, ele mesmo, uma forma de brincar.
(WAJSKOP, 2012, p. 25)

Utilizava do brincar dos jogos como forma do desenvolvimento completo do homem,
nesse sentido os jogos e as brincadeiras são elementos auxiliares, ou até mesmo bases para
desenvolver habilidades cognitivas.
A falta de recurso pode ser uma das dificuldades encontradas no processo de ensinoaprendizagem da disciplina de matemática, têm como principal enfoque a falta de recursos
didáticos que auxiliam os professores em suas práticas educacionais.
Como, em geral, os recursos didáticos são escassos no ambiente escolar, os professores
optam pela construção desses materiais, construindo jogos matemáticos como forma de
auxiliá-los no desenvolvimento das aulas. O documento de referência curricular para Mato
Grosso Ensino Fundamental Anos iniciais, considera os conhecimentos prévios das crianças
para a criação de jogos e outras experi6encias lúdicas,
Para além das mudanças pelas quais passam os grupos sociais, as
brincadeiras e os jogos mesmo que muito diferentes são bem aceitos
pelas crianças, por isso, levantar as práticas mais frequentemente
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vivenciadas pelas crianças é um começo importante para que o
professor possa oferecer outras formas experiências lúdicas. (MATO
GROSSO, 2018, 87)
Desenvolver o ensino ludicamente com as crianças é uma forma de oferecer
experiências diferentes e prazerosas, pois

―na brincadeira, as crianças podem pensar e

experimentar situações novas ou mesmo do seu cotidiano, isentas das pressões situacionais‖
(WAJSKOP, 2012, p. 37).

2 Os jogos matemáticos na sala de aula do 4° ano
O trabalho foi desenvolvido em uma Escola Municipal de Cuiabá-MT, na turma do 4º
ano B do ensino fundamental, por uma dupla de estagiários e os jogos utilizados foram
―dominó da adição e subtração‖ e ―Boliche matemático‖. Salientamos que este relato trata de
uma experiência ocorrida a partir da utilização de jogos disponibilizados pela escola e do
desenvolvimento do jogo confeccionado pelos estagiários.
O interesse pelo relato desta experiência deu devido á troca de experiências ente
algumas alunas do curso de pedagogia, e com a orientadora do estagio, pois o período de
estágio foi enriquecedor, a elaboração do plano de aula e o período de regência principiaram a
vontade de compartilhar as informações contidas nesse documento. Segundo Selma Garrido
Pimenta,
O estágio abre possibilidade para os professores orientadores proporem tanto a
mobilização de pesquisas para ampliar a compreensão das situações vivenciadas e
observadas nas escolas, nos sistemas de ensino e nas demais situações, como pode
provocar, a partir dessa vivência, a elaboração de projetos de pesquisa a ser
desenvolvidos concomitante ou após o período de estágio. (PIMENTA, 2005, p. 17)

As rodas de conversas que ocorreram entre os estagiários e a professora orientadora,
depois da realização do estágio, possibilitaram que fossem relatadas todas as experiências
vivenciadas no período de observação-participativa e no período da regência, e a troca de
informações impulsionou a vontade de sistematizar e relatar essa experiência com os jogos
matemáticos.
No período de observação-participativa a professora regente da sala pediu para que
fôssemos pegar o jogo ―Dominó da adição e subtração‖, sendo esse o primeiro material
didático que tivemos acesso. Embora estivéssemos na semana de observação-participativa a
solicitação da professora regente foi que trabalhássemos desafios matemáticos, tendo como
objetivo explorar a adição e a subtração, a observação a concentração, o raciocínio lógicomatemático e de estratégias de jogo.
Figura 1: Jogo Dominó da Adição e Subtração
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Fonte: estagiaria 2019
Dividimos a sala em grupos de quatro alunos e, explicamos que eles deveriam misturar
as peças e distribuir sete peças a cada jogador. O primeiro jogador colocaria uma de suas
peças na mesa. O próximo jogador deveria colocar uma peça com a adição/subtração
correspondente ao resultado ou vice-versa, junto a peça do colega. Caso ele não tivesse uma
peça que servisse deveria pegar uma das que estivessem viradas sobre a mesa.
Observamos que as crianças não tinham o habito de manusear o material, pois a grande
maioria estava dispersas, utilizando as peças de dominó para formar palavras com mensagens
carinhosas, de boas vindas, usando-as para empilhar ou até mesmo deixando o material de
lado. Naquele momento, sentimos o quão seria um desafio introduzir os materiais lúdicos para
aquelas crianças que não estavam habituadas a aprender brincando.
A semana de observação-participativa terminou, e, no período de elaboração dos planos
de aula nas aulas de Estágio Curricular supervisionado II, realizadas na universidade, sob
orientação da professora da disciplina, preparamos o jogo matemático que seria utilizado na
aula de Matemática a qual ministraríamos na segunda fase da regência.
Após a confecção dos materiais, uma semana depois retornamos para a escola. As
crianças ficaram extremamente empolgadas com o jogo que seria proposto, o jogo ―Boliche
matemático‖. Participou um aluno por vez, os alunos deveriam arremessar uma bola nos
números que representavam cada garrafa, sendo somados quando foram derrubados pela bola,
venceria o aluno que acertou maior quantidade de operações resolvidas corretamente, as
operações foram resolvidas no quadro, pelos alunos, depois da jogada, nós estagiários
falávamos os números derrubados e eles montavam as continhas matemática para assim fazer
a resolução do problema.
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O jogo boliche matemático tem como objetivo fazer com que os alunos desenvolvam o
raciocínio e a autonomia para resolver situações-problema que para aquele contexto
envolviam a operação de adição, subtração e divisão, com números colados em garrafas
vazias de leite, número esses do 0 ao 9, sendo eles de 3 dígitos ou quatro.
Abaixo, segue uma imagem do material utilizado.
Figura 2: Jogo Boliche matemático

Fonte: estagiaria 2019
Durante as jogadas, percebemos que a maioria dos alunos gostou do jogo, pois o
acharam divertido e desafiador. Ressaltamos também como os jogos foram importantes para o
desenvolvimento habilidades de cálculo. Ao final dos jogos, os alunos fizeram observações
importante como: ―a Matemática é bem legal‖ e ―queremos aprender jogando‖. Esses foram
alguns dos comentários que chamaram a nossa atenção.
Conseguimos observar que os alunos interessavam pelo jogo principalmente por termos
proposto a resolução do problema no quadro, os colegas de classe depois de o problema ser
resolvido ajudavam-nos a corrigir coletivamente. Alguns dos alunos tinham um pouco de
dificuldade em resolver contas com centenas, e depois de algumas jogadas percebemos que
as crianças já estavam conseguindo fazer os cálculos relacionando o termo, e começavam a
entender de fato o que estavam calculando. Assim, os alunos ficavam animados em ver que
conseguiam resolver as situações problemas com os números que eles haviam derrubados, de
forma fácil e divertida.

3 Considerações finais
Na construção desse relato de experiência, conseguimos identificar nos momentos
vivenciados em sala de aula que os alunos puderam ter um momento de convivência no
trabalho em grupo, onde foram trocados conhecimentos e práticas. Vimos também o quanto
foi importante para eles a nossa presença na semana de observação-participativa e na
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regência, pois mesmos ansiavam por esse tipo de metodologia que os levam a aprender
brincando.
Para os alunos essa experiência de experimentar algo diferente da aula do dia a dia foi
realizador, pois eles conseguiram trabalhar com a Matemática sem ter que decorar regras, eles
a vivenciaram com gosto e diversão.
Nas rodas de conversa do final de avaliação da disciplina, colocamos em pauta os
resultados das experiências, dos estagiários e percebemos, os diferentes tipos de realidades
enfrentadas por nossos colegas ao aplicarem os jogos, e até mesmo vivências parecidas com
as nossas, e constatamos que de fato os jogos desempenham muito bem o seu papel como
recurso didático.
É importante salientar que tivemos a oportunidade de utilizar três semanas para a
efetivação da regência, com esse curto período que ficamos nessa escola, jamais
conseguiríamos perceber efetivamente uma aprendizagem do conteúdo que propusemos, e sim
fazer a observação durante a prática, para presenciar como seria o desenvolvimento das
crianças em uma aula com o uso de jogos, e como seria a receptividade e o desenvolvimento
dos alunos diante deste recurso.
Com o pouco tempo que tivemos na experiência, verificamos que o interesse dos alunos
pelos jogos gerou um envolvimento com a atividade de realizar cálculos, desenvolvendo
habilidades previstas para as aulas de Matemática, nas orientações curriculares.

Referências

PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e docência: diferentes concepções. Revista Poíesis Volume 3, Números 3 e 4, pp.5-24, 2005/2006. Disponível em
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Selma%20Garrido.pdf. Acesso em: 19/07/2019
WAJSKOP, Gisela. Brincar na educação infantil: uma história que se repete. 9 ed. – São
Paulo: Cortez 2012. – (Coleção questões da nossa época; 34).
MATO GROSSO, Documento de referência curricular para Mato Grosso: ensino
Fundamental Anos iniciais, 2018. Disponível em
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/BNCC_Nova_2018%20(3).pdf. Acesso em: 19/07/2019

2358
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Resumo:
Este trabalho apresenta o relato de experiência de duas estudantes, em formação inical, do curso de pedagogia. A
vontade de apresentar esse relato surgiu a partir das reflexões suscitadas pela participação em um projeto de
extensão sobre o ensino de matemática nos anos iniciais, com ele foi possível conhecer outras formas de
trabalhar com os conteúdos matemáticos na educação básica, permitindo o desenvolvimento de um olhar crítico
sobre os aspectos que permeiam a educação matemática. Além disso, a participação no projeto proporciona uma
troca de conhecimento das teorias e práticas entre estudantes de pedagogia, profissionais na área do ensino
fundamental e professores da universidade.
Palavras-chave: Formação. Aprendizado. Matemática

1 Introdução
O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências vividas no projeto de
extensão ―A Matemática pela via da ludicidade‖ desenvolvido e idealizado pela professora
Sueli Fanizzi com apoio da professora Vanessa Tarouco. O trabalho realizado no projeto traz
a perspectiva do ensino da matemática por meio de propostas lúdicas, possibilitando novas
formas de compreensão de conceitos e regras envolvidas nos conteúdos matemáticos. Com
isso, é possível desmitificar o estereótipo existente em torno dessa área do conhecimento que,
muitas vezes, ainda é trabalhada de forma mecanizada que não contribui efetivamente para o
aprendizado. É importante despertar nos alunos questionamentos, desafios, estratégias,
estimularem o cálculo mental e contribuir para que as crianças aumentem a autoestima
quando se descobrem capazes de aprender.

2 Reflexões sobre as experiências vivenciadas no projeto

O objetivo deste trabalho é relatar experiências que têm enriquecido o nosso saber
acerca dos processos de ensino e aprendizagem da matemática. Nossas experiências iniciaram
quando surgiu a oportunidade de participar do projeto de extensão intitulado ―A Matemática
pela via da ludicidade‖ que tem objetivo, de desenvolver ações, envolvendo o ensino da
matemática por meio de propostas lúdicas.
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Nesse sentido, foi proposta uma ação conjunta entre professores da universidade e
estudante do curso de pedagogia com professores do sexto ano do ensino fundamental de uma
escola municipal de Cuiabá na busca de tornar o ensino da matemática mais significativo.
Participar do projeto nos deixou animadas por termos a chance de vivenciar a realidade
da escola. Há troca de experiências entre os diversos participantes do projeto, tanto os
professores da escola como as da universidade (orientadoras do projeto), assim como das
crianças envolvidas, e de nós estudantes em formação inicial, por meio de reuniões mensais
com a professora da escola, e estudos semanais que ocorrem na Universidade Federal de
Mato Grosso, fomos conduzidas a organizar oficinas com temáticas específicas abordada
pelo projeto e confeccionar jogos a serem trabalhados em sala de aula com as crianças .
As oficinas acontecem uma vez por semana e são desenvolvidas por nós (estudantes do
curso de pedagogia) com acompanhamento das professoras regentes e orientadoras do projeto.
Quando aceitamos o desafio tivemos receios, pois como seria possível desenvolver atividades
sobre a matemática se também temos dificuldades com essa área do conhecimento?
No entanto o primeiro encontro em fevereiro foi explanado sobre o que seria o projeto,
suas intenções e finalidades. A forma transmitida foi enriquecedora percebemos que a
maneira como tínhamos aprendido ao longo da nossa trajetória escolar é totalmente diferente
das propostas defendidas pelo projeto, pois o que trazíamos em mente era uma matemática
tradicionalista de memorização, que não permitiu nossa real compreensão do conteúdo e isso
reforçou a nossa vontade de participar.
Conhecer outras formas de apresentar os conteúdos dessa área do conhecimento nos fez
sentir confiantes, nos fez perceber que poderíamos sim, ser capazes de transmitir a essas
crianças a importância da matemática e seu aprendizado, desconstruir o medo, o desinteresse,
apresentando a elas de uma forma mais leve e divertida fazendo com que percebam que a
matemática vai além de regras, números, códigos e problemas e que tudo tem um sentido ela
está presente em outras áreas do conhecimento e faz parte do nosso cotidiano.
No mês de março nosso encontro foi muito acolhedor, serviu para tirarmos dúvidas,
receios, medos e também para conhecermos a nós mesmas, as colegas e as professoras, e
assim aprofundar no conhecimento do que seria proposto. Foi de extrema importância realizar
as leituras, os diálogos e debates; pois a partir disso foi possível esclarecer os mitos em torno
de a matemática estimular o aprendizado por meio da ludicidade.
Pensando nas oficinas que ocorreriam no mês de maio, começamos os estudos e
planejamentos das confecções dos jogos de como seriam os problemas a serem ofertados e de
suas resoluções, isso de acordo com as necessidades da turma que acompanharíamos.
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Das leituras em sala tem um trecho que Lisboa (1999) diz: ― a matemática é um direito
básico a todas as pessoas em particular de todas as crianças e jovens em uma resposta as
necessidades individuais e sociais‖. Isso reflete em nós de ter esse acesso pelo curso de
pedagogia da oportunidade de conhecimentos, na transformação de uma visão diferente no
ensino da matemática por meio do projeto de extensão, que nos apresenta o ensino pela via da
ludicidade.
Na matemática inclui-se a forma de comunicação e pensamentos, seja ela na sua
oralidade e escrita, um exemplo é o cálculo mental dos egípcios foi muito interessante,
ficamos entusiasmadas em compreender que existem várias formas e estratégias para se
chegar a uma resposta correta sem que necessariamente seja de forma mecânica.
No trabalho com algoritmos percebemos que é importante

desmistificar o valor

posicional indicado em expressões como ― vai um‖ e ―empresta um‖, compreender o real
sentido desses termos que se mecanizaram nas nossas mentes por meio de uma prática
educativa, que não se tinha o propósito de questionamentos em torno do que se aprende, e
como se aprende, neste sentido é necessário romper com a estrutura do ensino tradicional
que permanece nos dias atuais, não estimula o aluno a pensar nem questionar que existem
outras possibilidades de raciocinar frente ao conteúdo da matemática. Do nosso ponto de
vista, garantir o direito da aprendizagem matemática depende de um ensino que seja
significativo para Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, p. 17):
A matemática constitui um patrimônio cultural da humanidade e um modo de
pensar. A sua apropriação é um direito de todos. Neste sentido, seria impensável que
não se proporcionasse a todos a oportunidade de aprender matemática de um modo
real significativo, do mesmo modo que seria inconcebível eliminar da escola básica
a educação literária e científica ou artística. Isso implica que todas as crianças e
jovens devem ter a possibilidade de contactar, a um nível apropriado, com as ideias
e os métodos fundamentais da matemática e de apreciar o seu valor e a sua natureza.

As leituras nos ajudam a compreender melhor a matemática isso reflete também na
interpretação do enunciado transmitido, seja ela na escrita ou na explanação da oralidade de
que forma pensou, a estratégia que usou para chegar a um resultado, isso é necessária na
linguagem matemática ela nos ajuda a analisar como essas crianças interpretam a matemática
nas séries do ensino fundamental.
Para nós traz experiências de reflexão pessoal e em grupo, para aprofundar naquilo que
vai ser oferecido, aprimorar o conhecimento e desenvolver aulas de matemática com
confiança, surgindo também ideias nas confecções dos jogos, nas propostas da ludicidade para
o ensino da matemática, a experiência de transformar, reciclar, materiais de apoio que nos
ajudam no projeto, é muito importante pois nos mostra que para ensinar não precisa muito,
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apenas vontade e criatividade. Na comunicação em matemática Patrícia T. Candido (2001, p.
15) afirma:
Uma proposta de trabalho em matemática que vise á aprendizagem significativa
deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas não
apenas numérica, mas também aquelas relativas a geometria, as medidas e as noções
estatística de forma que o aluno desenvolva com prazer e conservem a curiosidade
acerca da matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a realidade.

Transmissão de confiança, estímulo, curiosidade, estratégia e a forma de comunicação é
que vai desempenhar um papel importante no desenvolvimento da aprendizagem. A
experiência que estamos vivenciando na escola é de otimismo, mesmo sabendo do
cronograma escolar, dos improváveis acontecimentos, temos que nos adaptar a tudo que
acontece, das experiências vividas a cada oficina, da rotatividades em sala, onde em um mês
foram feito três troca de professores isso afeta e compromete a aprendizagem dos alunos.
As experiências oferecidas por meio do projeto de extensão no campo da educação do
seu funcionamento, de estar em sala de aula no decorrer de nossa formação profissional é de
extrema importância, nos prepara no sentido de como atuar em sala de aula, isso nos
enriquece, permitindo um olhar diferenciado para a forma de transmitir conhecimento.
Também nos entristece ver que ao longo do processo educacional o ensino tradicional,
com pouco significado permanece. Mas ainda prevalece a perseverança diante das
dificuldades que nos são apresentadas de poder ajudar alunos da educação básica a
compreender melhor a matemática, sua importância e sua finalidade, nos faz sentir que se
somos capazes de fazer a diferença de poder ajudar a desconstruir o estereótipo que se criou
em torno da

matemática. É gratificante chegar na escola e perceber que as oficinas do

projeto estão surtindo efeito, que estes momentos estão sendo prazerosos para todos os
participantes isso se percebe nos relatos das crianças dizendo que ficam a nossa espera, do
carinho no abraço, do querer que passamos mais tempo com eles , pelo brilho no olhar
quando a luz se acende em torno da compreensão e da percepção de si e dos colegas,
respeitando o tempo de aprendizado de cada um.
O projeto de extensão está em andamento, mas já se percebe um considerável
desenvolvimento tanto nas crianças como em nós estudantes do curso de pedagogia sem
sombra de dúvidas essas experiências vão se somar nas bagagens nas trilhas do conhecimento
percorrido ao longo dessa formação.

3 Considerações finais
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As bases teóricas que aprendemos com o curso de pedagogia são fundamentais para
nossa formação mas não dão conta de abarcar a experiência vivida no chão da escola que sem
sombra de dúvidas nos traz um engrandecimento para a nossa prática futura. A matemática
mesmo estando presente no nosso dia a dia algumas vezes de forma imperceptível ainda é
considerada por muitas crianças como uma disciplina ―difícil‖, dizem não gostar da
matemática, salvo engano, não é que não gostam, mas sim porque não compreendem, não faz
sentido para elas, alguns professores também se sentem inseguros de ensinar matemática.
Nessa perspectiva é importante pensar novas formas de trabalhar o conteúdo matemático em
sala de aula buscando formas simples e eficazes como dinâmicas, jogos, brincadeiras que
chamem a atenção das crianças e elas possam aprender espontaneamente, como nos diz
(Paulo Freire) ensinar não é transmitir conhecimento mas criar possibilidades para sua própria
produção ou a sua construção.
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RESÍDUOS PLÁSTICOS: UM OLHAR POR MEIO DA MODELAGEM
MATEMÁTICA 2019
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Geovanna Taques (UFMT) – geovannataq_rodrigues@hotmail.com
Resumo:
O presente texto relata uma experiência vivenciada em uma disciplina de Educação Matemática III em um curso
de Matemática licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Campus Cuiabá, a qual teve como
objetivo trabalhar com a modelagem matemática. Para tanto o grupo escolheu como tema ―Problemática dos
resíduos plásticos: como a educação ambiental pode contribuir‖ devido à preocupação com a produção do lixo
no mundo, que tem aumentado no decorrer dos anos e como seus impactos tem causado problemas ambientais e
afetando as formas de vida existentes na terra. Para o desenvolvimento do trabalho por meio da modelagem
matemática foi utilizado as 5(cinco) etapas de Burak(2010a)
Palavras-chaves: Modelagem matemática; Educação ambiental; Plástico

1 Introdução
O trabalho foi desenvolvido na disciplina de Educação Matemática III sobre a
orientação da professora Dra. Aparecida Augusta Silva, com o objetivo de trabalhar a
modelagem matemática utilizando como base as 5 etapas de Burak (2010a): 1- Escolha do
tema; 2-Pesquisa exploratória; 3- Levantamento dos problemas; 4- Resolução dos(s)
problemas; 5- Analise crítica da(s) solução(ões) (BURAK,2010a)
A situação ambiental envolvendo os resíduos plástico é preocupante. Devido à está
preocupação o grupo escolheu como tema ―Problemática dos resíduos plásticos: como a
educação ambiental pode contribuir‖, através de uma perspectiva da Modelagem matemática.
Para a compreensão do tema este trabalho irá abordar a problemática do lixo no Brasil e no
mundo, seus impactos no meio ambiente e a percepção da sociedade em relação ao consumo
de plástico.
2 Metodologia:
Para a elaboração do trabalho, foi utilizado as técnicas de coleta de dados por meio de
sites, artigos e questionário online. Os dados abordados no trabalho foram retirados do Fundo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);
Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério do Planejamento Desenvolvimento e
Gestão (MPDG); Organização das Nações Unidas (ONU), dentre outros.

O questionário

citado acima foi aplicado a 63 pessoas que residem em Cuiabá, através de um link
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disponibilizado nas redes sociais, podendo ser respondido através de um aparelho que possua
acesso à internet.
O Projeto: Problemática dos resíduos plásticos: como a educação ambiental pode
contribuir
O projeto desenvolvido visou levantar a problemática do lixo no Brasil e no mundo,
observando seus impactos no meio ambiente e uma análise da percepção da sociedade em
relação ao consumo de plástico, e a contribuição da educação ambiental. Com o objetivo de
levar as pessoas a uma reflexão sobre o seu consumo, para isso elaboramos um formulário
online com perguntas referentes aos hábitos ambientais.
1. Levantamento dos Dados
Ao iniciarmos o estudo do tema, ainda na fase exploratória da pesquisa, um dos primeiros
problemas que nos deparamos refere-se aos resíduos sólidos produzidos pela população,
segundo Conke e Nascimento, sobre a pesquisa ―O que o brasileiro pensa do meio ambiente e
do consumo sustentável‘‘ realizada em 2012 pelo Ministério do Meio Ambiente e Secretaria
de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental.
Quando se trata de sustentabilidade urbana, um dos maiores desafios
enfrentados pelos municípios brasileiros é a gestão dos resíduos sólidos. Desde os
anos 1990, com o aumento do consumo das famílias, a questão dos resíduos sólidos
tem ganhado notoriedade no Brasil: o lixo é visto como um problema ambiental por
28% dos brasileiros e como o principal problema ambiental urbano por 47%
(Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania
Ambiental, 2012 apud CONKE e NASCIMENTO, 2018, p.2)

1.1 – Resíduos Sólidos
Resíduos sólidos são conforme o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente),
resíduos que se encontram em seu estado sólido ou semi-sólido, que provém do descarte de
atividades humanas domésticas, industriais, agrícolas e entre outras que exijam para isso
solução técnica.
Segundo a ONU-HABITAT (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos
Humanos), a humanidade produz 2 bilhões de toneladas de resíduos. Logo, um planeta não
suporta a extração de recursos e absorver o excesso de lixo gerado, para isso seria necessário
mais 70% de outro planeta terra.
Em âmbito nacional, segundo a ABRELPE (Associação brasileira de empresas de limpeza
públicas e resíduos especiais), a geração de resíduos tem aumentado no decorrer dos anos. De
2003 á 2014 esse aumento foi de 23%, sendo gerado em 2017 um total de 78,4 milhões de

2365

toneladas de resíduos. Portanto, cada pessoa ao longo do ano de 2017 no Brasil, na média,
gerou 378Kg de lixo, ou seja, mais de um quilo por dia.
1.2 –A coleta de Resíduos sólidos ou Lixo
No Brasil a coleta regular alcançou 91,2% do lixo em 2017, isso significa 71,6
milhões de toneladas, e os outros 8,8% tem o seu destino desconhecido, em toneladas isso é
6,9 milhões que não estão sendo coletados. Porém, a preocupação vai além do lixo que não é
recolhido, e sim do descarte irregular do lixo coletado, que equivale a 29 milhões de toneladas
(40,9%), sendo esse descarte realizado em lixões a céu aberto e aterros controlados.
O descarte é irregular nos lixões e aterros controlados porque, não há sistemas de
tratamento adequados, que evitem a poluição do solo pela infiltração do chorume produzido
através da decomposição da matéria orgânica, podendo este contaminar as águas subterrâneas
e comprometendo recursos hídricos, estes ambientes de descarte irregular também afeta a
saúde pública com a proliferação de vetores de doenças.

1.3 – Aterros Sanitários e Lixões
O Aterro sanitário é uma obra adequada para a destinação de resíduos sólidos porque,
a sua estrutura é projetada para evitar danos ao meio ambiente e a saúde pública. Em contra
partida, lixões são locais impróprio para os resíduos sólidos, não havendo nenhuma medida de
proteção para a população e o ambiente.
Em 2010 foi publicada a lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui Política
Nacional de Resíduos Sólidos: ‗‘Art. 4o A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o
conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo
Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal,
Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos.‘‘
A lei que prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, institui a
responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e a eliminação dos lixões até
agosto de 2014. Porém, até a presente data, julho de 2019, a lei não está sendo efetivada,
mesmo se passando 9 anos da sua implantação, em 2010. Ressalta-se que esse descarte
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irregular e o tratamento inadequado do lixo contribui para a degradação do meio ambiente, de
ecossistemas e da biodiversidade marinha.
1.4 – Lixo Plástico
Um dos principais fatores do acumulo de lixo presente no planeta é o plástico, que
para o meio ambiente é um dos maiores geradores de problemas ambientas. Se pararmos para
observar ao nosso redor, é muito difícil não encontrarmos um material que em sua
composição não seja composto por plástico.
Entretanto todo esse uso no final gera um lixo, a coleta irregular e o tratamento
inadequado do lixo ―plástico‖, contribuem para a degradação do meio ambiente, no momento
em que esse resíduo plástico não é reciclado e sendo acumulado em lixões, aterros e no meio
ambiente ele (o plástico), demora cerca de 100 a 450 anos para se decompor por completo,
enquanto isso não ocorre, a sua poluição afeta a vida no planeta.
Segundo dados WWF (Fundo Mundial para a Natureza) ―O Brasil, segundo dados do
Banco Mundial, é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de
toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse total, mais de 10,3
milhões de toneladas foram coletadas (91%), mas apenas 145 mil toneladas (1,28%) são
efetivamente recicladas‖. (WWF, 2019)

2. Mas como está sendo a percepção da sociedade em relação ao lixo plástico? A
uma preocupação em se reciclar?
A edição de 2017 do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil apresentou pela
primeira vez uma pesquisa de percepção da população, direcionadas a resíduos e reciclagem.
A pesquisa mostrou que 75% dos brasileiros não separam o lixo doméstico, este fato talvez
esteja ligado a um outro fator de que 66% da população no Brasil afirma não saber nada ou
pouco sobre o assunto.
Em meio a estas informações, elaboramos uma pesquisa utilizando de uma ferramenta
online com o objetivo de analisarmos a percepção da sociedade em relação ao seu consumo de
plástico. A ferramenta consiste em um formulário online, composta por 4 questões múltipla
escolha. Disponibilizada através de um link.
Questões da pesquisa:
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1. No decorrer do seu dia, você faz uso de copos/garrafinhas reutilizável ou do
tradicional copo descartável?
2. Na escola que estuda ou já estudou, foi desenvolvido algum trabalho de educação
ambiental?
3. Quanto de lixo plástico você acha que gera no mês?
4. Você tem o hábito de reciclar algum material?
Resultado da pesquisa:
Questão: Fonte :formulário online(2019)

Análise
Como podemos analisar o gráfico
ao lado, a maioria (84,1%) mostrou
ter um hábito ecológico ao se
utilizar
de
copos/garrafas
reutilizável ao invés de copos
descartável.

O gráfico ao lado ilustra que mais
da metade (65.1%) disseram que
foi
desenvolvido
trabalhos
ambientais no âmbito escolas,
entretanto ainda a um índice alto de
pessoas que não tiveram (34.9%).
Ao analisarmos o gráfico ao lado,
nota-se que apenas 12,7% das
pessoas responderam certo, logo, a
maior parte destas não têm
percepção do quanto de lixo
plástico estão gerando.

O gráfico ao lado mostra um índice
muito elevado (68.3%) de pessoas
que disseram não possuir o hábito
de se reciclar.
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Com as respostas coletadas a partir do questionário, o grupo percebeu que mesmo que
mais da metade das pessoas que responderam à pesquisa compartilham de hábitos ecológicos,
utilização de copos/garrafas recicláveis, e que mais de 50% já estudaram ou desenvolveram
trabalhos referente a educação ambiental, entretanto a maioria não possui o habito de reciclar
e não tem ideia de quanto lixo produz. Portanto através destes dados é possível afirmar que as
pessoas em que formulário alcançou não estão tendo a percepção do consumo de plástico,
talvez isso seja um dos fatores que acarretem a falta de reciclagem.
3. Modelagem Matemática
Surgindo no Brasil com os professores Rodney Carlos Bassanezi e Ubiratan
D‘Ambrósio e outros, que procuravam romper com a forma usual de ensinar matemática.
Essa vertente busca se conectar com o mundo real, tendo uma aprendizagem com
significado e se tornando mais interessante.
A modelagem matemática seria um ambiente de investigação, indagação,
orientação e construção de conhecimento podendo estas, ser de outras áreas além da
matemática mas o seu desenvolvimento se daria por meio da matemática.
Para Burak(1992), modelagem matemática é um conjunto de procedimentos com o
objetivo de explicar fenômenos que estão no cotidiano do ser humano através da
Matemática, assim ajudando a tomar decisões de uma forma contextualizada e atribuindo
significado. Há também dois princípios básicos em sua concepção de modelagem, sendo
elas o interesse do grupo e a coleta de informações e dados de onde se encontra o interesse
do grupo.
Biembengut(1999) defende que a modelagem matemática é o processo que
envolve a obtenção obrigatória de um modelo.
A concepção de caldeira(2005) sobre a modelagem matemática advém de um
sistema de aprendizagem, onde esse ensino e aprendizagem é diferente de um método, em
que os conhecimentos são fragmentados. Para Caldeira, a modelagem é investigativa, temse dúvida e apresenta se de forma contextualizada onde o certo, não provém de apenas
uma resposta e sim podendo se ter várias respostas no momento em que há varias formas
de pensar matemática.
Como o processo de modelagem matemática é dinâmico e permite ao
estudante criar, ele pode também inventar algoritmos de resolução ou criar
algum procedimento matemático, advindo de sua vida fora da escola, para
resolver determinadas situações. Isso garantirá a multiplicidade de formas de
pensar matemática e fugirá da sua imutabilidade e ―a-historicidade‖.
(CALDEIRA,2009,p.46, grifo do autor)
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Conclusão:
Através deste trabalho podemos afirmar que o plástico sozinho não causa problemas
ambientais, os impactos no meio ambiente por ele, foram gerados pelas pessoas que os usam e
o descartam irregularmente. A uma necessidade imediata de reduzir o uso desse material pela
população o quanto antes, como relatado no trabalho, os impactos ambientais envolvendo os
resíduos plástico tem sido alarmante. Através da pesquisa realizada na ferramenta online,
concluímos por meio do questionário realizado que há uma relação entre a educação
ambiental e as ações geradas pelas pessoas em seu cotidiano.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS COMO RECURSO
NA PREPARAÇÃO PARA A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE
MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP)
Eduardo De Jesus Madalena
Resumo:
Este trabalho apresenta uma reflexão acerca de uma experiência vivenciada por um professor de matemática,
atuante na rede pública, lotado na escola estadual, a qual denominaremos como E.E.P. localizada no município
de Mirassol D‘Oeste-MT. O referido projeto resultou na formação de um grupo de estudo, atendendo alunos
matriculados em turmas do ensino médio na escola então referida. Trata-se de um projeto metodológico,
elaborado e trabalhado com intenção de incentivar e preparar esses alunos para a Olímpiada de Matemática
(OBMEP) no ano de 2015. Assim, por meio das atividades desenvolvidas durante o projeto, tendo em vista a
mediação do docente e a participação dos alunos, percebe-se avanços significativos em relação ao processo de
aprendizagem dos alunos participantes, tais como: segurança destes frente a realização da olimpíada, melhor
desempenho da escola na OBMEP, e o aumento do número quanto aos estudantes premiados na escola referida.
E diante ao quadro que se apresenta buscaremos como apoio à pesquisas e estudos desenvolvidos sobre o assunto
como, por exemplo, os estudos de Polya (1995), Dante (1995) e Tao (2013) responder a problemática: as
atividades desenvolvidas durante o projeto tem de fato contribuído para o aprendizado em matemática no
cotidiano escolar? A metodologia que orientou as atividades desenvolvidas no projeto favorece a aprendizagem
de acordo com os princípios da resolução de problemas matemáticos?
Palavras-chave: Olimpíada de Matemática. Ensino. Resolução de Problemas. Grupo de Estudo.

1 Introdução

O projeto é desenvolvido em uma escola pública, localizada na zona urbana que oferece
apenas Ensino Médio (Regular e Técnico). Ele é desenvolvido desde 2014, porém, o foco
deste será a edição do ano de 2015 com duração de março a setembro, através de um grupo de
estudos com 01(um) encontro semanal de aproximadamente duas horas, abordando problemas
matemáticos objetivos e discursivos, com intuito de compreender o enunciado, estabelecer
plano e resolver problemas matemáticos.
O projeto tem como objetivo facilitar, ampliar e proporcionar aos alunos envolvidos,
estudos dirigidos sobre questões elaboradas para a OBMEP, contribuindo para que estes
desenvolvam confiança e autonomia para estudarem sozinhos ou em grupo, e assim, possam
explorar os materiais que os organizadores disponibilizam, e desmistificar o conceito de que a
matemática é uma ciência pronta e acabada.
O mesmo está organizado com temas que se referem ao panorama da Educação no
Município, resolução de problemas nos referindo aos estudos de Polya (1995), Dante (1995) e
Tao (2013), estudo teórico sobre a OBMEP, bem como, apresentar os objetivos do projeto,
justificativa, metodologia e considerações finais acerca da OBMEP.

2 Panorama da educação no município
Segundo dados do censo escolar, são 20 unidade de ensino no município, sendo
14(quatorze) que oferecem ensino fundamental e 6(seis)

ensino médio. O Índice de
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Desenvolvimento da Educação básica (IDEB) 2015 observado para Ensino Fundamental foi
5,6 anos iniciais; 4,5 anos finais.

3 Resolução de problemas
―Problema é qualquer situação que exija o pensar do indivíduo para solucioná-la‖
(DANTE, 1995), desse modo compreendemos que o problema matemático ―é qualquer
situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para
solucioná-la.‖ (DANTE, 1995)
Para resolver um problema é necessário conhecê-lo, se não todo ao menos parte do
mesmo. Segundo Polya (1995) para resolver um problema são necessárias: compreender o
problema, encontrar conexão entre os dados e a incógnita, executar seu plano, e examinar a
solução obtida. Para Tao (2013) ―resolver um problema matemático é semelhante a um curso
do tipo esconde-esconde em prospecção de ouro [...] requererá habilidade em vez de grandes
escavações‖.
4 Conhecendo a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP)
A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras,
realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada-IMPA, com o apoio da Sociedade
Brasileira de Matemática- SBM, as provas acontecem anualmente com objetivo de estimular o
estudo da matemática e identificar talentos na área, a primeira edição ocorreu em 2005.
O público alvo são alunos matriculados desde o 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º
ano do Ensino Médio, a olimpíada é subdividida em níveis, sendo o nível I destinado aos
alunos matriculados no 6º ou 7º ano, o nível II aos alunos do 8º ou 9º ano e o nível III aos
alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio e as provas são divididas em 1ª e 2ª fase. As
provas são divididas em 1ª e 2ª fase. A primeira fase contém 20(vinte) problemas objetivo, e a
segunda fase é composta por 6(seis) problemas discursivos.

5 Objetivo do projeto
Promover ações pontuais que possam contribuir de maneira significativa para melhorar
o desenvolvimento dos alunos envolvidos na compreensão e interpretação de enunciados e na
resolução de problemas matemáticos.

6 Justificativa
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De acordo com os PCNs, habilidades como selecionar informações, analisar as
informações obtidas e, a partir disso, tomar decisões exigirão linguagem, procedimentos e
formas de pensar matemáticos que devem ser desenvolvidos, mas esse domínio passa por um
processo lento, trabalhoso, cujo começo deve ser uma prolongada atividade sobre resolução
de problemas.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) Área Matemática e suas Tecnologias,
Ensino Médio diz, ―utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos,.. para
interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos de modo a construir
argumentação consistente‖ (BRASIL, 2017, p.523). É uma das competências específica do
estudante do Ensino médio.
Através do grupo de estudos não só a resolução de problemas serão aprimoradas, mas
também outros conhecimentos matemáticos que os ajudarão a tomar melhores decisões no
decorrer de suas vidas, pois a OBMEP busca alunos capazes de ir além do conhecimento
trivial, visto que tais provas são elaboradas para estimular a capacidade de compreender,
discriminar e manipular informações dadas em forma de situações problemas.

7 Metodologia

O projeto é desenvolvido a partir da formação de grupo de estudos, com adesão de
forma facultativa, com reuniões semanais numa escola no município de Mirassol D´OesteMT, no período noturno, de março a setembro, com aproximadamente duas horas de duração
envolvendo alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio desta escola.
Dos quatro primeiros encontros, dois foram reservados para aperfeiçoar os
conhecimentos dos alunos sobre a OBMEP e dois foram dedicados ao estudo teórico de
problemas com base nos autores DANTE (1995), Polya (1995) e Tao (1995). Os demais
encontros do grupo foram direcionados a resolução de problemas matemáticos baseados nas
referências bibliográficas supracitadas.
O professor ocupou a figura de professor mediador e facilitador do conhecimento,
dando autonomia aos discentes nas resoluções das situações problemas apresentadas em cada
encontro, auxiliando os alunos em caso de dúvidas, e valorizando os conhecimentos prévios
que estes apresentavam.
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Todas as situações problemas foram socializadas ao grupo, por um, ou mais integrante,
de modo a verificar se por ventura algum deles tinham utilizado recursos diferenciados para
obter o resultado.
8 Considerações finais

Após concluir a segunda edição do projeto, fica evidente que houve avanços, pois até
2013 não teve nenhum aluno premiado com medalha no município, e nos anos de 2014 e
2015 foram seis premiados, sendo duas medalhas de prata e quatro menções honrosas, e dos
premiados apenas um não era aluno do projeto.
Enfim, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto contribuiu para a
visualização, compreensão e execução de cálculos matemáticos mais complexos, de forma,
que os estudantes os façam partindo do que já possuem construído como conhecimento do
conteúdo da disciplina a fim de buscar conhecimentos complementares que lhes
proporcionem prazeres nos estudos futuros e aprendizado que serão uteis para resolver
situações cotidianas da vida social e econômica.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA PREPARAÇÃO DO BOLO DE
CHOCOLATE: UMA EXPERIÊNCIA COM UMA TURMA DE 5º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Weslaine Granella Oenning (PPGECM/UNEMAT) – weslaine.oenning@unemat.br
Cláudia Landin Negreiros (PPGECM/UNEMAT) - clnegreiros@unemat.br
Resumo:
Este trabalho apresenta o resultado de uma das atividades propostas na disciplina de Tendências no Ensino de
Ciências e Matemática – TECM, do Programa de Pós Graduação Strictu Sensu no Ensino de Ciências e
Matemática – PPGECM , da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. A oficina pedagógia teve
como título ―A Matemática presente na preparação do bolo de chocolate‖ e aplicada aos alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental de uma Escola Estadual da cidade de Barra do Bugres. O objetivo da oficina estava
centrado em proporcionar uma aprendizagem prazeirosa, além disso, oportunizar os alunos a estabelecerem
relações entre a matemática e o seu cotidiano. Para isso, foram propostos problemas matemáticos para que os
alunos resolvessem ao longo da preparação de um bolo de chocolate, relacionadas principalmente como
conceitos de Grandezas e Medidas. Ao final da oficina, pôde-se perceber, nas falas do alunos, evidências de que
esta atividade contribuiu para que os eles percebessem conceitos matemáticos na suas atividades diárias,
inclusive na preparação do bolo de chocolate.
Palavras-chave: Oficina Pedagógica. Matemática. Resolução de problemas.

1 Introdução
Comumente, nas aulas de matemática, professores recebem perguntas relacionadas aos
conteúdos como; por que preciso aprender matemática? Onde usarei estes conceitos? E apesar
de ser um tema muito discutido pelos pares, os profissionais ainda encontram dificuldades de
apresentar uma matemática que faça sentido para o seu aluno.
Nesse sentido, ―a estratégia Resolução de Problemas tem por objetivo construir
conceitos, ideias e procedimentos matemáticos, além de motivar e estimular a curiosidade,
atraindo, dessa forma, a atenção do aluno‖ (CAMPOS e SACAMOTO, 2010, p.3)
Nessa perspectiva, este trabalho apresenta um relato de experiência, a partir da
disciplina Tendência no Ensino de Ciências e Matemática do Programa de Pós Graduação
Strictu Sensu no Ensino de Ciências e Matemática – PPGECM da Universidade do Estado de
Mato Grosso – UNEMAT. O objetivo desta atividade estava centrado em promover ações que
contribua para amenizar a dificuldade apresentada pelos alunos em não conseguir relacionar
esta disciplina com suas práticas do cotidiano. Além disso, oportunizar uma aprendizagem
prazerosa, relacionados com resoluções de problemas envolvendo conceitos de Grandezas e
Medidas, e posterior também o de fração.

2 Resolução de problemas e o conteúdo de Grandezas e Medidas.
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Atividades como medir e pesar acontecem quase que intuitivamente no nosso dia-a-dia,
até mesmo na infância brincadeiras em que envolvem encher um recipiente com areia e
carregá-lo se relaciona com a estimativa do peso. De acordo com Pozebon e Lopes (2013) a
necessidade de se mensurar grandezas como o volume e a massa surgiram como consequência
do desenvolvimento humano, bem como a necessidade de se padronizar essas medidas.
Assim, a unidade-padrão de medida de massa, o quilograma, foi instituído em 1983, na
Conferência Geral de Pesos e Medidas, assim como as unidades de tempo e o metro.
O ensino de grandezas e medidas faz parte do currículo escolar desde os anos iniciais e
em sua pesquisa Almeida e Megid (2018) enfatizam a necessidade de se considerar o
cotidiano do aluno no ensino da Matemática, em especial em Grandezas e Medidas, onde os
saberes se relacionam com as experiências e com o contexto sociocultural dos mesmos.
Porém, Perez (2008, p.42) discute que ensinar sobre grandezas e medidas não é uma
tarefa fácil pois ―O ato de medir requer experiência e prática em estimativas, classificações e
seriações, além de estabelecer o atributo da grandeza que se quer medir‖. Entende-se, então,
que atividades que relacionem a teoria com a prática criam ambientes mais férteis para a
aprendizagem.
Da mesma maneira, a resolução de problemas podem auxiliar os alunos a desenvolver
habilidades como ―capacidade de aprender a aprender, habituando-os a determinar por si
próprios respostas às questões que os inquietam, sejam elas questões escolares ou da vida
cotidiana, ao invés de esperar uma resposta já pronta dada pelo professor ou pelo livro-texto‖.
(SOARES e PINTO, 2001, p.3)
Oliveira (2009, p.106) caracteriza a resolução de problemas como sendo ―toda
situação que se apresenta a um aluno ou a um grupo de alunos, com conhecimentos
suficientes para entendê-lo, mas que necessitam desenvolver um plano de ação para resolvêlo‖.
Além disso, segundo Müller (2000) através da resolução de problemas o aluno
constrói seu próprio conhecimento ao partir do problema e não do conteúdo, criando
estratégias para resolve-los, por meio de transferência entre o conteúdo novo e o que já se
conhece, retificações e rupturas.

3 Desenvolvimento da oficina
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A oficina foi desenvolvida em uma Escola Estadual da cidade de Barra do Bugres em
Março de 2019, com uma duração de 4 horas. Inicialmente apresentou-se uma revisão do
tema: Grandezas e Medidas, para posterior ser trabalhado alguns conceitos iniciais de frações,
uma vez que esta turma ainda não havia visto este conteúdo. Esses conceitos foram
trabalhados com problemas matemáticos ao longo da preparação do bolo de chocolate.
Estavam presentes 17 alunos da turma de 5º ano do Ensino Fundamental. Então a turma
foi dividida em 3 grupos. Cada grupo deveria fazer o seu próprio bolo, para posterior comelos ao final da oficina. Instigando a responsabilidade dos membros de cada grupo para que
obtivessem sucesso ao final da preparação.
De início, explicou-se como seria os procedimentos da oficina e entregue um kit para
cada grupo, contendo toucas, ingredientes e utensílios, como colher, bacia e copo medidor.
Além disso, foi disposto um forno elétrico dentro da sala para ser possível que os alunosa
leitura da receita, disponível da Figura 1, e refletiram sobre as medidas disponíveis nela. Foi
dito também, que a cada ingrediente utilizado, cada grupo deveriam anotar os seus respectivos
pesos, para posterior, verificar o peso da massa pronta e também o bolo já assado, assim,
tornando possível levantar reflexões sobre as eventuais diferenças de pesos.
Figura 3 – Cartaz com a Receita do bolo.

Fonte: Própria da autora.

A partir da leitura da receita, alguns problemas relacionados aos ingredientes foram
feitos aos alunos. Referente aos conceitos de medidas, foram problematizados questões como:
Quantos gramas de trigo cada grupo utilizará para fazer uma receita? Neste momento, cada
grupo se reuniu e iniciaram um diálogo para apresentar a resposta. Então, alguns alunos
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decidiram utilizar uma balança eletrônica para pesar um copo por vez contendo o trigo e após
a pesagem do segundo copo, fizeram a soma dos dois copos e apresentaram os resultados.
Houveram discussões entre os grupos relacionadas ao peso de cada copo vazio e a diferença
entre o peso do primeiro copo para o segundo copo, ambos contendo o trigo. Chegando à
conclusão que esta diferença estava ligada a quantidade de trigo adicionada em cada copo.
Na segunda pergunta: Qual a fração correspondente ao trigo retirado do pacote de 1k?
Ambos os grupos decidiram dividir em vários recipientes, quantidades correspondentes a 2
copos para chegar a uma resposta. Tomaram decisão similar para responder a pergunta: Qual
a fração representa a quantidade que de açúcar que sobrou, sendo que o pacote inicialmente
possuía 5kg? E na pergunta: 1 copo de açúcar possui o mesmo peso que um copo de chocolate
em pó? Utilizaram uma balança eletrônica para pesagens e a lousa para anotar os pesos.
Copos medidores foram usados para visualizar as frações de cada ingredientes.
Perguntas análogas foram usadas para os ingredientes; leite, óleo e ovos. Por exemplo;
qual é o peso de um copo de leite? E que fração corresponde a essa parte retirada, sabendo
que inicialmente possuía 1 litro? Todos os ovos possuem o mesmo peso? Também foram
explorados conceitos de minutos e temperatura. Além dos conceitos matemáticos, foram
trabalhados conceitos como de homogeneidade e heterogeneidade, história do bolo de
chocolate e do cacau, e igualmente a importância de untar a forma.
Após a massa do bolo estar pronta, já dentro da forma, os grupos pesaram e anotaram
as medidas da massa. Então, com a massa já assada, os alunos pesaram o bolo e perceberam
diferenças entre os pesos dos ingredientes, da massa pronta e bolo já assado. Ao final da
discussão dobre essas divergências entre os pesos, os alunos conseguiram relacionar este
fenômeno com fermento utilizado na massa.
Enquanto o bolo esfriava, o fechamento da oficina ocorreu com um momento de
reflexão sobre tudo que foi discutido ao longo da atividade. Por fim, conceitos de fração
foram discutidos para repartir o bolo entre todos.

4 Algumas considerações
Ao final da atividade, a primeira reflexão que pode-se fazer, foi em relação a
dificuldade em aplicar atividades diferenciadas como esta, tendo em vista que no dia-a-dia
desta e demais turmas, apenas uma professora deverá, planejar, confeccionar, além de custear
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e aplicar sem nenhum auxílio e nesta atividade contou-se com o auxílio de 3 alunas
mestrandas. Logo, não é uma atividade que professores consigam desenvolver diariamente em
suas aulas, mesmo sabendo que os resultados são grandiosos em comparação com uma aula
dita tradicional.
Percebe-se também a dificuldade em cumprir o que exatamente foi planejado, mesmo
que em sua maioria tenha sido coerente e funcionado, alguns aspectos como trabalhar as
transformações entre as medidas, e as relações de tempo e temperatura, não foram alcançados
devido a turma não ter nenhum conhecimento prévio sobre o assunto. Um fato que não estava
previsto era o trabalho de leitura e interpretação dos textos que estavam nos cartazes, os
alunos foram estimulado pela professora regente da turma para que lessem juntos o passo a
passo da receita. A partir daí, percebeu-se a necessidade de trabalhar esse saber durante a
preparação da da receita e dos contextos.
Os alunos evidenciaram em suas falas finais, contribuições desta atividade para a
aprendizagem dos conceitos Grandezas e Medidas e também de frações, apresentando
exemplos destes conceitos que estão presentes no cotidianos de ambos os alunos, como; no
café da manhã, quando misturam o leite com o chocolate, acontece uma mistura homogênea, e
consomem aproximadamente 200ml por dia, mas o peso se alteram quando adiciona-se o
chocolate. Outra reflexão pertinente, foi em relação as diferenças encontradas na medida de
capacidade dos refrigerantes, que geralmente compram um recipiente de 2L, mas também
consomem de 350ml, tentando ainda representar estas quantidades em frações.
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Resumo:
O presente artigo apresenta um relato de experiência de duas alunas do curso de Licenciatura em Pedagogia na
disciplina de Estágio Supervisionado II, realizada em uma Rede Municipal de Ensino de Cuiabá, enfatizando a
importância da utilização de sequência didáticas no planejamento das aulas de geometria. O texto traz uma breve
introdução sobre a importância da utilização dessa forma de dos organização dos conteúdos escolares, e das
respectivas atividades dela oriundas. Em seguida, tratamos da elaboração da sequência didática desenvolvida na
experência de estágio, expondo o objetivo, suas etapas e os resultados obtidos. Finalizamos o artigo, refletindo
sobre as práticas do professor em sala de aula, sua responsabilidade e compromisso com a aprendizagem dos
alunos. Para fundamentar teoricamente o relato, utilizamos a abordagem de Pimenta e Lima (2005/2006) sobre
as relações entre o estágio e a docência.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Planejamento. Anos iniciais. Sequência Didática. Geometria.

1 Introdução

Propomo-nos a fazer o relato de uma experiência vivenciada na aula de Matemática,
ocorrida na etapa da regência da disciplina Estágio Supervisionado II, com uma turma de 5º
ano de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Cuiabá.
Esse relato diz respeito as quatro primeiras aulas de Matemática, em que a unidade
temática a ser trabalhada foi Geometria, que deveria ser explorada ao longo de toda etapa do
ensino Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, mas que ainda é pouco trabalhada.
Nas Diretrizes Curriculares Educacionais (2013) a Geometria está colocada como um
dos conteúdos estruturantes e sua efetiva utilização precisa ser estimulada.
Em diversas escolas, essa subárea da Matemática é abordada de forma
descontextualizada e insuficiente, enfatizando assim a ideia de que o ensino da Matemática é
exaustivo e desinteressante.
A sequência didática apresentada neste trabalho foi elaborada com o foco no
desenvolvimento de habilidades da Geometria, despertando o interesse dos alunos e
proporcionando, a eles, uma aproximação com elementos do mundo físico.
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A Geometria sempre esteve presente em nosso cotidiano, nas mais diversas formas, e
por esse motivo seu ensino é fundamental. Ao aprender Geometria, passamos a estabelecer
relações entre os conceitos presentes em nosso dia a dia. E, por meio dos conhecimentos
geométricos, o aluno ―desenvolve um tipo espacial de pensamento que lhe permite
compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive‖ (BRASIL,
1998, p. 51).
Em nosso planejamento, no estágio supervisionado II, a reflexão sobre o quanto a
sequência didática traria conhecimentos para os alunos foi o que nos impulsionou a pensar
minuciosamente cada etapa, fazendo os ajustes necessários ao longo do processo.

2 Planejamento da Sequência Didática

Ao planejarmos as aulas, de acordo com a solicitação da professora regente da turma do
5º ano, percebemos que o conteúdo ―sólidos geométricos‖ estava presente em quatro aulas
consecutivas. Analisando as possibilidades de intervenção, fomos desafiadas pela nossa
professora orientadora a planejar uma sequência didática, que se constitui em uma ferramenta
eficaz para as atividades desenvolvidas em sala de aula de modo organizado, sistemático e
aprofundado.
Num primeiro momento não foi algo muito fácil, pois essa foi nossa primeira
experiência com o planejamento de uma sequência didática. Todavia, com o auxílio da nossa
orientadora conseguimos pensar em como desencadear as etapas e desenvolver um bom
trabalho com as crianças.

2.1 Objetivo

O objetivo de trabalhar as aulas de Matemática com a sequência didática foi o de
possibilitar que os alunos conseguissem ―associar figuras espaciais e suas planificações
(prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos
(EF05MA16)‖, que corresponde a uma das habilidades da unidade temática Geometria, para
o 5º ano, mencionadas no Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (DRCMT) Ensino Fundamental Anos Iniciais (2018 p. 21). Frente a essa habilidade e considerando que
―faz-se necessário criar situações didáticas variadas, em que seja possível retomar os
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conteúdos abordados em diversas oportunidades‖ (MEIRELLES, 2014, SD19), decidimos pela
possibilidade de utilizar uma sequência didática.
As aulas da sequência didática tiveram como objetivo principal conduzir os alunos a
uma aprendizagem efetiva, que para eles tivesse significado, trazendo para a realidade o
contexto do tema trabalhado em sala de aula e levando em consideração os conhecimentos
prévios sobre o assunto.

2.2 Descrição do desenvolvimento das etapas
Como seria o primeiro contato com o conteúdo ―sólidos geométricos‖, decidimos levar
para a turma, na primeira aula da sequência, os sólidos geométricos feitos em papelão
colorido, para que pudessem, em duplas, explorá-los e perceberem suas características,
enfatizando-se as semelhanças e diferenças entre eles.
Posteriormente apresentamos o tema explicando o que são os poliedros. O objetivo
dessa primeira aula foi o de compreenderem que os poliedros possuem faces, vértices e
arestas, o que os difere dos corpos redondos.
Na segunda etapa, levando novamente os sólidos geométricos, retomamos o conceito de
poliedros, explicando a diferenciação entre prismas e pirâmides. Após essa aula expositiva
dialogada, propusemos para grupos de até quatro alunos construírem poliedros ―vazados‖,
com palitos de churrasco e massa de modelar, com o objetivo de reconhecerem e
concretizarem os conceitos, sobretudo, de vértices e arestas.
A terceira etapa se constituiu em conversar, no coletivo, sobre a experiência da
construção dos sólidos, e em cada grupo ―apresentar‖ seu sólido, descrevendo suas
características e mostrando a quantidade de faces, vértices e arestas. Em seguida,
introduzimos o conceito de corpos redondos, diferenciando-os dos poliedros.
Na quarta e última etapa propusemos exercícios relacionados ao tema trabalhado, para
que pudéssemos analisar se compreenderam conceitos explorados e, finalmente, solicitamos
que registrassem o que aprenderam em seus cadernos.
Para nossa alegria e satisfação, após a leitura de cada um, avaliamos de maneira positiva
a aprendizagem dos alunos, identificando que os mesmos demonstravam domínio pelo
conteúdo proposto e estudado.
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2.3 Resultados da Sequência Didática

Esta experiência destaca a importância do trabalho com a Geometria de maneira mais
organizada e flexível – no sentido de possibilitar intervenções pontuais ao longo do processo , a partir de uma sequência didática.
Percebemos que os alunos conseguiram: (a) compreender o conceito de face, aresta e
vértice em um poliedro, reconhecendo regularidades quanto a quantidade desses elementos
nas pirâmides e nos prismas; (b) identificar as diferenças entre poliedros e corpos redondos;
(c) interagir nos grupos, respeitando a vez de cada um falar e (d) realizar, com destreza, a
construção dos poliedros.

3 Considerações finais

Quando começamos nosso planejamento das aulas no estágio supervisionado, houve
uma reflexão sobre o quanto a sequência didática traria conhecimentos em Geometria para
aquela turma, considerando a solicitação da professora regente de quatro aulas sobre essa
unidade temática.
Em cada etapa da sequência didática desenvolvida, o objetivo principal foi alcançado.
Assim, esperamos que esta sequência didática contribua com outros professores em suas
práticas, objetivando um olhar mais atento no planejamento de aula, visando os processo de
ensino e de aprendizagem dos estudantes em Geometria. Os resultados obtidos a partir dessa
experiência nos levam a perceber que o trabalho com sequência didática favorece
produtivamente para o desenvolvimento das atividades propostas.
A experiência vivenciada contribuiu para um olhar mais atento ao planejamento,
colocando em prática atividades que pudessem levar para os alunos uma vivência prazerosa
com o ensino de Matemática e não somente as atividades realizadas no livro didático,
diferentemente do que Pimenta e Lima (2005/2006, p.8) criticam em relação a ―uma
concepção de professor que não valoriza sua formação intelectual, reduzindo a atividade
docente apenas a um fazer, que será bem sucedido quanto mais se aproximar dos modelos que
observou‖. Elas afirmam ainda, que o estágio oferta novas possibilidades de ensinar e
aprender a profissão docente, inclusive para professores orientadores, convidando-os a rever
suas concepções sobre o ensinar e o aprender.
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O estágio supervisionado nos proporcionou a construção da identidade profissional,
uma vez que ele se revelou como uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a
intervenção em questões educacionais.
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Resumo:
Saber promover a comunicação é condição para ensinar e, no caso da educação matemática, isso não é diferente.
Equivoca-se quem acredita que a matemática, por ter uma linguagem específica e complexa, não faz uso de
várias interpretações para os mesmos signos. Lady Welby, considerada a mãe da semiótica moderna, nos
apresenta em suas pesquisas a importância de relacionar linguagem e matemática. O objetivo deste trabalho é
identificar contribuições da Teoria Significs, elaborada por Lady Welby, como aporte teórico-metodológico para
a educação matemática, ao mesmo tempo que busca dar visibilidade à pesquisa de uma mulher, filósofa do
século XIX, que ainda não tem seu devido reconhecimento. A abordagem semiótica será usada como
metodologia teórica, calcada na visão de Peirce. Nesse sentido, acreditamos que a visão de Welby sobre a
linguagem matemática possa viabilizar novos caminhos e perspectivas para a educação matemática.
Palavras-chave: Lady Welby. Significs. Educação Matemática. Linguagem.

1 Introdução

Não é comum encontramos mulheres ―nos manuais filosóficos, nos grupos temáticos de
pesquisas ou nas ementas dos cursos de graduação‖ (COCCHIERI, 2015, p.123). No entanto,
existem várias mulheres que se dedicaram a refletir sobre seu tempo e desenvolveram ideias
de qualidade e de importância ímpar. Esse é o caso de Lady Welby (1837-1912), a filósofa de
destaque deste trabalho, que com sua Teoria Significs, além de deixar para a sociedade uma
nova forma de interpretar o mundo, foi considerada a ―mãe da semiótica moderna‖
(PETRILLI, 2004, p.179).
Por outro lado, a interpretação equivocada da comunicação é um dos grandes entraves para a
educação matemática, que se utiliza muitas vezes do mesmo signo para diversas finalidades.
De fato, com o advento da matemática abstrata ou pura, saber interpretar adequadamente os
signos tem sido um grande desafio. Dessa forma, será que a Teoria Significs, que nos alerta
sobre o significado de significado, poderia contribuir com a educação matemática?
Considerando que Lady Welby era ―filósofa da linguagem e ofereceu grande contribuição à
semiótica‖ (CHIPCHASE, 1990, p.17, tradução nossa) e que a linguagem tem papel
fundamental na educação matemática, o objetivo deste trabalho é identificar contribuições da
Teoria Significs de Lady Welby como aporte teórico-metodológico para a educação
matemática, ao mesmo tempo que se busca ―tornar conhecido o rico trabalho de uma mulher
que contribuiu significativamente para consolidação e elaboração de sua teoria, e que,
infelizmente, ainda não obteve seu devido reconhecimento‖ (COCCHIERI, 2015, p.123). A
metodologia semiótica se justifica pelo trabalho de natureza interpretativa em todas as suas
formas e relações (OTTE et al., 2019).
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2 Lady Welby – Biografia

Victoria Lady Welby foi uma mulher intelectual, de muitas peculiaridades. Nasceu em 27 de
abril de 1837, filha do Duque Charles James e da Lady Emmeline Stuart-Wortley. Viveu na
Era Vitoriana, um dos períodos mais importantes da história britânica, marcada pelas grandes
revoluções do século XIX que mudaram a economia, a política e a sociedade, além de
impulsionar o desenvolvimento da arte e da cultura.
Figura – Retrato de Lady Welby, em 1862

Fonte: SCHMITZ (1985, p.viii)

Seu pai faleceu em 1844, quando ela tinha 7 anos, dos 11 aos 18 anos passou viajando o
mundo com sua mãe que era escritora, poetisa e apaixonada pelas culturas estrangeiras e pela
pesquisa, conheceu as Américas do Norte e do Sul, Espanha, Marrocos, Turquia, Palestina e
Síria, aprendeu a ser observadora e crítica, comparava as diferentes culturas e imprimia sua
opinião. Em 1855, pelo Oriente Médio, em mais uma viagem, sua mãe faleceu tragicamente
no deserto sírio-árabe. Órfã, viveu com vários parentes e também com sua madrinha de
batismo, a Rainha Alexandrina Victoria (1819-1901). Em 1861, Lady Welby, com 24 anos de
idade, se tornou dama de honra da rainha Victoria e passou quase dois anos vivendo na corte
dialogando, em grande nível intelectual, com os pensadores da época e defendendo suas ideias
sobre diversas políticas estrangeiras, religião, linguagem e sobre sua filosofia de
interpretação.
De acordo com COCCHIERI (2015), Welby não foi uma mulher comum para o seu tempo,
primeiro, porque sua favorável condição social e financeira lhe permita ter participação em
círculos de pessoas influentes, de diversas áreas de atuação na sociedade aristocrática, assim
como, corroborar com o fomento e difusão da cultura e pensamento inglês, obtendo respeito e
consideração por parte da sociedade extremamente machista e, segundo, porque diferente do
que se possa imaginar, mesmo pertencendo à nobreza, devido a problemas de saúde, Welby
não pôde receber educação formal institucionalizada, ou seja, tudo o que aprendera foi
resultado de sua autodeterminação.
Em 1863, casou-se com o militar oficial britânico William Earle Welby (1829-1898), de quem
herdou o sobrenome, e tiveram 3 filhos: Victor Albert William (1864-1876), Charles Glynne
Earle Welby (1865-1938) e Emmeline Mary Elizabeth (1867-1955). Ela não se sentia atraída
pela vida na corte, por isso, logo depois de seu casamento, preferiu se dedicar a pesquisa, com
total apoio do marido. Foi fundadora da Royal School of Art Needlework, membro das
Instituições Anthropology Society e Aristotelian Society e, até sua morte, em 1912, procurou
condições que possibilitavam a fundamentação para a realização de seu trabalho teórico,
sendo fonte de inspiração para importantes personalidades do mundo da ciência, da filosofia e
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da literatura do final do século XIX e início do XX. Promoveu vários encontros intelectuais
de seu interesse com pensadores e cientistas proeminentes, manteve correspondências com,
aproximadamente, 450 interlocutores, participou de exposições de densas teorias, de diálogos
e de debates prodigiosos. Publicou livros, escreveu ensaios, artigos, panfletos, diário de
bordo etc. A parte principal de sua produção científica e literária pode ser encontrada em dois
acervos: na Coleção Welby de York University, em Toronto, no Canadá, e a que está na
Biblioteca da Universidade de Londres. Seus arquivos estão ordenados em quarenta e duas
caixas (PETRILLI, 2004).
Em 1911, ano que antecedeu sua morte, publicou, na Enciclopédia Britânica, um artigo que
recebeu o mesmo nome da sua teoria: Significs. Este artigo lhe trouxe a certeza de que, após
sua morte, seu pensamento perpetuaria e, garantidamente, seu interesse e gosto pelo estudo,
conduziram-na a se tornar escritora e uma das mulheres mais importantes do século XIX.
3 A inspiração e a abrangência da Teoria Significs

Lady Welby gostava de escrever sobre diversos assuntos. Seu primeiro livro publicado, Links
and Clues (1881,1883), expunha suas interpretações filosóficas e religiosas, sempre
priorizando as verdades científicas, livres de preconceitos ou fanatismos. Mesmo assim, ela
sabia que, naturalmente, pessoas diferentes podem defender verdades diferentes, numa mesma
situação.
Imagine um número de pessoas olhando para a nossa terra através de telescópios
distintos, cada um tem um raio de poucas milhas e não podem trocar de telescópio.
Quão tenazmente cada um agarrar-se-ia à sua teoria (absolutamente verdadeira até
onde ela pudesse ir) excluindo todas as outras? Um diria que o mundo é coberto por
água, outro que ele é todo floresta ou montanhas [...] (WELBY, 1883, p. 244,
tradução nossa)

Embora procurasse uma forma mais adequada para os ensinamentos religiosos, suas ideias
não foram compreendidas e nem aceitas.
Links and Clues não foi um sucesso. Ela enviou cópias para os amigos e parentes, e
para alguns seletos clérigos cujas opiniões ela respeitava. Mas o livro foi mal
compreendido e mal interpretado por aqueles que ela pensou que poderia entendê-lo;
e foi fonte de constrangimento para alguns de seus parentes e amigos próximos que
consideraram uma indelicadeza dela, uma mulher, se atrever a escrever um livro
sobre ensino religioso. (HARDWICK, 1977, p. xviii, tradução nossa).

Mas as devolutivas das críticas ao seu livro ampliaram significativamente o número de
pessoas com as quais se correspondia, assim como, as que visitavam sua casa e participavam
das discussões promovidas por ela. No rol dos seus correspondentes, estavam cientistas
notáveis, teólogos, clérigos, céticos religiosos, linguistas, arquitetos, filósofos, visionários e
excêntricos. Foi nesse contexto que ela percebeu a relação entre ciência e religião. Passou a
estudar, prioritariamente, a ciência do significado que culminou na elaboração do que ela
chamou de Significs, uma teoria sobre significado que foi uma preciosidade para sua época e
ainda merece estudo e desenvolvimento. Meaning and metaphor (1893), Sense, meaning, and
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interpretation (1896), Grains of Sense (1897), What is Meaning? (1903) e Significs and
Language (1911), foram suas obras de destaque (MYERS, 1994).
Lady Welby (1911) defende que a comunicação entre as pessoas somente seria
eficiente se a linguagem deixasse de ser considerada estática, como a sociedade da época
acreditava, seria preciso permitir que a linguagem fosse interativa com a vida, se libertasse
das concepções convencionais, acompanhasse a dinamicidade de cada época e relacionasse as
metáforas e analogias com as experiências atuais, caso contrário, continuariam impróprias,
causando muitas interpretações equivocadas e, portanto, não cumpririam a função de se fazer
compreender, pois tal negligência, limita a mente humana, podendo conduzir a uma confusão
legitimada sem fim, já que, inconscientemente, o homem tende a expressar o pensamento por
meio de imagens e de metáforas. Tomemos como exemplo as expressões interior e exterior
como metáforas para mental e físico, respectivamente. Instintivamente, nossa mente define o
limite de cada um deles, como se fossem objetos no espaço, sem nenhuma indagação.
Mas, refletindo sobre isso, ao olharmos para o interno, para nossa consciência, esse olho, ao
qual nos referimos, com certeza não se trata do órgão físico responsável pela visão, mas da
leitura que fazemos com base nos conceitos admitidos como corretos, ou seja, recorremos aos
olhos mentais, e mais, quando olhamos para o externo buscando explicar, justificar ou
compreender qualquer que seja a situação, será que fazemos uso somente do órgão físico ou
contamos também com o olhar da nossa mente? Claro, que esse assunto é bastante polêmico e
até mesmo provocativo para as ciências, acostumadas a decifrarem padrões e a estabelecerem
modelos a serem seguidos. No campo da educação, onde há divisão do conhecimento por
idade, série, disciplina, módulo, em que se divide cada assunto por tempo definido, avaliações
programadas com foco nas metas, essa quebra de paradigma com certeza divide opiniões.
Uma situação peculiar, que vale a pena citar, é o fato de imaginarmos as leis da natureza
como segredos a serem descobertos e seguidos, como se alguém, ou a própria natureza, já
tivesse estabelecido seu projeto, cláusula a cláusula, inclusive com regulamentos e
penalidades. E parece ser com esse mesmo olhar que as metáforas são utilizadas, como se
dependessem de critérios absolutos e intransponíveis, mas isso é, no mínimo, um grande
equívoco para a Welby, que acreditava não ser correto se prender a superstições, crenças ou
mitos. No entanto, mantemos as mesmas associações em nossa linguagem herdada, que antes
estavam inteiramente harmonizadas com suas supostas realidades e fatos, mas, que agora,
estão completamente desconectadas do contexto, fazendo com que os equívocos de
interpretação sejam provocados muito mais pela inadequação do discurso do que pela mente
que interpretou a informação recebida com base no seu tempo.
Welby ilustra esta situação supondo uma pessoa dizer: ―Eu tomo minha posição sobre este
fato‖ (1911, p. 34, tradução nossa). E, tudo bem, expor os diferentes pontos de vista, isso
pode ser inclusive enriquecedor, mas a autora alerta sobre três questões que devem surgir a
quem ouve sobre quem fala:
1.

A pessoa quer dizer o que está dizendo? Isto é, ela realmente pretende transmitir
a imagem que as palavras expressam? Se sim, poderíamos ainda perguntar
como alguém se posiciona sobre um fato. Em que circunstâncias isso ocorre?

2390

2.

Ela está dizendo a verdade real, ou é sobre algum outro fato não reconhecido
que ela está realmente tomando sua posição?

3.

Ela está figurando apropriadamente e, portanto, de maneira útil? (1911, p.34,
tradução nossa)

E, ainda continua explicando que a última pergunta, embora quase não seja feita, é a principal,
pois:
Suponha que outra pessoa na mesma controvérsia tome sua posição em relação a
outro fato. Então, em qualquer caso, se a figura for correta, isto é, apropriada, eles
nunca poderão se encontrar ou mesmo se aproximar, e para o argumento não haverá
fim. Mas, se a primeira pessoa diz: Eu tomo minha posição a partir daquele ponto,
ou eu começo nessa linha, e o segundo responde: E eu de (ou sobre) este outro,
então a possibilidade de desvio pelo menos vem para ajudá-los em uma solução ou
acordo. Para alterar a direção em ambos os casos, as linhas podem, mais cedo ou
mais tarde, se encontrar em um ponto, talvez em vários; ou os dois podem até correr
juntos um pouco e depois mais uma vez divergir, ou podem convergir. (1911, p. 35,
tradução nossa).

Dessa forma, podemos dizer que as imagens que produzimos durante a
comunicação/linguagem se não forem bem pensadas e adequadamente empregadas, podem
não atingir seu objetivo principal, que é a conexão entre o que se fala e o que se entende pelo
que foi dito e, se for assim, estaríamos promovendo apenas um grande desperdício de tempo e
energia ou acreditando que gritar ao acaso qualquer coisa pudesse sensibilizar alguém. Enfim,
com suas observações sobre a significação da linguagem, seu trabalho ganhou uma dimensão
muito maior que ela pudesse imaginar, o ―que começou com uma crítica perspicaz ao
cristianismo ortodoxo, evoluiu para uma crítica de todas as formas de conhecimento e
expressão‖ (CHIPCHASE, 1990, p.17, tradução nossa). Significs, se tornou uma nova ciência,
uma proposta diferente e ousada para realizar a leitura de mundo.
3.1 Welby e sua relação com a lógica
Welby afirmava que ―linguagem e lógica, signos linguísticos e processos inferenciais são
inter-relacionados por relações de interdependência mútua, de tal forma que o mau uso da
linguagem envolve o mau uso da lógica‖ (PETRILLI, 2015, p.88, tradução nossa). E, por
sorte, durante o desenvolvimento de sua teoria, ela teve acesso a um dos trabalhos que o
ilustre lógico Charles Sanders Peirce (1839-1914) publicou no Baldwin’s Dictionary of
Philosophy and Psychology. ―Ela percebeu semelhanças entre suas teorias e a possibilidade de
ter encontrado alguém com quem pudesse discutir suas ideias‖. (HARDWICK, 1977, p. xv,
tradução nossa).
Apesar de viverem em continentes diferentes, ela enviou a Peirce uma cópia do seu livro
What is Meaning? Studies in the Development of Significance. Suas convicções despertaram o
interesse do, também, ilustre filósofo, um dos principais fundadores da semiótica
contemporânea e da lógica das relações. Foi a partir de então que iniciaram as
correspondências por meio de cartas.
Minha querida Lady Victoria Welby: Escrevo-lhe a minha resenha sobre What is
Meaning? e estou muito entusiasmado com seu trabalho; para o escritor de um livro,
basta tentar fazer com que seus leitores conheçam suas ideias e sentimentos. Espero
em breve, publicar algo importante sobre lógica e se eu fizer, vou mandá-lo a você.
(HARDWICK, 1977, p. 4, tradução nossa).
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Apesar do principal teor dessas cartas ser Semiótica e Significs, se tornaram grandes amigos.
E se corresponderam até o fim de suas vidas. Nas cartas, além de textos, trabalho, pesquisa,
opiniões, sugestões, convergências e divergências, também falavam sobre eles, do dia-a-dia,
trocavam fotos e, em uma carta, Peirce escreveu: ―Recebi sua fotografia na noite passada e a
coloquei em meu escritório, entre os poucos amigos que gosto de lembrar‖ (HARDWICK,
1977, p. 16, tradução nossa).
Curiosamente, mesmo antes de se conhecerem, tanto Welby quanto Peirce, organizaram seus
trabalhos dividindo-os em três partes. Welby as chamou de Sentido, Significado e
Significância, e Peirce, de Primeiridade, Secundidade e Terceiridade. Enquanto os demais
estudiosos que surgiram nessa mesma época interessados em semiótica trabalhavam com
dualidades, eles estavam um passo além. O uso de tríades não foi inspiração de Welby e
Peirce, os pais da semiótica moderna, tendo em vista que ao longo da história é possível
encontrar, desde a antiguidade, vários filósofos que já optavam por trabalhar dessa forma. No
entanto, não podemos deixar passar desapercebido a extraordinária semelhança na forma
deles usarem as tríades, nos significados de cada uma delas, no entrelaçar de seus
pensamentos, apesar da distância, do foco e de um não imaginar a existência do outro.
Na carta enviada à Welby, em 12/10/1904, Peirce classificou:
Primeiridade é o modo de ser daquilo que é tal como é, positivamente e sem
referência a outra coisa qualquer. Secundidade é o modo de ser daquilo que é tal
como é, com respeito a um segundo, mas independentemente de qualquer terceiro.
Terceiridade é o modo de ser daquilo que é tal como é, colocando em relação
recíproca um segundo a um terceiro. (CP. 8.327, tradução nossa).

E, alguns anos depois, Peirce escreveu na carta de 14/03/1909:
Eu não havia percebido, o quanto é fundamental sua tricotomia do sentido,
significado e significância. Com certeza a importância desses conceitos ficarão
perfeitamente definidos com o tempo [...] Agora descobri que a minha divisão (dos
três tipos de interpretantes) quase coincidem com a sua e ambas estão corretas. (CP
8.314, tradução nossa).

Ao relacionar as tríades de cada um, podemos dizer que Sentido, Significado e Significância
de Lady Welby, estão para Primeiridade, Secundidade e Terceiridade de Charles Peirce,
respectivamente, conforme apresentado a seguir:
Quadro – Correspondência das tríades em Welby e Peirce.
Lady Welby / Significs

Charles Peirce / Semiótica

Sentido
É a primeira impressão, sem qualquer conexão com
o outro. É o primeiro estímulo, o contexto e as
circunstâncias é que vão determinar seu uso.

Primeiridade
É o modo de ser daquilo que é, tal como é, sem
referência a outra coisa qualquer.

Significado
Refere-se a dependência. Para um existir é preciso
que haja outro correlacionado.
Significância
É o resultado, a materialização, o efeito do que se
desejou transmitir dentro de um contexto.

Secundidade
É a consciência do primeiro associado a um
segundo.
Terceiridade
É a síntese intelectual, o pensamento em signos.
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Fonte: autoras
Incentiva-me muito, tendo em vista que, entendo o que você chama de significs é
equivalente ao estudo que atribuo à lógica (semiótica). Em meu artigo de 1867, 14
de maio, escrevi: Chegamos a essa lógica que trata da referência de símbolos em
geral a seus objetos. Nessa visão, ela é um dos trivium das ciências concebíveis, a
primeira trataria das condições formais dos símbolos terem significado, isto é, da
referência dos símbolos em geral aos seus fundamentos, ou caracteres imputados, e
isso poderia ser chamado de formal. [...]. A segunda, a lógica, trataria das condições
formais da verdade dos símbolos. A terceira trataria das condições formais da força
dos símbolos, ou do seu poder de apelar a uma mente, que é, em geral, uma
referência a interpretantes, e isso pode ser chamado de retórica formal. [...] (CP
8.314, tradução nossa).

Há muito tempo, Welby percebera que a comunicação ocorre em todas as formas de
expressão e sensação, sejam elas verbais ou não, que está em cada um de nós a fórmula
mágica, única e intrasferível capaz de decidir o significado e controlar o comportamento,
ressaltando que o significado das palavras não se restringe às definições disponíveis nos
dicionários, pois se entrelaça em nosso cérebro com o sentido e a interpretação que as nossas
experiências e recordações afloram e justamente por isso, não absorvemos as informações de
maneira igual, fechada em uma comunicação estereotipada, afetada pela palavra dominante,
como muitas vezes se acreditou. Peirce, fez a mesma relação entre os objetos da matemática e
suas representações. Portanto, compreender essas relações, parece-nos um caminho
indispensável para quem pretende ensinar matemática.
3.2 Significs: o significado de significado

Lady Welby usou a tríade: Sentido, Significado e Significância, para mostrar às pessoas a
importância de aprender a se expressar e a interpretar o mundo, de saber o sentido do que
sentem e o que desejam transmitir. E escreveu:
Não há, a rigor, nada com o Sentido de uma palavra, mas com as circunstâncias em
que ela é usada, o estado de espírito, a referência, o universo de discurso. O
Significado de uma palavra é a intenção que o falante desejar transmitir. A
Significância é sempre múltipla, e intensifica o seu sentido, bem como o seu
significado, nos expressando a sua importância, o seu apelo, o seu momento, a sua
força emocional, o seu valor ideal, o seu aspecto moral, a sua dimensão universal ou,
pelo menos, social. (WELBY, 1903, p. 5, tradução nossa).

Welby, tal como Peirce, defende que a realidade e a imagem raramente se coincidem, se é que
se coincidem em alguma situação. No entanto, Welby (1911) adverte que se o modo indireto
de expressão é muitas vezes a única forma de ensinarmos os conhecimentos adquiridos,
devemos ser instruídos a reconhecer os limites de comparação, a traçar paralelos e sempre nos
preocuparmos se a inferência feita levará à analogia que se pretende e, quando não for o caso,
adequá-la responsavelmente.
Sentido, significado e significância também podem ser colocados como ―significação,
intenção e valor ideal‖ (MYERS, 1994, p.13, tradução nossa). Essa tríade forma a hierarquia
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básica dos movimentos da interpretação, as vezes chamada de tradução, visto que toda nossa
vida mental consiste em traduções ou interpretações dos fatos. Deste ponto de vista, a
referência de sentido é principalmente instintiva, de significado volitivo e de significância
moral; Significs enfatiza a relação do signo no sentido mais amplo de cada um deles,
reconhecendo que há um grau ascendente de importância prática. Mas, compreender o
significado de significado, não é uma tarefa fácil, já que não se trata de uma resposta direta e
conclusiva, sua resposta implica em toda uma teoria.
De um lado existe uma questão que reflete uma certa interioridade do significado,
que diz respeito ao modo pelo qual ele se constitui, o conjunto de valores intrínsecos
de que ele partilha.[...] De outro lado, existe uma exterioridade do significado,
representada por um conjunto de categorias que a ele está associada, ou a forma em
que ele se materializa. No geral, esse teor reflete mais uma dimensão de sua natureza
pragmática e o coloca como um elemento de mediação entre categorias como
símbolo, signo, intérprete, referente, objeto e tantas outras (MARI, 1998, p.22)

Desta forma, compreender o significado de significado parece ser um poderoso instrumento
na interpretação da mente humana e, consequentemente, uma possibilidade de se conseguir
melhores resultados na educação matemática, visto que ―os objetos matemáticos não são
diretamente acessíveis à percepção, necessitando para sua apreensão o uso de uma
representação‖ (Damm, 2012, p. 171).
Charles Kay Ogden (1889-1957) e Ivor Armstron Richards (1893-1979), escreveram um
importante livro, provavelmente inspirados em Lady Welby, sobre o significado de
significado que foi amplamente reconhecido como um texto clássico da semântica linguística
e semiótica do início do século XX. James McElvenny (2013), comparou o trabalho de Ogden
e Richards com o atomismo lógico de Bertrand Russell (1872-1970), uma das doutrinas
fundamentais da filosofia analítica, identificando entre as duas teorias várias similaridades e
diferenças. Ambas buscaram descrever o significado em termos das últimas doutrinas
psicológicas e seguem um programa normativo que visa corrigir as deficiências percebidas da
linguagem. Mas, enquanto Ogden e Richards visam a linguagem comum, Russell procurou
uma linguagem logicamente perfeita apenas para fins filosóficos e rejeitou o trabalho de
Welby e seus aliados. Welby e Russell eram aparente incompatíveis em muitas de suas ideias.
Isso fez com que Russell nunca endossasse a obra O Significado de Significado, embora
reconhecesse sua importância. Posteriormente, vários escritos de Russell apresentam as ideias
pioneiras de O Significado de Significado, indicando que ele precisou superar seus próprios
pontos de vista, em particular os significados de Welby. O Significado de Significado foi,
portanto, um livro orientado para o atomismo lógico de Russell, e pode ter exercido uma
influência oculta no seu desenvolvimento.
O significado ―é essencialmente uma atividade ou atitude tomada em relação aos objetos por
um sujeito ou energicamente projetado neles como uma partícula, até que eles se tornem
ativos e comecem a irradiar com significado‖ (SCHILLER et al., 1920, p.389). Portanto,
Signifcs apresenta uma perspectiva semiótica moderna, não se trata apenas de uma filosofia de
significado, mas também uma filosofia de tradução e interpretação. A tradução e a
interpretação estão indissociavelmente interligadas, mas, acima de tudo a tradução, na
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perspectiva de Welby, torna-se um método cognitivo porque as próprias atividades
intelectuais são um processo de tradução, um encaminhamento contínuo para outro que
promove a criação de ligações e correspondências. A tradução é, em outras palavras, a
possibilidade de interpretar um signo com outro signo por meio do encontro de intérpretes, da
abertura recíproca das diferenças ou identidades, tornando-se conhecimento crítico.
4 A linguagem da matemática para Welby

Welby afirmou que a linguagem da matemática não está separada de outras linguagens,
incluindo a linguagem comum, por mais que a matemática tenha códigos específicos.
Afirmou que a matemática é resultante de processos interpretativos da maior região racional
do cérebro, mas se a linguagem usada na matemática se isolar em sua própria especialidade
não será eficiente (PETRILLI, 2007).
A vida em todas as suas manifestações se desenvolve em um contínuo, sem interrupções. O
matemático que se aproxima da comunidade de interesses e se limita ao seu próprio método
tecnicamente perfeito, não só perde o sentido em termos de humanidade como da matemática.
Quanto mais processos matemáticos de abstração, teoremas e símbolos técnicos são
aperfeiçoados, mais a linguagem da matemática deve ser integrada à linguagem comum, uma
vez que é por meio da linguagem comum que se torna possível falar sobre as descobertas
matemáticas e comunicá-las aos outros, bem como para interpolar discurso matemático na
interpretação das relações entre um problema e outro, entre um ponto de vista e outro.
Um exemplo desse tipo de tradução é a aplicação da matemática à mecânica. Com o
método Significs, diz Welby, a matemática aplicada responde à especialidade do
matemático ao mesmo tempo em que envolve competências do não especialista [...]
O que tudo isso implica? Que o matemático puro é um ser maior do que pensa, mas
está fazendo apenas metade do seu trabalho (PETRILLI, 2007, p.64-65, tradução
nossa).

Para Welby, por meio do método significativo, o pensador vai transitar facilmente de um
meio para o outro e assim contribuir para a construção de pontes entre as formas matemáticas
e outros pensamentos, enriquecendo a herança humana, Welby afirmou:
Parece óbvio que a matemática não deve se tornar apenas o benfeitor geral, aplicada
a todos os interesses práticos, mas deve ser igualmente transponível em outras
esferas mais elevadas de nossa necessidade comum. Mas não poderá fazer isso
enquanto a linguagem (e especialmente enquanto imagens) permanecer
negligenciada (1911, p.81, tradução nossa).

Welby compreendeu que a linguagem vai muito além dos modos de se expressar, de sentir, de
pensar, de articular nossa natureza, nosso conhecimento. Com Significs ela cuidou da
significância alcançada por meio do sentido e do significado, incluindo todas as formas
possíveis e inimagináveis de comunicação.
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Peirce, escreveu:
Todo pensamento ocorre em termos de signos, interpretar algo significa apenas
representá-lo. A essência de algo não é senão a essência de sua representação. Não
podemos pedir nem pelo referente final nem pelo significado definitivo de um signo.
E, portanto, a semiose se estende em ambas as direções, em direção ao objeto, bem
como para o interpretante. Como não há interpretação final e definida o interpretante
é apenas uma tradução ou desenvolvimento do signo original. (CP 8.343, tradução
nossa).

A complexidade dos fatores relacionados às formas de representação no processo de
ensino e aprendizagem tem sido o foco de diversas pesquisas em educação matemática. Font,
Godino & D‘Amore (2005) afirmam que a principal razão seria o fato de que falar de
representação equivale a falar de conhecimento, significado, compreensão etc. No entanto,
Otte (2006), ressalta que apesar de um objeto matemático não existir independentemente da
totalidade de suas possíveis representações, esse objeto não deve ser confundido com
qualquer representação particular. Desse modo, Significs, ―está inserido em um contexto
consistente e complexo, com vários insights‖ (COCCHIERI, 2015, p.124) e nos oferece essa
ponte entre objetos, suas representações e seus significados.

6 Considerações finais

A educação matemática é um empreendimento interdisciplinar por necessidade e a linguagem
é inerente. Esse fato tem sido amplamente reconhecido desde os primeiros Congressos
Internacionais de Educação Matemática, ocorridos nos anos 1960 e 1970, que já estudavam os
desafios da sala de aula. No entanto, a educação matemática ainda encontra dificuldades em
desenvolver uma metodologia integrada à vida, que permita à matemática ser mais que um
conjunto de modelos e regras.
A semiótica, na perspectiva de Welby, nos oferece outras possibilidades, como a integração
da matemática pura com a matemática aplicada em uma complementariedade que poderia
melhorar as relações da matemática com ela mesma e ir além construindo pontes que,
certamente, enriqueceriam a herança humana, porque mesmo que o leitor não acredite que o
pensamento ocorra essencialmente por meio de signos, não se pode negar que toda
comunicação é uma atividade simbólica, pois a mente ou a consciência individual não está
diretamente conectada à comunicação social. Portanto, a semiótica é essencial para qualquer
tentativa de compreender os problemas da educação matemática.
A inter-relação entre a linguagem e a matemática são dinâmicas e contínuas. Dessa forma,
Significs nos permite reinterpretar cientificamente os paradigmas atuais da educação
matemática e ajustar suas práticas para além da preocupação com a organização dos
conceitos, abstrações e representações dentro de um sistema perfeito, ou seja, considerando
que o pensamento é livre e pode ser interpretado significativamente, a Teoria Significs pode
viabilizar um aporte teórico-metodológico para a educação matemática.
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Este trabalho constitui uma das reflexões da tese da principal autora e é um importante
exemplo que vem corroborar acerca da importância da mulher na produção científica!
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SIMILITUDES ENTRE METODOLOGIAS NARRATIVA E
ETNOGRÁFICA
Adauto Nunes da Cunha (Doutorando Reamec, IFMT Campus Cuiabá) – adauto.cunha@cba.ifmt.edu.br
Idemar Vizolli (REAMEC, UFT) – idemar@mail.uft.edu.br

Resumo:
A modernidade provocou mudanças em nosso modo de ver e conceber o real e trouxe à baila novas visões sobre
o modo de construir o conhecimento, o que nos desafia a tematizar as metodologias Narrativa e Etnográfica. Para
tanto estabelecemos como objetivo refletir sobre aspectos dessas metodologias na perspectiva de verificar
aproximações entre elas. Trata-se de um estudo teórico em que buscamos caracterizar as respectivas
metodologias a fim indicar pontos de confluência, divergências, similaridades e/ou diferenças de pensamento. Os
resultados indicam que as diferenças as tornam singulares, especialmente em relação a postura do pesquisador
com o objeto de investigação, ao mesmo tempo em que as diferenças e semelhanças podem lançar luz e novos
olhares à pesquisa.
Palavras-chave: Construção do conhecimento. Narrativa. Etnografia. Postura do pesquisador

1 O nascer do objeto de estudo
A modernidade trouxe consigo o desejo e a imperatividade de pensar como
construímos nosso conhecimento, assim como os fatos e as circunstâncias que o tornaram
relevante. Gurgel (2007) afirma que juntamente com as indagações nasce a crítica que faz
parte da epistemologia moderna, questionando nossas formas de compreensão do mundo.
A modernidade muda a concepção de real e nos coloca frente a um novo desafio de
ver e de conceber o ser humano. Assim, os métodos de fazer ciência se veem obrigados a
abarcar distintos modos de conceber o falar, o agir e mesmo o silenciar do pesquisador em
relação ao objeto de pesquisa.
Nessa perspectiva o real é reconhecido como uma multiplicidade de olhares, de
camadas, ou seja, de níveis de realidade. Dessa forma, o real deve ser conhecido ―como rede
de múltiplas interações. A vida como teia, como tessitura de variadas vozes, como campos de
sentidos e de energias, em complexas e dinâmicas interconexões‖ (ANTONIO, 2002, p. 28).
Este estudo resulta de uma ausculta na literatura que versa sobre pesquisa qualitativa,
com enfoque nas metodologias da Narrativa e Etnografia. Trata-se de um estudo de cunho
bibliográfico e parte integrante dos componentes curriculares da disciplina de ―Formação de
professores: tendências e abordagens‖ do curso de doutorado pela Rede Amazônica de
Educação em Ciências e Matemática (REAMEC), polo da UFMT, Cuiabá.

2 Um olhar sobre as pesquisas Narrativa e Etnográfica
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De acordo com André (1995), a pesquisa qualitativa nasce para responder ao
questionamento de um tipo de ciência, não mais fundada sobre os princípios de positivismo
do conhecimento, mas para compreender, a necessidade de considerar que os fenômenos
estudados nas ciências naturais e sociais se apresentam mais complexos e imbuídos de uma
dinâmica na qual se torna impossível o estabelecimento de leis gerais que governam os modos
de ação do sujeito sobre o mundo.
Ao pesquisar dificilmente conseguimos nos isolar do objeto de pesquisa ou mesmo nos
tornarmos imparciais. Não podemos ser ingênuos, nos iludir e acreditar que sempre o que é
dito é a verdade. Devemos considerar que, no falar e no estar, há algo que passa pela
diferença entre o pesquisador e sua pesquisa.
Devemos ter consciência de que a pesquisa sempre captura apenas uma das facetas do
real, o que lhe dá validade enquanto ciência é seu rigor técnico e metodológico. Os métodos
nas pesquisas qualitativas são abertos, exatamente para capturar e compreender os fatos
inesperados, e apreendidos com o rigor metodológico que os assegurem.

3 As metodologias Narrativas
Os autores Clandinin e Connely (2000, p. 20) definem pesquisa narrativa como ―uma
forma de entender a experiência‖ em um processo de colaboração entre pesquisador e
pesquisado. O trabalho com a metodologia narrativa parte da compreensão da experiência
como fenômeno histórico, em que vários momentos são tomados hora como processo, ora
como metodologia.
As pesquisas narrativas consistem na coleta de histórias obtidas de várias formas e/ou
instrumentos, tais como: entrevistas, diários de campo, autobiografia, gravações de vídeos,
narrativas escritas, notas de campo e depoimentos, sobre um determinado tema ou assunto a
ser pesquisado. Investigador procurará por informações que o façam compreender um
determinado fenômeno.

4 A metodologia Etnográfica
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A etnografia ou metodologia etnográfica configura pela descrição do modo do viver
dos seres humanos de um grupo social, que sua vez, localiza-se dentro de uma cultura
definida (CHIZZOTTI, 2006).
A raiz etimológica da palavra etnografia significa ―descrição cultural‖. Esta descrição
apresenta dois sentidos, o primeiro como o conjunto de técnicas que se usa, tendo a finalidade
de verificar os hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social. Já o
segundo, refere-se ao produto da triangulação destas técnicas que resultam num relato escrito
(ANDRÉ, 1995).
Na pesquisa etnográfica o pesquisador se constitui no elo de ligação entre a realidade e
o objeto de pesquisa e se constitui a mediação na produção e análise dos dados, focado no
processo efervescente do fenômeno em estudo, mesmo que os resultados possam parecer
estanques.
Podemos dizer que uma boa etnografia resulta um rigor metodológico e de um
esquadrinhamento e triangulação de várias técnicas que visam compreender holisticamente a
cultura em estudo.
Este panorama nos conduz a estabelecer relações entre Narrativa e Etnografia.

5 Imbricações entre Narrativas e Etnografia
Ambas as metodologias de pesquisa compreendem o ser humano imerso em um tecido
social complexo, seja em relação às suas vivências, experiências ou em seus saberes e fazeres.
Ao apresentar as análises escritas à luz da etnografia, descreve-se de forma densa a
cultura e o perpassar do humano inserido nela. Neste sentido, podemos compreender que as
narrativas apresentam sua produção como resultado de um ―estar com‖, no conceber de algo
que foi tecido junto. Já as pesquisas etnográficas ou mesmo de caráter etnográfico,
apresentam suas produções como ―estar ao lado‖, em que a importância se dá ao observar os
fatos que ocorrem, descritos por quem vê de fora.
Para a pesquisa narrativa, o conceito de lugar muito se assemelha ao espaço colocado
pela etnografia. Ao etnógrafo, o espaço é a descrição do lugar praticado. As pesquisas
narrativas parecem compreender que ao falar sobre o lugar estamos falando de sua prática e
de seu uso. Compreendemos que quando narramos, o narrado já traz consigo o lugar
praticado.
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6 Considerações Finais
É preciso abandonar antigas práticas que nos prendem ao mundo cartesiano e voltarnos para as novas exigências de saber, do fazer, conceber ciência e o conhecimento. Faz-se
necessário transver o mundo e os achados nas pesquisas. Neste sentido, tanto a pesquisa
narrativa quanto a pesquisa etnográfica trazem grandes contribuições ao ver o indivíduo e sua
inteireza e completude.
Tanto a pesquisa Narrativa como a Etnográfica, nasceram sobre o berço das pesquisas
qualitativas, ambas comungam sentidos e ideias bastante parecidos ou mesmo idênticos. Na
prática, muitas vezes, estes métodos se entrelaçam para dar sentido ao real, e isto em nada
diminui o saber cientifico.
Esperamos que este estudo contribuía para que as pesquisas Narrativa e Etnográfica
sejam melhores clarificados e que sua prática se torne cada dia mais clara ao pesquisador.
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TRANSPORTE COLETIVO E QUESTÕES AMBIENTAIS: REFLEXÕES
NA AULA DE MATEMÁTICA
Autor: Stephanny Suzan Caetano Tomaz de Paula (UFMT) – stephanny.suzan@gmail.com
Resumo:
Em 2019, na UFMT- Campus Cuiabá, a turma de Licenciatura plena em Matemática, na aula de Educação
Matemática III, iniciou o estudo embasado na seguinte teoria: Modelagem Matemática. Depois da leitura de
artigos e debate em sala de aula, a professora da disciplina incentivou os alunos a elaborarem um trabalho com
base teórica e metodológica em conformidade com a teoria apresentada. Com essa proposta, a turma se
organizou e se dividiu em grupos; escolhendo o tema que gostariam de desenvolver. Em consequência disso,
surgiu este trabalho no qual a ideia central é abordar a questão da sustentabilidade que o transporte coletivo pode
proporcionar às cidades; já que a integração da realidade e do conteúdo matemático apresentado pode possibilitar
construções variadas de pensamentos e caminhos. Além disso, ensinar na prática que o que aprendemos em sala
também está presente no nosso cotidiano, ou seja, é uma forma utilizada para ―romper com a maneira usual de
ensinar Matemática‖ (NOGUEIRA, 2014, p. 5).
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Transporte. Sustentabilidade.

1 Introdução

Nos últimos anos houve um crescimento populacional. Em decorrência disso, foi
possível perceber que a expansão de centros urbanos tornou o deslocamento da população
entre suas casas, hospitais, escolas e trabalho ainda mais difícil devido às longas distâncias.
Por essa razão, foi inevitável a criação de novos meios de transporte como os ônibus, carros,
motos, metrôs e entre outros que são um grande exemplo disso. Mas ainda assim, umas das
principais questões desse assunto é que a quantidade excessiva desses veículos pode
prejudicar a cidade em alguns aspectos, tornando um problema central de vários municípios.
Assim, para ter uma mobilidade urbana adequada, é necessário que as áreas a serem ocupadas
pelas ruas, avenidas e rodovias devam ser pensadas de maneira cautelosa para que além de
acesso, também possam proporcionar qualidade durante o trajeto; pois os engarrafamentos
causam demora e dificultam ainda mais o tráfego. Vale também ressaltar que se tratando da
quantidade de veículos nas cidades, há uma grande emissão de gases de efeito estufa (GEE):
N2 (Nitrogênio), O2 (Oxigênio), CO2 (Dióxido de Carbono), CH4 (Metano), N2O (Óxido
Nitroso).
O fenômeno Efeito Estufa, em si, é de ordem natural e ocorre desde os primórdios da
Terra; além disso, ele ―é necessário para a manutenção da vida no planeta, pois sem ele a
temperatura média da Terra seria 33 graus Celsius mais baixa impossibilitando a vida‖
(MELO JÚNIOR, 2013) de existir e haver tudo o que temos e conhecemos hoje. Apesar de
ser um fenômeno natural, atividades antrópicas aumentam ainda mais a concentração de GEE
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na atmosfera, causando grandes consequências maléficas de níveis globais. Segundo
Mandalho; Sanquetta (2015) 23% do total de emissões de CO2, relacionadas à energia, são
feitas por transportes, que também são responsáveis por ―8,1% das emissões brasileiras de
Gases de Efeito Estufa (GEE)‖ (MANDALHO; SANQUETTA, 2015).
De acordo com o Relatório geral 2016 da Associação Nacional de Transportes Públicos
(ANTP), publicado em 2018, é possível perceber que a quantidade de energia consumida
pelos meios de transportes individuais é bem maior que os transportes coletivos, conforme
segue o gráfico abaixo:
Figura 1 – Consumo anual de energia por modo de transporte, 2016

Fonte: ANTP (2018)

Lembrando que, quando se trata de consumo de energia por um veículo, grande parte do
que é consumido tem como fonte derivados de petróleo. Por esse motivo, a contribuição para
a poluição do ar e de emissão de GEE é consideravelmente alta o que torna evidente a
necessidade de uma avaliação do meio de transporte mais adequado para reduzir a emissão
desses poluentes. Ainda com base nesse relatório, é possível perceber que o maior
contribuinte para o consumo de energia é o automóvel, seguido do ônibus. Como mostra o
gráfico abaixo:

Figura 2: Distribuição percentual do consumo de energia por modo de transporte, 2016
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Fonte: ANTP (2018).

Como o consumo de energia afeta a emissão de GEE, devemos também analisar a
quantidade de emissão por meio de transporte e o quão prejudicial isso pode ser. No relatório
da ANTP, foram considerados tantos os poluentes locais quanto de efeito estufa.
Independente disso, o fato das emissões desses gases por automóveis serem altas, evidencia
que o transporte coletivo, a além de muito mais sustentável contribui para o bem estar de
todos (no quesito de poluição do ar).
Figura 3: Distribuição percentual da emissão de poluentes por tipo e modo de transporte, 2016

Fonte: ANTP (2018)

1.2 Transporte coletivo
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A primeira linha de transporte coletivo foi inventada na França por Blaise Pascal, em
1662. Segundo Lopes, "para facilitar a vida dos cidadãos, Pascal imaginou um sistema de
transporte urbano de carruagens com itinerários fixos, tarifa e horários regulares" (LOPES,
2018). Essa novidade veio com grande aprovação da população parisiense, que foi onde se
data a primeira rede de transporte coletivo. Todavia, na prática não obteve total eficiência,
pois a superlotação e as poucas linhas ofertadas não eram o suficiente para abastecer a
população. Além desse fator, também devemos considerar que, sob o comando de Luís XIV,
o conhecido Rei Sol, na época os transportes coletivos foram restritos a lugares que viviam as
pessoas mais abastadas; o que dificultou a manutenção e aprimoramento desse novo sistema
de locomoção. Com o fracasso da primeira tentativa, ―os serviços regulares de ônibus somente
voltaram a Paris no início do século 19, quase ao mesmo tempo em que surgiram em Londres
e Nova York‖ (LOPES, 2018). O responsável pela volta do transporte coletivo na França foi
Stanislas Baudry, então dono de uma casa de banhos, que percebeu que seus clientes tinham
grandes dificuldades de chegar ao local por conta da distância; com isso seu negócio não ia
nada bem. Na tentativa de melhorar e não chegar à falência, Stanislas conseguiu autorização
do município para que houvesse rotas entre a comuna francesa de Richebourg e Salorges,
―recriando assim o transporte coletivo urbano por ônibus, desaparecido após a
tentativa de Blaise Pascal no século XVII. Renascia então o transporte coletivo
moderno, em 10 de agosto de 1826‖ (BORGES, 2014, p. 14).

A loja de um chapeleiro, que tinha o nome ―Omnes Omnibus‖ ficava em frente do local
onde seus veículos eram estacionados. Os usuários do ônibus rapidamente adotaram o nome
de Omnibus, que além de se referir à loja também está relacionado com o nome ―ônibus‖ ser
derivado da palavra em latim ―Omnibus‖, que significa ―para todos‖.
Já ―a criação do primeiro serviço de transporte coletivo em Londres é tradicionalmente
atribuída a Georgers Shillibeer. Ele iniciou os serviços de sua companhia em 4 de julho em
1829‖ (BORGES, 2014, p. 15). Assim como no caso de Stanislas, as pessoas que mais tinham
condições eram as privilegiadas em poder utilizar meios de transporte e por esse motivo, as
rotas feitas até as periferias e áreas mais pobres da cidade eram reprovadas (principalmente
pelos hackney coaches, que eram o monopólio de táxis). Georges morava em Paris e lá
também fabricava carruagens. Conhecendo o método e a importância do transporte coletivo,
retornou para a Inglaterra e ali iniciou seu negócio.
Segundo Lopes (2018), no Brasil, o surgimento do transporte coletivo nos remete ao
Brasil Império. Com a chegada da família real, o que antes era um território colonial passa a
ser um território que possuía um rei, assim, o que antes era uma colônia se transformou em
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império. Além da mudança de status, o império também trazia consigo as cerimônias que
deviam ser realizadas. Uma delas possibilita entender como a questão da locomoção foi
iniciada: o beija-mão. Esse era um modo da população se encontrar com a majestade e além
de ter o ―grande prazer‖ de conhecê-lo pessoalmente, também poderia pedir algum favor. O
que acontecia é que muitas dessas pessoas moravam longe de onde o evento ocorria. Então,
para facilitar o deslocamento dessas pessoas, em 18 de Agosto de 1817 foi decretado que
haveria serviços de coches e seges para deslocar a todos que precisavam ir até o rei.

2 Modelagem Matemática

A sala de aula é um espaço de grande oportunidade de debate, as metodologias de
ensino são muito significativas para o sucesso tanto do professor quanto do aluno. A
integração da realidade e do conteúdo apresentado pode possibilitar construções variadas de
pensamentos, caminhos e ensinar na prática que o que aprendemos em sala também está
presente no nosso cotidiano, ou seja, é uma forma utilizada para ―romper com a maneira usual
de ensinar Matemática‖ (NOGUEIRA, 2014, p. 5). Essa abordagem feita pode ser
compreendida como Modelagem Matemática que ―constitui-se de um conjunto de
procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os
fenômenos presentes no cotidiano do ser humano‖ (BURAK, 1992, pg.62 apud NOGUEIRA,
2014, p. 7). E assim como Burak, há outros autores que falam sobre o assunto e que, na
maioria das vezes, de certa forma dialogam entre si. Isso nos possibilita analisar as várias
perspectivas de ideias de como entender e usar essa ―ferramenta‖. As várias faces de como os
autores moldam a Modelagem nos permite compreender seu principal objetivo: aplicar
conceitos matemáticos à realidade de forma construtiva.
Enquanto Burak entende esse processo como um conjunto de procedimentos, Bassanezi
―entende a Modelagem Matemática como um processo dinâmico utilizado para a obtenção e
validação dos modelos matemáticos‖ (NOGUEIRA, 2014, p. 7). Uma observação interessante
feita sobre o conceito de Bassanezi é uso da palavra ―dinâmico‖, em que ele compreende que
esse movimento em sala de aula pode levar os alunos, com auxílio do professor e sua própria
construção de pensamentos, a conseguir aplicar os conceitos matemáticos necessários para a
resolução do problema apresentado. Barbosa adiciona à esse pensamento o poder de expansão
e de diálogo que a matemática pode criar com outras áreas; ou seja, para ele a ―modelagem é
um ambiente de aprendizagem que no qual os alunos são convidados a indagar e/ou
investigar, por meio da Matemática, situações oriundas de outras áreas da realidade‖
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(BARBOSA, 2001b, p. 5-6 apud NOGUEIRA, 2014, p. 8). Investigação, dinamismo e
explicação de fenômenos reais são as palavras-chave para a motivação e o envolvimento do
aluno no momento da aprendizagem. É um diálogo professor-aluno (e vice-versa) em que
ambos são incentivados a pensar de forma diferente e compreender que resultado único não
existe.
Além da visão da modelagem como uma ferramenta, também há a concepção de que ela
pode ser usada como uma metodologia de ensino e aprendizagem ou uma conexão com o
mundo real, em que todas essas concepções nos leva a concluir que a Modelagem ―não segue
a rigidez do livro didático e muito menos o conteúdo que o professor define trabalhar‖
(KLUBER e BURAK, 2007, p. 5 apud NOGUEIRA, 2104, p. 6), onde o que já foi definido
pode limitar discussões e debates que poderiam surgir e dificulta o estudo, focando no
conteúdo e não na parte mais importante que é ―o processo utilizado, a análise crítica e sua
inserção no contexto sócio- cultural‖ (BASSANEZI, 2006, p. 38 apud NOGUEIRA, 2014, p.
7).
No fim, apesar das pequenas diferenças e visões a respeito da modelagem matemática,
também pode se dizer que há momentos em que essas ideias se interligam e nos dá uma noção
do principal intuito da Modelagem: aplicar conceitos matemáticos à realidade de forma
construtiva, pois ―relacionar Matemática com outras áreas faz com que o conhecimento se
torne mais interessante, útil e estimulante‖ (DELLA NINA, 2005, p. 29 apud NOGUEIRA,
2014, p. 6). Além disso, ela não vem com um objetivo previamente definido e, sim, pode ser
definida no processo de sua construção. Para que isso funcione, é preciso determinar a
maneira como ela pode ser trabalhada.

3 Conclusão
A proposta do projeto teve como intuito nos ensinar o que seria a prática da Modelagem
Matemática, já que seremos futuros professores. Pensando nisso, e que a integração da
realidade e do conteúdo matemático apresentado pode possibilitar construções variadas de
pensamentos, caminhos e ensinar na prática que o que aprendemos em sala também está
presente no nosso cotidiano; trabalhar com o transporte coletivo se mostrou uma boa
alternativa. Além de ser bem visível, é um meio que muitos alunos usam para ir à escola e
outros lugares. Isso chamaria a atenção deles, trabalharia o contexto socioambiental e também
os daria a oportunidade de ver o quanto de matemática há por trás do assunto.
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VIVÊNCIAS LÚDICAS: POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS DE
APRENDER E ENSINAR A MATEMÁTICA
Fabiane Passarini Marques Pizaneschi (PPGE/UFMT) –fab987@bol.com.br
Marta Maria Pontin Darsie (PPGE/UFMT) – marponda@uol.com.br
Resumo:
O presente estudo pretende evidenciar possibilidades de ensinar e aprender o conteúdo matemático por meio de
vivências lúdicas, priorizando a ludicidade em detrimento de atividades mecânicas e repetitivas, em uma turma
do 3º ano do Ensino Fundamental I. O estudo teve como contexto, uma escola da rede pública do Município de
Várzea Grande-MT, a qual oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental I, e como sujeito: uma professora que
atua na respectiva escola numa turma de 3º ano. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa
e para elaboração dos dados, foram adotados como instrumentos: o questionário de caracterização da escola e da
professora, observações em sala de aula e entrevista estruturada. A ludicidade se torna um caminho
metodológico alternativo para impulsionar a aprendizagem, desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo, a
cooperação, a criatividade, a autonomia, a organização, transformando o ensino da Matemática em situações de
aprendizagem atrativas e prazerosas. As reflexões apresentadas neste estudo objetivam mostrar que as atividades
diferenciadas favorecem a construção do conhecimento de maneira concreta, significativa e interessante.
Constatou-se que a aplicação do lúdico no processo de ensino e aprendizagem da matemática auxilia
significativamente no desenvolvimento cognitivo do aluno e promove ainda o encantamento pela disciplina.
Palavras-chave: Ludicidade, Matemática e Ensino Fundamental I.

1 Introdução

A matemática enquanto disciplina, tem buscado desconstruir o conceito enraizado e
disseminado na esfera educacional e na sociedade, que a classifica como uma disciplina
―difícil‖ e ―complicada‖. Buscando, no atual cenário educacional o desafio em tornar a sua
aprendizagem mais leve, atrativa, dinâmica e significativa, de maneira que os conteúdos
estejam vinculados com a realidade concreta e vivida para além dos bancos escolares.
Sua faceta criativa possibilita a criação individual do aluno, fazendo com que seja o real
transformador de seu conhecimento, motivando a sua aprendizagem por meio de atividades
lúdicas, oportunizando a interação social e impulsionando o senso cooperativo.
Nesse caminho, a Matemática que permeia a ludicidade é uma proposta que torna o
ensino desta disciplina mais prazerosa e dinâmica e que tem conquistado cada vez mais
espaço no ambiente escolar.
Motivar os estudantes para aprender a Matemática é uma tarefa difícil. O entusiasmo
com a disciplina é quase inexistente na sala de aula. Vincular a matemática com a simples
memorização de fórmulas e algoritmos para a resolução de cálculos a tem tornada enfadonha
e sem nenhuma atração para os alunos, visto que ainda apresentam muitas dificuldades em
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entender o que estudam, para que estudam, sem qualquer vinculação com suas atividades
cotidianas.
Considerando a importância da ludicidade tanto no ensino como no processo de
aprendizagem do educando, o presente artigo traz uma discussão sobre a importância de se
trabalhar o conteúdo de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, numa
perspectiva leve, criativa e lúdica.
Assim, será apresentada um recorte de vivências pedagógicas lúdicas na disciplina de
matemática de uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental I, do Ciclo Básico de
Alfabetização Cidadã- CBAC, da escola municipal Alino Ferreira de Magalhães, da rede
municipal do município de Várzea Grande-MT.
Tivemos como objetivo conhecer experiências e práticas educativas que privilegiam a
ludicidade no aprender da matemática, com vistas a uma aprendizagem real, mais próxima ao
universo da criança/aluno, explorando a matemáticas de forma mais divertida e atrativa.
Pretende-se, portanto, discutir o uso de diferentes abordagens lúdicas, para impulsionar
uma aprendizagem que acentue o pensar criativo e reflexivo do aluno.
Como ponto de partida, faremos algumas considerações sobre a Matemática e a
ludicidade.

2 Ensinar e aprender Matemática de forma lúdica

Considerando que os primeiros anos escolares assumem grande importância no percurso
formativo do aluno, visto que é nessa fase que se é construída uma base para fundamentar os
anos escolares seguintes, em especial os conceitos e relações em Matemática, os quais serão
aprendidos no decorrer da vida escolar do aluno.
A Matemática nos anos iniciais prima por desenvolver o pensamento lógico e é
essencial para construção de conhecimentos em outras áreas, nesse sentido, a Matemática
deve proporcionar aos alunos momentos de descobertas.
O professor deve assumir o papel de mediador dessa construção e ampliar os
questionamentos e as investigações, suscitando com que estas provoquem nos alunos interesse
pela disciplina.
Dentre as alternativas para impulsionar o aprendizado do aluno na matemática podemos
recorrer ao lúdico como possibilidade de tornar a aprendizagem prazerosa e atrativa para o
aluno.
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2.1 A ludicidade como possibilidade de aprendizagem na Matemática

O brincar perpassou por todas as épocas da humanidade, permanecendo até os dias
atuais. Em cada época, conforme o contexto histórico vivido por uma determinada sociedade,
sempre foi concebido como algo inerente ao ser humano, e posteriormente veio a ser usado
como uma ferramenta educativa para o pleno desenvolvimento do ser humano.
O ensino de forma lúdica é entendido como uma alternativa que vem somar unto ao
trabalho do professor, propiciando a ação reflexiva e investigativa da criança, assim a
ludicidade, o brincar auxiliam na construção de habilidades, na organização de atividades
pedagógicas, além de, estimular e despertar o interesse das crianças.
Grando (2000, p.34) acentua que as crianças, desde os primeiros anos de vida, gastam
grande parte de seu tempo brincando, jogando e desempenhando atividades lúdicas. Na
verdade, a brincadeira parece ocupar um lugar especial no mundo delas.
Nessa perspectiva, desde criança vamos nos apropriando das mais diversas maneiras de
conhecimento: seja popular, cientifico, cultural, religioso, aprendendo-as de maneiras
diferentes, no entanto com algo comum para todos os seres: o mundo da criança,
independentemente de suas origens, é lúdico e ilusório.
Nas palavras de Mota e Andrade (2017, p.39) o lúdico caracteriza-se em tudo o que se
refere a jogos, brinquedos, brincadeiras, dramatizações, teatros, pantomimas e divertimentos.
Todavia, o termo lúdico tem sua etimologia originada do grego ―ludens‖ que significa
brincar/recrear.
Atividade lúdica traz consigo que o importante não é apenas o resultado efetivo da
atividade, mas a própria ação. A experiência vivida permite a quem a vivencia, experimentar
ciclos de significação, ressignificação e apreensão, além de propiciar que o aluno se
autoconheça e conheça o próximo.
Nascimento (2011, p.23) acrescenta que,
A utilização da ludicidade como instrumento metodológico para o ensino de nossas
crianças é um desses ensinamentos que não devemos deixar para trás. Devemos
fazer o mesmo com a maneira que ensinamos nossas crianças, que estas tenham o
aprendizado matemático de maneira espontânea, onde possam ser ativas durante o
processo de aprendizagem e que este se torne significativo.

Macedo, Petty e Passos (2005, p.10) apontam que cuidar da dimensão lúdica das tarefas
escolares é possibilitar que as crianças pudessem ser protagonistas, isto é, responsáveis por
suas ações, nos limites de suas possibilidades de desenvolvimento e dos recursos mobilizados
pelos processos de aprendizagem.
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Mota e Andrade (2017, p.42) em seus estudos descrevem que Vygotsky (1998), baseiase na teoria da mediação social e pedagógica por meio da corrente de pensamento psicológico,
Para esse teórico, o jogo e a brincadeira são elementos de formação construídos
socioculturalmente e se modificam em função do meio cultural em que o indivíduo
está inserido. Portanto, as suas expressões e representações estão muito mais a
serviço do inconsciente que do consciente.

Defensora do lúdico no ambiente escolar é também Kishimoto (2001), referendando que
o lúdico na prática pedagógica da Educação Infantil e no Ensino Fundamental estimula o
imaginário (faz-de-conta), a criatividade infantil e a expressão corporal (MOTA E
ANDRADE, 2017, P.42).
Entendendo que o conhecimento das diversas disciplinas como produto do ser humano
no qual cada conceito é subjacente ao processo sociohistórico de sua produção. Assim, o
processo de ensinar e aprender a matemática deve ser compreendido ora na sua dimensão
histórica e ora nos aspetos lógicos do conhecimento.
Um dos objetivos da ação pedagógica é a mudança dos alunos por meio da assimilação
de um dado conhecimento, cabendo ao professor, o papel de participante no processo de
interlocução que permita ao aluno aprender.
Muniz (2014) acredita que.
Os processos de mediação pedagógica, ganham importância nas nossas reflexões,
revelando que qualquer aprendizagem significativa da Matemática, do número ou de
outro conceito, depende da qualidade da mediação realizada pelo professor, sempre
desafiando, estimulando e intervindo nos processos de construção da aprendizagem
de cada criança (P.4).

Macedo, Petty e Passos (2005, p.12) salientam que em uma escola para todos,
desenvolvimento e aprendizagem devem ser considerados como formas interdependentes.
―Uma das condições para isso é que a dimensão lúdica, como proporemos a seguir, qualifique
as tarefas escolares, principalmente na perspectiva daquelas que são propostas às crianças‖.
Contudo, o ensino da matemática não pode ser restringido a uma prática com enfoque
mecânico, utilitário e empírico.
Grando (2000, p.13) alerta para a necessidade de um processo de ensino aprendizagem
da Matemática realmente significativo, é preciso que seja possível ao aluno estabelecer um
sistema de relações entre a prática vivenciada e a construção e estruturação do vivido,
produzindo conhecimento.
Nessa direção, Nascimento (2011, p.29) explica que,
Com o Movimento de Educação Matemática nas últimas décadas do século XX e as
teorias das Ciências Humanas para o ensino e aprendizagem, o uso do lúdico para o
ensino da matemática se tornou mais valorizado como instrumento metodológico.
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Com ênfase total a partir de sua inserção nos Parâmetros Curriculares Nacionais em
1997, publicação que passou a nortear o atual modelo de ensino no Brasil.

A Matemática lúdica é um mecanismo essencial para elaborar no aspecto pedagógico,
aulas mais atrativas e que forneça subsídios para que o aluno perceba o que lhe foi proposto,
apropriando-se de métodos para analisar, interpretar, argumentar e concretizar problemas.
Paiva, Paulo e Calado (2017, p.482) frisam que a criança e o adolescente estão em
constantes relações com a matemática, principalmente por meio das suas brincadeiras. Por
exemplo, quando brincam de amarelinha, esconde-esconde, xadrez, pular corda, dominó,
boliche, par ou ímpar, dentre muitas outras brincadeiras.
Paixão (2012) enfatiza quanto ao ensino da matemática de forma lúdica,
A criança deve brincar com materiais concretos para manipular o objeto levando
futuramente ao pensamento (entendimento) abstrato, levando em consideração que a
educação de cada um tem um tempo de aprendizagem diferente, daí quanto mais a
criança tiver experiências diferentes, maior terá desenvolvido as habilidades
necessárias para utilizar quando for adulta (P.75).

Na percepção de Nascimento (2011, p.22) ―o ensino da matemática deve ser
desenvolvido de forma que o aprendizado seja significativo, com metodologias que estejam
ligadas a vivencia dos alunos. ‖
Na concepção de Grando (2000, p.16),
A busca por um ensino que considere o aluno como sujeito do processo, que seja
significativo para o aluno, que lhe proporcione um ambiente favorável à imaginação, à
criação, à reflexão, enfim, à construção e que lhe possibilite um prazer em aprender, não
pelo utilitarismo, mas pela investigação, ação e participação coletiva de um "todo" que
constitui uma sociedade crítica e atuante, leva-nos a propor a inserção do jogo no ambiente
educacional, de forma a conferir a esse ensino espaços lúdicos de aprendizagem.

No entanto sabemos que, conforme situa Fiorentini (1995, p. 3) que por trás dos
difenrtes modos de ensinar a matemática, esconde-se uma particular concepção de
aprendizagem, de ensino, de matemática e de educação.
Mota e Andrade (2017, p.43) acentuam que o ―lúdico na educação se apresenta na
atualidade como um paradigma para o processo de ensino e aprendizagem, pois se trata de
uma metodologia inovadora – aprender brincando‖.
Paixão (2012) nos chama atenção que é essencial a ―compreensão de que todo material
didático, até mesmo o jogo, é apenas um meio que pode desencadear ações e interações
construtivas das noções matemáticas e que, por si só, não provoca aprendizagem‖(P.77).
É importante mencionar que legislação educacional brasileira prevê e ampara a
utilização do lúdico na escola. Dentre esses aportes legais, destacam-se a Lei de Diretrizes e
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Bases da Educação Nacional (LDB, nº. 9.394/96), os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs, 1997) os quais asseguram o emprego da ludicidade na aprendizagem sistemática de
forma organizada, com objetivos, tempo e espaços definidos previamente, com aulas
assistidas e orientadas de caráter interdisciplinar.
Considerando a relevância da ludicidade nas atividades no que tange a disciplina de
matemática, no entanto o professor ao fazer uso de tal abordagem não deve somente utilizá-la
sem método. É significativo trabalhar o conteúdo matemático por meio dela e aproximar o
pensar e a interpretação do aluno para mais próximo da realidade, oportunizando
possibilidades de moldar e trabalhar a aula face ao entendimento do aluno.

4 Metodologia
A pesquisa em questão é qualitativa e buscou compreender práticas educativas que
privilegiam a ludicidade no ensino da matemática, numa turma de 3º ano do Ensino
Fundamental I do CBAC.
As considerações de Ludke e André (1986, p.12) sobre a pesquisa qualitativa revelam
que ‗o interesse do pesquisador está em verificar como o problema emerge na realidade do
dia-a-dia e a maneira com que os pesquisados percebem e falam a respeito da realidade
vivida‖
Apoiada em observações das aulas de matemática no decorrer do 1º semestre do ano
letivo e no diálogo construído junto a professora pesquisada, coletei nas diversas situações de
aprendizagem matemática, produções de registros matemáticos realizados pelos alunos.
Os registros agregados aos diálogos em contexto, permitiram a análise e mostraram
importantes elementos constituidores dos melindrosos processos de aprendizagem
matemática.
Para o desenvolvimento da pesquisa, contamos com a participação de 01 professora,
que foi escolhida por trabalhar com turma do 3º ano, e está dentro da proposta do CBAC, que
atua na EMEB Alino Ferreira de Magalhães da Rede Municipal de Várzea Grande-MT,
situada na zorna urbana do referido município.
A professora participante da pesquisa tem em média 40 anos de idade, e tem como
formação acadêmica graduação em Pedagogia. A professora ―Alfa‖ atua há 05 anos na escola
pesquisada e possui especialização em Educação.
A EMEB Alino Ferreira de Magalhães, atende anos finais da Educação Infantil (04 e 05
anos) e o Ensino Fundamental I, nos turnos matutino e vespertino.
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No quadro profissional, a escola conta com 12 professores efetivos e 11 professores
contratados, quanto aos alunos, estão matriculados no período letivo de 2019,
aproximadamente 420 alunos. A média de alunos matriculados por turma é de 25.
Atualmente a rede municipal de educação de Várzea Grande-MT tem suas ações
pautadas nas orientações da versão do Referencial Curricular do Ensino Fundamental do
referido município do ano de 2016, o qual versa sobre as concepções de currículo, de
metodologias e de avaliação da aprendizagem que orientam toda ação educacional para a
Rede Municipal de Ensino e a estrutura organizacional do Ensino Fundamental.
Trata o referido documento ainda, das diretrizes conceituais, didático-metodológicas e
avaliativas do Ciclo Básico de Alfabetização Cidadã/CBAC, bem como sua estrutura
organizacional.
A proposta curricular preconizada no Referencial Curricular dispõe sobre o CBAC e
como serão trabalhados os saberes a serem priorizados de maneira condizente com cada faixa
etária, os meios para que os alunos se tornem sujeitos ativos frente ao seu processo de
conhecimento, bem como os conteúdos disciplinares que deverão ser selecionados e os
critérios para sua seleção e sequenciação.

5 Resultados e discussões

No decorrer das observações e a entrevista, buscamos compreender de que forma é
ensinada e apreendida a matemática numa perspectiva lúdica. Nessa direção, observamos e
perguntarmos a professora participante da pesquisa “De que forma a matemática é
trabalhada no contexto lúdico? ” A Professora relata:
“No início das aulas por meio das atividades de diagnósticos, percebi que os alunos
da minha turma do 3º ano demonstravam medo e muita insegurança diante das
atividades de matemática, isso me inquietou enquanto professora e me levou a
procurar alternativas metodológicas para romper essa barreira frente a
matemática. Então comecei a trazer atividades lúdicas como forma de atrair os
alunos e descontruir ideias negativas, como a que a matemática é muito difícil,
mecânica e que reprova o aluno. ”Professora Liz.

A partir do relato da Professora, percebe-se a sua preocupação didática na disciplina de
matemática, partindo do que os alunos precisam conhecer e revendo a forma de trazer esse
conteúdo para o aluno, de maneira que ele se apropria de forma consistente. A Professora
acrescenta:

2416

“Penso também que ao planejar as aulas de matemática, tenho que trazer o
conteúdo de forma interessante para os alunos, contudo, sem torná-lo artificial e
sem descaracterizar os conteúdos a serem trabalhados”. Professora Liz

Sabe-se das adversidades do fazer pedagógico, em especial nos anos iniciais do Ensino
Fundamental são constantes e variadas, visto que além de trabalhar o conteúdo devemos ainda
facultar aos alunos que se apoderem de atitudes positivas em relação a essa disciplina e sejam
motivados a aprendê-la, e sobre tudo compreender a sua relevância em seu processo
formativo e para além dele.
A Professora Liz clarifica que na sua concepção e prática para que o aluno se aproprie
de um determinado conteúdo, esse aluno deve antes de tudo vivencia-lo de maneira concreta,
e consequentemente abstraí-lo.
Quando a Professora traz a ideia e a vontade de favorecer a aprendizagem matemática
significativa, explorando contextos lúdicos, sua concepção vai ao encontro das ideias de
Grando (2000, p.16):
A busca por um ensino que considere o aluno como sujeito do processo, que seja
significativo para o aluno, que lhe proporcione um ambiente favorável à imaginação,
à criação, à reflexão, à construção e que lhe possibilite um prazer em aprender, não
pelo utilitarismo, mas pela investigação, ação e participação coletiva de um "todo"
que constitui uma sociedade crítica e atuante, leva-nos a propor a o ensino espaços
lúdicos de aprendizagem.

Morais (2016, p.17) acentua que cabe ao professor perceber as potencialidades
educativas para o desenvolvimento do aluno.
Grando (2000, p.14) acrescenta que numa escola ativa, pressupõe-se que sejam
estimulados tanto trabalhos individuais quanto coletivos.
A Professora Liz descreve uma atividade lúdica em sua prática cotidiana no espaço
escolar:
“Para trabalhar os números crescentes e decrescentes de maneira lúdica e menos
maçante, primeiro organizei os alunos em pequenos grupos e depois pedi que eles
se organizassem, de acordo com a estatura deles, ora em tamanho crescente e ora
em tamanho descrente, assim os alunos em conjunto se organizarem na ordem
crescente e decrescente. O conteúdo dessa maneira fica mais vivo e dinâmico, eu
percebo que o aluno assimila o mesmo com mais naturalidade, pois há um processo
de reflexão para realizar a atividade concreta e também há uma interação de
informações, essa troca entre eles, enriquece o conhecimento individual do aluno. ”
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Figura 1: Realização de ativerdes lúdicas: trabalhando números crescentes e decrescentes.
Fonte: Autora da pesquisa.

Figura 2: Realização de ativerdes lúdicas: trabalhando números pares e impares.
Fonte: Autora da pesquisa.

Em outra aula observada, a Professora Liz trabalha com os números pares e impares e
nos relata:
Para trazer o aspecto lúdico para essa aula, produzi alguns números coloridos e de
tamanho grande para que despertasse a atenção dos alunos, então separei os
alunos em dois grupos, assim cada grupo veio até a mesa, onde deixei os números,
em grupos os alunos primeiro separaram os números pares e depois separam os
números ímpares”.

As figuras 1 e 2, respectivamente retratam dois momentos que a Professora descreveu,
sendo na figura 1 organizados em pequenos grupos deveriam se organizar de acordo com o
seu tamanho, ora em forma crescente e ora e forma descrente, á na figura os alunos
organizados em grupos, escolhem e separam os números pares e ímpares. Percebe-se que a
aula tem movimento, é viva e dinâmica, e sobre tudo concreta, favorecendo melhor a
compreensão do aluno.
Nesse caminho, Scheffer e Martins (2016, p.178) pontuam que a utilização de
atividades lúdicas na sala de aula dos anos iniciais, pode conduzir e despertar nos alunos o
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gosto pela matemática, ampliando, assim, o seu interesse em relação aos conceitos
trabalhados e construídos na escola.
Assim, a ludicidade vem a tornasse uma estratégia importante, que auxilia tanto para
interpretar, como para resolver problemas escolares e do cotidiano.
Nas palavras de Morais (2016, p.12) nesse contexto, reafirma-se como os materiais
concretos são importantes para a compreensão do saber matemático do aluno e a mobilização
de uma aula mais dinâmica, prazerosa e significativa.
Na concepção de Mota e Andrade (2017, p.45) ao optar por usar as atividades lúdicas
como estratégia de ensino, o professor tem com a intenção de facilitar a aprendizagem, ainda
mais quando esse ensino está voltado à disciplina de Matemática, considerada uma das
ciências ―duras‖ da educação.
Corrobora-se com as palavras de Lapa (2017 p,23) que nas atividades lúdicas em grupo,
o aluno tem a oportunidade de desenvolver a capacidade de argumentar, criar hipóteses, testálas e, ao final, elaborar seus próprios comentários, justificando os caminhos por ele
escolhidos.
Contudo, Paixão (p.77) adverte que a criança ao ―brincar‖ com o material concreto, mas
sozinha, sem uma aprendizagem direcionada não irá trazer a reflexão necessária para poder
fazer a comparação dos objetos e das situações e aprender.
Nesse sentido, cabe ao professor no ambiente escolar fazer esta ponte entre o aluno e o
material didático, refletindo sobre o que propor em relação a ludicidade para que seja algo que
realmente contribua para o conhecimento do aluno.
Outro elemento adotado pela Professora Liz em sua prática são os registros por meio
dos desenhos e textos. Nessa perceptiva, a professora após ter trabalhado o conteúdo
ludicamente, solicita aos alunos que façam um registro sobre a aula. A Professora explica essa
possibilidade pedagógica:
“ Depois que trabalho o conteúdo de uma maneira mais lúdica e menos pesada
para o aluno, eu proponho a elaboração de um registro. Algumas vezes peço que
desenhe o que vimos na aula e outras vezes peço que escrevam em poucas linhas o
que compreenderam da aula.

As figuras 3 e 4 ilustram essa ferramenta adotada pela professora. Uma ferramenta
importante que pode ser uma aliada na aprendizagem dos conteúdos matemáticos
possibilitando ao aluno uma forma criativa e lúdica para seu aprendizado.
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Figura 3: Realização de ativerdes lúdicas: registro trazendo as impressões sobre números crescentes e
decrescentes. Fonte: Autora da pesquisa.

Figura
4: Realização de ativerdes lúdicas: registro trazendo as impressões dos alunos sobre números pares e impares.
Fonte: Autora da pesquisa.

Paixão (2012, p. 80) esclarece que o professor pode utilizar algum recurso para auxiliar
a memória, pedindo um registro, este ―tem duas funções em relação à atividade cerebral: de
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estabelecimento de redes neurais e de fortalecimento de rede já existente‖, esta nota pode ser
feita com desenhos, escrita, foto ou filme.
Quando se lança um outro olhar subjacente a perceber a beleza e a subjetividade da
criação do aluno, no primeiro momento há um impacto diante da obra singela e inspiradora ao
pensarmos nas produções das crianças dos anos iniciais.
Os registros que os alunos apresentam em sua grande maioria nos parecem
desordenados e sem nexo e sobre tudo. Entretanto, quando se promove uma análise frente ao
que foi produzido, o que querem dizer em seus textos, assim como suas estratégias para
elaborarem seus textos, emende-se o seu pensar Matemático, que conhecem e suas
suposições.
Muniz (2017, p.11) acentua que este é um caso em que podemos facilmente constatar o
quanto os registros revelam limpidamente as estruturas de pensamento pleno de significado,
em especial a compreensão pela criança do número e suas estruturas advindas das regras do
sistema de numeração decimal.
Face a essa perspectiva, é perceptível que o aluno por meio do desenho fornece pistas
sobre muito do que compreendeu, do que é capaz, simbolizando suas aprendizagens e seus
progressos em seus construtos.
Muniz (2017, p.6) reforça que considerar as produções dos alunos poderá significar a
construção de uma intervenção pedagógica não mais a partir de supostos e hipotéticos
conhecimentos do aluno, mas uma maior aproximação de reais capacidades, construções e
aquisições do aluno.
Paixão (2012) lembra que,
A escola deve levar em consideração esta característica e montar um currículo com
caráter lúdico para garantir a criança descrever, explorar sua imaginação,
impulsionar sua capacidade criadora, exteriorizar pensamentos impulsivos e
emoções, realizar coisas, familiarizar-se com normas, melhorar suas faculdades
gerais, conseguir maior equilíbrio emocional, ter interesse em aprender, relacionar
suas aprendizagens com a vida cotidiana (P.78).

Em síntese, frente aos relatos e observações da professora Liz percebe-se o quão a
professora privilegia um ensino da matemática vivo, criativo e autônimo, fazendo com que o
aluno conduza seu aprendizado ativamente, possibilitando a reflexão em seu processo
formativo, e que seja capaz de opinar sobre os conteúdos de forma significativa.
Na contramão de uma prática robotizada, sistemática, na qual o aluno apenas copia os
conteúdos sem qualquer participação efetiva nesse processo.

6 Considerações Finais
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O ensino da Matemática deve estar em harmonia com a finalidade principal da
educação, que é colaborar para a formação de um sujeito questionador, capaz de intervir, com
qualidade na dinâmica social em que está inserido.
Constatou-se frente a realização dessa pesquisa que a atividade lúdica é um instrumento
alternativo de ensino que permite ao professor tornar o conteúdo mais vivo, interativo e
dinâmico.
Sua aceitação por parte dos alunos é de grande relevância para tornar a aula mais
descontraída e eficaz, facilitando a introdução do conteúdo proposto pelo professor.
As possibilidades da ludicidade no ensino da matemática fazem o processo se tornar
mais atrativo, permitindo maior fixação, interação e compreensão dos conteúdos, levando o
aluno a analisar e observar todo o conjunto de fatores que envolvem a atividade, além de
instigar os alunos a discutirem métodos de resolução para a atividade.
Em suma, conclui-se que a professora participante da pesquisa privilegia um
aprendizado da Matemática vivo, dinâmico, autônomo e criativo.
Entretanto, sabe-se que se tem produzido cada vez mais pesquisas científicas sobre a
ludicidade nas práticas pedagógicas, na tentativa de compreender o comportamento humano.
No entanto, quando se trata especificamente ao uso de possibilidades lúdicas no que tange ao
espaço escolar, sobretudo no ensino da matemática, é possível perceber que a produção ainda
é escassa.
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GT 9 - EDUCAÇÃO,
INFÂNCIAS E CRIANÇAS
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A IDENTIDADE DO CENTRO DA CIDADE EM REPESENTAÇÕES
SOCIAIS DE CRIANÇAS SOBRE CUIABÁ
Paula Figueiredo Poubel (PPGE/UFMT) – poubel.pf@gmail.com
Daniela Barros da Silva Freire Andrade (PPGE/UFMT) – freire.d02@gmail.com
Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo compreender a identidade construída para o centro da cidade em
representações sociais de crianças. Este artigo realiza um recorte da dissertação ―Representações sociais da
cidade de Cuiabá: estudo com crianças em contexto de escolas particulares‖ e fundamenta-se na Teoria das
representações sociais em diálogo com a Teoria Histórico-Cultiral. A metodologia se delineia a partir dos
preceitos de estudos com crianças em que se faz imprescindível buscar a horizontalidade na relação entre
pesquisadora e crianças, assim como a elaboração de métodos que atendam a infância. O método adotado foi a
entrevista semiestruturada, realizada logo após o desenho de mapas da cidade. Os dados gerados foram
analisados pelo software Analyse Lexicale par Contexte d´um Esemble de Segments de Texte (ALCESTE).
Diante das falas das crianças, identifica-se que a identidade do centro tem sido construída a partir da objetivação
do perigo da cidade, pela falta de segurança, organização e pelas representações compartilhadas pelos meios de
comunicação e adultos de referência. O aspecto histórico da cidade é pouco retratado, o que levanta a hipótese de
que as vivências nesse meio têm ocorrido ancoradas nos aspectos comerciais, que na cidade de Cuiabá se
fortaleceu com o projeto de civilização orientado para a modernização.
Palavras-chave: Representações sociais. Cidade. Crianças.

1 Introdução

A construção da identidade, desde a infância, ocorre na relação com o meio, contexto,
em que as pessoas se encontram. Em relação dialética, o meio e a personalidade se constituem
e atuam na constituição do outro, de forma que a história, cultura, os artefatos, costumes,
significados, crenças e representações criam um entorno onde os corpos infantis são recebidos
e apreendem a ler o mundo.
As crianças urbanas se encontram com concepções de cidade, seus elementos
históricos e projetos de civilização objetivados em construções, passagens e artefatos
culturais. Nesse mesmo movimento, a Educação Patrimonial surge com o intuito de fortalecer
e potencializar o alcance da Educação para além da escola, envolvendo outros lugares, como a
cidade, compreendendo o Patrimônio Cultural como fonte primeira de conhecimento.
A importância de pensar um projeto civilizatório justifica-se visto que,
Sem um projeto articulado e bem definido que nos diga para onde temos que ir, a
educação nunca poderá se transformar em um elemento-chave para garantir o
progresso e a convivência. E se isso não acontecer, o mercado atuará livremente,
transformando mais uma vez a educação em um instrumento de segregação social:
as pessoas que tiverem mais capital econômico e cultural poderão investir mais na
educação de seus filhos ou de suas filhas e em seu próprio consumo cultural.
(GÓMEZ-GRANELL, VILA, 2003, p. 45).
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Dessa forma, este estudo encontra-se diante da necessidade de se pensar a
cidade como uma grande sala de aula, local de coexistência entre os diferentes, aberto ao
imprevisto, espaço público onde se forja a cidadania e o projeto civilizatório. Para tanto, o
presente artigo intenta compreender a identidade de lugar (PROSCHANSKY, 1976 apud
JODELET, 2002) elaborada diante do centro da cidade de Cuiabá. A escolha por esse lugar
ocorreu diante do papel histórico que esse desempenha na constituição da cidade pois foi a
partir dele que os bandeirantes formaram os primeiros povoamentos que anos mais tarde se
transformaram em Cuiabá.

2 A cidade como artefato cultural e a construção social do conhecimento na infância
De acordo com Vigotski (2010), a íntima relação entre personalidade e meio atua
como uma unidade regente no desenvolvimento, encontro a partir do qual podem ocorrer as
vivências. Como ocorre na dialética, as vivências constroem sentidos, permeados por afetos,
que compartilhados se tornam significados e constituem o meio.
Situações ou ocorrências no meio, que possam influenciar a criança, dependem de
como ela compreende seu sentido e significado. Junqueira e Ozella (2006), definem os
significados como os conteúdos mais fixos compartilhados na sociedade que são apropriados
pelo sujeito, enquanto o sentido, de forma mais ampla, abarca também os eventos
psicológicos, as emoções, as elaborações que o sujeito produz.
Através do conceito de vivência e de significado, Vigotski (2010) caracteriza o meio
como fonte de todas as propriedades humanas. Ainda segundo o autor,
(...) a maior particularidade do desenvolvimento infantil consiste em se tratar de um
desenvolvimento que ocorre em condições de interação com o meio, quando a forma
ideal, a forma final, esta que deverá aparecer ao final do desenvolvimento, não
somente existe no meio e concerne à criança logo desde o início, mas realmente
interage, realmente exerce influência sobre a forma primária, sobre os primeiros
passos do desenvolvimento infantil, ou seja, em outras palavras, há algo, algo que
deve se construir bem ao final do desenvolvimento, e que, de alguma maneira,
influencia logo o início desse desenvolvimento. (VIGOTSKI, 2010, p. 2010, grifos
do autor).

O meio em que a criança nasce se expande de acordo com suas vivências e parte do
útero para a casa, escola, bairro e cidade (VIGOTSKI, 2010). Nesse aspecto cabe ressaltar que
o meio não diz respeito apenas a estruturas concretas, mas também é formado por redes de
significados, afetos e representações.
Conforme anuncia Jodelet (2002, p. 32), "(...) a significação do espaço é marcada pela
cultura e pela história, e as significações subjetivas que lhe emprestam seus ocupantes têm a
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ver com a biografia e a história de seu grupo". Ao tomar a cidade como artefato cultural
delineado por redes de significados construído historicamente, tem-se o espaço urbano como
corpo de conhecimento social com o qual as crianças se deparam desde o seu nascimento.
Desse modo, entende-se que o estudo das significações da cidade por crianças possibilita o
desvendar de suas histórias e das histórias dos seus grupos de pertencimento na cena social.
Moscovici (1978) encontrou inspiração no conceito de representações coletivas
proposto por Durkheim (1978) para problematizar a relação entre o indivíduo e a sociedade na
construção de compreensões coletivas da sociedade.
Dessarte, o autor conceitua que,
[...] a representação social é um corpus organizado de conhecimentos é uma das
atividades psíquicas graças às quais os homens tornam a realidade física e social
inteligível, se inserem num grupo ou numa relação cotidiana de trocas, liberam o
poder da sua imaginação. (MOSCOVICI, 1978, p.28)

O conhecimento, transmitido pelas representações sociais, também denominado "saber
do senso comum" ou "saber ingênuo", é compartilhado nos grupos como sistemas de
interpretação e possuem dois processos formadores: objetivação e ancoragem. O primeiro
constitui a materialização das abstrações, a transformação do objeto representado em imagem,
de forma que através desse processo o que é representado se torna palpável (MOSCOVICI,
1978).
Por sua vez, esse processo é dividido em três fases: 1. A construção seletiva: seleção
de elementos dentre todas as informações dos meios de comunicação de massa. Ocorre
segundo os critérios culturais, que são posteriormente retidos, e os critérios normativos, que é
a coerência com os valores do grupo; 2. A esquematização estruturante: é o que atribui
sentido e determina como será formado o tecido representacional; 3. A naturalização: fase em
que o conceito torna-se uma entidade autônoma. Os pensamentos passam a ser uma evidência
na realidade e no senso comum (JODELET, 1988).
A ancoragem corresponde à assimilação do estranho, dos novos elementos, em um
sistema de categorias familiares, usuais. Através desse processo, o sujeito integra o objeto de
representações ao seu sistema de valores, "(...) denominando e classificando-o em função dos
laços que este objeto mantém com sua inserção social" (TRINDADE, SANTOS e ALMEIDA,
2011, p. 110).
Tal processo distingue-se em três momentos: A atribuição de sentido: quando se
estabelece o vínculo com os sistemas de valores da sociedade. A novidade é articulada e
hierarquiza com os valores já existentes; A instrumentalização do saber: o novo
conhecimento é transformado em saber útil, usado na compreensão do mundo; O
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enraizamento no sistema do pensamento: o novo entra em contato com o conhecimento antigo
e opera novas interpretações da realidade (NÓBREGA, 2011).

3 A relação da cidade com a criança

O processo de desenvolvimento é um constante desvelar de novidades, por meio do
contato com a cultura, a história, os símbolos e todos os códigos partilhados em seu meio. A
criança é uma novidade para o meio, assim como o meio é novo para ela. Diante dela, a
cultura se prepara de diferentes formas para receber o novo e significar o que é ser criança, ser
menino ou menina, pertencer a uma família, entre tantos outros significados que cada
sociedade compartilha. Da mesma forma, desenvolve práticas para transmitir a cultura ao
novo, integrá-lo e educá-lo a fim de que esse assuma seu papel na sociedade.
Dessa forma, quando a criança chega ao mundo, já existe sobre ela uma rede de
significados e representações sociais (sobre seu corpo, sua identidade cultural, seu gênero,
entre tantos outros) com as quais ela entrará em contato. Em movimento dialético ela
negociará para criar sentidos, enquanto constrói também sua identidade. Tal processo se
desenvolve em um meio, em espaços marcados com artefatos culturais e representações
socioespaciais, que comunicará à ela sobre condutas, convenções e refletirá um conhecimento
anterior. No contato com esse meio, a criança apreende a cultura, seu sistema de crenças, sua
identidade e se desenvolve física, emocional e psicologicamente.
De acordo com Tuan (1983), o ambiente construído, uma cidade planejada ou mesmo
uma moradia, possuem uma função educativa. De forma que seus sinais e cartazes informam,
dissuadem e atuam como chaves para compreender a realidade. Nesse aspecto, as
representações socioespaciais atuam através da partilha de significados sobre os espaços,
construído nas relações, intervindo na orientação de condutas e práticas dos sujeitos, de
maneira a contribuir no processo de construção das identidades dos sujeitos, dos grupos e
também dos lugares.
Proschansky (1976 apud JODELET, 2002) denomina de "identidade dos lugares", o
papel que o ambiente possui na constituição da identidade social e essa relação entre as
memórias, sentimentos, representações e interpretações do sujeito acerca dos ambientes e
lugares que vivenciou.
O elo de sentimentos que liga as pessoas aos lugares é conceituado por Tuan (1980)
como topofilia, sentimentos ligados ao prazer, afeto e conforto. Em oposição, a topofobia diz
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respeito à sentimentos de desafeto e aversão, mal estar, que as pessoas têm para com
determinados lugares.
O referido autor diferencia os termos espaço, ambiente e lugar de forma que o
primeiro, compreendido como algo indiferenciado que, ao receber significação torna-se
ambiente, espaço culturalmente determinado. Por sua vez, o lugar refere-se à dimensão
afetiva, possuindo sentido e identidade.

4 A cidade de Cuiabá: um pouco de sua história e geografia

Até o século XVI, antes da chegada dos colonizadores espanhóis e portugueses, o
território que hoje reconhecemos como brasileiro era habitado por diversos povos, com
territórios delimitados, culturas diferenciadas, alianças e rivalidades muito próprias. No
pantanal mato-grossense habitavam os Bororo, os Guató, os Cabaçais, os Quiniquinau, os
Guaná, os Xamacoco e a etnia Guaicuru (CAMPOS, 2014).
No fim do século XVII ocorreu a interiorização das bandeiras portuguesas pelo
território mato-grossense, com o intuito de captar índios para o trabalho escravo, buscar
riquezas minerais, fazer reconhecimento do território para expandir o domínio português e
combater os espanhóis. Em 1718, a bandeira de Antônio Pires de Campos chegou ao rio
Coxipó, afluente do Cuiabá, perseguindo os índios Coxiponés. O primeiro achado de ouro
ocorreu em 1719 por bandeirantes de Pascoal Moreira Cabral, o qual fundou o Arraial da
Forquilha, atualmente distrito do Coxipó do Ouro.
O avanço das expedições seguiu e em 1722 o ouro foi encontrado também no córrego
da prainha, por Miguel Sutil, bandeirante paulista, juntamente com dois indígenas e Barbado
(um companheiro português). O bandeirante fundou as Minas Lavras do Sutil. A extração de
ouro no córrego levou os bandeirantes à colina do Rosário, onde os primeiros povoamentos
tiveram início, local no qual atualmente se encontram a Igreja do Rosário e o Centro
Histórico.
No século XIX, o país passou por profundas transformações de um período Imperial
até a independência do Brasil. Vários movimentos armados ocorreram nessa transição e os
desdobramentos e consequências puderam ser sentidos também em Mato Grosso. Exemplo
disso foi a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Apesar da vitória, os soldados foram
contaminados com varíola e a epidemia vitimou 2/3 da população de Cuiabá (CAMPOS,
2014). Outro marco, já na segunda metade do século, foi a chegada da imprensa à cidade
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através dos jornais. A partir disso, a sociedade cuiabana pôde contar com esse veículo de
comunicação para a circulação de suas produções literárias e ideias locais.
A abertura da navegação pelo rio Paraguai após a guerra, a chegada da imprensa e a
ligação com o comércio internacional intensificaram o contato com o movimento das outras
cidades do resto do mundo. Diante disso, o cenário da cidade foi sendo modificado em
consonância com os ideais e representações da época.
Assim, em 1909 Cuiabá ganhou a sua primeira Avenida, Generoso Ponce, e dez anos
mais tarde as principais ruas da cidade foram calçadas como uma forma de prepara-la para o
tráfico de veículos. Em contraponto, a produção de ouro entrou em queda e. a partir de 1920,
o eixo econômico foi deslocado para o Sul, o que aliado à migração dos sulistas, ocasionou a
divisão do estado em 1977.
A construção de Brasília e a aspiração à Modernidade orientaram as construções a
partir de 1960. A demolição da antiga Matriz do Senhor do Bom Jesus ocorreu como um
marco emblemático para o que acontecia em Cuiabá na década que seguiria. A igreja foi
demolida em 1968 e cinco anos depois foi inaugurada com um estilo bastante diferente dos
prédios que a circundavam, estabelecendo um notório contraste entre o "novo" e o "velho" na
cidade (ROMANCINI, 2005).
A década de 1970 foi marcada pela política desenvolvimentista do Governo Federal
que estimulou o deslocamento de famílias para o estado de Mato Grosso. Se o sistema de vida
se manteve relativamente estável até 1970, essa "nova colonização" provocou mudanças.
Campos (2014) relata que
(...) no norte, o contexto sócio econômico não diferia do início do século, com o
poder político sob a liderança dos grandes proprietários, "coronéis" (...) grande parte
da população urbana era composta por funcionários públicos (CAMPOS, 2014,
p.104).

A maioria da população era também analfabeta, o que fortaleceu a cultura oral e
costumes como o de contar histórias e lendas. Os membros da elite estudavam, ou bancavam
os estudos dos filhos, em outros Estados.
Nessa década, a população cresceu mais de 80%, o que ocasionou um processo
turbulento de transformações de paisagens e costumes. Reflexos dessa migração podem ser
identificados nos dias atuais diante do "mosaico cultural" que constitui a cidade. Do encontro
entre as culturas, houve a supervalorização da cultura letrada, em oposição à cultura oral, e a
cultura cuiabana recebeu o impacto pelos "de fora" que nem sempre compreendiam as
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especificidades das tradições, dos valores, do jeito de falar, e por vezes menosprezaram a
cultura existente até então.
O período foi marcado pelo surgimento dos primeiros edifícios, como o edifício Maria
Joaquina e o Palácio Alencastro, e a formação de três eixos de desenvolvimento: a região
Goiabeiras, que recebeu entre os anos de 1980 e 1990 a característica de ser elitizada; a região
Coxipó, diante da implantação da Universidade Federal de Mato Grosso, consequente a
valorização da Avenida Fernando Corrêa e a criação do distrito industrial; região do Centro
Político Administrativo (CPA), representando a parte mais nova da cidade e o
desenvolvimento moderno de Cuiabá. Em detrimento, a região do Porto, palco de trocas
econômicas e culturais importantes para a construção da identidade cuiabana foi recebendo
cada vez menos atenção e sobreviveu a margem de investimentos públicos, que perseguiam a
modernização da cidade.
A expansão do agronegócio, na década de 1990, provocou um outro "corte
paradigmático", pois a nova ocupação dos sulistas causou uma grande destruição ambiental
no estado e em duas décadas de globalização os costumes e as paisagens foram notadamente
alterados, assim como a economia.
Campos (2014) pontua, diante desse quadro, a compreensão dos mato-grossenses de
duas tradições: o sistema dos antigos e o sistema dos novos. O primeiro marcado pelo
território do sagrado como parte do cotidiano, os mitos da cultura oral e o contato com a
natureza. Em contrapartida, os novos trouxeram a cultura capitalista, a sobreposição da
cultura letrada à oral e o os julgamentos da cultura popular como "crendice".
Diante desse breve relato da história de Cuiabá, destaca-se a importância das regiões
Porto, Goiabeiras, Coxipó e CPA, como marcos das transições e mudanças ocorridas. Em
adição, evidencia-se a influência dos processos migratórios, elementos constituintes do
cenário atual e da significação atribuída à cidade.

5. Metodologia

O presente estudo realizou entrevistas semiestruturadas individuais com as crianças.
Tal instrumentou mostrou-se mais adequado para a geração de dados pois, apesar de seguir
um esquema básico, permite que o entrevistador faça as adaptações necessárias quando o
entrevistado não compreender, ou mesmo acrescentar questões que surjam no percurso.
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As entrevistas foram processadas pelo software Analyse Lexicale par Contexte d´um
Esemble de Segments de Texte (ALCESTE), o qual possibilita realizar - de modo automático a análise lexical de conteúdo. Conforme indica Soares (2005),
A sua conceptualização e método apresentam uma possibilidade eficaz para a análise
da linguagem das representações que organizam e dão forma ao pensamento e ao
conhecimento social (SOARES, C, 2005, p.549)

Dito de forma sintética, o programa organiza as palavras características do discurso
por classes lexicais, que são caracterizadas pelo seu vocabulário e pelos segmentos de textos
que compartilham deste vocabulário.
O produto da análise são dendrogramas que mostram as relações entre as classes e as
relações entre as palavras das classes. Tal figuração icônica do objeto de estudo orienta a
compreensão do pesquisador em seu processo interpretativo (SOARES, 2005).

5 As representações sociais das crianças sobre o centro da cidade

Diante das entrevistas, o software Alceste gerou o dendrograma, um gráfico
hierárquico, indicando as relações estabelecidas entre as classes. Esse representa o produto da
Classificação Hierárquica Descendente (Ilustração 1), com as palavras mais recorrentes e
significativas de cada classe, que foram nomeadas a partir do conteúdo das entrevistas e
palavras destacadas a fim de manter a proximidade com o discurso das crianças.
Ilustração 1: Classificação hierárquica descendente das classes formadas
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Fonte: Elaboração própria por meio do software Alceste

O dendrograma dividiu o corpus em dois eixos. O primeiro O legal e o ruim da
cidade, que abrange as classes 4, 5 e 1 levanta a avaliação das crianças sobre a cidade de
Cuiabá e considera para isso os lugares que essas escolheriam mostrar caso tivessem que
apresentar a cidade a alguém. E o segundo - Os lugares que frequento e onde construo minha
história em Cuiabá, abarcando as classes 2 e 3.
Para atender ao objetivo deste artigo, será analisada a classe 4, em que se destaca o
mote centro como o mais consensual. A relação entre os motes dessa classe pode ser visualizada
no dendrograma a seguir:
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Ilustração 2: Classificação Hierárquica Ascendente da Classe 4

Fonte: Elaboração própria por meio do software Alceste

As relações mais fortes entre os vocabulários revelam a denúncia de uma cidade que,
para as crianças entrevistadas, precisa de mais segurança, guardas e policiamento diante dos
bandidos. A rede abaixo permite visualizar como a palavra mais citada, o centro, aparece
identificado como espaço para o comércio, mas também como a objetivação de um lugar
perigoso.
O conteúdo das entrevistas salienta os aspectos topofóbicos da cidade e o exercício de
significação das crianças em elaborar hipóteses sobre como se dá o mundo do roubo e da
violência, em uma tentativa de enfrentar o estranho a partir do nível de informação e vivência
que possuem sobre a cidade.
A fala ainda impessoal das crianças demonstra uma falta de implicação no cenário da
cidade, de forma que as crianças analisam a cidade e seus problemas, mas parecem não se
sentir implicadas com tais situações. Tal dado levanta hipótese de que as crianças ouvidas
nesse estudo demonstram ter notícias da violência da cidade mediadas por um distanciamento,
seja através dos carros, da televisão, ou dos muros dos condomínios.

2434

Sendo assim, as crianças elaboram soluções para a cidade ancorando-se em aspectos
das vivências que possuem, como o condomínio. Como nas entrevistas a seguir, o modelo de
muros e cercas elétricas surge como a solução para a violência.
Para que as pessoas se sentissem mais seguras, eu acho que eu ia fazer umas cinco
cadeias, todas fechadas, para prisão de morte mesmo, sabe? Mesmo que a pessoa
não tinha feito nada, mas prisão de morte assim. Porque não é culpa da população
que existe assaltante, não é culpa da população e também eu ia colocar em regime
fechado. Você sabe o que é regime fechado? Eu ia colocar em regime fechado, com
cerca elétrica e ia fazer um campo magnético de cerca elétrica até uma certa
potência. Os meus comparsas mesmo iam sem seguranças de lá, eu ia ser a delegada,
todas as celas fechadas com aquele piso bem duro que não dá para martelar, não dá
para cavar um túnel para sair.
(Sujeito 1, sexo feminino, 10 anos, grifo nosso).

As narrativas apresentadas demonstram que as crianças apresentam pouco exercício
reflexivo sobre a origem dos problemas sociais, dado que sugere também a mediação do
adulto ou da mídia na significação da cidade.
O meu avô bem assim, tem que ser duro, né? Eu dentro do carro e ele falou: Olha,
você fica quieta aí, fica parada aí que esse bairro aqui é muito perigoso. Eu fiquei
lá no carro. O meu avô foi lá, e eu fiquei com medo.
(Sujeito 1, sexo feminino, 10 anos, grifo nosso).
Eu acho que tem uma área aqui em Cuiabá que eu esqueci o nome, que é muito
perigoso, que se você passa de noite, é aqui perto do shopping, você passa de noite e
vê muito ladrão, até entrou no ônibus, falou a reportagem do MTTV quando eu
estava assistindo. Eu colocaria mais policiais em casa, rua.
(Sujeito 5, sexo feminino, 10 anos, grifo nosso).

O espaço público, por exemplo do transporte público e de alguns bairros, é conhecido
pela criança através dessa mediação e ao ser significado pelo perigo torna-se um lugar que
transmite medo. Em virtude desse medo as crianças elaboram sugestões de segurança, como
colocar mais policiais na cidade.
Os lugares mais perigosos são o centro e um pouco aqui no Coxipó. Porque no
centro está virando, porque antes eu andava muito lá e lá era bem mais seguro e
agora não tá mais e aqui no Coxipó pelo mesmo motivo. Para ficar mais seguro, eu
colocaria mais polícia. Eles assim na rua, pra qualquer coisa eles estarem ali. Eu
conheço o centro, é bem legal, eu gosto de lá. Só que tem vez que é perigoso.
(Sujeito 7, sexo masculino, 10 anos)

Esse movimento, como consequência, ressalta os espaços privados como
possibilidades de viver a cidade com uma sensação maior de proteção. Dessa forma, as
crianças conhecem cada vez mais shoppings, lojas e condomínios e, entram, cada vez menos,
em contato com os foros públicos da cidade.
As referências sobre o centro da cidade aparecem em sua maioria retratando as igrejas
ou as lojas.
O centro é onde tem todas aquelas lojinhas? Conheço. Eu acho legal, porque lá
vende churros. Eu gosto de churros. Tem a Riachuelo. Eu gosto de lá. Dá pra

2435

comprar um monte de coisinhas pra mim. Eu lembro de toda muvuqueira lá, toda
muvuca lá. O povo todo empurrando o outro para as filas, tudo.
(Sujeito 1, sexo masculino, 9 anos)
Eu conheço o centro mais ou menos. Eu fui lá. Achei bagunçado. Eu acho que
porque, como é centro, são um dos lugares mais bagunçados da cidade. Eu acho que
é um dos lugares mais movimentados, mais sujo, porque como tem bastante gente.
Mas eu acho que não é só por isso que a gente vai poluir. Do que eu lembro quando
penso no centro? Não penso quase nada. Eu penso em bagunça, desorganização,
poluição. Eu lembro mais disso.
(Sujeito 4, sexo feminino, 10 anos)

As crianças denunciam a falta de organização e limpeza do centro e aparecem poucos
registros de monumentos, estátuas ou prédios históricos, o que levanta a hipótese de o centro
ser significado como comercial e não centro histórico. O esvaziamento desse lugar, desse
meio, de seu potencial histórico aparece em uma representação social da cidade desvinculada
de aspectos ligados à tradição e mais fortemente vinculada aos espaços de Comércios em
geral.

8 Considerações finais

Diante das falas das crianças, identifica-se que a identidade do centro tem sido
construída a partir da objetivação do perigo da cidade, pela falta de segurança, organização e
pelas representações compartilhadas pelos meios de comunicação e adultos de referência. O
aspecto histórico da cidade é pouco retratado, o que levanta a hipótese de que as vivências
nesse meio têm ocorrido ancoradas nos aspectos comerciais, que na cidade de Cuiabá se
fortaleceu com o projeto de civilização orientado para a modernização.
Ao mesmo tempo em que as crianças apreendem a representação social do centro
como um espaço de comércio, os comportamentos decorrentes dizem respeito ao consumo e,
na construção da identidade delas, as vincula ao sistema capitalista de lojas e compras.
Diante disso, surge o questionamento sobre a forma que a cidade tem sido apresentada
para a nova geração e qual projeto de civilização tem sido fortalecido. As crianças ouvidas
neste estudo anunciam que o vínculo e sentimento de pertencimento aos espaços e cultura
local são fragilizados quando lugares como o centro histórico da cidade não são vistos como
alvos de investimento em segurança e bem-estar. Tais constatações desvelam o potencial
transformador dos processos formativos ao mesmo tempo que evidencia o seu poder de
conservação.
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Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo principal compreender como ocorre o brincar na Educação Infantil, assim como
analisar e diferenciar o brincar, a brincadeira, os brinquedos e jogos, apontando também a importância do
conhecimento e da preparação contínua para o docente que atua na área da Educação Infantil. A impossibilidade
da construção do brincar na Educação Infantil traz muitas consequências para o desenvolvimento cognitivo da
criança, dessa forma, percebe-se a importância da capacitação do professor que atua nessa área, pois um
professor que não prioriza o brincar em suas atividades cotidianas na Educação Infantil estará quebrando um
ciclo importante para a socialização e aprendizagem da criança. Portanto, essa pesquisa foi desenvolvida em
duas fases, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. O referencial teórico estará articulado principalmente às
teorias de Rocha (2008); Farias e Speller (2008); Carneiro, Bronzatto (2015); Bianchini (2015), e outros. Na
pesquisa de campo, foi realizada uma entrevista com a coordenadora pedagógica da escola e uma aplicação de
questionário para as professoras da Educação Infantil da Escola Municipal ―Santo Antônio do Caramujo‖
localizada no Distrito Santo Antônio do Caramujo, Município de Cáceres/MT. Através da análise dos
resultados, reconhecem nos argumentos apresentados pela coordenadora e pelas professoras, que o brincar é um
forte aliado para o desenvolvimento da criança, pois, com a ludicidade ela aprende a respeitar regras, interagir,
divertir, além de ganhar autonomia. Dessa forma, reiteramos que o brincar é um direito da criança e precisa ser
incentivado, tanto em casa como na escola.
Palavras-chave: Aprendizagem. Brincar. Educação. Ludicidade.

Introdução
A pesquisa intitulada ―A importância do brincar na Educação Infantil‖ surgiu a partir
da minha experiência na disciplina do Estágio Curricular Supervisionado I. O objetivo
principal desse trabalho é compreender os sentidos construídos sobre a infância e a
importância do brincar no contexto educativo, sob as perspectivas das professoras da
Educação Infantil e da coordenadora pedagógica da Escola Municipal ―Santo Antônio do
Caramujo‖ localizada no Distrito Santo Antônio do Caramujo, município de Cáceres/MT.
A Educação Infantil atende crianças com faixa etária de 4 a 5 anos, dessa forma, a
escola precisa oportunizar situações eficazes para o desenvolvimento de habilidades como,
caráter, raciocínio lógico e cognitivo, e principalmente, a socialização. Nessa direção, o tema
proposto é de suma importância, pois o desenvolvimento da criança perpassa a ludicidade e a
brincadeira, que precisam integrar à Educação Infantil. Assim, a pesquisa aponta também
como um professor bem preparado para atuar nesse segmento, trazendo benefícios
imensuráveis à criança e ao seu desenvolvimento cognitivo.
Rocha (2008, p. 81) detalha que, brincando e jogando, a criança desenvolve
habilidades que serão indispensáveis para sua vida pessoal, social e para sua futura atuação
profissional, tais como: atenção, afetividade, concentração, consciência de si e da existência
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do outro. O autor destaca a importância de ter uma brinquedoteca, pois, ela é considerada um
espaço para a criança exercer o seu direito de brincar de forma livre, para que ela exercite e
amplie suas capacidades criativas, sua afetividade e o conhecimento de si mesmo e do outro.
Um espaço/tempo que contribui para o estabelecimento presente e futuro de interações sociais
e pedagógicas pautadas no respeito mútuo. Pois, brincando a criança gasta sua energia de
maneira positiva e toda e qualquer atividade por ela desenvolvida contribui para o
desenvolvimento das capacidades motoras, raciocínio lógico e garante a elevação da
autoestima, fazendo com que a criança se torne confiante para ampliar os conhecimentos por
ela já apropriadas.
A pesquisa de campo aconteceu com o desenvolvimento da entrevista, guiada por um
roteiro semiestruturado que trata sobre a percepção da estrutura da escola e a usabilidade do
espaço físico para a prática pedagógica do brincar, esta entrevista foi direcionada à
coordenadora pedagógica. Também apresentamos a descrição do brincar a partir da
observação da pesquisadora no espaço escolar, buscando destacar que, desde o início da aula
até o seu término, a interação entre os alunos a partir do brincar ocorre de forma livre ou
direcionada, por meio da prática pedagógica. Em seguida, aplicamos o questionário
semiestruturado para as professoras que atuam na Educação Infantil, com a intencionalidade
de saber quais as suas impressões a respeito do brincar e levá-las à reflexão sobre a estrutura
física e pedagógica da escola para o desenvolvimento do brincar.

1. A importância do brincar e da brincadeira para o desenvolvimento da criança

A brinquedoteca é considerada um espaço para a criança exercer o seu direito de
brincar de forma livre, para que ela exercite e amplie suas capacidades criativas, sua
afetividade e o conhecimento de si mesmo e do outro. Um espaço/tempo que contribui para o
estabelecimento presente e futuro de interações sociais e pedagógicas pautadas no respeito
mútuo.
O conceito de infância é historicamente construído, não é possível pensar em
infância/criança desvinculada do contexto histórico-social ao que está inserido, o processo de
transformação da concepção acerca da infância/criança acontece com contribuições de
diferentes áreas do conhecimento, como psicologia, história, sociologia e as teorias
formuladas; todas contribuíram para o reconhecimento social da criança.
A partir da década de 70, com a promulgação da Lei 5.692, é que se faz referência à
Educação Infantil como ação institucionalizada, devendo acontecer em escolas maternais,
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jardins de infância ou instituições equivalentes para crianças de zero a três anos e em préescolas para crianças de quatro a seis anos.
A Educação Infantil assume, assim, caráter formativo em sentido amplo, visando
propiciar aos pequenos não só os cuidados com a higiene, saúde, alimentação, proteção, mas
também garantir aos mesmos o direito a um espaço que possibilite seu contato com a
natureza, sua liberdade de brincar e se apropriar do seu lugar no mundo.
O grupo familiar e social é responsável em propiciar à criança o maior número
possível de vivências e experiências, para que ela tenha oportunidade de interagir com outras
crianças e com adultos. A mediação acontece através de brincadeiras, pois, brincando a
criança realiza comparações, analisa, classifica, faz associações, cria e recria o tempo inteiro.
Brincando e jogando, ela desenvolve habilidades que serão indispensáveis para sua vida
pessoal, social e para sua futura atuação profissional, sendo elas: atenção, afetividade,
concentração, consciência de si e da existência do outro.
Brincando a criança gasta sua energia de maneira positiva e toda e qualquer atividade
por ela desenvolvida contribui para o desenvolvimento das capacidades motoras, raciocínio
lógico e garante a elevação da autoestima, fazendo com que a criança se torne confiante para
ampliar os conhecimentos por ela já apropriadas.
O ato de brincar se diferencia de acordo com a faixa etária da criança e não acontece,
apenas, através da manipulação de algum objeto, mas o corpo da criança, sua voz e tudo o que
está ao seu redor se transforma em brinquedo, que é um importante suporte para a
brincadeira.
O brincar, atividade que se constrói ao longo da história cultural e social do ser
humano, é realizado, na maioria das vezes, por meio de um objeto denominado brinquedo. De
acordo com Kishimoto (2004, p. 24) ―[...] representa certas realidades. Uma representação é
algo presente no lugar de algo. Representar é corresponder a alguma coisa e permitir sua
evocação, mesmo em sua ausência‖.
Na brincadeira a criança se apropria do mundo, enfrenta seus medos, resolve conflitos,
expressa sentimentos e pensamentos. Brincadeira é assunto sério e de suma importância. As
brincadeiras das décadas de 50, 60 e 70, foram: pique-pega, mamãe da rua, pular corda, pular
elástico, pique-esconde, bambolê, empinar pipa, jogar bola, bola de gude, brincadeiras que
podem ser realizadas com poucos recursos materiais, mas com muita criatividade e
entusiasmo.
Na concepção de algumas pessoas e/ou em cidades metropolitanas, a rua não é o lugar
mais indicado para brincar atualmente, pois, representa perigo e preocupação pelo
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crescimento da violência, as atividades lúdicas sociais que aconteciam nas ruas estão cada vez
mais escassas, em decorrência da falta de tempo tanto das crianças, quanto dos pais ou
responsáveis por elas.
Através do brincar, a criança tem melhores condições de lidar com seus sentimentos,
tantos positivos quantos negativos, a brinquedoteca se configura como espaço/tempo
destinado ao estimulo da criatividade, agregando valores, como solidariedade e cooperação.

2. O brincar na concepção das professoras da Educação Infantil

Apresentaremos nesse item a metodologia utilizada que utilizamos para a realização
da pesquisa de campo, dessa forma, descreveremos sobre a estrutura física e pedagógica da
escola, bem como as informações adquiridas através da observação e de leituras de
documentos da escola. Nessa direção, reforçaremos a descrição dos dados, através da
entrevista com a Coordenadora Pedagógica e da análise dos dados da entrevista realizada com
as professoras que atuam na Educação Infantil, destacando suas impressões e práticas do
brincar.
A pesquisa de campo aconteceu com o desenvolvimento da entrevista guiada por um
roteiro semiestruturado que tratavam sobre a percepção da estrutura da escola e a usabilidade
do espaço físico para a prática pedagógica do brincar.
O estabelecimento escolar escolhido para a pesquisa foi a Escola Municipal Santo
Antônio do Caramujo, do Distrito Santo Antônio do Caramujo, município de Cáceres/MT,
que foi criado em 21 de setembro de 1988 e está localizada em uma posição estratégica, no
km 31 da BR 174 no trevo com a MT 170, na região sudoeste do município, ficando distante
da capital do Estado: Cuiabá a 241 km, e da sede do município 30 km.
Tem como órgão mantenedor a Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, e hoje possui
salas de aula em alvenaria, o pátio coberto, refeitório, cozinha, banheiros, almoxarifado, poço
semi-artesiano, secretaria, diretoria, sala de professores, sala para laboratório de informática e
multimeios, depósito de materiais de limpeza e quadra de esportes com cobertura, inaugurada
recentemente, toda a escola é cercada por muros de tijolos. No restante do espaço está o
campo de futebol que não está cercado e é de uso dos alunos para aulas de educação física e
lazer nos finais de semana para a comunidade.
Segundo a coordenadora pedagógica, algumas crianças que moram na comunidade são
os pais que levam para a escola, já os alunos maiores, vão de bicicleta e outros a pé, sozinhos,
pois a comunidade é pequena e tranquila, os que moram nos sítios vão de transporte escolar
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(ônibus). Quem os recebe é a guarda da escola, que fica no portão e tem o controle da saída,
pois só libera a criança da Educação Infantil com a presença dos pais.
Ao perguntarmos de quê e com quem as crianças brincam no momento em que
esperam o início da aula, a coordenadora respondeu que ―após entrarem na escola, as crianças
têm as auxiliares de serviços gerais que estão sempre olhando, observando‖. Também contam
com as pessoas do apoio, da secretaria e da gestão que ajudam olhar as crianças.
Procuramos saber se as crianças usam espaços físicos como: refeitório, parquinho,
videoteca, sala de leitura e brinquedoteca. Segundo a coordenadora, os espaços existentes na
escola são bastante utilizados, principalmente o refeitório, pois, além das refeições, há
atividades organizadas pelo ―Programa Mais Educação‖ e a hora/atividade dos professores
efetivos. Já o parquinho, é restrito à Educação Infantil (é cercado com tela, e tem um portão
que eles cadeia).
Para a utilização da sala de vídeo é preciso agendamento na secretaria e o
planejamento deve ser entregue. Assim como o uso dos recursos tecnológicos disponíveis
como Datashow, Televisão e Computador. Vale ressaltar, que estes equipamentos e o espaço
da sala de vídeo são utilizados também pelos professores na Formação Continuada, e para o
projeto de ―Alfabetização e Letramento‖. Porém, a coordenadora considera pouco o espaço e
equipamentos para a demanda das atividades escolares.
A coordenadora explica ainda, que na escola não tem sala de leitura ou biblioteca e
nem brinquedoteca, o que tem que é o material pedagógico ―Material Dourado, alfabeto
móvel e livros‖. O depoimento da coordenadora aponta para a sua preocupação em relação ao
espaço para a realização de atividades de leitura e de brincadeiras com brinquedos, pois
destaca sobre a falta de biblioteca e brinquedoteca, mas, mostra a sensibilidade, revelando que
o professor dispõe de outras ferramentas (proporcionando atividades lúdicas dentro das salas
de aula e, em espaços externos, como o refeitório, o espaço perto da cantina, ou seja, espaços
disponíveis para o brincar), para melhorar suas aulas e investir na aprendizagem dos alunos.
Ao questionarmos a respeito das propostas pedagógicas, se existem momentos
específicos para o brincar e se há atividades lúdicas, quais atividades e formas de expressão
são desenvolvidas, se tem brinquedos ou as crianças levam brinquedos, e quais os conteúdos
trabalhados no desenvolvimento das brincadeiras, a coordenadora argumentou que na
Educação Infantil o que mais trabalham é o lúdico, eles têm os momentos para atividades
diversificadas, principalmente para as brincadeiras e o parquinho. As turmas do 1º e 2º saem
uma hora para brincar no último horário todos os dias, ou fazem a brincadeira na sala de aula,
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porque ainda é o ciclo da alfabetização. Do 3º ao 6º saem uma vez por semana para
participarem da Educação Física.
Percebemos, com a fala da Coordenadora Pedagógica, que as atividades lúdicas são
essenciais para as crianças, conforme vão revivendo situações de alegria através do brincar,
favorecendo, dessa maneira, uma melhor compreensão de suas emoções. A entrevistada
afirma que o lúdico é o mais levado em consideração na Educação Infantil e ainda considera
importante o lúdico no 1º e 2º ano, apontando que há momento para as atividades diversas, e
isso é importantíssimo porque garante às crianças uma diversidade de brincadeiras.
Em relação ao intervalo, perguntamos se há um ambiente educativo planejado, de
como é entregue o lanche, se é disponibilizado o parquinho nesse horário, e se há
interatividade entre as crianças, e das crianças com as professoras. A resposta da
coordenadora em relação ao parquinho é que os brinquedos são frágeis e, portanto, se
destinam somente à Educação Infantil e em horário específico. O lanche é servido no
refeitório e o tempo das refeições é de 20 minutos. O intervalo da Educação Infantil é
assistido pelas professoras, as crianças da Educação Infantil saem 20 minutos antes das
crianças maiores, para evitar que se machuquem no período de intervalo, o 1º ano também é
acompanhado pela professora.
Comentou ainda, que a interação acontece com as turmas do 2º e 3º anos, porque o 1º
ano sai com a Educação Infantil, e as outras turmas maiores do 4º, 5º e 6º anos não há muita
interação na hora do intervalo com os professores, pois, eles ficam na sala do educador, quem
cuida das crianças no pátio são os funcionários do apoio e a guarda.
Diante disso, ao questionarmos a coordenadora de como as crianças se comportam ao
brincar, se expressam, interagem, investigam, constroem sentidos e de como são as
brincadeiras, ela nos relatou que as crianças brincam, interagem, e que são muitos criativos.
A coordenação mostra que a escola não deixa de desenvolver as atividades por falta de
espaço, eles trabalham driblando as dificuldades e fazem as coisas acontecerem.
Nesse sentido, Rocha (2008) mostra que um bom profissional sabe dar tempo
adequado para todos aprenderem, mais do que saber definir o conteúdo e o método, que é um
dos elementos fundamentais na educação por ciclos de vida humana.
Após conhecer o contexto escolar a partir dos documentos oficiais, o PPP e o
Regimento Escolar, bem como compreender sobre a rotina da escola a partir da entrevista
concedida pela Coordenadora Pedagógica, iniciamos a fase de observação e destacamos sobre
a proposta pedagógica e o desenvolvimento do brincar na escola.
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Com a observação, foi possível perceber que na rotina escolar da Educação Infantil,
cada professora, em sua sala de aula, inicia suas atividades com música, e após cantar com as
crianças, brincam de morto-vivo e estátua para descontrair.
Observamos que ao desenvolver estas brincadeiras em sala de aula, há socialização e
interação entre as crianças e a professora. A professora concede às crianças o direito de
escolha das brincadeiras, explorando a ludicidade, mas também a aprendizagem de regras.
Inferimos ainda que é despertada nas crianças a importância de compreenderem seus
sentimentos, tantos positivos quantos negativos.
As brincadeiras desenvolvidas dentro da sala são amarelinha, caracol (pular com um
pé só), bloco ecológico (empilhamento das figuras geométricas) na forma de competição, faz
de conta, massinha de modelar e dança da cadeira. Para realizar essas brincadeiras, a
professora afasta as carteiras para o canto da parede, e com um giz desenha no chão a
amarelinha, bloco ecológico e o caracol para as crianças brincarem, normalmente as
brincadeiras são em grupos, pois despertam nelas o espírito de competitividade e socialização,
brincando a criança gasta suas energias de forma positiva.
Na sala de aula tem um baú de brinquedos com peças de montar, boneca, peças de
formatos de figuras geométricas, pois, as crianças utilizam muito a imaginação para
desenvolver suas habilidades. As crianças também brincam de faz-de-conta, como: mamãe e
filhinha, telefone, helicóptero, casinha e boneca. Com as pecinhas, eles brincam de carrinho,
monta bolo, pois, o brincar e o brinquedo aparecem como elementos no mundo das crianças.
Fora da sala de aula, as brincadeiras mais frequentes são as queimadas; corre-cutia;
futebol; elefante colorido; bola ao túnel (passa por cima e por baixo sem deixar cair no chão);
pular corda; cabo de guerra; corda alta; polícia-ladrão; passar anel. E nas segundas-feiras as
crianças brincam no parquinho, explorando os escorregadores (tobogã), a roda giratória e o
balanço.
Destacamos que além dos outros espaços que as crianças têm para brincar, o
parquinho é o local em que eles mais gostam, pois, ali se sentem livres para correr, pular,
rodar e escorregar, momento de aprendizagem e de se reconhecer como sujeitos ativos no
espaço escolar. Neste sentido, concordamos com Rocha (2008) que ressalta que a partir do
século XVIII as crianças podem expressar seus desejos, expor suas ideias, e terem mais
liberdade e espontaneidade.
Na rotina das crianças, a cada quinze dias, tem ―O dia do Brinquedo‖ e é permitido à
criança levar um brinquedo de casa, que não seja eletrônico. Observamos que além dos
brinquedos, nesse dia, as brincadeiras mais frequentes são queimadas, futebol, pular corda,
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corre-cutia, passar anel, dança das cadeiras, amarelinha, bola ao túnel, cobrinha, corda alta,
chapeuzinho vermelho e faz de conta.
Em suma, percebemos que a escola tem como foco o trabalho com a ludicidade, pois
diversas atividades lúdicas são desenvolvidas com as crianças, seja em grupo, ou respeitando
a individualidade da criança. As práticas pedagógicas com planejamento do brincar na sala de
aula e nos demais espaços físicos na escola são prioritárias, bem como as brincadeiras livres
em que as crianças exercitam o seu direito à liberdade de escolha.
Foi aplicado o questionário com as quatro professoras da Educação Infantil, obtivemos
êxito, pois trabalhamos com 100% dos dados. Para resguardarmos a identidade da professoras
que participaram da pesquisa, na apresentação dos dados atribuimos, os codinomes de
Professora, usando somente a primeira letra com a numeração, para identificar as respostas,
ficando da seguinte maneira: P1, P2 P3 e P4.
No primeiro momento, achamos oportuno saber sobre o perfil das professoras, dessa
forma, buscamos identificar a faixa etária, que se destaca entre 25 a 32 anos, todas são
casadas, duas professoras têm filhos. A faixa etária apresentada, permite-nos pressupor que as
professoras são jovens, ao mesmo tempo, é uma idade de bastante maturidade.
Quanto à formação das professoras, a pesquisa revela que todas são formadas em
Licenciatura em Pedagogia, respectivamente nos seguintes anos: P1 formou-se em 2007; P2
em 2015; P3 e P4 formaram-se em 2014. Estes dados desvelam que além de todas as
professoras terem formação específica na área em que atuam, também percebemos que todas
elas têm mais de três anos de experiência na docência, com exceção da P4 que tem apenas 8
meses de sala de aula , este é um fator importante, considerando que a experiência nos
permite maior e melhor êxito profissional.
Perguntamos sobre a quanto tempo trabalham na escola e se têm experiência em outro
local. Os dados revelaram que apenas a P1 trabalha desde 2007, mas que no decorrer desse
período ela já trabalhou em outro local. Já as P2 e P3 adquiriram toda a sua experiência na
instituição pesquisada, em especial a P3 ressalta que iniciou por meio do Estágio. A P4
trabalha a apenas 8 meses na escola pesquisada e (trabalhou 4 anos na Escola Estadual Profº
João Florentino Silva Neto) . Percebemos que as professoras já se ambientaram ao local de
trabalho, pois a professora que está em menos tempo na escola, já trabalhou pelo menos um
semestre letivo.
Após as questões sobre o perfil das entrevistadas, passamos para os questionamentos
específicos da temática pesquisada. Assim, a primeira pergunta foi sobre o conceito de brincar
para cada professora, destacamos os seguintes argumentos:
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P1: O brincar é uma das principais atividades que ajudam no desenvolvimento da
autonomia e criatividade da criança.
P2: O brincar é uma das principais atividades que ajudam no desenvolvimento da
autonomia e criatividade da criança.
P3: O brincar tem sinônimo de se divertir, distrair, também desenvolve a
aprendizagem, autonomia, aprende regras, etc. O brincar (jogos e brincadeiras),
atividades lúdicas acompanham o desenvolvimento da civilização humana. Quem
nunca brincou quando criança?
P4: O brincar é uma importante forma de comunicação e por meio dele a criança
pode reproduzir o seu cotidiano, como a interação com seu próximo, é de suma
importância à criança brincar.

Mediante os argumentos apresentados, percebe-se que o brincar é um forte aliado no
desenvolvimento da criança, pois, com a ludicidade ela aprende a respeitar regras, interagir,
divertir, além de ganhar autonomia, e quando se tornarem adultas verão quantas coisas podem
ser associadas ao brincar. Elencamos as falas das professoras à passagem do RCNEI (1998, p.
13) que diz que há ―o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil‖.
Ainda sobre a concepção do brincar, perguntamos se é importante o adulto brincar
com crianças. Com esse questionamento as professoras desvelaram que:

P1 e P2: sim.
P3: sim, é muito importante, porque através da brincadeira ambos constroem uma
afetividade, e permite à criança compreender o papel de adulto, aprende a
comportar-se e a sentir como ele, e o adulto também compreende o que a criança
está sentido, suas emoções. O brincar desenvolve o respeito por si e pelo outro.
P4: sim, e é de fundamental importância o adulto brincar com a criança. O ato de
brincar é uma importante forma de comunicação que possibilita o processo de
aprendizagem.

Notamos que 100% das pesquisadas afirmou que é muito importante o adulto brincar
com as crianças, pois é um momento em que podem se compreenderem mais e construírem
laços afetivos. De acordo com o RCNEI (1998, p. 30), ―a postura corporal, somada à
linguagem gestual, verbal, etc., do adulto transmite informações às crianças, possibilitando
formas particulares e significativas de estabelecer vínculos com elas‖.
Diante disso, questionamos às professoras porque as crianças brincam. Elas
responderam que:
P1: penso que isso já seja cultural, são através da brincadeira onde se relaciona,
expressa seus desejos, anseios, medos e emoções, é uma troca recíproca de
conhecimentos e valores.
P2: Porque é através da brincadeira que a criança se comunica e expressa
espontaneamente como rir, correr, pular, saltar, é a partir da brincadeira as
crianças interagem umas com as outras.
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P3: As crianças brincam para expressar fatos que acontecem em sua vida, é vital
para a criança, é essencial em sua vida, brincando ela aprende.
P4: Porque à criança que é criança ela deve brincar rir, correr, gritar e saltar, ou
seja, ser feliz. Porque eles vivem em um mundo de imaginação.

Reconhece-se que a brincadeira faz parte do cotidiano das crianças, com isso, ela
expressa seus desejos, anseios e felicidades. Criando seu mundo imaginário, suas fantasias.
Segundo Farias e Speller (2008, p. 73) ―Infância e brincar são, muitas vezes, como a vida é,
imprevisível, e o brincar ajuda lidar com ela‖.
Perguntamos às professoras se as crianças aprendem brincando. Com este
questionamento elas argumentam que:

P1: Sim. Através de brincadeiras significativas, contextualizada de acordo com a
realidade da criança, desenvolvendo o prazer e o conhecimento através de trocas de
experiências.
P2: Sim. É através de brincadeiras significativas, contextualizada de acordo com a
realidade da criança, através da troca de experiências e conhecimentos que as
crianças se desenvolvem.
P3: É brincando que a criança aprende e desenvolvem suas habilidades, tanto no
cognitivo, afetivo, relações interpessoais, raciocínio lógico matemático, e também
representação do mundo e o desenvolvimento da linguagem, o brincar é essencial
para a criança, não pode ser vista como um simples brincar.
P4: Sim é possível à criança brincar e aprender ao mesmo tempo.

Nos argumentos das professoras, revelando que as crianças, através do brincar, fazem
associações do mundo imaginário com o mundo real, e desenvolvem suas habilidades, tanto
no coletivo quanto no individual, pois, brincando elas conseguem se divertir e aprender,
interagindo uma com as outras. Pois, segundo Farias e Speller (2008, p. 71-72) por meio do
brincar, principalmente na escola, a criança descobre que é capaz de fazer as coisas, de pensar
e, com isso, realizar seu potencial, descobrir o mundo e estruturar-se. O brincar seria a forma
mais natural de ensinar: é a linguagem da infância.
Questionamos sobre como são planejadas as práticas pedagógicas. Destacamos os
seguintes argumentos:
P1: De acordo com o planejamento anual, trabalhando todos os eixos fundamentais
da Educação Infantil inserindo sempre brincadeiras na rotina.
P2: De acordo com o planejamento anual, trabalhando todos os eixos fundamentais
da Educação Infantil inserindo sempre brincadeiras na rotina.
P3: Conteúdos envolvendo todos os eixos da educação infantil, e relacionando
conteúdos e atividades, jogos e brincadeiras.
P4: Semanal.

A pesquisa obteve um grande êxito neste sentido, pois, nota-se que as pesquisadas
estão atentas ao planejamento anual da escola, e trazem para as salas de aula atividades
lúdicas que fazem com que o aluno tenha prazer em estudar. De acordo com RCNEI (1998, p.
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53) ―cabe ao professor organizar seu planejamento de forma a aproveitar as possibilidades que
cada conteúdo oferece, não restringindo o trabalho a um único eixo, nem fragmentando o
conhecimento‖.
Ainda sobre a concepção do brincar, perguntamos em que momento elas acham que o
brincar é importante. E elas desvelaram que:
P1: Em todo momento, desde que seja planejado, sistematizado explorando todos os
aspectos da criança: o afetivo, psicológico, físico, intelectual e o cognitivo.
P2: Em todo momento, desde que seja planejado, sistematizado, explorando todos
os aspectos da criança.
P3: O brincar é importante em todo momento, porque a criança vê o mundo como
um grande parque de diversões, temos que valorizar e saber aproveitar e relacionar
com os conteúdos e atividades.
P4: Em todos os momentos, depende muito de sua metodologia, porque você pode
brincar primeiro para depois aplicar a atividade dando sequência.

Destacamos que as pesquisadas acreditam que o brincar é importante em todos os
momentos para as crianças, com as brincadeiras, elas valorizam e aproveitam o mundo a seu
redor. Diante disso, Winnicott (1975) chama a atenção para a importância do brincar na
estruturação psíquica da criança, já que esta se constitui na relação com a mãe, com o outro,
com o mundo. É no brincar que a criança está se constituindo e se descobrindo como sujeito
(apud FARIAS E SPELLER (2008), p. 32).
Nessa direção, questionamos ainda, qual brincadeira é mais frequente entre as
crianças. Elas responderam que são:
P1: O futebol, queimada, faz de conta, amarelinha, pula corda.
P2: O futebol, queimada, faz de conta, amarelinha, pular corda.
P3: São brincadeiras que envolvam o imaginário, o simbólico e o real, jogos com
regras e competições tanto em grupo e individuais, e cantigas de roda.
P4: Dança das cadeiras, pular corda, corre cotia, pega-pega, amarelinha, parque,
passar anel...

Percebeu-se que as brincadeiras competitivas e faz de conta são as mais mencionadas
entre as crianças, pois, envolvem o imaginário com a realidade, e elas aprendem a ter
disciplina e regras. Segundo o RCNEI (1998, p. 28), ―as brincadeiras de faz de conta, os
jogos de construção e aqueles que possuem regras, como os jogos de sociedade (também
chamados como jogos de tabuleiro), jogos tradicionais, didáticos, corporais, etc., propiciam a
ampliação dos conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica‖.
Na sequência, perguntamos às professoras se a escola incentiva a metodologia voltada
à ludicidade. Desse modo, todas as professoras disseram sim e justificaram que:
P1: A proposta da educação infantil está inserida a ludicidade, através de formação
continuada para os docentes refletir e aprimorar a prática pedagógica.
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P2: A proposta da educação infantil está inserida a ludicidade, através de formação
continuada para os docentes refletir e aprimorar a prática pedagógica.
P3: Porque sabe-se sobre a importância e o valor que as brincadeiras e jogos tem
no desenvolvimento físico motor, intelectual e cognitivo da criança, realizamos
estudos e pesquisa e oficinas nas formações continuada (sala do educador).
P4: Através de jogos entre outra sempre parceria com os professores.

Diante do relato das professoras, em que 100% afirmou que a escola incentiva
trabalhar com metodologias lúdicas, e que é muito importante para o aprendizado das
crianças, complementamos com o pensamento de Farias e Speller (2008, p. 36) o brincar
facilita a apreensão do mundo externo, pois, através da atividade lúdica a criança pode formar
conceitos, selecionar ideias, fazer relações lógicas e integrar percepções.
Nesta percepção, questionamos ainda se há alguma proposta para orientar trabalhos
através de metodologias lúdicas. Elas respondem que:
P1: Sim. A proposta da educação infantil.
P2: Sim. A proposta da educação infantil.
P3: (corresponde a resposta anterior).
P4: Sim vários livros: como “O jogos e o lúdico na aprendizagem escolar” de
Macedo e Ana Lúcia. “A aprendizagem por meio da ludicidade” de Afonso Gomes
da Silva Junior, dentre outros.

A resposta afirmativa das professoras nos remete ao que o DCNEI (2010, p. 18)
declara sobre a proposta pedagógica de Educação Infantil, que deve ter como objetivo garantir
à criança acesso a ―processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como direito à proteção, à saúde, à liberdade, à
confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com outras
crianças‖.
Por último, perguntamos se os pais se manifestam sobre o brincar na escola. As
professoras desvelaram que:
P1: Sim. Considerando importante o brincar no desenvolvimento da criança.
P2: Sim. Considerando importante o brincar no desenvolvimento da criança.
P3: Sim, alguns não têm o conhecimento ou visão da importância do brincar, não
compreende por isso nós educadores têm que estar embasado teoricamente para os
pais compreender a importância, e o educador planejar e ter objetivos sobre tal
brincadeira.
P4: Não, hoje com a Graça de “Deus”, os pais tem mais conhecimento sobre o
brincar na vida de seu filho, ele sabe da importância do lúdico na vida deles.

Ao declararem sobre a participação e/ou reconhecimento dos pais em relação ao
brincar na escola, percebeu-se que boa parte dos pais tem conhecimento, e sabem da
importância da ludicidade na vida de suas crianças. Nesse sentido concluímos a análise
lembrando que de acordo com a ECA (2010, p. 31) art. 53, parágrafo único, ―é direito dos
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pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico que envolve seus filhos, bem como
participar da definição das propostas educacionais‖ da instituição escolar em que suas
crianças frequentam.

Considerações finais

Esta pesquisa tem como objetivo principal desvelar a importância do brincar na
Educação Infantil, apontando a seriedade e as perspectivas de se trabalhar com atividades
lúdicas, jogos e brincadeiras, ferramentas que auxiliam o professor e envolvem as crianças,
colaborando com o processo de ensino-aprendizagem e contribuindo de forma efetiva para o
seu desenvolvimento.
Dessa forma, evidenciamos a importância do lúdico e de como os jogos, os brinquedos
e as brincadeiras podem ser importantes para o desenvolvimento e para a aprendizagem das
crianças. Nesse sentido, o trabalho, pode contribuir para o reconhecimento da utilização
desses recursos na construção do conhecimento, resultando assim, na formação de alunos
mais conscientes de seu papel na sociedade.
Reconhecemos, através da pesquisa de campo, que além das brincadeiras, são
utilizadas várias músicas voltadas para se trabalhar a ludicidade com as crianças, apontando
para uma aprendizagem prazerosa através do lúdico, na qual, eles podem ser eles mesmos,
expressando suas habilidades, jeitos e maneiras de ser. Aprendendo a respeitar o próximo e a
si mesmo, obtendo novos conhecimentos e transferindo os conhecimentos que possuem, bem
como impondo e aprendendo regras.
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Resumo:
O presente trabalho objetiva a prática pedagógica na educação especial, com o foco na inclusão a partir da
contribuição da metodologia do programa a união faz a vida (PUFV) na Escola Amigo Especial APAE-ara de
Araputanga - MT. Evidencia-se também um breve relato de atividades vivenciadas com a introdução da
metodologia do programa, que baseia - se na valorização das curiosidades dos alunos sobre o mundo que os
cercam, de modo a explorar e formular hipóteses e aprender procedimentos que os permitam responder as suas
perguntas, onde se tornam investigadores e protagonistas de seu aprendizado. Assim, faz com que alguns
paradigmas arraigados não sobressaiam sobre os alunos de escola especial, e faz com a sociedade que comece a
perceber que eles podem sim explorar e ir buscar seus conhecimentos fora do ambiente escolar, que são capazes
de desenvolverem e se integrarem à sociedade. Salientamos que um dos maiores objetivos é trazer essa realidade
à tona de se tornarem cidadãos capazes não só de aprender, mas de ampliar seus conhecimentos através de suas
vivencias e curiosidades.
Palavras chave: Escola Especial. Prática Pedagógica. Programa União Faz a Vida.

A educação especial passou por grandes transformações, no entanto os grandes
desafios ainda permanecem, pois é preciso superar os preconceitos existente na sociedade, há
ainda uma grande trajetória para se percorrer até que de fato ocorra uma educação inclusa e
uma sociedade menos preconceituosa.
Essa inclusão é imprescindível para que os alunos da educação especial procurem a
plenitude do seu existir e para que possam ter possibilidades e competências dentro da
realidade vivida por cada ser humano especial, que compõem para com a educação especial.
Ao falarmos em alunos de educação especial, aquele que manifesta alguma
deficiência, de modo físico, mental e até mesmo sensorial, fez com que as práticas
pedagógicas na comunidade escolar ampliassem, de modo a desenvolver a cooperação, a
colaboração entre todos os que intervêm no seu espaço.
Sobre esta ótica, o referido trabalho pretende relatar experiências vivenciadas sobre as
práticas pedagógicas desprendidas na Escola Amigo Especial APAE-ARA de Araputanga –
MT, com o suporte da metodologia de projeto do Programa União Faz a Vida (PUFV), este
que tem como principal objetivo a cooperação, como forma de transformação na educação.

1. Escola Especial e as práticas pedagógicas
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A escola especial tem um fundamental papel com o sujeito que busca seu atendimento,
que não é somente fazer atendimento especializado por terem os recursos necessários do que
uma escola regular, como também levar o aluno a autonomia e independência para que
possam compor os variados espaços da sociedade e contribuir com a inclusão.
Quando falamos da inclusão, logo associada às práticas pedagógicas que muitas vezes
torna-se um desafio para muitos, pois a educação especial visa a igualdade, possibilidade e em
especial o direito a aprender, como é garantida na Carta Magna de 1988 em seu artigo 5º
―Todos são iguais perante a lei‖.
Sabe -se que a educação especial como uma modalidade de ensino especializado
requer um currículo enriquecido no ensino de linguagem e códigos específicos de
comunicação que faz relação com a proposta pedagógica de ensino no processo de
escolarização de modo a contribuir com a formação da cidadania. Segundo (CURY, 2002)
Educação escolar é uma dimensão fundante do exercício da cidadania, que visa à participação
de todos nos diferentes e múltiplos espaços da sociedade.
É através da diversidade que se constitui a nova organização do ensino que busca
práticas pedagógicas que sejam abrangentes e que consiga englobar as crianças porque todos
têm direito a equidade de ensino, modificando atitudes discriminatórias e estimulando a
potencialidade de maneira global. Todavia não é apenas o ambiente, tecnologias avançadas,
práticas e a dedicação dos professores que será crucial para a igualdade de oportunidades, mas
a motivação dos pais e pleno apoio da família e as oportunidades que a sociedade irá oferecer
para elas.
Deste modo, pode-se perceber que é através das práticas pedagógicas que se pode
transforma a educação especial em inclusiva e integradora, porque a igualdade e o respeito ao
alunos faz-se construir uma convivência em um ambiente sadio sem preconceitos, tendo-se
assim um bom caminho para a inclusão.

2. Vivencia da Metodologia Programa União faz a Vida
A proposta metodológica do Programa a União faz a Vida – PUFV – que está baseada
nos princípios das pedagogias ativas, particularmente, na pedagogia por projetos de trabalho,
esse aporte considera que o aluno aprende mediante sua experiência ativa no mundo social e
em interação com outras pessoas, pedagogia por projetos valoriza as curiosidades dos alunos
sobre o mundo que as cercam, mobilizando os conhecimentos escolares para elucidação de
suas perguntas e de seus interesses de aprendizagem, nesse sentido o Programa a União Faz a
Vida propõe uma verdadeira pedagogia da pergunta (Freire, 1985).
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Considera-se que o PUFV trabalha para promover a vivencia de atitudes e valores de
cooperação e cidadania, assim contribuindo com a educação integral de crianças e
adolescentes, a qual se refere à formação global das gerações voltada ao desenvolvimento de
múltiplas dimensões do ser (física, cognitiva, social, emocional e cultural), por meio de
integração dos vários agentes sociais (educadores, escolas, famílias, setores públicos e
privados), e da diversidade de espaços, tempos e materiais.
Á essência da pratica aplicada à metodologia do PUFV, é de promover o diálogo na
vida cotidiana e promover as relações de aprendizagens o desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias à participação social e ao exercício pleno da cidadania, ao realizar os
projetos os alunos incluem e iniciam o método cientifico e exercitam procedimentos e
estratégias de organização do conhecimento envolvendo as etapas de observação, o objeto de
estudo, a pesquisa, a experimentação, a organização de informações, o estabelecimento de
relações entre conhecimentos prévios, curriculares e sociais, a interpretação dos resultados, e
a sistematização e socialização das práticas descobertas.
Sua metodologia se aplica em expedições investigativas e na articulação entre os
interesses das crianças, o currículo escolar e as comunidades de aprendizados.
A prática do Programa a União Faz a Vida, veio ao encontro à perspectiva, a qual é
imprescindível para o desenvolvimento dos alunos da Escola Amigo Especial APAE-ARA,
para o processo de formação, onde os seus pressupostos do programa visa e aguça a
curiosidade de modo a oferecer oportunidades para as vivencias significativas na
aprendizagens dos alunos especiais, contribui para a formação de conceito críticos que
colaboram para a compreensão do mundo em que vivem. É por meio da promoção de
vivencias de cooperação e cidadania, por meio de brincadeiras e interações que criam
situações significativas a partir de sua realidade vivenciada e suas perguntas são a exploração
de seus interesses.
Apresentar essas possibilidades de explorações é proporcionar momentos de
possibilidades a esses alunos onde suas vivências podem ser palpáveis e assim podem
ultrapassar barreiras e vencer limites, fomentando o processo de formação social e pessoal e
de conhecimento de mundo em que os protagonistas são eles. Conforme é salientado no
Estatuto da Criança e do Adolescente- lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990:
―A criança parte de uma sociedade, vivendo em nosso país, tem direito á dignidade e ao
respeito, autonomia e participação; á felicidade, ao prazer e á alegria; á individualidade, ao
tempo livre e ao convívio social; á diferença e á semelhança; á igualdade de oportunidades; ao
conhecimento e á educação; á profissionais com formação específica; á espaços, tempos e
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materiais específicos. (BRASIL. MEC/ Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais
de qualidade para a educação infantil. Vol.1. Brasília: MEC/SEB, 2006, p.19)‖.

Em virtude de tudo que já fora apresentado, são às atividades práticas, ou seja, a
pratica pedagógica adotada pelo professor, estas que oportunizam a conhecer o mundo dos
alunos e seus interesses. Entre as atividades e curiosidades das crianças, uma foi bem
marcante: o projeto (Leite do boi), sendo a curiosidade descobrir se quem produzia o leite era
o boi ou a vaca, projeto qual proporcionou o conhecimento sobre o animal vaca e boi e suas
peculiaridades como onde vive, de que se alimente, além de distinguir a diferença entre
macho e fêmea e o cada um produz e quem reproduz o leite que nos traz tantos benefícios.
O projeto denota a necessidade de refletir sobre o respeito ao outro, aceitando que
alguns não têm um prévio conhecimento de tudo, onde proporcionou assim vários momentos
para diálogo, além do envolvimento da família que foi o ponto chave do projeto e essa relação
contribuiu muito para a exposição ao grupo social com a interatividade em outros ambientes
além da escola, pois foram para um sitio conhecer de perto o animal onde questionaram e
tiraram suas dúvidas.
A curiosidade em relação ao leito do boi, despertou nos alunos outras curiosidades,
vista que a cada atividade concluída uma nova descoberta e mais afeto e cumplicidade em
ajudar um ao outro no acreditavam que era o certo. Pode-se perceber no decorrer do projeto
que as crianças se tornaram investigadoras, pois expondo todas as informações que recebiam
á todos da escola sobre o animal questionado.
O resultado foi muito satisfatório, pois as dúvidas foram tiradas pelos colaboradores
que foram essenciais também ao projeto, onde o carinho e a paciência em ensina-los e
transferir as informações foi de extrema importância. Contudo o projeto contribuiu muito para
o aprendizado amplo de todos em vários sentidos principalmente na cumplicidade,
colaboração e cooperação com o seu próximo.
Sendo assim, em relação a essa isonomia de oportunidades pode-se perceber que ao
utilizar a metodologia do PUFV, os projetos os quais os alunos abordaram seus
questionamentos, duvidas foi uma maneira a qual todos conseguiram extrair aprendizagens
significativas, mediantes suas limitações, pois cada um possui uma limitação singular e suprir
as necessidades de maneira eficiente é focar no que cada aluno necessita. Para que essa
inclusão seja feita de maneira dinamizada e tenha efeitos significativos é necessário fortalecer
saber lidar com o diferente é aprender a respeitar e detectar novas habilidades e essa foi à
maneira perspicaz a ser aderida á pratica escolar cotidiana, passar a ouvir e observar mais as
crianças.
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Dado o que foi exposto sobre a abordagem das práticas pedagógicas da educação
especial é imprescindível que todos se conscientizem de como é importante ter esse contato
com os alunos, de deixá-los serem protagonistas de seus conhecimentos e o professor não ser
somente mediador e sim questionadores a ponto de fazer eles se instigarem sobre algo e
sentirem essa necessidade de querer buscar suas respostas, fazer com que permita que os
alunos percebam que podem ir além, explorar as riquezas do mundo e de tudo que as cercam
mesmo com suas limitações.
Em síntese, a metodologia do Programa a União Faz a Vida fez com que os
educadores da Escola Amigo Especial APAE-ARA buscassem novos rumos, para uma pratica
pedagógica eficiente, enriquecida e desafiadora, voltada às possibilidades dos alunos, sem
colocar barreiras e em especial fugir do paradigma de que elas não podem sair do ambiente
escolar e explorar ou mesmo de buscar seus conhecimentos e frisar suas curiosidades.
Contudo, mediante ao apoio metodológico que o PUFV nos proporciona oportunizou
permear práticas e vivências inseridas no verdadeiro mundo de nossos alunos, onde eles
demonstraram com integração á novas descobertas onde aprenderam de forma pratica
divertida suas curiosidades se tornando parte integrante de seus aprendizagem e toda uma
comunidade.
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Resumo:
Os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou estudantes público alvo da educação especial,
necessitam receber como resposta educativa a Adaptação Curricular com foco na superação de suas fragilidades
quando necessário. As escolas precisam assegurar o direito a aprendizagem de todos os estudantes,
principalmente em seus documentos Legais bem como Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno, visto
que essa ação inclusiva está assegurada na Lei Nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 1996, especificamente no Capítulo V, Art. 59 menciona que ―os sistemas de ensino assegurarão aos educandos
com necessidades especiais: I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,
para atender às suas necessidades‖. Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar e refletir sobre a
importância da Adaptação Curricular no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes que necessitam desse
recurso para se desenvolver, a partir da problemática de como está sendo realizada essa inclusão no polo de Alta
Floresta-MT. Assim, o trabalho expõe uma pesquisa quali-quantitativa, realizada com 20 professores do ensino
público estadual e municipal dos municípios que compõem o polo de Alta Floresta-MT. Os participantes
relataram que a prática da Adaptação Curricular precisa ser fortalecida nas unidades escolares. Para que isso
ocorra é primordial investir na formação continuada voltada para essa temática, visto que muitos educadores
desconhecem essa prática, assim, os resultados da pesquisa indicaram que as equipes gestoras necessitam
investir no processo de monitoramento dos planos de ensino dos educadores. Entretanto, verificou-se que a
Adaptação Curricular é de suma importante para o desenvolvimento dos estudantes que apresentam dificuldades
de aprendizagem no seu processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Adaptação Curricular. Dificuldades de aprendizagem. Prática pedagógica

1 Introdução

A Adaptação Curricular, é considerada como respostas educativas que devem ser
ofertadas pelas unidades escolares, de forma a favorecer a todos os alunos que apresentem
dificuldades acentuadas de aprendizagem assim como também para os estudantes com
deficiências, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A
adaptação Curricular tem como objetivo: o acesso ao currículo inclusivo, a participação
integral, efetiva e bem-sucedida dos estudantes proporcionado aos mesmos uma programação
escolar tão comum quanto possível e tão normal quanto necessário.
É importante mencionar que a adaptação curricular deve estar assegurada nos
documentos Legais que regulamentam o funcionamento escolar, neste caso podemos destacar
o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Interno da Unidade escolar. O Plano de Ensino
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do Professor deve contemplar essa prática, visando os estudantes que necessitam dessa
flexibilização.
Atualmente, as escolas contam com um número significativo de estudantes que
apresentam dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, olhando por esse panorama o
caminho é investir cada vez mais numa prática pedagógica inclusiva, para que isso ocorra é
fundamental que os professores utilizem a Adaptação Curricular como ferramenta pedagógica
para amenizar essa situação, evitando assim a defasagem cognitiva.
O papel do professor em sala de aula regular é fundamental, pois uma de suas funções
é intervir nos casos de dificuldades cognitivas apresentados pelos estudantes. Lembrando que
esse público, carece de atendimento específico: plano de aula adaptado de acordo com o nível
do seu desenvolvimento cognitivo.
A Adaptação Curricular exige do professor o conhecimento integral do aluno, não tem
como adaptar sem conhecer, sendo assim faz-se necessário que o professor desenvolva um
estudo de caso e posterior flexibilize o currículo. Esses pormenores exige um planejamento
situacional que foque a realidade de cada estudante.
A educação é essencial para todos e isso inclui os estudantes que apresentam
dificuldades de aprendizagem e/ou público alvo da educação especial. O processo educacional
precisa auxiliar no desenvolvimento integral dos mesmos. De acordo com esse contexto, o
presente artigo tem como objetivo analisar e refletir sobre a importância da Adaptação
Curricular no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes que apresentam dificuldades
acentuadas de aprendizagem, deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação no ensino regular público, a partir da problemática de como está
sendo realizado essa prática pedagógica pelos professores da rede municipal e estadual que
compõem o polo do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica
CEFAPRO polo de Alta Floresta - MT.
Nesse viés, o Artigo expõe uma pesquisa quali-quantitativa , realizada com 20
professores do ensino público estadual e municipal do polo de Alta Floresta, que investiga e
analisa as contribuições da Adaptação Curricular para com os estudantes que necessitam
dessa intervenção.
Constata-se diante dos resultados que a Adaptação Curricular tem sido pouco utilizada
na prática pedagógica dos professores que atuam no ensino regular. Sendo assim, é primordial
o fortalecimento dessa ação nas unidades escolares, visto que essa prática está assegurada nos
aspectos Legais que asseguram uma educação de qualidade para todos. Desse modo, faz-se
necessário destacar as grandes dificuldades e repensar as ações das políticas públicas
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inclusivas, uma vez que os professores mencionaram que ainda falta investimento na
formação continuada, pois muitos ainda desconhecem a prática da Adaptação Curricular.

2 Aspectos Legais que asseguram a Adaptação Curricular no contexto educacional.

O princípio básico que norteia a Educação Inclusiva escolar se pauta no conceito que
todos os estudantes devem aprender juntos, isso independe de suas dificuldades ou diferenças
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas dentre outras. Ressaltando que esse
parâmetro sustenta a ideia de uma só escola para todos. Trabalhar o conhecimento de forma
sistematizada não é suficiente, a escola precisa objetivar e ofertar um currículo escolar
pautado nas necessidades básicas de cada aluno.
A Lei Nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -1996,
especificamente no Capítulo V, Art. 59 menciona que ―os sistemas de ensino assegurarão aos
educandos com necessidades especiais: I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos
e organização específicos, para atender às suas necessidades‖. Mediante a esse cenário fica
evidente que a escola deve se adequar para melhor atender os estudantes que necessitam de
Adaptação Curricular no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.
Para Pacheco (2005), o currículo é um projeto de formação que contempla (conteúdos,
valores/atitudes e experiências), cuja construção se faz a partir de uma multiplicidade de
práticas inter-relacionadas através de deliberações tomadas nos contextos social, cultural (e
também político e ideológico) e econômico. Partindo dessa premissa, pode se dizer que a
Adaptação Curricular aproxima o currículo do estudante flexibilizando e contextualizando
seus saberes, onde as práticas pedagógicas docentes assumem uma dinamicidade em prol do
desenvolvimento global do estudante.
O texto da Declaração de Salamanca faz referência ao conceito de flexibilidade
curricular, no entanto, a terminologia estava associada ao conceito de ―adaptação
curricular‖, expressão que era utilizada anteriormente com maior frequência nos
documentos oficiais e literatura na área da educação especial: ―percebe-se uma
defesa de que o currículo seja adaptado às crianças e não o contrário‖ (GARCIA,
2007, p.16).

Diante do exposto é possível afirmar que a Adaptação Curricular não é uma prática
nova, pois os primeiros documentos que assegura a inclusão já abordam essa ação como
primordial em prol do currículo flexível para os estudantes que apresentassem o perfil.
A título de esclarecimento é importante ressaltar que as Adaptações Curriculares não
devem serem utilizadas apenas para um grupo especifico, senão para todos os estudantes,

2460

assim como também de forma individual quando for necessário. É de suma importância
ressaltar outra definição referente às adaptações:
Quando se fala de adaptações curriculares está se falando sobretudo e, em primeiro
lugar, de uma estratégia de planejamento e de atuação docente e, nesse sentido, de
um processo para tratar de responder às necessidades de aprendizagem de cada
aluno [...] fundamentado em uma série de critérios para guiar a tomada de decisões
com respeito ao que é, ao que o aluno ou aluna deve aprender, como e quando e qual
é a melhor forma de organizar o ensino para que todos saiam beneficiados
(BRASIL, 2000)

O significado da palavra adaptação, nos remete à ideia de ajuste mecânico, físico,
localizado, porém sua essência expande esse conceito, ou seja, o autor Bueno (2000, p.30) cita
que adaptar é ajustar uma coisa à outra, amoldar, adequar, apropriar.
Pensando nessa perspectiva a ação pedagógica deve primar pela exposição de
conteúdos de forma significativa. O estudante precisa viver e sentir esse conteúdo para ter
sentido em sua vida acadêmica. Garcia cita que
O termo adaptação curricular foi relacionado ao modelo médico-psicológico no
campo da educação especial, com o ―sentido de adequar métodos, técnicas e
recursos aos diferentes diagnósticos dos alunos, a partir das categorias de
deficiência: surdo, cego, deficiente físico, mental, múltiplo, das condutas típicas e
das altas habilidades‖. Garcia (2007, p.17)

Em suma a Educação Básica do Estado de Mato Grosso trabalha o currículo com foco
nas competências gerais contemplada na Base Nacional Comum Curricular-BNCC e nas
competências específicas da diversos componente curricular, assegurado também no
Documento de Referência Curricular para Mato Grosso- DRC/MT.
É importante reconhecer o planejamento pedagógico e as intervenções docentes como
os dois rumos prevalecentes da Adaptação Curricular onde a escola deverá definir de forma
clara e no coletivo alguns conceitos como:
O que o estudante deve aprender (Aprendizagem significativa); como o estudante
deve aprender (Procedimentos); quando o estudante está apto a aprender
(Temporalidades); Tipologias seletivas para assegurar o processo eficiente de
aprendizagem (Formas de organização do ensino); Modalidades de avaliação e
processos sequenciais de acompanhamento do progresso do estudante. (Documento
de Referência Curricular para Mato Grosso-2018)

De acordo com o contexto acima o primeiro item que o professor deve interpretar para
utilizar em seu planejamento é o que o estudante deve aprender com o conteúdo abordado,
lembrando que esse campo engloba a aprendizagem significativa, ou seja, o professor deve ser
sucinto na explicação de alguns conceitos técnicos. É primordial abordar o conteúdo
contextualizando-o com a realidade aproximando seus conceitos ao cotidiano do aluno. O
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conteúdo precisa ser explorado, visualizado e vivenciado pelo estudante para ser armazenado
e/ou aprendido de forma eficaz.
No campo, como o estudante deve aprender, leva o professor a pensar na metodologia
que será utilizada, pois a Adaptação Curricular exige pensar e explorar a criatividade, sendo
assim o DRC/MT sugere as metodologias Ativas como suporte para a prática docente,
lembrando que o professor deve conhecer o estudante para adaptar, dentre esses
conhecimentos as potencialidades que o educando apresenta deve ser considerado. Outro
item, de destaque é pensar na metodologia partindo do que o estudante gosta para posterior
atingir suas fragilidades.
A Adaptação Curricular contempla a valorização da temporalidade, esse aspecto se
refere aos ajustes no tempo de permanência de um aluno em uma determinada série/ano,
desde que não se distancie do critério de respeito à faixa etária. Podem, também, constituir
ajustes na caminhada de um aluno de uma série para outra, ainda que não esgotado o plano de
ensino da classe anterior.
Em síntese, a temporalidade também carece de ser observada no momento da
elaboração do plano de ensino do professor. Observar o conteúdo a ser ministrado no viés de
compreensão do que o estudante já sabe, contextualizando, seria observar e valorizar o
conhecimento já adquirido pelo estudante e posterior continuar com novos conceitos, esse
fator auxilia na abrangência cognitiva do mesmo.
As tipologias Seletivas assegurada na Adaptação Curricular se referem as formas de
organização do Ensino, lembrando que nesse campo necessita ser respeitado as limitações
presentes em cada estudante. As tipologias seletivas norteiam o trabalho docente no sentido
de selecionar as atividades, pensar nas estratégias metacognitivas de aplicabilidade
respeitando assim, o tempo de concentração de cada estudante. Esse campo também permite
ao professor fazer associação de sua disciplina com as demais, levando-o a pensar na
metodologia interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar.
A avaliação nesse processo da Adaptação Curricular precisa ser inclusiva, valorizando
assim o que cada estudante conseguiu desenvolver no momento da aplicabilidade. Valorizar
também o processo sequenciado de acordo com a participação de cada discente no âmbito da
sala de aula.
Essas decisões pautadas na Adaptação Curricular necessitam incluir o professor, o
estudante e o coletivo de professores, que faz parte da unidade escolar, uma vez que se trata
de procedimentos de adequação encorpados na proposta pedagógica e no currículo em
execução, no espaço da sala de aula. As Adaptações Curriculares são procedimentos
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processuais em que os docentes se submergem no coletivo com foco de possibilitar ao aluno a
superação de suas dificuldades de aprendizagem.

3 Dados da pesquisa

Para desenvolver a pesquisa, elaborou-se um questionário com dez questões, seis
abertas e quatro fechadas. As questões fechadas são descritas no texto sem gráficos, já as
abertas expostas por gráficos para facilitar a compreensão do leitor.
Foram distribuídos trinta questionários para professores que participavam da jornada
formativa para implementação do Documento de Referencia Curricular para Mato Grosso,
ofertada pelo Centro de Formação e atualização dos profissionais da educação (CEFAPRO)
do polo de Alta Floresta. Dos trinta questionários distribuídos, vinte foram respondidos e dez
não foram devolvidos.

3.1 Caracterização dos professores pesquisados
Os professores que contribuíram com a pesquisa atuam nas redes municipais e
estaduais dos municípios que compõem o polo de Alta Floresta/MT.
Dos pesquisados: um é graduado e dezenove são pós-graduados
Em relação ao tempo de atuação em sala de aula: quatro professores já atuam entre
zero a cinco anos, outros cinco entre cinco a dez anos, três entre dez a quinze anos, outros três
entre quinze a vinte anos, dois entre vinte a vinte cinco anos e três acima de vinte e cinco anos
de atuação em sala de aula;
Quanto a estabilidade funcional dos pesquisados: três são efetivos e dezessete são
contratados;
Referente ao questionamento se os professores utilizam a Adaptação Curricular em
suas aulas, oito responderam que sim e doze mencionaram que não utiliza;
Com base nas respostas acima, observa que a maioria dos pesquisados possuem
especialização, porém esse mesmo quantitativo desconhece a prática da adaptação Curricular,
essas informações evidenciam que os cursos de licenciaturas deixam a desejar no que tange a
inclusão dos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, deficiência, transtorno
global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
É imprevisível repensar numa política de formação que contemplem essas fragilidades
para que os estudantes, venham de fato ter o desenvolvimento pleno de suas habilidades
cognitivas. Para execução dessas ações, os professores, devem buscar formação, de maneira
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permanente, objetivando atuar na perspectiva de uma sala de aula que já não foca a
dificuldade do estudante, mas o tipo de mediação pedagógica que o mesmo necessita,
resultando numa resposta pedagógica e rica de recursos e apoios que a escola disponibiliza
para que este estudante obtenha sucesso acadêmico.

3.2 Adaptação Curricular para os estudantes que apresentam dificuldades de
aprendizagem, deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação no ensino regular.

A Inclusão dos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, nos remete a
reflexão de repensar o currículo, pois a forma como está assegurado esse atendimento não
supre as necessidades dos estudantes. É primordial pensar na flexibilização curricular, visto
que a educação inclusiva nos reporta à escola com salas de aulas heterogêneas, onde cada
estudante apresenta uma forma diferente de aprendizagem.
A palavra incluir não significa só efetuar a matricula do estudante e colocá-lo na sala
de aula, seu real significado vai muito além disso, pois essa palavra apresenta como principal
conceito a preparação de todos da escola para recebê-los, caso isso não ocorra o que
poderíamos chamar de inclusão se configura em exclusão.
Com base nos gráficos abaixo é possível refletir e analisar como está ocorrendo o
processo de Adaptação Curricular dos estudantes que apresentam dificuldades de
aprendizagem, deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação na educação básica dos municípios que compõem o polo de Alta Floresta:
Gráfico 1- Pergunta nº5 – A Adaptação Curricular é destinada para qual público?

Fonte: Dados das pesquisadoras (2019)

Mediante aos dados acima, observa-se que os pesquisados não apresentam
conhecimentos acerca da Adaptação Curricular, visto que houve oscilação na definição do
público que tem direito de receber essa intervenção.
Em suma, Pires (2008, p.114), afirma que ―a escola, como espaço inclusivo, deve ter
como desafio o êxito de todos os seus alunos, sem exceção. A escola necessita assegurar o
direito a aprendizagem de todos os estudantes, advertindo que o seu Projeto Político
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Pedagógico carece de contemplar a Adaptação Curricular para os estudantes que no decorrer
do ano letivo apresentar necessidade.
O trabalho pedagógico para com os estudantes que apresentam dificuldades de
aprendizagem, deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação não é uma tarefa simples, é preciso muito estudo e dedicação do professor para
que sua prática possa contemplar as fragilidades pedagógicas apresentadas pelos mesmos no
decorrer do ano letivo.
Mantoan (2005, p.81) afirma que ―a inclusão escolar envolve, basicamente, uma
mudança de atitude face ao outro: que não é mais um, um indivíduo qualquer, com o qual
topamos simplesmente na nossa existência e com o qual convivemos um certo tempo, maior
ou menor, de nossas vidas. ‖ No entanto, o sucesso pedagógico depende do esforço de cada
educador frente a sua clientela, conhecer o estudante é uma opção indispensável nesse
cenário. Com essa atitude podemos potencializar a prática pedagógica em respostas ás
necessidades básicas de cada estudante.

Gráfico 2- Pergunta nº6 - Como você considera a inclusão dos alunos com dificuldades acentuadas de
aprendizagem, deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em sala de
aula?

Fonte: Dados das pesquisadoras (2019)

Os professores entrevistados citaram que a inclusão dos estudantes que apresentam
dificuldades acentuadas de aprendizagem, deficiência, transtorno global do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação está assegurado em direitos Constitucionais, outros, porém
avaliam como uma situação difícil devido a prática pedagógica. De acordo com Coll,
―(...) é importante que os estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidade ou superdotação participem de uma programação
tão normal quanto possível e tão específica quanto suas necessidades requeiram‖. E
acrescenta que essa disposição institucional implica em ―(...) dispor de
procedimentos e modelos de adequação individualizada do currículo que sirvam
para assegurar este difícil e imprescindível equilíbrio‖. (COLL 1995, p. 301)

Para tanto, a escola inclusiva trabalha em prol de todos os estudantes, no que tange ao
processo de ensino e aprendizagem não tem como ofertar uma aula de qualidade sem pensar
nas diversidades que compõem o cenário da sala de aula, é nesse exato momento que o
professor necessita utilizar suas habilidades para elaborar um plano de aula que foque o
crescimento cognitivo dos estudantes, nesse contexto obviamente é momento de pensar numa
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prática que contemple a Adaptação Curricular. Em síntese, Peter Mittler (2003, p. 183),
destaca que é necessário ―preparar todos os professores para ensinar a todos os alunos‖ para
além dessa afirmação, é fundamental que todos da escola se envolvam no processo de
inclusão, pois o estudante não é somente de um determinado professor, mas sim de todos da
unidade escola, sendo assim, todos devem contribuir com o desenvolvimento dos mesmos.
Gráfico 3- Pergunta nº7 – Você acredita que a Adaptação Curricular flexibiliza o conteúdo,
possibilitando ao estudante ter acesso ao um currículo inclusivo? Justifique sua resposta?

Fonte: Dados das pesquisadoras (2019)

Sobre o ato de acreditar que a Adaptação Curricular flexibiliza o conteúdo,
possibilitando ao estudante ter acesso ao um currículo inclusivo, a maioria dos professores
entrevistados concordaram e acrescentaram que flexibilizando o currículo é possível ofertar
uma prática pedagógica com qualidade, nesse sentido percebe-se que ambos os docentes
visualizam a Adaptação Curricular como possibilidade de inclusão.
Esse fator é positivo, pois ambos acreditam que essa ação pode melhorar os
conhecimentos dos estudantes. Quatro dos professores acrescentam que a Adaptação
Curricular foca a aprendizagem do estudante proporcionando assim, uma inclusão com
dignidade. É plausível o posicionamento dos docentes frente a esse trabalho, pois quando há
aceitabilidade a tendência é fluir de forma positiva. Atualmente a educação carece de
profissionais com ideias inovadores, visto que os estudantes necessitam ser desafiados para
que o seu processo de ensino e aprendizagem possa alavancar.
Gráfico 4- Pergunta nº 8 - Quais são os desafios para a implementação da Adaptação Curricular na Sala
de aula Regular?

Fonte: Dados das pesquisadoras (2019)
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Ao responderem sobre os desafios para a implementação da Adaptação Curricular na
Sala de aula Regular, percebemos que muitos visualizam como ponto frágil a resistência de
alguns professores em usufruir desse benefício. Entretanto, alguns consideram uma
dificuldade, pois, falta formação continuada que os habilite a desenvolver tal prática. Já
outros, elencaram que a equipe gestora das unidades escolares deve ter o ―pulso‖ firme e
monitorar os planejamentos dos docentes.
Para os demais, o desafio está em compreender as dificuldades, discernir cada uma
delas, ou seja, falta formação para aprimorar os conceitos das fragilidades apresentadas pelos
estudantes. Com base nesse desabafo, fica nítido que os professores desejam aprimorar seus
conhecimentos no campo das dificuldades de aprendizagem e das deficiências, transtorno
global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, saber diferenciar os
transtornos de aprendizagem das dificuldades seria o caminho ideal para o aprimoramento
dessa prática pedagógica.
Para fundamentar os relatos acima, Mantoam cita que:
Uma proposta inclusiva envolve, portanto, uma escola que se identifica com
princípios educacionais humanistas e cujos professores têm um perfil que é
compatível com esses princípios e com uma formação que não se esgota na sua
graduação e/ ou nos cursos de pós-graduação em que se diplomou. (MANTOAN,
2005, p.92)

Como diz Mantoam os conhecimentos adquiridos na graduação não são suficientes
para ofertar uma prática pedagógica inclusiva, a formação continuada e os cursos de
aperfeiçoamento precisam fazer parte da rotina dos docentes, os desafios educacionais são
muitos e para respondê-los com eficiência é preciso muita dedicação, pesquisas e estudos.
Gráfico 5 - Pergunta nº 9 - O que você acha que deve mudar no contexto escolar para que prática
da Adaptação Curricular venha se concretizar de fato?

Fonte: Dados dos pesquisadores (2019)

Referente as mudanças no contexto escolar para que prática da Adaptação Curricular
se concretize de fato, a maioria dos entrevistados mencionaram que é essencial o investimento
na formação dos professores, para que os mesmos tenham a oportunidade de associar a teoria
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com a prática. Outros, relataram que a equipe gestora das unidades escolares precisam cobrar
mais dos docentes, visto que os mesmos necessitam ser monitorados para que a prática ocorra
com responsabilidade. E alguns citaram que as mudanças de posturas de alguns educadores
também contribuem para a efetivação dessa ação.
Cunha (2009, p.113), destaca que a escola é um lugar apropriado para qualquer aluno
desenvolver suas habilidades e superar seus limites. Nesse aspecto, cabe a escola repensar o
seu fazer pedagógico, buscando assim alternativas que estejam coerentes com o planejamento
situacional, em prol do desenvolvimento cognitivo de todos os alunos.
Não podemos pensar em inclusão escolar, sem pensarmos em ambiente incluso.
Inclusivo não somente em razão dos recursos pedagógicos, mas também pelas
qualidades humanas. Apesar de um espaço atraente e adequado para instrução
escolar ser uma necessidade elementar na educação, não raramente, deparamos com
escolas sem o devido preparo nesse requisito. (CUNHA, 2009, p.101))

Partindo dessa premissa verifica-se que a função da escola não se restringe apenas em
promover a socialização, mas sim em focar o desenvolvimento integral do estudante como um
todo.
Gráfico 6 - Pergunta nº 10 - Em sua visão, como deve ocorrer a organização didático pedagógico
da Adaptação Curricular para que a mesma atinja os objetivos propostos?
Fonte: Dados dos pesquisadores (2019)

No que tange a organização didático pedagógico da Adaptação Curricular, alguns
docentes entrevistados relataram que, falta comprometimento, dos professores, para que essa
prática se concretize com êxito. Outros, mencionaram que a realização de oficina é essencial.
Alguns citaram que a equipe gestora das unidades escolares devem ser mais
comprometidas com o monitoramento. A metodologia de sequência didática também foi
sugerida. Cabe destacar que ambas as respostas são coerentes nesse processo. As opiniões
supracitadas estão interligadas com a operacionalização do acesso ao currículo escolar e
devem servir de parâmetro de referência para o planejamento das atividades docentes e
representam ajustes tênues da sala de aula. Cabe a unidade escolar se revestir nesse processo
para que a tão sonhada Adaptação Curricular vire rotina no âmbito da sala de aula.

Considerações finais
A prática da Adaptação Curricular ainda é uma utopia no ensino público regular. Os
alunos estão sendo ―inclusos‖ nesse espaço, mas, sem acesso de qualidade ao currículo
inclusivo.
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Pode-se afirmar que as políticas de formação continuada necessitam ser fortalecidas, é
perceptível que essa prática não acontece devido à falta de conhecimento que muitos
professores ainda possuem. A pesquisa também apontou a necessidade de assegurar essa
prática nos documentos que norteiam a escola. Verifica-se, porém, que as equipe gestoras das
unidades escolares precisam intensificar o trabalho de monitoria nos planos de ensino dos
docentes.
Outro ponto importante, constatado na concretização da pesquisa, é que a Adaptação
Curricular é de suma importância para o desenvolvimento dos estudantes que necessitam
dessa prática para se desenvolver. Lembrando que a Adaptação Curricular não tem
contraindicação. Essa prática tem feito a diferença na vida escolar de muitos
estudantes. Entretanto, deve ser utilizada sempre que necessário.
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AJUSTES SECUNDÁRIOS NAS INFÂNCIAS: UM OLHAR PARA
ALÉM DAS RESISTÊNCIAS DAS CRIANÇAS
Julianne Caju de Oliveira Souza Moraes (Secitec/ETE-ROO) – juliannecaju@gmail.com
Priscila Aline Rodrigues Silva (SEDUC/ Claretiano) – priscila.lines@gmail.com

Resumo:
O conceito de infância como uma construção sócio histórica começa a aparecer no século XX. Considerar a
criança como ator social, sujeito de direito, digna principalmente dos direitos ao respeito, à liberdade e à
provisão vai muito além da garantia do direito de ser protegida. As infâncias produzem protagonistas da sua
própria história. Atos como ajustes secundários e resistências são um dos mecanismos usados pelas crianças para
(re) produzir culturas. Estes fatos foram observados em uma turma de Educação Infantil, na cidade de
Rondonópolis (MT). As teorias da Sociologia da Infância e a metodologia etnográfica foram usadas para analisar
e relatar as formas de resistências das crianças frente às rotinas da unidade escolar. Pudemos apreender com este
estudo que as manifestações das crianças exigem um olhar para além do que elas fazem e reproduzem.
Palavras-chave: Criança. Infâncias. Ajustes Secundários. Resistência.

1 As infâncias

As crianças do mundo contemporâneo estão imersas em um mundo diferente de décadas
atrás. As experiências delas com as tecnologias e com as mídias tem grande influência na
forma de pensarem, serem e agirem. A institucionalização moderna da infância também é
responsável por esta mudança de comportamento. Na Idade Média as crianças eram apenas
seres biológicos, não havia representação da infância. No século das luzes elas passaram a ser
consideradas sujeitos distintos dos adultos, mas para que isso ocorresse, inicia-se um processo
de institucionalização da infância. (ARIÈS, 1978).
Se antigamente elas trabalhavam nas lavouras (na era pré-industrial) e nas fábricas (na
era industrial); se eram vistas como adultos em miniatura, agora passam a ser estimadas como
construção de um outro, mas que precisam ser controladas. A modernidade cria então
instituições para cuidar das crianças e, consequentemente, controlar as famílias e as
sociedades. O que temos então? Crianças mais voltadas para ambientes domésticos, escolares
e muito rodeadas pelo consumo.
Jeans Qvrortrup (2010) alerta que estas transições de papel não são um rompimento
com o passado, mas sim, uma construção social do ser criança na era moderna, já que a escola
é um lugar de trabalho. É através da escolarização que as crianças movimentam a economia
da sociedade.
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Catarina Tomás e Natália Soares (2009) sugerem uma reflexão para além dos interesses
políticos e econômicos em que a infância seja realmente considerada como um grupo social
com direitos específicos de participação, de provisão, de liberdade e não só de proteção.
O século XX registrou discussões sobre a infância como uma construção sócio histórica,
onde as crianças passam a ser vistas como seres que possuem não só necessidades, mas
também são possuidoras de direitos. Paradigmas sobre a naturalização e universalização da
infância são debatidos e trazem luz para novos olhares à esta categoria constituída por
representações sociais, culturais, econômicas e históricas.
Para Allison James e Alan Prout (apud Pinto, 1997) as crianças são sujeitos importantes
da sociedade moderna e devem ser estudadas por si mesmas. As culturas infantis e as relações
entre elas serão melhor compreendidas quando olhares forem lançados para além da visão do
adulto e emanarem a ―desconstrução de imagens mitificadas e estereotipadas acerca das
crianças, que perpassam nos discursos, nas práticas e, em geral, nas formas mais variadas de
representações da infância‖ (Pinto, 1997, p. 68).
É nesta perspectiva que este trabalho faz uma análise para além das resistências das
crianças contra as rotinas cristalizadas na escola. Sendo elas atores sociais, que constroem
suas subjetividades de diversas formas e com os mais variados pares, através de culturas e das
mídias, entendemos que suas resistências são maneiras de construir e alterar o meio em que
estão inseridas. Dessa forma, as crianças são protagonistas, porque constroem suas infâncias e
são influenciadas ao mesmo tempo que influenciam a formação da sociedade.
À luz das teorias da Sociologia da Infância, Corsaro, James, Prout, Pinto, Sarmento e
outros, pretendemos, a partir de observações com crianças apreender informações que possam
elucidar as seguintes questões: O que a criança faz para resistir ao governo adulto? Como as
crianças enfrentam as rotinas cristalizadas da escola? Qual a relação dos ajustes secundários e
as resistências das crianças? Como a rotina adulto-criança influencia no comportamento dela?
Como a cultura de pares acontece quando a criança é resistente?
Essas foram as perguntas que nortearam esta pesquisa realizada com crianças de três a
quatro anos de idade, do agrupamento segundo de uma Unidade de Educação Infantil (Umei)
situada na cidade de Rondonópolis/MT. Com o intuito de não expor as crianças e preservar
suas identidades, substituiremos neste artigo os nomes delas por nomes de super-heróis. Para
estes foram escolhidos os nomes dos personagens que os sujeitos da pesquisa mais gostam:
Batman, Homem-Aranha e Super-Homem. A seleção destes super-heróis nos indica o quanto
eles têm papel importante no dia a dia das crianças e nas suas formações.
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2 Caminhando com a etnografia

Além de trazer as questões da Sociologia da Infância, aproximo-nos da pesquisa
etnográfica, já que esta é uma das metodologias utilizadas por autores dessa área como
Corsaro (2005), Sarmento (2004), Sirota (2005), Rayou (2005), Montandom (2005) e Cohn
(2005), ambos adotam este procedimento de pesquisa com crianças.
Ao trilhar este caminho, nos tornamos pesquisadoras, observadoras e participantes da
pesquisa. Como pesquisadoras, perguntamos, analisamos e anotamos os passos e falas das
crianças. Como observadoras, lançamos olhares e ouvidos para uma escuta ativa dos discursos
das crianças. E como participantes, presenciamos e compartilhamos dos momentos e dos
movimentos realizados pelas crianças. Tudo está escrito e registrado em nosso Diário de
Campo.
Esta vertente etnográfica nos possibilita apreender mais sobre a realidade das crianças,
de suas experiências e vivências. Mais do que isso, foi possível acompanhar um habitus em
formação, como a relação das crianças com a escola, das crianças com as professoras e das
crianças com seu pares.

3 O ser criança na escola

O francês Philippe Ariès traz importantes contribuições sobre a história da infância e
reflexões sobre a infância como objeto de estudo. Para ele, a escola ―substitui a aprendizagem
como forma de educação‖, passando a ser responsável pela educação e preparação da vida
adulta.
Janusz Korczak (1986) trabalha com a ideia de infância enquanto categoria social
oprimida. Em suas vivências com crianças ele verificou que suas vozes são silenciadas. De
acordo com Korczak o processo educativo é mágico, onde as crianças devem ser amadas e
respeitadas. As reflexões do autor ainda são atuais e bastante conexas sobre as dificuldades da
escola moderna.
Com o surgimento das escolas, ao longo dos anos, cria-se também as categorias das
séries escolares. Para Ariés (1978), desde que se dotaram as crianças de características
específicas, ou seja, desde que constataram as diferenças entre elas e os adultos, criaram-se
colégios, instituições educacionais e de recolhimento. Entendia-se que as unidades
educacionais serviam para civilizar e urbanizar as crianças. Desta forma elas, se socializavam
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e sociabilizavam. E assim se educam as crianças até hoje: em instituições escolares nas quais
elas interagem com pares de diferentes famílias e culturas e na qual apreendem os valores e
conhecimentos necessários para a humanização.

3.1 O ser criança na sociedade

Para Corsaro as crianças são protagonistas do processo de socialização. Elas ―começam
a vida como seres sociais, inseridas em uma rede social já definida e, através do
desenvolvimento da comunicação e linguagem em interação com outros, constroem os seus
mundos sociais‖ (2002, p. 114). Desta forma, Corsaro entende que a criança não só recebe a
cultura do adulto, mas também a transforma e é agente partícipe desta cultura. Criança é,
portanto, sujeito ativo na produção e reprodução cultural.
Compreender a criança como uma categoria social, onde o ela é ator social e
protagonista, é lidar diariamente com tensões que envolvem este conceito. Há vários
documentos oficiais que versam sobre os Direitos das Crianças e dos Adolescentes (DCA).
Estes por sua vez trazem também conflitos, pois entendemos que esta questão (dos direitos)
não é unívoca e haverá uma permanente tensão entre proteção e participação. Neste contexto,
demorará encontrar respostas para as seguintes perguntas: O que é cuidar? O que é proteger?
Quando dar voz para as crianças? Quais os limites disso?
Fúlvia Rosemberg e Carmem Lúcia Sussel Mariano (2010) trazem no texto que
discutem, vários artigos internacionais sobre os DCA. Para elas é preciso problematizar o
protecionismo porque as vezes ele pode prejudicar as crianças. Segundo elas, há situações em
que essa prática em vez de proteger pode tirar os direitos das crianças.
Assim, dar liberdade é, também, proteger. Pois as crianças precisam de proteção diante
de sua vulnerabilidade natural. É importante então considerar e refletir sobre como ―os
eventos, grandes e pequenos, terão repercussões sobre as crianças como parte da sociedade; e,
em consequência, elas terão reivindicações a serem consideradas nas análises e nos debates
acerca de qualquer questão social maior‖ (Qvortrup, 2011, p. 202). Logo, tem de haver um
equilíbrio entre participação e proteção da crianças e suas infâncias.

4 Vivências com as crianças do segundo agrupamento
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Ainda que seja um desafio a aceitação das falas das crianças, é preciso cuidar para não
ser, no momento da pesquisa, um adulto autoritário. Para tanto, seguimos as recomendações
de Willian Corsaro (2011): antes de entrar em sala de aula, conversamos com a direção da
escola e com as professoras da turma que investigaríamos, explicamos o motivo das nossas
presenças, o objetivo da pesquisa e o que iríamos fazer. Diante do consentimento da equipe de
professoras, fomos apresentadas à turma de alunos:
Queridas crianças, estas mulheres são pesquisadoras, que estão desenvolvendo uma
pesquisa com crianças. Elas escolheram vocês para investigar, observar e anotar tudo que
vocês farão hoje de tarde. Portanto nada da nossa rotina será alterada. Vamos continuar
fazendo o que estávamos fazendo. Vocês deixem elas fazerem o trabalho delas, que será de
analisar e registrar o comportamento de vocês. (Diário de Campo)
Nosso encontro com as crianças escolhidas para esta pesquisa aconteceu em uma tarde
ensolarada de quarta-feira. A sala dessa turma é arejada, ampla, tem ar-condicionado e
ventiladores. Naquele dia, era o ar-condicionado que estava ligado. Vários objetos
pedagógicos, como livros, brinquedos e caixas, compõem a sala. Os materiais, como roupas e
calçados das crianças, ficam guardados separadamente em uma mesa. O chão da sala é
revestido por cerâmica. Há em parte dele, uma espécie de tapete feitos de EVA (Etil Vinil
Acetílico - emborrachado muito utilizado em escolas de Educação Infantil), onde as crianças
sentam para brincar e ouvir histórias. Os brinquedos ficam guardados em grandes baldes e em
caixas plásticas (adaptadas pelas professoras de caixas de mercado). Trabalhos produzidos
pelas professoras e pelas crianças ficam expostos em uma parede da sala.
A rotina das crianças desta turma é composta por café da manhã, brincadeira (várias
atividades são realizadas diariamente), almoço, descanso (sono), lanche, brincadeira, banho e
jantar. Parte das ações são realizadas na sala de aula, no pátio da escola ou no parquinho.
Cada ato tem hora para começar e terminar. Mesmo assim, as professoras não usam da ―hora
britânica‖ para cumprir seu trabalho. Há uma certa flexibilidade. Como a maioria das crianças
já frequentam a unidade escolar desde bebê, a rotinha faz parte do seu dia-a-dia. Elas sabem
tudo que ocorrerá ao longo do dia. Elas conhecem a sequência das atividades.
As professoras avisam e preparam as crianças para cada ação. Antes de irem para o
lanche, elas cantam uma musiquinha que faz referência à importância do alimento. Uma das
professoras (são duas para esta turma) aguça a curiosidade das crianças pedindo que elas
adivinhem o que será o lanche dizendo as características da fruta. Quase todas as 22 crianças
acertam. Um menino, que será referido neste artigo como Super-Homem, não participou deste
momento e foi para um cantinho isolado da sala.
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Organizadas em fila, as crianças se dirigem para as mesas localizadas no pátio da escola
onde as refeições são feitas. Super-Homem é o último a sair da sala, e quando sai, vai
engatinhando. Ele senta um pouco afastado dos colegas.
As professoras entregam um pedaço de melancia para cada um deles. Quase todos eles
fazem expressão de gosto pela fruta e comem com vontade. Uns mais rápidos, outros mais
lentos. Há os que querem brincar com as sementinhas pretas da melancia. Dois meninos, que
serão tratados de Homem-Aranha e Batman, não comem a fruta. Nos aproximamos deles.

Pesquisadora 1: Por que você não come a melancia?
Homem-Aranha (criança): Porque não gosto.
Pesquisadora 1: E você vai ficar com fome?
Homem-Aranha: Vou. Mas depois a tia dá bolacha.
Pesquisadora 1: E se não tiver bolacha? Vai ficar com fome?
Homem-Aranha: Fico. Mas depois faço outras coisas. Vou no pula-pula.
Pesquisadora 2: Por que você não come a melancia?
Batman: Porque eu não gosto de fruta.
Pesquisadora 2: Mas você já provou?
Batman: Já. Não gostei de nenhuma fruta que eu provei.
Pesquisadora 2: Quando tem fruta no lanche você fica com fome?
Batman: Não fico. Depois a tia dá bolacha.

Terminado o lanche, as professoras pedem que eles retornem para a sala. Todos vão,
menos os dois meninos que não comeram a melancia. Eles ficam sentados esperando pela
bolacha. E é isso que acontece. Enquanto os colegas estão na sala, Homem-Aranha e Batman
comem bolacha de água e sal.
As professoras chamam as crianças para cantar. Todos sentam no tapete de EVA e
cantam e fazem gestos de acordo com a letra da música. É uma música que fala do abraço, da
importância, da forma e de quando abraçar alguém. Eles estão em círculo. Na hora do abraço,
cada um estende os braços para abraçar os colegas que estão em ao lado. Elas se divertem,
parece que gostam de serem de abraçadas e abraçar. Menos Super-Homem. Em vez de
estender os braços, ele dá o cotovelo para o colega. E usa o cotovelo para dar tapinha no
colega do lado direito. Com o colega do lado esquerdo, ele não faz nada, porque está
chupando o dedo polegar.
Depois de cantarem e se tocarem, as crianças ficam quietas para ouvir historinhas. Neste
momento Super-Homem vem para perto de nós Estávamos sentadas em um canto da sala. A
professora chama-o para sentar na roda com os colegas. Ele fica por alguns minutos na roda e
sai novamente. Desta vez para colocar os pés na parede. A professora chama-o de novo. Ele
volta. Uma das professoras senta atrás dele e coloca suas mãos no colo do menino. Neste
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momento, ele se acalma e participa da atividade. Ele fica, observa atentamente os colegas
colocando personagens da historinha dentro de uma casinha.
Quando a professora sai de perto dele, rapidamente se levanta e avança no pescoço de
uma colega. Ela o repreende e ele sai para outro canto da sala. De novo a professora (a
mesma) senta do lado dele. Ele se acalma. Mas como ela tem que atender outras crianças, ela
sai. É ela sair de perto do menino, ele vai correndo pela sala. Bate em um colega.
A outra professora chama o Super-Homem, abaixa e conversa olhando nos olhos
dele.
Professora: Pode fazer isso com os colegas?
Super-Homem balança a cabeça em sentido negativo.
Professora: Por que você fez isso então?
Super-Homem não responde, só olha para a professora.
Professora: Você vai ficar no cantinho do pensamento, para pensar no que você fez.

Super-Homem fica por um tempo no ―cantinho do pensamento‖. Sentado, olha para os
colegas que estão terminando a atividade da historinha com bichos que entram na casinha.
Passado o tempo considerado pela professora, Super-Homem levanta e vai para um canto da
sala. Só retorna quando a professora chama as crianças para escolherem um brinquedo. Cada
criança pega um brinquedo e fica livre para fazer o que quiser com ele. Super-Homem pega
um carrinho. Ele brinca sozinho com o carrinho, mas não fica muito tempo concentrado na
brincadeira. Começa a correr atrás de colegas para bater e xingar. Bate com o carrinho na
cabeça de um, chuta a perna de outro, derruba uma coleguinha no chão. Uma das professoras
chama a atenção dele. Ele para por um tempo, mas logo volta a fazer isso. Nos aproximamos
dele:

Pesquisadora 1: Por que você está batendo no seu colega?
Super-Homem: só me olha.
Pesquisadora 1: Você sabe que não pode bater, que não pode puxar o cabelo, que
não pode chutar o coleguinha, que não pode xingar. Por que então você está fazendo
estas coisas?
Super-Homem: só me olha e ri.
Neste momento uma das professoras se aproxima e nos chama para conversar.
Professora: Ele é o único que faz estas coisas aqui na sala. Ele tinha melhorado, mas
quando ele falta muitos dias seguidos de aula, ele volta assim, agressivo.
Pesquisadora 2: E por que vocês acham que ele faz isso?
Professora: Então.... Já conversamos muito com a mãe dele. Explicamos pra ela
sobre o comportamento dele. Mas me parece que ela não se importa muito. Ela tem
sete filhos e está grávida de novo. Achamos que ela não consegue dar atenção para
todos eles, porque ela trabalha fora e são muitas crianças para ela cuidar quando
volta pra casa.
Pesquisadora 2: Vocês acham que ele tem carência afetiva?
Professora: Sim, achamos. Tanto que quando ficamos perto dele, quando damos
carinho pra ele, ele fica mais tranquilo. Percebemos que ele sente falta de abraço, de
colo e de carinho.
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Pesquisadora 2: Acredita que em algum outro fator que interfere no comportamento
dele?
Professora: Acredito que ele apanha em casa. Já vimos marcas nele. E a mãe já nos
relatou momentos em que ela bateu nele. Acho que a mãe acaba não tendo tempo e
nem paciência com ele. Ele é muito carente de afeto e proteção de mãe. Ele acaba
convivendo mais com os irmãos mais velhos, aprende a xingar e a bater.
Pesquisadora 2: Qual a atitude da escola nestes casos em que vocês sabem que a
criança está sendo agredida em casa?
Professora: Nós conversamos com os responsáveis. No caso dele, já falamos e
alertamos à mãe. Inclusive pedimos para ela dar mais atenção à ele. Ela responde
que não tem tempo e que nem queria ter tido ele. Que ela acha ele feio.

Enquanto as crianças brincam livremente, outra professora começa a chamá-las para
tomar banho. Elas vão em grupo, misturadas entre meninas e meninos. Esta é então a
dinâmica utilizada pelas professoras para dar banho em todos eles. Enquanto uns brincam,
outros tomam banho. Enquanto uma professora dá banho em alguns dele, a outra professora,
ajuda-os a vestir a roupa e a pentear os cabelos.
Super-Homem após o banho, se aproxima de nós. Não fala nada.
Pesquisadora 1: Você quer que eu te ajude a vestir?
Super-Homem balança a cabeça que sim.
Pesquisadora 1: Então vou te ajudar.
Super-Homem abre um sorriso.
Pesquisadora 1: Eu sei que você sabe falar, por que não responde pra mim?
Super-Homem: Não quero. E sorri.
Pesquisadora 1: Está bom, tudo bem. Vem cá, me ajude a pegar sua roupa.
Ele pega na mão de uma das pesquisadoras e a leva até a mesa onde fica as roupas.
Ele tem muita habilidade para se vestir. A pesquisadora quase não tem o que fazer.
Penteia o cabelo dele. Pergunta se pode cheirar ele. Ele responde que sim.
Pesquisadora 1: Nossa, que menino cheiroso!
Super-Homem: Tomei banho.
Pesquisadora 1: É eu sei que você tomou banho. Parabéns!
Super-Homem: Vou brincar.

Pós-banho, as crianças sentam novamente no tapete EVA para se preparem para o
jantar. As professoras cantam uma música com elas. Em fila, as crianças se dirigem para as
mesas ondem receberão e farão suas refeições. Passado o jantar, as professoras levam as
crianças para lavar as bocas e as mãos, entregam seus calçados e sentam com elas para
conversar, cantar e contar histórias enquanto esperam pelos responsáveis para irem para suas
respectivas casas.

5 Olhares para as resistências das crianças

Vivências relatadas, buscamos referências dos estudiosos da Sociologia da Infância para
refletir sobre as atitudes das crianças diante da nossa presença, da rotina da escola, da relação
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delas com as professoras, dos reflexos dos comportamentos dos pais dentre outros
movimentos observados.
Corsaro (2011) traz uma importante reflexão sobre a participação coletiva das crianças
na sociedade. Elas não fazem uma simples socialização ao (re) inventar, (re) produzir, (re)
interpretar a cultura. Ou seja, elas são agentes sociais ao fazerem parte da sociedade que por
sua vez sofrem transformações históricas.
Ora as crianças reproduzem o mundo do adulto, ora elas inventam seus próprios
mundos. Ao fazer isso, o fazem com base em algo que viram, ouviram ou sentiram do meio
externo. Na situação, por exemplo, em que percebem uma presença diferente, em seu
ambiente escolar, elas reagem à vista de acordo com informações repassadas à professora,
ainda que em alguns momentos elas fazem coisas diferentes. Falaremos disso mais adiante.
Nesta parte do artigo, nos atentaremos ao fenômeno da reprodução interpretativa, que é
composta, segundo Corsaro (2011) pelas rotinas culturais.
Elas receberam informações da professora sobre o motivo da nossa presença e
responderam com uma saudação. Ambas, professoras e crianças usaram a linguagem para
exercitar uma rotina cultural. Ainda que cultura de pares seja aqui entendida para além da
simples rotinização. É a língua que contribui para garantir a participação da criança na
sociedade. E as ―rotinas culturais servem como âncoras que permitem que os atores sociais
lidem com a problemática, o inesperado e as ambiguidades, mantendo-se confortavelmente no
confinamento amigável da vida cotidiana (Corsaro, 1992, apud Corsaro 2011).
É na cultura de pares que as crianças procuram o seu igual, é também onde elas
enfrentam as rotinas culturais e usam da reprodução interpretativa para resistir e chamar
atenção. Quando o Super-Homem se isola da turma e se dirige ao refeitório engatinhando,
como se fosse um bebê, ele demonstra resistir e também ameaça a cultura de pares. Para ele,
mesmo que ele faça parte da turma, ele faz coisas diferentes. Ele chama atenção da turma com
este ato dessemelhante e performativo. Ainda que tenha feito sozinho, mas o fez para seus
pares, para as professoras e para nós, os seres diferentes naquele dia em seu ambiente escolar.
Ao agir desta forma, Super-Homem demonstra sua subjetividade infantil e sua criatividade.
Apesar da regra das professoras de irem em fila para o refeitório, ele foi ao destino, mas de
uma maneira singular e natural, a qual escolheu para se movimentar.
As culturas de pares que as crianças fazem são com seus pares. Quando Homem-Aranha
diz que não come melancia, ele está respondendo a uma oferta que lhe foi feita pela
professora e com esta ele e o Batman já estabeleceram uma relação de ―eu não como isso, mas
depois eu como outra coisa‖. Percebemos na atitude dos garotos uma forma de resistência e
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tentativa de participação social. Os meninos não comem a fruta pois sabem que alimentar-se é
um direito e poderão conseguir algo de que gostam mais: a bolacha.
Esta relação é baseada na forma e no conteúdo que são representados (ditos) pelas
professoras. Eles já sabem que não tem problema não comer melancia, porque depois a
professora oferece bolacha. Eles sabem que não ficarão com fome. Homem-Aranha pode até
substituir o comer pelo brincar no pula-pula.
Ao fazer isso, ele cria uma outra realidade possível, que é o brincar, para além da ação
dos colegas que estão comendo a fruta, para além da oferta das professoras de saborear o
lanche, para além de cumprir regras. Ele reelabora e constrói um outro momento só para ele.
Em vez de comer a melancia, ele pode brincar. É exatamente no brincar que a criança deixa
fluir sua liberdade e sua criação. ―No brinquedo, a criança sempre se comporta além do
comportamento habitual da sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo, é
como se ela fosse maior do que é na realidade‖ (Vygotsky, 1984, p. 117).
A resistência de Batman em comer melancia, ou melhor, segundo as professoras ele não
come frutas e nem verduras, nos remete a uma (re) produção da rotina da família dele. De
acordo com relatos das professoras, os pais não o incentivam a comer frutas e verduras, ―eles
deixam o menino beber até quatro mamadeiras por noite‖. Batman é ator social quando
escolhe o que quer comer e não se submete ao que as professores lhe oferecem. Ele se
apropriou do mundo de seus pais, para produzir sua própria cultura na escola.
Mas aqui cabe uma reflexão, se pais e educadores devem ser responsáveis pela
educação das crianças, o fato de deixarem que Batman coma o que quer não é um ato de
deseducar? Neste caso, a cultura de pares é um enfrentamento do Batman para a lógica
adultocêntrica das professoras, mas além de ser um enfrentamento é um reflexo da cultura
familiar. Ele se vale da cultura familiar para resistir ao governo adulto de sua infância A
tensão entre o cuidar e dar liberdade de escolha se mostra presente neste caso. As ações das
crianças dependem das propriedades partilhadas com o meio social e cultural que elas estão
inseridas e convivem.
Sarmento e Pinto nos ajudam a pensar sob este aspecto, ao afirmar que ―as culturas
infantis não nascem no universo simbólico exclusivo da infância; este universo não é fechado,
pelo contrário, é, mais do que qualquer outro, extremamente permeável, nem lhes é alheio a
reflexibilidade social global‖ (SARMENTO, 1997, P. 22).
Logo, percebemos que as crianças não produzem culturas no vazio social, não são
totalmente autônomos dos seus atos, nem podem ser totalmente responsáveis pelo seu próprio
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cuidado, eles precisam de incentivos para que sua socialização ocorra de forma saudável e
lhes garantam qualidade de vida.
As ações de bater, chutar e xingar do Super-Homem também demonstram reprodução
do que vivencia no seio familiar. Se ser criança é construção sócio histórica, maus tratos
contra elas também o são. Quando elas não eram consideradas como sujeitos de direito,
muitas morriam desnutridas, devoradas por animais e por abandono dos pais e familiares. Mas
será que isso mudou? Podemos considerar que há menos morte de crianças, haja vista a baixa
taxa de mortandade infantil. Mas mesmo assim, no ―século da criança‖ ainda há as que sofrem
agressões físicas e sexuais. Mesmo com direitos salvaguardados em vários documentos
jurídicos internacionais e nacionais, segundo dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS), elas ainda são vítimas de maus tratos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aprovado em 1990 no Brasil é quem dá
garantia dos direitos à proteção, provisão e liberdade para as crianças e adolescentes
brasileiros. Mas este documento não dá conta de defender as crianças sozinho. A
responsabilidade de cuidar, proteger, educar e amar é dos pais, mas é também é do Estado e
da escola. Verifica-se que criança agressiva no ambiente escolar é reflexo do comportamento
e da forma como ela é cuidada e da atenção que esta criança necessita ter.
Na sala do segundo agrupamento, as professoras se deparam com o comportamento
agressivo do Super-Homem. Elas entendem que não é culpa da criança, e sim da influência do
ambiente em que ele vive, já que criança imita e reproduz o que experimenta em casa com
seus responsáveis e seus pares. No caso de Super-Homem ele tem seis irmãos mais velhos. Os
professores usam técnicas para controlar a agressividade de Super-Homem: sentam perto dele,
conversam, explicam o que pode e não pode, dão carinho e afeto. Elas identificam então que
Super-Homem é um menino agressivo porque tem carência afetiva. As transgressões de
Super-Homem são consideradas como resistência que tem causa na negligência de cuidados
com ele.
Apesar desta constatação de que as professoras fazem o papel de educar, cuidar e
proteger o Super-Homem cabe uma reflexão em torno do que o ECA garante à população
infanto-juvenil

que

é

―o

respeito

enquanto

pessoas

em

condição

peculiar

de

desenvolvimento‖. No artigo n° 13 do ECA consta: os casos de maus-tratos contra criança ou
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva
localidade‖. As professoras foram questionadas se já fizeram denúncia das agressões físicas
que Super-Homem sofre. Elas disseram que não. Mas que já conversaram várias vezes com a
mãe. Fica evidenciado aqui que há ainda uma distância muito grande entre o preceito legal do
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ECA e a prática dos diversos profissionais (professores, diretores, médicos, etc.) que se
deparam com os maus tratos contra criança e adolescente.
Mesmo que proteção e provisão constituam-se como uma tensão quase que insolúvel,
no caso do Super-Homem, é preciso que alguém faça algo que garanta seu direito de não ser
agredido fisicamente e nem psicologicamente. Vale lembrar de Korczak (1197), que foi um
dos primeiros estudiosos a falar dos direitos das crianças. Suas práticas com as crianças
sempre demonstraram o quanto ele lutou para garantir os direitos humanos às crianças. Para
ele, a vida adulta é reflexo do que a criança viveu. "Sem uma infância serena e completa, toda
vida posterior fica mutilada."
As crianças dessa turma usam de culturas de pares para enfrentarem as rotinas
cristalizadas da unidade escolar, mas também para afirmá-las. Corsaro (2011) constatou que
com o passar do tempo, ―as crianças mudam de uma limitada a uma plena participação nas
rotinas culturais‖. Isso fica evidente nas nossas vivências com as crianças quando SuperHomem pede nossa ajudar para se vestir. Logo, muitas outras crianças fazem o mesmo
pedido. Vemos então como os comportamentos de uma criança influenciam a outra,
propagando culturas entre elas. Muitas adoram atenção e carinho e reproduzem o
comportamento do colega para gozar desses prazeres.
6 Considerações

Apreendemos com esta vivência o quanto é importante aprender a vê-las, ouvi-las,
senti-las e experimentar com elas, para assim compreender esta categoria das infâncias. As
vozes, as atitudes das crianças é que darão o encaminhamento da pesquisa. Resistir, ajustar,
enfrentar fazem parte deste grande universo que é o ser criança, ator social e protagonista de
várias histórias e nos mais diversos ambientes.
Estar com elas em seu ambiente escolar foi desafiador e cheio de ensinamentos
aprendidos com elas e com suas professoras. Mesmo que a autonomia delas seja relativa –
porque é preciso ter limite até na liberdade, uma vez que a rotina contribui para a realização
das atividades diárias – elas enfrentam de forma singular as lógicas adultocêntricas e dão
outros significados na sua condição de criança de unidade escolar de Educação Infantil.
Os Super-Heróis desta pesquisa são Super-Heróis na escola, em suas casas e com seus
pares. Ao escolherem ser Super-Homem, Homem-Aranha e Batman, eles indicam o quanto
estes personagens fazem parte de suas culturas, o quanto a mídia se faz presente em seus
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cotidianos, como o consumismo também é partícipe de suas vidas e o quanto eles misturam
seus ambientes de acordo com suas vontades.
Apreendemos também o quanto as relações humanas interferem na formação das
crianças. Que o amor e o ódio podem ditar como a criança é hoje e o quanto este hoje já
interfere na formação deste sujeito. Sendo assim, é importante compreendermos os limiares
do amar, cuidar, educar, proteger e as deixar ser livres. É preciso, como disse Korczak (1986)
―o respeito para o tempo que passa, para o dia de hoje! Que soluções a criança saberá inventar
amanhã, se hoje não a deixamos viver uma vida consciente e responsável?‖. Muitos olhares
devem ser lançados quando uma criança resiste, faz ajustes, burla, ou simplesmente faz o que
ela quer, pois é pela resistência que ela atua no mundo e resgata o que silenciamos de sua
autonomia.
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ANATOMIA POLÍTICA E MECÂNICA DE PODER NA
DISCIPLINARIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA DE CUIABÁ
Renata Costa (Departamento de Psicologia/UFMT) – costa.rc@gmail.com
Resumo:
Este artigo se propôs a ponderar sobre a (in)disciplina e normatização do aluno e suas penalidades na Instrução
Pública em Cuiabá, na primeira metade do século XX. Analisamos a serviço ―de quem‖ e ―do quê‖ estão
subordinadas, ou seja, vislumbra a anatomia política e a mecânica de poder subjacentes ao controle do corpo
infantil. Para dar conta deste objeto, lançou se mão da análise historiográfica de documentos oficiais produzidos
nos âmbitos nacional, estadual e municipal, como relatórios dos Governadores, Regimentos e Relatórios da
Instrução Pública da época. Contrapondo-os com escritos de memorialista pertencentes a elite intelectual
cuiabana que escreveram sobre a infância cuiabana deste período. Conclui-se que a constituição da Instrução
Pública em Cuiabá, caminhou em ritmo próprio, porém com passos similares ao restante do país. A
obrigatoriedade do ensino deu origem ao processo de escolarização das crianças. Assim, a história da infância,
tanto no Brasil como em Cuiabá, funde-se com a história da instituição escolar. Todo o processo de constituição
de normas de controle sobre o corpo, e, no caso em estudo, do corpo infantil, pode ser observado nos
documentos oficiais referentes à educação escolar em vigor na primeira metade do século XX. Bem como que as
práticas preconizadas, para as escolas e para as famílias, possuíam o intuito de treinar e moldar para a disciplina.
Palavras-chave: Anatomia Política. Disciplina. Mal-estar da Civilização. Instrução Pública. Cuiabá.

1 Introdução
A partir da revisão bibliográfica relacionada, analisamos brevemente o histórico da
Instrução Pública brasileira desde a proclamação da Independência desta. Observamos que
paulatinamente, deixou de ser exclusividade das crianças filhas de famílias abastadas.
Movimento este que se deu objetivando a diminuição do índice de analfabetismo brasileiro e
que iniciou os processos de enclausuramento das crianças e controle sobre os seus corpos.
Apesar da popularização da escolarização, observamos, inicialmente, uma resistência dos pais
ao processo, que somente deixavam seus filhos na escola até se alfabetizarem. (SIQUEIRA,
2000, p. 33-38) Mas, aos poucos, a obrigatoriedade da instrução acabou por se tornar uma
reivindicação da classe trabalhadora no século XX. (SIQUEIRA, 2000. p. 88) Também se
destacou que a obrigatoriedade do ensino deu origem ao processo de escolarização das
crianças. (ARIÈS, 2012)
A constituição da Instrução Pública em Cuiabá, caminhou no seu próprio ritmo, porém
com passos similares ao restante do país. Analisamos aqui a (in)disciplina/norma do aluno e
suas penalidades na Instrução Pública em Cuiabá, na primeira metade do século XX.
Para dar conta deste objeto, lançamos mão da análise historiográfica de documentos
oficiais produzidos nos âmbitos federais, estaduais e municipais, como relatórios dos
Governadores, Regimentos e Relatórios da Instrução Pública da época, contrapondo-os com
escritos de memorialista pertencentes a elite intelectual cuiabana que escreveram sobre a
infância cuiabana do período. Ou seja, observamos que no cotidiano escolar cuiabano havia
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práticas que não condiziam com o ―quê‖ era preconizado nos documentos, como por exemplo,
os castigos físicos de qualquer espécie eram proibidos em 1910, apesar de os relatos dos
memorialistas sobre o cotidiano escolar mostrarem que eles ainda eram utilizados em casos de
indisciplina dos alunos.
Assim, para dar conta de nosso objeto de estudo, partimos em busca das vozes da
infância cuiabana em fontes de diferentes origens, oficiais ou escritos de cronistas,
procurando interpretá-las à luz de estudos sobre o tema. Todas as informações obtidas foram
analisadas levando em consideração suas relações com fontes oficiais deste mesmo período,
como o Código de menores de 1927, o Código Civil de 1916, Relatórios de Governadores,
Relatórios e Regimentos da Instrução Pública e Higiene Pública. Parte das fontes documentais
analisadas encontram-se no Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), no Núcleo de
Documentação e Informação Histórica Regional da UFMT (NDIHR), na Casa Barão de
Melgaço (CBM), na Biblioteca Nacional do Brasil (BNB), na Biblioteca Digital Institucional
do Senado Federal, no Diário Oficial da União (DOU), no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso (DO-IOMAT). Também foram fundamentais os artigos em jornais e revistas de
circulação em Cuiabá na primeira metade do século XX, como ―A Violeta‖, ―O Estado de
Mato Grosso‖. Assim como publicações de memorialistas que à época, em Cuiabá, foram
crianças, jovens e adultos, com destaque para Firmo Rodrigues1, Dunga Rodrigues2 e Maria
de Arruda Muller3, Rubens de Mendonça.4
Para que a memória possa ser utilizada em uma análise historiográfica, ela deve
ser confrontada com outros testemunhos, assim como fazemos com os documentos históricos
que devem ser confrontados com outros escritos, imagens ou objetos. (PRIORE. 2017. p. 11)
Suas narrativas nos permitem estabelecer contrapontos aos documentos oficiais relacionados à
vida na capital mato-grossense na primeira metade do século XX.

1

Firmo Rodrigues (Cuiabá, 1871- 1944) foi professor de Matemática, Física e Química do Liceu Cuiabano e do
Liceu Salesiano São Gonçalo, e de Matemática da Escola Normal Pedro Celestino. RODRIGUES, Firmo, 1969.
2
Maria Benedita Deschamps Rodrigues (Cuiabá, 1908-2002), conhecida como Dunga Rodrigues foi professora,
musicista e escritora. Lecionou durante 52 anos em escolas públicas e conservatórios de Cuiabá. Faleceu aos 94
anos.
http://www.academiadeletrasmt.com.br/cadeiras/cadeira-39/187-maria-beneditadeschamps-rodrigues,
acesso em 06/10/2017
3
Maria de Arruda Muller (Cuiabá, 1898 - 2003), foi professora da Escola Normal Pedro Celestino.
Lecionou
em
diversos
estabelecimentos
de
ensino de Cuiabá e Poconé.
http://www.academiadeletrasmt.com.br/cadeiras/cadeira-7/83-maria-de-arruda-mueller, acesso em 06/10/2017
4

Rubens de Mendonça (1915-1983), historiador, jornalista, poeta, membro do Instituto Histórico e Geográfico
de Mato Grosso. http://www.academiadeletrasmt.com.br/cadeiras/cadeira-9/89-rubens-de-mendonca Acesso
06/10/2017
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Por valorizarmos registros de memórias escritos, partimos da premissa de que os
autores, ao rememorarem experiências vivenciadas em suas vidas de décadas passadas
ressignificam aquele passado ao escrever sobre ele, acrescentando novas experiências que a
vida lhes ofereceu. Desse modo, um registro de memória advém de operações complexas e
seletivas; entre o momento inicial da percepção de algo até sua rememoração, há uma
construção de dimensão coletiva e individual, que auxilia na reelaboração e ressignificação do
vivido. (MONTENEGRO, 2010. p. 39) Entre o vivido e o rememorado há um percurso de
apreensão, interiorização, subjetivação de uma percepção que vem carregada das marcas da
memória: ―Não consiste, em absoluto, numa regressão do presente ao passado, mas, pelo
contrário, num progresso do passado ao presente. É no passado que nos colocamos de saída‖.
(BERGSON, 1990. p. 196)
1

Breve histórico da Instrução Pública brasileira até primeira metade do Século
XX
Na época colonial, a instrução era restrita às iniciativas domésticas, na maioria das

vezes destinadas às crianças de famílias abastadas. A partir da Independência, em 1822, o
Estado imperial buscou dedicar maior atenção à diminuição do índice de analfabetismo, fator
que depunha contra a representação da nação diante de outros povos. Mas, a falta de tradição
no sistema escolar exigia grandes esforços, pela ausência de pessoas preparadas para exercer a
profissão. Desse modo, o Estado imperial se incumbiu de formar professores e a delinear os
princípios básicos que norteariam a instrução pública brasileira: obrigatoriedade, liberdade e
gratuidade do ensino para todos os cidadãos. (SIQUEIRA, 2000. p. 33-38)
Dessa forma, a escola passou a ser o local onde as crianças e até os adultos
poderiam ser educadas para viver em uma sociedade regida pelo código identificador da
cultura da elite. Por outro lado, a população, de uma maneira em geral, resistiu a este projeto,
considerando que havia um hiato entre o universo cultural das elites e o da população pobre.
Nos Relatórios de Presidentes de Província havia menções ao fato de que homens pobres,
quando colocavam seus filhos na escola, logo retiravam após eles aprenderem a ler e a
escrever, por considerarem que o conteúdo ensinado não colaborava nas atividades familiares.
A população precisava ser convencida pela elite intelectual e pelos governantes, de que a
escolarização seria um veículo importante para sua emancipação, até que a resistência fosse
quebrada. Aos poucos, a obrigatoriedade da instrução acabou por se tornar uma reivindicação
da classe trabalhadora no século XX. (SIQUEIRA, 2000. p. 88)
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Na constituição da República a nação deveria surgir coesa, minimamente
uniforme e composta por um povo que, pelo menos em sua base estivesse unido por signos de
identidade, o que só poderia ser adquirido por meio da educação. No entanto, a República em
seus primeiros anos não rompeu com a educação vinda do Império, e vigorava no país um
quadro social de profunda desigualdade na virada do século XIX para o XX, com uma rala
camada dos proprietários de terras, uma classe média pouco significativa, e uma base formada
por trabalhadores braçais pobres e livres, fazia com que o número de analfabetos fosse
enorme. Para solucionar parte do problema, a escola primária foi escolhida como locus
privilegiado para a transmissão dos valores considerados adequados pelos governantes para o
conjunto da população. (SIQUEIRA, 2000. p. 32)
A obrigatoriedade do ensino deu origem ao processo de escolarização das
crianças, levando-nos às considerações de Ariès sobre a retirada das crianças das atividades
familiares para assumirem os papéis de alunos, separando-as dos adultos, com os quais se
dava o processo de aprendizagem como meio de educação, para uma ―espécie de quarentena‖,
a escola, o colégio: ―Começou então um longo processo de enclausuramento das crianças
(como dos loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderia até nossos dias, e ao qual se
dá o nome de escolarização‖. (ARIÈS, 2012, p. 10)
Todo o processo de constituição de normas de controle sobre o corpo, e, no caso
em estudo, do corpo infantil, pode ser observado nos documentos oficiais referentes à
educação escolar em vigor na primeira metade do século XX. As práticas preconizadas, para
as escolas e para as famílias, possuíam o intuito de treinar e moldar para a disciplina.
Para Foucault, métodos disciplinares permitem ―o controle minucioso das
operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma
relação de docilidade-utilidade‖. Esclarece o filósofo francês que:
... o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce
uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de
suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a
formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto
mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então
uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma
manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus
comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder
que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma ―anatomia
política‖, que é também igualmente uma ‗mecânica de poder‖ está
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nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que
operem como se quer, com as técnicas segundo a rapidez e a eficácia
que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e
exercitados, corpos ―dóceis‖. (FOUCAULT, 2014. p. 135)
A história da infância, tanto no Brasil como em Cuiabá, funde-se com a história
da instituição escolar. À infância escolarizada Elisabeth Sá se refere à criança-aluno, aquela
que se contrapunha às crianças não vacinadas, com doenças contagiosas, aquelas incapazes de
aprender, sem família ou tutores. (SÁ, 2007. p. 18)
2

A Instrução pública em Cuiabá
No início do século XX, Cuiabá já contava com instituições de ensino vindas do

século XIX, como o Seminário da Conceição, primeiro estabelecimento de ensino secundário
na cidade, instituição religiosa, cuja pedra fundamental foi lançada em 1858; o Liceu
Cuiabano, fundado em 1880; em 1894, o Liceu Salesiano São Gonçalo; a primeira Escola
Normal, instalada em 1885. (MENDONÇA, 1977. p.10-26)
Até que a implantação do processo de escolarização se efetivasse, um longo
caminho foi percorrido. Assim como as cidades sofreram um processo de reforma
arquitetônica e sanitária, através dos regulamentos sanitários e outros dispositivos legais, a
modernização da instrução pública também foi influenciada pelas reformas de ensino e pelos
regulamentos de instrução. Estes documentos atendiam a todos os níveis de ensino, e
regulamentavam e normatizavam questões ligadas aos conteúdos, métodos, punições e
material didático, dispondo inclusive sobre o cotidiano escolar como horários, divisão do
tempo, rede de vigilância e fiscalização, que garantisse o controle e avaliação permanentes,
ações denominadas Inspeção Escolar. (SIQUEIRA, 2000. p. 14)
Nesse complexo processo de estruturação da instrução pública em Cuiabá, na
primeira metade do século XX, buscamos compreender de que maneira as práticas eugênicas
e higiênicas, aqui consideradas disciplinarizadoras do corpo infantil, preconizadas em nível
nacional, foram aplicadas nas escolas e nas famílias cuiabanas. Naqueles documentos
históricos focamos nossa análise nas (in)disciplinas escolares, modalidades de infrações,
penalidades, a Inspeção de Ensino e seu discurso no âmbito escolar. Regulamentos que
normatizavam o ambiente e as práticas de ensino levadas a efeito no Estado. Por intermédio
deles verificamos que desde o início do século XX, as autoridades governamentais seguiam
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uma tendência de atribuir à instrução pública a função de promover o melhoramento da
população de Mato Grosso, em seus aspectos moral, espiritual e intelectual. Como podemos
ver neste Relatório de 1931
Desejando acompanhar a moderna orientação pedagógica que se vem
imprimindo com a educação popular [...] procurou esta Diretoria
fundar uma cooperativa escolar que não sendo uma modificação
sensível no regime do ensino, não deixa, entretanto, de ser um passo
de transição para a escola nova apregoada pelos corifeus da
pedagogia moderna [...] Se as dificuldades do meio, não nos
permitem ainda trilhar a larga senda de realizações, divisada pelos
corifeus da pedagogia, não devemos, entretanto, permanecer
indiferentes ao grande movimento renovador que se observa nos
centros civilizados. (MATO GROSSO. Relatório, 1931)
Também buscamos informações relacionados ao cotidiano escolar em registros de
memórias publicados por cronistas cuiabanos, além de matérias em jornais do período em
estudo.
Novas práticas educativas foram colocadas em ação, e Rubens de Mendonça se
referiu a um professor vindo de São Paulo, Leovegildo Martins de Melo, para lecionar na
Escola Normal, logo após sua criação. Os modos de ensinar do professor Leovegildo
provocaram muito otimismo, pois:
... usando um moderno método pedagógico procurou incutir no
espírito da criança um sistema de ensino diferente do que era
adotado, procurou fazer o aluno participar da vida escolar. Aboliu de
vez o castigo antiquado, fazia a criança brincar livremente, cantando
músicas folclóricas. Sabia aquele educador que o homem só realiza
bem um trabalho, quando o realiza com amor. Tudo o que se realiza
com amor é bem feito. Assim sendo, o professor paulista em primeiro
lugar procurou fazer a criança estimar a escola e os mestres que lhes
tratavam de maneira afável. Fez dos alunos seus amigos. Quando
consultado pelo aluno, respondia a qualquer pergunta com gentileza.
Esclarecia, orientava, corrigia com amabilidade. Nunca criticava ou
ironizava um aluno que errasse, nisso constituía a sua verdadeira
fama de grande pedagogo. Os castigos usuais em Mato Grosso, a
palmatória que no dizer de Theobaldo Miranda Santos: ―embotam a
sensibilidade, destroem o sentimento da dignidade pessoal‖, foi
substituído por uma escola moderna, racional e humana. Esse serviço
prestou a Mato Grosso o coronel Pedro Celestino, quando contratou
esses professores paulistas. O estudante perdeu o medo do professor e
lhe criou estima. (MENDONÇA, 1977. p. 26)
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Observamos a organização do ensino em Cuiabá nos moldes estipulados por leis,
decretos, regulamentos e regimentos emanados dos setores oficiais federais na primeira
metade do século XX. Focando a atenção na (in)disciplina dos alunos cuiabanos da primeira
metade do século XX, ressaltamos uma série de itens destinados a pensá-la tanto nos
documentos oficiais acima citadas como nas memórias dos representantes da elite cuiabana,
sendo que muitas vezes pode-se ponderar que eram discursos que mais se contradiziam do
que se complementavam. O objeto de estudo deste artigo foi analisar a serviço ―de quem‖ e
―do quê‖ tal disciplina/norma estava direcionada.
3

Alunos indisciplinados
Aos alunos indisciplinados, as penalidades a serem aplicadas constavam do

Regulamento da Instrução Pública desde 1903: repreensão não injuriosa; tarefa após término
das aulas; ―privação dos lugares de distinção‖; comunicação do fato aos pais ou responsáveis;
exclusão provisória (de 8 dias a 3 meses); expulsão definitiva (após esgotados os outros
meios). (MATO GROSSO. Regulamento Interno do Conselho Superior da Instrução Pública,
1903)
Sobre as penalidades diante de indisciplina, no Regulamento de Instrução Pública
Primária de 1927, encontramos o seguinte: repreensão em particular; repreensão perante a
classe; privação do recreio; privação dos trabalhos escolares; suspensão de um a trinta dias;
exclusão por um a dois anos letivos. (MATO GROSSO. Regulamento da Instrução Pública
Primária, 1927) A atuação do professor em sala de aula também era normatizada, dentre as
quais ―não exceder nos castigos, para que possam produzir os bons resultados que são de
esperar de sua prudente imposição‖ sendo, portanto, ―absolutamente proibido o castigo
corporal, ou qualquer outro que possa abater o brio à criança‖. (MATO GROSSO.
Regulamento da Instrução Pública Primária, 1910)
Os regulamentos apontavam para a necessidade de que o relacionamento entre
professores e alunos se baseasse ―essencialmente na afeição que o professor deve dedicar aos
alunos de modo a serem estes dirigidos, não pelo temor, mas pelo conselho e persuasão
amistosa‖, mas sem abrir mão de sua autoridade, sendo autorizada, ―como meio disciplinar
secundário‖, a concessão de prêmios e aplicação de penas morais. (MATO GROSSO.
Regimento Interno dos Grupos Escolares, 1910)
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Para controlar o comportamento dos alunos e verificar se eles estavam cumprindo
com seus deveres ou infringindo alguma norma disciplinar, os regulamentos previam o
denominado Inspetor de Ensino, cujo perfil e atribuições foram apresentados no Regulamento
Interno do Liceu Cuiabano de 1916:
Art. 207º – Os inspetores de alunos, que devem ser escolhidos dentre
pessoas de reconhecida gravidade, boa educação e moralidade, tem
como obrigação:
1º. Estarem em contato com os alunos, buscando refrear-lhes os maus
instintos, impedindo a infração dos bons costumes e observando-lhes
com brandura e polidez os atos contrários a moralidade e boa
educação. 2º. Não consentirem que um só aluno abandone o exercício
ou deixe de ele comparecer. 3º. Manterem o maior silêncio nos
corredores do estabelecimento. 4º. Levarem imediatamente ao
conhecimento do Diretor ou de quem o substituir, os delitos
cometidos pelos alunos e os nomes dos delinquentes. 5º. Cumprirem,
no tocante à polícia interna do estabelecimento e das aulas, tudo
quanto lhes for ordenado pelo Diretor e pelos professores. 6º. Fazer
chamada, tomando o ponto dos alunos a entrada de cada aula, e
quando o professor não compareça até 15 minutos depois da hora
marcada para sua aula, despedirem os alunos, depois de lhes haverem
tomado o ponto. 7º. Tomarem conhecimento dos trabalhos prescritos
aos alunos pelos professores, afim de providenciar para que as ordens
destes sejam cumpridas. 8º. Terem sob sua guarda as cadernetas das
aulas, e organizarem mensalmente as listas de cada aula,
apresentando-se aos professores, juntamente com as cadernetas, cada
vez que estes entrem para a classe. Art. 208º – Os inspetores de
alunos são diretamente responsáveis, perante o Diretor, pela
manutenção da ordem e disciplina interna e perfeita execução de
qualquer determinação emanada da autoridade competente. (MATO
GROSSO. Regulamento do Liceu Cuiabano, 1916)

Quanto aos comportamentos considerados pelas autoridades governamentais como
‗indisciplina‘ dos alunos cuiabanos, acreditamos que possam ter sido uma manifestação de
resistência a este processo de institucionalização dos seus ―maus instintos‖, que os inspetores
de alunos tinham a função de refrear.
Sobre essa ação de repressão dos denominados instintos maus, apresentados no
Regulamento Interno do Liceu Cuiabano, de 1916, recorre-se aqui a Sigmund Freud para
pensar tal processo. Para Freud, em ‗Mal-estar da civilização‘, de 1927, existem três fontes de
mal-estar na civilização; detemo-nos aqui na terceira destas, que ele conceituou como sendo a
origem social de sofrimento. Para ele, as regras que buscavam ajustar os relacionamentos
mútuos entre os homens nas suas famílias, no Estado e na sociedade eram inadequadas.
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Afinal, o próprio ser humano nunca se sentiu representado pelos regulamentos que
estabeleceu para si mesmo a fim de organizar a sua vida em sociedade, na tentativa de
proteção e benefício para cada membro deste grupo. (FREUD, 1927, p. 93)
Nesta citada sociedade regimentada, havia a dimensão do ‗educar‘ na instrução
pública, que foi, paulatinamente abarcada pelos planos governamentais e, portanto,
administrada pelas suas ações ideologias e interesses. Porém, Freud, em 1937, apresentou a
tese da existência de três ofícios impossíveis de obter resultados plenamente satisfatórios,
entre os quais aqui destacamos o educar e o governar. (FREUD, 1937, p. 265) Assim,
podemos entender a indisciplina dos alunos do ensino secundário como manifestações daquilo
que não era plenamente ‗educável‘, como o que foge à educação, ao governo.
Ainda sobre esta indisciplina, aqui considerada um estado depreciativo presente
na infância, citamos o discurso do Secretário Geral do Estado, em 1931,
Outros fatores de ordem mesológica, concorrem singularmente para
esse estado depreciativo. Neste tocante urge a ação conjunta do
professor e do médico nas escolas, um corrigindo os caracteres
incipientes, alimentando almas, o moral da infância, o outro
avigorando-lhe o corpo, robustecendo lhe o cérebro, concorrendo assim,
para a maior das obras humanas a salvação das crianças, o saneamento
da raça, a elevação da sociedade, a grandeza da pátria. Urge, pois, a
montagem do consultório médico escolar sob a direção do Dr. Diretor
da Saúde Pública, iniciando-se dessa forma, o serviço de Proteção à
infância, sanado dessa maneira, uma das mais sensíveis lacunas
existentes no ensino primário e secundário do Estado. (MATO
GROSSO. Relatório apresentado pelo Secretário Geral do Estado,
1931)
Observamos que o relatório apresentado ao interventor federal apresentou os
princípios norteadores da política higienista nacional. Nele ficou clara a opção pela
medicalização da saúde e de redenção da criança, ―futuro na nação‖, pela ciência e pela
educação. Caberia aos médicos, aos professores e ao Estado ‗corrigir‘ as crianças, os
‗caracteres incipientes destes seres para lhes vigorar o corpo e robustecer o cérebro‘. Desse
modo, as crianças seriam salvas, a sociedade elevada, e a pátria engrandecida.
Os registros de memórias de Firmo e Dunga Rodrigues (pai e filha),
complementam a compreensão sobre a (in)disciplina no ambiente educativo cuiabano.
Terminei o curso primário, como já disse, fazendo o exame de 2º
grau, na escola do mestre Félix de Miranda, um dos beneméritos
professores de Cuiabá e ainda vivo, ao escrever eu estas linhas.
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Matriculado no primeiro ano do Liceu Cuiabano, aí não fui feliz.
Reinava nesse estabelecimento a maior indisciplina; em consequência
disso fui envolvido em um grupo de alunos que estava a apedrejar o
João Tuiú. O professor José Estevão Corrêa não atendeu a minha
justificativa e, revoltado com a injustiça, não voltei ao Liceu. Passei a
estudar com um alemão: Hugo Lesko que falava mal o português e
cuja habilidade só se revelava no desenho. [...] Como a escola do
Lesko não desse resultado, pois o estado usual desse professor era o
de alcoolizado, no ano seguinte voltei a matricular-me no Liceu
Cuiabano. [...] Gostava também de tomar parte nas festas cívicas,
com os alunos do Liceu. No meu tempo, o Liceu funcionou em três
prédios diferentes: primeiro, no antigo mercado da Praça Ipiranga; em
seguida, na rua Cel. Peixoto e por último na praça da Matriz, no
edifício da antiga Câmara Municipal. Quanto à disciplina do
estabelecimento, pode-se dizer que reinava a desordem. Entretanto, o
ensino era ministrado, relativamente, com cuidado. [...] No meu
tempo, o número de alunos não chegava a cem; hoje, chega a
quinhentos. [...] Um dia, combinamos, após as aulas, tomar um banho
no rio Cuiabá, levando uma garrafa de aguardente. Após o banho,
regressamos, mais ou menos, no pileque. (RODRIGUES, 1959. p. 919)
A indisciplina, em uma época que se pretendia disciplinarizadora, levava a
atitudes coibitivas, como a do juiz que proibiu desobediências na escola por meio de uma
portaria. O ato do juiz foi muito bem recebido pela sociedade cuiabana, inclusive de Firmo
Rodrigues, que publicou ―Protegendo a mocidade‖. Apesar de não termos localizado a
Portaria n. 28 do juiz, consideramos a crônica de Firmo Rodrigues importante síntese das
preocupações da sociedade cuiabana com o comportamento dos alunos no espaço escolar, que
deveria ser a antítese ―da rua‖:
S. Excia não empregou nenhum processo vexatório, antes faz um
apelo às autoridades e aos cidadãos de honestos propósitos; são
medidas prudentes e suasórias, tendo por finalidade prevenir para
evitar o mal. É um verdadeiro serviço de proteção aos jovens,
especialmente esses que frequentam os colégios, muitos dos quais
abandonam as aulas e ficam perambulando pelas praças públicas, ou
montam guarda nas casas de jogo, durante o tempo, em que deviam
estar na escola. É contristador encontrar-se a qualquer momento,
turmas de colegiais agrupados num bilhar, olhando com sorriso de
mofa o professor que vai passando, assim como quem diz: "vá
chatear os outros, eu fico por aqui." Depois dessa vadiagem,
acossados pela necessidade de alcançar um grau, obrigados a
comparecer a uma sabatina ou a uma prova parcial, recorrem ao
processo da cola, para cuja confecção desenvolvem muita arte e
inteligência: sanfonas, fórmulas escritas nas unhas com letras
microscópicas, mata-borrões escritos a lápis com letras quase
imperceptíveis, etc. Algumas vezes o aluno é feliz, alcança boa nota,

2494

mas em regra ficam enganados, porque é trapaça que deixa vestígios
e o professor facilmente os apanha; de qualquer forma é um mal. Se
com esse auxílio o estudante consegue galgar uma série, no ano
seguinte o tombo é certo. Merece, portanto, os aplausos de pais e
professores, a resolução tomada pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da
Capital; oxalá consiga ele a organização de um corpo vigilantes para
os fins enumerados em sua portaria número 28. (RODRIGUES, 1969.
p. 50-51)
Dentre as preocupações relacionadas à indisciplina do alunado, a ―cola‖ mereceu
destaque:
A cola vai-se tornando uma instituição escolar; até garotinhos de 7
anos de idade já sabem apelar para esse recurso, quando se encontram
em dificuldade e, a esse respeito registrei o seguinte caso: um
professor de geografia e noções de cosmografia deu a seus alunos a
seguinte questão: "dizer como se denomina a principal nebulosa,
que é observada na abóbada celeste". Uma aluna, não sabendo como
responder, perguntou à colega, que estava a sua frente. Esta, em voz
baixa assoprou: "Via Látea!" A consultante que ouvira mal, sapecou
na prova: a principal nebulosa chama-se Vira Lata! O professor,
depois de ler a prova, deu grau zero e anotou a marguem: Vira Lata é
nome de cachorro de esfomeado! (RODRIGUES, 1969. p. 50-51)

A falta de disciplina dos alunos secundaristas foi relatada por Dunga Rodrigues, e,
segundo ela, era voz corrente que ―uma onda de modernidade, que toca as raias da falta de
educação‖ havia tomado conta das salas de aula: ―alunos com os pés na parede, outra perna
levantada para o teto, alunas se penteando, papeando, de costas para o professor, sem tomar
conhecimento da sua presença‖. (RODRIGUES, 1994. p. 167-170) Essa situação
escandalizava os professores mais rígidos. Sobre isso Dunga narra a experiência docente de
sua amiga de infância, a Guilhermina:
Como professora do Liceu Cuiabano, da Escola Normal e do Curso de
Comércio, muito segura e aplicada, só não dava aulas em
circunstâncias muito imperiosas. Muitas pessoas criticavam-lhe a
severidade referente ao estudo e à postura, dentro de uma sala de aula.
É que o nosso meio foi invadido por uma onda de modernidade, que
toca as raias da falta de educação. Eu mesma, ao passar por certa sala
de aula, vislumbrei uma paisagem estranha: alunos com os pés na
parede, outra perna levantada para o teto, alunas se penteando,
papeando, de costas para o professor, sem tomar conhecimento da sua
presença. Querendo constatar se este fenômeno, tinha-nos sido
importado dos grandes centros culturais do país, assisti a algumas
aulas, onde estudavam os meus sobrinhos do Rio e de São Paulo.
Presenciei sim, muita desinibição, patenteada, entretanto, no interesse e
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na participação dos assuntos da aula. Nenhuma atitude grosseira,
nenhum descaso. Lembrei-me então de que as exigências da professora
Guilhermina não passavam de uma preocupação de desenvolver na
Escola, o seu verdadeiro objetivo – Educar! Ela não se limitava a
transmitir conhecimentos didáticos, a matéria pura, mas se esforçava
em cuidar... e como! Fazendo desabrochar nos alunos, os princípios
básicos para a formação da juventude. Supria também a deficiência que
traziam do lar, fazendo-lhes conhecer os rudimentos elementares de
uma boa educação. (RODRIGUES, 1994, p. 167-170)
Se as escolas secundárias foram, prioritariamente, dedicadas à formação das elites
cuiabanas, para os meninos pobres de Cuiabá criou-se a Companhia de Aprendizes
(VOLPATO, 1993. p.51), o Seminário da Conceição, o Liceu Salesiano São Gonçalo, o Asilo
Santa Rita, e, a Escola de Artífices de Guerra.
4

Instrução para os pobres e órfãos cuiabanos
Em matéria denominada em ―Prol da orfandade e da pobreza‖, noticiou-se que a

Secretaria Geral do Estado de Mato Grosso, publicou um edital de 27 de janeiro de 1925, os
nomes e sobrenomes de meninos e meninas sorteados para se matricularem nos internatos do
Liceu Salesiano e Asilo Santa Rita. Este editor do jornal mato-grossense ‗A Capital‘ exaltou o
gesto do Presidente do Estado, Estevão Corrêa, ―o único que teve até agora pugnado pela
pobreza na crise que atravessavam‖, louvando-o, ―apesar das suas fracas forças‖. Relatou que
em sucessivas edições comunicavam sobre a vagabundagem infantil, sugerindo que a Escola
de Artífices mudasse seu regime de externato para internato, o que também seria útil ao Liceu
Salesiano São Gonçalo, que já vinha há muito educando órfãos. Descreveu ainda, que em
janeiro de 1925, o Governo de Mato Grosso havia concedido auxílio financeiro para tais
instituições escolares manterem em seus estabelecimentos quarenta jovens, o que ajudava
para retirar jovens da vagabundagem, ―o gérmen de todos os crimes‖. (A Capital, 1925B, nº
25. p. 1)
Nessa publicação jornalística aparecem sinais da aplicação da ―pedagogia do
trabalho‖, nas ações do governo diante da necessidade de educação e recuperação de jovens
cuiabanos. As instituições educacionais agiam ―em nome da profissionalização dos jovens,
pela via do controle social, da disciplinarização, contendo os jovens o máximo possível pelo
regime

de

internato, como profilaxia à vagabundagem. (CRUDO, 2005)

5 Considerações finais
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Em Cuiabá, as ações das Inspetorias de Instrução Pública e da Higiene Pública
tinham nos estabelecimentos de ensino espaço privilegiado, e atuavam em Cuiabá do mesmo
modo que no restante do país, vigiando, em benefício do Estado, a ordem social de acordo
com preceitos da medicina social e higienista. À escola estavam destinadas a transmissão das
práticas higiênicas e eugênicas dirigidas às crianças e suas famílias, supervisionadas por
médicos, nos serviços da Higiene Escolar, que deveriam cuidar da vacinação, da assistência
às crianças desvalidas, das medidas de higiene, da disciplinarização e das campanhas de
esclarecimento.
Ao debruçarmos sobre os documentos oficiais separados para a presente análise à
luz da revisão bibliográfica pertinente, concluímos que em cada Regulamento da Instrução
Pública promulgado, os itens relacionados à disciplina foram destacados, sendo denominados
―disciplinas escolares‖, ―regime e disciplina escolar‖ ou ―deveres dos alunos‖, sempre bem
detalhados e acompanhados das penalidades regulamentares. As penalidades eram aplicadas
de acordo com a faixa etária do público alvo, sendo mais brandas no ensino primário do que
no ensino secundário. Observamos também uma mudança na natureza das punições, com a
abolição oficial dos castigos físicos, substituídos pelos morais. A transformação das penas
físicas para as morais acompanhava as modificações que ocorriam na sociedade brasileira pós
abolição dos escravos. (SIQUEIRA, 2000. p. 238)
A ideologia eugenista se apresentou na ideia de ―saneamento da raça‖. O discurso
do Secretário Geral do Estado dirigido ao interventor federal identifica a escola como locus
privilegiado para a transmissão de valores considerados fundamentais da sociedade, lugar
onde seriam ministrados os conceitos e conteúdos básicos necessários para a desejada
harmonia social. (SIQUEIRA, 2000. p. 32) Enfim, a instrução pública do sertão matogrossense se integrava aos interesses salvaguardistas da nação republicana, ao menos ao nível
do discurso regimental.
À luz da documentação trabalhada, consideramos que também as práticas
higiênicas foram utilizadas pelos dispositivos legais da Instrução Pública como instrumentos
de disciplinarização em Cuiabá, na primeira metade do século XX, coerente com ações
governamentais centrais dedicadas a inserir o Brasil no rol das nações civilizadas. Então,
quando se indaga sobre a serviço ―de quem‖ e ―do quê‖ estava a busca da disciplina, da
norma e do controle do corpo infantil, da Instrução Pública de Cuiabá da primeira metade do
século XX, podemos responder que o controle do corpo infantil, em Cuiabá e no restante do
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Brasil no período em questão, estavam prioritariamente a serviço da anatomia política e da
mecânica de poder subjacentes aos interesses desta nação, em detrimento de um espaço onde
as crianças pudessem ter direito a ter voz para dizer dos seus interesses e necessidades dentro
e fora dos espaços da instrução pública.
6 Referências
ÁLBUM Gráfico do Estado de Mato Grosso (E.E.U.U.). Corumbá- MS/Hamburgo: Ayala &
Simon Editores, 1914.
APMT. MATO GROSSO. Regimento Interno dos Grupos Escolares, 1910.
APMT. MATO GROSSO. REGULAMENTO da Instrução Pública Primária do Estado de
Mato Grosso. Decreto nº 759 de 22 de abril de 1927. Doc. 221- Estante 12.
APMT. MATO GROSSO. Regulamento da Instrução Pública Primária, 1910.
APMT. MATO GROSSO. Regulamento do Liceu Cuiabano, 1916.
APMT. MATO GROSSO. Regulamento Interno do Conselho Superior da Instrução Pública,
1903.
APMT. MATO GROSSO. Relatório apresentado pelo Secretário Geral do Estado, 1931.
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família; tradução de Dora Flaksman – 2.ed.
[reimpr.] –Rio de Janeiro: LTC, 2012.
BERGSON, H. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. São
Paulo: Martins Fontes, 1990.
CRUDO, Matilde Araki. Infância, trabalho e educação: os aprendizes do Arsenal de Guerra
de Mato Grosso. Tese (doutorado em Educação). Instituto de Filosofia e Ciência da Educação,
Universidade de Campinas, SP, 2005. Cuiabá: Central de Texto; EdUFMT, 2007.
FOUCAULT. Michel. Vigiar e punir. Nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete.
42ª ed. Petrópolis. RJ: Vozes, 2014.
FREUD, Sigmund. Análise terminável e interminável. Edição Standard Brasileira das obras
psicológicas completas. Vol. XXIII, 1937, p. 93
FREUD, Sigmund. O mal estar na civilização. Edição Standard Brasileira das obras
psicológicas completas Sigmund Freud, Vol. XXI, 1927, p. 93
JORNAL A Capital, ―Prol da orfandade e da pobreza‖. 1925B, nº 25. p. 1.
MATO GROSSO. REGIMENTO Interno dos Grupos Escolares Mandado observar pelo dec.
N. 258 de 20 de Agosto de 1910.

2498

MENDONÇA, Rubens de. Evolução do ensino em Mato Grosso. Cuiabá: sn., 1977.
MONTENEGRO, A. T. História, metodologia e memória. São Paulo: Contexto, 2010.
NDIHR. MATO GROSSO. Relatório, 1908.
NDIHR. MATO GROSSO. Relatório, 1931.
PRIORE, M. D. Histórias da gente brasileira. República – Memórias (1889-1950). Vol. 3. Rio
de Janeiro: Casa da Palavra/Le Ya, 2017.
RODRIGUES, Dunga. Cuiabá ao longo de 100 anos. Editora Eletrônica: Selma Carvalho,
1994.
RODRIGUES, Firmo. Figuras e coisas da nossa terra. Vol. 2. Cuiabá: Oficinas Gráficas da
Escola Técnica Federal de Mato Grosso, 1969.
RODRIGUES, Firmo. Figuras e coisas da nossa terra. Gráfica Mercúrio: São Paulo, 1959.
SÁ, Elizabeth. Figueiredo. De criança a aluno: as representações da escolarização da infância
em Mato Grosso (1910-1927). São Paulo: USP, 2006.
SIQUEIRA, Elisabeth Madureira. Luzes e sombras. Modernidade e educação pública em
Mato Grosso (18701889). Cuiabá: INEP/COMPED/EdUFMT, 2000.
VOLPATO, Luiza Rios Ricci. Cativos do sertão: vida cotidiana e escravidão em Cuiabá
1850/1888. São Paulo: Editora Marco Zero; Cuiabá: Editora da Universidade Federal de Mato
Grosso, 1993.

2499

AS ATIVIDADES PERMANENTES NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
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Resumo:
Este resumo vem refletir sobre organização do trabalho pedagógico enfatizando uma das modalidades
organizativas, as atividades permanentes, que são realizadas nas unidades de Educação Infantil da Rede
Municipal de Cuiabá. As discussões realizadas atualmente sobre a organização do espaço estão muito evidentes
por ser um lugar de aprendizagem infantil. O trabalho que as unidades desenvolvem são com um olhar
decentralizados e voltados na ótica da criança para além das rotinas rígidas, como o tempo organizado de forma
flexível, possibilitando retomada em diferentes situações didáticas. O objetivo é discorrer sobre a importância de
se trabalhar as atividades permanentes nas unidades que atendem a infância. O nosso questionamento
desencadeador foi como trabalhar as atividades permanentes nas unidades da Educação Infantil para que todas as
crianças participem? A metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa descritiva e o instrumento utilizado a
observação. Portanto as atividades permanentes realizadas nas unidades requer um olhar apurado na construção
do conhecimento da criança de modo que o professor planeje e reflita sobre suas ações que sejam o ponto de
partida na tomada de decisões para novas aprendizagens, a história e conquistas das crianças consideradas,
valorizadas e por meio de estudos e pesquisas que promovam novas práticas educativas.
Palavras-chave:Atividades Permanentes. Organização. Educação Infantil.

1 Introdução

Um ambiente organizado e com um planejamento didático pensado para a infância
possibilita o desenvolvimento das diferentes linguagens na educação infantil. Desse modo, as
atividades planejadas se tornam um dos meios integradores para o ambiente educativo de
modo que viabiliza a elaboração do pensamento organizado e favorece a sistematização
promovendo a produção do conhecimento humano. Kishimoto (2014) afirma que a ação
lúdica viabilizada pelo brincar tem essa potencialidade de adentrar nos campos das ciências da
educação e integrá-los.
A discussão atualmente sobre o brincar, rompe os limites e amplia a compreensão de
diferentes áreas do conhecimento. Ao propiciarmos às crianças da Educação Infantil vivências
diferenciadas em espaços organizados, se intensifica a compreensão no desenvolvimento das
aprendizagens. Desse modo Zabalza (2007) diz que a intencionalidade da organização desse
espaço refletirá no interesse da criança em querer explorá-lo proporcionando novos meios
interativos e de diferentes experiências. Assim como Fonseca (2012) que relata em seus
estudos que planejar implica a organização de ambientes que assegurem aprendizagens em
espaços, materiais, tempos e interações na construção do conhecimento na infância.
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Para além do planejar, a ação educativa envolve a mediação nas relações entre o
educador, criança e a organização dos espaços, incluindo os trabalhos desenvolvidos
juntamente com os materiais pedagógicos e os arranjos espaciais como mediadores dessa
aprendizagem. Desse modo, objetivamos discorrer sobre a importância de se trabalhar as
atividades permanentes que contribuem para a prática pedagógica e o processo de ensino e
aprendizagem nas unidades que atendem a infância. Com uma abordagem qualitativa no qual
tecemos uma discussão descritiva por meio da observação embasando-se em González Rey
(2015) e Bogdan e Biklen (1994) e outros autores que contribuem para esse estudo.

2 As atividades permanente na prática educativa

Observando o cotidiano nas unidades educativas percebemos que os avanços legais
direcionaram muitas ações significativas priorizando a criança em um processo de
permanência integral, vislumbram uma organização dos espaços de forma diversificada.
Pensando em atividades permanentes que possibilitem momentos de interações das crianças
com objetos que promovam trocas de experiências entre sujeitos de aprendizagem. A prática
pedagógica é o fio condutor do cotidiano, englobando as rotinas, o fazer diário, o educar e
cuidar nas unidades de educação infantil.
Considerando a criança como agente do seu próprio conhecimento, protagonista no
processo de ensino e aprendizagem, ativa que aprende nas interações com o outro, com o
mundo e o adulto, do mesmo modo, Vigotsky (2009) discorre que na infância a criança é
inserida na esfera social e global, participa da cultura como produtora interagindo com seus
pares e com adulto no contexto histórico social. Assim, vale ressaltar que o professor planeje
atividades de acordo com seu grupo etário. Se tornando um agente motivador das atividades e
potencializando-as no contexto da criança.
Desse modo, de acordo com a Proposta Pedagógica para a Educação Infantil do
Município de Cuiabá (2009) orienta que as atividades permanentes como as rodas de
histórias, de conversa, de nome, as músicas infantis, os jogos e brincadeiras, as dramatizações,
a leitura deleite, dança, artes plásticas, pintura, faz de conta, assim como os momentos das
refeições, a hora do banho, a hora do repouso que tem uma intencionalidade educativa. Diante
disso, é fundamental que o planejamento elaborado contemple situações desafiadoras,
recheadas de atos brincantes que favorecem benefícios qualitativos ao desenvolvimento da
criança. Pois permeiam todas as relações com o mundo (Cuiabá, 2009) permite que o
indivíduo crie possibilidades representativas do seu interior para vida. Ampliam o repertório
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da criança quebrando as culturas das rotinas rígidas e o

longo tempo de espera. É

imprescindível que os educadores possam refletir sobre a intencionalidade educativa de seus
fazeres pedagógicos criando um vínculo afetivo, uma escuta sensível e atenta, um olhar
acolhedor oportunizando para que as crianças aprendam e se desenvolvam nas suas múltiplas
possibilidades.
Assim como orientar e realizar momentos de inserção dessa família no processo
educativo e avaliativo estabelecendo uma rede de confiabilidade nos trabalhos pedagógicos
realizados nas unidades educativas.

3 Considerações Finais

Ao realizar o trabalho de acompanhamento nas unidades de educação infantil da rede
municipal de Cuiabá, observamos que as mesmas estão em processo reflexivo das práticas
pedagógicas, considerando a vez e voz das crianças, na utilização dos espaços com
intencionalidade. O binômio educar e cuidar provoca que o educador ampliem seu conceitos
de infância e criança e a partir das interações e brincadeiras as crianças despertam suas
emoções atendendo as necessidades inerente ao tempo e do espaço da construção de seu corpo
vivendo na plenitude, olhando para o mundo fortalecida no físico, emoções, afetos, cognição,
fala, nas relações sociais de forma integrada.
É muito importante a formação continuada nesse processo que envolve um momento
reflexivo dessa prática educativa, com atividades dinâmicas e envolventes. Pois o professor
planeja e reflete sobre suas ações e práticas, promove as pesquisas para futuros estudos em
uma rede de ensino e aprendizagem que envolve professor e criança e vice versa.
A valorização na organização da rotina e respeitando as peculiaridades infantis,
conforme os arranjos espaciais de tempo e espaço, em consonância com os objetivos
curriculares e de aprendizagem, conduzem a criança na construção da leitura e compreensão
de mundo como indivíduo que produz o conhecimento e constrói sua história.
Portanto, as atividades permanentes que contemplam atividades diárias e semanais,
pressupõe um tempo mais longo para que a criança construa hábitos saudáveis, autonomia,
saúde física e emocional, bem estar, regras de convivência e comportamentos sociais.
Adquiram familiaridade com os objetos, com seu grupo de relacionamentos e ações que
proporcionam um ambiente propício para ampliação de saberes diversificados.
Assim, os registros dessas práticas e desses conhecimentos construídos pelas crianças,
permeiam o trabalho na prática pedagógica favorecendo momentos reflexivos que conduz
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uma avaliação com um caráter mediador e acolhedor, que auxilia no acompanhamento da
criança em todos os momentos vividos, contribuindo na estruturação do pensamento e
conhecimento de si e do mundo.
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AS IMAGENS DO URBANO E AS CRIANÇAS: O CONTEXTO
HOSPITALAR PEDIÁTRICO
Andréia Maria de Lima Assunção (PSA/USP) – andreiaml@live.com

Resumo:
Este trabalho estabelece como objetivo a elaboração de entrelaçamentos entre as imagens do urbano e as
crianças, ensejando como recorte o contexto de hospitalização pediátrica de uma instituição pública de saúde da
cidade de Cuiabá/MT. Para tanto, os registros iconográficos de crianças hospitalizadas no referido equipamento
assistencial em saúde foram tomadas como registros prioritários para a construção das análises, sendo este
material produzido no interior da pesquisa de mestrado intitulada ―Representações sociais sobre profissionais de
saúde segundo crianças: implicações identitárias o contexto da hospitalização pediátrica‖ (ASSUNÇÃO, 2018).
Os procedimentos metodológicos foram sustentados por uma abordagem de pesquisa do tipo etnográfica
(ANDRÉ, 2003), privilegiando o emprego de observação participante, análise documental e entrevistas; apesar
do exposto, a presente discussão centrou-se particularmente nos desenhos gerados pelas crianças ao longo da
entrevista subsidiada por um roteiro lúdico. O aporte teórico compreendeu as contribuições de Ferreira (2010),
Jacobs (2011) e Rizzini, Neumann e Cisneros (2009). As análises empreendidas desvelaram as modalidades de
ser e estar, de acesso e não acesso aos espaços institucionais de um serviço público de saúde segundo a
perspectiva das criança usuárias, que anunciaram por intermédio de suas produções seus modos particulares de
ocupar e habitar este lugar a partir de diálogos e negociações intergeracionais engendrados neste âmbito.
Palavras-chave: Crianças. Cena pública. Urbano. Hospitalização Pediátrica.

1 Introdução

O presente trabalho tem como propósito ensejar a construção de uma tessitura que
estabeleça diálogos entre as imagens do urbano e as crianças, empreendendo como recorte um
dos espaços sociais a elas destinados. No escopo ora proposto, o bloco hospitalar pediátrico
de um hospital público do município de Cuiabá/MT foi tomado como uma instituição que se
anuncia como um dos contextos existentes na cena pública, sendo as vivências infantis
acessadas por intermédio de desenhos produzidas por crianças usuárias do referido
equipamento de saúde.
Com base nesta proposição, parte-se do pressuposto de que a pediatria hospitalar se
configura enquanto um importante lócus de exercício de visibilidade social e cívica da
infância, uma vez que as vivências engendradas pela utilização de serviços públicos
oportunizam circunstâncias nas quais as crianças possam forjar brechas institucionais para
exercer sua condição cidadã, ao participarem de uma rede de relações sociais decorrentes de
direitos historicamente conquistados.
Para tanto, foram tomados para a análise os registros iconográficos elaborados por
crianças em situação de hospitalização. Tais registros compuseram o conjunto de conteúdos
gerados pela pesquisa de mestrado intitulada ―Representações sociais sobre profissionais de
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saúde segundo crianças: implicações identitárias no contexto da hospitalização pediátrica‖
(ASSUNÇÃO, 2018) desenvolvida no interior do Programa de Pós-graduação em Educação
da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a orientação da Profa. Dra. Daniela Barros da
Silva Freire Andrade.
O estudo mencionada delineou como aparato metodológico a pesquisa do tipo
etnográfica (ANDRÉ, 2003), fundamentando-se na abordagem de pesquisa com crianças
(FERREIRA, 2010), sobretudo nas contribuições que enfatizam as crianças como
atores/atrizes sociais e no que tange à legitimidade da escuta de suas vozes e saberes.
As crianças participantes possuíam as idades entre sete e doze anos e eram residentes
da cidade de Cuiabá ou provenientes de cidades do interior do Mato Grosso (perfazendo a
residência em áreas de zona rural, bem como o territórios pertencentes a grupos étnicos
específicos ou comunidades tradicionais) ou ainda domiciliadas em outros estados federativos
brasileiros (ASSUNÇÃO, 2018).
Ao ter assumido a experiência investigativa descrita como um diálogo intergeracional,
delineou-se como princípio prioritário a construção metodológica baseada na adaptação e no
refinamento dos procedimentos para que viabilizassem a captura e a escuta das distintas
expressões das crianças participantes, compreendidas enquanto interlocutoras legítimas. Deste
modo, a produção dos desenhos foram elaboradas sob o apoio de um roteiro lúdico
(ASSUNÇÃO, 2018), uma adaptação frente aos recursos empregados em entrevistas com
participantes adultos/as, fundados por uma abordagem que invisibiliza as especificidades
investigativas de categorias geracionais específicas, como a infância.
O recorte ora examinado foi dedicado, particularmente, ao material imagético/
iconográfico produzido a partir da realização de entrevistas subsidiadas pelo emprego de um
roteiro lúdico (ASSUNÇÃO, 2018) – que em sua constituição encorajou a elaboração de
narrativas, a fabricação de desenhos e a criação de metáforas.
Para a produção das informações, 26 crianças hospitalizadas foram acompanhadas e
entrevistadas, mediante o assentimento destas e o consentimento livre e esclarecido dos/as
pais/mães e/ou responsáveis. Os conjunto de materiais oriundos deste procedimento
compreendeu o total de 78 desenhos (ASSUNÇÃO, 2018). Para este trabalho, foram eleitos
um conjunto de dez dos desenhos realizados pelas crianças participantes que permitissem a
tessitura da discussão e da análise proposta. Estes foram analisados compreensivamente,
sendo os desenhos interpretados pelos saberes das próprias crianças participantes e à luz do
referencial teórico eleito neste trabalho.
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Enfatiza-se que os conteúdos expressos nas imagens e nos escritos registrados nas
produções infantis foram analisados compreensivamente e tomados como eixo orientador para
esta construção. A análise compreensiva foi potencializada pelo estabelecimento de diálogos
em relação às contribuições teóricas de Ferreira (2010), Jacobs (2011), Rizzini, Neumann e
Cisneros (2009) acerca da composição dos espaços públicos e suas imbricações frente às
relações sociais, oportunizando a exploração dos sentidos conferidos às imagens do urbano
segundo crianças inseridas na cena hospitalar pediátrica pública.
Em complementariedade, enfatiza-se que o aporte teórico empregado para a
elaboração deste trabalho foram fornecidos pela disciplina intitulada ―Infância e Cidade:
Tópicos em Educação e Ciências Sociais‖, oferecida pela Profa. Dra. Márcia Aparecida Gobbi
no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de São Paulo.

2 As imagens do urbano e crianças em diálogo com o contexto hospitalar pediátrico

Ao discorrer acerca das cidades vivas, Jacobs (2011) notabiliza a proeminente
capacidade de elaborar, planejar e compreender passíveis de serem mobilizados para o
enfrentamento das dificuldades urbanas e, neste âmbito, enfatiza o combate às doenças,
empreendido, sobretudo, por intermédio do desenvolvimento de tecnologias cirúrgicas, pelo
avanço da microbiologia, da química, pelas políticas de saúde pública, pelas medidas de
higiene, bem como pela instalação de instituições de saúde, como os hospitais.
Neste sentido, Jacobs (2011) preconiza que as grandes e densas cidades se constituem
como espaço privilegiados para o desenvolvimento de estratégias exitosas de produção de
saúde, uma vez que congregam uma multiplicidade de fatores, associados aos seus modos de
organização e estruturação, que propiciam condições para a constante reinvenção e elaboração
de alternativas. Assim, a composição de núcleos urbanos heterogêneos é anunciada enquanto
um arranjo social propício para alicerçar avanços e a busca de estratégias resolutivas para os
desafios que os atravessam.
Em referência às formulações apresentadas, depreende-se que as instituições de saúde
pública podem, portanto, ser anunciadas como representantes pertinentes da materialização
deste marco de desenvolvimento das cidades, bem como de enfrentamento aos desafios
engendrados pelas formações urbanas.
Neste sentido, a partir dos desenhos de crianças hospitalizadas em uma instituição de
saúde (ASSUNÇÃO, 2018), explora-se a hipótese de que as práticas de iniciação de
participação das crianças nos espaços da cidade são, em alguma dimensão, reproduzidas no
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âmbito das instituições de saúde, na medida em que tais sujeitos se inserem na rede
assistencial pública em decorrência de demandas que reivindicam a utilização de seus
equipamentos.
Apesar do exposto, é importante acrescentar que a presente tessitura não pretende
incorrer em generalizações e reducionismos, ocultando as particularidades que circunscrevem
os contextos marcadamente pautados pela lógica adultocêntrica (FERREIRA, 2010) e por um
paradigma biomédico, cujos pressupostos se inscrevem nas normas, rotinas e organização
hospitalar, sustentando a elaboração de práticas específicas que, por sua vez, incorrem em
efeitos nos modos pelos quais as crianças anunciam as suas respectivas possibilidades de
atuação e participação nestes espaços.
Ao adentrar nos serviços de atenção em saúde, as necessidades das crianças de brincar
e aprender não são extintas, sobretudo quando desfrutam de condições físicas e de saúde que
viabilizem o desenrolar de atividades mobilizadas por estes propósitos. Sendo assim, o âmbito
hospitalar pediátrico se configura enquanto um contexto onde estruturas de oportunidade de
desenvolvimento e aprendizagem são elaboradas, ainda que estas não sejam intencionalmente
formuladas.
As condições de internação prolongada colocam em xeque essas necessidades, uma
vez que as crianças forjam, por intermédio de suas práticas cotidianas ao longo do tratamento,
brechas institucionais que as permitam se inscrever na rotina hospitalar pediátrica, apoiadas
pela particularidade de seus modos de expressão, de atuação, de circulação e de participação
nestes espaços.
Figura 1: Desenho de Beatriz.

Figura 2: Desenho de Rapunzel.

Fonte: Assunção (2018).

Fonte: Assunção (2018).
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Figura 3: Desenho I de Moana.

Fonte: Assunção (2018).

Figura 4: Desenho II de Moana.

Fonte: Assunção (2018).

Os desenhos apresentados desvelam as modalidades de participação desenrolados
pelas crianças no presente contexto, na medida em que eram autorizadas e recebiam o
consentimento por parte dos/as adultos/as. No caso específico do desenho de Beatriz5, esta
anuncia uma brincadeira de faz-de-conta na qual ela mesma assumia a função de profissional
de saúde para exercer a função de cuidado aos seus familiares, ainda que fosse, ela própria, a
usuária do serviço em decorrência de sua condição de adoecimento. Este exercício sugere a
reivindicação da criança de sua posição de competência para o exercício das práticas de
cuidado intra hospitalares, cujas habilidades não são exclusivas dos/as adultos/as e dos/as
profissionais de saúde.
Por sua vez, Rapunzel e ambos os desenhos elaborados por Moana denotam que as
crianças desempenhavam modalidades de participação na medida em que encontravam
profissionais de saúde que apresentassem certa abertura que conferisse legitimidade aos
modos de existir e habitar o hospital específico do grupo de crianças internados naquela
ocasião.
Deste modo, parecem nomear e registrar em seus desenhos suas preferências diante
das relações intergeracionais de cuidado, sinalizando que os/as adultos/as que compunham a
equipe hospitalar, ao encorajar ou propor brincadeiras e ao autorizar o uso dos espaços sob o
alicerce da ludicidade, também desempenhariam modalidades de cuidado em saúde, uma vez
5

Enfatiza-se que os nomes empregados ao longo deste texto são fictícios e foram escolhidas pelas próprias
crianças participantes da pesquisa após a realização das entrevistas apoiadas pelo roteiro lúdico (ASSUNÇÃO,
2018).
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que permitiriam a circulação, o uso e a participação das crianças neste cenário mediante a
égide do brincar.
Enfatiza-se, a partir dos elementos exibidos e das contribuições tecidas por Rizzini,
Neumann e Cisneros (2009), que a vivências dos espaços estaria perpassada pelas relações
intergeracionais que estabeleciam com os outros (adultos/as) que, em decorrência do estatuto
social que possuem, participavam dos processos de decisão que concorriam para a
determinação da condição de agência exercida pelas crianças, bem como contribuíam para o
desvelar de suas competências enquanto atores sociais dotados de pluralidade.
Em complementariedade, por intermédio de seus registros, as crianças revelaram
modulações no que se referiu à concessão ou não para o uso dos espaços, anunciando
características das regras e normas institucionais reiteradas pela cultura hospitalar.
Figura 5: Desenho III de Moana.

Fonte: Assunção (2018).

Deste modo, notabiliza-se que Moana elucidou a existência de outras conotações no
que se referiu à autorização para o uso dos espaços, marcados pela concessão fornecida
pelos/as

adultos/as

e

reguladas

pelas

normativas

hospitalares

que

engendraram

particularidades aos modos de habitar que a criança adquiria e alcançava na relação com os
espaços públicos – cujos/as adultos/as são depositários/as da condição de controle e de
manutenção, na medida em que reiteram e corporificam a regulação historicamente instituída
pelo paradigma adultocêntrico (FERREIRA, 2010) e biomédico.
Ao avançar no presente exercício de análise, em analogia ao sentido de
responsabilidade pelo outro sinalizado por Jacobs (2011) ao discorrer acerca da pertinência
dos usos das vias públicas pelas crianças, mais especificamente as calçadas, estabelece-se
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algumas correlações com os registros elaborados pelas crianças com o propósito de proceder
com aproximações entre esta hipótese teórica e o contexto hospitalar público pediátrico.
Dentre os desenhos realizados pelas crianças ao terem sido interpeladas acerca de a
quem atribuiriam o papel de cuidado no hospital, as participantes construíram os registros
explicitados a seguir.

Figura 6: Desenho de Sasc.

Fonte: Assunção (2018).

Figura 7: Desenho da Rapunzel.

Figura 8: Desenho da Rapunzel.

Fonte: Assunção (2018).

Fonte: Assunção (2018).
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Figura 9: Desenho de Menino Ativo.

Fonte: Assunção (2018).
Figura 10: Desenho II de Menino Ativo.

Fonte: Assunção (2018)

Os desenhos apresentados anunciam possibilidades de analogias entre a conjectura
teórica formulada por Jacobs (2011). Para tanto, tal como preconiza Jacobs (2011) ao referirse às calçadas, depreende-se a compreensão de que, na medida em que inseridas na instituição
pública de saúde, as crianças foram introduzidas em uma rede de relações com o potencial de
suscitar a apreensão de um senso de responsabilidade pública entre pessoas, ainda que não
sejam enlaçadas por vínculos familiares.
Assim, considera-se que as crianças usuárias da instituição adquiriram o potencial de
acessar este princípio fundamental de uma vida urbana próspera por intermédio ―[...] da
experiência de outras pessoas sem laços de parentesco ou de amizade íntima ou
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responsabilidade formal para com você, que assumem um pouquinho da responsabilidade
pública por você.‖ (JACOBS, 2011, p. 64).
Diante do exposto, notabiliza-se o registro de Sasc, que nomeia que a apresentação de
outros espaços institucionais eram concedidas por uma adulta que assumia a responsabilidade
pública por ele, sendo esta pessoa lembrada por Sasc tanto como alguém que exercia a função
de cuidado, como alguém que o acompanhava e o convidava para conhecer lugares inusitados
no hospital. Este relato permite compreender algumas características pertinentes ao uso e ao
não uso, ao direito e ao não direito aos espaços da cidade, aqui representado por uma
instituição que compõe a rede de serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde.
Em complementariedade, enfatiza-se que os registros, bem como os excertos escritos,
denotam ainda que no interior do serviço de saúde enfocado foram reconhecidas modalidades
de cuidado que extrapolaram os marcos de profissões historicamente conferidas e dedicadas
ao ofício do cuidado intra-hospitalar, como apresentado por ambos os desenhos de Rapunzel e
Menino Ativo.
Nestes exemplos, as crianças identificaram as profissionais de serviços gerais, sobretudo
aquelas responsáveis pela limpeza, bem como as profissionais de nutrição alimentar,
encarregadas pela produção das refeições da enfermaria pediátrica, enquanto profissões que
exerciam a função de cuidadoras e que, em alguma medida, pelo exercício de seus respectivos
ofícios, também assumiam a responsabilidade pública pelo cuidado das crianças em situação
de hospitalização.

4 Considerações finais

A conjuntura de análises tecidas revela modalidades de ser e estar, de acesso e não
acesso aos espaços institucionais de um serviço público de saúde, pertencente à cidade,
segundo crianças. Ainda que regido por determinadas normas e cultura hospitalar forjadas
historicamente e, sobretudo, fundadas pela lógica adultocêntrica (FERREIRA, 2010) e pela
ordem biomédica, os desenhos e registros escritos elaborados pelas crianças evidenciaram que
o contexto público ora enfocado se estruturava a partir de uma arquitetura urbana que
possibilitava vivências de ocupação deste espaço pelas crianças usuárias.
Deste modo, ao narrar acerca das pessoas que exerciam o cuidado intra-hospitalar, as
participantes anunciaram seus modos particulares de ocupar e habitar este lugar fomentados
por diálogos e negociações intergeracionais, discorrendo acerca de suas vivências por
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intermédio de estratégias de expressão e registro que oportunizaram processos de enunciação
específicos.
O contexto hospitalar pediátrico, enquanto um espaço público cujas relações foram
mediadas por distintos atores/atrizes sociais, adquire o potencial de se configurar como
estrutura de oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem, bem como de exercício de
visibilidade social e cívica da infância. Assim, ao serem inseridas na rede de atenção em
saúde pública, as crianças usufruiriam de mais uma esfera de direitos assegurados por sua
condição inalienável de cidadania e de possuidora de direitos constitucionais, à exemplo, de
seguridade de acesso aos serviços e espaços urbanos públicos produtores de saúde.
Neste âmbito, as crianças se deparam, a partir de sua inserção – não apenas nas vias
públicas, mas também nos contextos públicos que constituem as imagens do urbano por
intermédio da rede assistencial de saúde – com experiências capazes de propiciar o
desenvolvimento do sentido de responsabilidade pela atuação na cena pública e de tomada de
consciência de sua condição cidadã, indissociável aos usos e aos modos de habitar a cidade,
sendo este um princípio que alicerça fundamentalmente o exercício de uma vida pública
próspera6.
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Este parágrafo foi estruturado mediante reinterpretações das formulações sintetizadas por Jacobs (2011).
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AS CRIANÇAS PRODUZEM/MANIFESTAM CULTURA ATRAVÉS DO
BRINCAR
Genilda Nascimento de Souza (PPGEdu/UFMT) genildanasc@hotmail.com

Resumo:
Parte-se do princípio de que o brincar constitui-se um direito da criança (ONU, 1959). O brincar está presente
em todas as culturas, cada qual com suas especificidades, e possibilita perceber a diversidade de manifestações
das culturas da infância. Nesse sentido, o texto tem como objetivo refletir sobre como as crianças
produzem/manifestam/modificam a cultura através do brincar. Para abordar esse tema, parte-se da experiência de
imersão na brinquedoteca Universitária da UFMT/Campus de Rondonópolis denominada ―Laboratório Especial
de Ludicidade/Brinquedoteca Profa. Dra. Soraiha Miranda de Lima‖, algo que nos fez perceber a explosão das
culturas que as crianças manifestam nesse espaço. A metodologia utilizada foi a revisão literária a partir de
alguns autores das áreas tidas como de fundamentos da pedagogia – filosofia, sociologia e antropologia – pois
compreende-se que o brincar, para ser abordado minimamente, precisa do suporte desses e de outros campos
teóricos. Para este texto buscou-se autores como: Benjamin (1996); Brougère (1998;2010), Borba (1998;2007),
Cunha (1998), Corsaro (2002), Friedmann (2011), Leite (2015), entre outros. Finalizamos destacando que a
criança, por meio da interação com os pares não só se apropria da cultura como também produz e modifica a
cultura em que está inserida.
Palavras-chave: Criança. Brincar. Cultura da infância. Brinquedoteca

1 Introdução

O brincar faz parte do processo de desenvolvimento da criança, brincando ela
percebe como se dão as relações humanas, explora e desenvolve noções sobre o mundo físico,
estabelecendo novas cadeias de significados, ampliando sua percepção do real. O brincar é
também um direito da criança que deve ser garantido a todos, independentemente de classe
social, etnia ou gênero. Conforme estabelece o texto da declaração Universal dos direitos das
crianças aprovado pela ONU em 1959, ―a criança deve desfrutar plenamente de jogos e
brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e as autoridades
públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito‖ (ONU, 1959).
Além de um direito, o brincar é algo próprio da criança. Por meio dessa agência ela
tem a possibilidade de experenciar novas formas de ação, imaginar, criar, ressignificar,
produzir, interagir e modificar a cultura em que está inserida. Quando a criança tem esse
direito garantido, ela se desenvolve com seus pares, cria e recria diversas possibilidades de
interagir e brincar, isso contribui para sua formação humana.
A partir da imersão como pesquisadora voluntária no ―Laboratório Especial de
Ludicidade/Brinquedoteca Profa. Dra. Soraiha Miranda de Lima‖, a brinquedoteca da
UFMT/Campus de Rondonópolis, pudemos perceber o quanto o brincar é importante e, por
outro lado, mesmo sendo professora da educação infantil a quase duas décadas, foi uma grata
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surpresa acompanhar a explosão de cultura que as crianças manifestam naquele espaço. Daí
surgiu o interesse em pesquisar ou aprofundar um pouco mais e teoricamente essa temática. O
ato de observar as crianças na brinquedoteca, durante suas brincadeiras, criações e
representações permitiu-nos uma aproximação do universo cultural infantil, ressignificando-o
como professora. Como estudante do mestrado e também na condição de pesquisadora, fomos
instigadas a outras indagações sobre a visão a respeito do brincar livre com um olhar mais
sensível nas interações das crianças entre os pares e com os adultos, oportunizadas por meio
das vivências significativas que elas constroem entre si, ou seja, as trocas por meio das
manifestações da cultura infantil.
Neste

sentindo,

o

objetivo

do

texto

é refletir

sobre

como

as

crianças

produzem/manifestam/modificam a cultura através do brincar. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica a partir de alguns autores das áreas tidas como de fundamentos da pedagogia,
entre elas a filosofia, sociologia e antropologia – pois compreende-se que o brincar, para ser
abordado minimamente, precisa do suporte desses e de outros campos teóricos com autores
que discutem temas relacionados à temática, tais como:

Benjamin (1996); Brougère

(1998;2010), Borba (1998;2007), Cunha (1998), Corsaro (2002;2011), Friedmann (2011),
Leite (2015), entre outros. Finalizamos destacando que a criança, por meio da interação com
os pares não só se apropria da cultura dos outros, como também produz e modifica a cultura
em que está inserida.
O texto está dividido em quatro seções. A primeira consiste a introdução,
onde é exposto o brincar como direito, objetivo e justificativa do tema abordado. A segunda
seção mostra o brincar como produção de culturas da infância que assume um papel essencial
porque se põe como produção de sentidos e significados na formação da subjetividade da
criança. A terceira seção traz os conceitos de cultura lúdica, cultura de pares e protagonismo
infantil. Por fim, encerramos o trabalho com algumas considerações finais.

2 O brincar como produção de cultura

Todas as crianças do mundo e de todas as épocas, em maior ou menor medida
brincam, conforme aponta Friedmann (2011):
Adentrar o universo teórico do brincar convida a descobrir sua história, os inúmeros
teóricos que, por diversos recortes, filosofaram, refletiram, pesquisaram e continuam
a brincar neste labirinto conceitual. Mas, mergulhar em suas brincadeiras possibilita
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descobrir quem são as crianças e o que elas nos dizem por intermédio das suas falas
lúdicas ou do seu imaginário (p. 67).

A autora ainda ressalta ―que as crianças já nascem inseridas numa determinada cultura
na qual irão aprender os conhecimentos prévios historicamente definidos de um outro grupo
social, na qual iram adquirir conhecimentos e desenvolver competências pessoais‖ (p. 64), ou
seja, produzirão cultura infantil. Essa gama de experiências que a criança recebe do grupo
que a antecede não é assimilado de maneira mecânica. As demandas do tempo em que essa
criança se encontra fazem com que ela desenvolva, muitas vezes, competências que são
diferentes daquela herdada por seus familiares. Assim,
A cultura de infantil é um tecido de fios diversos: da cultura da família da mãe, da
cultura da família do pai, da cultura criada da sua natureza, da cultura da escola, da
cultura dos seus grupos. Cada ser humano ‗carrega‘ uma cultura que irá se misturar
com as outras. Cada um ‗herda‘, reproduz, adentra e incorpora elementos das
diversas culturas(idem, ibidem. Grifos da autor

De acordo com Friedmann (2011), falar em uma cultura infantil é universalizar um
conceito negando particularidades sócio culturais, então e nesse sentido é mais adequado falar
em culturas infantis, no plural. A autora nos alerta que temos que ter cuidado, pois as culturas
podem não ser exclusivas do universo infantil: por exemplo, as brincadeiras infantis não
constituem uma área cultural exclusivamente ocupada pelas crianças. Para entender o que elas
fazem nessas brincadeiras, é necessário compreender seus significados: ―Nas culturas infantis
instauram-se ideias, valores costumes e conhecimentos que serão transmitidos por meio das
linguagens verbais e não verbais‖ (p. 66). Nesse sentindo o brincar é apenas uma dessas
linguagens, que compõe a cultura lúdica infantil, ou seja, o conjunto de experiências que
permite às crianças brincar juntas (BROUGÈRE 1998).
Quando brincam, as crianças exercem o seu direito de se expressarem de muitas
maneiras e aqui podemos elencar brevemente e de nenhuma maneira exaustiva, algumas ações
ou agências das crianças que observamos na brinquedoteca: elas correm, caminham, param,
observam, mexem nos brinquedos e procuram ou olham suas características e possibilidades,
exploram, inventam, trocam o lugar e a função dos brinquedos e materiais, montam,
desmontam, abandonam um brinquedo e passam logo para outro ou então ficam longo tempo
apenas com um brinquedo, sobem, descem, escorregam, caem, aquietam e dessa forma se
desenvolvem numa perspectiva integral à medida em que interagem com seus pares e
brinquedos, num determinado tempo e espaço. O brincar assim validado assume um papel
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essencial porque se põe como produto e produtor de sentidos e significados na formação da
subjetividade da criança.
As crianças produzem e reproduzem culturas, brincam e nisso reside sua
singularidade. As culturas infantis são, pois, produção e criação de significados. A questão é
o seguinte: estamos realmente garantindo para as crianças o direito do brincar para que haja
essa produção? Sabemos da importância dessa produção? Temos garantido condições, nas
unidades de educação infantil, para que as crianças brinquem? Valorizamos o brincar?
No sentido de ampliar a compreensão sobre o brincar, buscamos apoio em Walter
Benjamin que se ocupou da infância por meio de suas narrativas e reflexões filosóficas:
Pois é a brincadeira, e nada mais, que está na origem de todos os hábitos. Comer,
dormir, vestir-se, lavar-se, devem ser inculcados no pequeno ser através de
brincadeiras, acompanhadas pelo ritmo de versos e canções. É da brincadeira que
nasce o hábito, e mesmo em sua forma mais rígida o hábito conserva até o fim
alguns resíduos da brincadeira. Os hábitos são formas petrificadas, irreconhecíveis,
de nossa primeira felicidade e de nosso primeiro terror. E mesmo o pedante mais
árido brinca, sem o saber – não de modo infantil, mas simplesmente pueril –, e o faz
tanto mais intensamente quanto mais se comporta como um pedante (BENJAMIN,
1996, p. 253).

Para o autor, a criança aprende os demais hábitos da vida cotidiana por intermédio do
brincar. Em alguns momentos ela vai reproduzir, em suas brincadeiras, situações que
presenciou em seu contexto, trazendo, uma narrativa que marca as experiências que vivências.
No brincar as crianças trazem elementos simbólicos das suas realidades, ou seja, trazem
elementos das suas vivências. As percepções da realidade que as crianças manifestam através
do brincar trazem noções concretas dos seus contextos e das suas culturas. Brincar é uma
experiência de cultura importante não apenas nos primeiros anos da infância, mas durante
todo o percurso de vida de qualquer ser humano.
Ao brincar as crianças expressam estado de espírito e também conflitos. Entretanto,
muitas vezes as próprias crianças são capazes de harmonizar as situações. Pude notar esses
aspectos durante as monitorias na brinquedoteca. Numa observação, vi uma criança sentada
próxima à ―mesinha‖ de sinuca, olhando os seus colegas brincarem. Eu intervi e perguntei por
que ele não estava brincando. Ele disse: ―Eu estou!‖ Outra criança se aproximou de mim e
esclareceu: ―Tia, ele está brincando! Pra não dar briga, ele está esperando para jogar com
quem ganhar a partida, entendeu?‖. Eu respondi que sim, me distanciei e continuei a observálos. Comprovei, assim que ao brincar com seus pares, as crianças experimentam formas de
comportamento e socialização. Produzem e reproduzem regras, descobrem que elas existem,
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fazem combinados para ajustar às atividades que desenvolvem como nesse caso narrado - para
continuar a brincar têm que tomar decisões, esperar e partilhar.
As crianças também conseguem transmitir conhecimentos, desconstruir certezas, têm
o poder de quebrar paradigmas, flexibilizar corpos, dogmas e relações (FRIEDMANN, 2011).
Percebi – não como regra, mas como reincidência – que as meninas preferem as bonecas,
utensílios domésticos (fogãozinho, panelinhas facas, etc.) e os meninos, os carrinhos,
animaizinhos, bolas, etc. Durante minhas observações na brinquedoteca, por diversas vezes,
vi os meninos brincando de ―casinha‖ junto com as meninas, fazendo comidinha, como
também, vi as meninas brincando de bola e carrinhos, ou seja, durante o brincar a criança
rompe com essas divisões de gênero e compartilham espaços e brincadeiras de meninos e
meninas.
Se a criança não tem brinquedos, ela cria e transforma coisas do seu cotidiano em
brinquedos, ou seja, cria cultura. Utiliza materiais não estruturados e às vezes da própria
natureza para criar brinquedos, como pedras, frutos, galhos, papel, folhas, caixas de papelão,
entre outros. Sendo assim, ter ou não ter brinquedos, não impede que a criança brinque. Elas
constroem os seus próprios brinquedos de maneira criativa e autônoma. É nesse sentido que a
construção de brinquedos com elementos da natureza, segundo Leite (2015), é uma das
possibilidades de manifestação das culturas da infância:
Ao transformar a matéria-prima, a criança produz cultura. Ela cria um conjunto de
símbolos, significados, representações que expressam seus sentimentos, ideias,
desejos e contextos. Tanto na comunidade quanto nas escolas, se percebe que a
qualidade do brincar está necessariamente vinculada ao contato da criança com a
natureza ou com materiais não estruturados, como tecidos e caixas que possibilitam
a expressão do imaginário (p. 65).

O brinquedo é rico em significado. Segundo Brougère (2010), ao brincar com um
brinquedo a criança a explora todas as suas possibilidades para lhe dar sentido e
funcionalidade durante a brincadeira:
Através do brinquedo, a criança entra em contato com um discurso cultural sobre a
sociedade, (...). São produções que propõe um olhar sobre o mundo, olhar que leva
em conta o destinatário especial, que é a criança. Nesse aspecto, a especificidade do
brinquedo está no fato de ter volume, de propor situações originais de apropriação e
sobretudo em convidar à manipulação lúdica (p.69-70).

Pudemos observar na brinquedoteca, nesse sentido, a alegria das crianças ao andar de
bicicleta ou de patinete, objetos nem sempre acessíveis para muitas crianças da rede pública
municipal. Por outro lado, há uma grande oferta de brinquedos industrializados, peças de
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montar, brinquedos de puxar e empurrar, bonecas, muitos utensílios de cozinha, entre outros
que permitem às crianças essa exploração dos materiais da cultura.
Para Borba (2007), numa vertente sociológica,
A brincadeira é um lugar de construção de culturas fundado nas interações sociais
entre as crianças. É também suporte da sociabilidade. O desejo de brincar com o
outro, de estar e fazer coisas com o outro, é a principal razão que leva as crianças a
se engajarem em grupos de pares. Para brincar juntas, necessitam construir e manter
um espaço interativo de ações coordenadas, o que envolve a partilha de objetos,
espaços, valores, conhecimentos e significados e a negociação de conflitos e
disputas. Nesse contexto, as crianças estabelecem laços de sociabilidade e constroem
sentimentos e atitudes de solidariedade e de amizade (BORBA, 2007, p. 41).

Neste sentido, para o autor, a brincadeira pode ser considerada como um modo de
construir uma cultura fundada por meio das relações sociais entre as crianças. Essa vontade de
brincar dá um determinado suporte para a socialização entre eles. Quando brincam, há uma
interação uns com os outros, com a vontade de engajar em grupos e desta forma compartilhar
brinquedos, espaços e valores, estabelecendo consignas sem que haja conflitos. A partir disso,
através do brincar as crianças constroem laços afetivos e de cooperação e, algumas vezes,
também de disputas.
Para o autor, o brincar configura duas perspectivas ao mesmo tempo como produto e
prática cultural, ou seja, fruto das ações humanas transmitidas de modo inter-relacionadas
entre as crianças e os adultos e como forma de ação que cria e transforma significados sobre o
mundo. Ele ainda ressalta que o brincar é um dos pilares da constituição das culturas das
crianças. Compreende-se como significações e formas de ação social específicas que
estruturam as relações das crianças entre si, bem como os modos pelos quais interpretam,
representam e agem sobre o mundo.
Portanto, o brincar além de partir do imaginário é um diálogo com a vida social da
criança ao produzir conhecimentos e afirmação de quem são. (2007),
(...) a brincadeira é um fenômeno da cultura, uma vez que se configura como um
conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos construídos e acumulados pelos
sujeitos nos contextos históricos e sociais em que se inserem. Representa, dessa
forma, um acervo comum sobre o qual os sujeitos desenvolvem atividades
conjuntas. Por outro lado, o brincar é um dos pilares da constituição de culturas da
infância, compreendidas como significações e formas de ação social específicas que
estruturam as relações das crianças entre si, bem como os modos pelos quais
interpretam, representam e agem sobre o mundo. (

No conjunto das afirmações dos autores aqui apresentados, pudemos ampliar nossa
compreensão sobre o quão rica é essa atividade da criança, o brincar. Algumas vezes, como
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professora da educação infantil, temos que defender esse momento diante dos pais e da
própria gestão da escola que, por não ter conhecimentos suficientes, acreditam que o brincar é
perda de tempo. Na próxima seção vamos apresentar mais elementos em defesa do brincar.

3 Cultura lúdica infantil

Nada na brincadeira da criança é trivial, todos os atos envolvidos são signos que
representam facetas das culturas infantis. É um diálogo com a sua vida social. Para Benjamin
(1996), olhando o graúdo das brincadeiras encontramos as desigualdades, pois manifestam
produção de conhecimentos, portanto, é produção de cultura. Cunha (1998) afirma que:
É brincando que a criança mergulha na vida, sentindo-a na dimensão de suas
possibilidades. No espaço criado pelo brincar nessa aparente fantasia, acontece a
expressão de uma realidade interior que pode estar bloqueada pela necessidade de
ajustamento às expectativas sociais e familiares (CUNHA, 1998, p. 35)

Para a autora, a organização dos espaços para brincar, seja numa brinquedoteca ou na
unidade de educação infantil, deve ser pensada tendo como princípio oferecer um lugar
acolhedor e prazeroso para a criança, isto é, um lugar onde as crianças, tanto os meninos,
como as meninas, possam brincar, criar e recriar suas brincadeiras da maneira que quiserem.
É nesse espaço que por meio da imaginação elas darão curso aos seus desejos de criar e
ordenar o mundo externo ao seu alcance.
Para Brougère (1998), brincando a criança adquire e constrói sua cultura lúdica sendo,
portanto, um conjunto de experiências lúdicas acumuladas no tempo, começando pelas
primeiras brincadeiras desde bebê.
Assim, a produção da cultura lúdica das crianças se constitui por meio das relações
estabelecidas pelas crianças entre si, umas com as outras, com os adultos, mediadas pelo
espaço e pelos materiais com que se defrontam, resultando naquilo que alguns sociólogos
chamam de interação e socialização entre os pares. Sarmento (2003) descreve que, ―as
culturas da infância constituem no mútuo reflexo de uma sobre a outra das produções
culturais dos adultos para as crianças e das produções culturais geradas pelas crianças nas
suas interações de pares‖ (p. 8).
Corsaro (2011), define cultura de pares infantis como ―um conjunto estável de
atividades e rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e
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compartilham em interação com as demais (p. 128)‖. Nesse sentindo, o autor compreendeu
que as crianças não experimentam as informações do mundo adulto sozinhas, isoladas. Essa
assimilação é partilhada, primeiramente por um adulto, na relação da família com a criança e
depois entre as próprias crianças. Segundo o autor, as crianças se apropriam criativamente das
informações do mundo adulto para produzir sua própria cultura de pares. Portanto, observar as
crianças brincando na brinquedoteca, nos possibilita compreender as culturas infantis.
Corsaro (2002) estabelece que:
As crianças apropriam-se criativamente da informação do mundo adulto para
produzir a sua própria cultura de pares. Tal apropriação é criativa na medida em que
tanto expande a cultura de pares (transforma a informação do mundo adulto de
acordo com as preocupações do mundo dos pares) como simultaneamente contribui
para a reprodução da cultura adulta (2002, p. 114).

Nesse sentindo, as crianças recebem e se re-apropriam das suas percepções sobre
cultura e, por meio nas interações através do brincar, produzem culturas e as modificam.
Posteriormente as utilizam para participar do mundo dos adultos. O autor ainda destaca que:
[...] o processo é reprodutivo no sentido em que as crianças não só internalizam
individualmente a cultura adulta que lhes é externa, mas também se tornam parte da
cultura adulta, isto é, contribuem para a sua reprodução através das negociações com
adultos e da produção criativa de uma série de culturas de pares com as outras
crianças (p. 115).

Assim, percebemos, o brincar é uma atividade e não deve ser entendido apenas como
uma resposta a um estímulo, mas como uma relação estabelecida com um contexto social,
implicado dentro de um sistema cultural. Ao brincar, a criança está alterando o contexto e a si
mesma. Nesse sentido, Corsaro (2011), reforça a ideia da criança como ator social capaz e
competente de agir na sociedade na qual está inserida, rompendo com a ideia da criança como
um ser passivo e enfatiza a importância de vivências coletivas. O autor considera que a
perspectiva sociológica deve considerar os processos de apropriação, de reinvenção e de
reprodução realizados pelas crianças, levando em consideração a ―reprodução interpretativa‖
no brincar, pois elas não se limitam a interiorizar a cultura adulta, pelo contrário, tornam-se
parte, contribuem e negociam com a mesma, produzindo, desta maneira, as suas próprias
culturas infantis com seus pares.
De acordo com Borba(1998),
O brincar está estreitamente associado à sua formação [das crianças] como sujeitos
culturais e à constituição de culturas em espaços e tempos nos quais convivem
cotidianamente. Esse saber, base comum sobre a qual as crianças desenvolvem
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coletivamente suas brincadeiras, é composto de elementos exteriores e interiores às
comunidades infantis (BORBA, 1998, p. 39).

Desse modo o brincar está ligado à forma como as crianças, sujeitos sociais,
pertencentes a diferentes grupos sociais, de gênero, de etnia, são capazes de produzir culturas
em espaços e tempos de modo muito criativo. Essas produções são compostas de informações
e de experiências de seu contexto e do contexto de seus pares.
Segundo Brougère (1998) a cultura lúdica resulta de uma experiência lúdica, é então
produzida pelo sujeito, ela não está isolada da cultura geral. O autor ainda enfatiza que a
cultura lúdica como toda cultura é produto da interação social que lança suas raízes na
experiência social, ou seja, na interação entre mãe e o bebê. Por exemplo: Desde da barriga da
mãe a criança começa um processo de construção e descobertas. Depois ao nascer, aos
poucos, ela expande suas possibilidades no brincar com o próprio corpo, inicia as brincadeiras
labiais, canções de ninar que ouve do adulto, o brincar de ―escondeu-achou‖ (VINCZE, 2011,
p. 79), enfim, essas pequenas atividades vão inserindo, gradativamente, a criança na cultura..
Para Brougère essa experiência não é transferida para o indivíduo, pois defende que a
criança é um co-construtor da cultura, não mero receptor passivo. Para Corsaro (2002), ―as
crianças não apenas internalizam a cultura, mas contribuem ativamente para a produção e a
mudança cultural (p. 131)‖.

4 Considerações finais

O presente texto se propôs a abordar o tema da cultura lúdica infantil e objetivou uma
reflexão sobre como as crianças produzem/manifestam cultura através do brincar. Tendo em
vista análise feita, compreendemos que enquanto brincam as crianças não só reproduzem as
manifestações e representações do mundo dos adultos, mas também elaboram e produzem
culturas a partir dessas relações.
Consideramos como cultura lúdica infantil todas as produções das crianças através do
processo de interação e socialização durante o brincar. Nesse processo, as crianças
compartilham suas vivências e conhecimentos, tornando-se não apenas meros receptores da
cultura que as cerca, e sim sujeitos ativos nesse processo, se apropriando e reinterpretando
seus elementos. Deste modo, entende-se que a criança por meio da interação com os pares não
só se apropria da cultura dos outros, como também produz cultura.
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Observando-as para melhor conhecê-las, compreendendo seus universos e referências
culturais, seus modos próprios de sentir, pensar e agir, suas formas de se relacionar com os
outros e com os brinquedos podemos perceber as alianças, amizades, hierarquias, questões de
gênero e relações de poder entre pares. Como professora da educação infantil, esses
conhecimentos têm sido profundamente reveladores para a nossa prática pedagógica.
Estabelecendo elos com base no que observamos durante o brincar livre na
brinquedoteca, momento em que propiciamos para as crianças possibilidades para ricas
interações, compreendemos que é preciso deixar que as crianças brinquem, pois durante o
brincar elas, imaginam, criam, exploram, experimentam, constroem e descontroem elementos
significativos para sua ampliação e afirmação de conhecimentos sobre o mundo.
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COMO SE DÁ O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE E
AUTONOMIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ANJO DA
GUARDA, GIRASSOL E CIEI ANJO GABRIEL NA CIDADE DE LUCAS
DO RIO VERDE - MT
Adriana Pereira de Souza (Claretiano) – dripereira79@gmail.com
Mary Taciana Alves Clemente (UFPB) – marylucastacyana@gmail.com
Resumo:
Este estudo apresenta os elementos de construção no processo de autonomia e identidade infantil no contexto de
teóricos e apontamentos feitos por profissionais da educação -monitores, professores e gestora de Creches e CIEI
de Lucas do Rio Verde – MT, em seus diferentes aspectos e funções. O objetivo consiste em evidenciar a forma
pela qual se dá o processo de construção de identidade e autonomia na educação infantil na creche em tela.
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e de observações
desenvolvidas mediante o exercício da prática pedagógica de um grupo de profissionais da educação que atuam
em Creche e CIEI.
Palavras-chave: Autonomia. Identidade. Educação Infantil..

1. INTRODUÇÃO –

Para melhor compreendermos o fenômeno em questão, demostramos as diferenças e
similaridades de duas palavras distintas ―autonomia e identidade‖ ambas acompanhadas do
termo desenvolvimento infantil, situadas pelas Diretrizes Curriculares para a Educação
Infantil (2010).
Segundo o dicionário Aurélio de Português (2019) autonomia significa “Liberdade
moral ou intelectual. Independência administrativa‖. Diante da mesma fonte de pesquisa
Identidade é ―circunstância de um indivíduo ser aquele que diz ser ou aquele que outrem
presume que ele seja‖.
Quando essas palavras são acompanhadas do termo desenvolvimento infantil as
amplitudes dessas palavras tomam uma direção vinculada a atitudes e procedimentos
individualizados das crianças e procedimentos que viabilizam essas atitudes. Tais momentos
são reforçados por procedimentos pedagógicos que auxiliam na aquisição desse processo de
formação infantil. A posição da escola ou creche nesse processo pode desencadear várias
reações tanto positivas quanto negativas no desenvolvimento infantil.
Os conceitos anteriormente citados são um norte, porém o significado das palavras
não será ignorado e com certeza acrescentaremos o pensamento de teóricos que
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enriqueceram as observações feitas em duas Creches e um CIEI localizados em Lucas do
Rio Verde Munícipio do Mato Grosso Brasil.
No presente relato vamos conceituar e contextualizar identidade e autonomia de
acordo com as vivências encontradas nas Creches e CIEI, de forma a contextualizar a
construção identitária e evidenciar os aspectos relativos ao processo de construção
identitária e de autonomia das crianças da educação infantil das creches e CIEI em telas.

2.Contextualização da construção identitária;

Construção da identidade passa por caminhos onde a educação tem seu papel, porém
os aspectos psicológicos da construção de uma identificação pessoal vão além da
caracterização pessoa em ações e aspectos físicos. A identificação deste conceito este paralelo
com as vivencias sociais e culturais do indivíduo sedo assim uma construção social, familiar e
educacional.
Segundo Moura (2005)
A recente moda da identidade é o prolongamento do fenômeno da exaltação da
diferença que surgiu nos anos setenta e que levou tendências ideológicas muito
diversas e até opostas a fazer a apologia da sociedade multicultural [....] (P.49)

Observamos que essa afirmação exalta as questões sociais e multiculturas que
evidenciamos diariamente no convívio escolar, está fora desse pensamento contemporâneo e
negligenciar a formação do indivíduo de maneira a integrar a sua maneira de viver com o
ambiente e a s sociedade em que o mesmo está inserido.
A dificuldade de conceituar o processo de construção indenitária deve-se ao fato de
que uma criança recebe o tempo todo influencias do meio onde está inserido a mesma passa
por fazes momentos de construções individuais e coletivas então pode-se afirmar que a
palavra sozinha não pode estar mencionada quando se trata do processo de formação
identitária, pois a formulação dessa característica recebe influencias.
Então pensar que Jean Piaget (1896-1980), desenvolveu a um pensamento relativo a
psicologia genética garantindo que os saberes derivam da construção e desconstrução da
criança não importando o conhecimento vindo de fora sai totalmente do contexto relativo a
definição de contextualização do processo identitário proposto na realidade vivenciada nesse
artigo, formulado em saberes coletivos e definidos pelos relatos de experiências evidenciados
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nesse texto relativo a duas Creche e um CIEI no município de Lucas do Rio Verde – MT
Brasil.

3.Evidencias da construção indenitária e de autonomia das crianças da educação
infantil das Creches e CIEI
Em todos os instantes vivenciamos o processo de construção identitária e autonomia
infantil dentro das unidades escolares. A criança está inserida em um mundo muito próprio,
mas a escola e a creche quebram algumas regras de seguridade vivenciadas no ambiente
familiar os pequenos se tornam mais independentes e com muita facilidade montam seus
grupos sociais diferenciados das relações vividas no meio da família.
Na verdade, A perspectiva mencionada anteriormente, não é uma regra. Existe
momentos onde a criança não consegue inteiração isso muda de acordo com a sua formação
identitária e autonomia cada ser tem suas particularidades mesmo sendo um mesmo meio
social.
Construir a identidade implica conhecer os próprios gostos e preferências e dominar
habilidades e limites, sempre levando em conta a cultura, a sociedade, o ambiente e as pessoas
com quem se convive. Esse autoconhecimento começa no início da vida e segue até o seu fim,
mas é fundamental que alguns conhecimentos sejam adquiridos ainda na creche e CIEI.
A autonomia, segundo o mesmo referencial curricular é ―a capacidade de se conduzir
e de tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, a perspectiva pessoal,
bem como a perspectiva do outro‖. Mais do que autocuidado – saber vestir-se, alimentar-se,
escovar os dentes ou calçar os sapatos -, ter autonomia significa ter vontade própria e ser
competente para atuar no mundo em que vive. É na creche que a criança conquista suas
primeiras aprendizagens – adquire a linguagem, aprende a andar, forma o pensamento
simbólico e se torna um ser sociável, O CIEI da continuidade ao processo identitário e de
autonomia seguindo regras em sua vida social.
As variações de comportamento serão relatadas nos tópicos abaixo dando enfoque a
cada instituição relacionadas. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, identidade remete à ideia de distinção. Afirma o documento: ―é uma marca
de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as características físicas,
de modos de agir, de pensar e da história pessoal‖.
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Sendo assim os títulos e subtítulos se referem a instituições diferenciadas e localizadas
em espaços sociais diferentes e também funções diferenciadas ocupadas por profissionais da
educação em suas respectivas funções.
3.1 – Gestão
O processo de Gestão na Creche tem de ser pensado de maneira unificada com as
propostas educacionais do Governo Federal, Estadual e Municipal. Tais diretrizes precisam
ser normatizadas de acordo como as leis brasileiras buscando a integralidade dos educandos
em consonância com LDB 9394/96 no art. 29 e 30 regida pela Lei 12.769/2013 que trata da
certificação da educação Infantil como sendo a primeira etapa da educação básica e como
finalidade de desenvolver a criança nos aspectos psicológicos, intelectual e social no
complemento da ação da família e da comunidade. De acordo com o documento curricular de
Lucas do Rio Verde:
Essas experiências que estão relacionadas ás necessidades de educação e de cuidado,
são garantidas pelas práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professor, tendo as
interações e as brincadeiras como eixos centrais dos Campos de experiências (2018,
p.17).

Esses campos de experiências permitem que a criança use esses momentos de
brincadeiras para desenvolver sua autonomia e construir sua base identitária. A gestão precisa
estar de posse destes conceitos garantidos pela lei para definir as ações juntamente com o
corpo docente do CIEI e Creche fazendo com que seja possível a total garantia desse processo
de construção sem esquecer dos conceitos basilares da formação humana onde a criança está
inserida em um contexto social sem abandonar suas raízes conceituais e formação
individualizadas.
Gerir esse processo não é facilitado pelas condições vigentes muito pelo contrário a
própria gestão encontra barreiras em seus próprios conceitos de formação identitária sendo
muito necessário que a mesma se aprofunde em estudos para que possa dar conta de instruir o
melhor possível do crescimento coletivo das partes envolvidas.
Vivenciar esses instantes é gratificante, fazer parte e inexplicável, saber que a rede de
trabalho onde você faz parte tem um olhar desafiador demostra uma satisfação enorme onde a
importância não se desenvolve nas aparências e sim nos resultados, essa noção do que está
certo é que proporciona a gestão da Creche Anjo da Guarda uma vontade inexplicável de
acompanhar o desenvolvimento de todos os processos educacionais desde as formações até
mesmos as festas temáticas que visão a construção deste cidadão autônomo chamado aluno,
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cada ação desenvolvida está atrelada a um planejamento que foi conduzido por um estudo e
que vai proporcionar o desenvolvimento integral da criança, podemos aprender até mesmo
com as falhas que certamente aparecem, mas nada de devastador, pois sabemos que temos um
norte a seguir de acordo com o ― Documento de Referência Curricular para a Rede Municipal
de Lucas do Rio Verde‖ para Educação Infantil.

3.2 – Creche
As evidências da autonomia e identidades, no infantil 03 da Creche Girassol localizada
no Município de Lucas do Rio Verde MT/ Brasil. As atividades de construção da identidade
são elaboradas com as crianças, com proposta de evidenciar o reconhecimento da própria
imagem e a do outro, através de espelho, contorno deles em papel ou no chão, para observar o
seu tamanho, as partes do corpo e diferenciar a semelhança com do outro, e analisar como
cada criança interage nesse desenvolvimento.
Na autonomia as atividades incluem tarefas e desafios, onde conhecem as letras, os
números, as cores, as sensações, enfim todos os objetos que o as cercam. Além do mais as
crianças são capazes de comer sozinhas, guardar os brinquedos, calçar os chinelos de fácil
manuseio, ir ao banheiro etc. Incentivar a autonomia é fundamental para o desempenho
cognitivo das crianças. Nesse instante é que a função de monitora faz a interação das crianças
com as atividades diárias e coletivas onde fica visível autonomia e a construção identitária,
pois as mesmas são conduzidas a independência com o auxílio dos monitores que participam
dos momentos rotina da sala de aula.
3.3 – CIEI
Na Educação Infantil, fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças
pequenas significa ajudá-las a progredir na definição da própria identidade, no conhecimento
e na valorização de si mesmas. Explorar o eixo identidade e autonomia envolve ajudar os
pequenos a desenvolver o reconhecimento da própria imagem, essas oportunidades de
exploração vão ajudá-los a manter o contato com a própria imagem e a identificar a figura do
outro. No infantil IV do CIEI Anjo Gabriel as atividades desenvolvidas são: desenvolver o
autoconhecimento, fortalecer a identidade, promover a imaginação, trabalhar a autoestima,
introjecção de limites, favorecer o desenvolvimento da autoestima.
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Portanto, a construção de uma autoimagem positiva, requer que, na creche, as crianças
tenham experiências positivas em situações que lhes permitam ganhar confiança em suas
capacidades e que sejam visualizadas como crianças com capacidades e possibilidades de
desenvolvimento pleno. Tal perspectiva dá segurança, que consiste em um elemento básico
para que as crianças possam se colocar à disposição para realizar novas experiências. É
importante observar que não se trata de renunciar à exigência e ao controle, e sim, de
endereça-la a um contexto educativo, afetuoso e de respeito.
4.Considerações Finais
A mudanças de pensamentos sobre as diversas fases identitária e autonomia são
demasiadamente uma construção do todo concluindo-se que o processo da Creche, do CIEI e
da gestão de ambos são experiências vividas dentro de contextos separados, mas unidos por
diretrizes educacionais necessária para que as partes não se percam no movimento
educacional.
As questões aqui discutidas têm correlação, pois fazem parte do desenvolvimento
constante da educação sendo um cronograma de vivencias montando fatos que vão perdurar
durante toda a vida de gestores, professores, monitores e o mais importante participante deste
trabalho e a a criança como protagonista de suas próprias vivencias conduzidas por pessoas
habilitadas para conduzir esses momentos significativos e transformadores.
Esses fatos marcantes da infância de construção da identidade e autonomia infantil
também fazem parte da construção de vida vivenciada pelos profissionais envolvidos dentro
das instituições citadas, pois as mesmas são envolvidas como delimitadoras dos avanços
constituídos nesse processo ou como uma tentativa de acerto onde a criança e a beneficiaria
de tanto investimento emocional.
Os acertos são reconhecidos pelos bons convívios vivenciados nas atividades diárias
das Creches e CIEI, pois, as mesmas funcionam como sendo lugares de exploração do
individual e coletivo constituindo vivências e oportunizando saberes relacionados com
conteúdo, mas principalmente dando ferramentas para serem usadas durante todo o
processo educacional.
Finalizamos com um texto do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(Brasil, 1998, p. 19), onde o mesmo inteira as experiências de vivências sendo assim um
exposto do que relatamos.
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[...] nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são
próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para
compreender o mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e,
por meio das brincadeiras, explicitam as condições da vida a que estão submetidas e
seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças se
utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de
terem idéias e hipóteses originais sobre o que buscam desvendar. Nessa perspectiva
as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com
as outras pessoas e com o meio. (BRASIL, 1998, p.19).

Concluímos com esse relato de observação das vivências aqui compartilhadas na Rede
Pública de Lucas do Rio Verde, MT/ Brasil, mostrando o quanto a educação faz parte de
nossas vidas enquanto profissionais e ao mesmo tempo como esses recortes podem
influencias nas vidas de nossos alunos, sendo eles o alvo destes estudos contendo o máximo
de possibilidades e intenções de acertos.
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Resumo:
Este texto objetiva, a partir de alguns indicadores socioeconômicos da condição adolescente no Brasil,
estabelecer relações com a realidade dos adolescentes em conflito com a lei, de modo a revelar fatores
determinantes e causais que os confinam nesta situação. Será traçado, inicialmente, um breve panorama da
condição adolescente no Brasil, valendo-se de indicadores estatísticos que possibilitem a compreensão do
contexto de desigualdades sociais, acentuadas e latentes, sob o qual se encontra submetida parcela significativa
desse segmento etário. Posteriormente, serão apresentados dados situacionais em relação aos adolescentes em
conflito com a lei e aos atos infracionais cometidos. A problematização destes indicadores serve de referência
na composição do quadro macrossocial no qual emergem e se desenvolvem as ações do sistema socioeducativo
(SINASE) e suas possibilidades efetivas de garantia de direitos aos adolescentes em conflito com a lei, que é o
objeto central de reflexão deste estudo.
Palavras-chave: Adolescente. Adolescente em conflito com a lei. Sistema Socioeducativo.

Introdução

Este artigo toma como objeto de reflexão alguns indicadores socioeconômicos da
condição adolescente no Brasil intencionando, a partir deles, estabelecer relações com a
realidade dos adolescentes em conflito com a lei, de modo a revelar fatores determinantes e
causais que os confinam nesta situação.
De partida, será traçado aqui um panorama breve da condição adolescente no Brasil,
valendo-se de indicadores estatísticos que possibilitem a compreensão do contexto de
desigualdades sociais, acentuadas e latentes, sob o qual se encontra submetida parcela
significativa da adolescência brasileira. Posteriormente serão apresentados dados situacionais
em relação aos adolescentes em conflito com a lei e aos atos infracionais cometidos. A
problematização destes indicadores serve de referência na composição do quadro
macrossocial no qual emergem e se desenvolvem as ações do sistema socioeducativo
(SINASE) e suas possibilidades efetivas de garantia de direitos aos adolescentes em conflito
com a lei, que é o objeto central de reflexão deste estudo.
Inicialmente, retoma-se que é com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que a questão dos direitos fundamentais da
criança e do adolescente passa a ocupar a agenda das políticas públicas brasileiras. A partir
desse marco, incorporou-se na legislação a Doutrina da Proteção Integral (em substituição à
Doutrina da Situação Irregular), cujos princípios foram definidos pela Convenção
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Internacional sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1989
(ROSEMBERG; MARIANO, 2010).
Estabeleceu-se, assim, que as crianças e os adolescentes devem ser considerados
sujeitos de direitos e não meramente objetos da norma jurídica. Este paradigma passa a guiar
a atuação do Estado, por meio de políticas públicas e sociais, no trato às questões que
envolvem esse segmento etário. O aparato legal disposto no ECA tem como objetivo
materializar o princípio do respeito à condição de pessoa em processo de desenvolvimento,
além de demarcar a sua prioridade absoluta. Prioridade essa que deve levar em conta o
processo constante de transformação nos múltiplos aspectos de seu desenvolvimento: físico,
mental, moral e social.
Foi o Movimento Nacional de Promoção e Defesa de Direitos de Crianças e
Adolescentes, por meio de emenda popular, o responsável pela inclusão na Carta
Constitucional do Artigo 227, que aponta, como prioridade absoluta, assegurar à criança e ao
adolescente ―o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária‖ (BRASIL, 1988, p. 128-129).
Nessa direção, é importante destacar e reconhecer como o marco legal constitucional
de 1988 representa avanços com relação ao reconhecimento dos direitos de criança e
adolescente, expressos no Artigo 227, em que são dispostas as transformações em relação à
sua concepção com a postulação de princípios e valores que passam compor a Doutrina da
Proteção Integral. Esta direção é retomada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA/Lei 8.069/90.
Compartilha-se, aqui, do conceito de adolescência que a toma como construção
social, resultado de transformações socioeconômicas da sociedade ao longo dos séculos XVIII
e XIX. Considera-se, assim, a adolescência como processo relativo a um período da vida de
um indivíduo, fase que é marcada por transformações biológicas, físicas e emocionais, situado
na passagem da infância para a idade adulta, construção que é, portanto, recente (VOLPI,
2012).
O ECA estabelece, na demarcação etária, que o/a adolescente é a pessoa entre 12
(doze) e 18 (dezoito) anos de idade. Sabe-se, porém que existem diversas acepções para a
definição conceitual e de recorte de idade no enquadramento da adolescência e que vão
interferir no direcionamento de ações específicas a esse público. Por isso que na tentativa de
melhor definir quem é seu público alvo, o ECA considera desde aspectos etários, à visão da
criança e do adolescente e sua situação, regular ou irregular. Em todos os casos, sujeitos de
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direitos. O ECA defende, portanto, a garantia dos direitos humanos infanto-juvenis, com
medidas previstas tanto no âmbito de políticas sociais básicas, assistenciais, como na proteção
e defesa jurídico-social‖ (FERNANDES, 2009, p.87), para que, assim, a criança e o
adolescente sejam preservado em sua fase, e contemple o usufruto de seus direitos como deve
ser.
2. O perfil adolescente no Brasil – informações essenciais

Segundo dados do IBGE (2013) demonstrados nos estudos de Silva e Oliveira
(2016), os adolescentes brasileiros de 12 a 18 anos incompletos totalizavam, naquele ano,
21,1 milhões de pessoas, ou 11% da população brasileira, distribuídos entre as regiões do
País. A região Sudeste concentrava a maior proporção dos adolescentes, 38,7%; seguida pela
região Nordeste, com 30,4%. Posteriormente, seguem as regiões Norte (10,2%), Centro-Oeste
(7,4%) e Sul (3,3%).
Como será possível observar nos dados que serão apresentados na Tabela 01, há uma
permanência em igualdade proporcional à distribuição dessa população em relação ao sexo,
representada em 51,19% de homens e 48,81% de mulheres. No que se refere à raça/cor,
58,9% dos adolescentes de 12 a 17 anos se autodeclararam negros (pretos e pardos), 40,4% se
autodeclararam brancos e menos de 1% se declarou de outras raças. Verifica-se ainda que a
grande maioria (82,16%) reside nas áreas urbanas.
Os dados referentes à escolarização dos adolescentes indicam que há um
descompasso entre a idade e o grau de escolaridade apresentado, sobretudo entre os jovens
que se encontram na faixa de 15 a 17 anos, que deveriam estar cursando o ensino médio ou já
tê-lo concluído. Aproximadamente um terço desses adolescentes (22,33%) ainda não havia
concluído o ensino fundamental e somente 1,32% havia finalizado o ensino médio.
Tabela 1 - Características sócio-demográficas dos jovens adolescentes de 12 a 17 anos (2013) (em %) no Brasil
Características

De 12 a 14 anos

De 15 a 17 anos

Total

49,63

50,37

100

Masculino

51,54

50,85

51,19

Feminino

48,46

49,15

48,81

População de 12 a 17 anos
Sexo

Escolaridade
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93,30

27,00

59,90

Fundamental incompleto

3,47

22,33

12,97

Médio completo

0,00

1,32

0,67

Médio incompleto

0,41

32,58

16,61

Superior Incompleto

0,00

0,10

0,05

Sem escolaridade

0,64

0,52

0,58

Branca

40,22

40,69

40,45

Negra

59,22

58,62

58,92

Outra

0,56

0,70

0,63

Urbano

81,45

82,85

82,16

Rural

18,55

17,15

17,84

Fundamental completo

Raça/cor

Área

Fonte: IBGE (2014). Elaboração: Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea. (SILVA e Oliveira).

Os dados dispostos na tabela a seguir, Tabela 02, demonstram que dos 10,6 milhões
de jovens de 15 a 17 anos, mais de 1 (um) milhão não estudava e nem trabalhava; 584,2
somente trabalhavam; e aproximadamente 1,8 milhões conciliavam as atividades de estudo e
trabalho.
Entre os adolescentes que não estudavam e não trabalhavam é possível colocar em
destaque as características da desigualdade social do país: a maior parcela é negra (64,87%) e
de mulheres (58%); a maioria é pobre e vive em famílias com renda per capita inferior a 1
salário mínimo. Os jovens adolescentes que já estão fora da escola e só trabalham apresentam
perfil semelhante ao dos adolescentes anteriormente destacados, com a diferença de que, neste
grupo, os homens são maioria e representam 70,65%, enquanto as mulheres representam
menos de um terço (29,35%).
Os adolescentes que não estão estudando e apenas trabalham também são, em sua
maioria, negros (61,46%) e pobres (63,68%). Esse perfil de exclusão também se repete entre
os adolescentes que conciliam o trabalho e estudo: estes são majoritariamente do sexo
masculino (60,75%), negros (59,8%) e pobres (63,03%).
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Tabela 2- Distribuição de jovens adolescentes de 15 a 17 anos por tipo de atividade (2013) (em% )no Brasil
Características
selecionadas

Só estuda

Estuda e trabalha

Só trabalha

Nem estuda
nem trabalha

Brancos

42,15

39,48

37,84

34,49

Negros

57,15

59,8

61,46

64,87

Outras raças

0,7

0,71

0,7

0,64

Total

100

100

100

100

Homem

48,16

60,75

70,65

41,88

Mulher

51,84

39,25

29,35

58,12

100

100

100

100

67,11

63,03

65,68

83,50

17,92

24,81

23,48

9,14

5,12

5,83

5,93

4,19

9,85

6,34

4,9

3,17

100

100

100

100

7.210.636

1,763.990

584.2288

1.083.489

Total
Vivem em famílias
com renda familiar
per capita inferior a
1 SM
Vivem em famílias
com renda familiar
per capita de 1 a 2
SMs
Sem declaração de
rendimento
Vivem em famílias
com renda familiar
per capita superior
a 2 SMs
Total
Total

(números

absolutos)
Fonte: IBGE (2014). Elaboração: Disoc/Ipea. (SILVA e OLIVEIRA).

A terceira tabela, apresentada a seguir, refere-se às características sociais dos jovens
adolescentes de 15 a 17 anos que estão inseridos em atividades laborais. No Brasil, o trabalho
é permitido entre os 14 e 15 anos na condição de jovem aprendiz. Entre os 16 e 17 anos, o
trabalho é liberado desde que não comprometa a vida escolar do adolescente e ocorra em
condições dignas e seguras.
Os dados dispostos na tabela 03 evidenciam que 85,8% dos adolescentes de 15 anos
que trabalham ganham menos de 1 salário mínimo, e mais de 60% dos jovens de 15 a 17 anos
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não consegue sequer alcançar esse valor. Válido enfatizar que a ampla maioria (89,3% e
71,2%, dentro do recorte etário exposto) desenvolve atividades na informalidade, desprovidas
de qualquer tipo de proteção social. No que se refere aos níveis de escolarização dos
adolescentes que trabalham, 90% daqueles com 15 anos não concluíram o ensino
fundamental, e 69,4% dos jovens de 16 a 17 anos também não completaram esse nível de
ensino. A quase totalidade dos jovens adolescentes de 15 a 17 anos que trabalham (100% e
99%, respectivamente) vive em famílias extremamente pobres.

Tabela 3 - Características sociais dos jovens de 15 a 17 anos que trabalham - Brasil (2013) no Brasil
Características selecionadas

Com 15 anos

Jovens ocupados que ganham

De 16 a 17 anos
85,80

61,40

na

89,30

71,20

não

90,10

69,40

100

99

menos de 1 SM
Jovens

ocupados

informalidade
Jovens

ocupados

concluíram

o

que

ensino

fundamental
Jovens ocupados que vivem em
famílias muito pobres (20% mais
pobres)
Fonte: IBGE (2014). Elaboração: Disoc/Ipea. (SILVA e Oliveira).

Neste ponto da análise, cabe refletir sobre a relação que se estabelece entre a
condição social de pobreza e desigualdade social que se evidencia nos dados sobre a condição
socioeconômica e sócio-demográfica dos adolescentes na atualidade, compreendendo que a
problemática da situação de conflitos cometidos e sofridos pelos jovens que têm suas vidas
marcadas

pela

desigualdade

social,

pode

ser

potencializada

pela

sua

condição

socioeconômica,

3. Adolescentes em conflito com a lei e sua relação com as vulnerabilidades
socioeconômicas

Para Silva e Oliveira (2016), a própria especificidade social da condição do ser
adolescente torna esse grupo populacional especialmente submetido à vulnerabilidade dada
sua condição de sujeito em processo de desenvolvimento e pela instabilidade e indefinição de
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seu lugar na sociedade contemporânea, sobretudo em relação a sua ―autonomia relativa,
(in)dependência financeira e responsabilidades e direitos ambíguos no que se refere a sua
participação no mercado de trabalho‖ (SILVA e OLIVEIRA, 2016, p. 302), o que submete
essas pessoas aos impactos mais imediatos das condições socioeconômicas adversas. É
necessário considerar que os jovens são particularmente suscetíveis ao apelo do risco e têm
sua identidade social construída, em grande medida, pela ideia de transgressão, o que
configura um quadro complexo de vulnerabilidade, o qual a pobreza ou, de forma ampliada, a
desigualdade social é capaz de potencializar.
Depreende-se, pois, que a incursão no tráfico de drogas ilícitas e a prática de furtos,
por exemplo, podem representar uma alternativa, por vezes, a única alternativa restante como
possibilidade para obtenção de meios para atender necessidades de trabalho, motivada pelo
anseio por ascensão social para o adolescente que vive nas regiões periféricas dos grandes
centros urbanos, ainda que tal caminho o exponha aos riscos sociais e à criminalização. Esta
análise permite compreender que a experiência da violência entre esse grupo etário,
considerada com relação à vulnerabilidade própria da condição juvenil, aliada às condições de
desigualdade social e socioeconômicas imperativas, incitam tensões e frustrações que
repercutem diretamente sobre seus processos de integração social.
Nos termos de Silva e Oliveira, (2016), a categoria de vulnerabilidade social
representaria a mediação entre os níveis de desigualdade e violência entre jovens; mediação
esta cujo mecanismo explicativo pode ser identificado nas frustrações que ela alimenta e que
influenciam decisivamente sobre o processo de construção identitária deste adolescente. É a
desigualdade social extremada que suscita e fomenta uma maior insatisfação entre os jovens
de baixa renda em face da comparação que se estabelece entre a sua própria condição
socialmente desvalorizada. A desigualdade social exprime uma circunstância relativa de
privação de direitos que amplia e potencializa as condições de vulnerabilidade social da
população pobre.
O que se pode reter dessa discussão, ainda sob o lastro das autoras mencionadas, é
que o fenômeno contemporâneo do ato infracional adolescente pode ser associado, sobretudo,
à desigualdade social e à dificuldade no acesso às políticas sociais protetivas a serem
garantidas pelo Estado. Nesse sentido, vale reafirmar como imperativo para análise da
realidade dos adolescentes que estão envolvidos e inseridos no sistema socioeducativo, o
reconhecimento de sua condição de sujeitos de direitos, os quais devem ser assegurados em
uma perspectiva de integralidade. Em geral, para esses adolescentes em conflito com a lei o
acesso às políticas públicas de educação, saúde e assistência social não ocorreu ou foi
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insuficiente. A ausência de estruturas institucionais de oportunidades nos campos da saúde, do
lazer e da cultura, contribui para o agravamento da sua situação de vulnerabilidade social.
Especificamente em relação aos adolescentes que já se encontram em situação de
cumprimento de medida socioeducativa, as falhas das políticas dizem respeito à incapacidade
de se garantir atendimento digno, sobretudo, quando se trata de medidas em meio fechado.
Em qualquer grau de intensidade, seja em grandes centros urbanos, nas periferias,
zona rural, a violência não é um fenômeno só de segmentos sociais mais empobrecidos. Ela
está presente em toda sociedade, logo não se pode considerar a violência como resultado da
pobreza, pois a violência se manifesta em variados espaços sociais.
O viver em sociedade nos dias atuais é um viver violento e isso se reflete, por
exemplo, na arquitetura urbana em que predomina a construção cada vez mais de muros,
casas com portões de isolamento envoltos por cercas elétricas e monitoramento por câmeras.
Paira sobre a sociedade ameaça constante à sua segurança pessoal e patrimonial. E o que é
isso se não o retrato claro da concentração de renda e da desigualdade social que estão na raiz
da formação da sociedade brasileira?
Debates acalorados mobilizam toda a sociedade sobre a agudização da violência no
país. É usual que se atribua o aumento da criminalidade aos atos infracionais cometidos por
adolescentes, o que acaba por respaldar o retorno enfático da redução da maioridade penal na
legislação brasileira.
Nesta perspectiva, é preciso atenção ao que vem sendo discutido no Congresso
Nacional com relação à redução para 16 anos da maioridade penal. Nesta proposta de
redução, há presente a tendência de se criar um terceiro sistema. Tal possibilidade é motivo de
indagações. Se o sistema prisional brasileiro é aviltante, se há dificuldades de se garantir
direitos aos adolescentes no sistema socioeducativo, o Brasil terá capacidade política,
administrativa, financeira de criar um terceiro sistema? Mais rigor na pena não reduz o
problema da violência.
No que se refere à especificidade da condição social dos adolescentes que se
encontram em conflito com a lei no Brasil, dados estatísticos do IPEA (2013) indicavam a
existência de um contingente de 23,1 mil adolescentes em situação de privação de liberdade.
Destes, 64% (15,2 mil) cumpriam a medida de internação; outros 23,5% (5,5 mil) estavam na
internação provisória; 9,6% (2,3 mil) cumpriam medida de semiliberdade; e 2,8% (659)
estavam privados de liberdade em uma situação que não estava definida.
Os dados que serão apresentados na Tabela 04 demonstram que os atos infracionais
relativos a danos patrimoniais (furto e roubo) e o envolvimento com o tráfico de drogas
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constituíram-se nos principais delitos praticados pelos adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa de privação de liberdade no Brasil, nesse recorte temporal.
Em 2011, esses delitos representaram mais de 70% do total de delitos praticados
pelos adolescentes. Em 2012, esses atos infracionais alcançaram aproximadamente 70% do
total; em 2013, cerca de 67%. Por sua vez, os delitos considerados graves, como homicídios
(8,39%), latrocínio (1,95%), lesão corporal (1,3%) e estupro (1,05%), alcançaram, em 2011,
11,7% do total dos atos praticados pelos adolescentes detidos no Brasil. Em 2012, essas
infrações representaram 13,5%; em 2013, 12,7%.
Tabela 4- Delitos praticados por adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação/restrição
de liberdade - Brasil (2011 - 2013)
Tipo de delito

2011

2012

Absoluto

(%)

2013

Absoluto

(%)

Absoluto

(%)

Roubo

8.415

38,12

8.416

38.70

10.051

39,90

Tráfico

5.863

26,56

55.881

27,05

5.933

23,55

Homicídio

1.852

8.39

1.963

9,03

2.205

8,75

Furto

1.244

5.63

923

4,24

855

3,39

661

2,99

582

2,68

747

2,97

543

2,46

177

0,81

233

0,92

Porte de arma de fogo

516

2,34

591

2,72

572

2,27

Latrocínio

430

1,95

476

2,19

485

1,93

Lesão corporal

288

1,30

178

0,82

237

0,94

Tentativa de roubo

269

1,22

237

1,09

421

1,67

Estupro

231

1,05

315

1,45

288

1,14

Ameaça de morte

164

0,74

151

1,69

1.414

5,61

Recepção

105

0,48

110

0,51

125

0,50

Formação de quadrilha

78

0,35

108

0,50

107

0,42

Dano

76

0,34

48

0,22

57

0,23

Tentativa de latrocínio

75

0.34

69

0,32

125

0,50

Sequestro

53

0,24

46

0,21

25

0,10

51

0,23

21

0,10

82

0,33

Porte de arma branca

9

0,04

25

0,11

36

0,14

Estelionato

6

0,03

8

0,04

3

0,01

1.148

5,20

1.419

6,53

1.191

4,73

Tentativa de homicídio
Busca

e

apreensão

(descumprimento

de

medida)

e

cárcere

privado
Atentado

violento

ao

pudor

Outros atos de menor
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potencial ofensivo
Total

22.077

100

21.744

100

25.192

100

Fonte: Brasil (2012; 2013a; 2015b). Elaboração: Disoc/Ipea. (SILVA e OLIVEIRA).

O ECA, em seu Artigo 103 define ato infracional ―a conduta descrita como crime ou
contravenção penal‖ praticada por criança ou adolescente. Uma vez apurado o ato infracional
cometido, a autoridade competente poderá determinar as seguintes medidas socioeducativas:
advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade
assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em estabelecimento educacional.
Tais medidas podem ser mais bem observadas e detalhadas no quadro que segue:

Quadro 1- Medidas socioeducativas e sua aplicação de acordo com o ECA
Medidas

Objetivo

Regras de aplicação

Advertência

Alertar o adolescente e seus

Poderá ser aplicada sempre que houver prova da

genitores ou responsáveis para os

materialidade da infração e indícios suficientes de

riscos do envolvimento no ato

autoria (art. 114, parágrafo único).

infracional.
Reparação

Reparar

ato

infracional

com

Determinação para que o adolescente restitua o

de danos

reflexos

patrimônio, promova o ressarcimento do dano ou

patrimoniais em terceiros.

por outra forma compense o prejuízo da vítima.
Para evitar que sejam os pais dos adolescentes os
pagadores dos danos, e para que não se perca o
caráter

educativo,

essa

medida

poderá

ser

substituída por outra mais adequada, a fim de que o
próprio adolescente repare o dano.
Prestação de

Proporcionar

oportunidade

ao

A prestação de serviços comunitários consiste na

serviço

adolescente infrator de realizar

realização de tarefas gratuitas de interesse geral,

comunitário

trabalho de interesse geral e

por período não superior a seis meses, junto a

gratuito em áreas de interesse da

entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros

comunidade.

estabelecimentos

congêneres,

bem

como

em

programas comunitários ou governamentais.
Liberdade

Destina-se a acompanhar, auxiliar

O juiz destaca um assistente técnico/orientador –

assistida

e

adolescente,

em geral, um psicólogo ou assistente social – para

mantendo-o na família e na

acompanhar o adolescente no fórum. Se o juiz

comunidade, sob a supervisão da

preferir, ele pode recomendar que uma entidade ou

autoridade

judiciária,

o

um programa de atendimento acompanhe o

objetivo

de

a

adolescente. Tem prazo mínimo de seis meses, com

orientar

o

com

impedir
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reincidência.

a possibilidade de ser prorrogada, renovada ou
substituída por outra medida (art. 118, § 2o).

Semiliberdade

Trata-se de medida que implica

Pode ser aplicada como medida inicial desde que a

privação da liberdade e busca

decisão seja fundamentada, tendo em vista o

preservar os vínculos familiares e

princípio da excepcionalidade da restrição à

sociais,

liberdade do adolescente, ou pode ser decretada

possibilitando

a

realização
de

como transição de uma medida mais grave ou

atividades

externas,

independentemente

de

autorização judicial.

menos

grave.

estabelecimento
adolescente

Deve

ser

adequado

e

não

pode

executada

em

às

condições

do

ser

cumprida

em

estabelecimento prisional.
É obrigatória a escolarização e a profissionalização.
Pode ser decretada por tempo indeterminado, mas
não pode durar mais do que três anos ou até 21 anos
– o que chegar primeiro.
Internação

É medida privativa de liberdade

A medida comporta prazo máximo de três anos,

sujeita

de

com avaliação a cada seis meses. Atingido o limite

e

de três anos, o adolescente será colocado em

brevidade,

aos

princípios

excepcionalidade

respeito à

liberdade, mas, dependendo do caso, ainda será

condição peculiar de pessoas em

submetido à medida de semiliberdade ou liberdade

desenvolvimento. É a medida

assistida.

mais severa de todas as medidas

Ocorrerá nas seguintes hipóteses: ato infracional

previstas no ECA, por privar o

cometido mediante violência ou grave ameaça;

adolescente de

reincidência em infrações graves – punidas com

sua liberdade de ir e vir.

reclusão)

–

e

descumprimento

reiterado

e

injustificável de outra medida
imposta – máximo de três meses. Nesse caso, é
obrigatória
contraditório.

a

observância
Aos

21

do

anos,

princípio
a

liberdade

do
é

compulsória.
Deve ser usada como último recurso (art. 122, §
2o), apenas quando a gravidade do ato infracional
cometido e a ausência de estrutura do adolescente
indicarem que a possibilidade de reincidência em
meio aberto é elevada.
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Internação

É uma decisão cautelar da justiça

provisória

com caráter privativo de liberdade

Em nenhuma hipótese, poderá ultrapassar 45 dias.

(o adolescente fica detido). É

Deve ser cumprida em estabelecimento especial,

aplicada

sem qualquer proximidade com adultos.

antes

da

sentença,

quando há indícios suficientes de
autoria e materialidade do delito,
conforme o artigo 108 da Lei
8.069.
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente (p.31-34, 2005).

É possível perceber que quatro das sete medidas previstas pelo ECA não pressupõem
a privação de liberdade do/a adolescente, são elas: advertência, obrigação de reparar o dano,
prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. A internação em estabelecimento
educacional é uma medida socioeducativa de privação de liberdade do/a adolescente e a
semiliberdade é uma medida de restrição que deverá ser aplicada segundo os princípios da
excepcionalidade e da brevidade7.
Reitera-se, então, que a lógica implementada a partir do ECA orienta-se pelo
estabelecimento de parâmetros normativos com vistas a conciliar positivamente a
ambiguidade entre a proteção e a responsabilização do adolescente em conflito com a lei à luz
das garantias constitucionais. Tal caminho tem em perspectiva promover a superação do
histórico padrão violento e repressivo que pautou as ações e práticas estatais/governamentais
relacionadas ao tratamento dispensado às crianças e adolescentes em situação delituosa no
Brasil. Nos marcos legais em vigor, o adolescente envolvido na prática de atos infracionais,
cuja medida socioeducativa é determinada pelo Judiciário, não deve ser privado dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana. Nos casos específicos de medida socioeducativa de
privação ou restrição de liberdade, o único direito que deve ficar restrito seria o direito de ir e
vir. Tal prerrogativa veio, também, como forma de coibir as medidas arbitrárias no
encarceramento juvenil.
O Sistema de Justiça da Infância e da Juventude possui características próprias que
diferem da Justiça aplicada à população adulta. Implica no julgamento adequado das causas

7

O principio da excepcionalidade de aplicação da medida socioeducativa, nos traz a ideia de que a medida
socioeducativa não deve ser aplicada de forma banal, ou seja, o Estado deve sempre tentar encontrar uma
medida protetiva para proteger o menor. De acordo com esse princípio, a aplicação da medida socioeducativa
deve ser realizada em ultimo caso, visando sempre, o bem estar da criança e do adolescente. O principio da
brevidade das medidas socioeducativas nos ensina que o período de adolescência é um período pequeno em
ralação aos outro períodos da vida, desta forma o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que a aplicação
das medidas socioeducativas não poderá ser superior a seis meses. Disponível em:
https://marcosvvl.jusbrasil.com.br/artigos/461029449/medidas-socioeducativas. Acesso em: 02 Fev. 2018.
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do ato infracional e, ao mesmo tempo, na proteção e garantia dos direitos das crianças e
adolescentes. Nesse sentido, a promulgação do Estatuto introduz legislação processual
especializada no âmbito da Justiça da Infância e Juventude (art. 152 do ECA), a partir da
prática de um ato infracional e da exigência de subordinação à medida socioeducativa prevista
em lei. Decorre dessa legislação o reconhecimento da existência de um sistema de
responsabilização e a necessidade da promoção socioeducativa do adolescente envolvido em
práticas delituosas, considerando os vários aspectos que compõem o desenvolvimento integral
de sua vida social.
As medidas de proteção e as medidas socioeducativas, cada uma com suas
motivações

e finalidades,

devem

interagir

articuladamente, ainda que a lógica

responsabilizadora deva se sobressair. Assim, o ECA deve ser entendido como um limitador
da arbitrariedade do Estado e um mecanismo garantidor às liberdades individuais, na
aplicação de uma medida socioeducativa de privação de liberdade ao adolescente em conflito
com a lei, que está sujeito a normas específicas.

Considerações finais
O adolescente em situação de conflito com a lei deve ser entendido e atendido
levando-se em conta suas necessidades e processos de desenvolvimento particulares,
considerando suas mudanças emocionais, cognitivas e psicológicas. Desse modo, o princípio
da proteção integral impõe-se como necessidade primeira no atendimento socioeducativo. A
garantia de seus direitos deve ser assegurada com a prontidão necessária, constituindo-se
como condição para o seu desenvolvimento pessoal. O que significa dizer que proteção
integral pressupõe a oferta das condições necessárias ao seu desenvolvimento saudável e
garantia da sua integridade, mesmo no cumprimento da medida socioeducativa de privação da
liberdade.
Portanto, considera-se que mesmo a medida de privação de liberdade requer que se
atente para sua natureza que é, necessariamente, socioeducativa, constituindo-se como
modalidade interventiva direcionada para a reversão do comportamento tipificado como
infracional. Assim, sua adequação deve estar pautada nos seus elementos finalísticos, ou seja,
a responsabilização pelos atos infracionais cometidos e o desenvolvimento psicossocial do
adolescente, por meio de ações e programas pedagógicos.
A própria distinção feita no ECA pela faixa etária, entre criança e adolescente,
permite ressaltar condições pessoais, sociais e comunitárias do adolescente e a necessidade de
respostas pedagógicas e iniciativas de ressocialização. Com isso, o Estatuto amplia o alcance
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da proteção integral não restrita às crianças, e estende a garantia da dignidade humana aos
adolescentes. Portanto, a responsabilização do adolescente em conflito com a lei no
cumprimento da medida de privação da liberdade, fundamentalmente, deve permitir a
aquisição de habilidades e valores que possibilitem ao adolescente o desenvolvimento das
suas potencialidades, considerando suas condições particulares. Assim, a medida
socioeducativa que priva o adolescente da liberdade deve incrementar, incondicionalmente,
sua capacidade interna de assimilar e compreender a responsabilidade pelos seus atos e não de
se enfatizar a culpa.
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DO PLANEJAMENTO DE UM SARAU DE ESCRITA E LEITURA AO
DESENVOLVER DA HABILIDADE EM PRODUZIR UM LIVRO DE
IMAGEM, UM BREVE RELATO
Silvana Andrade de Castro (Pedagogia - IE - UFMT); silpedagogia40@gmail.com
Resumo:
O planejamento do Sarau de leitura e escrita, que agora é o respectivo artigo para submissão, foi realizado como
requisito de obter nota final na disciplina de Fundamentos e Linguagens II, com a professora Doutora Barbara
Cortella, na Emeb Silvia Freire, que se localiza no bairro Residencial Cóxipo. A finalidade didática e pedagógica
deste Sarau de Leitura e Escrita foi proporcionar um instrumento novo para enriquecer as práticas de escrita e
leitura e verificar se a aceitação da professora regente nas salas onde foi realizado. A primeiras observações
houve uma certa resistência das professoras em realizar o Sarau e ao final dele a produção de um livro de
imagem pelos alunos, mas ao final das observações a prática promoveu uma aceitação esperada, os alunos
conseguiram produzir seus livros de imagens juntamente com as estagiárias e com a professora regente da sala e
que os tanto as acadêmicas quanto os ou as professores/as podem produzir suas próprias músicas ou seu próprio
livro de imagem, como a produção de um livro de imagem da autora supracitada
Palavras-chave: Sarau. Escrita. Leitura Observação.

1 Introdução
O Sarau foi positivo, nenhuma intercorrência, permanência do quadro silábico na sala,
porque é da turma da manha, a professora tem domínio de sala, os alunos não são agressivos,
são crianças, agem como crianças e pensam como crianças,
há muito que se fazer , há muito que se mudar, mas ainda a educação caminha a passos lentos,
a professora regente se posiciona contra a BNCC por limitar o professor, quebra a sua
autonomia criativa na elaboração do plano de aula, por outro lado, da suporte significativo
para criar até a narrativa que é a base do PPP da escola. Mesmo que o Sarau foi realizado
pelas as acadêmicas do segundo ano de Pedagogia, período vespertino, esse trabalho deu um
novo propósito de interesse para a acadêmica de Pedagogia Silvana Andrade de Castro,
através desse trabalho de conclusão de disciplina a mesma viu a possibilidade de até
acadêmicas podem produzir artigos sobre os trabalhos realizados na Universidade Federal de
Mato Grosso e muito para além de produzir um livro de imagem, que a acadêmica produziu
com o nome e título de O Tuiuiú e o Governador , um reconto do livro O Rouxinol e o
Imperador do autor Hans Christian Andersen.
O Sarau de Escrita e Leitura proporcionou o desenvolver da habilidade de construção
de um repertório de linguaguem que habilitará todos que passaram por essa experiência
mesmo após muitos anos de formatura e exercendo a atividade no profissional, que
atualmente em seu repertório a acadêmica e autora desse artigo , já acumula muitos trabalhos
realizado em suas práticas e teorias pedagógicas no curso. São eles os principais, um livro de
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imagem que trata do memorial de formação escolar da acadêmica, uma poesia cantada sobre
os bichos do Pantanal Matogrossense com o nome/ titulo de Quem sou eu? e um livro de
imagem produzido artesanalmente feito de desenhos pictóricos representando o Tuiuiú e o
Governador do estado de Mato Grosso e todo o enredo do livro e todo material como lápis de
cor e giz de cera e cartolina.
1.1 O Planejamento Inicial.
A acolhida será desenvolvida pelas alunas Andressa, Silvana, Mariana, Bruna e Luiza,
por meio do poema cantado Quem sou eu? Com as crianças em círculo, apresentaremos com
máscaras de cada animal citado no poema. Em seguida faremos a roda de conversa no qual
será proposto um dialogo para verificar qual o conhecimento das crianças em relação as aves,
será feito por meio de perguntas.
Após mostraremos para as crianças cartazes com curiosidades sobre o pássaro Tuiuiú e
a Ema. Posteriormente teremos o reconto da história O rouxinol e o imperador com Texto de :
Katia Canton, Ilustração de: Salmo Dansa e Autor: Hans Christian Andersen. Após a leitura
do livro de imagens, explicar para os alunos que faremos um reconto do livro com o título: O
tuiuiú e o governador, um reconto, onde pode mudar os personagens, porém mantêm o enredo
principal, todo o encanto do governador pelos movimentos e braveado do pássaro que
compensa todo o seu desjeito do canto num esplendor de beleza e encanto. Reconto: Após o
conto do livro haverá o reconto que mostrará aos alunos que uma estória contado pode variar
os personagens, as configurações secundárias sem modificar o real contexto, esse reconto
mostrará aos alunos que cada um pode fazer seu próprio livro de imagens. Todas as
acadêmicas irão participar da contação de história por meio do reconto, teremos 6
personagens. Na ultima etapa da aula confeccionaremos livros de imagens onde pediremos
para as crianças sentarem, cada criança receberá 4 folhas, se necessário daremos mais. As
acadêmicas explicarão o passo a passo da confecção iniciando pela capa depois página por
página do reconto. Finalizaremos conversando com os alunos para saber o que fizeram em
seus livros de imagens.
2 Etapas do Planejamento e realização do Sarau de Escrita e Leituras.
2.1 Procedimentos didáticos


A acolhida será desenvolvida pelas alunas Andressa, Silvana, Mariana, Bruna e Luiza,
por meio do poema cantado Quem sou eu? Com as crianças em círculo,
apresentaremos com máscaras de cada animal citado no poema.
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Em seguida faremos a roda de conversa no qual será proposto um dialogo para
verificar qual o conhecimento das crianças em relação as aves, será feito por meio de
perguntas.



Após mostraremos para as crianças cartazes com curiosidades sobre o pássaro Tuiuiú
e a Ema.



Posteriormente teremos o reconto da história O rouxinol e o imperador com Texto de :
Katia Canton, Ilustração de: Salmo Dansa e Autor: Hans Christian Andersen. Após a
leitura do livro de imagens, explicar para os alunos que faremos um reconto do livro
com o título: O tuiuiú e o governador, um reconto, onde pode mudar os personagens,
porém mantêm o enredo principal, todo o encanto do governador pelos movimentos e
braveado do pássaro que compensa todo o seu desjeito do canto num esplendor de
beleza e encanto. Reconto: Após o conto do livro haverá o reconto que mostrará aos
alunos que uma estória contada pode variar os personagens, as configurações
secundárias sem modificar o real contexto, esse reconto mostrará aos alunos que cada
um pode fazer seu próprio livro de imagens. Todas as acadêmicas irão participar da
contação de história por meio do reconto, teremos 6 personagens.



Na ultima etapa da aula confeccionaremos livros de imagens onde pediremos para as
crianças sentarem, cada criança receberá 4 folhas, se necessário daremos mais. As
acadêmicas explicarão o passo a passo da confecção iniciando pela capa depois página
por página do reconto.



Finalizaremos conversando com os alunos para saber o que fizeram em seus livros de
imagens.

3 Relatório do Sarau de Escrita e Leitura
A regente da sala é formada pela Universidade Federal de Mato grosso turma/ano
2016, com a pré – escola - 5 anos é a primeira turma dela, sempre trabalhou em creches,
devido ao curso de magistério, muito educada, receptiva, deu abertura desde o primeiro dia
para que nós as acadêmicas/professoras as auxiliassem, portanto alguns momentos como a
hora do recreio, no parquinho , nos desenhos da família que colaboramos com nosso pequeno
auxilio. Os alunos dessa sala são em sua maioria vindas de pais separados, baixa renda,
família multipatriacas ( os responsáveis na grande maioria são tios, avós, padrastos, etc), são
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crianças muito participativas, solidárias, não são agitadas ao ponto de causar confusões
significativas, são ao todo 25 alunos 13 meninas e 12 meninos.
A sala de aula faz parte do quinto complexo escolar ( primeiro complexo: portão de
entrada, coordenação e direção, pátio pedagógico para a acolhida, segundo complexo: cozinha
e refeitório, quadra poliesportiva em término de obra, banheiros para alunos, terceiro
complexo: banheiros para funcionários separados : banheiro homens e banheiros mulheres,
sala de convivência de professores, biblioteca com acesso a internet, quarto complexo:
parquinho para as crianças corredores de acessos para todos os complexos, saída e entrada
únicas pelo portão principal e o quinto complexo: salas de aulas , pré – escola – 4 anos, pré –
escola – 5 anos, alfabetização – 1 anos, primeiro ciclo( 2 e 3 anos), a mesma é bem limpa
arejada, comporta confortavelmente os alunos.
Horário de funcionamento do Pré – Escolar – 5 anos.
13:00 – entram e se organizam no pátio para a acolhida geral
13:15 – fazem o primeiro lanche
13:30 – leitura deleite – livro escolhido pela professora caso os alunos não fizer o
pedido de um livro antes.
13:40 – atividades coletivas, sobre o tema : Família do Bugrinho , desenhe a sua
família, leitura do folheto em imagens sobre a composição de uma família, explanação
oral, participativo, narrativo, explicativo sobre o tema : Família.
14:45 – segundo intervalo – segundo lanche
15:15 – retorno para a sala de aula – lanchar o que trouxeram de casa e continuação
das atividades de confeccionar o quadro da família do Bugrinho e a família dos alunos.
16:00 – hora do parquinho
16:30 – arrumar as mochilas e organizar a sala de aula e aguardar os pais
17:00 – toca o sinal , finalizando assim o dia.
01/03/2019 – TERCEIRO DIA DE OBSERVAÇÃO – DIA DO BRINQUEDO –
SARAUZINHO.
13:30 – Após o primeiro lanche dos alunos a regente da sala preparou os alunos já em
sala para o nosso Sarau e encerramento das atividades com as acadêmicas/professoras,
passou o ―comando‖ da sala para nós, a princípio arrumamos as mesas com a finalidade de
ampliar o espaço no meio da sala para que as atividades ocorram em roda no chão da sala de
maneira participativa, interativa. As acadêmicas explicam que as atividades aconteceram em
três instantes: acolhida – com a poesia cantada: Quem sou eu? Com autoria da acadêmica de
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pedagogia Silvana Andrade de Castro, depois roda de conversa sobre as aves do Pantanal
Mato-grossense, com apresentação inter-relacionada entre o tapete de fotos com algumas aves
do Pantanal e o texto com informações e curiosidades sobre o Tuiuiú e a Ema( feitos em
cartolina com letra bastão e digital previamente pregados com fita adesiva na parede e no
quadro branco e o terceiro momento a leitura do reconto do livro O Rouxinol e o Imperador –
autor Handersen, com o nome O Tuiuiú e o Governador – com autoria das acadêmicas do
segundo ano de pedagogia: Andressa Kely, Bruna Cardoso, Luisa Tomich, Mariana Penteado
e Silvana Castro , logo após a leitura do reconto a produção do livro de imagem com os
alunos , para os alunos, confeccionados pelos alunos, com os seguintes materiais: folha A4
em formato de árvore,
com o título na parte superior da folha ( na copa da árvore desenhada), a síntese do reconto na
contra capa, lápis de cor, e todo o material de pintura que os alunos estavam em mãos.
13:40 - Acolhida. Música: Quem sou eu? – 15 minutos
Quem é o tuiuiú?
É uma ave que voa e voa
Quem é o tucano?
É uma ave que voa e voa
Quem é a garça branca?
É uma ave que voa e voa
Quem é a arara?
É uma ave que voa e voa
Quem é a ema?
É uma ave que voa e voa
Ué a ema voa?
Sim, é uma ave e voa e voa
Não, a ema não voa não
É uma ave que corre e corre
no chão.
Num primeiro momento as acadêmicas cantaram a letra da poesia – cantada para os
alunos, foi apresentado as mascaras ( feitas de EVA e barbante) das aves que apareceriam na
música. Depois cantamos com os alunos, eles pularam, fizeram roda, uns somente ouviram e
prestaram atenção na atividade.
13:55 – 14:00: Roda de conversa
Sentar em círculo junto com as crianças para então iniciarmos um diálogo ,cujo
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objetivo fazer com que elas demonstrem empatia pelos colegas percebendo que as pessoas
possuem diferentes pensamentos, necessidades maneiras de agir e pensar , explorar o que as
crianças já possuem de conhecimento trazidas no seu cotidiano , perguntando do que elas
gostam de fazer ? quais brincadeiras? , O que elas vivenciam no seu dia a dia em casa ?,
Levando o livro de imagem que retrata os animais iniciaremos a seguinte pergunta : Vocês
conhecem o Tuiuiú? Qual som ele faz? Será que ele sabe voar? Onde será que ele mora?
Durante a roda de conversa , todos os alunos conheciam o Tuiuiú, a Ema dos textos
informativos, mostravam as aves e falavam seus nomes no tapete de imagens que estava no
chão, algumas crianças sabiam que as aves botam ovos, elas gostaram dos textos informativos
e os usavam na roda de conversa, apresentaram que conhecem o pantanal pela televisão, pela
internet, dois alunos já foram no pantanal, todos e todas participarem ativamente da roda de
conversa , e alguns alunos já ouviram falar que nosso estado tem governador, tem noção da
função do governador; uma aluna falou que: ―o governador manda no Mato – Grosso e fica
aqui na cidade..., ai perguntamos: ―- que cidade? E a aluna respondeu; ―aqui em Cuiabá,
professora. Através da roda de conversa a criança vai expressar suas necessidades, emoções,
sentimentos, duvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e oposições sabendo respeitar o espaço
do colega.
14:00 – 14:20 - Texto informativo - Atividade de livre leitura
Temática referencial em formato de jornalzinho trabalhando especificações a respeito do
Tuiuiu. Que tem como campo de experiência;
- Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem
oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão(os
alunos conseguiram expressar – se sem dificuldades).
- Levantaram hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras
e textos, por meio de escrita espontânea.
- Estabeleceram relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
- Identificaram e selecionaram fontes de informações, para responder a questões sobre a
natureza, seus fenômenos, sua conservação.
Com a intenção da produção de um livro de imagem as acadêmicas deixaram os alunos
livres para manipular os livros de imagens que já se encontravam na estantes do cantinho de
leitura, para que os mesmos já começassem a desenvolver a sua maneira mentalmente como
fariam o livro de imagem após o reconto. Durante esse tempo um dos alunos comentou que o
Tuiuiú ficaria com as asas abertas.
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14:30 – 14:40 – Reconto – O Tuiuiú e o Governador – Presença da nossa orientadora:
Doutora e professora Bárbara Cortella.
A história do ―Rouxinol e o Imperador‖, ira ser recontada para uma peça teatral
voltada para os personagens principais do ―Tuiuiú e o Governador‖, as demais integrantes do
trabalho em grupo iram atuar com outros personagens elaborados como coadjuvante, as falas
serão construídas de forma clara de selecionadas para o entendimento das crianças, contendo
um contexto interessante, divertido e reflexivo.
Pela produção do reconto do livro de imagem formato narrativa teatral é possível a criança
conhecer um pouco mais sobre a cultura Cuiabana, visualmente compreender a diversidade
existente em seu estado, imaginar, aumentar a criatividade, participar de forma a reagir e
expressar-se com a arte da atuação que traz expressões, com isso a construção desse momento
proporciona o diálogo entre alunos, professores e auxiliares. A identidade da criança dentro da
escola se forma ao questionar, ouvir o outro e se inteirar do espaço e das criações.
14:40 – 15:15 – Recreio
Brincadeiras livres, parquinho, pega – pega, dança, pré – carnaval.
15:20 – 16:00 – Produção do livro de Imagens.
o reconto da história O rouxinol e o imperador com Texto de : Katia Canton, Ilustração de:
Salmo Dansa e Autor: Hans Christian Andersen.
• Explicar novamente: O tuiuiú e o governador, um reconto, onde pode mudar os personagens,
porém mantêm o enredo principal, todo o encanto do governador pelos movimentos e
braveado do pássaro que compensa todo o seu desjeito do canto num esplendor de beleza e
encanto. Reconto: Após o conto do livro haverá o reconto que mostrará aos alunos que uma
estória contada pode variar os personagens, as configurações secundárias sem modificar o real
contexto, esse reconto mostrará aos alunos que cada um pode fazer seu próprio livro de
imagens. Todas as acadêmicas irão participar da contação de história por meio do reconto,
teremos 6 personagens.
• Na ultima etapa da aula confeccionaremos livros de imagens onde pediremos para as
crianças sentarem, cada criança receberá 4 folhas, se necessário daremos mais. As acadêmicas
explicaram o passo a passo da confecção iniciando pela capa depois página por página do
reconto e o que desenhar em cada folha, explicado e escrito no quadro branco.
• Finalizamos conversando com os alunos para saber o que fizeram em seus livros de
imagens, aqueles alunos que quiseram explicar o seu livro de imagem , deixamos que
explicasse, foi muito satisfatório a compreensão e aceitação dos alunos na confecção do livro
de imagem, alguns apresentaram pequenas dificuldades nas cores que pintariam seus livros,
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falamos que a pintura é livre que o aluno decide que cor usaria. A regente da sala, nos filmou
e nos acessou em alguns tempos.
16:00 – 17:00 Carnaval - encerramento do Sarau.
8 Considerações finais e/ou conclusões
Conclui – se que o Sarau foi positivo, nenhuma intercorrência, permanência do quadro
silábico na sala, porque é da turma da manha, a professora tem domínio de sala,
os alunos não são agressivos, são crianças, agem como crianças e pensam como crianças, há
muito que se fazer , há muito que se mudar, mas ainda a educação caminha a passos lentos, a
professora regente se posiciona contra a BNCC por limitar o professor, quebra a sua
autonomia criativa na elaboração do plano de aula, por outro lado, da suporte significativo
para criar até a narrativa que é a base do PPP da escola.
E mesmo diante de muitas responsabilidade acadêmica ou na vida profissional de
professor ou professora, todos os profissionais da Pedagogia tem a capacidade e pode
certamente construir habilidades em linguagens em produzir materiais didáticos –
pedagógicos e oferecer para seus alunos, a partir do planejamento do Sarau , que pode ser de
uma aula, ou um planejamento anual, a capacidade de formar leitores e produtores de livros
de imagens para todas as séries/anos ou para a educação básica e observa – se que mesmo
cheia de incertezas, a Base Nacional Comum Curricular materializa – se na capacidade, na
responsabilidade, na habilidade e no querer promover a formação de leitores por partes dos
professores e/ ou acadêmicos/as do curso de Pedagogia da UFMT ou de qualquer outras
federais e particulares brasileiras.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA ALFABETIZAÇÃO: AÇÃOREFLEXÃO-AÇÃO, COM ESTUDANTES DO 1ºANO DO 1º CICLO DA
ESCOLA ESTADUAL JARDIM UNIVERSITÁRIO EM ALTA
FLORESTA-MT
Daniele Amorim dos Santos, estudante do 5º semestre de pedagogia (FAF) – daniele_amorim3@hotmail..com
Jhranny da Silva Oliveira, estudante do 5º semestre do curso de pedagogia (FAF) – jhrannysilva@outlook.com
Andreia Cristina Pontarolo (CEFAPRO-AF e Faculdade de Alta Floresta –FAF/MT) –
andreiapontarolo@gmail.com
Resumo:
O referido relato é inerente ao estágio supervisionado de observação e regência desenvolvido em uma turma de 1°
ano do 1º ciclo da Escola Estadual Jardim Universitário, situada em Alta Floresta-MT. O estágio supervisionado
contribui para a formação profissional dos futuros professores, promovendo conhecimento sobre a realidade
escolar e a relação da teoria com a prática. Objetivou com o estágio supervisionado experienciar a realidade a ser
vivenciada na profissão futura. Objetivando discorrer sobre a prática do estágio supervisionado em observação e
regência, apontando as dificuldades e os êxitos obtidos nessa ação. A metodologia para a realização deste trabalho
pautou-se na pesquisa qualitativa com pesquisa a campo, por meio de registros escritos, através da ação-reflexãoação. O estágio consistiu de vinte horas, sendo: oito observação e doze regência. Considera que durante os dias
em que efetivou o estágio supervisionado na Escola Estadual Jardim Universitário, foram de suma importância
para fortalecer a relação teoria e prática, vivenciado no curso de graduação em pedagogia. É na prática que se
consolida a teoria estudada, e essas vinte horas proporcionou o conhecimento dessa relação.
Palavras-chave: Estágio supervisionado. Planejamento. Teoria e prática.

1 Introdução
O referido relato refere-se ao estágio supervisionado realizado na Escola Estadual
Jardim Universitário situada em Alta Floresta-MT, mais precisamente sobre a observação e a
regência realizada em sala de aula.
O estágio supervisionado é de grande importância para a experiência profissional do
professor, uma vez que ele terá contato com a sala de aula e com todos os elementos que
interagem ali, aproximando-o da realidade na qual exercerá. Objetivou com o estágio
supervisionado experienciar a realidade a ser vivenciada na profissão futuramente.
Diante disso, Silva e Gaspar (2017 p.206) afirmam que:
O estágio supervisionado é um espaço de aprendizagem da profissão docente e de
construção da identidade profissional. Assim, ele é compreendido como campo de
conhecimento e a ele deve ser atribuído um estatuto epistemológico indissociável
da prática, concebendo-o como práxis, o que o define como uma atitude
investigativa que envolve a reflexão e a intervenção em questões educacionais.

Desta forma, é importante que os futuros professores tenham contato com a sala de
aula através da observação, presenciando na aula de outros professores, os métodos,
metodologias e práticas desenvolvidas pelos mesmos.
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O relato objetiva discorrer sobre a prática do estágio supervisionado em observação e
regência, apontando as dificuldades e os êxitos obtidos nessa ação. A metodologia para a
realização deste trabalho pautou-se na pesquisa qualitativa com pesquisa a campo, por meio
de registros escritos, através da ação-reflexão-ação. O estágio consistiu de vinte horas, sendo:
oito observação e doze regência.

2 Observação
A prática de estágio iniciou-se ao levar o ofício na Escola Estadual Jardim
Universitário, no município de Alta Floresta – MT. Após a aceitação, foi escolhida a turma,
sendo esta o 1° ano do 1º ciclo matutino com 25 alunos. Nesse mesmo dia marcou-se a data
para a realização do estágio.
De acordo com Martins (2011 p.22) ―A observação de aulas constitui, na formação
inicial, um dos momentos mais importantes da supervisão pedagógica, pois implica levar o
estagiário ou o futuro professor ao aperfeiçoamento da prática docente‖
Diante do exposto acima, a prática de observação em sala é de grande importância
para que se conheça vários elementos que contribuem ou não para o trabalho com os
estudantes. Constatou na observação que a escola possui Projeto Político Pedagógico e o
Regimento Escolar, no qual informaram que os referidos documentos foram elaborados por
todos os profissionais da escola, demonstrando que nessa escola efetiva a gestão democrática.
O Projeto Político Pedagógico da Escola escolhida, busca a integração de toda a
comunidade escolar para que possam transformar a sua própria realidade, e o Regimento
Escolar consta como pretendem organizar as ações que foram colocadas no Projeto Político
Pedagógico, ou seja, como pretendem obter a integração de toda a comunidade escolar.
O professor regente da turma, possui vinte anos atuando no magistério, sempre em
sala de aula e com turmas de alfabetização. Isso evidência sua experiência enquanto professor
alfabetizador. Foram observados vários pontos importantes que compõe a aula do professor,
principalmente sua prática metodológica em sala de aula.
As crianças possuem uma rotina, que pontua desde o início da aula com o acolhimento
do professor até as atividades que serão trabalhadas no decorrer. A rotina na sala de aula é
importante, pois, proporciona segurança e estabilidade tanto para o professor quanto para o
estudante. A mesma não deve ser rígida, mas, sim alegre e prazerosa.
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O professor realiza leitura deleite para os estudantes, mas não deixa os livros ao
alcance dos alunos para que eles possam ler. Talvez isso aconteça devido ao período
vespertino a sala ser usada por outra turma e para que os livros não sejam estragados ou
perdidos o professor faça uso dessa ação. Seria pertinente para o desenvolvimento cognitivo
dos estudantes se os mesmos pudessem ter acesso livremente aos livros paradidáticos.
Ainda elencado na observação, pode-se verificar que o professor muitas vezes
trabalhou de forma tradicional com estudantes enfileirados e faz muito o uso do livro didático
para alfabetizar.
Mesmo diante da constatação de um método tradicionalista que fundi ao construtivista,
o professor é comprometido com a aprendizagem dos seus estudantes e busca atender
pedagogicamente todos de forma a proporcionar aprendizagem significativa. Outro ponto a
destacar é que o professor em determinados momentos se transformava em um professor lúdico,
brincando com as crianças para descontrair, porém não demonstrava muita afetividade.

3 Regência

A regência ocorreu nas datas do dia 16, 17 e 20 de maio totalizando 12 horas. As
disciplinas trabalhadas nesses três dias foram: Língua Portuguesa, Matemática, História,
Ciências da Natureza, Geografia, Arte e Educação Física, ou seja trabalho interdisciplinar.
Pontuando que a ludicidade permeou as aulas, nos três dias foram realizadas brincadeiras, antes
do término das aulas.
De acordo com Nóvoa (2009 p.32) ―A formação de professores deve assumir uma forte
componente práxica, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos,
tendo como referência o trabalho escolar.‖
Como pontuado, é na prática vivenciada que se efetiva o profissional, pois, é nela que
se identifica as potencialidades e fragilidades da profissão e diante disso busca a teoria para
compreender as situações problemas emergentes no cotidiano da sala de aula.
A metodologia utilizada na efetivação do estágio pautou-se nas metodologias ativas, por
meio da sequência didática e problematização das atividades desenvolvidas.
A metodologia ativa para Macedo et al (2018 p.02) ―Tem uma concepção de educação
crítico-reflexiva com base em estímulo no processo ensino-aprendizagem, resultando em
envolvimento por parte do educando na busca pelo conhecimento.‖ Ela atua com estímulos para
que os alunos possam buscar o próprio conhecimento, através do método de situações
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problemas em que proporcionará uma ação reflexiva e tornará o aluno protagonista do seu
aprendizado.
Outro fator, de grande relevância para potencializar as crianças na aprendizagem,
segundo Rinaldi (2002) é o protagonismo infantil, em que parte do pressuposto de que a criança
é dotada de extraordinária capacidade de aprendizagem e de mudança, de múltiplos recursos
afetivos, relacionais, sensoriais, intelectuais, que estabelecem em um contexto cultural e social.
Segundo Rinaldi (2002, p. 76-77):

Um dos pontos fundamentais da filosofia de Reggio Emilia é a imagem da criança
como alguém que experimenta o mundo, que se sente uma parte do mundo desde o
momento do nascimento; uma criança que está cheia de curiosidade, cheia de desejo
de viver; uma criança que tem muito desejo e grande capacidade de se comunicar
desde o início da vida; uma criança que é capaz de criar mapas para a sua orientação
simbólica, afetiva, cognitiva, social e pessoal. Por causa de tudo isso, uma criança
pequena pode reagir com um competente sistema de habilidade, estratégias de
aprendizagem e formas de organizar seus relacionamentos. [...] a nossa imagem é de
uma criança que é competente, ativa e crítica [...].

À vista disso, o planejamento das atividades foi interdisciplinar e utilizou do gênero
textual música sendo a mesma, ―O Cravo e a Rosa‖. O planejamento elencou habilidades em
cada disciplina trabalhada com base no DRC-MT. Nos três dias as atividades envolveram essa
canção.
No primeiro dia de aula, as crianças estavam mais agitadas, fazendo com que fosse
necessário mais tempo para concentrá-las nas atividades que seriam desenvolvidas e utilizar
recursos para estimulá-las a manter o interesse na aula, para que então fosse possível realizar
tudo que foi proposto. As carteiras foram organizadas em duplas para facilitar o atendimento e
contribuir na integração e ajuda mútua entre os alunos.
Imagem 1 – Primeiro dia de regência

2557

Fonte: Própria (2019).

A leitura deleite proporcionou um bate papo em que os próprios alunos se
interessaram em fazer, discutindo sobre os personagens da história e o que cada um fazia. É
valido ressaltar que houve espaço para que eles opinassem, pois, a leitura é muito importante
para as crianças, visto que contribuem a se tornarem indivíduos críticos. Partindo da sequência
didática trabalhou atividades de leitura, interpretação e escrita. Deu ênfase a interpretação por
meio da oralidade.
Teve um momento em que a turma estava conversando bastante e se distraindo
facilmente, para que a conversa diminuísse foi realizado o momento de relaxamento, onde
todos abaixaram a cabeça e permaneceram um tempo em silêncio, respirando pausadamente.
Isso contribuiu para que eles ficassem mais calmos e para que a aula pudesse ser conduzida da
melhor forma.
No final da aula do primeiro dia foi executado uma brincadeira, e pode-se notar a
felicidade estampada nos rostinhos, eles ficaram felizes em brincar ―um dia fora do comum‖.
O lúdico é importante pois contribui no processo da educação, principalmente quando
pequenos, estimulando a criança através do divertimento.
No segundo dia de aula as crianças já estavam mais tranquilas e foi iniciado a aula com
a leitura deleite do poema ―A bailarina‖ de Cecília Meireles, houve uma incorporação ao
recitar o poema, com gestos e movimentos que prenderam a atenção dos alunos, fazendo com
que quisessem ouvir outros poemas.
Posteriormente, foi realizado uma atividade de leitura, escrita e interpretação, foi
proposto para os alunos que eles pensassem em palavras que começam com as sílabas ―Ra,
Re, Ri, Ro, Ru‖. Escolheu essa família silábica, pois remeteu a música do cravo e a Rosa,
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voltado para a sequência didática. Os alunos foram elencando palavras e cada um foi ao
quadro para escrever a palavra que pensou.
Para a correção das palavras, foi lido com todos os alunos o que estava escrito na
lousa, caso alguma não estivesse correta, estimulava os estudantes a pensar sobre a escrita
corretamente da palavra. Essa atividade além de proporcionar aprendizado acerca do conteúdo
elaborado, permitiu que os alunos fossem até o quadro escrever as suas palavras, fazendo com
que ficassem felizes e mais motivados no que estavam realizando.
Neste sentido, o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (2018 p.25)
sustenta a ideia de que ―o papel dos professores na aprendizagem é de mediador, estimulador
de ideias e de conexões para a promoção de uma aprendizagem ativa.‖
A sequência didática trabalhada, abordou as formas geométricas na disciplina de
matemática e para isso, fez uso da Rosa e do Cravo da música para demonstrar as formas
geométricas. Na disciplina de geografia foi abordado as características do lugar onde se planta
a Rosa e o Cravo, e direcionando para a importância da natureza (chuva, vento, calor etc.).
Continuando na disciplina de Ciências da Natureza, discutiu a interferência do dia e da noite na
vida dos seres humanos e das plantas.
Novamente nesse dia, realizou a hora do relaxamento para acalmá-los e dar
continuidade nas atividades. E no término da aula, houve a elaboração de uma brincadeira
denominada de ―gato mia‖.
No último dia, a sala foi dividida em cinco grupos e as atividades realizadas foram
mais lúdicas e com desenhos, para que houvesse mais entretenimento e para que as crianças
pudessem se relacionar mais umas com as outras.
Foi realizado as últimas atividades de Português e Matemática e em Arte Foi entregue
uma flor para cada grupo e eles precisavam pintá-la em conjunto, um auxiliando o outro e
respeitando o que cada um iria fazer. Após pintarem, cada grupo foi à frente da sala e expôs seu
desenho para toda a turma. Os estudantes realizaram colagem nos desenhos de rosas e cravos
para demonstrar as diferentes formas, cores e texturas.
Imagem 2 – Atividade em grupo com flores
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Fonte: Própria (2019)

Posteriormente as apresentações, foi realizado algumas dinâmicas como: a do passa
balão. Após essa brincadeira, trabalhou outra que consistia em cada estudante repassar a caixa
recebida para o seu colega e dizer o porquê estava lhe dando a referida, ressalta que não
tinham conhecimento do conteúdo da caixa, quando o último ganhou, dividiu o conteúdo da
caixa com os demais. A atividade proporcionou interação e sentimento de carinho entre os
alunos.
Nesses três dias de aula, foi utilizado a avaliação formativa, como destaca o
Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (2018 p.45) ―Tal avaliação consiste em
uma prática educativa comprometida com a aprendizagem significativa de todos os
estudantes.‖
Essa avaliação é voltada para uma melhor aprendizagem, levando-se em consideração
que o aluno vai construindo o seu conhecimento e também reformulando-o com base no que
for aprendendo.
4 Considerações finais
Os dias de efetivação do estágio supervisionado na Escola Estadual Jardim
Universitário, foram de suma importância para fortalecer a relação teoria e prática, vivenciado
no curso de graduação em pedagogia. É na pratica que se consolida a teoria estudada, e essas
vinte horas proporcionou o conhecimento dessa relação.
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O referido relato discorre sobre a prática vivenciada. Pondera então, que os desafios da
sala de aula são muitos e que o professor precisa estar em constante busca para compreender
como se dá o processo de aprendizagem dos seus estudantes e qual a melhor metodologia é
possível proporcionar aprendizagem significativa.
Destaca ainda que é necessário a elaboração de bons planejamentos que vão ao
encontro da necessidade dos estudantes, bem como, envolver a afetividade, ludicidade e
instigar o protagonismo dos estudantes.

Referências
MACEDO, Kelly Dandara da Silva et al. Metodologias ativas de aprendizagem: caminhos
possíveis para inovação no ensino em saúde. Escola Anna Nery, v. 22, n. 3, 2018.
MARTINS, Ana Isabel Monteiro. A observação no estágio pedagógico dos professores de
Educação Física. 2011. Dissertação de Mestrado.
MATO GROSSO, Documento de Referência Curricular para Mato Grosso, Concepções
para Educação Básica. 2018.
NÓVOA, António. Professores: Imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.
RINALDI, Carla. Diálogos com Reggio Emilia: escutar, investigar e aprender. Trad. Vania
Cury, 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017.
SILVA, Haíla Ivanilda; GASPAR, Mônica. Estágio supervisionado: a relação teoria e prática
reflexiva na formação de professores do curso de Licenciatura em Pedagogia. Revista
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v.99, n. 251, 2018.

2561

INTERVENÇÕES COM CRIANÇAS DE UMA PRÉ-ESCOLA NO
ÂMBITO DE ESTÁGIO EM CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS
Rafaella Elika Borges (UFMT) – rafaelika1@hotmail.com
Wilker Sherman Andrade (UFMT) – wilker.sherman@gmail.com
Andréia Maria de Lima Assunção (UFMT) – andreiaml@live.com

Resumo:
O presente trabalho abrange uma experiência de estágio que teve como objetivo organizar estruturas de
oportunidade para a promoção de desenvolvimento e aprendizagem junto às crianças de uma escola municipal de
educação infantil da cidade de Cuiabá através de potenciais atividades guia (PRESTES, 2016) com enfoque na
narratividade e brincadeiras de faz-de-conta para o ensino de conhecimentos sociais locais. A metodologia
circunscreveu duas etapas. A primeira, de observação e planejamento, compreendeu a realização de seis
inserções na instituição escolar, orientadas pelo emprego do procedimento de observação participante
(MARTINS, 1996). A segunda, de execução do projeto de intervenção ―Explorando o pantanal‖ elaborado ao
longo da primeira etapa, abarcou quatro idas na escola, e foi pelo emprego do procedimento de oficinas
socioafetivas (ANDRADE, 2019), cuja organização considerou a narrativa institucional que sustenta o Projeto
Político Pedagógico, bem como os conteúdos mobilizados pelas crianças ao longo do estágio. Em
complementariedade, salienta-se que a postura de adulto atípico (CORSARO, 2005) foi adotada ao longo de
todas as etapas deste trabalho junto às crianças, com o propósito de fomentar a construção de interações pautadas
pela premissa da redução da hierarquização entre adultos e crianças. O aporto teórico considerou o diálogo entre
Vigotski (2008), Prestes (2016), Rabello e Passos (2012). Conclui-se que as atividades de estágio
potencializaram o ensino de conhecimentos sociais locais, bem como de conceitos pertinentes à história de vida
do patrono da instituição, organizando estruturas de oportunidade para o desenvolvimento e a aprendizagem
infantis.
Palavras-chave: Educação Infantil. Estágio em Psicologia. Narrativa. Oficina Socioafetiva.

1 Introdução
O presente trabalho circunscreve uma experiência proporcionada pela disciplina de
Estágio Básico I, componente da grade curricular do Curso de Psicologia da UFMT. As
práticas de estágio desenvolvidas delinearam como objetivo organizar estruturas de
oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem junto às crianças de uma escola municipal
de educação infantil da cidade de Cuiabá. Para tanto, compreendeu a realização de duas
etapas: a realização de observação e planejamento e, posteriormente, a execução de um
projeto de intervenção junto ao grupo de crianças.
Participaram deste projeto 23 crianças com idades entre 4 anos e 4 anos e 11 meses.
Os fundamentos teóricos que apoiaram as referidas ações compreenderam as discussões
fomentadas por Vigotski (2008), Prestes (2016), Rabello e Passos (2012). A metodologia
empregada compreendeu a utilização das técnicas de observação participante (MARTINS,
1996), a postura de adulto atípico (CORSARO, 2005) e a elaboração de oficinas socioafetivas
(ANDRADE, 2019) segundo os conteúdos mobilizados pelas crianças ao longo do estágio.
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A etapa de observação e planejamento compreendeu seis inserções na escola. A etapa
de execução do projeto de intervenção, por sua vez, compreendeu quatro oficinas
socioafetivas embasadas pela narrativa oficial da instituição, intitulada ―Você conhece o TatuBola?‖, inaugurada durante o semestre em que o estágio, cujo enredo explorava as
características do personagem principal, a fauna e a flora do Pantanal Mato-Grossense.
A narrativa ―Você conhece o Tatu-Bola?‖ conta a história de um menino aventureiro e
inteligente que amava a natureza, os animais e que gostava de brincar, dançar, jogar futebol,
colecionar carrinhos, figurinhas de animais, andar de bicicleta e até patinar. Um dia essa
criança decide procurar o Tatu-Bola e sai perguntando para os animais do Pantanal se algum
deles o conhecia; então, através de uma investigação, finalmente encontra o animal, ocasião
esta em que todos os outros bichos do pantanal se juntam para brincar, pular e dançar
rasqueado. A partir deste desfecho, o Tatu-Bola vira bola novamente e sai rolando
combinando novas aventuras com seus amigos e, assim, a narrativa termina, mediante a
abertura de outros mundos possíveis a partir da inscrição de novos enredos.
O projeto de intervenção elaborado ao longo da disciplina foi denominado como
‗Explorando o Pantanal‖ e abrangeu a realização de quatro oficinas socioafetivas
(ANDRADE, 2019) que tiveram como propósito enaltecer as características regionais, tão
presentes na identidade da instituição, proporcionando às crianças o contato com excertos da
trajetória de vida do patrono e dos biomas locais, mais especificamente o Cerrado e o
Pantanal.
Diante do exposto, considera-se que a presente experiência de estágio delineou
estruturas de oportunidade para a promoção de desenvolvimento e aprendizagem das crianças
através de potenciais atividades guia (PRESTES, 2016) com enfoque na narratividade e
brincadeiras de faz-de-conta para o ensino de conhecimentos sociais locais, bem como de
conceitos pertinentes à história de vida do patrono da instituição.

2 Referencial teórico e metodologia

Este projeto de intervenção tem como alicerce as contribuições da teoria históricocultural que, de acordo com Rabello e Passos (2012), considera que o desenvolvimento
humano se dá através das relações, nas trocas entre parceiros sociais e processos de interação
e mediação. Vygotsky (1993 apud RABELLO; PASSOS, 2012) enfatiza o processo históricosocial e o papel da linguagem no desenvolvimento da pessoa. Nestes sentido, a aquisição de
conhecimentos acontece através da interação do sujeito com o meio, pois o sujeito adquire
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conhecimentos a partir de relações e trocas sociais estabelecidas com o meio, a partir de um
processo denominado ―mediação‖.
Para Vygotsky (1993 apud RABELLO; PASSOS, 2012), o desenvolvimento é
promovido pela convivência social, pelo processo de socialização, além das maturações
orgânica, isto é, depende da aprendizagem mediada por processos de internalização,
promovidos pela aprendizagem/interação social.
Deste modo, para Vygotsky (1993 apud RABELLO; PASSOS, 2012) o aparato
biológico da espécie não é suficiente para realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de
ambientes e práticas específicas que proporcionem uma aprendizagem. A criança não se
desenvolve somente a partir de marcos temporais ou etários, uma vez que não possui, por si
só, instrumentos para percorrer o processo de desenvolvimento psicológico de forma alheia às
relações sociais mediadas pelos representantes da cultura e pelos artefatos culturais.
Os processos de ensino e aprendizagem podem ser melhor compreendidos mediante o
conceito de Zona de Desenvolvimento Iminente (ZDI). Para Vygotsky (1996 apud
RABELLO; PASSOS, 2012), o referido marco conceitual abrange a distância entre o nível de
desenvolvimento real da criança, identificada pelas atividades que a criança consegue realizar
sozinha, e zona de desenvolvimento iminente, determinada pelas atividades que a criança
consegue realizar sob a mediação de uma pessoa mais experiente.
Neste sentido, a verdadeira instrução seria aquela que atue na zona de
desenvolvimento iminente, potencializando processos de desenvolvimento e aprendizagem
alicerçados pela consideração da situação social de desenvolvimento da criança e as
potencialidades de desenvolvimento que carecem de processos de mediação para serem
apropriadas pela criança (RABELLO; PASSOS, 2012).
Rabello e Passos (2012) ainda salienta que a função de um educador escolar é de
mediar os processos de aprendizagem. O/A docente ocuparia uma posição de mediador entre
a criança e o mundo ou o objeto de conhecimento. Assim, é no centro das interações coletivas,
das relações com o outro que a criança terá condições de construir suas próprias estruturas
psicológicas.
Ao discutir sobre o papel da brincadeira no desenvolvimento da criança pré-escolar,
que possui idade entre três a sete anos, Vigotski (2008) leva em consideração que, no que se
refere ao desenvolvimento, a brincadeira desempenha o papel de atividade-guia. Nessa idade,
―[...] surgem necessidades específicas, impulsos específicos que são muito importantes para o
desenvolvimento da criança e que conduzem diretamente à brincadeira.‖ (VIGOTSKI, 2008,
p. 25).
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Vigotski (2008) aponta a necessidade de compreender o que a brincadeira, auxiliada
pela imaginação, pode promover no desenvolvimento da criança. Em uma situação imaginária
na brincadeira há sempre a presença de regras, caso contrário, esta atividade não seria
possível. A partir desta proposição, percebe-se que uma brincadeira baseada em uma situação
imaginária conterá em si regras, pois quando uma criança brinca de ser mãe, ela está
transformando aquilo que ocorre na vida real em regras que irão orientar a brincadeira.
Segundo Vigostki (2008), a criança se comporta tal qual as normas de condutas que
estão contidas no conceito de mãe, admitindo as regras de comportamento presentes no
mesmo. Do mesmo modo que uma brincadeira baseada em uma situação ilusória contenha em
si regras, a brincadeira com regras contém em si uma situação ilusória. É, portanto, neste
sentido que evidencia-se o papel da brincadeira como atividade guia, em relação ao
desenvolvimento. A brincadeira suscita na criança a alteração de necessidades e de
especificidades da consciência que estavam em estado embrionário, transformando-os em
possibilidade de desenvolvimento ao final da brincadeira.
A partir das contribuições apresentadas, elaborou-se o projeto de intervenção
intitulado ―Explorando o Pantanal‖, cujo objetivo principal foi o de organizar estruturas de
oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem por intermédio de oficinas socioafetivas
(ANDRADE, 2019), as quais foram amparadas por brincadeiras fundadas por situações
imaginárias elaboradas por representantes da cultura.
3 Metodologia
A metodologia empregada compreendeu duas etapas. A primeira, de observação e
planejamento, compreendeu a utilização de técnicas de observação participante (MARTINS,
1996) efetuada por intermédio de seis inserções na escola. A segunda, de execução do projeto
de intervenção, foi subsidiada pelo emprego de oficinas socioafetivas (ANDRADE, 2019)
orientadas segundo os conteúdos mobilizados pelas crianças ao longo do estágio e
desenvolvida ao longo de quatro idas na instituição de educação infantil. Neste campo,
valorizou-se o uso de narrativas no contexto pré-escolar, bem como a adoção da postura de
adulto atípico, tal como sintetiza Corsaro (2005).
O projeto de intervenção elaborado ao longo da disciplina de estágio foi denominado
como ―Explorado o Pantanal‖. A primeira intervenção foi nomeada como ―O que é
colecionar?‖, a segunda foi designada como ―Quer ver minha coleção?‖, a terceira
intervenção como ―Onde os bichos moram?‖, e, ao final, a quarta intervenção foi identificada
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sob o título ―Você conhece o Tatu Bola?‖. As intervenções apresentadas serão
pormenorizadas a seguir.

4 Projeto: Explorando o Pantanal

4.1 O que é colecionar?

Esta intervenção foi dividida em duas fases, na primeira utilizamos a personagem da
narrativa ―Você conhece o Tatu-Bola?‖ como base para a apresentação do conceito de
colecionar/coleção. A intervenção foi mediada através de imagens de conjuntos de objetos,
como: uma coleção de insetos, carros antigos, moedas e lápis de cor e também utilizando-se
de coleções físicas e reais de bolitas de gude, ―tazos‖, ―geloucos‖, livro de figurinhas e vidros
de perfume. Todos os alunos puderam tocar as coleções.
Na segunda fase, iniciamos a atividade retomando o conceito de coleção através de
perguntas. Nesta ocasião, muitas crianças recuperaram elementos da narrativa inicialmente
apresentada. Junto com a professora, organizamos a sala em círculo e colocamos mais
algumas coleções em cima de duas mesas no centro da sala; então, em pequenos grupos, as
crianças eram chamadas para se aproximar do centro e podiam, assim, brincar com as
coleções.
Ao final, as crianças foram separadas em três grandes grupos. Foram mostradas
quarenta imagens impressas, correspondentes à quatro categorias: carros antigos, animais,
crianças e árvores. Após apresentar as imagens, colocou-se cada grupo de crianças como
responsável por uma das categorias apresentadas; assim, em conjunto, quando cada imagem
era apresentada, as crianças indicavam em qual grupo a mesma corresponderia. Finalizada
essa parte, as crianças montaram painéis que ficaram dispostos na parede da sala.

4.2 Quer ver minha coleção?

Nesta intervenção utilizou-se ainda de um recorte da narrativa para aprofundar um
sentido que as permitissem compreender o conceito de coleção, uma vez que esta ação era
uma característica muito saliente na trajetória de vida do patrono da instituição. Entretanto,
neste momento, a intervenção exploraria o principal objeto colecionado pelo patrono: carros.
Deste modo, foi disposto para as crianças materiais como: caixa de papelão, barbante, giz de
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cera, lápis de cor e confetes. Foi dado a instrução para que as crianças confeccionassem um
carro a partir dos materiais fornecidos, assim criando uma grande coleção de carros.
Cada criança pegou uma caixa, deitou-se ao chão, e livres, começaram a criação.
Depois de todas as crianças terem finalizado suas produções, foram liberadas para o pátio com
seus carros. Neste momento, a função das caixas sofreu algumas ressignificações. Viraram
telhado, casa, toca de tatu, chão, foram usadas para deslizar na grama, ensejando brincadeiras
fundadas por situações imaginárias, sobretudo amparadas pela imaginação e pela autoria
infantil. Um detalhe importante dessa intervenção foi que a outra turma de pré-escola também
tinha trabalhado com caixas de papelão naquele dia e, por isso, foram liberados para o pátio
por sua respectiva professora. Este evento promoveu um ambiente coletivo e não habitual,
uma vez que outra turma da escola teve a oportunidade de participar da atividade.

4.3 Onde os bichos moram?

Nesta fase utilizamos os animais constates na narrativa ―Você conhece o Tatu- Bola?‖
para apresentarmos o habitat em que cada uma vivia. Para isso, recontamos a história e
durante cada pausa dramática, onde a personagem perguntava para os animais se eles viram o
Tatu- Bola, nós inserimos uma característica física do local onde este animal habitava, como
por exemplo: o macaco, ―onde o macaco vive?‖, e as crianças respondiam que este moraria na
árvore, no chão, bebe água e toma banho de rio; ou o jacaré, ―onde o jacaré vive?‖, e
discorriam que este viveria no rio, na lama, e toma sol na terra; e o tatu-bola, ―onde o tatubola vive?‖, em uma toca embaixo da terra, dentre outras possibilidades.
Assim, os alunos tiveram a oportunidade de brincar no pátio externo da escola com
elementos que se remetiam às características do habitat de cada animal retratado na história. E
para isso introduzimos grandes bacias contendo terra seca, terra molhada em forma de barro,
água pura e folhas de árvores, todos disponibilizados para que as crianças colocassem as mãos
dentro. Além de os animais regionais apresentados na história, utilizamos também um livro de
figuras da fauna geral, contendo uma diversidade maior de animais para as participantes
indicarem, além de pequenos brinquedos em forma de animais para que estes integrassem à
brincadeira coletiva. Após a intervenção as crianças tomaram banho de mangueira para se
limparem e produziram um desenho sobre a atividade.
4.4 Você conhece o Tatu-Bola?

2567

A última intervenção enfocou a busca pela casa do Tatu-Bola no pátio externo da
escola pelas crianças. Esta oficina foi organizada tal como uma brincadeira de Caça ao
Tesouro, de modo que foram organizadas ―pistas‖ que seriam concedidas por cada um dos
animais constantes na narrativa institucional. Para conceder a pista seria necessário que as
crianças realizassem um desafio ou pedido solicitado por cada um dos animais, de tal maneira
que somente após realiza-lo receberiam a próxima pista e assim a atividade sucedeu-se até
que a casa do Tatu-Bola fosse encontrada. Seguimos a ordem linear da história e
acrescentamos somente dois animais além dos que já continham na história, a saber: o lobo e
a elefante.
Ao final da brincadeira de Caça ao Tesouro, as crianças encontraram a toca do TatuBola. Lá acharam uma carta especial, na qual o Tatu-Bola explicava que tinha ido viajar8,
porém, as crianças poderiam ir visitá-lo outro dia e, para isso, havia deixado moedas de ouro
(chocolate com embalagem em forma de moeda) para pagarem a passagem de ônibus na
próxima visita. Entretanto, para ganhar a moeda de ouro e finalizar a atividade, eles teriam
que brincar de rolar na grama. As crianças, então, iniciaram esta brincadeira coletiva.
Ao final da intervenção, pedimos para as crianças se reunirem no pátio central e que
ajudassem a chamar os colegas para que distribuíssemos igualmente as moedas entre eles e,
logo, comeram o chocolate que nela continha. As crianças continuaram brincando no pátio da
escola e, posteriormente, voltaram para a sala de aula para produzir desenhos a respeito de
tudo o que haviam vivenciado naquela manhã.

5 Conclusão

O presente trabalho teve como propósito apresentar as atividades desenvolvidas ao
longo da disciplina de Estágio Básico I – Contextos Socioeducativas, curricular do curso de
Psicologia (UFMT). Neste âmbito, as atividades de estágio buscaram privilegiar como
principal eixo orientador das ações propostas ao longo do estágio a narrativa institucional
elaborada pelo quadro docente da instituição, intitulada ―Quem conhece o Tatu-Bola?‖.
Assim, buscou-se proporcionar às crianças a criação de situações imaginárias fundadas sob a

8

Enfatiza-se que inserir um desfecho inacabado, em que o Tatu-Bola havia ido viajar, teve como propósito não
encerrar a proposta e permitir que pudesse ser continuada pelas professoras responsáveis pela turma em outras
ocasiões, tendo sido esta uma demanda explicitada pela instituição, uma vez que relatavam dificuldade de pensar
em ações pedagógicas com base na narrativa institucional.
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presente narrativa, bem como à recortes da trajetória de vida do patrono que dá o nome da
instituição. Foram ainda privilegiados como cenários para as intervenções os biomas matogrossenses, a saber o Cerrado e Pantanal.
Conclui-se que a referida experiência de estágio delineou estruturas de oportunidade
para a promoção de desenvolvimento para as crianças através de potenciais atividades guia
com enfoque na narratividade e brincadeiras de faz-de-conta para o ensino de conhecimentos
sociais locais, bem como de conceitos pertinentes à história de vida do patrono da instituição.
Evidenciou-se também a efetividade das intervenções através de resultados visíveis
advindos das atividades desenvolvidas pela equipe docente da instituição, que estabeleciam
diálogos com as fases da intervenção, abarcando, assim, o planejamento de atividades
pedagógicas em outras turmas da escola inspiradas pelo projeto de intervenção realizado no
âmbito deste estágio.
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Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo apresentar concepções de letramento ideológico, bem como a importância
de se trabalhar dentro de uma proposta interdisciplinar, objetivando propiciar ao aluno o domínio de uso das
linguagens verbais e não verbais pelo contato direto com textos de variados gêneros orais e escritos, mas também
somando-se a outros contextos que abrangem outras disciplinas, ampliando assim, o nível cognitivo deste aluno
para além das especificidades de uma única disciplina desenvolvendo a capacidade de pensamento críticoreflexivo numa sociedade do qual ele necessariamente precisa ser instruído a ser sujeito atuante. Para tanto,
inicialmente, é traçado um panorama das concepções de letramento, como também a compreensão dos conceitos
de interdisciplinaridade. Considerar o aluno como sujeito ativo na construção do conhecimento, também será um
dos pontos discutidos, no intuito de fundamentar as concepções de autonomia e protagonismo na realização dos
trabalhos que lhes são propostos. A seguir, é apresentado o resultado da intervenção desenvolvida na turma do 2º
Ano A do I Ciclo na EMEB ANA ROSA DA SILVA. Por meio das atividades propostas procurou-se conceber a
língua como fenômeno interativo, dinâmico e constitutivo de ações humanas, assim como o respeito mútuo aos
nossos recursos naturais, compreendendo a amplitude dos termos Cuidado e Preservação explorados amplamente
nas atividades de cunho interdisciplinar do projeto Semana Nacional do Meio ambiente. Tais práticas
proporcionam a compreensão do letramento ideológico como um fenômeno que envolve um variado conjunto de
conhecimentos, capacidades, valores, usos e funções sociais da escrita.
Palavras-chave: Letramento Ideológico. Ensino Interdisciplinar. Protagonismo.

1 Introdução
Letramento é um conceito relativamente novo no contexto da Educação e das Ciências
Linguísticas, surgindo no discurso dos especialistas dessas áreas na segunda metade dos anos
80. Mas o que explica o surgimento recente desse conceito? O termo ―Letramento‖ surgiu
com o avanço da tecnologia e com as exigências cada vez mais acentuadas em relação ao uso
da leitura e da escrita na sociedade contemporânea. Apesar dos vários meios de comunicação
eletrônico, continuamos a viver em uma sociedade grafocêntrica, em que a leitura e a escrita
são instrumentos essenciais de participação. No entanto, só recentemente passou-se a
enfrentar esta nova realidade social em que não basta apenas saber ler e escrever, é preciso
também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de
escrita que a sociedade faz continuamente. Britto (2008, p. 3) reforça essa ideia quando diz,
‗Ser letrado‘ significa, acima de tudo, ser funcionalmente alfabetizado, isto é, ser
capaz de usar da escrita para a realização das tarefas cotidianas características da
sociedade urbano-industrial. Em outras palavras, o letramento, deste ponto de vista,
se resume ao fato de o modo de produção supor um uso de escrita que permita aos
indivíduos operar com as instruções de trabalho e normas de conduta e de vida.
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Daí a necessidade urgente de desenvolver no aluno através da leitura, interpretação e
produção de diferentes gêneros de textos, habilidades de leitura e escrita que funcionem
dentro da sociedade. Segundo Magda Soares (1998, p. 107) o letramento consiste de um
grande número de diferentes habilidades, competências cognitivas e metacognitivas, aplicadas
a um vasto conjunto de materiais de leitura e gêneros de escrita, e refere-se a uma variedade
de usos da leitura e da escrita, praticadas em contextos sociais diferentes.
Propomos, no decorrer deste trabalho, primeiramente, traçar um panorama de algumas
concepções de leitura e escrita, bem como uma rápida abordagem teórico-metodológica
acerca das representatividades da alfabetização e do letramento, daremos destaque à
influência das atividades lúdicas no contexto de ensino nas séries iniciais, tendo como
perspectiva o desenvolvimento do aluno como sujeito protagonista. Na sequência, faremos a
apresentação das práticas metodológicas que direcionaram a realização deste trabalho e, por
fim, serão relatadas as atividades que foram desenvolvidas interdisciplinarmente na turma do
2º Ano A do I Ciclo na EMEB Ana Rosa da Silva na cidade de Várzea Grande-MT, assim
como os resultados obtidos por meio das atividades desenvolvidas ao longo da realização do
projeto voltado para a Semana Mundial do Meio Ambiente.
2 Discussões teórico-metodológicas acerca do letramento ideológico nos anos iniciais

O padrão de ensino que as instituições escolares apresentam mostra-se ineficiente para
o âmbito social. A escola, nesse sentido, é autônoma, um modelo a parte da sociedade, o que
lhe garante o título de detentora dominante do saber, uma vez que suas leis estão relacionadas
com o prestígio social que o indivíduo possui. Assim, longe da prática social, surgem os
currículos que direcionam para a realização de um trabalho que pouco enfatiza as vivências
das práticas sociais reais vivenciadas por estes alunos. Dessa forma, como sugestão
alternativa surge o modelo ideológico de letramento, pensado por Street (1984), o qual leva
em consideração um conceito de ensino que prime pela valorização das práticas reais de
aprendizagem. Na mesma o aluno apresenta-se como íntegro representante das ações
educativas e estabelece vínculo direto com aquilo que é ensinado nas salas de aula.
O Tradicionalismo seria a palavra que melhor definiria essa prática de subversão da
atual realidade vivenciada nas escolas que embora apresentem em seus documentos
reguladores tais como Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Projeto Político

2571

Pedagógico (PPP) uma visão holística de ensino, continuam aplicando trabalhos que
pluralizam as ideologias visivelmente ultrapassados.
É possível analisar que desde a constituição dos estudos no campo do letramento, nas
décadas e 70 e 80, ao mesmo tempo que se têm intensificado os debates sobre o referido tema,
firma-se também uma aparente impossibilidade de consenso em torno de tal conceito. Como
esclarece Kleiman (2001), se o objeto de estudos de um trabalho sobre letramento tem como
finalidade identificar a capacidade que têm sujeitos alfabetizados versus sujeitos analfabetos
de refletir sobre a própria linguagem, decorre que, para esse pesquisador, ser letrado significa
ter desenvolvido a capacidade metalinguística em relação a própria linguagem. Por outro lado,
Rojo (2001) enfatiza que o letramento pode significar uma prática discursiva que está
relacionada ao papel que ocupa a escrita em diferentes comunidades, grupos e classes sociais,
quando, o pesquisador busca caracterizar tais práticas e processos de letramento, na
perspectiva de correlacioná-las às capacidades valorizadas e exigidas pela escola e, logo, ao
sucesso e insucesso escolar.
A característica multifacetada e intricada do conceito de letramento pode ser
identificada pela variedade dos tipos de estudos, frente as concepções ideológicas do
pesquisador. São múltiplas as implicações teóricas, políticas, profissionais e empíricas, que
tem engajado pesquisadores e estudiosos de várias áreas do conhecimento, em um vigoroso
debate genuinamente interdisciplinar, buscando caminhos que possam levar a luz desse
campo de estudos.
3 Reflexões sobre a importância de o aluno perceber-se como sujeito protagonista

A tradicional ideia de que o conhecimento em sala de aula está centrado no professor
ou no aluno tem dado espaço para uma outra forma de pensar a educação.
Nesta condição de busca pela mudança e quebra de paradigmas o professor avalia seu
aluno integralmente, equilibrando o quantitativo com o qualitativo, nos aspectos afetivos,
cognitivos e psicomotor. Freire (1995) refere-se aos que praticam a ―educação bancária‖,
esclarecendo que, ―nos próprios depósitos‖ que fazem, existem contradições. Estas podem
provocar o encontro com a realidade em ―devenir‖ e despertar os educandos, até então
passivos, para a realidade de domesticação. Ao descobrirem que estão sendo desumanizados,
como seres que buscam a sua humanização, poderão iniciar uma luta pela ―libertação‖.
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Temos ainda enraizado em nossa cultura escolar o modelo antigo, mas é importante
dizer que a mudança começa a partir do que fazemos de nossa prática cotidiana. Ver um aluno
como protagonista de seu aprendizado significa, entre outras coisas, oferecer a ele autonomia,
estimulando-o a buscar informação e a construir conhecimento caminhando com as próprias
pernas. Isso não significa deixá-lo a própria sorte, mas sim mediar o processo de
aprendizagem acompanhando os seus projetos desde o início até a finalização. Nesse novo
formato, o professor abre os caminhos para que o estudante pesquise os conteúdos e descubra
a melhor maneira de absorvê-los.
Outra vantagem considerável de transferir o protagonismo para os alunos é estimular a
capacidade criativa de cada um. Fazer isso é essencial ao protagonismo estudantil, pois a
criatividade é uma função nobre da inteligência que motiva o aluno a desenvolver o olhar
multifocal, pensar fora da caixa e sair do lugar comum. Assim, desenvolve-se a capacidade de
analisar as situações, fazer escolhas, corrigir rotas, estabelecer metas, administrar as emoções
e gerenciar os pensamentos.
Partindo do exposto, pode-se afirmar que a implementação de uma didática que prime
pela valorização e protagonismo do aluno significa dar voz a todos, enxergando cada um em
sua particularidade uma capacidade de construir.
4 Práticas de leitura como ferramentas para a ampliação das inferências de mundo
para o desenvolvimento do senso crítico-reflexivo da criança

O modo como as crianças assimilam a leitura e faz prática da mesma no seu cotidiano
é objeto de estudos, indagações, problematizações, que merecem total atenção para melhor
compreender o procedimento da codificação e decodificação e da tomada de consciência do
que de fato se constitui os procedimentos para uma boa alfabetização. Afinal, compreendemos
que leitura por sua vez é condição básica para a aquisição de conhecimentos e para o
enriquecimento da capacidade de comunicação.
O emprego de uma metodologia de ensino que vise ―alfabetizar letrando‖ pressupõe
garantir que, a cada dia do ano letivo os educando estejam envolvidos em práticas de leitura
de variados gêneros textuais. Mas a mesma metodologia adotada precisa garantir que, de
segunda à sexta- feira, nossos alunos vivam momentos sistemáticos de reflexão sobre as
palavras de nossa língua, a fim de compreenderem como as letras representam as palavras que
pronunciamos. De certa maneira, contrariando o que acontecia quando usávamos os velhos

2573

métodos de alfabetização é necessário garantir que a descoberta de ―como as letras
funcionam‖ não seja vivida pela criança como uma tarefa solitária, sem um ensino que
considere seu modo de raciocinar. Considerado essa perspectiva de descoberta não podemos
deixar que os alunos descubram por si só o mistério das letras.
A leitura ao longo de seu processo histórico na escola tem um caráter alfabetizador,
muitas vezes, torna-se um ato de aprender a ler decifrando o código da escrita. Portanto, é
necessário que haja estímulos em torno da leitura, ou seja, mudar essa visão de leitura para
conhecer a escrita, desenvolvendo metodologias que despertem o gosto por esta. Conforme
Manguel (1997, p. 89):
Em todas sociedades letradas, aprender a ler tem algo de iniciação de passagem
ritualizada para fora de um estado de dependência e comunicação rudimentar. A
criança, aprendendo a ler, é admitida na memória comunal por meio de livros,
familiarizando-se com um passado comum que ela renova, em maior ou menor grau,
a cada leitura.

Uma sociedade classificadora tem se levantado nos últimos tempos, onde o saber
sobressai à ideia de aprender. Portanto, não devemos nos acomodar com tal situação, o uso de
métodos de ensino que favorecem a prática de aprendizagem não é resumido, pelo contrário,
existe um acervo de metodologias que podem ser adotadas para o desenvolvimento de um
bom trabalho, onde se possam obter resultados condizentes a necessidade de cada um. Neste
sentido abordaremos no próximo tópico a aplicação de metodologias interdisciplinares numa
turma de 2º Ano do I Ciclo numa escola da rede municipal de Várzea Grande que direcionou
a prática de incentivo à leitura, produção e, por conseguinte, contribuiu para o trabalho
aplicado dos Temas Transversais, quando feita a ampliação das reflexões acerca dos cuidados
com a saúde e meio ambiente.

5 Amostragem dos resultados obtidos com a realização de atividades com enfoque do
letramento ideológico, aplicadas em uma escola da rede municipal de Várzea Grande
e em uma escola da rede estadual de Cuiabá-MT
Neste projeto, abordamos a necessidade de conscientização e mudança de valores e
atitudes para que os alunos vivenciem isso em seu cotidiano. Para tanto utilizamos uma
metodologia interdisciplinar voltada a atingir os objetivos propostos e, consequentemente, os
discentes serão avaliados durante todo o processo de desenvolvimento das atividades
realizadas.
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O convívio escolar será um fator determinante para a aprendizagem de valores e
atitudes. Considerando a escola como um dos ambientes mais imediatos do aluno, relação a
elas se darão a partir do próprio cotidiano da vida escolar dos alunos. (PCN‘s, 2001).
Este projeto visou como principal objetivo sensibilizar os alunos para serem cidadãos
conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo
comprometido com a vida, com o bem estar de cada um e da sociedade por meio de atitudes e
cuidados com o meio ambiente através do cuidado no descarte do lixo, contribuição na
limpeza do espaço escolar, valorização das plantas e o cuidado no cultivo.
Para concretização deste trabalho realizamos

atividades que possibilitou o

desenvolvimento da sensibilidade e do senso crítico dos alunos de modo que propusesse uma
mudança de atitude e respeito para com a natureza.
A sensibilização dos alunos

foi percebida por uma relação prazerosa dele com o

processo. Assim sendo, destacou-se neste projeto de educação ambiental a importância do
aspecto lúdico e criativo das atividades e procedimentos utilizados para envolver
completamente a turma, ou seja, abarcar tanto o seu lado racional como o emocional.
A interdisciplinaridade ocorreu na diversidade de atividades aplicadas, onde as
disciplinas repercutiram seus principais ensinamentos de maneira lúdica e prazerosa com a
realização de aulas expositivas e práticas, sobretudo, priorizando os conhecimentos prévios de
dos alunos a respeito de cada tema abordado.
Segue abaixo alguns dos trabalhos realizados por meio da sequência didática de caráter
interdisciplinar, pautado numa perspectiva do modelo de letramento ideológico:

Língua Portuguesa: 1. Leituras diferenciadas: textos, notícias, poemas, letras de músicas
como: ―Chovendo na roseira‖ (Tom Jobim) e ―Planeta Água‖ (Guilherme Arantes). 2. Leitura
coletiva do livro paradidático ―O saci e a reciclagem do lixo‖ de Samuel Murgel Branco. 3.
Leitura do poema ―Paraíso‖ de José Paulo Paes. Dividir a classe em quatro grupos para
discutirem cada um dos itens: o que você faria: Se a rua fosse sua... Se a mata fosse sua... Se o
rio fosse seu?! 4. Procurar em jornais notícias que mostrem problemas ambientais e
desenvolver uma atividade de reflexão com a classe. 5. Produção de textos sobre o tema: O
que pode ser encontrado no passeio às dependências da escola.
Ciências: 1. Atividades em grupo sobre doenças que podem ser causadas pelo acúmulo de
lixo. Para desenvolverem este ítem, os alunos fizeram, antecipadamente, uma pesquisa sobre
o assunto com auxílio dos pais/responsáveis. 2. Cultivo de plantas na escola.
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Arte: 1. Musicalização: Um mundo Melhor – Cristina Mel. 2. Ilustração de fragmentos com
retratação do que encontramos na visita feita em um local próximo da escola.
Matemática: 1. Estudo das formas geométricas com materiais reciclados. 2. Gráfico feito
com os alunos sobre o tempo que a natureza leva para absorver os detritos.
Geografia: 1. O problema do lixo no mundo. 2. Passos básicos para reciclar. 3. Percurso dos
recicláveis. 4. Passeio nas dependências da escola para observação dos tipos de lixo
encontrado nos arredores.
As atividades elencadas apresentaram resultados muito satisfatórios, visto o tamanho
envolvimento dos pais e alunos, teve duração de uma semana e o vínculo da família foi de
suma importância para o andamento deste trabalho de conscientização na primeira infância.
Vê-los empolgados com o cultivo das plantas e o cuidado para que os trabalhos propostos
fossem entregues com total capricho, nos certificou a tamanha singularidade que repercute o
trabalho interdisciplinar, a valorização do protagonismo do aluno e a necessidade de atuar
numa perspectiva de letramento que viabilize o contexto real de vivências destas crianças.

6 Considerações finais

Neste trabalho buscamos compreender de maneira aplicável o processo ideológico de
letramento, que propõe uma prática social implícita nos princípios socialmente construídos,
pois os modos pelos quais as pessoas usam a leitura e a escrita são atrelados a concepções de
conhecimento, identidade e modos de ser e estar, nas práticas sociais ou contextos
particulares.
Perceber que uma situação pode ser vista de diferentes formas, por diversos pontos de
vista é importante para uma educação que visa ao protagonismo. Pois o aluno que é capaz de
perceber a realidade sob diferentes pontos de vista, desenvolvendo o pensamento crítico,
fazendo relações entre os assuntos, compreende que não há uma única forma de enxergar a
realidade e aprende a expor ideias e opiniões sobre diversos assuntos sem imposição.
É imprescindível a compreensão de que a noção de meio ambiente não se refere
somente à natureza, mas sim às relações de interdependência entre os seres humanos e os
demais seres vivos que fazem parte do ambiente. O ser humano é parte integrante da natureza
e o principal agente das modificações ocorridas na mesma, ao longo dos anos. Para
concebermos o meio ambiente de maneira integrada, faz-se necessário que a Educação
Ambiental torne-se parte do cotidiano na prática escolar.
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A aplicação de atividades que reverberem às vivências da comunidade são elementos
essenciais para que os alunos se sintam engajados de maneira direta no processo de
construção de novos conhecimentos. É válido ressaltar que neste processo todos contribuíram
de maneira significativas, pois trouxeram consigo conhecimentos já agregados ao longo de
suas vivências no seio familiar. Todos aprenderam à medida que também ensinavam.
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Resumo:
Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre o processo de produção da Narrativa Institucional
durante uma ação formativa desenvolvida com as profissionais de uma creche da rede municipal de Cuiabá-MT,
devido a participação da unidade educacional no processo formativo denominado: Projeto Educação Infantil
como Espaço Narrativo - Cribiás: Crianças Sabidas, desenvolvido pela parceria entre a Universidade Federal de
Mato Grosso (Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância/Programa de Pós Graduação em Educação) e a
Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (Diretoria de Ensino/Equipe de Educação Infantil). Baseia-se na
noção de educação infantil como espaço narrativo (CUIABÁ, 2009). Os resultados demostram a importância do
planejamento coletivo, tendo a produção da narrativa como eixo organizador do trabalho pedagógico,
possibilitando que adultos e crianças se comprometam com a identificação do pertencimento cultural e
comunitário através de estudos e pesquisas sobre a história da instituição, seu entorno, sua comunidade num
processo autoral.
Palavras-chave: Narrativa. Planejamento. Inovação. Educação Infantil.

1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência sobre o processo
de produção da narrativa institucional durante uma ação formativa desenvolvida com as
profissionais da Creche Municipal Prof.ª Maria Figueiredo Nunes, localizada a rua Frei
Quirino nº 225, bairro Novo Colorado, nesta capital, devido a participação da unidade no
processo formativo Seminário Temático: Educação como Espaço Narrativo - Cribiás,
Crianças Sabidas, realizado pela parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso
(Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância/Programa de Pós-Graduação em Educação) e a
Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (Diretoria de Ensino/Equipe de Educação
Infantil).
Partindo dos estudos e das experiências realizadas durante o Seminário Temático dos
anos de 2017 e 2018, os profissionais em conjunto com a equipe gestora e membros do
Conselho Diretivo da Unidade Educacional, decidiram planejar as ações pedagógicas a serem
desenvolvidas com as crianças durante o ano letivo de 2019 a partir dos pressupostos teóricosmetodológicos do Projeto Cribiás, Crianças Sabidas, considerando os resultados
anteriormente obtidos e diante da dedicação, empenho e comprometimento dos profissionais,
demonstrados no cotidiano educacional.
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Os resultados demostraram a importância do planejamento coletivo tendo a produção
da narrativa como eixo organizador do trabalho pedagógico, possibilitando que adultos e
crianças se comprometam com a identificação do pertencimento cultural e comunitário
através de estudos e pesquisas sobre a história da instituição, seu entorno, sua comunidade
num processo autoral, conforme declara a Base Nacional Comum Curricular sobre a garantia
do direito das crianças de:
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma
imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências
de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar
e em seu contexto familiar e comunitário. (BRASIL, 2017, p. 38)

2 Etapas da produção da narrativa institucional

A experiência formativa que resultou na produção da Narrativa Institucional teve
como eixo: a noção de educação infantil como espaço narrativo pela compreensão de que
―[...] o espaço fica carregado de significados possíveis de interpretação, e os seus usuários, no
caso, crianças, familiares e educadores, são convidados a deixar registradas as suas marcas
pessoais e grupais.‖ (CUIABÁ, 2009, p. 66); e a produção de narrativa entendida como ―[...]
uma forma discursiva que envolve tanto o contar histórias de vida e histórias societais.
Aplica-se à vida real dos grupos sociais quando estes agem conjuntamente e experienciam
suas próprias ações.‖ (CUIABÁ, 2009, p. 46)
A produção da narrativa que se desenvolveu em 4 etapas, envolveu 18 profissionais, e
foi realizada durante os estudos da Semana Pedagógica que ocorreram na unidade no período
de 28/01 a 06/02/2019, com o objeto de proporcionar estudos e planejamento das ações
pedagógicas para o ano letivo de 2019, conforme calendário escolar da unidade em
consonância com a organização e orientações da Secretaria Municipal de Educação para o
início do ano letivo.
2.1 Uma manhã no parque: a natureza, eu e o outro
Esta etapa foi realizada no parque Mãe Bonifácia, teve como intuito exercitar o olhar
estético, intensificar a sensibilidade, o sentir e o viver no coletivo por meio do estar com a
natureza, consigo mesmo e com o outro, iniciou-se com uma caminhada em que todos foram
convidados a observar a natureza, animais, a vegetação, procurando estar em silêncio.
Ao fim da caminhada, em uma grande roda, alguns profissionais disseram ter sido
uma experiência diferente, no começo sentiram dificuldade de silenciar e observar, mas aos
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poucos foi possível ter um momento consigo mesmo, sentir o ar fresco, o som de pássaros,
ver animais, a beleza das folhas, flores e a luz do sol.
Em seguida, cada profissional recebera um pedaço de tecido com o convite de
imaginar algo e se expressar com gestos, para que os demais adivinhassem em que o tecido
havia se transformado. Surgiram muitas narrativas envolvendo diversos objetos como: bolsa,
frauda de bebê, cachecol, pulseira, bebê, cinto, turbante, vestido, canga, mulher gato, entre
outros. Foi um momento de muita alegria e interação.
Na finalização da manhã, durante uma brincadeira cantada, cada profissional juntou o
seu pedaço de tecido ao do colega ao lado, e ao som da cantiga, numa ação coletiva formou-se
―O rabo do minhocão‖.
Com estas atividades foi possível refletir que no trabalho educativo com as crianças
durante o ano letivo, terão momentos de tomadas de decisões individuais, mas também
viveram momentos em que um precisará do outro, devendo valorizar ações que envolva a
natureza, o estar com o outro, a imaginação e a criatividade.

2.2 Um passeio na trilha sensorial: sentir, recordar e socializar memórias

Nesta ação, as profissionais foram convidadas em pequenos grupos, a adentrem em
uma sala organizada com elementos que proporcionasse experiências sensoriais, a fim de
aguçar os sentidos por meio de aromas diversos, folhas secas, tecidos de diversas cores e
texturas, som acústico da natureza (rio, pássaros), a fim de se permitam reviver memórias.
Ao saírem da trilha sensorial, cada profissional recebeu um pedaço de papel, lápis
preto e colorido, para registrarem as lembranças que reviveram ao passar pela trilha, e em
seguida numa grande roda relataram a experiência, as recordações vividas, uma vez que ―As
narrativas auxiliam os indivíduos a tornar o mundo um lugar estável para viver, isto porque
revela a busca de sentido para as experiências da vida.‖ (CUIABÁ, 2009, p. 46)
Durante a socialização foram relatadas muitas lembranças da infância, como a
brincadeira de cavalo de pau, com lençol, de fazendinha com manga verde e de boneca com
espiga de milho. Envolvendo sentimentos de liberdade, medo, vontade de transgredir,
curiosidade, com destaque para a importância de possibilitar às crianças no cotidiano
educacional, a liberdade para brincar, imaginar e criar, junto ao outro e a natureza.

2.3 Um olhar para a história de vida da patrona e do bairro
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Esta etapa iniciou-se com a distribuição das profissionais em dois grupos, com a
tarefa de realizarem estudos sobre o histórico da patrona da unidade e a contextualização
histórica do bairro Novo Colorado, conteúdos presentes no documento norteador das ações
pedagógicas da unidade educacional denominado: Projeto Político Pedagógico (CUIABÁ,
2016).
A partir dos estudos e debates, os grupos destacaram que o nome da creche é uma
homenagem a Prof.ª Maria Figueiredo Nunes, profissional que muito se dedicou à família e à
educação da capital e do Estado. Para conhecer mais, também analisaram uma entrevista
realizada pela equipe gestora com familiares da patrona, a fim de obterem relatos da sua
infância, tais como: estilos de vida, costumes, hábitos, brincadeiras preferidas.
Por fim, formou-se uma grande roda para sistematização no coletivo dos elementos
importantes que poderiam contribuir na produção da narrativa institucional, sendo destacado
pelo grupo: as lutas e conquistas na área da educação e questões comunitárias; pioneirismo da
patrona, fora a primeira presidente da associação de professores de Mato Grosso; desde
pequena desejou ser professora, e sempre teve um olhar sensível no educar; matriarca da
família, acolhedora, solidária, teve vários filhos do coração; na infância gostava de brincar no
quintal debaixo do pé de goiabeira, balançar na rede e suas brincadeiras preferidas eram:
peteca, corda, casinha, ciranda e esconde-esconde;
2.4 – Produção da narrativa: interagir, recordar, imaginar, combinar e criar

No
tecidos

primeiro

momento

desta

etapa,

as

profissionais

circularam

entre

pendurados entre as árvores do pátio da unidade em formato de banners, contendo

os pressupostos teóricos metodológicos do projeto Cribiás, Crianças Sabidas, referente ao
trabalho com a narrativa enquanto ferramenta pedagógica. Foi um momento de estudo, trocas
e debates.
No segundo momento da manhã, reuniram compondo dois grupos e iniciaram a
produção da narrativa, tendo como repertório os elementos dos estudos, das experiências e
trocas realizadas nas etapas anteriores, na compreensão de que:
Na elaboração da narrativa, se faz importante valorizar o contexto local, às histórias
de vida e produções de discursos que superem estereótipos e preconceitos e que
assumam a ideia de protagonismo de pessoas inseridas em suas comunidades, com
destaque as ações voltadas para as preocupações coletivas, podendo constituir as
característica de uma personagem (mascote).
[...] a narrativa deve envolver um desafio, uma situação- problema que mobilize o
desejo das crianças e estabeleça relação entre o potencial da personagem (mascote)
escolhida e os interesses e necessidades de aprendizagem e desenvolvimento das
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crianças, devendo evitar discurso prescritivo, normativo e moralizante. (COSTA;
ANDRADE, 2018, p. 2833)

Para a conclusão da Narrativa Institucional denominada: A pequena Maricota,
ocorreram mais três encontros para sistematização das ideias de cada grupo em um único
texto e, para a ilustração e confecção do livro, que está sendo utilizado no planejamento das
ações pedagógicas com as crianças e já apresenta potencial, pela escuta e observação das
narrativas infantis, para uma próxima produção de um novo livro com a continuação da
narrativa, a fim de subsidiar o trabalho pedagógico do segundo semestre/2019.

3 Considerações

A produção da Narrativa Institucional durante os estudos da Semana Pedagógica
possibilitou o planejamento coletivo, a autoria dos profissionais da unidade, aquisição de
novos conceitos, estratégias metodológicas, trocas de experiências, desencadeando uma forma
diferente de se trabalhar com a criança, que sem sombra de dúvida, provocou mudanças, não
somente nas atitudes das educadoras envolvidas no processo formativo, mas também nos
demais profissionais da unidade educacional, uma vez que, o coletivo da unidade passou a ter
um outro olhar para a criança, vendo-a como protagonista, autora da sua própria
aprendizagem e desenvolvimento.
O trabalho com a Narrativa Institucional está nos auxiliando a repensar a prática
pedagógica no contexto da educação infantil, direcionando nosso olhar e escuta à criança no
espaço educacional, identificando seus limites e possibilidades, sobretudo, tendo como
referência as suas narrativas, através dos diálogos, sejam eles, nas rodas de conversa, na hora
do conto e estórias, nas brincadeiras de faz de conta, gestos, expressão corporal, como
também, na relação diária entre criança/criança, criança/adulto, independentemente da função
que cada profissional exercem na unidade educacional.
Vale ressaltar também, que produzir a narrativa A pequena Maricota foi um momento
ímpar, prazeroso, de muitas trocas e aprendizado, muito significativo para todos os
profissionais envolvidos, na compreensão de que que é possível e necessário inovar na
educação infantil em direção ao protagonismo de adultos e crianças.
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Resumo:
Este resumo vem apresentar a importância do brincar no processo de desenvolvimento da criança pequena.
Muitas pesquisas no âmbito nacional discutem sobre considerarmos a brincadeira nos diversos espaços sociais
no qual se caracterizam como potencializadores das aprendizagens da infância. Nas unidades educacionais que
atendem as crianças devem possuir uma perspectiva voltada para essa etapa considerando suas singularidades e
sua inteireza. A nossa indagação é demonstrar a importância das vivências significativas que proporcionam
condições para as brincadeiras infantis. O nosso objetivo é apresentar a importância do brincar com as crianças
bem pequenas resguardando seus direitos em relação ao corpo neste grupo etário do desenvolvimento humano. A
metodologia foi na perspectiva qualitativa. Desse modo, o brincar é direito e parte das diferentes linguagens
infantis como uma forma de ser e relacionar com o mundo em que vive.
Palavras-chave:Brincar. Crianças pequenas. Educação Infantil.

1 Introdução
A infância é um período muito intenso de vivências e aprendizagens, imaginação, pois
as fantasias fazem parte do imaginário da criança. Nesta fase as produções focam nos
movimentos corporais considerando sua história de vida que se constitui como sujeitos de
direitos interagindo com seus pares e com o mundo.
Desde que a criança nasce, usa sua linguagem corporal para conhecer a si mesma, para
relacionar-se com os adultos, para movimentar-se e descobrir o mundo. A exploração e
apropriação de suas múltiplas linguagens ampliam suas formas de expressão, essas
descobertas feitas com o corpo deixam marcas que são aprendizados afetivos incorporados.
Um movimento corporal saudável com o próprio corpo e seu uso na aprendizagem são
práticas que deveriam ser cultivadas por toda a formação humana. Assim Ortis e Cisele
(2012) dizem que falar de corpo que se desenvolve, crescem e adquirem habilidades mais
elaboradas seria falar do organismo que conduz esse corpo e os diferentes sistemas
fisiológicos. O uso do corpo permite lembranças prazerosas de modo que a criança aprenda
com significado pelas experiências vividas.
Ademais, Freire (1989) fala que a criança é especialista em brincar, criar,
experimentar e organiza suas atividades corporais. Brincando a criança busca as informações
desejadas, estabelece coordenações, sistematiza suas ideias, faz verificações, experimenta
sensações, motivada pela necessidade interior, realizada pela própria atividade.
Tudo isso vem demonstrar a importância de propiciar condições para as brincadeiras
infantis. Concordamos com Vigotsky (2007) quando diz que a brincadeira atende as
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necessidades das crianças e satisfaz seus desejos. Todo e qualquer brinquedo ou material
instrutivo pode ser utilizado, desde que proporcione à criança oportunidades reais de trabalho
físico ou mental como um caixas, móbiles, coleções de objetos, bolas, cordas uma peteca e
outros.
Nesse sentido, os elementos da vida social da criança estão no brincar. E este é uma
atividade aprendida na cultura e é por meio do brincar que ela vai se constituindo como
sujeito. Desse modo, o objetivo é apresentar a importância de trabalhar o brincar com as
crianças bem pequenas resguardando seus direitos em relação ao corpo neste grupo etário do
desenvolvimento humano. Apresentamos uma perspectiva qualitativa fundamentada em
Bogdan e Binklen (1994), Gonzalez Rey (2015) e Denzin e Lincoln (2006) na discussão sobre
a temática assim como outros autores que colaboram nesse estudo.
2 As crianças bem pequenas brincam?
Em outros tempos o brincar estava garantido nos espaços das casas, ruas, praças,
parques. Atualmente as crianças estão perdendo continuadamente essa prática e cada vez mais
os ambientes que atendem a infância precisam propiciar oportunidades lúdicas com
intencionalidades educativas.
A criança é um ser autêntico que ao brincar cria possibilidades de ampliar as
capacidades corporais, sua consciência do outro, a percepção do mundo e de si mesma. Para a
criança o brincar constitui uma atividade que é encarada seriamente tão quanto o trabalho é
para o adulto. Os elementos da vida social estão no brincar e pensar nele não somente no
âmbito metodológico, mas da essência humana. Reconhecemos o brincar como um meio de
formação de vínculos, de fazer laços e de estabelecer relações entre a natureza, com seus
pares, com os adultos, objetos estruturados e não estruturados e com todos que o cercam.
Para Ortis e Cisele (2012) as crianças pequenas brincam de diferentes formas com
jogos simbólicos cada vez mais elaborados como o de faz de conta, exercício motor, jogos de
regras. Nesse sentido entendemos que a brincadeira se revela em diversas competências
desdobrando-se em diferentes funções atribuídas na atividade humana. Da mesma forma
Tristão (2006, p. 40) diz que ―Educar crianças tão pequenas em ambientes coletivos é uma
profissão caracterizada pela sutileza. [...] Essa sutileza está presente em atos cotidianos,
aparentemente poucos significativos, mas que revelam a importância do trabalho docente com
bebês.‖
Pelo brincar a criança amplia as dimensões cognitivas, afetivas e motoras por meio dos
diferentes arranjos espaciais que contemplam a ludicidade indispensáveis para o
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desenvolvimento nas dimensões biológicas, psicológicas, sociais e históricas das crianças
pequenas. Nessa lógica, a organização do tempo e espaços nas creches e pré-escolas devem
considerar as necessidades relacionadas ao repouso, alimentação, higiene de cada criança,
levando-se em conta sua faixa etária, suas características pessoais, sua cultura e estilo de vida
que traz de casa para a escola (BARBOSA; HORN, 2001).
Desse modo, de acordo com a Proposta Pedagógica para a Educação Infantil (2009) da
Rede Municipal de Cuiabá, são inúmeras as organizações de tempos no qual o espaço se
revela como lugar de vivências, autorias infantis, pertencimento cultural, processos
identitários, ludicidade e com narrativas locais.
Diante disso e considerando que a Educação Infantil deve possibilitar o
desenvolvimento integral das crianças, os espaços que elas têm acesso e aos quais elas
exploram devem proporcionar brincadeiras carregadas de imagens sociais e culturais,
liberdade de movimento, segurança e possibilidades de socialização. Entretanto não basta
meramente ofertar lugares apropriados, é preciso que os espaços físicos sejam significativos
respeitando os valores locais e transformados em ambientes de aprendizagens.

3 Considerações Finais

Dessa maneira, partimos de uma compreensão coletiva ao considerar os espaços como
potenciais cenários educativos, privilegiando a narrativa e a ludicidade na sua articulação com
espaços destinados à infância.
O brincar e o movimento são as principais linguagens da criança nessa fase.
Estabelece uma relação cultural e social que auxiliam na construção de suas representações do
mundo na compreensão dos significados. Entendemos que os espaços não são neutros são
categorias fundamentais da existência e vivência humana que atuam diretamente na formação
dos sujeitos em sua constituição, compostos por crenças, concepções e representações
construídas coletivamente.
Portanto, o brincar é um meio de elaborar a maturação das rotinas rígidas associadas a
uma prática de um adulto brincante. A linguagem do brincar não pertence só o universo
infantil, ela perpassa pelas relações que são estabelecidas entre seus pares, no sentido de tecer
interações, comunicações, produções de formas de ser e de se relacionar. Afinal é por meio da
brincadeira que a criança e o adulto interagem, representam e criam o mundo.
Referências
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O JOGO DOS POEMAS: ESTRATÉGIA PARA ACESSAR A
CONDIÇÃO SUBJETIVA DA CRIANÇA HOSPITALIZADA ATRAVÉS
DA MEDIAÇÃO DA DRª ANA TSURU
Milene Gabriela Winck de Carvalho (PPGE/UFMT) – milenewinckpsicologia@gmail.com
Resumo:
O presente estudo refere-se a uma proposta de pesquisa do Programa de Iniciação Científica, insere-se no projeto
guarda-chuva: A Construção do Conhecimento Social por Crianças: Estudo Sobre Vivências e Significações
Infantis, e objetiva analisar a produção de sentidos de crianças hospitalizadas por meio de um jogo, projetado
para potencializar processos narrativos através da mediação da personagem Drª Ana Tsuru. Para tanto, a
orientação teórica articula noções da Teoria Histórico-Cultural (VIGOTSKI, 2000; 2009; 2010) e estudos sobre
narrativa como forma de interpretar a realidade (BRUNER, 1978, 1996 apud KISHIMOTO, 1998).
Metodologicamente assumiu-se a noção de adulto atípico, termo utilizado por Corsaro (2005), que propõe ao
adulto se colocar intencionalmente desprovido de atitudes prescritivas na interação com as crianças. O jogo foi
apresentado em duas enfermarias pediátricas de Cuiabá-MT. Abordou-se 15 crianças, entre 7 e 13 anos, sendo 7
meninas e 8 meninos. Os procedimentos para a produção de dados foram assim caracterizados: Etapa 1produção de poemas com vistas a construção do jogo; Etapa 2 – aplicação do jogo propriamente dito. Deste
modo, as crianças revelaram, tanto os conteúdos pertinentes às suas singularidades, considerando sua situação
social de desenvolvimento, quanto conteúdos associados ao adoecimento, hospitalização e realização de desejos.
O Jogo dos Poemas, por meio de uma mediação adequada, poderá representar um recurso utilizado nas
brinquedotecas e classes hospitalares, propiciando a expressividade das crianças, além de contribuir para uma
possível recuperação integral das crianças hospitalizadas.
Palavras-chave: Crianças hospitalizadas. Significação. Processos Narrativos.

1 Introdução
O presente, refere-se a uma proposta de pesquisa do Programa de Iniciação Científica
e objetiva analisar a produção de sentidos de crianças hospitalizadas por meio do Jogo dos
Poemas, projetado para potencializar processos narrativos, como estratégia para acessar a
condição subjetiva da criança hospitalizada. Pretende-se criar uma atmosfera lúdica de modo
a encorajar a expressão dos afetos bem como suas significações, por meio da mediação.
O Jogo dos Poemas foi desenvolvido e utilizado como um instrumento encorajador9
de processos narrativos com vistas a atuar na iminência do desenvolvimento afetivo no que se
refere a significação das emoções e sua expressão, através da mediação, enfatizando a
relevância da prática mediadora, ainda, por uma relação adequada, como um adulto atípico,
termo utilizado por Corsaro (2005), que propõe ao adulto se colocar intencionalmente
desprovido de atitudes prescritivas na interação com a criança, reconhecendo-a como autora
em uma atividade que valorize a ação livre e iniciada pela mesma, porém orientada e

9

Refere-se aqueles que estão abertos à imprevisibilidade e apresentam o potencial de estimular a criação de
novos enredos, perante a apresentação de uma narrativa semiestruturada, baseada na utilização de ferramentas
mediadoras de interações sociais, tais como, filmes, imagens, situações problemas, músicas, pequenas histórias,
dentre outras (GONÇALVES; SANTOS; ARAGUSUKU; ANDRADE, 2016, p. 154).
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estimulada por esse adulto, sendo capaz de oferecer oportunidades para visualizar diferentes
formas de fazer e agir, preparando a criança para lidar com as suas vivências no contexto do
adoecimento e da hospitalização.
O jogo foi promovido às crianças hospitalizadas por meio da mediação da personagem
Drª Ana Tsuru, que se apresenta semanalmente na Enfermaria Pediátrica do Hospital Júlio
Müller (HUJM) e tem suas ações planejadas no interior do projeto de extensão Rede de Apoio
à Infância: interfaces com a Psicologia e Pedagogia10, em seu subprojeto Binje: em busca de
autorias infantis no contexto hospitalar, realizado pelo Grupo de Pesquisa em Psicologia da
Infância- GPPIN11- desde 2010, que tem como base das suas atividades as sessões semanais
de contação da história, seguida de oficinas socioafetivas no diálogo com o livro Binje
(FREIRE, 2013).
O livro infantil (2013) aborda a relação do personagem com o processo de
hospitalização na brinquedoteca de uma Enfermaria Pediátrica e conta a história de amizade
entre o menino Binje e João Pinto, um passarinho, que assim como o menino passou por
momentos de adoecimento e hospitalização, conseguiu lidar com as emoções e sentimentos
oriundos desse processo tais como: dor, medo, raiva e alívio. Os conteúdos orientadores da
construção de Binje apoiaram-se no estudo de Carrijo (2013) ―‗O hospital daqui e o hospital
de lá‘: fronteiras simbólicas do lugar, segundo significações de crianças hospitalizadas‖.
Esta pesquisa visou apreender como as crianças interagem com as significações do
jogo e narrativas envolvidas, e posteriormente, analisar os conteúdos das atividades lúdicas
produzidas. Considera-se a presença de contextos de interação no hospital que apresente,
junto às crianças, o contato com narrativas que discute o tema da hospitalização, ao mesmo
tempo em que demonstre para elas o delineamento de um metassistema no qual se reconheça
o protagonismo na criação de narrativas, capazes de beneficiar seu processo de significação
sobre o cuidado hospitalar.

10

O projeto de extensão estabelece diálogo com o projeto de pesquisa intitulado: A construção do conhecimento
social por crianças: estudo sobre vivências e significações infantis.
11
O GPPIN por meio de sua linha de pesquisa Infância, representações e práticas educacionais, tem por interesse
estudos sobre a construção da subjetividade segundo a abordagem psicossocial, com destaque aos debates sobre
o processo de significação que envolve a constituição identitária de crianças e adultos. O desenvolvimento
humano, compreendido segundo a abordagem histórico-cultural em diálogo com estudos na perspectiva
ontogenética das representações sociais estabelecendo, por meio das reflexões de Castorina (2003), relações
entre os estudos de Vigotski (2009, 2010) e Moscovici (2003) – Teoria das representações sociais e Teoria da
inovação ou minorias ativas. Atualmente o grupo de pesquisa tem investigado diferentes contextos em um
exercício de captura de seus respectivos potenciais narrativos: a formação inicial e continuada de professores, a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental, a Pediatria de um hospital universitário e a própria cidade de Cuiabá.

2589

2 Desenvolvimento

A mediação, além de privilegiar a intersubjetividade, valoriza a expressão das
significações infantis e a criação de novos sentidos pelas crianças, sobretudo aqueles
vinculados aos afetos e a tomada de consciência sobre a sua condição biopsicossocial. A
abordagem multidisciplinar e o protagonismo infantil são tomadas como categorias
fundamentais de trabalho a partir da política de humanização, ao assinalar a importância de
reconhecer na criança esse ator social.
A internação hospitalar remete a vivências de extrema delicadeza, apresentando
impacto na condição subjetiva das crianças. Ao se reportar aos adultos, estes se apresentam
como atores sociais potencialmente capazes de estabelecer uma mediação semiótica e social
entre a criança e o contexto hospitalar podendo promover o desenvolvimento infantil em
contextos pouco familiares.
Deste modo, compreende-se o Jogo dos poemas como potencial educativo e
terapêutico podendo inspirar trabalhos da Pedagogia Hospitalar, bem como intervenções
psicoterápicas grupais ou individuais uma vez que favorecem a produção e o
compartilhamento de significados por meio de narrativas singulares com impacto na tomada
de consciência das crianças envolvidas, conforme anuncia Teibel (2017, p.60): favorecer a
visibilidade das narrativas infantis nesse contexto, pode ser um fator que favoreça a reflexão
e tomada de consciência em relação às implicações educativas que as práticas do cuidado no
ambiente hospitalar podem acarretar.
O referencial teórico neste trabalho, apoia-se, na teoria histórico-cultural de Vigotski
(2000; 2009; 2010) que discute o desenvolvimento humano como um fenômeno social,
cultural e historicamente construído, bem como os estudos de Bruner (1978; 1996 apud
KISHIMOTO, 1998) sobre narrativas, estes contribuem para a análise da relação pensamento
e fala na constituição do eu psíquico, reforçando a relevância da narrativa como forma de
interpretar a realidade.
Neste sentido, Kishimoto (1998) ao revisar os estudos de Bruner apresenta
considerações sobre o brincar, com destaque ao ato lúdico, como uma proposta para ensinar
crianças de qualquer idade e em situações estruturadas, que mediada por adultos, oferece
condições para que as crianças possam desenvolver sua versão da realidade, estimulando a
criatividade.

2.1 O sujeito e sua relação com o meio: diálogo com a Teoria Histórico-Cultural
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Com a finalidade de discutir as categorias mencionadas neste estudo, bem como suas
implicações metodológicas, torna-se necessário, mesmo que brevemente, destacar, alguns
pressupostos da teoria vigotskiana.
Tal pensamento, concebe o sujeito enquanto aquele que se constitui e é constituído
pelo meio, trazendo em si as relações de historicidade, ideologia e representações da
sociedade. (AGUIAR; OZELLA, 2006).
Para Vigotski12, a apreensão do homem, ocorre pela compreensão da gênese social do
individual, ou seja, entende-se ―que o homem, ser social e singular, síntese de múltiplas
determinações, nas relações com o social (universal), constitui sua singularidade através das
mediações sociais (particularidades/circunstâncias específicas)‖ (AGUIAR; OZELLA, 2006,
p. 225). Fundamenta, que todo processo psíquico possui elementos herdados biologicamente e
elementos que surgem na relação e sob a influência do meio.
Como descreve Molon (1999), Vygotsky destaca com respeito ao papel ativo e da
cultura que

o homem constitui cultura ao mesmo tempo em que é por ela constituído. (...) o
desenvolvimento cultural humano encontra sustentação nos processos biológicos, no
crescimento e na maturação orgânica, formando um processo complexo, em que o
biológico e o cultural constituem-se mutuamente no desenvolvimento humano (p. 6).

A noção de cultura, é compreendida para Martins e Rabatini (2011, p. n.p) como sendo
produto das leis históricas definidas pelas situações concretas da existência humana e deste
modo, o homem nessa perspectiva elabora cultura, da mesma forma é fruto das relações
sociais, que são internalizadas por ele e que se exprimem na forma de funções psíquicas.
Ao compor a concepção histórico-cultural, valia-se da natureza social das funções
psíquicas superiores13. A psique humana, como a forma própria de refletir o mundo,
entrelaçada com o mundo, das relações da pessoa com o meio. Desta maneira, as
especificidades do que é refletido pela psique conseguem ser explicadas pelas condições e
visões de mundo do ser humano.

12

Neste estudo será adotada a grafia Vigotski. Esta forma foi selecionada por Prestes (2010) a partir de sua tese
de doutorado sobre as traduções das obras de Vigotski no Brasil. O uso do y na grafia do nome será utilizado
apenas nos casos de citações quando o autor assim o fizer.
13
Como destaca Teibel, (2017) as funções psíquicas superiores ―consistem no modo de funcionamento
psicológico tipicamente humano, tais como a capacidade de planejamento, memória voluntária, imaginação, etc.
e se originariam a partir das relações entre as pessoas se desenvolvendo ao longo do processo de internalização
de formas culturais de comportamento‖ (p. 35).
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Em respeito ao desenvolvimento infantil, Vigotski (2010) expõe seu pensamento
salientando a influência do meio nesse processo e reforça a importância das relações
estabelecidas entre a criança e seu meio social como fonte do desenvolvimento das funções
psíquicas superiores.
O autor (2010), refere-se a uma relação em que o meio é considerado para além do
ambiente de regras onde ocorre determinado processo: a relação com o meio, revestida de
significados culturais e sociais, nas quais o meio pode ser compreendido como ambiente
psíquico, cultural e mental. Logo, as funções psíquicas superiores são de origem sociocultural,
mas emergem com base em processos psicológicos elementares, de origem biológica
(estruturas orgânicas) (TEIBEL, 2017, p. 35).
Quanto ao plano individual, este não se constitui em um simples deslocamento, uma
mera transposição, do social. Nessa ordem, o sujeito modifica o social, ao alterá-lo em
psicológico, ainda em uma relação dialética com o meio, cria a possibilidade do novo. Essa
influência é significada a partir dos registros de vivência da criança: ―Toda a vivência é
vivência de algo‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 05), em outras palavras, a vivência deve ser
entendida como a relação interior da criança como ser humano, com um ou outro momento da
realidade.
Referindo-se a vivência, alguns conceitos foram utilizados pelo autor (2009) em relação
ao meio e a criança. Uma ideia de unidade que percorre toda a sua obra, relacionada ao seu
método de análise. O estudo, que ele apresenta para enunciar que o pensamento e a fala
formam uma unidade, pode ser empregado, por ele, para referir que a situação social de
desenvolvimento e as especificidades da criança estabelecem uma unidade. Logo, uma mesma
situação é vivenciada por diferentes sujeitos de acordo com seus registros anteriores, de modo
que na relação da criança com o meio, de outra maneira, o meio como entorno, não existe em
absoluto, todavia na relação singular com a criança. Por conceito de vivência, percebe-se, o
contexto pelo qual se encontram inseridas as representações sociais não refletido como
absoluto, em relação às pessoas que com ele interagem. Reforça-se que nessa interação se
fazem presente a história do sujeito e seu processo criativo de internalização que resultarão
nas significações de cada um.
De acordo com estes termos, o meio pode ser concebido como uma espécie de fonte de
desenvolvimento que apresenta um modelo ideal ou final que interage com o repertório
primário da criança, de tal modo que, no decorrer do processo, uma determinada ação se
constitui como aquisição interna da criança: ―As forças do meio adquirem significado
orientador graças às vivências da criança, isto é, o estudo do meio se translada em medida
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significante ao interior da própria criança e não se reduz ao estudo das conexões externas de
sua vida‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 07).
Assim, os processos narrativos apresentam-se como forma de contribuição para a
significação do contexto no qual as crianças estão inseridas e, portanto, podem ser
consideradas partes constituintes do meio. Essas produções apresentam reflexões quanto ao
contexto do hospital como meio imediato de inserção das crianças e do trabalho com as
narrativas.
2.1.2 Processos de mediação e zona de desenvolvimento iminente14

Na Teoria Histórico-Cultural, a fala funciona como um elemento mediador que
permite a comunicação entre os indivíduos e o compartilhamento de significados
(VIGOTSKI 2010). Ela se apresenta como instrumento fundamental para a constituição
psíquica do ser humano.
Para Vigotski (2000) a fala infantil se expressa de diversas formas podendo representar
vários significados, pois, sua estrutura afetiva pode ser complexa e não diferenciada para um
adulto. Ele ressalta que o pensamento de uma criança (assim como uma série de outras
funções na infância que começam a se desenvolver antes da linguagem), logo nos primeiros
anos de vida desenvolve de maneira, mais ou menos independente.
Prestes (2012) destaca que, para Vigotski, a fala e o pensamento são dois processos
psíquicos distintos, singulares e separados, que, em algum momento do desenvolvimento se
unem, formando o pensamento verbal. Coincide, em certa medida, a curva da linguagem, que
influencia e reorganiza o pensamento da criança.
A linguagem aparece na Teoria Histórico-Cultural de Vigotski (2010) como um
instrumento fundamental da constituição do homem. Ela funciona como um elemento que
media a comunicação entre os indivíduos e o estabelecimento de significados compartilhados.
Além disso, ela é também constitutiva do pensamento na realização de atividades internas. A
palavra, compreendida como um signo é capaz de representar um objeto na consciência, de
forma que é por meio da mediação simbólica que os processos de funcionamento mental serão
fornecidos pela cultura (REGO, 2014; AGUIAR E OZELLA, 2006).
14

O uso do termo zona de desenvolvimento iminente, será utilizado em relação a outras traduções como zona de
desenvolvimento proximal ou imediato, por ele apresentar ao mesmo tempo a ideia de proximidade e
possibilidade, como destacou o trabalho de Zoia (2012).
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Neste seguimento, considera-se que o pensamento para ser expresso em palavras,
precisa passar por transformações, deslocando-se, por categorias de significação que abrange
tanto sentidos como significados. Apesar de serem diferentes, o significado, no campo
semântico, corresponde às relações que a palavra pode encerrar; já no campo psicológico,
seria a generalização, o conceito.
Os significados são, deste modo, produções históricas e sociais, que permitem a
comunicação e a socialização de experiências. Nessa perspectiva, destacam que o que é
internalizado não é o gesto como materialidade do movimento, mas sim a sua significação
com o poder de modificar o natural em cultural.
Ainda segundo Aguiar e Ozella (2006) os significados diz-se, assim, aos conteúdos
instituídos, mais fixos, compartilhados, que são apropriados pelos sujeitos, configurados a
partir de suas próprias subjetividades. Os significados possuem mais do que aparentam e que,
através de um trabalho de análise e interpretação, torna-se possível caminhar para as zonas de
sentido. Em outras palavras, o sentido (compõe a articulação dos eventos psicológicos que o
sujeito gera diante de uma realidade), seria mais amplo que o significado.
O sentido coloca-se em um plano que se aproxima mais da subjetividade, ou seja,
expressa mais o sujeito, em todas as unidades dos processos cognitivos, afetivos e biológicos,
fato que, sem dúvida, gera grande dificuldade nas formas de assimilá-la. Deste modo, o
sentido deve ser compreendido, como um ato do homem mediado socialmente (AGUIAR;
OZELLA, 2006, p. 227).
Em questão, estes estudos demonstram o quanto é importante revelar os conteúdos
pertinentes às suas singularidades a partir da interação com o jogo, destacando a ideia da
criança co-partícipe de seu tratamento, bem como a existência de estratégias de enfrentamento
psicológico pela via da produção de metáforas e narrativas.
Para Vigotski, o sentido de uma palavra é um todo complexo, fluido e dinâmico para
onde converge a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta, enquanto o
significado é apenas uma das zonas do sentido, a mais estável, real e precisa. O contexto é que
dá sentido à palavra. Isto é, em diferentes contextos o sentido se altera e o significado
permanece estável ao longo de todas as alterações de sentido (FICHTNER, 2010).
Sobre a zona de desenvolvimento iminente, Vigotski (2010) expõe como forma de
atribuir importância para a ação colaborativa com outras pessoas em relação à promoção do
desenvolvimento dessas funções, o que demarca a esfera dos processos em via de maturação,
na qual a criança conseguiria resolver determinadas situações a partir da relação estabelecida
com algumas indicações orientadoras do meio.
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O conceito reforça a importância das relações estabelecidas entre a criança e seu
entorno social como fonte do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, insiste na
necessidade desse meio apresentar a possibilidade de acesso da criança às formas finais desse
desenvolvimento para que haja sua internalização. Vigotski (2010) defende que, crianças de
diferentes idades possuem diferentes zonas de desenvolvimento de modo que a esta poderá
amanhã realizar com mais independência o que hoje precisa da colaboração e orientação, o
que demonstra os campos das funções intelectuais em amadurecimento, as funções em estágio
iminente de desenvolvimento.
O autor conceituou também a brincadeira como atividade importante para guiar o
desenvolvimento infantil, na medida em que esta pode demonstrar, tornar claro as
viabilidades da criança, ou seja, ela cria circunstâncias para que a zona de desenvolvimento
iminente se revele. Para Vigotski (2008, apud Prestes, 2012), o contato entre brincadeira e o
desenvolvimento poderia comparar-se

a relação entre a instrução e o desenvolvimento. Por trás da brincadeira estão as
alterações das necessidades e as alterações de caráter mais geral da consciência. A
brincadeira é a fonte do desenvolvimento e cria a zona de desenvolvimento
iminente. A ação num campo imaginário, numa situação imaginária, a criação de
uma intenção voluntária, a formação de um plano de vida, de motivos volitivos –
tudo isso surge na brincadeira, colocando-a num nível superior de desenvolvimento,
elevando-a para a crista da onda e fazendo dela a onda decúmana (maior de todas)
do desenvolvimento na idade pré-escolar que se eleva das águas mais profundas,
porém relativamente calmas (p.35).

Junto a zona de desenvolvimento iminente, estariam as atividades de reprodução que se
manifesta sob forma de imitação, calcada nas experiências anteriores, e a criação em contato
com a imaginação.
Esta primeira surge sob atividade de reprodução, titulada de reconstituidora ou
reprodutiva, tem sua atuação intimamente relacionada à memória, em outras palavras,
caracteriza-se em repetir ou reproduzir marcas criadas anteriormente, bem como tais
características favorecem a perpetuação de impressões precedentes: ―É fácil compreender o
enorme significado da conservação da experiência anterior para a vida do homem, o quanto
ela facilita sua adaptação ao mundo que o cerca, ao criar e elaborar hábitos permanentes que
se repetem em condições iguais‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 12).
Junto a atividade criadora, a segunda realiza-se na criação do novo em qualquer
instância do mundo externo ou interno, e contorna a ideia de que os processos criativos
oferecem elementos novos, a partir da reelaboração de materiais e conhecimentos já
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disponíveis na realidade do indivíduo. A prática assenta, um processo de apropriação de
conhecimentos adquiridos no decorrer de cada história de desenvolvimento pessoal. Isto é,
nas palavras de Vigotski (2009) ―essa capacidade de fazer uma construção de elementos, de
combinar o velho de novas maneiras, que constitui a base da criação‖ (p. 17).
Portanto, a atividade criativa, compreendida como aquela que determina e reelabora
elementos da experiência anterior, de modo a exibir novas situações ou comportamentos,
capazes de auxiliar na adaptação do indivíduo em novos ou inesperados aspectos do meio. Em
outras palavras, quando o inesperado surge, razão e emoção apresentam-se como motores do
processo criativo, espectadores no processo de significação da realidade. Ademais, os
processos narrativos forjados no interior do projeto consideram a dimensão reprodutiva e
criadora.
Por conseguinte, a atividade criadora estaria no fundamento de todos os aspectos da
vida cultural, de modo que todo material produzido pelo homem no mundo da cultura, tem
sua base na imaginação e criação: ―[...] podemos dizer que todos os objetos da vida cotidiana,
sem excluir os mais simples e comuns, são imaginação cristalizada‖ (VIGOTSKI, 2009, p.
15).
A nova atividade, caracteriza a passagem para a atividade de criação, pois deve-se levar
em conta que em todas as atividades da criança na idade pré-escolar surgem relações
especificamente novas entre o pensamento e a ação, afirma Prestes (2012). Se antes a criança
não desenvolve um plano de desenvolvimento das ações, na medida em que combina as
situações vividas e histórias ouvidas, ela começa a tomar consciência em relação aos mais
variados fenômenos, interferindo na sua capacidade de criar e cooperando para o seu
desenvolvimento mental. Dessa forma, o brincar surge como uma atividade-guia na idade préescolar e vai cooperar de maneira central para os processos de criação. Assim,

uma situação imaginária pode ser analisada como um caminho para o
desenvolvimento do pensamento abstrato; a regra que se liga a isso parece-me levar
ao desenvolvimento de ações da criança com base nas quais torna-se possível, em
geral, a separação entre a brincadeira e os afazeres da vida cotidiana, separação esta
com que nos deparamos, na idade escolar, como um fato principal ( VIGOTSKI,
2008 apud PRESTES, 2012, p.36).

Nesta sequência, o desenvolvimento na criança pode ser compreendido, a princípio,
como forma de comportamento coletivo, influenciado por saberes sociais que direcionam
cada modo de interação, e subsequentemente, por meio da internalização das práticas
culturais, se tornam funções do plano psicológico. Destaca-se, entretanto, que o plano
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individual não se constitui em uma mera transposição do social.

2.1.3 Narrativa e atividade guia: ampliação do repertório infantil

Entende-se, que a narrativa pode ser considerada como um veículo para o
desenvolvimento social, emocional e intelectual de crianças hospitalizadas. A aprendizagem
de conceitos relacionados à doença e hospitalização pode ser mais facilmente trabalhada com
a inclusão de atividades lúdicas no hospital, como uma das estratégias facilitadoras dos
processos de significações infatis com relação a condição de hospitalização, permitindo desta
maneira que seus sentimentos sejam expressos, proporcionando uma possível melhora no
repertório de enfrentamento desta condição. Em outras palavras, o jogo, pode ser um
instrumento de mediação para o surgimento de conteúdos espontâneos e compartilhados pelas
crianças.
Deste modo, torna-se possível pensar que o desenvolvimento das formas narrativas
exercem um papel de atividade-guia15, posto que, esta atividade conduz fatores fundamentais
e contém elementos estruturantes, que compelem o desenvolvimento psicológico e afetivo,
gerando neoformações psíquicas, ampliando o processo de significação da realidade, capaz de
potencializar formas de tomada de consciência do sujeito (GONÇALVES; SANTOS;
ARAGUSUKU; ANDRADE, 2016, p. 154).
Neste sentido, Bruner (1978, 1996 apud KISHIMOTO, 1998) apresenta considerações
sobre o brincar, com destaque ao ato lúdico, como uma proposta para ensinar crianças de
qualquer idade e em situações estruturadas, que mediada por adultos, oferece condições para
que a criança possa desenvolver sua versão da realidade, sem muita tensão, estimulando a
criatividade.
A utilização de técnicas lúdicas durante a hospitalização de crianças é defendida por
muitos autores como uma estratégia efetiva para diminuir o estresse, o medo e ansiedade
relacionados com tal condição. Segundo Soares e Zamberlan (2001, p. 65), a criança, mesmo
hospitalizada, deve ter preservado seu direito ao brincar.

15

Configura-se enquanto guia posto que está carregada de fatores e elementos que impulsionam o
desenvolvimento, favorecendo o estabelecimento de novas relações entre pensamento e ação. A atividade é
modificada a cada estágio de desenvolvimento da criança, e para cada conjunto de vivências, de tal forma que,
constitui-se enquanto guia para o desenvolvimento psicológico da criança à medida em que produz
neoformações psíquicas. (PRESTES, 2010).
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2.2 Metodologia

Os procedimentos para a produção de dados ocorreram em 2 etapas – produção e
aplicação do jogo – por meio da mediação da personagem Drª Ana Tsuru, em oficinas
socioafetivas (ANDRADE, 2015), que privilegiaram a narrativa e a ludicidade enquanto
ferramentas de intervenção, elemento que pode ser articulado com o conceito de espaço
narrativo, proposto por Sennett (apud ANDRADE, 2006) que corresponde a ―[...] um espaço
aberto para desenvolver atividades imprevisíveis de eventos que se colocam de forma aberta,
para criar uma história. Essa história pode ser objeto de interpretação ou ponto de partida para
outras histórias‖ (p.85).
Metodologicamente assumiu-se a noção de adulto atípico (CORSARO, 2005), como
orientador das relações estabelecidas com as crianças de modo a privilegiar a comunicação
horizontalizada e a valorização das autorias infantis, em uma atividade que valorize a ação
livre e auto-iniciada, sendo capaz de oferecer oportunidades para visualizar diferentes formas
de fazer e agir, possibilitando a emergência de estratégias de enfrentamento psicológico
relacionadas a condição de adoecimento e hospitalização. Foram abordadas 15 crianças, entre
7 e 13 anos, sendo 7 meninas e 8 meninos, todas elas encontravam-se hospitalizadas nas
enfermarias pediátricas do Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) e Hospital e Pronto
Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC). Os procedimentos para a produção de dados foram
assim caracterizados: Etapa 1- produção de poemas com vistas a construção do jogo; Etapa 2
– aplicação do jogo propriamente dito.

2.3 Resultados

O processo de interpretação realizado na análise dessas duas etapas propostas para o
jogo, foi orientado pela ideia de que as redes simbólicas dos sujeitos investigados
desenvolvem importantes funções em suas vivências e, assim, atentou-se por compreendêlas em uma perspectiva reflexiva e não avaliativa, tendo em vista caracterizar suas funções
no contexto.
Após a seleção dos dados, foi possível observar que o eixo afetivo destacou a
construção de vínculos que fomentaram uma aliança terapêutica com a criança, apresentandose como um canal de comunicação.
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O destaque para a narrativa aqui anunciado apoia-se no reconhecimento do processo
discursivo do sujeito, seja ele como for apresentado, mesmo que distante dos padrões
normativos, com a proposta de descontruir a dicotomia normalidade/anormalidade da
sociedade, implicando-se em um desafio constante.
Os trabalhos indicaram, que o convite para as crianças entrarem em contato com novas
narrativas, além de abrir espaço para a elaboração de seus próprios poemas, ―permitindo a
elas recontá-las e revivê-las, (...) favoreceu o resgate do fio narrativo e relacional de suas
vidas‖ (TEIBEL, 2017, p. 26).
A pesquisadora localizou, tanto os conteúdos pertinentes às suas singularidades,
considerando sua situação social de desenvolvimento, quanto conteúdos associados ao
adoecimento, hospitalização e realização de desejos. As crianças então distantes de casa, de
familiares e amigos; se vêem impedidas de realizar atividades rotineiras, como brincar e ir à
escola); lutam contra suas doenças, até mesmo contra a morte; anseiam por receber alta
definitiva.
A pesquisa pontuou também, que crianças tímidas, distantes de seus familiares e
amigos encontraram nas atividades propostas pelo jogo a oportunidade de se socializarem e
perceberem que não estavam sozinhas.
Assim, o material selecionado foi analisado compreensivamente e distribuído em
quatro categorias interpretativas.
Mediação e zona de desenvolvimento iminente
Os adultos se apresentam como atores sociais potencialmente capazes de estabelecer
uma mediação semiótica e social entre a criança e o contexto hospitalar podendo promover o
desenvolvimento infantil em contextos pouco familiares. A mediação, na perspectiva da
horizontalidade das relações adulto-criança, além de privilegiar a intersubjetividade, valoriza
a expressão das significações infantis e a criação de novos sentidos pelas crianças, sobretudo
aqueles vinculados aos afetos e a tomada de consciência sobre a sua condição biopsicossocial.
O jogo, favorece o compartilhamento e negociação de significados e a emergência de
novos sentidos. Assim, o trabalho com as diferentes formas de narrativa pode ser
compreendido como um instrumento que promove o processo de aprendizagem e
desenvolvimento integral da criança de modo a potencializar a expressividade infantil e a
emergência dos seus processos autorais.
Narrativa e atividade guia: ampliação do repertório infantil
As expressões lúdicas realizadas pela criança, após o contato com a narrativa
encorajadora e suas produções, revelam a função de suporte desta, ampliando o repertório
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cultural das crianças, aspecto que permite reconhecer a mediação e a narrativa como
elementos de atividades guias, aquelas que favorecem a emergência de novas formações
psíquicas. Destaca-se a formação de conceitos cotidianos em diálogo com o discurso médico e
a emergência de estratégias de enfrentamento psicológico pela via da produção de metáforas e
pequenas narrativas.
Sentido e Significado
As crianças revelaram, tanto os conteúdos pertinentes às suas singularidades (sentido),
considerando sua situação social de desenvolvimento, quanto aqueles conteúdos presentes em
sua rede de compartilhamento (significado), sendo os mesmos associados ao adoecimento, a
hospitalização, mas também a realização de desejos.
Humanização e Hospitalização Infantil
Ao tomar o trabalho a partir da narrativa e das autorias infantis como eixos estruturantes
tem-se a emergência de novas significações sobre a criança hospitalizada anunciando-a como
sujeito, co-partícipe de seu tratamento.
As análises em relação à produção ou aplicação do jogo com as crianças aludidas
anteriormente incitam a reflexões sobre o contexto do hospital como meio imediato de
inserção das crianças e do trabalho com as narrativas como um fator de relevância na
Pediatria. Isso chama a atenção, pois, em muitas ocasiões, as produções revelam as múltiplas
narrativas presentes na rede de compartilhamento de significados associados ao adoecimento
e a hospitalização e a possibilidade de emergência de novas significações a partir da interação
com o jogo, dentre elas destaca-se a ideia da criança co-participe de seu tratamento, a
existência de estratégias de enfrentamento psicológico por meio da atuação de seu universo
simbólico.

3 Considerações

O estudo teve por objetivo analisar a produção de sentidos de crianças hospitalizadas
por meio da mediação do Jogo dos Poemas projetado para potencializar processos narrativos
como estratégia para acessar a condição subjetiva da criança hospitalizada por meio da
indução de narrativa. Objetivou-se criar uma atmosfera lúdica de modo a encorajar a
expressão dos afetos bem como suas significações, por meio da mediação.
Levando em conta esses aspectos, o artigo, a partir de um levantamento bibliográfico,
buscou, inicialmente, apresentar a importância da mediação com crianças em contexto
hospitalar, compreendidas como oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento que
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valorizam tanto a expressão das significações infantis, quanto a criação de novos sentidos
pelas crianças, sobretudo aqueles vinculados aos afetos e a tomada de consciência sobre a sua
condição biopsicossocial, analisando o potencial formativo do jogo e suas possibilidades de
ampliar os processos de mediação e significações de crianças hospitalizadas.
Conclui-se que, o jogo, pode ser um instrumento de mediação para o surgimento de
conteúdos espontâneos e compartilhados pelas crianças. Como instrumento lúdico, ele poderá
promover situações que contribuam no processo de significação da criança na medida em que
seus sofrimentos internos, serão ditos, serão exteriorizados e significados, na iminência de
trazer novos instrumentos para o enfrentamento de seu processo de hospitalização. A criança
hospitalizada poderá neste lugar assumir seus afetos tais como medo, raiva, coragem,
solidariedade e necessidade de ter seus desejos realizados. Além disso, podem emergir falas
associadas à ideia de criança partícipe e co-responsável pelo seu tratamento, capaz de
identificar e aderir às estratégias de enfrentamento de situações consideradas difíceis.
Portanto, percebeu-se que o Jogo dos Poemas através de uma mediação inspirada na
noção de adulto atípico; poderá representar uma estratégia válida para abordagem
psicopedagógica de crianças hospitalizadas, propiciando a expressividade das crianças e,
assim, contribuir para uma possível recuperação integral da mesma.
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Resumo:
O presente trabalho apresenta estudo de caso sobre aspectos da constituição identitária de uma criança haitiana
imigrante privilegiando a representação de si na relação com outro. O estudo se desenvolveu em parceria com o
Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância (GPPIN) e o Grupo de Extensão Multidisciplinar de Apoio a
Imigrantes (GEMAIS) da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT no contexto de uma unidade não
governamental de apoio social em situações de vulnerabilidade. Pautou-se nos pressupostos da Teoria HistóricoCultural (VIGOSTSKI, 2009) em articulação com a Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2010,
1978; JODELET, 2001) e buscou compreende os impactos do processo imigratório na constituição identitária de
uma criança haitiana. Metodologicamente, trata-se de estudo exploratório no qual privilegiou-se a observação
participante, inspirado na noção de adulto atípico (CORSARO, 2005). Os resultados evidenciam a adesão aos
conteúdos hegemônicos associados ao racismo como pressuposto identitário atuante na representação de si da
criança em foco.
Palavras-Chave: Crianças haitianas. Representação de si. Representações sociais. Identidade. Alteridade.

1 Introdução

O Presente trabalho é fruto de parceria entre o Grupo de Pesquisa em Psicologia da
Infância (GPPIN) e o Grupo de Estudo Multidisciplinar de Apoio à Imigrantes (GEMAIS) da
Universidade Federal de Mato Grosso. O projeto, de caráter exploratório, apresenta um estudo
de caso sobre aspectos da constituição identitária de uma criança haitiana imigrante,
privilegiando a análise da representação de si na relação com outro.
O projeto desenvolvido foi fundamentado na Teoria das Representações Sociais em
articulação com a Teoria Histórico-Cultural e com a Sociologia da Infância.
Segundo Jodelet (2001, p. 27) as representações sociais são forma de conhecimento
que orienta o comportamento e a comunicação do sujeito em suas interações e dentro dessa
perspectiva possuem elementos constitutivos dos processos identitários.
Na orientação psicossocial, o conceito de identidade é analisado sob a perspectiva
cognitiva centrada na determinação das estruturas de conhecimento do indivíduo concernente
a seu próprio lugar no mundo, porém, a referida orientação não ignora a ação da afetividade
na constituição da representação de si.
A perspectiva psicossocial permite explorar a hipótese sobre as vivências infantis de
a indissociabilidade entre as peculiaridades da pessoa e do meio, alinhada com a concepção de
desenvolvimento como fenômeno histórico e cultural. Neste particular, pergunta-se: em que
medida as vivências de crianças haitianas na sociedade brasileira anunciam novos sentidos
para a representação de si e, por sua vez, imprimem novos modos de ser e estar no mundo?
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Foram realizadas duas sessões de observação participante em um grupo de crianças
haitianas que frequentam uma brinquedoteca de uma unidade de apoio social comunitário em
situação de vulnerabilidade no município de Cuiabá-MT, especificamente, o trabalho
focalizou o estudo de caso de uma criança haitiana de sete anos de idade.
Os dados analisados sugerem o impacto da representação social sobre o negro na
sociedade brasileira nos processos de constituição identitárias de criança haitiana analisada.

2 Representações Sociais, identidade e imigração

Na perspectiva psicossocial a identidade é um processo dinâmico e possui elementos
de referência afetiva e cognitiva. Pautada como um processo relacional e interacional, a
identidade não é algo que se adquire, mas é construída nesse processo dinâmico, na relação
com o outro. Deschamps e Moliner (2009, p. 14) consideram a identidade ―resultante de uma
dupla constatação de semelhanças e diferenças entre o si - mesmo, os outros e alguns grupos
de pertinência dos indivíduos‖.
As representações sociais como expressão da identidade possuem elementos
constitutivos de categorias identitárias, sendo essa identidade a representação de si na
alteridade, a sua pertença a um grupo e o significado atribuído a ele. Uma das categoriais de
compartilhamento identitário se refere a função identitária, que auxilia na identificação e
diferenciação entre os grupos, visto que, ao compartilharem certas representações sociais
acerca de determinados objetos, os indivíduos se sentem pertencentes a uns grupos e não
outros.

Nesse sentido, Tajfel (1983) considera a identidade como ―aquela parcela do

autoconceito de um indivíduo que deriva do seu conhecimento da sua pertença a um grupo
(ou grupos) social, juntamente com o significado emocional e de valor associado aquela
pertença‖ (TAJFEL, 1983, p. 290).
Zavalloni (1973) pondera que a identidade social é atribuída por elementos e
categorias sociais, a exemplo disso é a nacionalidade e o grupo étnico de pertença, e assim a
representação de si é também constituída por esses elementos identificadores. Faz-se
importante mencionar que as Representações Sociais quando compartilhadas entre os grupos
possuem influências de formação da identidade do indivíduo, sendo a identidade um produto
intersubjetivo resultando na representação de si.
Em um processo dialético, a representação de si se constrói na relação com o outro,
visto que o sujeito é produtor e produto do meio em que vive. Assim, o eu se constitui na
relação com o outro e a alteridade faz constituir o eu. Segundo Jodelet (1998), ―a alteridade é
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produto de duplo processo de construção e de exclusão social que, indissoluvelmente ligados
como os dois lados duma mesma folha, mantêm sua unidade por meio dum sistema de
representações‖ (CRUZ & ARRUDA, 2008).
Na atualidade, o processo imigratório tem se revelado um desafio mundial, o
fenômeno tem tensionado identidades nacionais, questionado sistemas de valores a ponto de
produzir um sofrimento ético-político (SAWAIA, 2001 p. 97) em uma grande parcela da
população. O fluxo migratório, portanto, cria condições propícias para o estudo dos processos
identitários e pode ser analisado a partir dos pressupostos das representações sociais tomando
o eu e o outro como antinomias geradoras de representações sociais. No presente trabalho a
representação de si será analisada por meio das narrativas de uma criança haitiana imigrante.
O fluxo imigratório para o Brasil, no que condiz as comunidades haitianas tem como
principais fatores as desigualdades econômicas. No Haiti, elementos históricos demarcam a
atual existência da realidade socioeconômica e sabe-se que o fluxo migratório impacta nos
arranjos familiares e na vida de crianças que vivenciam processos de inserção social nem
sempre ancorados em uma perspectiva humanitária. Dentro do processo de imigração, existem
dificuldades quanto a inserção dos imigrantes em se adaptar ao país de destino,
principalmente devido as diferenças culturais, como também a influência de discriminações e
preconceitos, a exemplo disso a xenofobia. Observa-se transformações nas categorias
identitárias nos grupos migrantes, no qual, entram em contato com essas diferentes culturas e
torna-se evidente comparações culturais, estimulando a classificação entre os indivíduos e
grupos nas sociedades plurais, impactando em suas identidades.
.

3 Procedimentos Metodológicos

O estudo, de natureza qualitativa e exploratória, foi organizado levando-se em
consideração a dimensão atitudinal do pesquisador ancorada na noção de ―adulto atípico‖, ou
seja, aquele que não exerce autoridade desnecessária e respeita a subjetividade das crianças,
tendo como objetivo promover e desenvolver uma relação não adultocêntrica (CORSARO,
2005). Em adição adotou-se como principal técnica de produção de dados a observação
participante gerando dados contextualizado, levando-se em consideração a realidade social em
que as crianças estão inseridas, observando padrões no comportamento do grupo por
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descrições de significações no cerne de suas narrativas com a finalidade de compreender suas
vivências (MARTINS, 1996).
Para isso, foram realizadas duas sessões de observação participante totalizando oito
horas. As observações foram realizadas em uma brinquedoteca de um instituto não
governamental do município de Cuiabá, que visa promover a assistência social e educacional
à comunidade. A observação em participação ocorreu com um grupo de quatro crianças
haitianas, nascidas no Haiti entre 2 a 7 anos, especificamente com a criança P. (7 anos). Os
dados foram descritos na forma de episódios delineados levando em consideração as
significações associadas às questões identitárias e foram discutidos em uma perspectiva
compreensiva.
Importante esclarecer que o estudo contou com a atuação de dois pesquisadores, um
homem haitiano (fluente na língua crioulo, inglês e francês) e uma mulher brasileira (fluente
em português e inglês).

4 Discussão e análise de dados

Análise dos dados se deu com base em dois episódios assim nomeados: 1. Negação
do pertencimento étnico e cultural; 2. Ser preto no Brasil: um estranhamento.

4.1 Negação do pertencimento étnico e cultural

No primeiro momento de observação participante, P. apresentou muitas dificuldades
em interagir com o pesquisador haitiano, havendo muitas resistências com a cor de sua pele.
A exemplo disso, quando P. o viu pela primeira vez, disse: “Um preto! Ele é feio”.
Neste episódio P. anuncia o compartilhamento da representação social sobre o negro
ancorado em conteúdos racistas. Tal elemento parece orientar sua atitude com relação ao
Outro (ator social, língua mãe, identidade nacional) e a si mesmo.

Pesquisador haitiano: Qual é o seu nome em crioulo? (pergunta em
crioulo)
Criança P: "Eu não falo com preto, eu sou branca" (Resposta em
português)
Pesquisador haitiano: Mas nós dois somos pretos
Criança P: Eu não sou preta, eu sou brasileira
Criança P: Você é muito feio
Pesquisador haitiano: Você não é minha amiga?
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Criança P: Não, eu sou a amiga desta mulher branca (Brasileira), a cor
dela é mais bonita
Pesquisador haitiano: E o Haiti? Você se lembra do Haiti?
Criança P: Não, e não quero saber nada sobre o Haiti.

Esse conjunto de falas sinaliza a dificuldade de P. quanto a sua identidade social, ou
seja, em se identificar como uma criança haitiana. Nota-se que a representação social do
―preto‖ está ancorada nas categorias social e historicamente construídas, carregadas de
preconceitos e estereótipos.
A partir desta significação identifica-se a emergência de um raciocínio binário
marcado pela antinomia feio/bonito com tendência a naturalização da ideia de
inferioridade/superioridade, objetivado na cor da pele preto/branco. Dessa forma, P. anuncia
sua adesão ao conteúdo representacional compartilhado no interior de suas vivências,
aceitando como verdade a ideia do ser preto como inferior e feio.
Essa significação parece se estender para além da concretude da cor da pele,
generaliza-se na forma de negação da sua nacionalidade e da sua língua mãe. A partir desse
movimento, P. revela identificar-se com o outro (diferente de si por ser branco e brasileiro)
em detrimento do outro haitiano uma vez que este último representa os conteúdos auto
atribuídos, remetendo-lhe a um conflito identitários.

4.2 Ser preto no Brasil: um estranhamento

Este episódio oferece pistas para compreender elementos implicados na adesão de P. a
representação do preto ancorada em conteúdos hegemônicos.
Criança P: Mas quando eu cheguei na primeira vez na escola, eles me
chamaram de preta. Eu não entendi por que falaram isso, eu estava com
uma roupa linda
Pesquisadora: E como você se sente quando te chamam de marrom?
Criança P: Bem, é melhor eles me chamarem de marrom do que de preta
Pesquisadora: E qual é a sua cor?
Criança P: Eu sou marrom
Pesquisadora: E qual é a cor dele? (pesquisador haitiano)
Criança P: Quando eu conheci ele, ele era preto, mas agora ele é marrom
Pesquisador: Qual é o seu nome no Haiti?
Criança P: É P. (pronúncia em crioulo)
Pesquisadora: E eu posso te chamar de P. (pronúncia em crioulo)? Qual
você prefere?
Criança P: Não, chama de P. (pronúncia em português).
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Nota-se a pressão social exercida pelas representações sociais hegemônicas sobre o
ser negro nas trocas sociais estabelecidas por P. em seu grupo de pares e seus impactos na
produção de sentido de P. no que se compreende por representação de si. Neste particular,
admite-se a hipótese de P., com maior ou menor grau de consciência, ter aderido a
representação hegemônica, compreendendo que preto é um significante marcado por rejeição
social (xingamento e exclusão), por sua vez, atribuir o termo marrom (branqueamento) parece
se tratar de uma estratégia de sobrevivência subjetiva associada a ideia de aceitação social, um
emblema de amizade/afetividade (quando se é amigo - marrom). Tal estratégia, de
branqueamento, se estende a outras formas de negação (língua-mãe, pertencimento cultural) e
se objetiva na pronúncia do nome (preferência pela pronúncia em português).
Tais dados sinalizam para a dinâmica representacional de P. em um processo de
ressignificação do eu ancorados em conteúdos hegemônicos (ser brasileira é melhor/superior
que ser haitiana) que se impõem aos pertencimentos sociais e culturais da criança
representados por conteúdos emancipados, atualmente invisibilizados nas vivências de P.
A análise torna possível pensar na seguinte hipótese: a cor da pele entre haitianos não
se apresenta como uma questão a ser problematizada, o mesmo não ocorre quando haitianos
se encontram na relação com brasileiros, passando a ser nomeados a partir da cor da sua pele.
Os conteúdos representacionais que circulam na sociedade brasileira sobre o negro parecem
apresentar à criança haitiana novas significações frente as quais surge o estranhamento,
remetendo ao estranhamento de si, acompanhado de um sentimento de inadequação.
Ao tornar o estranho, familiar, a criança acaba por aderir a representação social do
negro ancorada em conteúdos hegemônicos adotando-o como pressupostos identitários que
legitimam a sua própria exclusão social.
5 Considerações Finais

O presente estudo exploratório destaca a categoria étnico-racial para o estudo sobre a
inserção social das crianças haitianas imigrantes nos grupos sociais brasileiros, no que se
refere a reflexão sobre os aspectos identitários envolvidos.
Ao tomar a noção de identidade (social-pessoal) como elemento orientador do estudo
da representação de si, a análise sistemática da díade eu-outro revelou o seu potencial gerador
de significações.
Ser uma criança haitiana imigrante no Brasil requer a elaboração das significações de
diferentes conteúdos que se tornam salientes pela vivência da alteridade. Segundo a criança
analisada, a categorização cultural das diferenças físicas aparece como o primeiro desafio que
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se não for superado exigirá do ―eu‖ estratégias de enfrentamento psíquico mediante a fronteira
étnica que se impõe nas suas vivências. As diferenças físicas, ora nomeadas como cor da pele,
foram anunciadas como geradoras de exclusão social.
Uma das possíveis consequências anunciadas pelo presente estudo refere-se a
tendência a racialização negativa atribuída ao próprio grupo étnico, naturalizando a
dominação cultural, aspecto que justifica a negação do próprio pertencimento étnico e cultural
em busca de um ideal de eu.
A análise, em diálogo com os estudos vigotskianos, sugerem destacar que as vivências
infantis

aqui

anunciadas

precisam

consideram:

a

natureza

histórico-cultural

do

desenvolvimento humano, a importância das vivências, do processo de significação e da
situação social de desenvolvimento (nível de consciência possível até o momento).
Neste sentido, o trabalho de apoio psicossocial, junto ao grupo de crianças haitianas
imigrantes, pode atuar como um contraponto aos discursos de conteúdo racista
compartilhados nas trocas sociais cotidianas as quais as crianças estão expostas, na escola, por
exemplo. Grupos de pertencimento étnico que atuem como rede de apoio social na
valorização do pertencimento étnico e cultural dos haitianos podem atuar como elemento
promotor de saúde mental.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo analisar e discutir o potencial da narrativa encorajadora, ao contribuir para o
processo de significação da hospitalização, por meio da apresentação de um estudo de caso. As discussões
realizadas baseiam-se na Teoria Histórico-Cultural (AGUIAR; OZELLA, 2013; VIGOTSKI, 2006; 2010) em
diálogo com as contribuições sobre narrativas encorajadoras (ANDRADE; NIENOW, 2015). Os episódios
discutidos ocorreram durante intervenções realizadas em oficinas socioafetivas (ANDRADE, 2019), as quais são
tematizadas diante da apresentação de uma narrativa através de práticas de cuidado à saúde infantil ancoradas
nos pressupostos da humanização, e nos estudos sobre aprendizagem e desenvolvimento humano. O uso da
narrativa encorajadora colaborou no processo de significação da criança sobre os conflitos em torno da adesão ao
tratamento, as estratégias de enfrentamento a vivências ameaçadoras no contexto hospitalar e as suas interações
sociais neste contexto.
Palavras-chave: Narrativa encorajadora. Hospitalização. Oficinas socioafetivas. Criança.

1 Introdução

O presente trabalho apresenta um relato de experiência produzido por meio de
interlocuções entre vivências de uma estagiária no contexto da disciplina estágio
supervisionado específico I, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), campus Cuiabá; e uma estudante do referido curso, extensionista do sub-projeto de
extensão ―Binje: em busca de autorias infantis no contexto hospitalar‖. Ambos encontram-se
no interior do projeto guarda-chuva Rede de Apoio à Infância: interfaces com a Psicologia e
Pedagogia, do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância (GPPIN), coordenado pela prof.ª
Dr.ª Daniela Freire. As intervenções são realizadas na Enfermaria Pediátrica de um Hospital
Universitário na cidade de Cuiabá.
Este relato ancora-se em fundamentos teóricos vigentes na Teoria Histórico-Cultural,
elaborada por Vigostski (2006, 2010), em interlocução com discussão sobre narrativas
(ANDRADE; NIENOW, 2015). Além disso, considera-se a perspectiva da unidade regente
Sentido e Significado (AGUIAR; OZELLA, 2013).
Considerando tais referenciais, este artigo pretende analisar e discutir o potencial da
narrativa encorajadora, proposta no interior de oficinas socioafetivas, em contribuir para três
dimensões do desenvolvimento humano: a) a significação de si e do outro; b) interpretação e
elaboração da realidade; c) inserção social.

2611

2 Marcos teóricos concernentes a narrativa

A Teoria Histórico-Cultural aponta que através da relação com o meio, as funções
psíquicas biológicas transformam-se em funções psíquicas superiores. Nesse sentido, apontase o conceito de vivência enquanto unidade regente construída por elementos do sujeito e os
elementos do meio. Assim, vivências promovem o desenvolvimento das funções psíquicas
superiores e, consequentemente, da subjetividade do sujeito. (VIGOTSKI, 2006; VIGOTSKI,
2010).
Em diálogo com este apontamento, apresenta- se o conceito de oficinas socioafetivas,
enquanto espaços viabilizadores de vivências, aprendizagem e desenvolvimento de crianças.
Trata-se, portanto, de um processo interventivo psicológico que possibilita a significação do
eu e do outro, assim como de suas vivências (ANDRADE, 2019).
Posto isso, finalmente alude-se a narrativa, considerando-a ferramenta que media as
vivências no interior das oficinas socioafetivas. Para Jovchelovitch (2002a, 2002b apud
ANDRADE, NIENOW, 2015, pp.125-126), a narrativa configura-se como instrumento de
organização e transformação da experiência social, tratando-se de uma ferramenta discursiva
que envolve o contar histórias sejam individuais ou coletivas, englobando, neste processo, a
dimensão temporal, de organização de pensamento, dentre outros aspectos. Dessa forma,
narrativas encorajadoras são produções semiacabadas (imagens, pequenas histórias) que
estimulam a vivência de processos autorais por meio da produção de novas narrativas infantis
(ANDRADE, 2019). Portanto, considerando as narrativas como veículo e material de
construção sócio-cognitiva da realidade e significados (ANDRADE; NIENOW, 2015),
compreende-se esta como estratégia de interpretação da realidade e de si mesmo. Nesse
âmbito, as narrativas atuam enquanto atividade guia, isto é, capazes de desenvolver formações
psíquicas que potencializam o processo de significação de si e do outro, assim como de
interpretação da realidade, alterando a situação social do desenvolvimento, circunscrita pela
tomada de consciência e capacidade de compreensão do sujeito.

3 Procedimentos metodológicos

Os procedimentos metodológicos que orientaram tanto o estágio supervisionado
específico quanto o sub-projeto Binje perpassaram a observação participante (MARTINS,
1996), oficinas socioafetivas e a narrativa do Binje, enquanto narrativa encorajadora
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(ANDRADE, 2019). De outra forma, preocupa-se em promover a escuta das crianças pelos
adultos inspirando-se na noção de adulto atípico, a qual busca exercer o mínimo possível de
hierarquia e poder sobre as crianças durante as interações (CORSARO, 2005).
O livro Binje trata-se de uma narrativa, contada pelo passarinho João Pinto, que
conheceu e tornou-se amigo do menino Binje. Ambos se aventuravam em meio a invenções,
até que um dia, Binje é internado e enfrenta diversas questões no ambiente hospitalar, sendo
algumas delas: medo de agulha; o tornar-se ―crionça‖ (a criança-onça); o brincar dentro do
hospital. Durante seu processo de hospitalização, Binje conhece a brinquedoteca, espaço no
qual é possível ―ser criança‖ dentro do hospital.
Além disso, o sub-projeto Binje

promove contação de histórias, mediadas pela

personagem Dra. Ana Tsuru (representada pela estudante extensionista), com o objetivo de
potencializar as significações sobre as vivências associadas ao adoecimento e a
hospitalização, além de aproximar o discurso médico da lógica infantil. Desse modo, parte-se
do pressuposto da Dra Ana Tsuru como metonímia do cuidado em saúde na perspectiva da
humanização, assim, a personagem possui vestimentas e instrumentos hospitalares diferentes
de médicas convencionais, como bordados coloridos no jaleco branco, guarda-chuva amarelo
(que é o seu meio de transporte), óculos sem lentes e uma tiara com fitas de diferentes cores.
Nessa perspectiva, este relato configura-se enquanto um estudo de caso sobre uma
criança a quem denominaremos, de modo fictício, de Sofia.

4 Breve contextualização sobre o processo de hospitalização de Sofia

A criança tem 9 anos e ficou internada no Hospital Universitário por volta de um mês,
sendo que já estava hospitalizada há algumas semanas em outros hospitais. Esse processo de
hospitalização adveio de uma cirurgia realizada anteriormente. No período de internação
houve algumas intercorrências, tais como alergia a medicamentos. Além disso, Sofia nos
primeiros contatos com as estagiária e a Dra Ana Tsuru, não podia frequentar o espaço da
brinquedoteca (localizada na Enfermaria) uma vez que se encontrava restrita ao espaço do
quarto como precaução para sua saúde. Dessa forma, a interação social da criança ocorria
somente dentro do quarto, sendo que esta ficava sentada ou deitada em seu leito quando a
estagiária ou a extensionista se dirigiam à ela.

5. Estudo de caso
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Considerando o exposto, pretende-se apresentar e discutir episódios protagonizados
por Sofia durante seu processo de hospitalização. Tais situações estiveram relacionadas de
forma direta com a narrativa Binje e o processo de significação da internação elaborado pela
criança.
5.1 A inserção social de Sofia: vivências mediadas pela Dra Ana Tsuru

No primeiro contato com a Dra Ana Tsuru, Sofia não quis conversar, pois de acordo
com a mãe, estava cansada e não gostava muito de falar. A mesma ainda alegou que a
extensionista não conseguiriam fazer ―milagre‖, ou seja, estabelecer contato com a filha.
Anuncia-se aqui uma resistência por parte da criança, em construir relações no meio
hospitalar. Este silêncio inicial pode ser analisado como um estratégia de controle diante deste
novo espaço em que ela se encontra e que, até o presente momento, não conhece. Nesse
sentido, o hospital pode ser interpretado por Sofia como uma possível vivência ameaçadora.
No segundo encontro, a personagem contou para a menina que ela chegava e ia
embora do hospital voando com o guarda-chuva e perguntou se ela gostaria de conversar com
o mesmo. Sofia começou a se comunicar com o guarda-chuva pela mediação da Dra Ana
Tsuru e, somente dessa forma, propôs-se a falar sobre sua cidade natal, com quem morava e
sobre saudades de casa.
No decorrer deste momento, uma médica entrou no quarto e ficou impressionada com
o fato de Sofia estar conversando e perguntou: ―Será que é preciso eu ter cabelo roxo, óculos
vermelho e um guarda-chuva amarelo para você conversar comigo, Sofia?‖. A mãe da menina
respondeu com a seguinte frase: ―Você vai ter que sentar no chão também!‖, evidenciando a
importância da postura horizontal, entre criança e adulto, para construir um diálogo com a
criança. Logo depois desse episódio, Sofia colou um papel no guarda-chuva com o nome de
sua cidade, Novo Mundo, e desenhou sua casa, dando o desenho para a Dra Ana Tsuru.
Nesse mesmo dia, a narrativa do Binje é apresentada pela primeira vez para a Sofia e a
mesma tenta reproduzir algumas táticas de enfrentamento do medo de injeções. Esta situação
reverbera em outro episódio a ser discutido mais detalhadamente no decorrer deste trabalho.
Vale ressaltar que com o passar dos dias, a criança foi estabelecendo vínculos e
começou a sugerir as oficinas para a Dra Ana Tsuru, comentando com as outras crianças
sobre as oficinas que ela tinha realizado anteriormente.
Esse episódio revela a narrativa construída em volta do diálogo com o guarda-chuva,
mediada pela personagem, enquanto potencializadora do estabelecimento de vínculos, assim
como revela sua capacidade de auxiliar na inserção social da criança no contexto do hospital.
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Esse apontamento é corroborado quando a médica sinaliza a possibilidade de ter que se
assemelhar a Dra Ana Tsuru, isto é, de ter uma postura de adulto atípico e que se utiliza das
narrativas para obter um diálogo com a criança. Além disso, é válido apontar a narrativa
enquanto contribuinte para a significação de si como criança que mesmo estando
hospitalizada, pode interagir e construir relações dentro do hospital.

5.2 Oficina socioafetiva da seringa

Em um dos atendimentos realizados pela estagiária, Sofia estava desenhando quando a
enfermeira se dirigiu ao seu leito e sinalizou que iria realizar um procedimento com injeção.
Nesse momento, a criança ficou agitada e iniciou choro, queixando-se sobre ter que tomar
injeção toda hora naquele Hospital. A estagiária interviu, neste momento, propondo um
exercício de respiração para que a criança se acalmasse e conseguisse tomar o medicamento.
Com o término do procedimento, a estagiária retomou a parte da narrativa de Binje, em que é
abordado o medo da agulha e todos os efeitos que este traz recorrentemente nas crianças
hospitalizadas: choro, grito e agitação. Em seguida, propôs que Sofia confeccionasse sua
própria seringa. A criança aceitou de imediato e utilizando dos materiais disponibilizados pela
estagiária (seringa sem a agulha, tinta, fitas adesivas e de cetim coloridas, flores, dentre
outros) construiu sua própria injeção. Esta oficina foi proposta ancorada na perspectiva de
que este espaço possibilita a significação de suas vivências hospitalares. Assim, Sofia constrói
sua seringa sempre pontuando as escolhas das cores das tintas e afirmando que irá usá-la
quando precisar.
Posteriormente, junto às oficinas da Dra Ana Tsuru, Sofia comenta com as outras
crianças internadas que construiu a sua própria seringa e que, se elas tivessem receio de
injeção, podiam realizar esta construção para auxiliá-las nesta questão do medo.
Dessa forma, Sofia constrói uma narrativa enquanto confecciona sua própria seringa e,
depois, compartilha com outras crianças que esta atividade é uma estratégia de enfrentamento
do medo de injeção. O ―estar doente e ter que ser hospitalizado‖ determina uma realidade que
precisa ser elaborada pela criança para que a mesma compreenda seu processo de
hospitalização e até mesmo consiga, colaborar com seu próprio tratamento.

5.3 Uma nova significação para o Hospital: um lugar onde se faz amigos
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Durante diálogo ocorrido no espaço da brinquedoteca, Sofia e outra criança,
comunicam para a estagiária que estão internadas no mesmo quarto e, por isso, tornaram-se
muito amigas. Nessa perspectiva, constrói-se o seguinte diálogo:
Estagiária - Considerando que vocês são tão amigas, me ajudem a pensar... o que
vocês poderiam contar para alguma criança que fosse internada hoje no quarto de
vocês?
Sofia- Que dá pra fazer amigos aqui, que tem a brinquedoteca, onde a gente pode
brincar. [...]
Estagiária- E sobre os medos que sentimos aqui no Hospital? O que poderíamos
dizer?
Outra criança- Sobre a injeção a Sofia sabe falar bem. Ela sempre chora.
Sofia- Também...já faz um ano que eu ‗tô‘ tomando esse remédio na veia. Eu choro
mesmo.
Estagiária- Tudo bem chorar, não é Sofia? Às vezes, a injeção dói mesmo e tudo
bem se chorarmos, mas é importante que a gente entenda o motivo de tomar a
injeção...
Sofia (interrompendo a estagiária)- É, mas tem que ficar quietinha. Não pode mexer
senão a agulha quebra lá dentro. Então eu choro, mas tomo o remédio. Eu quero
ficar boa pra ir pra casa logo.

Referente a este episódio, retoma-se a potencialidade da narrativa enquanto mediadora
do processo de inserção social dentro do hospital. Quando Sofia anuncia o hospital como um
lugar que ―dá pra fazer amigos‖, sinaliza também um processo de elaboração de sentido
quanto ao hospital, vinculado a ideia de um espaço possibilitador de trocas, afetos e vínculos,
aspecto trazido na narrativa encorajadora de Binje. Considerando a resistência de Sofia em se
engajar inicialmente tanto com a Dra Ana Tsuru quanto com a estagiária, pode-se pensar que
o processo de elaboração da hospitalização e do espaço do hospital foi potencializado a partir
das narrativas que a criança vai elaborando à medida que se permite estabelecer relações com
outros sujeitos dentro do hospital.
Ademais, o episódio da oficina da seringa retorna nesse diálogo e nos indica que ao
possibilitar a modificação do nível de tomada de consciência sobre a utilização da injeção,
fomenta-se a adesão e compreensão do tratamento por parte de Sofia. Elucida-se esta questão
quando a criança enuncia que chora quando toma a injeção, mas permite que o procedimento
seja feito, pois quer ir para casa. Além disso, observa-se na fala da criança uma possível
reprodução do discurso médico quando ela diz ―Não pode mexer senão a agulha quebra lá
dentro…‖, pois muitos profissionais utilizam frases como essas para conseguir a adesão, de
certa forma, da criança ao tratamento.
5.4 “Conta a história do Binje pra gente?”: uma narrativa recontada
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No último atendimento realizado pela estagiária, dentro da brinquedoteca, Sofia pede
que a estagiária conte a história do Binje tanto para ela quanto para as outras crianças
presentes, afirmando que as demais não conheciam a narrativa e precisavam tomar
conhecimento dela. A estagiária inicia a contação da narrativa sem seguir as páginas de modo
ordenado, sendo interrompida por Sofia que solicita que contação seja detalhada, mostrando
as ilustrações de todas as páginas. Nesse momento, a criança decide contar a narrativa e
somente solicita ajuda da estagiária em alguns trechos. É válido colocar que Sofia não sabe
ler, portanto, conta a narrativa a partir das ilustrações e do modo em que ela significou a
contação que já havia sido feita com ela em oportunidades anteriores. No trecho em que Binje
apresenta o medo da injeção, Sofia retoma a oficina da seringa e compartilha com as outras
crianças sua experiência. Finaliza-se a contação com a Sofia anunciando ―então, aqui no
hospital a gente pode brincar muito, viu?‖.
Este último episódio parece nos anunciar novamente o papel da narrativa enquanto
colaboradora para o processo de significação de si, circunscrito pela construção de que é
possível ser criança e brincar dentro do hospital. Além disso, ao solicitar a contação da
narrativa, lança-se mão da hipótese de que Sofia está indicando para as outras crianças que a
narrativa do Binje é um dos caminhos que possibilitam entender o hospital enquanto espaço
de relações de afeto e amizade.

6 Considerações finais

Os episódios discutidos sugerem a potencialidade de narrativas como instrumento de
mediação no campo da hospitalização infantil. A mediação através das narrativas
encorajadoras proporcionaram que Sofia elaborasse suas vivências no contexto hospitalar e
passasse a exercer certo tipo de controle em situações antes percebidas como ameaçadoras e
promotoras de ansiedade, tais como o uso de injeção pelas enfermeiras. Este controle foi
construído no âmbito das interações lúdicas e do universo simbólico/imaginário da criança.
Neste contexto, promove-se o autocuidado e o engajamento no processo de hospitalização por
parte da criança.
Além disso, é válido observar como as narrativas contribuíram para a significação de
si, enquanto sujeito hospitalizado. A análise dos episódios indica a desconstrução da ideia da
criança impossibilitada de realizar atividades durante o processo de hospitalização. Nesse
sentido, reitera-se o apontamento de narrativa enquanto atividade guia.
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Por fim, grifa-se a potencialidade do diálogo entre estagiária e extensionista, uma vez
que todo o processo aqui descrito foi mediado por ambas e promoveu dialogicidade entre as
experiências, reverberando tanto na prática das mesmas quanto no processo elaborado por
Sofia.
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Resumo:
Este trabalho, parte de uma pesquisa de mestrado em Ensino de Ciências da Natureza, pretende discutir
conceitos como infância, inventividade, pesquisa e crianças relacionados a uma maneira de pesquisar
denominado pesquisa como experiência. A partir de produções imagéticas realizadas na Educação Infantil por
crianças de 03 a 05 anos em três projetos que foram desenvolvidos no ano de 2012, 2016 e 2017, faremos uma
breve discussão sobre como as pesquisas com crianças se tornam espaços de inventividade. Consideramos que
esse tipo de pesquisa consegue dar conta de produzir um olhar sensível por se constituir uma experiência estética
em que os sujeitos são tocados e afetados pelos sentidos e significados presentes nas imagens. Nossa conversa
sobre essas questões terá contribuições de Leite (2015), Clareto (2011), Kastrup (2011, 2015), Fuganti (2007),
entre outros. Percebemos no caminhar da pesquisa que a ideia de inventividade está ligada ao contraponto da
recognição, assim, na pesquisa com crianças, as imagens e filmagens que são produzidas nos fornecem pistas de
invenção. Desse modo, a partir do momento em que nos deslocamos de um modo de pesquisar pautado em uma
concepção de ciência cuja base é sustentada pela matemática, herança do século XVII, encontramos as crianças
com suas imagens e filmagens e encontramos também a pesquisa como uma experiência estética que toca, afeta,
provoca sentimentos.
Palavras-chave: Invenção; infância; experiência; crianças.

1. Para uma conversa introdutória...

Percebemos que um outro jeito de produzir conhecimento, ou mesmo de problematizar
questões postas como verdade, pode ser feito em uma pesquisa com crianças. Na escola, na
docência e, sobretudo, no próprio ensino, cujas práticas e concepções são fundamentadas na
disciplina, no tempo cronológico e na previsibilidade dos acontecimentos, há possibilidades
de encontrar outros caminhos e horizontes a partir das pistas indicadas pela infância em um
ato de pesquisar.
Logo, essa escrita trata de problematizar uma pesquisa com crianças que filmam e
fotografam o mundo e que experimentam um caminhar investigativo através do olhar que
captura, flagra, mira. Nesse sentido, uma pesquisa que poderia ser feita contendo os mesmos
aspectos das que são comumente realizadas, se torna uma pesquisa como experiência (LEITE,
2011).
Esse tipo de pesquisa proposto por Leite (2011), primeiro estremece a imagem
produzida pela ciência moderna de pesquisar, como seguir passos previamente determinados,
controlar os acontecimentos e sujeitos. Segundo, por se tratar de experiência, é sempre uma
atuação arriscada quando entendemos que somos e fomos constituídos, não naturalmente,
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pelas certezas capazes de representar e não de produzir mundos. É necessário pensar além
disso para que a realidade não se prenda as nossas verdades fixadas em discursos, mas que
seja aberta ao novo.
Por sinal, a inventividade é algo que as crianças nos apresentam. Inventar, então, seria
uma estratégia de resistência à disciplinarização? Ao inventar conversas, palavras e sentidos,
as crianças inventam a educação. Inventividade que é sempre a fabricação da multiplicidade e,
por isso, uma educação contingencial e arbitrária de invenção de si e do mundo (CLARETO,
2011).
Assim, entre incertezas e despropósitos como o menino de Manoel de Barros16, essa
escrita é uma tentativa de pensar a própria pesquisa junto as questões que estão proliferando
no ato de pesquisar quando, no instante de produzir um olhar deslocado de intenções, olhamos
as imagens e filmagens que crianças de 03 a 05 anos produziram na Educação Infantil ao
longo dos projetos: Devir-criança da Matemática: Experiência educativas infantis imagéticas
(2012); ? Nossa senhora... é o céu!!!?: reflexões e olhares para a educação na infância a partir
de produções imagéticas de crianças e professoras (2015-2016); O que podem às narrativas e
produções imagéticas das crianças dizer sobre a educação infantil? por uma fala menos surda
e um gesto menos mudo (2017). Essas são as nossas fontes de análise e investigação durante
mestrado.

2. Pesquisar com crianças: um convite à potência da invenção

Seguindo os rastros de uma pesquisa de mestrado que caminha, percebemos que
pesquisar com crianças é um deslocamento dos modos de pesquisar e produzir conhecimento.
Envolve a produção de sentidos com as imagens e as próprias crianças.
Assim, essa pesquisa que vai se constituindo como uma pesquisa experiência tem seus
primeiros passos registrados nas produções imagéticas de projetos desenvolvidos em 2012,
2016 e 2017. Em todos eles, a tentativa foi pensar a infância e as crianças, de modo a
convocar práticas educativas e políticas infantis, a partir de algumas intenções de pesquisa por
meio da entrega de equipamentos (filmadoras e máquinas fotográficas) às crianças sem um
direcionamento, uma condução do adulto nesse processo.
Em todos eles, a sensação inicial durante a entrega desses equipamentos apresentavase como um momento de tensão, porque até aquele momento o pesquisador tinha o domínio

16 O menino que carregava água na peneira – Manoel de Barros
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do que aconteceria por estar de posse das câmeras. Após a entrega, somos acometidos por um
frio na barriga, uma incerteza, pois a pesquisa começa a ser conduzida pelas crianças e
consequentemente os sentidos, que na verdade já estavam sendo produzidos, começam a
proliferar.
É como Masschelein (2008) vai dizer do caminho: podemos sobrevoar ou caminhar
nele. Quando sobrevoamos, optamos em estar em um plano. Nele, é possível observar a
estrada como é, com curvas, traços, desvios. Nessa perspectiva, ficamos presos unicamente a
forma do caminho e perdemos a sua intensidade, sua força de atração para que continuemos a
caminhar. Por outro lado, quando caminhamos, mesmo sem saber o que vem logo em seguida,
a certeza é de que ao mesmo tempo em que aproveitamos os percalços, curvas, desvios, isto é,
experienciamos esse lugar, também estamos indo em direção ao incerto. Ao final do percurso
é que será possível dizer como foi.
A questão da experiência, como nos apresenta o autor, é muito próxima ao ato de
caminhar. Por ser incerto, o horizonte em uma caminhada coloca-nos em um movimento ―de
exposição e deslocamento que exige esforço e coragem‖ como aponta Oliveira (2015). Estar
nesse caminho, como consideramos a pesquisa com crianças, não é ter certezas sobre
resultados, achados ou verdades. É invadir um mundo em que a imprevisibilidade e as
incertezas habitam.
Como um acontecimento, a pesquisa com crianças é intempestiva e irreverente. O
pesquisador está constantemente sendo exposto a uma experiência estética. Exposto a algo
que não precisa de explicação, porque age em outra dimensão, onde o que permanece é a
sensação de uma pele tocada e marcada, gerando as problematizações que fazem a pesquisa
uma abertura para novas possibilidades investigativas. Além disso, a pesquisa experiência
que é feita junto as crianças nos convida a sair para o mundo, a nos expormos; em outras
palavras, a nos colocarmos numa posição fraca, desconfortável [...]‖ (MASSCHELEIN, 2008,
p.43)
Pesquisar com crianças, enquanto uma maneira de colocar em ação a pesquisa
experiência, é diferente de constituir ―técnicas, teorias, procedimentos, etc., que deixa escapar
o tempo e o lugar da experiência, por estar mais inclinada as explicações, interpretações,
representações e produtos finais‖ (OLIVEIRA, 2015, p. 65). Desse modo, uma pesquisa
baseada na perspectiva da experiência não pretende estabelecer a busca pela verdade, pelas
narrativas universais, mas parte sempre da subjetividade. Por ser algo subjetivo, a autora
continua afirmando que ela ―[...] pode nos levar a todos os lugares, pois esta pedagogia nos
oferece meios para experimentarmos‖ (idem).
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Por ser uma tentativa de experimentar uma pesquisa, ela inicia-se com incertezas: que
narrativas e leituras as crianças podem produzir sobre Ciências da Natureza? Que
inventividades encontramos nas produções imagéticas? Será que tem a ver com Ensino de
Ciências da Natureza? Como olhar de um modo menor as imagens das crianças? E, durante a
construção do projeto, o pensamento se voltava para conceitos que se aproximavam
constantemente da intenção da pesquisa, porém, ainda não sabemos realmente do que se trata.
Virtualidade? Inventividade? O que pode essas palavras nesta pesquisa? Quanto disso cabe na
Educação Infantil? E qual o lugar das ciências?
Quanto as imagens e filmagens, lhes dedicamos um olhar tateando, em busca de
sentidos e pensamentos disparados pela relação da criança com um mundo plural de
significados. Essas produções constituíram um material de 36 horas e 37 minutos de
filmagens, com falas, conversas, cenas rápidas, cenas que nos capturam, cenas microscópicas
que revelam outros mundos, e 853 imagens tangenciando as filmagens. Tratamos desse
material com um cuidado distante, sem cercear as produções, sem tentar estabelecer
categorias - porque a vida já é posta em muitas -, para se tornar um percurso livre que liberte a
escrita, a cartografia.
Nesse sentido, encontramos uma fala das crianças: ―Olha o que eu achei no jardim‖17,
junto a ela questionamos: quais achados nas filmagens? São corpos, fissuras, marcas das
mãos, traços identitários que apresentam ao nosso lugar de espectador, a infância. Nesse lugar
de espectador, o primeiro olhar para as filmagens é sempre de um exercício, porque ao iniciálas encontramos o que buscamos, quem sabe ciência, ensino ou natureza, e perdemos no
mesmo instante o que às crianças nos trazem. Como a Medusa na mitologia grega quanto
mais desviamos nosso olhar e evitamos nos expor e expor nossos sentimentos, a sensação é de
petrificação (SOUZA, 2000).
As crianças apontam verdades, indicam maneiras sensíveis de olhar o mundo, a
natureza e as próprias relações que o adulto não consegue ouvir, ver ou enxergar, sobretudo
no espaço escolar regrado por um tempo que é estabelecido pelo currículo, pela rotina, pelas
avaliações. São tempos que atravessam o tempo cronológico das aulas ou do contato com a
criança. Desse modo, ―a verdade política da presença constante dos pequenos e dos
humilhados, simplesmente porque ela mesma, sendo pequena, tem outro campo de percepção;
ela vê aquilo que o adulto não vê mais [...]‖ (GAGNEBIN, 1997, p. 182).

17 CRIANÇAS, 2017.
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Há também as posturas políticas tanto da criança como do professor por uma fala. Se,
de um lado estão as crianças que falam ao mesmo tempo, falas que começam pelo meio, mas
não terminam; falas que remetem a uma outra ideia, um outro modo de ser e estar no mundo
desconsiderado pelo adulto; do outro, temos a fala do professor. Uma fala mais controlada,
que se pretende maior, mais comprometida com as explicações, os porquês, como se a
necessidade da fala fosse justamente o controle dos sentidos.
Quando os sentidos se perdem na fala do adulto, este tenta estabelecer um controle
sobre as próprias subjetividades das crianças, controle interno baseado na uniformização, na
disciplinarização do corpo, das vontades e desejos. Nesse ato, o professor que exerce o poder
contra inventividade da criança, quando ela mostra um outro jeito de fazer as coisas, constróise na realidade um discurso fruto de um modelo de escola delineado no início do século XX,
em que se instaura fortemente um poder disciplinar através de múltiplos dispositivos:
arquitetônicos, organização do tempo e espaços de ensino, concepção médico-higienista que
age no cuidado com o corpo e as mentes, etc.(MENEZES, 2011)
Nessa perspectiva, quando uma criança fala: ―eu quero pintar minhas bolinhas de rosa,
professora‖18, a professora, que também fala, estabelece que aquelas bolinhas não devam ser
pintadas de rosa, porque não faz sentido (para ela). Nesse embate, entre uma fala menor,
profana, e uma fala maior, elegida como verdade, a atitude das crianças é de confronto. Esse
confronto se dá quando elas encontram pontos de fuga criando estratégias de resistência a
uma vontade disciplinar que age nesses dispositivos disciplinares. Isso tudo contribui para
fortalecer as relações de poder existentes no espaço escolar.
Tratar de resistência é falar de linhas de fuga. Elas assumem um lugar de importância
na compreensão das tentativas de escape de uma ordem e controle que coexiste em todos os
espaços, como aponta Miranda (2000, p. 43):
O conceito de linhas de fuga assume grande importância para se pensar a tensão
entre a subjetividade assujeitada e a subjetividade singularizada. Trata-se de
perceber que, apesar de todo caráter massificador e homogeneizante da cultura de
massa e da sociedade de consumo inscrito na subjetividade, traduzido em termo de
uma subjetividade capitalística, há a coexistência de fluxos que tendem a escapar,
por estarem sob um regime de multiplicidade, permitindo atravessamentos de forças
heterogêneas

Os dispositivos de controle se proliferaram em todas as dimensões da vida,
principalmente na maneira como lidamos com o outro, uma vez que ―o controle não se
circunscreve a muros, mas expande-se em espaços abertos. Ao invés de funcionar enquanto

18 CRIANÇAS, 2017.
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molde, atua por modulações, é maleável‖ (MIRANDA, 2000, p. 42). Como as crianças
resistem ao controle na natureza?
Quando elas estão de posse das filmadoras, vivenciamos um movimento vertiginoso
em um mundo que cabe dentro da lente. É um ato de resistência aos enquadramentos, ao foco.
É uma resistência porque gera em nós um desconforto, uma vertigem, porque são imagens
rápidas, tortas e filmagens prolongadas de pés, grama e céu. O adulto, que é acostumado ao
registro baseado em critérios que dignificam a imagem como sendo de qualidade, se
surpreende quando vê imagens e filmagens produzidas por crianças que escapam de tudo que
é imposto, como critérios e posturas.
Nessas imagens, há um mundo que parece incerto, instável, movente. Parece que
nosso olhar se transfigura no olhar da criança. Não somente o olhar, mas as vozes sem
localização também entram nessa experiência, pois remete-nos ao conceito de virtualidade.
Peter Skagestad (1998) afirma que a virtualidade se refere muito mais aquilo que aparenta, do
que realmente é. Os gritos, as vozes, as falas sem uma ordem, são virtualidades que
apresentam a cultura infantil, o tempo, a infância, as linhas de fuga. Então, virtualidade
também pode ser considerada uma possibilidade do real.
Lévy (1996) questiona ―O que é o Virtual? ‖. Originada do latim medieval virtualis, o
virtual tem a ver com força, potência. É tudo aquilo que ―existe em potência e não em ato‖
(LÉVY, 1996, p.15). É como uma árvore que é representada pela semente como seu estado de
virtualidade. Uma possibilidade, um vir a ser. Não somente isso, mas o virtual é um estado
do real fantasmagórico, latente, um ser vivente no limbo que só lhe falta a existência. Que
virtualidades uma aula de ciências produz para que possamos pensar o cuidado com o outro, a
natureza? Pode um currículo de ciências ser virtual e real ao mesmo tempo?
O virtual é como o devir-criança de Nietzsche, ―a recusa do que foi, do que é e do que
será. É simplesmente a afirmação do vir-a-ser; isto é, do ser um outro que ainda não se sabe e
que só pode se saber na própria experimentação‖ (SILVA, 2011, p.6). A experiência no devircriança não é fixada, capturada ou acumulada, pois está em constante movimento, como fluxo
que não se prende a materialidade corporal, mas que atravessa, vai e volta e não para. Por isso
Lévy (1996, p. 16) continua dizendo que, ―contrariamente ao possível, estático e já
constituído, o virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que
acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer (...)
As crianças nos ensinam sobre o virtual quando olhamos para uma aula e encontramos
algumas aberturas que escapam do currículo constituído e, de repente, se transformam em
uma aula melhor, uma experiência mais potente. Além disso, pensar a infância como
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experiência inquietante que provoca essas virtualidades, é criar novidades, arriscar sempre um
novo no que já está desgastado, sejam práticas, concepções e conteúdos.
3. Que bicho é esse?19Questões moventes para uma Educação sensível

As perguntas das crianças quando filmam produz em nós um questionamento: Será
que há algum bicho que também está na nossa educação, em nossas concepções, práticas e
atos de ensino que nos impede de ser mais próximos da infância? Assim como no Mundo de
Sofia (GAARDER, 2012), estamos diante de uma realidade que pode esconder questões
muito mais profundas e incompreendidas. Às vezes, pela necessidade herdada das concepções
que fundamentam a educação, atuamos nos espaços educativos baseando-nos em uma
proposta de disciplinarização do interior, em que as crianças ao internalizar regras, se tornam
―autônomas‖ (DORNELLES, 2011). Não percebemos que o bicho pode ser essa pedagogia da
vigilância, que oprime a inventividade, o questionamento e a própria dúvida sobre o que
ensinar, como ensinar. Parece que ser professor, ser criança, ser adulto, é sempre um estado
pronto que, quando somos ou nos tornamos, já sabemos o que fazer.
Por vezes, adotamos posturas baseadas em referências passadas. Quando a professora
diz: ―Guilherme, seu lugar‖20, sem perceber, ela está dizendo que realmente ocuparemos um
lugar na sociedade, teremos um papel a desempenhar e que, portanto, naquele momento, o
lugar é de aluno. O que acontece quando as crianças inventam papéis, lugares e posturas? Nas
imagens, o mundo próximo a lente parece menor, o som, objetos, movimentos, tudo é muito
micro. Seriam papéis, lugares e posturas que beiram o real, uma virtualidade que é sempre
uma invenção disparada pelos acontecimentos reais.
Outro elemento é o corpo que sempre aparece e é apresentado pelas imagens, suas
formas, seus caminhos, extensões. Desde a antiguidade, a ideia do corpo sempre foi muito
debatida, e sempre ao lado da alma. A dualidade corpo e alma só aparecem no período
medieval quando o corpo passa a ser objeto de curiosidade a ser explorado. Até então, a alma
estava ligada ao corpo e, portanto, a dualidade cartesiana não existia. Ao surgir, essa
dualidade torna o corpo uma máquina que não pode sentir dor, não pode ter defeitos, sendo
manipulado e explorado, como ilustra Rodrigues (1999, p. 59):
Foi preciso o aparecimento do dualismo cartesiano, distinguindo o corpo e a alma,
para que dissecções e olhares objetificantes pudessem ser suportados. Estamos aqui
diante de um dos momentos mais intensamente dramáticos da história de nossa
19 CRIANÇAS, 2017.
20 CRIANÇAS, 2016.
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sensibilidade moderna, pois, a partir dele, a magia da corporalidade humana se verá
crescentemente reduzida à lógica do mecanismo. Em suma: para que o olhar do
anatomista passasse a ser tolerado sem suspeitas e para que se superasse a
dificuldade de encontrar cadáveres anatomizados, foi necessário desencantar o
corpo, despojando-o de sua condição de microcosmos.

Imagem 2 – Registro imagético. Fonte: Crianças, 2017

Por outras vias, o corpo, habitado por microcosmos, sobretudo na religião em que é
sempre comparado ao templo (DOUGLAS, 2004), aponta outros sentidos quando lidamos
com as crianças. Na religião, ao mesmo tempo que os corpos infantis são tomados como
corpos rebeldes que precisam de um cuidado, porque a visão é sempre no amanhã, no que se
tornarão, também são considerados corpos puros, inocentes, figuras representativas dos
critérios para morar no céu. A própria bíblia aponta isso, ao descrever um momento na
trajetória de Jesus no livro de Mateus: ―Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e
não as impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas" (BIBLIA,
1969). E então determinamos algumas verdades sobre os corpos das crianças, por conta dessa
santificação.
Fuganti (2007) propõe o acontecimento para pensar o corpo em devir. Um corpo que
acontece ou que produz acontecimentos, é aquele que a novidade sempre lhe acompanha. O
novo, inusitado e inédito, a própria vida inventiva, são frutos de uma experimentação direta
com o desconhecido. No entanto, o autor vai discutir como somos capazes de nos
distanciarmos do que podemos, do que nosso corpo é capaz, seja pelas estruturas sociais,
representações, discursos como da religião, estabelecendo dispositivos para torna-lo dócil. A
potência do corpo é silenciada.
Quando isso acontece? Quando o corpo deixa de ser uma potência de produzir
novidade na vida, na realidade? Segundo Fuganti (2007), o devir é a própria essência.
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Paradoxalmente, não haveria corpo sem devir, pois sem ele, o corpo não teria uma vida.
Então, que vida produzimos nas escolas? Vidas no devir? Vidas secas? Vidas sem essência? O
devir tem a ver com o novo e o corpo está nele intrinsecamente, pensar em um corpo sem
devir é também pensar em uma potência do pensamento baseado em imagens que representam
a maneira como o mundo é posto às crianças. Então, a potência do corpo é silenciada quando:
Na medida mesma em que nós perdemos a capacidade de acontecer, nós não
sabemos mais qual a fonte ou o motor do nosso desejo. Não sabemos mais qual é a
fonte ou o motor do movimento do corpo. Perdemos o sentido das velocidades e
lentidões, dos seus fluxos que redistribuem o desejo. Não apreendemos mais, senão
confusa e indiretamente, as modificações que afetam um corpo intensivo e o fazem
mudar seu destino. (FUGANTI, 2007, p.69)

Imagem 3 – Registro Imagético. Fonte: Crianças, 2017

A recognição, segundo Kastrup (2015), é uma maneira de representar o mundo. Nesse
sentido, quando representamos não estamos inventando, apenas repetindo o que já está pronto.
De outro modo, a aprendizagem inventiva promove sempre o novo.
Na perspectiva de um pensamento que sempre cria o novo (SILVA, 2011), a partir dos
afetos que produzem sentido no corpo, a potência do pensar não é de reconhecimento ou
recognição. Essa imagem que Deleuze busca superar, é anti filosófica, pois impossibilita o
questionamento, a dúvida, às questões que produz um pensamento novo, isto é, inibe a
inventividade. Kastrup (2015) também afirma que pensar é experimentar. O corpo, vivendo
intensamente, experimentações, provoca o pensamento. Pensar, então, provoca invenções de
mundos, por meio das experimentações. Dessa forma, há uma relação circular e intempestiva,
porque sempre acontece uma ruptura e inicia-se outra circularidade. E ela complementa
dizendo que ― (...) aprender não é adequar-se a flauta, mas agenciar-se com ela‖ (KASTRUP,
2015, p. 103)
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Como se isso fosse uma corporificação do pensamento, visto que ―a corporificação do
conhecimento inclui, portanto, acoplamentos sociais, inclusive linguísticos, o que significa
que o corpo não é apenas uma entidade biológica, mas é capaz de se inscrever e se marcar
histórica e culturalmente‖ (KASTRUP, 2015, p. 103). Portanto, quando a criança toca a areia,
olha para o céu, dá um zoom na grama e acompanha o caminhar das formigas, não é apenas
uma relação biológica entre o corpo e a natureza que acontece, mas uma simbiose, um
agenciamento, uma experiência.
Nós somos constituídos, não só de carne, pele e osso, mas de temporalidades. O corpo
está sempre sendo alimentado de devir, de substâncias inventivas para uma vida menos
(con)formada. Sendo assim, ―(...) pensar sob a forma da ciência não significa necessariamente
conceber seu objeto nos limites de uma estrutura fechada‖ (KASTRUP, 2015, p.54).

4. A pesquisa como invenção: outros modos de ser/estar na educação

Nesse conjunto de sentidos, sentimentos e significados que as crianças nos
proporcionam na pesquisa, estão questões ligadas a própria conduta de um pesquisar que
parece inverter os papéis, as ações, os métodos. Não é uma pesquisa para se produzir um
conhecimento que, posteriormente, se transformará em um saber mensurável ou que será
ensinado. Um conhecimento que depois se prenderá a recognição, ou seja, ao pensar sobre o
mesmo, como práticas de representação do mundo. Muito pelo contrário, é uma pesquisa que
talvez questione a recognição, as representações e ao que é sempre o mesmo. Seria uma
tentativa de criação de outros mundos pela problematização ligado ao modo de ser criança.
A pesquisa com crianças, desse modo, como invenção de outros modos de ser e estar
na pesquisa, envolve a experiência estética. Além disso, produzimos uma pesquisa e uma
aprendizagem inventiva.
A política da aprendizagem inventiva tem na experiência estética uma importante
aliado, já que é ela que vai abrir a subjetividade para o acolhimento de sensações,
afetos, forças, intensidades, surpresas, perturbações e enigmas que forçam a pensar
(KASTRUP, 2010, p. 42)

Quanto ao envolvimento da produção da subjetividade, percebemos que a experiência
estética é capaz de provoca-la porque não é algo dado, premeditado, mas é aquilo que toca,
deixa rastros. Nas palavras da Kastrup (2015, p. 58): ―[...] a subjetividade é atravessada por
diversos fatores de subjetivação como instituições, objetos técnicos, saberes, etc.‖. Nesse
sentido, quando propomos uma pesquisa com crianças para pensar a infância, e também a
educação, estamos também propondo um modo de produção de si pelo olhar que engendra
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sentidos e significados presentes nos espaços escolares, práticas de ensino, situações de
aprendizagem, etc.
Sempre que tratamos do ato de pesquisar, retomamos o século XVII, espaço-tempo da
invenção da ciência moderna e do próprio método cientifico. No instante que a filosofia e a
ciência separaram-se, os processos que levam a produção do conhecimento de cada uma se
transformam. A filosofia permanece produzindo conceitos e questionamentos, e a ciência ou a
identidade cientifica, ―[...] se revela, assim, não como um ‗tema de reflexão (o que é a
ciência?), mas como uma ‗questão prática (isso é cientifico?) [...]‖ (KASTRUP, 2015, p. 68).
Devido a essa separação e a própria mudança de postura tomada pela ciência como um saber
técnico e pouco reflexivo, seu modo de operar com a razão foi determinado por
procedimentos que buscam a verdade por meio de evidências e fatos.
Acrescenta-se também que, mediante o método cientifico, aparece a distinção entre
ciência e não ciência. Nesse sentido, a própria observação se torna controlada para que a
busca pela verdade não seja contaminada por especulações e intuições próprias da postura
filosófica.
É com o pensamento contemporâneo em Bergson, principalmente, que essa postura
cientifica se reaproxima da postura filosófica que, ao criar conceitos, inventa, produz ideias e
problemas para que um outro projeto de ciência supere a concepção da ciência moderna, uma
vez que atualmente as relações com o conhecimento são outros, determinados pela própria
dinâmica histórica que a ciência se submete, sobretudo, por ser considerada como uma prática
humana (JAPIASSU, 1975). Por isso, ao problematizar, o aspecto filosófico na ciência
contribui para que esta não se torne rígida, fixa em métodos unicamente, mas que durante a
pesquisa a condição seja a problematização.
De acordo com Kastrup (2015, p. 75), ―talvez estejamos atualmente diante de uma
atividade que, sem pretender ocupar o lugar da filosofia, guarda internamente um momento
filosofante‖. Nesse sentido, um campo teórico que propomos trazer para fundamentar a
pesquisa como invenção é das ciências da cognição. Inicialmente, interessa-nos pensar o
problema da criação a partir dos estudos de Humberto Maturana e Francisco Varela, ambos
biológicos, que criaram a Teoria da Autopoiese, designando-a como a ―biologia do
conhecimento‖ (KASTRUP, 2015).
A abordagem desses autores diz respeito às questões da cognição segundo duas
posições iniciais: de cima para baixo (top-down) ou pela formação de uma rede componentes
subsimbólicos (bottom-up), de baixo para cima. A primeira compara os processos cognitivos
com os de um processamento de um computador.
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Para que a realidade faça sentido, é necessário que a atividade cognitiva, antes de ter
acesso a realidade, já possua símbolos mentais dela. Em contrapartida, a segunda posição
tenta, assim como a anterior, estabelecer uma organização e estabilização das atividades
cognitivas sem desconsiderar a instabilidade que não está presente na dimensão simbólica da
mente, ou seja, a representação. Logo, nessa segunda posição, é possível pensar ―[...] em uma
atividade de construção mental‖ (KATRUP, 2015, p. 79)
Quando uma terceira postura aparece, o impasse entre os modelos top-down/bottom-up
é deslocado para o que essa nova postura propõe: ―[...] pensar sem fundamento, pois se
acredita que só assim é possível dar conta da dimensão criativa da cognição‖ (KASTRUP,
2015, p.80). Sem dúvida, a medida que nos relacionamos com o mundo, nossas atividades
cognitivas vão se constituindo pela própria capacidade de criação. Conhecer, então, envolve
engajamento, configuração. Logo, esse conhecer não é representar, descrever, mas confabular,
propor novidades.
Na perspectiva autopoiética, ―é vivo o que preserva sua capacidade de autonomia e de
criação dos próprios componentes‖ (KASTRUP, 2015, p. 82). A criação sem instância
criadora, como é definida a autopoiese, possibilita essa autonomia de invenção. Inventar é a
causa do conhecimento, como um relacionamento sem hierarquia. Esse conhecimento é fruto
de uma relação íntima entre sujeito, objeto e atividades cognitivas, sem dependência, sem
disputa.
De outro modo, em nossa cultura escolar, encontramos uma concepção de
conhecimento como um produto, um saber, que é testado, mensurado, e a aprendizagem,
segundo Biesta (2017), se transforma em uma transação econômica, cujo aprendente é o
consumidor, o professor é o provedor e a educação uma mercadoria.
―Todo ato de conhecer é uma forma de engajamento no mundo, de comprometimento
com o mundo que se constitui nesse ato mesmo‖, com esse pensamento da Kastrup (2015, p.
86), somos transportados ao ato de pesquisar como invenção também. Inventar métodos,
posturas, passos, pistas, que possam de alguma forma alcançar as minorias, as múltiplas
maneiras de ser e estar no mundo, sem a preocupação de quantificar, medir, etc.
A inventividade na pesquisa pode ser vista como uma despreocupação com regras
previas, passos premeditados. O próprio problema da pesquisa surge durante o ato de
pesquisar, considerando que é sempre voltado a problematização.

5. Breves considerações
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As ideias e concepções de educação partem da noção de que para aprender, a criança
precisa descrever fenômenos, fórmulas, caminhar por caminhos que já foram traçados,
saberes produzidos. Desse modo, recognição impossibilita a invenção e descoberta de outras
possibilidades de aprender e ensinar ou, simplesmente, questionar.
Na pesquisa com crianças, as imagens e filmagens que são produzidas nos fornecem
pistas de invenção. Lidamos e operamos com sentidos e significados nessas produções que
beiram a inventividade. São falas sem uma ordem, movimentos rápidos, corpos em sintonia
com o chão, a grama, entre outros lugares capazes mobilizar sensações. Dentre elas, está a de
vertigem, porque somos tirados constantemente de nosso lugar, um lugar que oferece
segurança, estabilidade e equilíbrio.
Desse modo, a partir do momento em que nos deslocamos de um modo de pesquisar
pautado em uma concepção de ciência cuja base é sustentada pela matemática, herança do
século XVII, encontramos as crianças com suas imagens e filmagens e encontramos também a
pesquisa como uma experiência estética que toca, afeta, provoca sentimentos. Com essas
produções imagéticas, operamos com os sentidos de uma maneira interpretativa. Nesse
sentido, olhar para essas imagens e filmagens sempre possibilitará que algo novo apareça.
Nesse caminhar, percebemos que uma pesquisa também pode mobilizar uma
experiência estética na Educação. E, por isso, questionamos: podemos tornar nossas práticas
educativas em uma experiência estéticas às crianças? Será que somos capazes de caminhar em
um território de revezamento, em que tanto as crianças produzem em nós essa experiência,
como nós produzimos nelas isso?
Quando operamos com os conceitos de devir, inventividade e experiência estética, é
para tentar, além de pensar o ato de pesquisar, encontrar nas brechas e fissuras do modelo
educacional, outros modos de ensinar, de ser professor, ser humanamente capaz de olhar o
outro. E também, para resistir as forças molares que transformam nossa vida em uma rotina,
sequenciada, imóvel, inerte. Assim, a medida que olhamos as produções das crianças sem a
condução do adulto, a infância também vai se constituindo como um território que nos leva a
transitar com uma liberdade de inventar pensamentos, práticas, modos de estar e ser no
mundo.
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Resumo:
O estudo que segue faz parte da disciplina de Jogos em conjunto com a disciplina de Prática Curricular III,
ministrada no terceiro semestre do curso de Educação Física. O objetivo geral do estudo é conhecer as diferentes
manifestações da cultura lúdica na infância como era na década de 40, a partir da percepção e memória dos
idosos e traçar um paralelo com as manifestações lúdicas atuais, através da percepção das crianças nos
Municípios de Diamantino, Rosário-Oeste e Santo Afonso. Como objetivos específicos foram estabelecidos:
conhecer os tipos de jogos e brincadeiras da infância da década de 40; identificar os espaços em que ocorriam
essas manifestações nos municípios pesquisados; identificar os jogos e brincadeiras vivenciados pelas crianças
de hoje. O referencial tratado no texto recorre a importância do jogo e da brincadeira na infância, aparados em
autores como Callois (1990), Brougère, (1997, 1998) e Carneiro (2015, 2018). Foram entrevistados três idosos
com mais de 80 anos e três crianças com faixa etária de 7 anos de idade, através de um roteiro pré estabelecido.
Os dados evidenciam que na infância de ontem (dos anciões entrevistados) e de hoje (crianças entrevistadas) não
se diferem muito, apresentando algumas rubricas de Callois (1990), por fim, a infância das crianças de hoje
também utilizam os jogos e brincadeiras tradicionais para se divertirem, diferente do que se pensava, além de
usufruírem dos jogos tecnológicos encontrados nos celulares e computadores.
Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Infância.

1 Introdução

O presente trabalho faz parte da disciplina de Pratica Curricular III, em conjunto com a
disciplina de Jogo, ambas abordadas no 3º semestre do curso de Educação Física. A disciplina
tem como finalidade o aprendizado de elementos teóricos práticos, através da
interdisciplinaridade, de forma a transcender os conceitos teóricos aprendidos em sala de aula,
possibilitando a oportunidade de problematizar e agir a partir dos conhecimentos científicos
acadêmicos, juntamente com a disciplina de jogo do 3º semestre de Educação Física.
Em debate com a professora da disciplina de Jogo, e leitura de artigos sobre a temática,
e também pelo reconhecimento da importância do jogo e brincadeira na infância, optamos
conhecer e pesquisaras brincadeiras/jogos, através dos conhecimentos abordados na disciplina
do jogo e a identificação das mudanças históricas e sociais do jogo, a partir da década de 40
para o século XXI.
Um fato inegável é que o século em que vivemos se difere e muito do século passado,
por causa da cultura estar em constante transformação, e isso faz com que os jogos e
brincadeiras também mudem acompanhando este cenário. Até que ponto essas variações
modificaram as formas do brincar na infância de hoje? É preciso esclarecer que não estamos
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nos referindo a qualquer forma de expressão cultural, mas a uma forma e a um conteúdo
muito particulares, que existem num dado momento, dentro de um contexto histórico
(BROUGÈRE, 1997).
Considerando o contexto atual, e buscando entender a infância de hoje e como ocorrem
nas relações sociais, podemos destacaras considerações de Bauman (2004), ao se preocupar
com as vivências de hoje, sugere que os laços já nascem fragilizados, uma vez que se
constroem em uma sociedade individualista na qual são privilegiadas as demandas de
consumo de cada sujeito, isoladamente.
A escolha do tema se deu por considerar a importância de conhecer e preservar as
memórias dos idosos, por conta de atualmente os jogos e brincadeiras tradicionais estarem
sendo deixados de lado. Para isso, propusemos esta investigação para o conhecimento das
brincadeiras de antigamente e como elas são hoje, trazendo assim um olhar atento para a
importância de se compreender as mudanças ocorridas ao longo dos anos.
As brincadeiras tradicionais estão embutidas de sentidos e significados, pois retratam as
características de um tempo e de uma geração. Tanto os brinquedos, quanto as brincadeiras
trazem a imagem do seu tempo. Desta forma, nesse estudo, ao nos referirmos às brincadeiras
tradicionais, estamos destacando as brincadeiras que os adultos de hoje brincavam em sua
infância.
Para Silva e Colaboradores (2017) mesmo que em decorrência das condições sociais,
econômicas e culturais, as crianças tenham diferentes experiências na infância, há algo em
comum entre elas, pois independentemente do contexto em que vivem, a criatividade e a
socialização estão presente. Essas habilidades possibilitam que a criança crie e vivencie a
cultura lúdica, transformando o cenário em que está inserida, socializando com outras
crianças, os jogos e brincadeiras.
Para Carneiro (2015) a criança ao utilizar o jogo por meio do brincar, não apenas
expressa e comunica suas experiências, mas as reelabora, reconhecendo-se como sujeito
pertencente a um grupo social e a um contexto cultural que aprende sobre si mesmo e sobre os
homens e suas relações no mundo e também sobre os significados culturais do meio em que
está inserido. Trata-se, portanto, de uma experiência de cultura, por meio da quais valores,
habilidades, conhecimentos e formas de participação social são constituídos e reinventados
pela ação coletiva das crianças.
É imprescindível desenvolver essas brincadeiras com as crianças, porque isso traz
diversas formas dela aprender brincando. A Base Nacional Curricular Comum (BNCC)
destaca o brincar como um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança na
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Educação Infantil, ―[...] explorado de diversas formas, em diversos espaços e tempos, com
diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções
culturais, seus conhecimentos emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas,
sociais e relacionais‖ (BRASIL, 2016, p. 36)
Propusemos esta investigação com o objetivo geral de conhecer a cultura lúdica na
infância, especificamente jogos e brincadeiras na década de 40, a partir da percepção e
memória dos idosos e traçar um paralelo com as manifestações lúdicas atuais, através da
percepção das crianças nos Municípios de Diamantino, Rosário-Oeste e Santo Afonso. Os
sujeitos da pesquisa foram três idosos na faixa de 80 anos e três crianças com 8 anos de idade.
Para obter essas informações utilizamos entrevista semiestruturada, versando sobre a vivência
dos idosos e crianças com o intuito de identificar a percepção dos mesmos sobre os jogos e
brincadeiras.
Para buscar atender o objetivo geral, traçamos como objetivos específicos: conhecer os
tipos de jogos e brincadeiras da infância da década de 40; identificar os espaços em que
ocorriam essas manifestações no município pesquisado; identificar os jogos e brincadeiras
vivenciados pelas crianças de hoje.

2 As características do jogo e brincadeira na infância de ontem e de hoje

O jogo e a brincadeira são recursos utilizados pelas crianças para se divertirem e faz
parte da rotina de toda criança independente do contexto em que está inserida. Desta forma,
podemos considerar que ―as brincadeiras são os modos básicos pelas quais as crianças tomam
consciência de seu corpo e de suas capacidades motoras. Brincar também serve como um
importante facilitador do crescimento cognitivo e afetivo da criança‖ (GALLAHUE, 2005,
p.204).
Definir a palavra jogo é complicado, porque cada um pode compreender seu significado
de uma maneira. Em relação a essa questão, Kishimoto (2016, p.01-02) diz que ―[...] quando
se fala da palavra jogo, cada um pode entender de um jeito, pode estar falando de jogos
políticos, de adultos, crianças, animais, etc.‖ E que ―[…] a dificuldade aumenta quando se
percebe que um mesmo comportamento pode ser visto como jogo ou não jogo.‖
Utilizar os jogos e brincadeiras na educação se faz necessário, pelo fato de que ensinar
brincando é eficaz, um bom exemplo dessa dinâmica é a utilização dos jogos lúdicos. Na
Educação Física, se torna mais ainda primordial, pois considerando as características da
sociedade atual, em que existem poucos espaços para ―o brincar em movimento‖, é preciso

2636

pensar em um planejamento para essa fase do desenvolvimento da criança que explorem a
cultura lúdica infantil, resgatando as brincadeiras do ontem, como possibilidade de conteúdos
nas aulas de Educação Física. Segundo Brougère (1998):

A cultura lúdica compreende conteúdos mais precisos que vêm revestir essas
estruturas gerais, sob a forma de um personagem (Superman ou qualquer outro) e
produzem jogos particulares em função dos interesses das crianças, das modas, da
atualidade. A cultura lúdica se apodera de elementos da cultura do meio-ambiente da
criança para aclimatá-la ao jogo (BROUGÈRE, 1998, p. 07).

Seguindo essa vertente podemos compreender a cultura lúdica de acordo ―como
qualquer cultura, ela não existe pairando acima de nossas cabeças, mas é produzida pelos
indivíduos que dela participam. […] A criança adquire, constrói sua cultura lúdica brincando‖
(BROUGÈRE, 1998, p. 08). A utilização dos jogos e brincadeiras lúdicas tradicionais nas
aulas de Educação Física, é uma possibilidade de conhecimento histórico, através da
utilização de entrevistas com pais e familiares, em busca de um resgate memorial da infância,
possibilitando a recriação desses jogos e brincadeiras de forma ampla, envolvendo todos os
atores do contexto escolar, como pais, professores e profissionais da educação.

3 Percurso metodológico
O estudo se caracteriza de forma descritiva com uma abordagem qualitativa, em busca
de informações sobre a infância de idosos acima de 80 anos, no qual iremos perguntar como
era os jogos de antes, e em seguida dialogar com as crianças sobre os jogos de hoje.
Para os fins de nossa investigação, nos aproximamos do método denominado História
Oral, que se utiliza de narrativa sem busca de significado das vivências e experiências
pessoais, familiares, profissionais, comunitárias e sociais dos indivíduos. Essa estratégia
possibilita aprofundar o conhecimento da realidade através da concepção atribuída pelos
pesquisados (MARTINELLI, 2003).
Entrevistamos idosos das cidades de Diamantino/MT, Rosário-Oeste/MT e Santo
Afonso /MT, no qual fizemos perguntas sobre sua infância, como eram as brincadeiras e jogos
naquela época, e como eram praticadas. Em seguida entrevistamos crianças com idade entre 7
e 8 anos com o mesmo objetivo, saber como é sua infância e como pratica jogos/brincadeiras.
Para a escolha dos sujeitos, utilizamos o método de amostragem aleatória simples, pois
através dele é possível fazer uma demonstração e um levantamento de dados com uma
pequena quantidade de sujeitos (Gil, 1999).
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Para não expor as identidades dos sujeitos, utilizaremos o termo Ancião e a primeira
letra do nome para a exposição dos dados (Exemplo: Ancião J, Ancião B e Anciã J), e
referentes as crianças, utilizaremos o termo criança seguido da primeira letra do nome das
mesmas (Exemplo: Criança L, Criança M e Criança C).

4 Apresentação e discussão dos dados
Os anciãos entrevistados têm entre 80 e 84 anos de idade, sendo dois homens e uma
mulher. As crianças entrevistadas tem a idade de 8 anos, em relação ao gênero dois são
meninos e uma menina. A escolha dos sujeitos entrevistados foi realizada de forma coletiva
entre os integrantes do grupo que tivesse mais proximidade com pessoas com a faixa etária
estabelecida no critério de inclusão, os anciões acima de 80 e as crianças entre 7 e 8 anos de
idade. A entrevista foi realizada nos municípios de Diamantino, Rosário-Oeste e Santo
Afonso.

4.1 Os anciões e sua infância: jogos e brincadeiras de ontem
Em relação aos jogos e as brincadeiras relatadas pelos anciões entrevistados, foram:
Viola de buriti, Cavalinho de pau, futebol (com bola de pano, meias), peteca,
brincadeiras de roda, circulo (cantigas cantadas), passa anel (ANCIÃO J).
Quadrinho21 e pegador (ANCIÃO B).
Brincava de pegador, peteca, queimada de bola de meia, boneca de pano,
brincadeira de faz de conta e brincava de carinho de sardinha (ANCIÃ J).

De acordo com os relatos apresentados acima, foi identificado semelhanças entre
algumas brincadeiras sendo elas: brincadeiras de faz de conta, peteca, bola de meia e pegador.
Segundo CAILLOIS (1990), ―o jogo se classifica em quatro formas culturais incorporadas
pela sociedade, sendo elas: competição (agôn), sorte (alea), simulação (mimicry) e vertigem
(ilinx)‖. Podemos destacar que as classificações visualizadas nas brincadeiras citadas pelos
anciões na sua infância, estão voltadas para competições (agôn) e simulação(mimicry).
Sobre a questão do local e quem participava dos jogos e brincadeiras, relataram:

21

Foi questionado ao mesmo para que descrevesse sobre a brincadeira quadrinho, através de sua explicação, foi
identificado que se tratava de um jogo mais conhecido como jogo da velha

2638

A gente brincava no terreiro de casa, porque ele era limpo e grande. Eu brincava
com vizinhos e irmãos. E os pais não brincavam juntos porque não gostavam,
escurecia já iam dormir. Todo mundo brincava. Não tinha preconceito, existia o
respeito naquela época (ANCIÃO J).
Brincava no terreiro de casa. Eu brincava com os vizinhos e meus irmãos. Naquele
tempo não tinha ignorância, era tudo mais simples. Menina e menino tudo junto e
misturados (ANCIÃO B).
Brincavam na escola e no campinho ao lado da sala de aula, e em cima de um pé de
figueira de pega-pega na árvore. Brincava com meus amigos e meus coleguinhas de
escola. Brincávamos tudo misturado menina e menino, porque antigamente não
tinha preconceito e nada dessas coisas, era um tempo muito bom (ANCIÃ J).

Analisando os dados apresentados acima, pode se dizer que há uma semelhança em
alguns pontos, sendo eles: o local onde brincavam, as pessoas que participavam e o respeito
que existia. Segundo Huizinga:
[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente convertidas,
mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de
um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida
quotidiana. (HUIZINGA, 2001, p. 33)

Em relação a como se sentem praticando os jogos e brincadeiras, e como foi a infância,
os mesmos disseram que:
Sim eu gosto, mas sempre mantendo o respeito, porque a brincadeira é boa quando
não ofende ninguém. Eu brincava e trabalhava na roça, e acordava as 8 horas da
manhã para trabalhar (ANCIÃO J).
Gosto de brincar, me sinto bem e me divirto. Eu fui adotado, ajudava a cuidar de
casa e lavava vasilha. Só que não trabalhava na roça. Sempre brincava de
quadrinho no chão (ANCIÃO B).
Me sinto muito feliz brincando. Minha infância foi boa e bem simples. Só que era
bem melhor comparado de como é hoje em dia, não tinha nada dessas coisas. Eu me
divertia bastante (ANCIÃ J).

Segundo os relatos acima constatou-se que a brincadeira faz parte da vida dos
entrevistados, sendo que o brincar traz consigo inúmeros benefícios na fase infantil e que
auxilia significativamente em seu desenvolvimento, que é determinado pelas experiências
vividas, e este não produz por si mesmo a cultura lúdica. O lúdico se origina das interações
sociais e com a manipulação com os objetos da brincadeira, no caso o brinquedo. ―A cultura
lúdica como toda cultura é o produto da interação social que lança suas raízes, como já foi
dito, na interação precoce entre a mãe e o bebê‖ (BROUGÈRE, 1998, p. 8).
Sobre um questionamento onde se objetivou saber se praticavam alguma brincadeira
com os parentes mais novos, disseram:
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Não pratico, meus parentes mais novos não me visitam (ANCIÃO J).
Não pratico. (ANCIÃO B).
Às vezes sim às vezes não (ANCIÃ J).

De acordo com os relatos breves acima, podemos observar que na maioria dos casos os
parentes mais velhos não praticam brincadeira alguma com seus parentes mais novos. Os
dados destacados corroboram com o estudo de Mazo, Benedetti (1999) indicou que a
proporção de idosos que tem pouco ou nada de contato com seus parentes é menor em relação
aos que o tem.
Visando conhecer como eram as brincadeiras na escola nos contam da seguinte maneira:

A escola era bem longe e bem rígida. Ai, eu não brincava na escola (ANCIÃO J).
Brincava de pegador porque tinha bastantes crianças juntas, jogava bola e brincava
de quadrinho (ANCIÃO B).
Eu brincava de queimada, brincava de boneca de pano com as amigas, brincava no
campo de pega-pega, jogava com bola de pano. Não havia Educação Física essas
brincadeiras nós fazíamos em um horário de recreação permitido pelo professor
(ANCIÃ J).

Neste período como podemos observar a escola era um lugar onde as crianças se
reuniam, a maioria brincava, algo que podemos destacar é o fato de não haver um profissional
de Educação Física na escola. Trazendo este olhar para nossa área, a Educação Infantil deve
considerar a criança como sujeito social com amplas dimensões, estas precisam ser
consideradas no âmbito escolar e denuncia uma problemática referente a concepção da prática
pedagógica dos professores que atuam na Educação Infantil, quando estes:

[...] fragmentam as funções de uns e de outros se isolando em seus próprios campos.
[...] Portanto, não se trata de atribuir ‗funções específicas‘ para um ou outro
profissional e designar ‗hora para a brincadeira‘, ‗hora para a interação‘ e ‗hora para
linguagens‘. O professor de Educação Física deve ser mais um adulto com quem as
crianças estabelecem interações na escola. No entanto, só se justifica a necessidade
de um profissional dessa área na Educação Infantil se as propostas educativas que
dizem respeito ao corpo e ao movimento estiverem plenamente integradas ao projeto
da instituição, de forma que o trabalho dos adultos envolvidos se complete e se
amplie visando possibilitar cada vez mais experiências inovadoras que desafiem as
crianças (SAYÃO, 2002, p. 59).

4.2 A infância das crianças: jogos e brincadeiras de hoje

Ao indagarmos as crianças sobre quais brincadeiras ou jogos costumam praticar
obtivemos as seguintes respostas:
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Pega-pega, pebolim, esconde-esconde, free-fire22, sinuca, futebol, baralho e dominó
(CRIANÇA L).
Esconde-esconde, bicicleta, pega-pega, queimada, brincadeira da fruta e rouba
bandeira (CRIANÇA M).
Eu gosto de esconde-esconde, jogar bola, dama, rouba bandeira, amarelinha, pular
corda (CRIANÇA C).

Observamos assim que as crianças possuem várias formas de divertimento, e que
algumas podem ser interpretadas de maneira séria ou como um modo de diversão, ―[...] mas
insistimos uma vez mais: o jogo autêntico e espontâneo também pode ser profundamente
sério‖ (HUIZINGA, 2001, p.24). O jogo é algo abstrato e apresenta algumas características,
considerando-se como uma família. ―Ele se concretiza por intermédio de suas manifestações –
jogo/brincadeira, jogo/esporte, jogo/dança, jogo/lutas..., constituindo-se como uma família –
conceito a priori abstrato – que se concretiza por seus componentes (indivíduos – pai, mãe,
filhos...)‖ (SCAGLIA, 2003, p.60).
Em relação às respostas dos idosos comparadas com as das crianças, podemos perceber
que muitas brincadeiras ainda são vivenciadas nos dias atuais e sobre a classificação dos
jogos, além dos de competição (agôn) e simulação (mimicry), identificamos também os jogos
de sorte (alea) (CALLOIS, 1990).
Procuramos saber também em que lugar as crianças praticam os jogos e brincadeira e
quem participava das mesmas, elas responderam:

Na escola, em casa e no sítio. Os meus amigos, os meus coleguinhas e as minhas
primas (CRIANÇA L).
No quintal de casa, no quintal do meu tio e na rua. Os meus primos, as minhas
primas e os meus amigos, todos juntos (CRIANÇA M).
Na rua, em casa, na escola e no ginásio da escola Os meus amigos, a minha mãe e a
minha irmã (CRIANÇA C).

Em relação aos espaços de jogos e brincadeiras apresentados pelas crianças, convergem
com os citados pelos anciões e foi possível perceber que as brincadeiras são socializadas com
parentes e amigos. Suas memórias se remetem a lembranças do passado de uma infância feliz,
ponto interessante é que a lembrança que tiveram de onde moravam não era o local que
obtiveram pensamentos afetivos maternos, mas sim em ocasiões que marcaram suas vidas
(BOSI apud CARNEIRO et al, 2018, p. 12).
Com relação ao que sentem sobre sua infância e, como as vivem, as crianças afirmaram:
22

Garena free fire é um jogo eletrônico do gênero battle royale, desenvolvido e lançado oficialmente para
aparelhos Android e IOS. Este jogo se trata de uma luta pela sobrevivência, onde quem permanecer vivo ao final
da partida vence, é uma característica comum nos jogos atuais.
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Eu gosto muito, Brinco bastante, com meus primos e coleguinhas (CRIANÇA 1L).
Sim, eu sinto, só não gosto quando eu treino na escola para os interescolares e não
sou chamado para jogar no dia. É boa, eu brinco bastante, ajudo minha avó a
guardar vasilhas, ando de bicicleta, brinco com os meus brinquedos e brinco
sozinho às vezes (CRIANÇA 2M).
Sim, fico muito feliz por estar me divertindo. Eu vou para a escola cedo, à tarde no
PET e depois brinco na rua com meus amigos (CRIANÇA 3C).

O momento de desfrutar a infância é muito importante, pois ficará marcado para sempre
na memória das crianças. Os jogos e brincadeiras proporcionam criar histórias e fantasias
infantis do mundo. Sobre a infância destacada pelos idosos, não identificamos divergência em
relação aos dados apresentados pelas crianças, mas percebe-se que as crianças se reportam a
infância, como sentimentos de satisfação. Isto pode estar relacionado com o tempo em que os
anciões vivenciaram sua infância e suas memórias.
O ambiente familiar e as pessoas ao redor acabam influenciando as crianças a aproveitar
essa fase da vida brincando ou jogando, no entanto vemos que os adultos não tiram alguns
minutos do dia para dar atenção aos mais novos, surgindo assim um questionamento sobre a
participação deles no divertimento infantil, a respeito disso as crianças disseram:

Às vezes eu brinco com meus os tios e com meus pais (CRIANÇA L).
Eu converso bastante com meu avô, mas não brinco com pessoas mais velhas não
(CRIANÇA M).
Às vezes brinco com minha mãe, só que tem algumas brincadeiras que ela não gosta
muito, e as outras pessoas não gosta de brincar com a gente por estar cansadas do
trabalho (CRIANÇA C).

Diante dos fatos constatamos que a presença dos pais e adultos nas brincadeiras e jogos
é muito importante na vida das crianças, pois assim gera um ganho benéfico na infância,
tornando mais fácil a compreensão e interação entre as duas partes. Os jogos e brincadeiras
são de extrema importância para a vida da criança, pois possibilitam o desenvolvimento
integral e o resgate de valores essenciais para ao longo da vida. Deste modo, ―[...] pode-se
dizer que a família também tem uma relação muito importante com os jogos e brincadeiras,
pois é o primeiro meio social da criança, ou seja, onde a criança receberá o alicerce inicial
para a vida em sociedade, independente do tipo de organização familiar ao qual está inserida‖
(RIBEIRO, 2017, p. 818).
Através do ambiente escolar as crianças praticam muitas brincadeiras e jogos, diante
disso procuramos saber quais mais praticavam, e nos responderam:
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Jogo pebolim. Não jogo bola na escola não (CRIANÇA L).
É bom, só que os meninos da escola me excluem nas aulas de Educação física por
não ser tão bom no futsal, e não deixam jogar no time deles, eu e outros colegas que
não joga brincamos de pega-pega para nos divertir (CRIANÇA M).
Jogamos bola na areia e na quadra, brincamos de polícia e ladrão na grama, duromole no pátio e também subimos nas árvores atrás da escola (CRIANÇA C).

A escola é o local no qual aprendem a conviver em sociedade, desenvolvendo o lado
criativo, comunicativo, e interativo das crianças. Pois [...] a criança se humaniza aprendendo
conciliar de forma efetiva a afirmação de si mesma a criação de vínculos afetivos duradouros
[...] o brincar abre caminho e embasa o processo de ensino/aprendizagem favorecendo a
construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. (OLIVEIRA, 2000, p. 7-8).
A BNCC amparada no artigo 9º das DCNEI considera dois eixos estruturantes na
prática pedagógica na Educação Básica, as interações e a brincadeira e reforça que:
A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo
muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao
observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é
possível identificar, por exemplo, a expressão de afetos, a mediação das frustrações,
a resolução de conflitos e a regulação de emoções. (BRASIL, 2016, p. 35).

Contudo, os professores devem valorizar as brincadeiras e jogos como espaços
formativos, e buscar o resgate de brincadeiras e jogos tradicionais de forma que explorem a
cultura da família, além da socialização desses saberes culturais no ambiente escolar permite a
aproximação da família com esse espaço.

5 Considerações finais

A pesquisa realizada foi de grande importância, pois pode nos apresentar uma
orientação de como são os jogos e brincadeiras nas perspectivas dos idosos e das crianças
entrevistadas. Espera-se contribuir na discussão sobre a temática e a importância de se
conhecer as memórias dos anciões em relação a cultura dos jogos e brincadeiras, tradicionais
e atuais, considerando como conhecimento da Educação Física que deve ser valorizado na
formação do futuro professor, para que seja, resinificados pelos futuros professores nos
espaços escolares formativos.
Segundo as análises notamos a seriedade de ser valorizadas as experiências de jogos e
brincadeiras tradicionais e estas serem transmitidas dos pais para os filhos, porque isso
ocasiona o estabelecimento e construção de uma da cultura de várias gerações. Outro fato
importante a frisar que apesar de uma pequena amostra, as crianças entrevistadas também
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usufruem dos jogos tradicionais, semelhantes aos relatados pelos anciões, com a diferença de
que as crianças de hoje se utilizam de jogos eletrônicos para se divertirem.
Portanto o resgate das memórias dos anciões proporciona diversas experiências que
devem ser valorizada nos dias atuais pelos futuros professores que devem buscar conhecer e
não deixá-la se perder no tempo, sendo que as brincadeiras e jogos tradicionais explorado de
forma cultural poderá ser um espaço formativo de grande valia.
Por fim, devemos valorizar esse patrimônio cultural de jogos e brincadeiras, resgatando
um tempo que é ainda é possível ser vivenciado hoje, trazendo para escola a produção e a
vivência desses conhecimentos e a socializar com a comunidade escolar, pais, alunos,
professores e os demais profissionais.
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Resumo:
Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa de mestrado em andamento. Apoia-se nos pressupostos da teoria
das representações sociais, na compreensão de formação docente como ação permanente e educação infantil
como espaço narrativo. Caracteriza-se como de abordagem qualitativa, tendo os dados obtidos por meio de
entrevista individual semiestruturada, a fim de identificar núcleos de significação. Os resultados demonstram que
a intervenção pedagógica inspirada nas pedagogias participativas, em que tanto adultos como as crianças
possuem um papel ativo ao se envolverem em experiências de aprendizagem significativas, possibilitou o
estranhamento do familiar e surgimento de novos conteúdos representacionais sobre crianças, ancorados na
visibilidade das narrativas autorais e prática docente, orientada pelo diálogo intergeracional.
Palavras-chave: Narrativas. Educação Infantil. Formação Docente. Representações Sociais.

Introdução

O presente artigo traz uma análise de alguns dados de uma pesquisa de mestrado em
andamento, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato
Grosso – UFMT, campus Cuiabá, intitulada Projeto Cribiás, Crianças Sabidas: por uma
pedagogia da participação - representações sociais de profissionais da educação infantil
envolvidos no projeto.
A pesquisa busca compreender os significados atribuídos à prática pedagógica da
educação infantil que são compartilhados e negociados no interior de um grupo de
profissionais da educação que participam do processo formativo Seminário Temático
Educação Infantil como Espaço Narrativo - Projeto Cribiás, Crianças Sabidas, fruto da
parceria (2009-2019) constituída entre Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e
Secretaria Municipal de Educação (SME), especificamente entre o Grupo de Pesquisa em
Psicologia da Infância (GPPIN), inserido no Programa de Pós-Graduação em Educação
(UFMT) e a Equipe de Educação Infantil (SME).
O estudo apoia-se nos pressupostos da teoria das representações sociais
(MOSCOVICI, 2003); na compreensão de formação docente como processo formativo
permanente (IMBERNÓN, 2011) e educação infantil anunciada como espaço narrativo
(SENETT, 1990, apud CUIABÁ, 2009). Quanto ao aspecto metodológico, caracteriza-se
como de abordagem qualitativa, tendo a produção de dados orientada pela observação
participante (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), realizada ao longo de oito encontros formativos e
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entrevistas individuais semiestruturadas, a fim de identificar núcleos de significação
(AGUIAR; OZELLA, 2006).
Para efeito deste trabalho, apresentamos os resultados oriundos da análise de uma
entrevista semiestruturada realizada com uma professora envolvida no processo formativo.
Foram discutidos núcleos de significados em torno da representação social de criança,
ancorada na noção de autorias infantis, bem como em torno da prática pedagógica baseada no
exercício de planejar a ação pedagógica a partir da observação da dinâmica do
desenvolvimento infantil.

1 Representações sociais, formação docente e projeto cribiás, crianças sabidas

A representação social compreende tornar um objeto familiar, dar sentido e significado
àquilo que se encontra deslocado no conhecimento. Este processo de significação se dá no
interior de grupos de pertencimento pela via da comunicação e compartilhamento de
significados, sendo estes situados histórico e culturalmente. Esta tentativa de significar algo
desconhecido, se dá em função de dois processos formadores: a ancoragem, que ao nomear e
classificar o objeto de representação permite a integração deste em um sistema de pensamento
existente, fixando-o por meio da memória e a objetivação, transformando algo que é abstrato
em concreto-imagem. (MOSCOVICI, 2003)
A fim de analisar os significados compartilhados e negociados por um grupo de
profissionais em processo formativo, a presente pesquisa apoia-se também na proposição
moscoviciana da tríade representacional, na qual o sujeito representa o objeto a partir da
mediação de outro sujeito (S1-S2-O). (MARKOVÁ, 2017) No estudo apresentado neste
artigo, pode-se caracterizar: S1 como a professora, S2 como o conjunto de participantes
envolvidos na formação continuada (profissionais da educação, assessoras, estudantes,
pesquisadores e o marco institucional que regula o trabalho docente) e O como a prática
pedagógica na perspectiva de uma Educação Infantil como Espaço Narrativo.
Também,

considera-se

a

noção

de

projeto

representacional

(BAUER;

GASKELL,1999), acrescentando à tríade (S1-S2-O) uma dimensão temporal que possibilita
identificar a historicidade de uma representação social, quando a mesma estabelece pontos de
contato com o passado e, ao mesmo tempo, propicia a projeção do futuro revelando a imagem
de um projeto (P) que se desenha no presente, mas com âncoras no passado e potencial de
construção do futuro - Modelo Toblerone, conforme figura abaixo:
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Fonte: MARKOVÁ, 2017, p. 317.

Ao considerar a possibilidade de análise da dimensão temporal da produção de
representações sociais no contexto da formação de professores tomando o projeto Cribiás,
Crianças Sabidas como um projeto representacional (P) foi possível conceber o contexto de
interação denominado Seminário Integrador Educação Infantil como Espaço Narrativo, como
um lócus onde se forjam novas produções de sentido e porque não dizer novas representações
sociais.
Para tanto, foi preciso compreender o processo de formação docente como um
processo permanente que se desenvolve em um contexto colaborativo, a fim de auxiliar o
professor a desenvolver um conhecimento profissional que lhe dê condições de: analisar a
necessidade da inovação educativa que deve ser introduzida de forma contínua nas unidades
educacionais; ampliar as habilidades básicas no campo das estratégias de ensino em um
contexto determinado, referente ao planejamento, diagnóstico e avaliação; ser capaz de
modificar as ações educativas continuamente, em respeito à diversidade e ao contexto dos
alunos. (IMBERNÓN, 2011)
Os pressupostos teórico-metodológicos do Projeto Cribiás: Crianças Sabidas,
anunciado como uma possibilidade de sistematização do trabalho pedagógico foram
elaborados durante o Seminário Temático Educação Infantil como Espaço Narrativo do ano
de 2016, por meio de diálogos e reflexões compartilhadas entre academia, secretaria de
municipal de educação e unidades educacionais a partir dos estudos da Proposta Pedagógica
da Educação Infantil (CUIABÁ, 2009). Para este estudo destacam-se:
1. a educação infantil como espaço narrativo: a unidade educacional se torna um
lugar falado, inventado, carregado de significados favoráveis de interpretação que revela os
processos de aprendizagem e desenvolvimento de adultos e crianças pelos registros no espaço
educativo das marcas pessoais e grupais. (SENNET, 1990, apud CUIABÁ, 2009). Neste
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contexto valoriza-se as atividades imprevisíveis com possibilidades de se criar uma história
que seja ponto de partida para novas histórias;
2. a produção de narrativas: as narrativas de crianças e adultos são compreendidas
como uma modalidade discursiva em sua dimensão singular, como manifestação do indivíduo
a partir de seu diálogo com a cultura, e constitui o eixo do trabalho pedagógico que possibilita
processos de instrução e do instruir-se (VIGOTSKI, 2009), tomando como referência tanto os
conhecimentos formais de ensino, quanto os saberes compartilhados na realidade social das
comunidades tradicionais existentes no município de Cuiabá.
Neste artigo, interessa analisar sobre o modo pelo qual uma das professoras que
constitui o grupo dos profissionais em formação, negocia e compartilha significados sobre sua
prática no interior do Projeto Cribiás, crianças sabidas em diálogo com a Proposta
Pedagógica para a Educação Infantil (CUIABÁ, 2009). Dito de outra forma, vale a pergunta:
Em quais sistema de significação a professora se apoia para representar sua prática
pedagógica considerando os tensionamento existentes ao longo de um processo de formação
docente que destaca os princípios das pedagogias participativas, por meio de noções tais como
diálogo intergeracional, narrativas e autorias infantis?

2 Encaminhamentos metodológicos, apresentação e discussão dos dados

Este trabalho compreende o processo formativo do ano de 2018, que teve como
objetivo o planejamento e execução de projetos de intervenção pedagógica por meio da
observação da dinâmica do desenvolvimento infantil em um determinado contexto educativo,
a partir dos pressupostos do Projeto Cribiás, Crianças Sabidas.
A formação se desenvolveu em seis etapas: 1- estudos dos fundamentos teóricos e
metodológicos do Projeto Cribiás, Crianças Sabidas; 2- orientações sobre roteiro de
observação e registros videográficos das interações infantis; 3- relato das observações das
narrativas infantis e definição da temática do projeto de intervenção pedagógica; 4orientações e elaboração do projeto de intervenção pedagógica; 5- execução do projeto; 6socialização dos resultados e avaliação dos estudos.
O processo formativo foi acompanhado pela pesquisadora que sistematizou os dados
delineando um estudo de natureza qualitativa, sendo estes, produzidos pela observação
participante (LÜDKE; ANDRÉ, 1986) realizada em oito encontros e entrevistas individuais
semiestruturadas com 32 profissionais, a fim de identificar núcleos de significação (AGUIAR;
OZELLA, 2006).
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Neste trabalho apresenta-se a análise da entrevista semiestruturada realizada com uma
professora de uma instituição de educação infantil, envolvida no processo de formação
docente pela análise de três episódios emblemáticos: 1. As representações anunciadas pela
profissional sobre o comportamento infantil e a criança; 2. A prática docente, no contexto do
planejamento coletivo, em diálogo com as narrativas infantis e 3. Indícios de ressignificação
da prática pedagógica orientada pelos pressupostos do Projeto Cribiás, Crianças Sabidas. A
análise dos dados apresentada a seguir foi organizada em três núcleos de significação.

2.1 Núcleo I: observar-representar-planejar

Este núcleo de significação discute a indissociabilidade entre a observação, a
significação do observado e o planejamento pedagógico, e propõe a análise do impacto do
exercício de estranhamento daquilo que se apresenta como familiar ao professor em termos de
representação do vivido.
Durante o relato da observação da dinâmica do desenvolvimento infantil da turma a
professora destacou:
Sinto que ele ainda não se sente pertencente a minha sala, ao grupo de alunos da
sala, sempre está sozinho, porque não fazem o que ele quer, por isso atrapalha as
brincadeiras e atividades propostas. Não pede para brincar, ele se impõem
derrubando as peças de montar, ou empurrando os colegas para ser o primeiro a
utilizar o brinquedo do parque.

Ao apresentar suas significações sobre uma criança que demonstra comportamento
diferente daquele desejado pelos adultos, identificou-se o primeiro tensionamento no campo
das negociações de sentido vivenciadas no interior do grupo de profissionais em formação. A
observação da professora destacava uma criança e não a turma, ainda assim, a representação
da criança anunciada ancorava-se na noção de criança-problema, olhando-a de forma
particular, com ênfase para seus problemas, vinculando-a a uma prática pedagógica dedicada
a adaptar a criança ao planejamento docente.
Se por um lado, o comportamento diferenciado de uma criança no interior do seu
grupo foi representado como indício de possível problema, por outro os pressupostos
anunciados pelo contexto formativo apresentava novas possibilidades de significação para o
comportamento infantil e para a criança.
Com o objetivo de tencionar o processo de significação, foi proposto a análise do
relato levando em consideração: a noção de autorias infantis; a criança enquanto sujeito social
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a ser auxiliada a se inserir na turma; a importância do processo de pertencimento e a ênfase
nas narrativas e produção de enredos.
Observou-se por meio do relato da professora sobre o comportamento infantil, duas
atitudes que, quando interpretadas, poderiam ser consideradas no planejamento de uma
intervenção pedagógica: 1-eu preciso de tudo para mim; 2- eu preciso controlar, mandar na
professora e nos colegas. Essas duas significações identificadas pelos gestos e mímicas da
criança, afetavam a turma, que entendia que o colega estava atrapalhando as brincadeiras e
tudo o que era proposto pela professora.
A partir das reflexões geradas pelo tensionamento das significações concorrentes as
profissionais foram encorajadas a um exercício de ―desver‖ a criança, como diz o poeta
Manoel de Barros, ou na perspectiva moscoviciana, foram desafiadas a estranhar o familiar –
suas significações sobre o comportamento infantil, desnaturalizando o conteúdo
adultocêntrico e buscando superar a preocupação com a ordem, disciplina e controle. Ao invés
disso, no momento do seminário, a profissional fora desafiada a compreender a narrativa
apresentada pela criança e estabelecer diálogo com a mesma.

2.2 Núcleo II: fenômenos educativos inovadores

Com o debate sobre a dimensão representacional da criança pela professora, o
processo de planejamento passou a enfatizar não o aspecto problemático do comportamento,
mas a dinâmica relacional da criança com seu grupo de pares. Deste modo, elaborou-se o
projeto: Um amigo pra gente brincar junto, desenvolvidos em três etapas, no qual o grupo de
crianças teriam a oportunidade de dizer como se dá o brincar junto para uma criança
imaginária, e consequentemente dizer ao colega como fazer para pertencer a turma.
A etapa 1: A construção do amigo, desenvolvida na roda de conversa, possibilitou
vivência grupal, em que as crianças compartilharam narrativas e manifestaram pensamentos e
sentimentos, diante da indagação sobre o que era preciso para ser amigo um do outro. As
crianças apresentaram prescrições contratuais forjadas na perspectiva adultocêntrica
amplamente compartilhadas no interior das instituições educacionais: comportar, obedecer a
professora, não xingar, não mostrar dedo e língua, entre outros relatos. De certa forma,
anunciaram suas significações sobre a condição normativa na qual forjam as subjetividades de
crianças inseridas nas instituições educacionais cuja cultura adultocêntrica orienta as trocas
sociais.
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Diante das falas infantis foi sugerido a confecção de um amigo em papel pardo a partir
do contorno de uma criança. Aos poucos foram dando vida ao amigo, colorindo partes de seu
corpo, na medida em que narravam ser indícios de construção de vínculos afetivos entre seus
pares: brincar junto, desenhar, fazer amizades, dividir os brinquedos, por exemplo.
Ao refletirem sobre o amigo ainda não saber dividir e partilhar brinquedos, a criança
que motivou o projeto, disse: ―Sou eu tia...‖, e ao ser questionada do porquê, respondeu: “eu
sou assim tia... eu ainda faço essas coisas”.
Este episódio impactou a professora uma vez que, diante de uma prática nova,
organizada a partir de novos pressupostos, atribuiu novos significados à criança, ao grupo e à
sua prática pedagógica. “[...] eu vi que realmente o trabalho funciona! Ela mesma se
percebeu, foi muito rápido, a gente toda vez revia as regras e os combinados nas ações com o
amigo”.
Na etapa 2: Eu, o outro e o nós, trabalhou-se cirandas que proporcionaram um
envolvimento afetivo entre o grupo, expressão de desejos e sentimentos por meio da
linguagem corporal e musical no processo de construção de significados. Após as cirandas a
professora relatou que ouviu o diálogo: “mas não é você, é o boneco”, e a criança que
motivou a intervenção dizendo: ―esse boneco sou eu porque eu que batia aqui na sala, sou eu
que não ouvia as regras quando a tia estava falando, eu ficava correndo na sala”. De
imediato a outra criança retrucou: ―mas não é mais você!”
A professora destacou que a turma percebeu que o projeto ocorrera em função do
colega, mas ao mesmo tempo, observou que tiveram o cuidado de não apontá-lo, atitude esta,
bem diferente de outras ocorridas antes da intervenção pedagógica, em que quando acontecia
algo visto como errado, todos apontavam para ele, considerando-o sempre culpado.
Se em um primeiro momento a professora representava a criança como sendo a
portadora de dificuldades, atrapalhando a dinâmica do grupo, no segundo momento,
apoiando-se nas narrativas infantis e nas trocas sociais no interior do grupo de crianças foi
possível identificar novas dimensões da realidade antes invisibilizadas pela professora, como
a atitude do grupo para com a criança em questão.
Durante a etapa 3: O boneco saiu do papel, as crianças foram surpreendidas com a
chegada do amigo construído pela turma, transformado em um boneco de pano. Em uma só
voz disseram: ―nossa tia, ele saiu do papel!” A transformação surgiu como algo mágico, real,
a materialização da imaginação infantil na forma de uma criação do grupo.
Neste cenário, é possível pensar o boneco como a objetivação da pertença grupal, não
apenas da criança destacada inicialmente, mas extensivo à todo o grupo e à professora. Tal
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fato deve-se a amplitude do termo participação anunciado pela metodologia adotada, na qual
[...] a atividade da criança é compreendida como uma colaboração essencial com o processo
de aprendizagem; o papel do professor consiste em organizar o ambiente educativo e observar
a criança, de forma a compreendê-la e responder-lhe. [...]‖ (OLIVEIRA-FORMOSINHO;
FORMOSINHO, 2019), uma vez que processos autorais das crianças e da professora atuaram
na ressignificação da prática pedagógica orientada pelas narrativas infantis.

2.3 Núcleo III: ressignificações e aprendizagens docente

Durante a entrevista a professora enfatizou que a maior aprendizagem com sua
participação na formação continuada Cribiás, Crianças Sabidas foi aprender a observar e
ouvir as crianças no contexto da sala de aula:
Antes do Cribiás eu não tinha esse olhar, tanto é que me ajudou na outra escola,
porque eu também percebi uma criança, que eu não percebia, praticamente o ano
todo que passei junto e não percebi essa criança! Ela não batia, ela não dava
trabalho, ela não fazia nada, falava pouquíssimo, então eu fui perceber, com este
olhar agora, que essa criança tinha problema seríssimo na fala, ela quase não falava
porque é gaga, e porque troca letras, esse menino conversava comigo, por gestos e
respondendo apenas: sim, não, rã. [...] entendo hoje que você pode olhar um por um
como ele é, não colocar no pacote, o pacote dos quietinhos e o pacote dos agitados,
entendeu? Exige mais da gente, mas é mais prazeroso, porque hoje eu tenho
relacionamento totalmente diferente com ele na sala de aula, ele não falava porque
ele tinha vergonha de mim, e de tanto eu falar que não tem problema, que a gente vai
crescendo, hoje ele fala do jeito dele e ninguém ri. A gagueira já diminuiu, acho que
era medo, medo de falar e trocar as letras, sabe? [...] Então me senti vitoriosa,
porque eu estava muito ruim, fui omissa com ele.

Neste sentido, de forma colaborativa e participativa, a formação permanente dá à
docência um conhecimento profissional que permite a professora criar processos próprios,
autônomos, de intervenção, que vai além de técnicas e procedimentos, envolve valores,
atitudes, crenças, a fim de redefinir conteúdos e estratégias. (IMBERNÓN, 2011)
Na fala da professora, nota-se que o exercício de conferir visibilidade às narrativas
infantis em uma perspectiva dialógica, auxiliou-a compreender que o conteúdo mais
significativo na educação infantil são as relações humanas, conviver com o outro e com o
grupo.
A gente não vê nada, quando a gente trabalha só conteúdo! Hoje a gente vai
trabalhar as letras do alfabeto, hoje são os numerais. A criança não tem espaço para
falar, porque a gente pensa no tempo, vamos embora crianças, depois você fala,
depois a tia conversa com você. A gente faz isso, é inconscientemente, é mecânico.

Observa-se o estranhamento da professora frente a representação hegemônica que
anuncia as crianças de forma genérica, com ênfase no desenvolvimento cognitivo, na
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transmissão de conteúdo para obter um produto final, como em uma linha de montagem.
Diante do tensionamento de significados, a professora revela sua adesão espontânea a novos
conteúdos representacionais, tal como o conteúdo humano e relacional presente no contexto
da educação.

Considerações finais

A pergunta orientadora deste texto: Em quais sistemas de significação a professora se
apoia para representar sua prática pedagógica considerando os tensionamentos existentes ao
longo de um processo de formação docente? pode ser debatida preliminarmente com o estudo
em pauta. Para tanto, é preciso destacar a co-existência de diferentes conteúdos
representacionais sobre um mesmo objeto que, ao serem negociados no interior das trocas
sociais revelam o complexo processo de mudança das práticas pedagógicas.
Neste estudo é possível identificar a forte presença da lógica adultocêntrica
organizando o pensamento docente em adição a ênfase conteudista das práticas anunciadas.
Bem como, a invisibilidade das narrativas infantis e a impossibilidade de se estabelecer um
diálogo intergeracional (adulto-crianças) a partir de comportamentos contranormativos. A
ausência do diálogo parece dificultar o reconhecimento da dinâmica do grupo de pares,
aspecto que contribui para o anúncio do aluno-problema uma vez que a professora, em um
primeiro momento, estava mais sensível ao comportamento individual da criança, tomando-o
isoladamente.
Esta rede de significados, sobre o contexto educacional pode ser caracterizada como a
base familiar do pensamento docente (projeto representacional forjado no passado) uma vez
que as representações sociais sobre a prática pedagógica, ser professor, ser criança-aluno, são
amplamente conhecidas obtendo significativa adesão dos professores.
A dimensão auto iniciada do processo de formação, inserida no interior de um grupo
de profissionais espontaneamente reunidos com vistas a elaboração de projetos a partir dos
pressupostos do projeto Cribiás, Crianças Sabidas, inspirado nas pedagogias participativas
(projeto representacional inscrito no presente) possibilitou a análise de aspectos que
contribuem para o processo de estranhamento do familiar e surgimento de novos conteúdos
representacionais sobre: 1- crianças, ancorados na visibilidade dos seus processos narrativosautorais; 2- prática docente, orientada pelo diálogo intergeracional; 3- reconhecimento do
grupo como um sistema que se constitui a partir de trocas sociais onde se forjam o sentimento
de pertença; 4- valorização do processo autoral do próprio docente que, de maneira auto
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iniciada se propõe a abrir mão de suas certezas e a estranhar o que lhe era familiar, forjando
mudanças no seu desenvolvimento profissional.
Deste modo, o tensionamento entre os campos representacionais constituídos por
projetos historicamente negociados e aqueles compartilhados mais recentemente na memória
social, demonstram o campo fértil de negociação de sentidos presente no processo formativo
Seminário Temático Educação Infantil como Espaço Narrativo - Projeto Cribiás, Crianças
Sabidas.
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PERFORMATIVIDADES DE GÊNEROS NA INFÂNCIA: ATOS EM
DESCONSTRUÇÃO
Edilma de Souza (PPGE/UFMT) - edilmasz84@gmail.com
Silas Borges Monteiro (PPGE/UFMT) - Silasbmonteiro@gmail.com
Resumo:
Este artigo parte de uma discussão que vem sendo construída em uma pesquisa de doutoramento em educação.
Na esteira da filosofia da diferença vimos problematizando atos de performatividades de gêneros que constituem
as subjetividades infantis. Para tanto, buscamos na escritura infantil acontecimentos que reverberem na esfera do
vivido movimentos de desconstrução do falogocentrismo. Assim, por intermédio de oficinas de escrileituras,
fazemos um experimento com crianças que frequentam a educação básica no sentido de encontrar em seus
escritos traduções de suas vivências por meio de escritas e leituras. As oficinas visam reinventar sentidos,
posições dos praticantes escolares, criar novas linhas de saberes, sentires e fazeres; estimular o pensamento e
realizar experimentações no espaço vivido num regime de intertextualidade entre a mídia e o escrileitor. Ao ler e
escrever sentidos as crianças traduzem afectos e perceptos de suas vivências por meio da alegria de ler e a
liberdade de escrever.
Palavras-chave: Crianças. Desconstrução. Escritura. Performatividades de gêneros. Vivências.

1 Fios iniciais
É um olhar menor, para o insignificante
que eu me criei tendo. O ser que na sociedade
é chutado como uma barata - cresce de
importância para o meu olho. Ainda não entendi
porque herdei esse olhar para baixo. Sempre
imagino que venha de ancestralidades machucadas.
Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do
chão - Antes das coisas celestiais.
Pessoas pertencidas de abandono me comovem:
tanto quanto
as soberbas coisas ínfimas.
(BARROS, 2004)

Este texto é um convite mínimo a algumas pessoas23. A ideia é fazer ressoar palavras
escritas ao campo educacional que circundam nossas vivências. Em nosso trajeto, trazemos a
poética de Manoel de Barros para conversar conosco no sentido de literaturizar a ciência com
coisas mínimas. Afinal, Manoel de Barros, o poeta do mínimo, dá importância aos saberes
insignificantes e efêmeros, os saberes menores. E, nós, juntos a ele, vamos trilhando olhares
oblíquos para as coisas desimportantes. Este texto é, talvez, um desejo de pesquisa que vem se
afirmando no processo de doutoramento em Educação, desejo de escrita e devir. Devir-escrita
que se manifesta como alargamento da vida em movimentos de experimentos do pensamento

23

Não se tem ouvido para aquilo a que não se tem acesso a partir da experiência. NIETZSCHE, Friedrich. Ecce
Homo. 2004. Por que escrevo tão bons livros, 1, p.53.
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com as gentes que participam da tessitura dos cotidianos e oferecem palavras mínimas que
questionam nossas verdades.
Essas gentes provocam, se deixam provocar e crescem de importância para nossos olhos
à medida que anunciam a ‗minoridade‘ de seus saberes e conhecimentos. No acontecimento
da pesquisa, vamos tateando na busca do encontro, um feliz encontro, com os cheiros, as
ressonâncias, o palpitar das palavras, o som das vozes, as escrituras e as brechas das
descontinuidades. Buscamos fugir dos grandes e retumbantes discursos sempre heróicos e nos
dispusemos a conhecer as minoridades da criação, na qual o ser menor, o insignificante, as
coisinhas do chão [na educação] nos ajude a desconstruir planos edificados na máquina
capitalística de subjetivação.
Assim, escrevemos com a finalidade de não dizer o que essas gentes são, temos o intuito
de encontrar a potência de seus escritos e não dizer por elas ou para elas, mas sim dar
cadência aos seus modos de ler-escrever em meio a vida. Como escreve a autora Corazza
(2015, p. 319), ―escritas e leituras singulares, produzidas por um leitor, que transita entre o
prazer de ler e o desejo de escrever, e vice-versa‖. Os convidados para nos acompanhar nesse
desejo de pesquisa: algumas crianças que frequentam o 5º ano da educação básica. Na
composição deste texto, encontramos algumas produções autorais e as chamamos de
escrileituras menores. As escrileituras menores corroboram com o pensamento de Sílvio
Gallo, por se tratar de coisinhas ínfimas ao pensamento moderno da Educação,
na antiguidade, a educação foi pensada como arte maior, uma tékhne capaz de
preparar e formar cada um, no contexto da vida social. na modernidade foi pensada
como ‗arte universal de ensinar tudo a todos‘, em comenius, e depois como ciência
maior, que foi pouco a pouco sendo analisada, metrificada, metodologizada segundo
parâmetros de ciência nascente. teorias e métodos pedagógicos ficam presos aos
cânones, àquilo que se pensa ser uma ‗boa educação. boa para quem e boa para quê?
boa para produzir os efeitos do menor na educação? nesse projeto moderno de
máximos e de máximas, que papel têm jogado os mínimos? que fugas, que escapes
eles promovem? enfim, qual a potência do mínimo na educação? (GALLO, 2014, p.
20, grifos do autor).

Muitas pesquisas em educação são sobre crianças e para as crianças, na composição da
trajetória da pesquisa, que por ora esta em andamento, investimos em pesquisar junto às
crianças no intuito de encontrar a potência do devir-criança que se manifesta no cotidiano da
escola e, para tanto, as convidamos para participar de oficinas de escrileituras menores que
reivindicam novas possibilidades de escrever signos e escriturar sentidos. As oficinas de
escrileituras menores caracterizam sua literatura como ‗menor‘ no sentido de trazer a
diferença produzida na ‗literatura maior‘. ―O maior é reservado para a produção oficial,
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bancada e reconhecida pelo estado; o menor é reservado para o marginal, para aquilo que
foge, que escapa, que fica a deriva‖ (GALLO, 2014, p. 21).
As escrileituras menores expressam os movimentos do pensamento infantil na criação
de atos de desconstrução por meio de escrileituras. As crianças leem, escrevem e criam novos
saberes, sentires e fazeres. Nessa trajetória pretendemos narrar o percurso dessas minoridades
que inspiram a pesquisa de doutorado em Educação realizado na UFMT (Universidade
Federal de Mato Grosso). Neste texto, promovemos uma escrita ensaística em relação aos
saberes minúsculos que irrompem com o que é moralizante, natural e politicamente correto.
Com as oficinas de escrileituras menores problematizamos junto às crianças ―Como os atos de
performatividades de gêneros situados na binaridade homem/mulher são produzidos no
cotidiano da sala de aula? Como as crianças reverberam diante desses atos‖.

2 Desconstruções

Desconstruir os extratos molares que nos fixam em interpretações fundadas no
pensamento metafísico é o que almejamos neste texto [a pesquisa]. O gesto filosófico
derridiano da desconstrução questiona o sentido metafísico, ou seja, contesta que exista algo
transcendental que originaria um sentido principal que originaria todos os outros sentidos.
Derrida rompe com as oposições hierárquicas que sustentam a supremacia e os binarismos de
um termo sobre outro (DERRIDA, 1999). No livro De que amanhã... diálogo, publicado por
Jacques Derrida e Elizabeth Roudinesco, encontramos a seguinte explicação sobre a
desconstrução,

[...] o termo ‗desconstrução‘ foi tomado da arquitetura. Significa a deposição
decomposição de uma estrutura. Em sua definição derridiana, remete a um trabalho
do pensamento inconsciente (‗isso se desconstrói‘), e que consiste em desfazer, sem
nunca destruir, um sistema de pensamento hegemônico e dominante. Desconstruir é
de certo modo resistir à tirania do Um, do logos, da metafísica (ocidental) na própria
língua em que é enunciada, com a ajuda do próprio material deslocado, movido com
fins de reconstruções cambiantes (DERRIDA; ROUDINESCO, 2004, p.9).

A vida ocidental estabeleceu regras sistemáticas na linguagem como causa/efeito;
realidade/aparência; homem/mulher entre outros. Vimos sendo interpelados por ordens
discursivas que ditam modos de ser e existir em meio a vida partindo de ações massificadoras
dos atos de performatividades estilizados em uma estrutura binária. ―[...] a performatividade
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deve ser compreendida como a prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os
efeitos que ele nomeia‖ (BUTLER, 2000, p. 154). Segundo a autora, somos efeitos de uma
série de discursos repetitivos que se enunciam sobre nossos corpos no sentido de tornarmonos o que somos.
A autora considera que a performatividade não é ―assim, um ato singular, pois ela é
sempre uma reiteração de uma norma ou conjunto de normas. E na medida em que ela adquire
o status de ato no presente, ela oculta ou dissimula as convenções das quais ela é uma
repetição‖ (BUTLER, 2000, p. 152). Ou seja, os discursos habitam os corpos e numa relação
mútua se constroem. A esse conjunto de discursos a autora nomeia de performatividades, ―[...]
a performatividade não pode ser entendida fora do processo de iterabilidade, uma repetição de
normas forçada e regularizada. E esta repetição não é realizada por um sujeito; esta repetição
é o que possibilita a existência de um sujeito e constitui a sua condição temporal‖ (BUTLER,
1993, p. 95 – tradução livre).
Partindo desses pressupostos, realizamos por meio de oficinas de escrileituras o
movimento de desconstrução do binarismo hierárquico homem/mulher estilizados por atos de
performatividades de gêneros que atuam como modos de subjetivação nos corpos infantis.
Derrida, demonstra a necessidade de pensar essa episteme e operar por gestos de
desconstrução da suposta superioridade masculina. Em sua obra Esporas: os estilos de
Nietzsche (2013), faz contrapontos a suposta virilidade simbolizada no ‗falo‘ utilizando o
termo ‗falogocentrismo24‘, no texto, o autor explicita sua crítica,
Então começa a história, começam as histórias. Então, a distância – a mulher –
separa a verdade – o filósofo –, e dá a ideia. Que se afasta, se torna transcendente,
inacessível, sedutora, agita e mostra o caminho à distância, in die Ferne. Seus véus
flutuam ao longe, o sonho de morte começa – é a mulher (DERRIDA, 2013, p. 62,
grifos do autor).

Derrida com uma escritura incisiva, estilo a espóras, propõe a desconstrução da vontade
de verdade que rege a história ocidental. Portando, a tessitura deste texto [e da pesquisa],
aborda o gesto da desconstrução proposto por Derrida no sentido de forçar o pensamento a
pensar sobre o falogocentrismo presente nos atos das performatividades de gêneros que
preenchem as subjetividades infantis; escrever e fazer ressoar as escrituras das crianças como
processo de criação e resistência.
24

O termo denota a dominação masculina, evidente no fato de o falo ser sempre aceite como o único ponto
de referência, o único modo de validação da realidade cultural. A sociedade dominada pelo falogocentrismo olha
sempre a mulher com base na sua relação com o homem, deixando prevalecer os aspectos que lhe faltam por
oposição à plenitude do homem (DERRIDA, 2013).
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3 Expressões menores: escrileituras

Entreabrimos o círculo e deixamos alguém entrar, como nas palavras de Deleuze
(1997), chamamos alguém para compor conosco e vamos para fora, nos lançamos. Nos
arriscamos numa improvisação, num caos, encontramos forças cósmicas que fogem e
escapam, formamos um novo círculo em numa nova região. Improvisamos. Improvisar é ir de
encontro com o mundo ou confundir-se com ele. Saímos de nossas casas tecendo fios de
sentidos outros, os fios promovem irrupções motoras, gestuais, sonoras que compõem trajetos
zombeteiros de crianças que enxertam ou se deixam germinar, produzem volteios,
velocidades, lentidões, movimentos e gestos no processo de diferenciação, a différance. Os
fios tramam e tecem as redes de sentidos que cotidianamente vamos [estamos] produzindo, lá
onde nenhuma categoria é possível.
Nesse processo de tessitura caçamos palavras que atravessam as próprias palavras. Essa
é a tarefa de uma escritura, uma produção artesanal de sentidos, saberes e fazeres. Nas
palavras de Derrida,
Já há algum tempo (...) diz-se 'linguagem' por ação, movimento, pensamento,
reflexão, consciência, inconsciente, experiência, afetividade etc. Há agora, a
tendência a designar por 'escritura' tudo isso e mais alguma coisa: não apenas os
gestos físicos da inscrição literal, pictográfica ou ideográfica, mas também a
totalidade do que a possibilita; e a seguir, além da face significante, até mesmo a
face significada; e, a partir daí tudo o que pode dar lugar a uma inscrição em geral,
literal ou não, e mesmo que o que ele distribui no espaço não pertença à ordem da
voz: cinematografia, coreografia, sem dúvida, mas também, 'escritura' pictural,
musical, escultural, etc. (DERRIDA, 1999, p. 10-11)

A escritura, conforme Derrida, diz respeito a tudo o que possa gerar uma inscrição, uma
fixação, uma marca independente, compreende a criação de sentidos outros que aguça o sabor
do saber, saboreia acontecimentos, pensamentos e possibilidades outras para o aprender. Por
assim dizer, entre fios e meandros, vamos tecendo as oficinas de escrileituras com crianças
que frequentam o 5º ano da educação básica numa escola estadual no interior do Estado de
Mato Grosso. Nas oficinas de escrileituras, as crianças, têm a oportunidade de escriturar
sentidos e subverter a ordem do discurso que paira sobre elas: os atos de performatividades de
gêneros.
As escrileituras são,
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Movimentadas com leituras fertilizadoras e com escrituras agitadoras de ideias,
advindas de várias áreas, trata-se de escrileituras avaliadas por sua capacidade de
traduzir acontecimentos e produzir efeitos artistadores; transformar forças em novas
maneiras de sentir e ser; engendrar diferentes práticas de educar e revolucionárias
formas de existência. Os resultados dessas escrileituras são considerados textos que
reivindicam posturas multivalentes de coautoria entre leitor e escritor, para se
transformarem em exercícios de pensamentos; cuja concepção prática supõem textos
abertos às interferências do leitor, isto é, escrevíveis de múltiplos modos e
traduzíveis para diferentes línguas (CORAZZA, 2015, p. 319).

Por meio das oficinas de escrileituras, temos a ambição de literaturizar a ciência e junto
às crianças entramos em outras vidas, criamos outros modos de fazer/existir na sala de aula.
Na pesquisa [e nesse artigo] cometemos o delito de literaturizar, rachamos com os extratos
molares do discurso colonizador presente na escola e produzimos com as crianças a literatura
da minoria que subverte modos de subjetivação hegemônicos de um povo: o povo criança. As
crianças nos ensinam em seus diferentes modos de aprender que a aprendizagem é fluxo de
mudanças, é algo que coloca em suspeita nossa vontade de verdade, mesmo estando, nós, sob
a vigilância panóptica dos mecanismos de aprendizagem da educação maior.
As oficinas de escrileituras é um convite a criação de novos modos de ler e escrever em
meio à vida. ―São oficinas processuais de Pesquisa, Criação e Inovação que, a partir de obras
já realizadas de outros autores, maquinam suas composições contra o senso comum
esmagador que impede o ato de criação‖ (CORAZZA, 2015, apresentação). As oficinas
oferecem o exercício de práticas de leitura e produção de textos que explore a criticidade
frente a textos, traduções literárias, poéticas e outras mídias. Como sinaliza a autora Corazza
(2015, p. 319), as oficinas de escrileituras ―compreendem modos plurais de intervenção, nas
formas de ensinar e de aprender a ler e a escrever; modalidades de planejar, organizar e
desenvolver as oficinas‖.
Sendo assim, as oficinas de escrileituras é o caminho metodológico da pesquisa. As
oficinas visam reinventar sentidos, posições dos praticantes escolares, criar novas linhas de
saberes, sentires e fazeres; estimula o pensamento e realiza experimentações no espaço vivido
num regime de intertextualidade entre a mídia e o escrileitor. No caso da pesquisa, em
desenvolvimento, foram realizadas quatro oficinas temáticas que abordaram uma relação
dialógica entre curtas metragens assistidos e problematizados pelos estudantes. Os estudantes
que participaram, são crianças entre dez e onze anos que frequentam o ensino fundamental.
Ao total participaram vinte e duas crianças, e em acordo com a ética na pesquisa, todas as
crianças utilizaram nomes fictícios escolhidos por eles e elas.
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Nas oficinas, as crianças foram convidadas a assistirem filmes de curtas-metragens que
esboçavam relação ao tema gênero. Os curtas metragens foram vídeos retirados da plataforma
You Tube com tempo de exibição de 1 a 8 minutos cada. Os curtas elencados foram25:
Heroínas do ano; O sonho impossível (ONU); Mulher Maravilha; O campeonato de
videogame (ONU); O desafio da Igualdade; Valente: arco e flecha. Todos esses vídeos foram
assistidos pelos estudantes, e em seguida problematizaram e produziram escritas-leituras
procurando estabelecer alguma relação com o que foi assistido à suas vivências infantis.
Na tessitura das escrileituras surgiram muitas expressões de performatividades de
gêneros. As leituras e escrituras realizadas impulsionaram a criação e movimentaram o
cotidiano que circunda a vida daquelas crianças. Nesses movimentos de pesquisa, como
campo de construção não apenas de saberes e fazeres mas também como processos de
subjetivação que aspira a imanência com o mundo, as crianças se revelaram potentes autores.
Essa imanência é um caos e trágica, retira o participante do estado de conformação e implica
em afirmar os horrores e as belezas da vida. Como relata um participante:

3.1 Curta-Metragem: Heroínas do ano26

Meninas podem ser heroínas, mas os meninos são mais fortes.
Bob Esponja calça quadrada, 10 anos.
E também, as oficinas de escrileituras oferecem as dores e os prazeres da vida imanente,
como diz outro participante:
Meninas podem ser o que elas quiserem! Minha mãe é uma heroína.
Fire Crow, 11 anos.
Essas escritas-leituras oferecem escrituras que operam sobre o terreno pantanoso da
complexa situação de performatividades de gêneros que incidem sobre os corpos infantis. As
performatividades de gêneros atuam no processo de constituição de suas subjetividades
mediante atos de repetição daquilo que foi falado, ouvido e vivido. Pesquisar as
performatividades de gênero, que circunda os planos de imanência das crianças é abrir a
possibilidade de pensar-se e superar-se para novas formas de problematizar a realidade e
25

Os endereços de acesso dos vídeos estão nas referências do texto.
O vídeo de curta-metragem Heroínas do ano esboça o espaço-tempo ocupado por mulheres. Aparecem várias
Heroínas desmistificando uma possível vilã.
26
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produzir diferenças. Nas Palavras da autora Corazza (2015, p. 329), ―[...] as escrileituras faz a
diferença do pensar e do viver; fornece um roteiro fabulador de como educar, sob o signo da
invenção‖. Dessa maneira, os escrileitores reverberam acontecimentos que visibilizam a
descontinuidade de suas vivências a partir de suas escrituras, como diria o poeta Barros (2010,
p. 470) ―vão encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão amar por seus
despropósitos‖.
Por se tratar de um artigo sobre a pesquisa, em curso, trazemos apenas alguns
fragmentos do que foi produzido nas oficinas. Observe algumas escrileituras menores:

3.2 Curta Metragem: O sonho impossível (ONU)27

Uma mulher tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, igual trabalhar, fazer
comida, lavar a louça, tudo o que os homens não fazem. Na minha casa é assim. Eu não gosto
disso.
MC Bella, 10 anos.
Só concordo com o sonho porque na vida real é tudo diferente. Os homens não querem
ajudar as mulheres. Na minha família todos tem que ajudar. Lá na minha casa minha mãe
põe ordem.
Monkayse Linda, 10 anos.

Eu acho que meninos e meninas tem que ter direitos iguais.
Aladin, 10 anos.
Assim, escrever é mais do que impor uma maneira de expressão, pois trata de um
procedimento do informe que atravessa o vivido e o vivível. ―O ato literário reencontra assim
na sua origem o seu verdadeiro poder. (...) para o escritor é ele próprio como um novo idioma
que se constrói‖ (DERRIDA, 1995, p. 24). Para tal ato, tudo é considerado acontecimento.
As escrituras surgem como acontecimentos e não como totalidades; como singularidades e
não como universais; o acontecimento é um dinamismo criador que permaneceria
imperceptível caso investigasse por meios habituais de tradição. Desse modo, corroboramos
27

O vídeo de curta-metragem ―O sonho Impossível‖ retrata a vida de uma família tradicional na qual os serviços
de casa ficam todos a cargo da mulher e um dia a matriarca tem um sonho onde todos os integrantes da família
colaboram com os afazeres domésticos.
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com Nietzsche ao conceber o ato de escrita, ―de tudo escrito amo apenas o que se escreve com
o próprio sangue. Escreve com o sangue: e verás que sangue é espirito. (...) Quem escreve em
sangue e em máximas não quer ser lido, quer ser aprendido de cor‖ (NIETZSCHE, Assim
falava Zaratustra, I, Do ler e escrever). Ao nosso entendimento, o escrileitor, cabe a tarefa de
se libertar da imposição de signos e de uma escrita sistemática, modelo este que levaria um
autor a recusar seus desejos de escritura. Para o autor, o bom escritor conta, escreve, ouve e
lê. A esse respeito ele exemplifica:
Que alguém faça dezenas de esboços de novelas, nenhum com mais de duas páginas,
mas de tal clareza que todas as palavras sejam necessárias; que registre diariamente
anedotas, até aprender a lhes dar a forma mais precisa e eficaz; que seja infatigável
em juntar e retratar tipos e caracteres humanos; que sobretudo conte histórias com a
maior frequência possível e escute histórias, com olhos e ouvidos atentos ao efeito
provocado nos demais ouvintes (NIETZSCHE, 2005, §163, p.116).

Com inspirações Nietzscheanas, consideramos que o ato de ler e escrever por meio de
oficinas de escrileituras impulsiona a criatividade para que as crianças artistem na educação e
criem devires revolucionários que os faz acreditarem no mundo. Nessa perspectiva, as
escrileituras são as traduções da diferença feitas pelas crianças. Ao lerem e escriturarem
sentidos outros, diante dos vídeos de curtas-metragens, traduziram afectos e perceptos de suas
vivências por meio da alegria de ler e a liberdade de escrever.
Acompanhe mais algumas escrileituras:
3.3 Curta-metragem: O desafio da Igualdade 28
Muitas vezes as mulheres trabalham mais e ganham menos que os homens. Isso é
errado. Minha mãe ganha menos que meu pai e trabalha mais que ele.
Fire Crow, 11 anos.

Homens acham que tem mais poder que as mulheres, mas não tem. Na minha casa meu
pai foi embora. Minha mãe se vira pra criar a gente.
Jiren Full Power, 11 anos.

28

O vídeo de curta-metragem ―O desafio da Igualdade‖ traz uma discussão sobre a igualdade de gênero num
vocabulário apropriado para crianças.Ver em em www.desafiodaigualdade.org
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Muitas mulheres sofrem abusos porque os homens as acham fracas. Mas não somos.
Temos que acabar com a desigualdade de gênero.
MC Mirella, 10 anos.
As escrileituras trazem as traduções carregadas de sentidos que convergem e bifurcam
em afirmações da vida. A vida enquanto potência criativa com capacidade de provocar
erupções ao modos de ver, sentir, nas crenças e em discursos curriculares e didáticos. ―Criar
não é comunicar, mas resistir. [...] Não há obra que não indique uma saída para a vida, que
não trace um caminho entre as pedras‖ (DELEUZE, 2013, p.183). A arte de escriturar
sentidos é uma possibilidade de desconstruir pensamentos dominantes, produzir linhas de
fuga das situações de opressão, literaturizar, e então, podemos dizer como Deleuze, ―a
literatura é uma saúde‖ (DELEUZE, 1997, p. 9).
A arte de literaturizar a vida é a arte de escrever o que nos interroga, nos inquieta, nos
provoca com suas linhas, seus deslimites, ou seja, uma maneira de inscrever pensamentos
labirínticos, considerando espaços-tempos de subjetivação e de forças que enfrentam as
delimitações, as retas, a entrada que leva a uma multiplicidades de direções e, inventam
contornos, poesias e a autopoiése. Compõe a escritura de si. Como lembra Barros (2010, p.
374) ―pelos meus textos sou mudado mais do que pelo meu existir; sabedoria pode ser que
seja ser mais estudado em gente do que em livros‖.

4 Por Fim, Enfim, Sem Fim
Numa relação dialógica e intelectual com a filosofia da diferença conduzimos a
pesquisa por meio de conceitos deleuzianos, derridianos e nietzscheanos num processo de
artistagem inventiva na educação.
Por essa via, buscam-se novas formas de expressão e de conteúdos que derivam de
percursos intensivos e de trajetos extensivos das produções que veem sendo
realizadas já há alguns anos, no campo educacional; lutas contra a secura dos
corações, a acídia nas relações e o agreste dos códigos; inspirações fornecidas por
filósofos, escritores, educadores do Pensamento da Diferença, os quais participam
de um gesto coletivo, cuja divisa consiste na palavra simples de Nietzsche (1986),
embora dotada de um poder infinito: ―uma nova maneira de sentir, uma nova
maneira de pensar‖(CORAZZA, 2013, p. 35, grifos da autora).

Esse gesto oferece impulsos para que na Educação possamos propor novos modos de
ensinar, aprender e pesquisar. Diagramatiza-se em fuga à busca de encontros que possibilite a
inscrição da diferença, afetos e sensações. Escrituras. As escrituras podem vir a retirar das
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trevas aquilo que foi oprimido, revirar os conceitos e desconstruir sistemas binários. Como na
pesquisa, produzir movimentos que operem na desconstrução do falogocentrismo reproduzido
na vida social.
Por isso, vimos produzindo escrileituras que, ao nosso ver, são traduções do vivível, por
oportunizar que seus escrileitores passem de meros consumidores passivos dos atos de
performatividades, leituras e escritas para produtores críticos que podem criar, inventar e
poetizar a vida. Escriturar. Isso porque, no experimento realizado, foram ensaiadas novas
relações entre os estudantes, construídas novas composições; realizamos a dramatização do
pensamento, irrepetível, fazendo do ―[...] pensamento um plano de composição onde os
acontecimentos se tecem e destecem‖ (TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p. 68). As
crianças escreveram escovando a linguagem em linha errante, sombria, em condições
revolucionárias diante de uma norma estabelecida. Tornaram-se nômades em seus escritos.
Talvez seja essa mesma a tarefa das oficinas de escrileituras, deixar-se apaixonar pelas
possibilidades de diferir entre os vazios e não nos cheios, ao modo daquele menino que
gostava de carregar água na peneira, sabedor de que as coisinhas ínfimas são maiores e até
infinitas (BARROS, 2010). Se as coisinhas do chão da escola, de nossas práticas, de nossos
atos são determinadas por discursos dominantes, que neles possamos encontrar nas fissuras,
um tanto mais de vazio e um tanto mais de minorias como potência de criação e resistência.
Que possamos,
Escrever nem uma coisa
Nem outra –
A fim de dizer todas –
Ou, pelo menos nenhumas.
Assim,
O poeta faz bem
Desexplicar –
Tanto quanto escurecer acende os vaga-lumes.
(BARROS, 1989).
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Resumo
A proposta do referido trabalho é fazer uma análise sobre a concepção epistemológica de
Foucault (1987) sobre as disciplinas que utilizam de processos de massificação e controle na
fabricação de corpos dóceis e submissos no intuito de torná-los altamente especializados e
capazes para um bom desempenho em variadas funções e as relações de ensino defendidas
por Ana Luiza Smolka (2006) que compreende a aquisição da leitura e da escrita como
sucessivos momentos de interação e interlocução, onde o espaço escolar torna-se um lugar de
experiência e investigação, rompendo com uma educação engessada mantida pela cultura do
silêncio como se este fosse um pressuposto para um bom aprendizado.
Palavras Chaves: Disciplinas. Relações de Ensino. Alfabetização. Smolka. Foucault
Introdução

Michael Foucault traz no seu livro Vigiar e Punir: nascimento da prisão nos capítulos
Os Corpos Dóceis e Os Recursos para um Bom Adestramento a origem dos processos
disciplinares onde os mesmos assumem uma função de modelagem dos corpos a partir do
século XVIII onde o corpo perde o aspecto frágil assumindo a postura de uma máquina bem
ajustada e preparada não apenas para a guerra mas também para ser utilizada como um
instrumento eficaz nas fábricas, trazendo deste modo a compreensão acerca desse processo de
transformação

a

que

os

corpos

são

submetidos

ao

longo

dos

tempos

(FOUCAULT,1987,p.109).

29

Michel Foucault foi um filósofo e historiador das ideias, teórico social e crítico literário francês, lecionou no
Colégio da França entre 1970 a 1984. Um dos aspectos de suas teorias é a relação que se estabelece entre poder
e conhecimento, sendo estes utilizados como mecanismo de controle nas instituições sociais.
30
Ana Luiza Bustamante Smolka é docente na Faculdade de Educação da Universidade de Campinas (Unicamp)
desde 1976 e inaugurou um pensamento inovador por considerar a alfabetização como processo discursivo,
sendo este o tema de sua tese de doutorado defendida em 1987, vindo a tornar-se o livro A Criança na fase
inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo em 1988. Atua nas áreas da Educação e da
Psicologia, e tem realizado projetos de investigação relacionados aos seguintes temas: desenvolvimento humano,
relações de ensino, práticas escolares, práticas discursivas, perspectiva histórico-cultural.
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E esse processo de transformação não se dá pela força física ou pela imposição
daqueles que detém os recursos financeiros, mas são ações sutis e organizadas que operam
de maneira subliminar, permitindo um cuidadoso controle das operações dos corpos, trazendo
em sujeição as suas forças de maneira constante e impondo-lhes assim uma relação de
docilidade e utilidade, tornando-se um instrumento de fácil manipulação para se fazer não
aquilo que se quer mas aquilo que se espera que ele o faça.(FOUCAULT,1987,p.109).
O autor vem trazendo como as estruturas como o quartel, a escola e os conventos foram
arquitetados justamente para serem os espaços propícios para que tais processos disciplinares
fossem aplicados. Portanto para

que haja um olhar mais profundo sobre as instituições a

qual participamos e suas regras de condutas faz-se necessário compreender as análises feitas
por Foucault em sua obra.
De maneira mais especifica será dado uma ênfase nas estruturas escolares,
principalmente as da primeira infância que ao longo dos anos tem preservado uma ―cultura‖
de silêncio e rigidez em suas rotinas, onde em muitos aspectos as crianças são submetidas a
um duro e rigoroso processo disciplinar que tem por finalidade prepará-las para o futuro não
levando em conta o sujeito que a criança é no tempo presente.
Apesar de reconhecer a importância da rotina na organização pedagógica, o que se
observa e não em poucos momentos, é que essa prática tem impedido que as crianças
desenvolvam vivências e experiências sociais necessários à sua constituição. Há um conflito
entre a rigidez das rotinas com suas precisões e a espontaneidade e criatividade da criança.
Dessa maneira atividades sólidas e fechadas não contribuem para o seu desenvolvimento e
autonomia da criança.

Disciplinas: Conhecendo sua origem e significado

Segundo Foucault (1987) a partir do século XVIII o corpo é percebido como uma
abundante fonte de poder podendo ser utilizado como uma máquina através de um sistema de
disciplinas, onde o corpo do camponês é minuciosamente transformado no corpo de um
soldado, assumindo posturas e funções diferenciadas. Onde outrora apresentava um aspecto
frágil vindo a tornar-se uma máquina bem ajustada e preparada, não apenas para a guerra, mas
para posteriormente ser utilizada nas fábricas, tornando-se dessa maneira um instrumento de
fácil manipulação e adestramento.
Estas disciplinas praticadas a partir do século XVII E XVIII são diferentes das
realizadas na escravidão onde o senhor dos escravos tinham o controle de seus corpos por
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meio de um regime fortemente violento, e diferente também das percebidas nas relações entre
os suseranos e os vassalos, que eram permeados por uma relação de controle através da
administração de uma propriedade que pertencia aos vassalos, ou qualquer tipo de
massificação praticada e percebida nas épocas clássicas. Mas essa disciplina não se dava por
meio de tais violências ou de uma ideologia, mas de uma forma direta, física onde se utiliza o
uso da força contra a força. Uma ação sutil, calculada e organizada que não fazia uso de armas
nem do terror. E esses métodos permitiam um cuidadoso controle das operações dos corpos,
tornando as suas forças sujeitas de maneira constante, impondo-lhes assim uma relação de
docilidade e utilidade (FOUCAULT,1987, p.109).
Mas vale a pena ressaltar que esses processos disciplinares já eram praticados nos
conventos, nos exércitos e nas oficinas. Mas somente durante o século XVIII que essas
práticas disciplinares se tornaram instrumentos de dominação, que posteriormente adentra as
fábricas durante o período industrial.
E este é um momento histórico no processo da disciplinarização dos corpos com o
nascimento de uma arte no corpo humano, onde sua principal finalidade não se limita apenas
a aumentar suas habilidades e cavar mais fundo em sua sujeição, mas práticas que contribuem
para a criação de uma relação onde os mecanismos tornam-se ao mesmo tempo obediente e
útil. E estes corpos quando docilizados podem ser facilmente utilizados e submetidos podendo
ser transformados e aperfeiçoados. O homem manipulável torna-se como uma máquina, e esta
prática não visa unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua
sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais
obediente quanto é mais útil, ou vice e versa (FOUCAULT,1987, p.110).
E ainda na atualidade podemos perceber o quão forte e presente são tais mecanismo de
controle onde em nome de uma preocupação com o processo de ensino aprendizagem nos
anos iniciais para a superação de um quadro de analfabetismo entre as crianças de até 08
anos em um pais que vive sobre a influência do neoliberalismo onde há uma busca por
resultados cada vez mais cedo, e percebe-se que a escola tem cedido a tais pressões deixando
de vivenciar em suas práticas cotidianas experiências significativas de maneira a respeitar a
infância de cada criança ―reduzindo o momento original do trabalho de escrever a uma mera
técnica no sistema produtivo, ao mesmo tempo em que a leitura passa a ser um modo de
consumir‖(SMOLKA, 2012, p.154).
Outro aspecto a ser considerado nos elementos de controle não são mais os direcionados
ao âmbito da linguagem e do comportamento, mas a de uma eficácia nos movimentos, sua
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organização interna que resulta em uma economia do tempo. E nessa perspectiva um sistema
coercitivo opera muito mais sobre a força do que sobre os sinais, pois neste rito sobre o corpo
o que mais importa é o exercício. E esse processo coercitivo opera de forma contínua de
maneira a valorizar muita mais os processos do que meramente resultados que conduzem a
um sistema de códigos que ―esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço e os movimentos. A
essas ações é o que podemos denominar a ―anatomia política‖, onde o corpo é esquadrinhado,
desarticulado e recomposto. Dessa forma o corpo individual é moldado em um corpo coletivo
perdendo sua identidade e vontade para assumir a posição de corpo coletivo esculpido e
articulado para o desenvolvimento de funções que outrora não fazia, ou se o fazia era por
propósitos e objetivos alheios a sua vontade e habilidade (FOUCAULT,1987, p.109 e110).
Nesse esquadrinhamento do corpo onde se valoriza muito mais a ação do que o
processo é possível ainda em algumas unidades escolares perceber que as crianças são
submetidas a treinos meramente técnicos que não passam de uma prática copista associada a
uma codificação e decodificação de signos, como se um bom desempenho nestas técnicas
garantisse um processo de ensino aprendizado que apresentem resultados, onde se ―ensina a
criança a escrever, mas não a ensina a dizer‖ (SMOLKA, 2012, p.153)
E o ensino de 09 anos que ao invés de acrescentar um ano ao final do Ensino
Fundamental adianta em um ano a primeira etapa, queimando uma fase da educação infantil,
onde a criança aos seis anos egressa no 1º ano do Primeiro Ciclo, onde em uma suposta
preocupação com a escolarização os professores submetem as crianças a treino da escrita de
letras, sílabas e palavras separadas de seu sentido e significado , como sendo estes requisitos
para aprendizagem da leitura e da escrita (MELO e MILLER,2008,p.7e8).
E isto é importante que se diga, pois, introduzir uma prática de maneira sistemática
esperando por um resultado é submeter a criança a um processo longo, demorado e solitário,
onde a mesma se ocupará em boa parte do seu tempo na busca por desempenhar tais
habilidades que culminará em um cenário de frustação tanto para a criança quanto para o
professor. Pois para Smolka (2016) quanto maiores e diversificados forem as interações
vivenciadas pelas crianças maiores serão as construções de significados tanto em número
quanto em categorias de maneira a construírem suas interpretações da realidade.
E a tais práticas Foucault vai denomina-las como a ―mecânica do poder‖, que é a
maneira de se obter controle através das disciplinas não em seu corpo, mas nos corpos alheios,
com o propósito de fazerem não o que ser quer, mas operar como se quer, e para isso
utilizam-se de técnicas que potencializa sua rapidez e eficácia necessárias para o trabalho a
ser desenvolvido, fabricando desta maneira corpos submissos e exercitados, os chamados
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―corpos dóceis‖. Pois corpos docilizados e submissos são um instrumento de utilização e
manipulação para os fins que se deseja àquele que o mantem sobre controle, extraindo dele
sua força e habilidades num processo continuo de apropriação e domínio para o alcance de
um alvo ou objetivo aquém a vontade do corpo, correspondente a vontade de quem o controla
(FOUCAULT,1987, p.110).
E esses são processos dito necessários para a manutenção do status quo, onde não há
processo revolucionário em que as pessoas conseguem por meio da resistência adentrar e
vivenciar um processo libertador, mas como afirmar Durkheim (2007) que há um processo
coercitivo que induz os indivíduos a um determinado padrão de comportamento que é fruto de
um determinado tipo de pensamento que não provém do indivíduo, mas que já foi
estabelecido antes dele. E há uma tamanha sutiliza neste tipo de estrutura, pois o indivíduo
acaba considerando que tais pensamentos e comportamentos provém dele.
E este novo conceito de anatomia política não pode ser compreendido como uma
descoberta repentina, mas como um complexo e variado

processo, que opera de fora para

dentro, em uma relação contínua de diferentes origens e lugares, que se repetem, fazendo-se
lembrar a todo momento, apoiando-se um sobre o outro. E esses processos disciplinares
podem ser vistos desde muito cedo nas escolas primárias, onde os pequenos corpos já
começam a ser moldados e preparados para uma função que os espera. Desta maneira a escola
cumpre o seu papel de ―formar/preparar‖ seu cidadão dentro de uma forma que está
estabelecida com suas ideias e regras, e o professor o transmissor deste conhecimento. E
quanto isso Smolka diz:

[...] o lugar em que o professor se coloca (e é colocado), ele se apodera (e não se
apropria) do conhecimento; pensa que o possui e pensa que sua tarefa é
precisamente dar o conhecimento à criança. O aprendizado fica condicionado à
transmissão do conhecimento do professor (SMOLKA, 2012, p.38-39).

Por isso pode-se compreender a essas técnicas tão minuciosas e sutis, que muitas vezes
não são percebidas a um olhar mais criterioso e aprofundado, mas que exerce um papel de
suma importância, tornando-se uma ―microfísica do poder‖, onde há um modo operante de
investimento político que age minuciosamente no detalhamento dos corpos, onde pequenas
sutilezas são admitidas, gerando um grande poder difusor. E esta microfísica não se refere a
um poder centrado no econômico, mas que está em toda a parte, que disciplina através das
relações sutis, e é parcelar. São técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas
altamente controladoras. E esses arranjos que muitas vezes não são percebidos, que aparentam
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ser inofensivos ao primeiro contato, mas que são dispositivos com um alto poder de controle
em suas ações fazendo com que suas coerções sejam sutilmente obedecidas. E esta disciplina
da anatomia política é fortemente marcada pelo ―detalhe‖ onde certo grau de esperteza
operada pela razão faz com esses mecanismos operem até mesmo de maneira inconsciente,
mas que ao fim tem um poder nefasto e de tudo se apodera e alimenta (FOUCAULT,1987,
p.111).
Com isso não falamos apenas das grandes forças de controle assim como o faz o capital
ou a qualquer outra relação de poder que são facilmente percebidas. Mas de artimanhas quase
imperceptível em certa estrutura que vai danificando suas bases em um trabalho minucioso e
constante, ao ponto que este não seja percebido nem exteriormente como interiormente, de
modo a naturalizar determinadas ações e reações como intrínsecas a esses corpos.
E para fazer valer essas disciplinas a operação de dois dispositivos de controles se faz
necessários como: a arte das distribuições e o controle das atividades. Este primeiro aparato
a que se refere o autor é a maneira como os indivíduos são distribuídos em determinados
espaços milimetricamente articulado visando manter uma vigilância sobre ele para assegurar
sua submissão assim como o controle das suas relações com os demais indivíduos através um
olhar sempre atento para as suas trocas de ideias e informações, e sendo utilizado para isso
técnicas variadas. E para que haja êxito na aplicação dessas disciplinas faz-se necessário a
utilização de diferentes espaços que são detalhadamente marcados e fechados, e a estes
espaços protegidos onde há uma rotina disciplinar denomina-se ―cercas‖(FOUCAULT,1987).
Há uma forma ―correta‖ de disciplina que é feita através de domínio de técnicas para
um ―bom adestramento‖, e a este adestramento Foucault vai se referir como uma ação que a
priori não se utiliza de uma apropriação ou a retirada de algo do homem, mas exercia uma
função que o adestra para posteriormente se apropriar e retirar alguma coisa dele de uma
maneira mais eficaz e mais produtiva. O bom adestramento não é utilizado para amarrar as
forças, mas para reduzi-las, de modo a ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo. Por
isso adestra-se as multidões confusas, imóveis e inúteis, de corpos e forças para uma
multiplicidade de elementos individuais (FOUCAULT,1987, p.147).
Esse adestramento pode ser entendido também como um condicionamento para que
determinada ação seja feita ou evitada, onde através dele os corpos são moldados e suas
arestas podadas para assumir a forma a ele idealizado. E perceber essa condição de estar
sendo adestrado é algo que para muitos tem passado despercebido, pois é uma modelagem nos
pensamentos que refletem nas ações deixando os corpos maleáveis e manipuláveis para

2674

executarem apenas o que se deseja. E o interessante é que há um estranhamento quando
qualquer ação é realizada fora desta estrutura já adestrada, não apenas para aqueles que
comandam a ação, mas também para aquele que realiza a ação.
Mas para que essa arte do adestramento seja bem-sucedida em suas ações o autor referese à necessidade de uma ―vigilância hierárquica‖ que é considerada uma forma de controle
que ainda não tinha sido percebida nos tempos mais remotos, onde sob um olhar bem atento
estabelece-se uma forma de controle sobre a humanidade, pois através desta vigilância
acontece um notável processo de total submissão ao domínio por completo da maneira de se
comportar. É o estabelecimento de uma ideal forma de disciplina que não apresenta defeitos,
onde todos passam a ser submetidos a um longo e continuo processo de observação. E este
princípio é percebido nas fábricas onde se mantinha um controle da produção excluindo ao
máximo a possibilidade do erro e os momentos vagos, para que dessa forma tivessem um
aumento no faturamento (FOUCAULT,1987,p 149).
E este fenômeno da vigilância hierárquica não se deteve ao período observado por
Foucault, mas estende-se até os tempos atuais onde a humanidade continua sendo mantida sob
um olhar profundamente penetrante e com um alcance muito maior, não se limitando as
fábricas. Mas há um olhar coercitivo em todas as esferas da sociedade através de um sistema
de leis e governos que ditam o que deve ser a conduta do homem ―civilizado‖, e qualquer que
ouse infringir tais regras de conduta que tem por finalidade a produção em massa no mais
curto espaço de tempo sofre duras sanções, por isso que situações desagradáveis praticadas
por algum desordeiro precisam ser evitadas mediante técnicas para um ―bom adestramento‖.
E essa vigilância observável é uma vigilância silenciosa, mas nem por isso deixa de ser
eficaz, pois com apenas um olhar todo uma estrutura pode ser desfeita, coibindo e
constrangendo para que seja feito aquilo que se espera que seja feito. Quando os olhos se
cruzam há uma comunicação totalmente compreensível, mesmo que nenhum som possa ser
ouvido.
E esta sanção denomina-se ―sanção normalizadora‖ que é o segundo princípio que
precisa ser observado como sendo um regime disciplinar que aponta para um sistema penal
denominado de ―micro penalidade‖ que é aplicada onde uma transgressão das normas seja
infringida. E este processo disciplinar atua de uma forma diferente dos tribunais existentes,
pois atua no âmbito da consciência, impondo penas leves e severas. Como afirma Foucault:

Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma micro
penalidade do tempo (...), da atividade (...), da maneira de ser (...), dos discursos (...),
do corpo (...), da sexualidade (...). Ao mesmo tempo é utilizado, a título de punição,
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toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras
e a pequenas humilhações... levando ao extremo, que tudo possa servir para punir a
mínima coisa; que cada indivíduo se encontre preso numa universalidade punível –
punidora (FOUCAULT, 1987, p.149).

Portanto, tudo que escapa que não se enquadra na forma que foi utilizada como um
parâmetro de um bom comportamento é punido. Porém essa punição se difere das que são
aplicadas no processo penal comum, onde a disciplina tem por finalidade a correção de tais
práticas.

As punições atuam enquanto exercícios, e toda e qualquer conduta precisa

corresponder exatamente ao padrão anteriormente constituído, independente se essas condutas
sejam boas ou más, ou se estão certas ou erradas.

Considerações Finais

O conceito dos processos disciplinares e suas funções desenvolvidos por Foucault vem
trazendo uma provocação que tem por intencionalidade gerar um processo reflexivo acerca da
maneira pelo qual se vive em sociedade. Passe-se a perceber que há um processo sutil de
modelagem não apenas dos corpos, mas também da forma de pensar que condiciona o homem
para que ele faça o que se se espera que ele faça. O autor traz o conceito de ‖microfísica do
poder‖, que é o poder exercido sobre o homem não mais pela força ou pelo capital, mas são
atos de tamanha sutiliza, não percebidos a um primeiro olhar que modifica a estrutura de um
homem tornando-o facilmente manipulável e controlável. Outro aspecto tão importante
quanto o da microfísica do poder é a relação que o autor faz entre o saber e o poder, que não
considera apenas o nível de conhecimento, mas o nível daquilo que se possa algum dia saber,
e a este processo minucioso que age atentamente nos detalhes Foucault denomina de um alto
―investimento político‖.
Portanto podemos compreender em Foucault que há uma estrutura de disciplinarização
que cotidianamente busca por maneiras para submeter os nossos corpos para que eles sejam
exercitados e manipulados para o cumprimento de uma ação/função que para ele fora
designado. E tais processos disciplinares são tão sutis que nem sempre é possível perceber a
sua ação coercitiva sobre nós, e quando de alguma maneira são) percebidos tão logo busca-se
convencer-nos que são necessários para o nosso bem. Podemos então compreender em
Foucault que os processos disciplinares presentes nas intuições a qual pertencemos tentam de
todas as maneiras nos condicionar, mas não de determinar aquilo que somos ou fazemos.
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E a escola que tem sido considerada historicamente um lugar que instrumentaliza um
saber sistemático, devia, portanto, ser um espaço democrático, porém tem se mostrado
bastante seletiva e disciplinar que ainda opera pela cultura do silencio e do enfileiramento,
onde segundo Smolka (2012), não se reconhece o valor da interação social com suas situações
sociais e nem os movimentos de interlocução que são constitutivas para o processo de
aprendizado e desenvolvimento do sujeito.
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Resumo:
A Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá por meio dos momentos formativos para subsidiar os
profissionais que atendem a educação infantil, trouxe contribuições relacionadas aos conhecimentos culturais da
História de Cuiabá. Na continuidade das formações, enfatizou-se os momentos da vivência das cirandas (siriri),
saraus, contação de histórias e lendas cuiabanas, realizando aulas campo nos pontos turísticos que trazem
elementos históricos, geográficos, ambientais e culturais a fim de identificar e valorizar a identidade da cultura
do povo bororo e povo africano na História da Cuiabá dos 300 anos. A partir da indagação dessa formação
teórica e prática, como os profissionais se tornam os multiplicadores nas unidades de educação infantil da rede,
valorizam e oportunizam a infância por meio de ações lúdicas vivenciadas através das aulas campo nos espaços
da nossa cidade. Trouxemos uma perspectiva qualitativa para apresentar a importância desta formação
continuada e para além a multiplicação e o reviver a cultura cuiabana com as crianças nas unidades.
Palavras-chave: Formação. Cultura. Vivência. Criança.

1 Introdução

O Projeto Enkantus surgiu em 2015 com a participação de alguns integrantes e em
pouco tempo de vivência fez-se um grande movimento na Rede Municipal de Cuiabá. Nos
anos posteriores adquire uma grande visibilidade nas unidades educacionais com muitas
adesões, continuando com o mesmo processo formativo. Porém, em 2019 a formação ganha
uma perspectiva inovadora com o intercâmbio de vivências entre as unidades e se apresenta
com a seguinte formatação: 04 encontros teóricos, 06 momentos in loco nas unidades de
creches, CMEIs e escolas, 01 oficina e 02 aulas campo.
Diante disto, buscamos uma educação de qualidade, seguindo as orientações da
Proposta Pedagógica para a Educação Infantil de Cuiabá ( 2009 ), das Diretrizes Curriculares
Nacionais ( 2010 ) e da Base Nacional Comum Curricular ( 2017 ) que apresenta os campos
de experiências articulando com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
Nesta perspectiva, a formação continuada do Projeto Enkantus ofertada pela Secretaria
Municipal de Educação propicia reflexões de vivências em espaços onde os profissionais da
Educação Infantil experienciam a Cultura Cuiabana por meio de momentos de cirandas,
oficinas de danças regionais, interações, pesquisas e estudos, possibilitando o conhecimento e
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a apropriação dos aspectos da cultura cuiabana a fim de adquirirem elementos teóricos e
práticos para incluir no planejamento das ações pedagógicas. Do mesmo modo, "garantindo
assim experiências que propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das
manifestações e tradições culturais brasileiras " ( DCNEI, 2010 P. 27 ), que seja
implementado na Proposta Pedagógica das Unidades Educacionais e se efetive nas ações dos
professores/educadores. Expressamos uma perspectiva qualitativa respaldada em Bogdan e
Binklen (1994) e González Rey (2015) assim como outros teóricos que contribuem com esse
estudo.

2 Desenvolvimento

Na formação continuada as vivências com Cirandas e brincadeiras se faz necessária
para apropriação e ressignificação dos conhecimentos, visto que, a celeridade das informações
nos transforma, porém a nossa essência é fundamental para que nos reconheçamos nas
práticas pedagógicas e a necessidade da busca do pertencimento, nas vivências, nas memórias,
na alegria, no olhar apaixonante, nos movimentos, no linguajar e na sensação de bem estar e
extravaso diante da cultura local nos remete ao compromisso do reviver com as nossas
crianças essas memórias significativas.
Os momentos de vivência articulam a relação entre a teoria e a prática e se dá nos
encontros externos com a participação dos profissionais, interagindo entre o passado e o
presente, que tão fortemente irá abrir caminhos para oportunizar às crianças variadas
experiências em consonância com o Projeto Político Pedagógico.
Sendo assim, esperamos que a teoria se concretize com práticas pedagógicas
intencionais, pois não há prática que se fundamente sem teoria:
Para acontecer, nosso desenvolvimento depende das experiências por nós vividas no
seio da sociedade e com a cultura acumulada constituída pelos objetos materiais (
como as ferramentas, as casas e os livros ) e os objetos não materiais ( como as
peças de teatro, as músicas, as danças e a literatura), pelos hábitos e costumes, pela
ciência e pelas técnicas, pela língua, pelas formas de pensar, enfim, por toda a
criação humana. ( PEDERIVA, COSTA, MELLO, 2017 p. 13 )

Diante dessa perspectiva somos seres que aprendem "das experiências por nós vividas"
e a formação continuada vem subsidiar o profissional com as vivências, para que sejam
multiplicadores junto aos seus pares e as crianças, para que possam vivê-las, compreendê-las,
internalizá-las e valorizá-las, vendo-as como patrimônio cultural local, de beleza, de grandeza,
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viva e própria. Desse modo, o Enkantus propõe ser uma semente oportunizada para todos e
quem a acolhe possa florescer em todas as unidades que se propõe a multiplicar esta ação.
Pensando num currículo que valoriza os elementos da cultura e promove o direito da
criança em se apropriar, enriquecendo o seu jeito de enxergar o seu redor, a maneira do seu
pensar e externalizar, a formação continuada tem como objetivo assegurar às crianças a
vivenciar novas experiências, garantindo assim o direito ao acesso a cultura através das
brincadeiras de rodas cantadas, enriquecendo e valorizando o seu repertório cultural local, e
na certeza que este momento está sendo efetivado com os mesmos e que foram realizados
multiplicados nos espaços educacionais junto as crianças.
Segundo o artigo da Cidade Educadora ( 2018 ) que " Existe, contudo, outro tipo de
patrimônio. Ele está vivo, possui memória e produz história: o morador da cidade. Vistos
como parte do patrimônio imaterial, são guardiões intangíveis e muitas vezes invisíveis, ainda
que estejam por toda parte. "
Contudo, observamos que estamos no caminho certo do que foi proposto pela formação
continuada por meio do projeto, instigando também as educadoras no sentimento de
pertencimento cultural demonstrada através das vivências que acontecem nos espaços
públicos.

3 Considerações finais

Diante de toda a observação realizada a partir da formação continuada confirmamos que
teoria e prática são indissociáveis, refletimos sobre as mesmas, planejamos ações intencionais,
organizadas e principalmente fundamentadas, estabelecendo relações entre pares, entre
espaços de trocas e apropriação de conhecimento.
A formação continuada é essencial para que as práticas pedagógicas sejam
ressignificadas, que atendam as necessidades do nosso tempo e principalmente que chegue ao
nosso objetivo de transformar a educação, de oferecer de forma qualitativa, fazer a diferença
no espaço que atendemos e a quem oportunizamos.
Os encontros proporcionaram momentos reflexivos sobre a importância da
continuidade e as contribuições positivas para o fazer pedagógico nas unidades educacionais
da Rede Municipal de Educação de Cuiabá. Como oportunizar também a ocupação dos
espaços públicos na cidade e sua articulação com as manifestações culturais, sua visibilidade,
possibilitando de forma significativa o vivenciar da cultura local, a produzir narrativas em
torno da cidade através do ambiente, da receptividade, do calor acolhedor, da maneira
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simpática de interagir com o outro, o ouvir os relatos dos moradores antigos do local e
principalmente daquilo que se está vivendo nesse dia. Desta forma falamos da própria
identidade local, onde se manifestam as trocas e relações humanas.
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Resumo:
Gênero e sexualidade são conceitos que precisam ser mais extensivamente estudados e abordados, pois se
acredita que como construções históricas, sociais e culturais aprendidas na família, na escola, na igreja e demais
instituições que compõem a sociedade, influenciam a formação das crianças. Nesse contexto, o artigo traz
pesquisas cujo objetivo foi proceder à investigação do Projeto Político Pedagógico (PPP) de instituições públicas
de Educação Infantil localizadas em Dourados, Maracaju e Itaporã, municípios de Mato Grosso do Sul (MS),
para verificar se tais temáticas apareciam e como apareciam no referido documento, para então problematizar e
refletir acerca das questões da igualdade e diversidade na educação das crianças. Como metodologia escolheu-se
trabalhar, primeiramente, com ampla revisão teórica sobre a Educação Infantil, gênero, sexualidade e projeto
político pedagógico, tanto em autores das áreas, como nas legislações vigentes no país. Posteriormente, buscouse acesso aos PPP das instituições, as quais autorizaram a realização da pesquisa, desde que suas identidades
fossem preservadas nos relatórios e publicações dos estudos. Os resultados demonstraram que o PPP é
reconhecido para além de um documento, pois é tido como uma prática que necessita compromisso e
participação de todos envolvidos quer sejam, administradores, professores, família e crianças. No entanto,
evidenciou-se que a temática investigada quase não se encontra contemplada nos PPP. Assim, à guisa de
conclusão, destaca-se a importância da discussão, pois o debate está assegurado pelas legislações no Brasil, bem
como vem sendo foco de estudo de importantes teóricos e deve fazer parte das vivências das crianças como
sujeitos de direitos.
Palavras-chave: Crianças. Instituições públicas. Igualdade. Diversidade.

1 Introdução

Iniciamos este texto nos remetendo a Louro (2011, p. 63), quando a autora com
propriedade escreve que ―o tema ‗gênero e sexualidade‘ geralmente nos fascina, nos provoca
curiosidade e está por toda parte. [...] mas, quando temos de encarar esses temas em nossa
posição de educadoras e educadores, as coisas parecem se complicar‖.
Nesse sentido, entendendo que gênero e sexualidade são conceitos que precisam ser
mais extensivamente estudados e abordados, pois como construções históricas, sociais e
culturais aprendidas na família, na escola, na igreja e demais instituições que compõem a
sociedade, influenciam a formação das crianças, temos nos debruçado em realizar pesquisas
cujo objetivo é verificar se tais temas aparecem e como aparecem nos Projetos Políticos
Pedagógicos (PPP) de instituições públicas de Educação Infantil, buscando problematizar e
refletir acerca das questões da igualdade e diversidade na educação das crianças.
Como metodologia escolhemos trabalhar, primeiramente, com ampla revisão teórica
sobre a Educação Infantil, gênero, sexualidade e projeto político pedagógico, tanto em autores
das áreas, como nas legislações vigentes no país. A partir dessa perspectiva, temos: na
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Educação Infantil (BRASIL, 1996, 2009; FARIAS, 2006); no projeto político pedagógico
(CORSINO, 2012; VEIGA, 2005); acerca de gênero e sexualidade (FINCO, 2003, 2010;
LOURO, 2007, 2011; XAVIER FILHA, 2009, 2014), dentre outros.
Posteriormente, buscamos as instituições públicas para termos acesso aos documentos
da pesquisa, quer seja, o Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada uma delas. Importante
destacarmos, todas as instituições que autorizaram a realização da pesquisa, o fez desde que
suas identidades fossem preservadas nos relatórios e publicações dos estudos. Até a presente
data nós já trabalhamos com 16 instituições públicas de Educação Infantil, de três municípios
do estado de Mato Grosso do Sul (MS), sendo eles Dourados, Maracaju e Itaporã, ao longo de
8 (oito) anos de estudos (2012-2019).
Cabe ressaltar que estas pesquisas se incluíram, a partir de 2015, em um Projeto de
Pesquisa mais amplo intitulado ―Trajetórias docentes na Educação Infantil: pesquisas em
escolas públicas de Mato Grosso do Sul‖ - FUNDECT/CAPES - (DOURADOS - MS, 2015),
coordenado e desenvolvido por membros do Grupo de Pesquisa Educação e Processo
Civilizador (GPEPC) - CNPq/UFGD – da Faculdade de Educação (FAED), na Universidade
Federal da Grande Dourados (UFGD).
Posto isto, registramos que este artigo está organizado em duas seções, sendo que na
primeira fazemos considerações acerca dos referenciais teóricos, lançando nosso olhar para as
questões da Educação Infantil, gênero e sexualidade. Posteriormente, na segunda seção,
tratamos de Projeto Político Pedagógico na percepção de alguns autores e trazemos um
panorama das pesquisas realizadas nas instituições. E para terminar apresentamos as
considerações finais, buscando problematizar e refletir acerca da igualdade e diversidade na
educação das crianças e, também, assinalamos conclusões acerca da temática proposta no
texto.

2 Referenciais teóricos: Educação Infantil, gênero e sexualidade

A nossa compreensão é de que o debate acerca das temáticas de gênero e sexualidade
precisa estar presente nas instituições que educam e cuidam as crianças de 0 a 5 anos, ou seja,
nos espaços da Educação Infantil, que se constituem como primeira a etapa da Educação
Básica (BRASIL, 1996). Como vimos assinalando, gênero e sexualidade são conceitos
aprendidos em diferentes instituições das quais as crianças fazem parte, sendo assim, Creches
(espaços de atendimento das crianças de 0 a 3 anos) e Pré-Escolas (espaços de atendimento
das crianças de 4 e 5 anos) figuram nesse contexto.
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), ao
tratarem da proposta pedagógica para as instituições que atendem a primeira infância,
preconizam que estas devem observar a sua função sociopolítica e pedagógica. Sob esse
prisma, explicitam no Artigo 7º, alínea V, que elas precisam garantir ―[...] novas formas de
sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a
sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária,
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa‖. E é nessa
conjuntura de discussões e debates que realizamos nossas pesquisas.
Remetemo-nos a Xavier Filha (2014), pois esta registra que a criança, seja menina ou
menino, tem direito de ter liberdade de brincar com meninas e meninos; de sonhar; de ser feliz
e ser respeitada; de ser menina e ser menino do jeito que quiser. Mas, infelizmente, nem
sempre o indicado pela autora é o que tem acontecido. Temos percebido o quanto o
desconhecimento e o silenciamento das instituições e das31 profissionais em relação às
questões de gênero e sexualidade vêm estabelecendo formas de lidar com as crianças e de
responder e/ou não responder às suas demandas por conhecimentos.
Em se tratando da Educação Infantil como espaço de e para todas as crianças,
destacamos Finco (2003, p. 89), pois para ela,
[...] a Educação Infantil pode ser o lugar onde as crianças encontrem o espaço
para viver a infância. Não somente uma infância que lhes garanta o direito à
brincadeira, mas que lhes possibilite protagonizar seus desejos e suas
escolhas; que lhes permita usufruir o direito à diferença e à livre expressão,
trazendo novas forças, novas vozes e novos desejos.

Desse modo nós entendemos a Educação Infantil. Bem como é dessa forma que
queremos ver as crianças, sendo respeitadas em todos os seus direitos, sem distinção de
gênero, orientações sexuais, raça, etnia, classe social, religião, geração. E nessa perspectiva
vale evidenciarmos as pesquisas de Sayão (2003, p. 71), pois ela nos alerta sob o quanto ainda
está presente ―[...] a hegemonia do modelo masculino, branco, heterossexual, cristão e de
classe media como símbolo do poder social‖.
Nesse contexto, torna-se muito significativo destacarmos a importância da professora no
processo de desconstruir/reconstruir paradigmas ligados às questões de gênero e sexualidade
junto às crianças nos espaços da Educação Infantil. Para Vianna e Finco (2009, p. 271),
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Neste texto, ao nos referirmos às pessoas que trabalham com as crianças na Educação Infantil, sempre
utilizaremos o gênero feminino, por historicamente serem as mulheres a maioria presente nesses espaços
educativos.
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―nosso corpo, nossos gestos e as imagens corporais que sustentamos são frutos de nossa
cultura, das marcas e dos valores sociais por ela apreciados‖.
Assim, a partir dessa afirmação das autoras, nós nos perguntamos: Como deixar de
considerar esses conhecimentos?
O corpo – seus movimentos, posturas, ritmos, expressões e linguagens – é, portanto,
uma construção social que se dá nas relações entre as crianças e entre estas e os
adultos, de acordo com cada sociedade e cada cultura. Ele é produzido, moldado,
modificado, adestrado e adornado segundo parâmetros culturais (VIANNA; FINCO,
2009, p. 271-272).

Devemos ressaltar que nos espaços da Educação Infantil, as crianças passam a maioria
do tempo em contato com diferentes pessoas. Adultos, entre os quais podemos citar
professoras, recreadoras, cozinheiras, estagiárias, porteiras, vigias, bem como as demais
crianças de diferentes idades e provenientes de diversas realidades. E são nessas interações
que vão sendo construídos e reconstruídos novos valores, outros comportamentos, em uma
rica troca de experiências, na qual a criança adquire e/ou ressignifica conhecimentos. Ou seja,
um cotidiano repleto de aprendizados, que precisa ser observado, acompanhado pelos adultos
responsáveis, pois conceitos/pré-conceitos podem estar sendo perpetuados. Nesse sentido,
precisamos lembrar que se trata de um contexto de educação, no qual os conhecimentos
científicos precisam estar presentes.
Sendo assim, ressaltamos, o espaço coletivo da Educação Infantil é complexo e precisa
ser entendido nas suas especificidades, pois nele vivem/convivem crianças e adultos. E, como
bem pontua Finco (2010, p. 134), nele se apresenta ―[...] uma pedagogia das diferenças, uma
pedagogia das relações na qual a criança é a protagonista‖.
Sendo assim, cabe realçarmos, é imprescindível nosso cuidado para a efetivação de uma
educação de qualidade, que contemple a realidade e a necessidade da criança, a partir de um
diálogo e uma discussão contínua sobre ―[...] a capacidade das crianças de não somente
reproduzirem o padrão social, como também de compararem e criarem novas realidades e
significados‖ (FINCO, 2010, p. 134).
Sob esse ângulo, o Projeto Político Pedagógico das instituições precisa ser visto como
documento primordial, pois ele embasa as ações pedagógicas de professoras e demais
educadoras no dia a dia da Educação Infantil.

3 Pesquisas nas instituições públicas: PPP
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Conforme destaca Veiga (2005, p. 2), ―político e pedagógico têm assim uma
significação indissociável. Neste sentido é que se deve considerar o projeto políticopedagógico como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola‖.
Assentindo com a autora, partimos da concepção de que o Projeto Político Pedagógico (PPP)
é parte essencial do currículo de toda instituição, pois é a partir dele que será feita a
organização do trabalho a ser desenvolvido durante determinado período.
De acordo com Corsino (2012, p. 101), ―podemos definir projeto como a antecipação de
algo desejável que ainda não foi realizado. Uma ideia para ser transformada em ato‖.
Portanto, entendemos que os PPP precisam evidenciar as emergências sociais, possibilitando
que todos os envolvidos na instituição sejam contemplados no trabalho que se realizará.
―Daí a importância da coautoria de projetos, ou seja, de desenvolver projetos articulados
em parceria com diferentes protagonistas da escola (gestoras, professoras, crianças, pais)
gerando um envolvimento maior da comunidade escolar‖ (CORSINO, 2012, p. 103). Com
esta perspectiva o PPP tem sentido de direcionamento, de ações carregadas de perspectivas
para o futuro. Quando preconcebemos algo, almejamos melhorar aquilo que já vem sendo
efetivado, ou seja, planejamos deixar a zona de conforto já pré-estabelecida, para vislumbrar
uma aposta que venha ao encontro de concepções mais contemporâneas de criança, de
infância, de conhecimento etc.
Veiga (2005, p. 1) alerta para a importância do PPP e para as ações que ele implica.
[...] vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas.
[...] não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às
autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é
construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o
processo educativo da escola.

Pelo fato de todo projeto buscar uma ação, uma intenção ele se torna também político,
pois está sempre interligado ao processo de construção sociopolítica, ou seja, um
compromisso com a formação de cidadãos críticos perante a sociedade que atuam.
A partir de todas essas premissas, percebemos a relevância do PPP, assim como a sua
construção pensada na/pela criança como ser ativo, crítico e social. E, obviamente, a
necessidade do PPP abranger o trabalho com as diversidades, sendo elas étnicas, de raça, de
classe, de gênero, geração e sexualidade. Apreendemos com nossos estudos que as legislações
vigentes em nosso país já dão conta da necessidade premente de tratarmos das temáticas da
igualdade e diversidade nas instituições. Mas, quando nos deparamos com o tema, quase
sempre a primeira reação que se tem é do medo e das incertezas do caminho, pois quando
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abordadas, normalmente tais temáticas relatam as problematizações encontradas e não,
respostas prontas.
Nesse contexto, iniciamos nossos estudos os quais, como já registrado anteriormente,
vêm se desenvolvendo há 8 (oito) anos. Os primeiros estudos com a temática aconteceram no
ano de 2012 e neste primeiro semestre de 2019 finalizamos mais uma das pesquisas.
Registramos que as pesquisas foram realizadas em cursos da Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), conforme
pode ser observado no quadro demonstrativo a seguir.
Quadro 1
Acadêmicas

Curso/Formação

participantes
das pesquisas

Número de

Município

Instituições

32

Ano de

Universidade

realização

pesquisadas

Amanda

Graduação em

10

Dourados

2012

UFGD

Serrano

Pedagogia/TG

instituições

Georgia

Graduação em

4

Maracaju

2014

UEMS

Daniela Paliano

Pedagogia/TCC

instituições

Miguela Célia

Especialização

1 instituição

Dourados

2016

UFGD

Correa de

em Docência na

Oliveira

Educação

1 instituição

Itaporã

2019

UFGD

Gonçalves

Souza Silva

Infantil/TCC
Janaina

Graduação em

Dorneles Torres

Pedagogia/
Iniciação
Científica

Fonte: Organização da autora (2019).

Explicitando um pouco mais sobre cada um dos trabalhos, temos inicialmente a
pesquisa da acadêmica Amanda Serrano Gonçalves no ano de 2012 que ficou intitulada
―Gênero e sexualidade no Projeto Político Pedagógico da Educação Infantil: um estudo em
instituições públicas de Dourados-MS‖. Tratou-se de uma Monografia apresentada como
requisito parcial para conclusão do curso de Pedagogia, junto à Faculdade de Educação
(FAED), da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

32

Todas as acadêmicas foram orientadas pela autora deste artigo.
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O estudo de Georgia Daniela Paliano Souza Silva ficou nomeado ―Gênero e sexualidade
no Projeto Político Pedagógico: estudo em instituições públicas de Educação InfantilMaracaju/MS‖. Este trabalho é o único dos apresentados no Quadro 1 que foi desenvolvido na
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) - Unidade Universitária de Maracaju.
Tratou-se de um artigo o qual relatou a investigação efetuada em 4 Centros Integrados de
Educação Infantil (CIEI) do referido município.
O trabalho de Miguela Célia Correa de Oliveira, ―Gênero e sexualidade na Educação
Infantil: Projeto Político Pedagógico e práticas cotidianas nas instituições‖, também apresenta
diferenças em relação aos demais que compõem o Quadro 1. Primeiramente destacamos o
fato dele já constituir-se de uma pesquisa efetuada em curso Lato Sensu - Especialização em
Docência na Educação Infantil. E, ainda, como o próprio título indica, este trabalho constou
de observação das práticas pedagógicas com registro em Diário de Campo. Mas, para este
artigo, o objetivo foi trazermos somente os dados relativos à investigação do documento, quer
seja, do PPP.
E quanto ao último trabalho, de Janaina Dorneles Torres, ele ficou nomeado ―Gênero e
Sexualidade no Projeto Político Pedagógico da Educação Infantil - Itaporã/MS‖. Tratou-se de
uma pesquisa de Iniciação Científica a qual foi finalizada no mês de junho de 2019. Vale
registrar que o artigo está passando por ajustes para a submissão em periódico da área e os
resultados serão apresentados no formato de banner, pela primeira vez, no ENEPEX 2019
(UEMS/UFGD), cujo tema deste ano será "Pesquisa e tecnologia: ações para um futuro
sustentável".

4 Considerações finais: igualdade e diversidade na educação das crianças

Entendemos,

em

nossa

trajetória

de

pesquisa,

que

necessitamos

aprender/desaprender/reaprender com os estudos os quais realizamos. Eles nos fizeram refletir
sobre as incertezas e transformações na sociedade atual, ocasionadas por lutas de grupos
sociais desfavorecidos, quase sempre deixados à margem da cultura. Nessa perspectiva, Louro
(2007, p. 42) afirma ―que é possível questionar todas as certezas sem que isso signifique a
paralisia do pensamento, mas o contrário se constitua em fonte de energia intelectual e
política‖.
Assim, em nossa investigação nos pautamos no conceito de gênero de Scott (1995)
entendido como organizador da diferença sexual na sociedade, ou seja, da construção
histórica e cultural do feminino e do masculino. E, ainda, de acordo com a autora, gênero é
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―[...] um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas
entre os sexos, e o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder‖
(SCOTT, 1995, p. 86).
Nesse sentido, acreditamos na importância do diálogo, da problematização, da
discussão,

para

desconstruirmos

relações

pautadas

em

determinismos

biológicos,

naturalizadas e essencializadadas por conceitos e concepções passados de geração em
geração. Como aponta Sayão (2003, p. 71) ―[...] a partir do gênero, é possível desconstruir as
diferenças, hierarquias e formas de dominação de uns/umas sobre outros/as, sejam homens,
crianças ou adultos‖.
E sobre a sexualidade, nos assentamos na perspectiva histórica. Acreditamos que ela
(sexualidade) é construída social e culturalmente, fundada a partir de diversos discursos sobre
sexo, sendo estes que ditam o que é normal e produzem verdades. Contudo, sabemos que a
sexualidade não é concebida naturalmente ao nascer e sim, constituída a partir de processos
culturais. Como define Foucault (1999, p. 100), ―não se deve concebê-la como uma espécie
de dado da natureza que o poder é tentado a pôr em xeque, ou como um domínio do obscuro
que o sabor tentaria, pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é o nome que se pode dar a um
dispositivo histórico [...]‖.
Evidenciamos, então, que estamos emaranhados em uma rede de discursos que se tem
da sexualidade humana, discursos estes tidos como verdades absolutas. E, no caso específico
da Educação Infantil, espaço de atendimento da primeira infância, Foucault (2009, p. 10)
alerta para o fato de que os discursos dão conta de que ―as crianças [...] sabe-se muito bem
que não têm sexo: boa razão para interditá-lo, razão para proibi-las de falarem dele, razão para
fechar os olhos e tapar os ouvidos onde quer que venha manifestá-lo, razão para impor um
silêncio geral e aplicado‖.
Daí, mais uma vez usamos a ideia do questionamento e nos perguntamos: estaremos
viabilizando/vivenciando a discussão ou o silenciamento da temática de gênero e sexualidade
nos PPP?
O que podemos registrar sobre os PPP das 16 instituições públicas até então
investigadas por nós, que todos os documentos pouco tratavam de gênero e sexualidade,
quando estes deveriam ser os documentos norteadores das práticas educacionais. Os PPP, de
maneira geral, não mencionavam conceitos/concepções sobre gênero e sexualidade para
embasar as práticas cotidianas das instituições. Nem tampouco apontavam como se trabalhar a
temática e a importância da mesma para a educação e o cuidado das crianças na Educação
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Infantil. Concluímos, assim, que sobre gênero e sexualidade, havia um silenciamento dos/nos
documentos.
Assinalamos uma possível ausência de estudos acerca do tema nas instituições
investigadas, haja vista sua ausência nos documentos, relembrando que este é um assunto que
deveria ser tratado e discutido com as crianças, pois faz parte de suas vivências e de sua
constituição como sujeito ativo e de direitos, assegurado pelas legislações vigentes em nosso
país. Nesse sentido, realçamos a necessidade de mais formação continuada, principalmente
para gestoras e professoras, envolvendo estudos sobre gênero e sexualidade, pois às vezes nos
parece que as profissionais agem de forma equivocada e preconceituosa, por total falta de
conhecimento.
Finalizando, reiteramos a importância da discussão da temática junto às profissionais
que trabalham com as crianças nas instituições de Educação Infantil, possibilitando que estas
problematizem as questões relativas ao tema no dia a dia, propiciando assim o
desenvolvimento integral de meninas e meninos. E almejamos, ao compartilhar nossos
estudos, alertar demais pesquisadoras para que reflitam e sintam-se cada vez mais instigadas a
pesquisar sobre gênero e sexualidade na infância, ampliando a discussões e debates acerca da
igualdade e diversidade na educação das crianças.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
PSICOMOTRICIDADE E AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: SUAS
RELAÇÕES COM AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Talita Zanon Brito (FEF/UFMT) – bytali@gmail.com

Resumo:
O presente trabalho tem como foco analisar a importância da prática de atividades psicomotoras em alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem, auxiliando em seu desenvolvimento por meio de experiências
motoras, cognitivas e socioafetivas indispensáveis à formação. A Psicomotricidade é a ciência que estuda o
homem por meio do seu corpo em movimento e a relação entre o movimento e ação, envolvendo a emoção.
Integra toda ação realizada pelo indivíduo; relaciona psiquismo e motricidade, foca em aspectos cognitivos,
motores e afetivos buscando a tomada de consciência corporal. O estudo se justifica pela necessidade de utilizar
nas aulas de Educação Física, os conceitos da Psicomotricidade e a sua relevância no processo de ensino e
aprendizagem. Para o levantamento dos dados, utilizou-se a pesquisa ação com uma abordagem qualitativa na
busca de uma melhor compreensão e organização dos dados. Os resultados encontrados demonstram que a
educação do corpo por meio das aulas de psicomotricidade contribui de maneira significativa para o
desenvolvimento da criança, e que a Psicomotricidade tem papel fundamental na estruturação do
desenvolvimento psicomotor de crianças, preparando os alicerces que serão determinantes na aquisição de novas
aprendizagens, dentro e fora da escola.
Palavras-chave: Psicomotricidade. Educação Física. Dificuldades de Aprendizagem

1 Introdução

Ao longo da minha prática pedagógica, como professora de Educação Física, no
Ensino Fundamental II, ministrando aulas para alunos do 6º ao 9º ano no município de
Primavera do Leste – MT, percebi que durante o desenvolvimento do aspecto físico há
mudanças no corpo, nas habilidades motoras, na capacidade sensorial e no cérebro das
crianças, e tudo isso implica na forma como elas aprendem na escola.
O desenvolvimento cognitivo relaciona-se às mudanças ocorridas na capacidade
mental, como a aprendizagem, a linguagem, a memória, o pensamento e o raciocínio, e o
desenvolvimento social engloba a capacidade de interação com o meio, utilizando as relações
sociais que proporcionam a formação de sua personalidade e atributos próprios (PAPALIA;
OLDS, 2000).
Sabemos que os objetivos e as propostas da Educação Física foram se modificando ao
longo dos últimos anos, e as tendências, de algum modo, ainda hoje influenciam a formação
do profissional que atua na escola e suas práticas pedagógicas, pois tanto na Educação Física
e na Psicomotricidade, assim como nos outros componentes curriculares, não existe uma
única forma de pensar e trabalhar na escola.

2692

Segundo Ferreira (2003), a psicomotricidade estuda a relação existente na formação
psico (mente) e motriz (movimento) da criança e está relacionada ao processo de maturidade,
onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas e tem como objeto de estudo, o corpo
humano, analisado por meio de sua dinâmica em relação ao mundo interno (corpo e mente) e
externo (sociedade e ambiente) e também sua atuação, percepção, ação consigo, com os
objetos e com a sociedade.
A Educação Física na escola brasileira recebeu influências da área médica, com ênfase
nos discursos pautados na higiene, na saúde e na eugenia, bem como foi influenciada por
militares e, a partir da década de 1960, por grupos políticos dominantes, que viam no esporte
um instrumento complementar de ação. Dessa forma, a Educação Física passou a ter a função
de selecionar os mais aptos para representar o país em diferentes competições. O governo
militar apoiou a Educação Física na escola com o objetivo de formar um Exército composto
pela juventude forte e saudável.
A partir da década de 1980, por influência do novo cenário político, esse modelo de
esporte de alto rendimento para a escola passou a ser fortemente criticado e surgiram novas
formas de se pensar a Educação Física no ambiente escolar.
É neste contexto que a Psicomotricidade começa a aparecer na área da Educação
Física brasileira, procurando orientar o trabalho dos educadores, buscando uma educação que
não valorizasse somente o ser físico, mas o ser social, fisiológico, afetivo, cognitivo,
espiritual, ou seja, uma pessoa integral e, dessa forma, romper com o dualismo cartesiano
corpo-mente.
A diversidade teórica da Psicomotricidade, se por um lado aponta para seu vigor, por
outro pode denunciar sua fragilidade em termos de coerência epistemológica. A existência de
diferentes linhas teórico-práticas da psicomotricidade demonstra o grande interesse por
profissionais de áreas distintas pelo tema do movimento humano, mas também pode resultar
numa falta de consistência teórica.
Em meu entendimento, a diversidade de pontos de vista no interior da
Psicomotricidade pode ser extremamente benéfica para a própria ciência na medida em que
busque uma fundamentação consistente no interior de cada linha, já que pontos de vista
divergentes sempre existirão em qualquer área do conhecimento e isso não representa um
problema em si, desde que cada uma dessas abordagens seja bem fundamentada dentro do seu
próprio arcabouço teórico.
O presente trabalho tem intenção de analisar o efeito das aulas de como auxílio do
processo de ensino aprendizagem no perfil psicomotor de alunos do 6º ano do Ensino
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Fundamental de uma Escola Estadual no município de Primavera do Leste-MT, fazendo uma
relação da prática psicomotora com as aulas de Educação Física dentro do ambiente escolar
de forma conjunta, buscando dar os primeiros passos para desenvolver uma educação plural
na escola.
Diante disso, o estudo se justifica pela necessidade de utilizar nas aulas de Educação
Física, os conceitos da Psicomotricidade e a sua relevância no processo de ensino e
aprendizagem. Para o levantamento dos dados, utilizou-se a pesquisa ação com uma
abordagem qualitativa na busca de uma melhor compreensão e organização dos dados.
Com base nos pressupostos teóricos que norteiam o trabalho faz-se o seguinte
questionamento: É possível trabalhar a psicomotricidade nas aulas de Educação Física como
uma ferramenta de aprendizagem e como um auxílio para crianças que possuem alguma
dificuldade na aprendizagem?

2 Relação entre Psicomotricidade e Dificuldades de Aprendizagem

O conceito de psicomotricidade tornou-se significativo, uma vez que revela a relação
entre psíquico e motor, através da relação do sujeito com o meio no qual ele está inserido. De
acordo com Faria (2015), psicomotricidade vem do grego- ―Psique‖ que significa fenômeno
da mente e do latim ―moto ou motriz‖, que significa força que dá movimento.
Na busca pelo desenvolvimento intelectual infantil, pesquisadores descobriram uma
conexão entre o desenvolvimento motor e psíquico das crianças, posteriormente chamado de
psicomotricidade, sendo uma área que abrange os movimentos do corpo ligando-os à atuação
da mente; dentre as várias definições de psicomotricidade dos autores, uma considerada bem
abrangente é a da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que diz:
Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do
seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está
relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições
cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três conhecimentos básicos: o
movimento, o intelecto e o afeto. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PSICOMOTRICIDADE, 2019, s/p.).

Diante dessa proposta de definição, entende-se o indivíduo, no viés da
psicomotricidade, como um ser social, afetivo e físico, em constante modificação, sendo
estudada a evolução do corpo. O sujeito se constrói com base em suas experiências com o
meio durante sua infância, tornando a educação psicomotora indispensável na formação de
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base, já que dá condições para a criança interagir com o ambiente, ajudando-a a se adaptar e a
superar possíveis problemas. Le Boulch observa que:
A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base na préescola. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares; leva a criança a tomar
consciência de seu corpo, da lateralidade, a situação no espaço, a dominar seu
tempo, a adquirir habilidades de coordenação de seus gestos e movimentos. A
educação psicomotora deve ser praticada desde a mais tenra idade; conduzida com
perseverança, permite prevenir inadaptações, difíceis de corrigir quando já
estruturadas. (BOULCH, 2001, p. 24).

Para atingir o objetivo de relacionar a Psicomotricidade com a Educação Física de
forma integrada, e identificar as contribuições desta aliança, é preciso, considerar a relevância
da psicomotricidade no desenvolvimento integral da criança, para a construção de um novo
pensamento voltado a Educação Física e o papel dela no processo ensino e aprendizagem
educacional, uma vez que a prática de atividades psicomotoras desenvolve os aspectos
intelectuais, afetivos e motores evidenciando a relação que há entre motricidade, mente e
afetividade, facilitando o desenvolvimento global da criança que cresce vivenciando diversas
técnicas que a auxiliarão no seu cotidiano durante todo o seu percurso de crescimento e
desenvolvimento (FARINATTI, 1995).
Segundo Barreto (2000), ―O desenvolvimento psicomotor é de suma importância na
prevenção de problemas da aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da direcional
idade, da lateralidade e do ritmo‖. A educação da criança deve evidenciar a relação através do
movimento de seu próprio corpo, levando em consideração sua idade, a cultura corporal e os
seus interesses. Essa abordagem constitui o interesse da educação psicomotora. A educação
psicomotora para ser trabalhada necessita que sejam utilizadas as funções motoras, cognitivas,
perceptivas, afetivas e sociomotoras.
Educação psicomotora é a educação da criança por meio de seu próprio corpo e de seu
movimento. A criança é vista em sua totalidade e nas possibilidades que apresenta em relação
ao seu meio-ambiente. Assim, a educação física e a psicomotricidade completam-se, pois a
criança ao praticar qualquer atividade usa o seu todo; mesmo sendo regida,
predominantemente, pelo intelecto. A educação psicomotora atinge a criança na sua
totalidade. Staes e De Meur (1984) comentam que:
[...] no início da escolaridade aparecem as dificuldades escolares de muitas crianças.
O problema não está no nível de classe em que elas se encontram, mas no nível da
base. A estrutura da educação psicomotora centra-se no nível da base, onde estão os
elementos básicos ou pré-requisitos que são as condições mínimas para uma boa
aprendizagem. (STAES; DE MEUR,1984, p. 87).
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Por intermédio da educação psicomotora, a criança explora o ambiente, passa por
experiências concretas, indispensáveis ao seu desenvolvimento intelectual, e é capaz de tomar
consciência de si mesma e do mundo que a cerca.
A importância da Educação Física para alunos de pré-escola até a quarta série do
ensino fundamental levou Le Boulch (1982) a justificar a introdução da educação psicomotora
no Ensino Fundamental.
Nos casos em que as perturbações do relacionamento fundamental entre o eu e o
mundo são evidentes, a reeducação psicomotora às vezes permite obter resultados
espetaculares. O que é bem-sucedido com os deficientes poderia se impor também às pessoas
normais durante o período de estruturação do seu esquema corporal: a psicocinética, que toma
o aspecto de uma educação psicomotora, quando se aplica a crianças menores de doze anos
pode ser considerada como uma forma eletiva de educação física nesta idade.
Foram considerados, como amostra para o estudo, 12 crianças de ambos os sexos, que
frequentam a sala de articulação da Escola Estadual João Ribeiro Vilela em Primavera do
Leste – MT, com faixa etária de 11 e 12 anos, que apresentem dificuldades de aprendizagem.
Figura 1: Atividades de psicomotricidade com alunos do 6º ano

Fonte: Acervo da Pesquisadora (2018)
A coleta de dados se deu na Escola Estadual de Ensino Fundamental I e II, João
Ribeiro Vilela, no município de Primavera do Leste – MT, por um período de 60 dias, 2 vezes
por semana, onde foram ministradas 18 aulas de psicomotricidade para 12 alunos do 6º ano
que frequentam a sala de articulação, que apresentam dificuldades em sua aprendizagem,
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onde serão trabalhados, capacidades físicas como equilíbrio, coordenação, flexibilidade,
destreza, noções de lateralidade, noções de espaço tempo, entre outras bases motoras
importantes para o desenvolvimento integral da criança nessa fase. Foram realizados todos os
procedimentos de autorização para coleta de dados, como o termo de livre consentimento
assinado pelos pais dos alunos que fizeram parte da pesquisa, e o pedido de autorização para a
unidade escolar onde realizei a pesquisa.
De maneira geral, pôde-se verificar que todas as crianças desse estudo apresentam
grandes dificuldades motoras. De certa forma, como essas crianças também demonstram
dificuldades na aprendizagem, isso já era de se esperar, uma vez que os estudos que
relacionam desenvolvimento motor e rendimento escolar evidenciam uma forte significância
estatística entre o que a criança é capaz de aprender (cognitivo) e o que é capaz de realizar
(motor) (FONSECA et al., 1983; FERREIRA et al., 2006; SILVA et al., 2006; POETA;
ROSA NETO, 2007).
As atividades psicomotoras nas aulas de Educação Física devem ser fundamentadas
em três aspectos: o movimento (como base das posturas e posicionamentos diante da vida), o
intelecto (seu desenvolvimento depende do movimento para se estabelecer, desenvolver e
realizar-se) e o afeto (envolve as relações do indivíduo com o mundo, com os outros e consigo
mesmo). Sendo assim, a psicomotricidade deve junto à Educação Física, garantir a afetividade
e socialização no desenvolvimento das crianças, a partir de atividades que estimulem a livre
expressão e iniciativa, a busca da autoconfiança e aceitação e convivência com as inúmeras
diferenças encontradas nos variados grupos de suas relações sociais, auxiliando seu
crescimento pessoal e social (KYRILLOS; SANCHES, 2004).
Existem olhares plurais sobre a Psicomotricidade, o que não quer dizer que tais
discursos possam divergir, pelo contrário, tais discursos são pautados em pressupostos
comuns da Psicomotricidade. Quanto ao aspecto da intervenção na área da psicomotricidade,
foi verificado que o desenvolvimento psicomotor das crianças está intimamente relacionado à
evolução própria, o qual insere no seu contexto social e cultural, e o faz de forma dinâmica e
dialética por meio de rupturas e desequilíbrios provocados por contínuas reorganizações que
ocorrem dentro do seu ser total e completo. A aprendizagem é, portanto, considerada a
condição necessária e fundamental no processo de desenvolvimento de funções psicológicas,
dessa maneira a Psicomotricidade implica a uma organização neuropsicológica corporal e
intelectual da criança (FONSECA, 2008).
O trabalho psicomotor possibilita minimizar as dificuldades de aprendizagem, que foi
constatado após a intervenção e análise dos resultados, a maioria dos alunos que apresentaram
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dificuldades de aprendizagem em escrita também demonstraram desenvolvimento psicomotor
abaixo do esperado para sua idade cronológica. Por outro lado, aquelas crianças que
evidenciaram resultados satisfatórios na aprendizagem de escrita, foram classificadas dentro
da idade cronológica nas habilidades psicomotoras.

3 Algumas Considerações

Os resultados encontrados demonstram que a educação do corpo por meio das aulas de
psicomotricidade contribui de maneira significativa para o desenvolvimento da criança, e que
a Psicomotricidade tem papel fundamental na estruturação do desenvolvimento psicomotor de
crianças, preparando os alicerces que serão determinantes na aquisição de novas
aprendizagens, dentro e fora da escola.
Apesar da Educação Física não ser o único meio de desenvolver o aluno em seus
aspectos globais, ela tem papel fundamental, pois pode servir como instrumento facilitador do
processo de desenvolvimento do educando. Tarefas e brincadeiras simples, sempre bem
orientadas, podem ajudar a criança na aquisição e no controle do repertório motor, já que uma
criança ativa e bem estimulada tende a ter menos dificuldades escolares.
A psicomotricidade é a área que trabalha a relação cognição, movimento e afeto,
através da relação com o meio, dos sentidos e, especialmente, pelo movimento. A estimulação
motora da criança, sempre respeitando as etapas do desenvolvimento, pode ser determinante
no sucesso ou fracasso no grafismo.
Quando o professor se conscientizar de que a educação pelo movimento é uma peça
mestra do edifício pedagógico, que permite à criança resolver mais facilmente os problemas
atuais de sua escolaridade, essa atividade não ficará mais relegada ao segundo plano,
sobretudo porque o professor constatará que esse material educativo não verbal, constituído
pelo movimento é considerado um meio insubstituível para afirmar certas percepções,
desenvolver certas formas de atenção, por em cenário certos aspectos da inteligência.
Espera-se que os dados, resultados e questionamentos auxiliem futuros estudos
relacionados à psicomotricidade e as relações com a aprendizagem.
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Resumo:
A Formação continuada é um direito, um dever e uma necessidade do professor, é por meio dela que o mesmo
tem a oportunidade de refletir sobre seu fazer pedagógico. A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação
Básica. O Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, concebe um olhar voltado para
o desenvolvimento integral da criança e o protagonismo infantil. O mesmo segue a estrutura da Base Nacional
Comum Curricular BNCC e acrescenta particularidades do estado de Mato Grosso. Esse documento foi
elaborado, visando direcionar as aprendizagens a serem possibilitadas nas instituições de Educação Infantil. Tais
aprendizagens, requerem a atenção aos princípios éticos, políticos e estéticos. Objetivou com a pesquisa
diagnosticar se a formação ministrada, contribuiu para que houvesse compreensão em como trabalhar partindo
da Implementação do Documento Referência Curricular para Mato Grosso, Educação Infantil. A metodologia
utilizada, pautou na qualiquantitativa com questionários no qual proporcionou questões abertas e fechadas.
Considera-se que o trabalho realizado foi de suma importância e alcançou o objetivo proposto, os participantes,
demonstraram que mesmo tendo um receio pelo desafio exposto conseguiram por meio da formação, minimizar
os anseios e compreender como deve ser efetivado a implementação do DRC-MT Educação Infantil nas escolas
municipais de Educação Infantil do município de Nova Canaã do Norte.
Palavras-chave: Documento Referência Curricular para Mato Grosso. Formação Continuada. Educação Infantil

1 Introdução

A Formação continuada é um direito, um dever e uma necessidade do professor, é por
meio dela que o mesmo tem a oportunidade de refletir sobre seu fazer pedagógico. A mesma
deve fazer parte do diálogo entre professores, coordenadores e formadores, juntos estudar e
elaborar estratégias que venham contribuir e proporcionar aprendizagem significativa aos
estudantes. No Brasil, a temática da formação continuada de professores é contemplada na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, retrata a importância do
aprimoramento profissional continuo. Com base na lei torna-se necessário a busca constante
pela formação continuada e atrelado a isso políticas públicas que proporcione e efetive a
formação continuada para os profissionais da educação, buscando a melhoria da prática
pedagógica.
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O Centro de Formação e Atualização dos profissionais da Educação Básica do polo de
Alta Floresta (CEFAPRO), atua com formação continuada, efetivando as políticas públicas do
estado de Mato Grosso. Nesse contexto, a formação ministrada refere-se à implementação do
Documento Referência Curricular para Mato Grosso - Educação Infantil.
A Educação Infantil, conforme Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, 2018, destaca como sendo a primeira etapa da Educação Básica. O
documento foi elaborado, visando direcionar as aprendizagens a serem possibilitadas nas
instituições de Educação Infantil. As mesmas necessitam caminhar nos princípios éticos,
políticos e estéticos.
Objetivou com a pesquisa diagnosticar se a formação ministrada, contribuiu para que
houvesse compreensão em como trabalhar partindo da Implementação do Documento
Referência Curricular para Mato Grosso, Educação Infantil. A metodologia utilizada, pautou
na qualiquantitativa com questionários no qual proporcionou questões abertas e fechadas.

2 Formação continuada

Aprendizagem necessita ser significativa e possibilitada a todos os estudantes,
independentemente de seu nível de desenvolvimento cognitivo, de sua condição cultural e
socioeconômica. É importante destacar que cada criança tem seu tempo, suas características e
formas particulares de aprenderem que deve ser respeitado e valorizado, por quem mediará o
processo de ensino e aprendizagem.
Imbernón, 2009, p. 34, coloca que a formação permanente ou a capacitação começa a
ser assumida como fator determinante para alcançar o sucesso nas reformas educativas. A
educação vivencia um período conturbado, sendo assim é viável que os professores
intensifiquem seus estudos na formação continuada e na compreensão das políticas públicas
educacionais e programas educacionais, visando assim, a perspectiva de mudança, direção e
capacitação,

para

preparar-se

e

desenvolver

seu

trabalho

com

compromisso

e

responsabilidade, enfrentando assim os desafios surgidos cotidianamente com mais segurança.
A formação continuada vem na perspectiva de dar apoio e/ou preencher as lacunas que
permaneceram após o término da formação inicial e das necessidades que emergem
cotidianamente.
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Ser professor é desafiante, pois se trata de uma profissão social, que tem exigido a busca
incessante por conhecimento para lidar com os desafios que a profissão lhe propõe. Pontua
Falsarella:
Entendendo que a formação continuada como proposta intencional e planejada, que
visa a mudança do educador através de um processo reflexivo, crítico e criativo,
conclui-se que ela deva motivar o professor a ser ativo agente na pesquisa de sua
própria prática pedagógica, produzindo conhecimento e intervindo na realidade.
(Falsarella, 2004, p.50).

Por meio da Formação continuada o professor tem a oportunidade de refletir sobre seu
fazer pedagógico e nas práticas adotadas. O professor precisa estar em movimento e elaborar
estratégias que venham contribuir para melhoria da aprendizagem dos estudantes. Destaca
Tardif:
A formação contínua concentra-se nas necessidades e situações vividas pelos
práticos e diversifica suas formas: formação através dos pares, formação sob
medida, no ambiente de trabalho, integrada numa atividade de pesquisa
colaborativa. (Tardif. 2010, p. 291).

As dificuldades emergem no ambiente escolar e implicitamente interferem na
aprendizagem dos estudantes e consequentemente no processo de ensinar, pois ambos ensinar
e aprender caminham juntos, não é possível desvencilhar das mesmas. Saber lidar, tem sido
desafiante, a formação continuada vem como uma base que possa auxiliar o professor a
fundamentar-se teoricamente de forma que o conhecimento efetive na prática. O professor
aprende muito com as experiências e os desafios

vivenciados.

O trabalho coletivo e

formativo no ambiente escolar contribui para que o professor possa fortalecer sua prática.
Magalhães e Azevedo:
Contudo, observamos com frequência o agravamento das condições de ensino em
nosso país, especialmente no que se refere à formação docente inicial e continuada –
resultado de uma política educacional autoritária, que tem sido criticada em diversos
encontros, congressos, publicações e reuniões de educadores. Todo esse esforço
carece de articulação e compreensão, principalmente das amarras e armadilhas
legais, a fim de que os educadores possam unificar as lutas em prol da
democratização do ensino. (Magalhães e Azevedo, 2015, p. 12).

Conhecer o seu aluno e como ele aprende, é a ―chave‖ para proporcionar o aprendizado.
Não existem salas homogêneas e nem formas iguais de aprendizagem. Para conseguir exercer
sua profissão com eficiência cabe ao professor estar em constante aperfeiçoamento, dar
continuidade a sua formação relacionando teoria e prática a ação e reflexão. Nesse sentido,
afirma Garcia:
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A formação continuada de professores favorece questões de investigação e de
propostas teóricas e práticas que estudam os processos nos quais os professores se
implicam, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu
ensino, do currículo e da escola. Essas proposições se encaminham para a mesma
direção. (Garcia 1999, p.22).

A formação continuada somente fará sentido para o profissional se ela vier ao encontro
das suas necessidades. Participar de formações somente para acúmulos de certificados não
favorecem contribuições significativas para a profissão. Nesse sentido, a formação continuada
deve agregar conhecimentos que sejam expressivos para o profissional e que vai ao encontro
das necessidades reais vivenciadas por ele. Shõn, 1995 destaca que:
Uma iniciativa que ameace esta visão do conhecimento também ameaça a escola.
Quando um professor tenta ouvir seus alunos e refletir-na-ação sobre o que aprende,
entra inevitavelmente em conflito com a burocracia da escola. Nesta perspectiva o
desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o contexto
institucional. O professor tem de se tornar um navegador atento a burocracia.
(SHÕN, et al. p. 87, 1995).

Mesmo diante de tamanhos desafios e burocracias, existem aqueles professores que
fazem a diferença e movimenta o coletivo da sua instituição para fazer.
Os autores levantam questionamentos que impulsionam o pensar na ação e instigar a
busca pelo conhecimento. O processo burocrático as vezes delimitam e impedem a expansão
de algumas práticas, o engessamento de políticas públicas desgasta o professor. Porém, saber
dosar o imposto com o real vivenciado é intrigante e preciso. A formação continuada seja ela
coletiva ou individual, direciona o caminho a percorrer.
Nesse processo o professor torna-se um eterno aprendiz, em busca de conhecimento
pois, quando ele de fato ensina ele aprende.

3 Educação Infantil, breve contextualização histórica

A Educação Infantil por muito tempo teve caráter assistencialista, a partir da
Constituição Federal de 1988 o atendimento em creche e pré-escola para as crianças de zero a
6 anos de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB, em
1996, a Educação Infantil passa a ser parte integrante da Educação Básica, situando-se no
mesmo nível que o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
Considerando a trajetória da Educação Infantil, no qual historicamente a concepção de
criança era um adulto em miniatura, que deveria vestir, e comportar-se como adulto. Elenca
os avanços nessa primeira etapa da Educação Básica.

2703

Ainda na contextualização histórica a inserção das mulheres no mercado de trabalho a
partir da revolução industrial, fez com que pensassem em um espaço no qual as crianças
ficariam enquanto suas mães estivessem trabalhando. Os espaços muitas vezes eram ofertados
pelas fábricas no qual mulheres trabalhavam. O mesmo no intuito de cuidar, sem intenção
pedagógica.
A percepção de que a criança durante a sua infância necessitava de estímulos para que
pudessem se desenvolver, motivou e proporcionou o olhar voltado para as instituições que
atendiam essas crianças, para que pudessem direcionar o trabalho para além do cuidar,
passando assim a pensar no dueto cuidar e educar.
As mudanças no que tange a educação de crianças pequenas, não ocorreram
rapidamente, por muito tempo a função das escolas de educação infantil, ficou mais
direcionado ao cuidar do que do educar. Caminha vagarosamente ainda quando nos referimos
a educação infantil, há muito que avançar. Para Andrade:
O interesse pela infância propagado pela modernidade inaugura, num certo sentido,
a preocupação com a criança e sua formação, porém o objetivo não era a criança em
si, mas o adulto de amanhã. Reconhecida como fase da não razão, da imaturidade, as
expectativas sobre a infância propagavam um discurso legitimando a infância como
uma fase do desenvolvimento humano no qual a criança, ser frágil e dependente do
adulto, deveria ser educada e disciplinada para o desenvolvimento pleno de suas
faculdades, inclusive da razão. (Andrade, 2010, p. 59).

Conforme pontua Andrade, a preocupação com o adulto que no futuro a criança
transformaria, levou a pensar em uma educação que proporcionassem o cuidar e o educar,
paralelamente.
4 Educação Infantil Na perspectiva no Documento Referência Educação Infantil para
Mato Grosso

O Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, 2018,
apresenta os direitos de Aprendizagem para os estudantes, algo que até então não havia sido
assegurado por nenhum outro documento e que ambos BNCC e DRC-MT Educação Infantil
asseguram.
O trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Educação Infantil, norteado pelos eixos
estruturantes: Interações e Brincadeiras, Direitos de aprendizagem: conviver, brincar,

2704

explorar, participar, expressar e conhecer-se, nos cinco Campos de Experiências, e os
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento.
O Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, concebe um
olhar voltado para o desenvolvimento integral da criança e o protagonismo infantil. O mesmo
segue a estrutura da Base Nacional Comum Curricular BNCC e acrescenta particularidades do
estado de Mato Grosso.
O DRC-MT, Educação Infantil, segue a BNCC, pauta seu trabalho nos DCNEI e em
autores que discorrem sobre Educação Infantil. O mesmo faz parte das políticas públicas e
possui caráter normativo, ou seja, é necessário que se efetive sua implementação.
Algumas mudanças de terminologia, são apresentadas na DRC-MT Educação Infantil,
2018. Dentro da etapa Educação Infantil pontua, duas divisões e incluso nas mesmas três
grupos nos quais os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento vem organizados em cada
grupo de dois em dois anos. Creche atende: Bebês de 0 a 1 ano e seis meses de idade, crianças
bem pequenas de 1 ano e sete meses a três anos e 11 meses e crianças pequenas de 04 anos a
05 anos e 11 meses.
O planejamento das ações pedagógicas com base no DRC-MT Educação Infantil, 2018,
considera o trabalho na Educação Infantil, partindo dos eixos estruturantes: Interação e
Brincadeiras e dos direitos de aprendizagem: conviver, brincar, explorar, participar, expressar,
conhecer-se. Considerando os Campos de Experiencias: O eu, o outro e o nós; (EO) , Corpo,
gestos e movimentos; (CG), Traços, sons, cores e formas; (TS), Escuta, fala, pensamento e
imaginação; (EF), Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.(ET). Em cada
Campo de Experiência, elencamos os Objetivos de Aprendizagem que devem estar alinhados
com as experiências a ser trabalhado com cada grupo de estudantes. Destaca a importância
dos espaços, o tempo, bem como as rotinas existentes em cada instituição. Com base no DRCMT Educação Infantil:
Vale ressaltar, que ao considerarmos a criança sujeito sócio, histórico e cultural,
estamos reforçando que seus desejos, suas vontades, suas opiniões, capacidades de
decisão, suas maneiras de pensar, de se expressar e também seus modos de
compreender o mundo são construídos historicamente na cultura social a qual está
inserida, ou seja, cada pessoa traz consigo a história da humanidade e da cultura.
(MATO GROSSO, p.06, 2018).

O documento enfatiza a importância de considerar a criança como um ser em
construção e desenvolvimento que traz consigo todo um contexto histórico familiar, cultural e
socioeconômico. Não compreender e não respeitar a história desse sujeito, dificulta
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proporcionar o desenvolvimento integral do mesmo e assegurar que a mesma seja
protagonista no seu processo de aprendizagem.
O DRC-MT Educação Infantil, 2018, p. 11, ressalta sobre a importância do cuidar e do
educar dentro da Educação Infantil e que para desenvolver esse trabalho, é preciso que o
professor compreenda a concepção de criança e desenvolva atividades com intencionalidade
educativa que busque o desenvolvimento da autonomia e independência das mesmas.
Sendo a primeira etapa da Educação Básica, cabe aos profissionais em específicos os
professores que atuam na Educação Infantil o comprometimento e a busca por propiciar
aprendizagem significativa. Dessarte o DRC-MT Educação Infantil:
Neste sentido, as interações e brincadeiras precisam estar presentes nas práticas
curriculares, do currículo Mato-Grossense da Educação Infantil, que por sua vez,
não possui a ideia de listas de conteúdos obrigatórios, disciplinas estanques e
atividades regidas pelas datas comemorativas, as quais nem sempre atribuem valor
formativo e nem significado para as crianças. O currículo em sua essência, precisa
viabilizar elementos que perpassam pelos arranjos espaciais, temporais e materiais,
assim desmistifica a concepção de que o conhecimento na primeira etapa da
Educação Básica se restringe ao senso comum. (DRC-MT Educação Infantil, 2018,
p.12).

O documento conversa sobre o currículo a ser construído e desenvolvido na Educação
Infantil, não vem no intuito de ser uma receita, mas sim um suporte. Trabalhar na perspectiva
do Referencial, direciona para uma proposta que rompe com paradigmas que afronta a
Educação Infantil, principalmente a fragmentação de currículos.
Cada instituição tem a autonomia de inserir na sua proposta pedagógica os objetivos do
seu currículo, porém desde que os mesmos vão ao encontro do documento. Não há somente
mudanças de terminologias nesse documento, mas, direcionamentos que respeitam o
desenvolvimento da criança e destaca a importância de compreender que a criança vivencia
experiências. Evidência a importância de proporcionar momentos para que a criança possa
experimentar experiências por meio das interações e brincadeiras, para que isso ocorra o
professor precisa ter conhecimento do Documento e efetivar na prática as contribuições
pedagógicas posta no mesmo.
O planejamento na perspectiva do DRC-MT Educação Infantil, 2018, necessita deixar
explícito sua intencionalidade educativa em cada vivencia planejada. Pautar-se nos Eixos
estruturantes, garantir os direitos de aprendizagem, os campos de experiências e os objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento. Considerar o conhecimento prévio de cada criança, a
cultura e o meio no qual a mesma está inserida.
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Cada planejamento necessita além dos itens pontuados acima, pensar na organização do
espaço, do tempo e dos materiais a serem usados no desenvolvimento da aula. Planejar é um
ato de prever ações, de ter direcionamento. Planejar para as crianças da Educação infantil,
requer a compreensão que estão em processo de desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo.
O DRC-MT Educação Infantil, 2018, pontua que o processo avaliativo deve estrar
alinhado ao planejamento, avaliação na Educação Infantil, não tem o intuito de promover ou
classificar a permanência ou a ida da mesma para a próxima etapa e sim de analisar se os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e os objetivos do currículo da instituição estão
sendo alcançados. Cabe ao professor estar atento e constantemente observar seus estudantes e
realizar as anotações que julgar importantes.

5 Discussões dos dados

Para obter dados que comprovem que a formação ministrada sobre a implementação do
Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, foi ao encontro dos
anseios dos professores que participaram da formação, elaborou-se um questionário com
questões abertas e fechadas no qual foi disponibilizado ao término dos dois dias de formação.
Objetivando analisar se os professores conseguiram compreender como trabalhar partindo
da Implementação do Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil.
A metodologia utilizada, para desenvolver essa pesquisa pautou na qualiquantitativa.
A pesquisa foi desenvolvida com professores que atuam na Educação Infantil, nos três
grupos: Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas, totalizando vinte professores
pesquisados.
O questionário foi composto por doze questões, dessas sete fechadas e cinco abertas. As
questões abertas foram agrupadas em respostas que apontaram as mesmas discussões para
facilitar a elaboração dos gráficos. As questões fechadas serão descritas em forma de textos
sem gráficos e as abertas disponibilizadas em gráficos.
A formação continuada, necessita ser pensada e desenvolvida em espaços que
proporcione o conhecimento que o professor necessita. Formação descontextualizada da
prática não soma com o professor. Formações nesse viés leva o professor a sentir-se
desmotivado e a elaborar concepções errôneas do que é formação continuada. Com base na
importância da formação continuada e da implementação do DRC-MT Educação Infantil, que
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se elaborou as questões para colher informações sobre a formação ministrada ter ou não
contribuído, para aprimoramento do conhecimento.
Descreve-se abaixo os dados da pesquisa realizada com professores que a atuam na
Educação Infantil no munícipio de Nova Canaã do Norte. Em relação a idade, pontua que
quatro professores possuem entre 25 a 30 anos, quatro entre 31 a 35 anos, cinco entre 36 a 40
anos, dois entre 41 a 45 anos, dois entre 46 a 50 anos, um entre 51 a 55 anos e dois acima de
56 anos. Observa que há um número maior entre os entrevistados na faixa etária de 36 a 40
anos.
A questão que refere a formação acadêmica a pesquisa mostrou que três professores
possuem graduação e 17 com pós-graduação, nenhum professor com mestrado e doutorado.
Sobre há quanto tempo estão atuando na Educação Infantil, elenca que: três professores
estão atuando entre 0 a 05 anos, nove entre 06 e 10 anos, três entre 11 a 15 anos, três entre 16
a 20 anos, um entre 21 a 25 anos e um acima de vinte e seis anos. A pesquisa mostra que o
maior número de professores está atuando entre 06 a 10 anos na Educação Infantil.
Quanto à questão que abordou a situação funcional no total de vinte professores
pesquisados dezenove são efetivos e somente um interino. Um dado pertinente, pois é comum
encontrarmos mais professores interinos do que efetivos e nesse município é o contrário, o
quantitativo de efetivo é muito superior.
Quando questionados se a formação inicial o preparou para atuar na Educação Infantil,
onze professores disseram que sim, três parcialmente e seis não.
Para as questões abertas, foram realizados gráficos para facilitar a compreensão do
leitor, abaixo visualizaremos os gráficos das cinco questões abertas.

Gráfico 01: Você considera preparado para atuar na Educação Infantil? Justifique sua resposta
20 Pesquisados

15

10
5
0
Não, precisamos sempre Não, precisamos de Sim, porque aprendemos
buscar novos
aperfeiçoamento, pois muito com as trocas de
conhecimentos
enfrentamos muitos
experiências
desafios
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Fonte: Dados dos pesquisadores

Observa que ao responderem se sente ou não preparados para atuarem na Educação
Infantil, quatro professores colocaram que não, que precisam sempre estar em busca de novos
conhecimentos. Outros quatros professores disseram que não, pois, precisam de
aperfeiçoamentos para enfrentar os problemas que emergem. Doze professores pontuaram
que sim, pois, aprendem muito com as trocas de experiências.
No próximo gráfico, os professores apontam como foi a formação ministrada sobre a
implementação do Documento Referência Curricular para Mato Grosso, Educação Infantil.

Gráfico 02: A formação ministrada referente o Documento Referência Curricular para Mato Grosso,
Educação Infantil contribuiu para compreensão do documento? Em que aspectos?
20 Pesquisados
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alinhamento e como
está organizado o
documento

Fonte: Dados dos pesquisadores.

Dos vinte questionários recebidos, oito pontuou que sim, pois, foi possível compreender
como se dá o processo de alinhamento e em como encontra organizado o documento. Cinco
disseram que sim, pois, foi orientado muito bem e auxiliou nas dúvidas. Sete colocou que sim,
pois, ampliou os conhecimentos.
Gráfico 03: Por meio da formação ministrada você conseguiu compreender como trabalhar o
Alinhamento referente ao Documento Referência Curricular para Mato Grosso, Educação Infantil?
Justifique sua resposta
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DRC-MT

sim, ampliou com novos
conhecimentos

Fonte: Dados dos pesquisadores

Ao serem questionados referente a compreensão para trabalhar o alinhamento referente
ao Documento Referência Curricular para Mato Grosso, Educação Infantil. Oito professores
pontuaram que sim, pois, o alinhamento facilitará o trabalho pedagógico. Quatro destacaram
que trouxe reflexões importantes sobre o DRC-MT. Oito professores disseram que sim,
ampliou com novos conhecimentos.
Alinhamento dentro da formação ministrada refere-se o processo de analisar quais
experiências conseguem encaixar com os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento.
Esse é um processo no qual faz parte do plano de ensino anual do professor. A tabela de
alinhamento compõe o plano de ensino e facilita o planejamento diário do professor.
Gráfico 04: Você considera importante a formação referente a implementação do Documento Referência
Curricular para Mato Grosso Educação Infantil? Justifique sua resposta
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Sim, pois com a formação Sim, pois, a partir da Sim, porque a Educação
todos tiveram
formação deu para
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como trabalhar com esse o trabalho pedagógico
pedagógicos
documento

Fonte: Dados dos pesquisadores

Quando questionados referente a importância da formação ministrada, dos vinte
professores, sete proferiu que sim, pois, com a formação todos tiveram conhecimento sobre
como trabalhar com esse documento. Cinco professoras, afirmaram que sim, pois, a partir da
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formação deu para compreender como será o trabalho pedagógico. Oito professoras
destacaram que sim, porque a Educação Infantil passa a ter direcionamentos pedagógicos.
Gráfico 05: O Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, traz um
entendimento de trabalho voltado para o protagonismo da criança dando ênfase nas experiências
vivenciadas. Como você visualiza o trabalho partindo dessa concepção
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Muito bom, pois, o
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criança e suas
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Ótimo. Trabalha com
Necessário, pois,
as habilidades,
trabalha respeitando e
objetivos e vivências
considerando as
envolvendo o
especificidades da
ludicidade
criança

Fonte: Dados dos pesquisadores

Ao responderem se o Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação
Infantil, traz um entendimento de trabalho voltado para o protagonismo da criança dando
ênfase nas experiências vivenciadas. Seis professores elencam que muito bom, pois, o
trabalho considera a criança es suas vivencias. Oito professores colocaram que é ótimo pois,
trabalha com as habilidades, objetivos e vivencias envolvendo a ludicidade. Quatro
professores, pronunciaram que é necessário pois, trabalha respeitando e considerando aas
especificidades da criança. Para o INEP:
Diante disso, a formação de professores tornou-se um tema crucial,
implicado em qualquer discussão que visasse propor políticas públicas
para a educação escolar, devido ao reconhecimento de que os desafios
apresentados para a escola contemporânea exigiam/exigem um
patamar cada vez mais elevado de formação do seu corpo docente.
BRASIL, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep, p. 28. 2017).

A formação continuada de professores se faz necessário para que o mesmo possa refletir
sobre sua prática e buscar capacitar-se para enfrentar os desafios emergentes na instituição.
Não deve ser vista como algo imposto e burocrático que precisa ser feita para cumprir com
tempo destinado para a hora atividade. O professor precisa buscar e sentir a necessidade de
aprofundar seus conhecimentos. Não necessariamente a formação continuada deva ocorrer no
âmbito escolar. Elenca-se como formação continuada a busca pela teoria que respalda a
prática, podendo ser essa efetivada pelo professor individual em outro espaço.
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A formação ministrada, conforme destacaram os professores contribuíram para
compreensão do DRC-MT Educação Infantil. Porém, deixaram explícito em algumas
respostas a necessidade de aprofundamento nos estudos referente a esse documento, e que
isso acontecerá na formação continuada.

6 Considerações finais

Ao elaborar a formação ministrada sobre a Implementação do Documento Referência
Curricular para Educação Infantil, buscou levantar dados que apontassem se a formação
ministrada foi ao encontro do esperado pelos professores que atuam na Educação Infantil do
município de Nova Canãa do Norte.
Sendo uma frente de trabalho elencada pela equipe técnica estadual de Implementação
do DRC-MT Educação infantil, órgão responsável, que delega ações formativas para a Equipe
Regional e essa realiza nos municípios do seu polo as formações voltadas para o processo de
Implementação e posterior a implementação o acompanhamento das ações a serem efetivadas
nas instituições de ensino da Educação Básica.
Tendo em vista, que para a Educação Infantil o documento traz concepções pedagógicas
importantes de serem discutidas e compreendidas, para que de fato efetive as ações na escola,
houve a necessidade averiguar juntamente com os professores do município de Nova Canaã
do Norte se houve compreensão do documento na formação ministrada.
Entretanto, pontua que pelas respostas que a formação foi desenvolvida com êxito.
Evidentemente, que nas respostas são elencados as dificuldades e os receios ao se trabalhar
com o documento. As inquietações são pertinentes e positivas, pois, demonstram que estão
preocupados em compreender como se dará na prática a implementação do documento,
sobretudo no entendimento e elaboração do planejamento a luz do documento e das novas
terminologias, abordadas pelo mesmo.
Portanto, elenca que a pesquisa mostrou que o trabalho formativo desenvolvido, colhe a
importância da formação continuada para os profissionais da educação, pois diante das
dificuldades e problemáticas que emergem no âmbito escolar, faz-se necessário a formação
continuada para auxiliar na resolução dos problemas. A formação continuada é indispensável
para discutir e contribuir com embasamento teórico que associe com a prática.
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Considera-se que o trabalho realizado foi de suma importância e alcançou o objetivo
proposto, os participantes, demonstraram que mesmo tendo um receio pelo desafio exposto,
conseguiram por meio da formação minimizar os anseios e compreender como deve ser
efetivado a implementação do DRC-MT Educação Infantil nas escolas municipais de
Educação Infantil do município de Nova Canaã do Norte. Destaca, que por tratar-se de uma
política pública, a implementação do mesmo deve ser efetivada, porém, pontua que não há um
engessamento, pois o currículo de cada instituição precisa estar nítido nos planos de ensino,
planos de aula e nas vivencias das experiências desenvolvidas com os estudantes.
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Resumo:
Este relato apresenta resultados do estágio supervisionado realizado com a turma do 1° ano do 1° ciclo, período
vespertino, Escola Municipal Vicente Francisco da Silva, no município de Alta Floresta- MT. Com o objetivo de
adquirir experiências e vivências das práticas educativas referente a sala de sala, aproximação à realidade
profissional. Com o relato de experiência, objetiva apresentar a experiência vivenciada no âmbito escolar com a
prática da observação e da regência. Para isso, fez-se necessário o uso da metodologia qualitativa e, para
executar a ação, foram organizadas em duas etapas: observação e regência. Com a observação, pontuou dados
importantes no caderno de campo e, durante a regência, foi desenvolvido o planejamento elaborado nas aulas de
Estágio Supervisionado, com base em metodologias ativas. Sendo assim, considera que o referido estágio foi de
suma importância e contribuiu para o aperfeiçoamento acadêmico, frisando que o objetivo foi alcançado, mesmo
tendo conhecimento dos diferentes desafios da profissão, o mesmo veio consolidar a escolha pelo curso.
Palavras-chave: Estágio supervisionado. Alfabetização. Regência.

1 Introdução
O presente trabalho refere-se a um relato de experiência referente ao Estágio
Supervisionado, do curso de Pedagogia da Faculdade de Alta Floresta (FAF). Desenvolvido
com a turma do 1° ano do 1º ciclo da Escola Municipal Vicente Francisco da Silva. Objetivou
com o estágio adquirir experiências e vivências das práticas educativas referente a sala de
sala, aproximação à realidade profissional.
O Estágio Supervisionado é o primeiro contato que o acadêmico de licenciatura tem
com sua futura profissão, possibilitando um momento de pesquisa e reflexão sobre o ambiente
e a dinâmica escolar, oportunizando a aproximação com os alunos. Sendo crucial para a
formação dos futuros docentes e tornando a teoria exercida em sala de aula mais significativa,
pois oferece ao futuro professor a possibilidade de conhecer o ambiente escolar, seus aspectos
pedagógicos e administrativos, promovendo a percepção dos possíveis desafios que a
profissão irá oferecer.
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Pimenta e Gonçalves (1990), afirmam que: ‗‗A finalidade do estágio é proporcionar ao
aluno uma aproximação à realidade na qual atuará‖. Com isso, é possível realizar a conexão
entre teoria e prática, pois, somente os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso não
serão suficientes para a formação do futuro professor.
O estágio proporciona a reflexão, desenvolvendo a interação com o professor, alunos e
as demais pessoas da instituição, além da troca de experiências com a professora e os
estudantes da sala de regência, oportunizando experiências aos acadêmicos de relacionar a
teoria à prática.
Objetiva com o presente relato de experiência, apresentar a experiência vivenciada no
âmbito escolar com a prática da observação e regência. Para isso, faz-se o uso da metodologia
qualitativa.
Antes da prática houve o período de planejamento de aula sob a orientação da
professora regente de estágio, no qual orientou que o mesmo fosse elaborado com base nas
políticas públicas nacionais e estaduais, para executar a ação, organizou-se em duas etapas:
Observação e regência. Com a observação, pontuou dados importantes no caderno de campo e
na regência, desenvolveu o planejamento elaborado nas aulas de Estagio Supervisionado, com
base nas metodologias ativas.

2 Observação

A sala possuiu 27 alunos sendo crianças entre 6 a 7 anos de idade. Oito alunos com
dificuldades de aprendizagem detectadas no período de Observação e confirmadas pela
professora regente da turma, desses, quatro possuem laudos.
As crianças estão em seu período de alfabetização, e de acordo com Cagliari (2010, p.
07) ‗‘ A alfabetização é, sem dúvida, o momento mais importante da formação escolar de uma
pessoa, assim como a invenção da escrita foi o momento mais importante da história da
humanidade. ‗‘ Sendo assim, considerada a etapa mais importante da vida dos indivíduos em
seu processo escolar.
O estágio teve a duração de 20 horas, sendo oito de observação e doze de regência, no
mês de maio de 2019. Observa que a professora regente possui didática de sala de aula e
domínio de conteúdo. Pontua que às vezes faz intervenções sendo firme no seu
posicionamento, porém não autoritária. Como afirma Freire (1996, p. 68):
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É o meu bom senso que me adverte de que exercer a minha autoridade de professor
na classe, tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo tarefas, cobrando
a produção individual e coletiva do grupo não é sinal de autoritarismo de minha
parte. É a minha autoridade cumprindo o seu dever.

Na observação, as crianças assistiram a um vídeo referente ao meio ambiente, em
seguida a professora orientou os alunos nas atividades a serem desenvolvidas e uma delas foi:
desenhar e escrever duas frases referente ao vídeo, oportunizando aos estudantes desenvolver
a criatividade e trabalhar a alfabetização fazendo uso da escrita. Mesmo sendo muito difícil
atender estudantes individualmente, a professora desdobrou-se e fez o atendimento,
principalmente aos oito estudantes com dificuldades de aprendizagem.
O planejamento da professora é feito quinzenal, onde ela planeja quais atividades e
intervenções pedagógicas irão desenvolver. Elenca que os mesmos seguem as políticas
públicas nacionais e estaduais estão em conformidade com as competências e habilidades da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com o Documento Referência Curricular para
Mato Grosso (DRC), o planejamento também leva em consideração os diferentes níveis de
aprendizagem existente na sala de aula.
O planejamento coletivo é realizado uma vez por mês para abordar com os professores o
que a escola irá realizar durante o mês, exemplo: projetos e datas comemorativas, dentre
outras. Todas as decisões são feitas de forma coletiva, respeitando às opiniões e as ideias de
cada um.
Fica evidente que a escola trabalha de forma democrática tanto para as decisões como
para promover melhorias na aprendizagem dos estudantes. A escola possui Projeto Político
Pedagógico e Regimento Escolar, ambos estão sendo reestruturado e feito de forma coletiva
com a participação e a colaboração dos servidores, pais e professores.
Destaca que na turma observada, possui estudantes que tem dificuldades na realização
das atividades, porém, estão em processo de alfabetização e é necessário respeitar o tempo de
aprendizagem de cada um.
2.1 Regência
Para o planejamento desenvolvido no período de regência foi elaborado uma sequência
didática interdisciplinar envolvendo as disciplinas de: Língua Portuguesa, Matemática,
Ciência, Educação Física, Arte e Geografia. Fez uso do gênero textual parlenda e o texto
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escolhido para trabalhar foi: ‗‘corre cutia‘‘. Para todos os dias de regência foi realizada uma
leitura deleite.
Durante a regência fez uso da avaliação diagnóstica e formativa. Através da avaliação,
foi possível perceber o avanço individual de cada aluno e identificar dificuldades para
intervir.
No primeiro dia da regência as crianças estavam agitadas, porém, no decorrer do
estágio, eles foram acostumando e adquiriu-se a confiança e o respeito dos mesmos e isso
facilitou o processo de ensino-aprendizagem. Nas aulas envolveu-se a ludicidade realizando
brincadeiras, sendo essenciais no processo de estreitar laços de amizade. Algumas
brincadeiras como: brincadeira da ‗‘ Forca‘‘, além de contribuir na concentração eles
conhecerem palavras novas.
Ao trabalhar o texto ―Corri Cutia‖, realizou interpretação implícita e explicita,
enfatizando a oralidade. Na escrita, partiu-se do texto e fez uso de palavras chave do mesmo
para alfabetizar. Direcionando para as sílabas e o reconhecimento da letra C na parlenda.
Posteriormente as crianças realizaram a atividade da ―parlenda fatiada‖, o objetivo da
atividade era recortar a parlenda em tiras e colar em ordem. Foi à atividade que eles mais
sentiram dificuldade, porém houve empenho e interesse da turma para a finalização da
atividade.
Além das orientações feitas na lousa, direcionou-se atendimento nas carteiras de acordo
com dificuldades que os estudantes tinham. Essa intervenção foi prevista no planejamento.
Como afirma o Documento Referência Curricular para Mato Grosso, (2018), as intervenções
pedagógicas estão estreitamente ligadas ao planejamento, por encontrar-se dentro a
constatação das variedades existentes entre os níveis de aprendizagens dos alunos e a utilidade das
decisões acerca das possibilidades que os professores têm em promover a aprendizagens de todos.

A turma confeccionou a dobradura de uma casa, atividade lúdica, que envolveu atenção
e concentração, ficaram curiosas e animadas para confeccionar a casa. Eles pintaram e
desenharam portas e janelas, e o que mais a criatividade de cada um proporcionou.
Destaca a importância do lúdico na sala de aula, de tornar a aula mais prazerosa e
divertida, pois através do lúdico as crianças assimilam os conteúdos com mais facilidade, pois
o mesmo promove um ambiente alegre. Quanto mais prazerosa as aulas forem mais interesse
os alunos irão ter, pois aprender brincando possibilita aprendizagem significativa.
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De acordo com Teixeira (2012, p 49.) ―A atividade lúdica é, portanto, uma das formas
pelas quais a criança se apropria do mundo, e pela qual o mundo humano entra em seu
processo de constituição, enquanto sujeito histórico‖. Aprender brincando é mais atrativo,
pois foge do ensino mecânico e tradicional, de forma que as crianças se sentem mais
motivadas e alegres.
Dando ênfase na leitura, interpretação e escrita, desenvolveu atividades com a família
silábica da letra C, e outras partindo da sílaba mediana e final. Conforme iam elencando
palavras que tinham a letra C, a professora estagiaria escrevia na lousa e indagava essa
palavra possui a letra C? Problematizando.
Foi selecionada a palavra ‗‘ Casa‘‘ da parlenda e separada em sílabas coletivamente. As
crianças foram dizendo algumas palavras iniciadas com a sílaba CA e elas foram escritas no
quadro. Nessa atividade elas não tiveram dificuldade em dizer as palavras oralmente, mas
algumas crianças tiveram dificuldade em transcrever da lousa para o caderno.
Para finalizar, contagem através de feijões, essa atividade foi realizada em dupla para
que ambos pudessem se ajudar, e conforme o número era colocado no quadro às crianças
teriam que representar a quantidade equivalente ao número. Fez uso de feijões e copo
descartáveis, sendo possível trabalhar a matemática, ciências e geografia. Deu ênfase ao
alimento feijão, a importância de consumir e que o mesmo se refere a um alimento. Na
geografia abordou o plantio do feijão. Oralmente fez uma exposição referente alimentação
saudável, problematizando, com questionamentos implícitos e explícitos referente à temática.

Figura 1 – Contagem através de feijão

Fonte: Suelen de Paula Cordeiro (2019).
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Continuando com o desenvolvimento da sequência didática elaborada, ocorreu a
construção de um texto coletivo, tendo o professor como escriba O texto produzido era
referente à parlenda, trabalhada durante a regência. A história iniciou-se pela a primeira
criança sentada na primeira cadeira do lado direito, o mesmo nomeou o texto ‗‘ A cutia
desastrada‘‘, e cada criança contribuiu na construção do texto.
Outra atividade desenvolvida foi: Cada criança tinha que retirar uma letra do alfabeto de
uma caixa, partindo da mesma perguntou-se quais palavras poderiam serem escritas com
aquela letra. Após dizerem direcionavam até a lousa para escrever a palavra. A atividade
desenvolvida além de ser atrativa, levou os estudantes a aprenderem palavras novas e
desenvolveram a escrita e a leitura, os alunos tinham a oportunidade de escrever a palavra
desejada conforme a letra sorteada, sendo autores de sua aprendizagem. Segundo o
Documento de referência curricular para Mato Grosso, (2018), as metodologias ativas
proporcionam a autonomia dos estudantes e na ―personalização do ensino‖. Algumas crianças
tiveram dificuldade para escrever as palavras, necessitando de auxilio, nesse momento foi
possível novamente problematizar a atividade, onde envolvia os demais estudantes para
informar quais silabas eram necessárias para compor a palavra.

Figura 2- Desenvolvimento da escrita

Fonte: Suelen de Paula Cordeiro (2019).

Encerrando o estágio de regência, conduziu os estudantes para desenvolver a atividade
de mímica, o objetivo era imitar o animal selecionado representando a ação aos
colegas utilizando gestos e expressões faciais, contextualizando com o texto trabalhado. Nessa
atividade as crianças se expressaram, fazendo uso da linguagem corporal, além de conhecer
diferentes animais e a forma como eles se expressam. A cada animal representado brevemente
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discorria sobre ele como: Sua alimentação, onde vivem se são animais domésticos ou
selvagens.
Figura 3 – Encerramento

Fonte: Suelen de Paula Cordeiro (2019).

3 Considerações finais

Pontua a importância da observação e da regência no estágio supervisionado para a
formação acadêmica do Pedagogo. Por meio dele é oportunizado o contato com a sala de aula,
e a relação entre a teoria e a prática. Passa-se a conhecer esse universo que na sociedade
atual, não tem recebido a importância necessária. É no espaço escolar que efetiva a relação
alunos e estudantes e ocorre aprendizagem formal, propiciando a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária.
O estágio possibilita ao acadêmico a percepção dos desafios que irá encontrar no
ambiente escolar. Conhecer a realidade que encontraremos, pois, nas salas de aulas, muitas
vezes precárias, superlotadas e com estudantes de diferentes níveis de aprendizagens,
socioeconômicos e culturais isso reforça a importância da teoria para compreender tamanha
diversidade, bem como saber elaborar um bom planejamento. Encontraremos crianças com
diferentes níveis de aprendizagem, necessitando de adaptação em seu planejamento e
intervenções pedagógica.
Além disso, é importante que o professor desenvolva um bom planejamento de aula,
promovendo atividades lúdicas trazendo a dinâmica em suas aulas, tornando-a mais prazerosa
e divertida, pois através do lúdico desperta o interesse das crianças, deixando a aula mais
atrativa.
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Cabe ainda a esse profissional o ―professor‖ ter didática, domínio de sala e de conteúdo,
saber envolver, cativar os estudantes. Estar em constante aperfeiçoamento e envolver os
estudantes no processo que envolve a aprendizagem.
Sendo assim, considera que o referido estágio foi de suma importância e contribuiu para
o aperfeiçoamento acadêmico, pontuando que o objetivo foi alcançado e mesmo tendo
conhecimento dos diferentes desafios da profissão, o mesmo veio consolidar a escolha pelo
curso.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O USO DO ESPELHO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Profª Drª. Edenar Souza Monteiro (UNIC) – edenar.m@gmail.com
Fabiana Flavia de Magalhães Nascimento (UNIC) – f.flavianas@gmail.com
Resumo:
O presente texto apresenta um relato de experiência que ocorreu durante um projeto de adequação do espaço
utilizado pelas crianças, onde inserimos um novo objeto na sala da Educação Infantil que tem 13 crianças de 1
ano até 1 ano e 11 meses, de uma determinada creche municipal em Várzea Grande. Desta maneira descrevemos
o percurso para que possamos compreender como ocorre o processo de apropriação do conhecimento de si, por
meio da organização do espaço físico da sala. Os principais subsídios teóricos deste relato de experiência é o
referencial curricular nacional da educação infantil (RCNEI) e os autores Kramer (2009) e Zabalza (1998)
subsidiam a discussão teórica. Conseguimos perceber que com o enriquecimento do espaço com o espelho
possibilitou que as crianças se reconhecessem através da imagem projetada.
Palavras-chave: Identidade. Educação Infantil. Espelho.

1 Introdução

Este relato de experiência busca compreender como ocorre o processo de apropriação
do conhecimento de si, por meio da organização do espaço físico da sala. Para isso
desenvolvemos um projeto de inserção de um espelho na sala da Educação Infantil, de uma
creche municipal localizada em Várzea Grande.
Muitas têm sido as discussões sobre a educação das crianças de 0 a 5 anos, revelando
que a área da Educação infantil vive um intenso processo de revisão de concepções e de
seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras da aprendizagem e
desenvolvimento das crianças atendidas em creches e pré-escolas.
A discussão sobre como orientar o trabalho pedagógico junto às crianças tem sido
tema de estudos e reflexões nos cursos de formação de profissionais desta etapa de ensino.
Como tais, temos um lugar garantido e privilegiado, contudo com grandes responsabilidades,
o que nos leva a refletir sobre o nosso papel e influência no desenvolvimento e aprendizagens
dos pequenos, por tais motivos é de extrema relevância o comprometimento de saberes e
experiências vivenciadas pelos profissionais da Educação Infantil.
O docente tem o papel primordial na intermediação de conhecimentos e na construção
deles, de maneira significativa e prazerosa. No decorrer do estudo relataremos como ocorreu o
desenvolvimento do projeto e principalmente o contato das crianças com as imagens das fotos
e dos espelhos.
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2 Desenvolvimento

A turma que realizamos a adequação no espaço físico era composta por criança de 1
ano e 6 meses, todas ainda estavam na fralda e na mamadeira, no total eram 13 crianças,
sendo que uma com diagnóstico de síndrome de dawn e essa turminha era atendida por uma
equipe profissional composta por: 1(uma) professora, 1(uma) Técnica de Desenvolvimento
Infantil (TDI) e outra Técnica de Desenvolvimento Especializado (TDEE).
O espaço físico da sala era limitado, inclusive na hora do sono quase não cabia todos
os colchões, ficavam amontoados e sobrepostos, não restando espaços entre eles, porque ainda
havia um armário e uma mesa média com cadeiras. Diante das circunstancias, pensamos e
complementar o espaço com um objeto que não tomasse mais espaço da sala e que
beneficiasse o desenvolvimento das crianças desta turma.
Então o desafio era ter uma atividade permanente que atendesse as necessidades
básicas de cuidados, aprendizagens e de prazer às crianças. E que considerasse
primordialmente,
―a organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento
fundamental para a prática educativa com crianças pequenas. Isso implica que, para
cada trabalho realizado com as crianças, deve-se planejar a forma mais adequada de
organizar o mobiliário dentro da sala, assim como introduzir materiais específicos
para a montagem de ambientes novos (...)‖ (RCNEI, vol 1, p. 58)

Diante das experiências vivenciadas na turma, percebemos que quando as crianças brincavam
com os brinquedos elas sempre procuravam espelhos, brinquedos que proporcionavam a elas
o seu reflexo e sempre que viam a sua imagem elas sorriam, demonstrando prazer em
reconhecer o seu rosto.
Fixamos na parede dois espelhos pequenos um perto do outro, neste momento chamou
a atenção das crianças, despertamos nelas a curiosidade em saber o que estávamos fazendo na
parede da sala. Assim elas aglomeraram em frente aos espelhos e prontamente todas queriam
se olhar, um olhava para o outro, algumas fizeram imitações, mandavam beijos, mexiam os
olhos, a boca, mostravam a língua, observamos diversos gestos. É importante dizer que,
―a imitação é resultado da capacidade de a criança observar e aprender com os
outros e de seu desejo de se identificar com eles, ser aceita e de diferenciar-se. É
entendida aqui como reconstrução interna e não meramente uma cópia ou repetição
mecânica.‖ (RCNEI, vol 2, p. 22)
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Neste sentido, a criança inventa e reinventa, além de se reconhecer no reflexo do espelho,
podendo explorar seu corpo e construir a sua identidade, eles passaram a ter uma conexão
forte com os espelhos da sala.
As crianças apropriaram dos espelhos de modo prazeroso e significativo, de maneira a
demonstrar que ―os brinquedos e demais materiais precisam estar dispostos de forma
acessível às crianças, permitindo seu uso autônomo, sua visibilidade, bem como uma
organização que possibilite identificar os critérios de ordenação‖. (RCNEI, vol 1, p. 71), ou
seja, a criança aprende tendo contato com os materiais, explorando, identificando, tocando e
conhecendo.
No aspecto coletivo, pelos espelhos serem pequenos eles estabeleceram uma relação de
cooperação com o outro, cada momento era vez de um se ver no espelho e respeitosamente
cediam para que o outro pudesse usar, além do mais percebemos que as crianças passaram a
ser mais autônomas sobre o objeto.
Notamos que a disposição de objetos atraentes ao alcance das crianças auxiliou as
interações, uma vez que servem como suporte e estímulo para o encadeamento das ações.
Após identificarmos esses aspectos descritos acima e que os espelhos fixados na parede da
sala, estavam contribuindo para a interação e socialização das crianças, resolvemos
intensificar a identificação de si e de outros colegas, criando uma chamada interativa, com as
fotos das 13 (treze) crianças e uma borboleta, como ser observado pela imagem.

8 Considerações finais

No desenvolvimento desta pequena e significativa mudança no espaço físico da sala,
percebemos que ―a estruturação do espaço em áreas menores, o que possibilita mais
intimidade e segurança, tende a ser fator facilitador‖ (RCNEI, vol 2, p. 32). Ou seja, pela sala
ser pequena as crianças transitavam mais e olhavam várias vezes no espelho, e pelo fato de
terem brinquedos dispostos na sala a interação ocorreu com mais facilidade.
Diante dos resultados positivos tivemos que colocar um espelho maior da altura deles
para que pudessem visualizar o corpo todo e partir disso conhecer a si próprio a partir da sua
própria imagem.
Portanto mesmo que a transformação seja ínfima do espaço físico, é válido repensar
sobre o que é importante oportunizar as crianças pequenas o momento de brincar a frente do
espelho para que possam explorar as imitações através dos gestos faciais como beijos, fazer
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caretas, mostrar língua e até falar algumas palavras como o nome dos colegas ou o nome de
alguns objetos como: bola, boneca, carro, moto, etc.
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“EU ME DIVERTI O SUFICIENTE NAS AULAS”: SOBRE
EDUCAÇÃO, ARTE E PATRIMÔNIO NO CONTEXTO ESCOLAR
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Resumo:
O presente estudo refere-se a análise das significações de crianças sobre suas vivências em uma oficina artísticocultural promovida pelo Ponto de Cultura Casa Silva Freire, realizada em uma Escola Municipal de Educação
Básica em Cuiabá. O trabalho objetivou contribuir para potencializar o Projeto Político Pedagógico da escola por
meio de oficinas de arte e literatura privilegiando os eixos: identidade local, alfabetização significativa e Arte
como propulsora da Educação. O referencial teórico utilizado fundamentou-se nos pressupostos da Teoria
Histórico-Cultural (VIGOTSKI, 2009, 2010) em diálogo com os estudos sobre autorias infantis.
Metodologicamente, no contexto das oficinas realizadas, pautou-se pela observação participante e em entrevistas
semiestruturadas em contexto lúdico. As significações infantis revelam que as atividades desenvolvidas
potencializaram, fortaleceram e ampliaram o Projeto Político Pedagógico da escola e a alfabetização
significativa com as crianças, além de potencializar as autorias infantis.
Palavras-chave: Educação Patrimonial. Literatura. Significação. Aprendizagem escolar.

1 Introdução
O presente estudo intenta analisar as significações de crianças sobre suas vivências em
uma oficina artístico-cultural promovida pelo Ponto de Cultura Casa Silva Freire33, realizada
na Escola Municipal de Educação Básica Silva Freire. As ações culturais no interior da escola
estavam alinhadas a um projeto maior dedicado a ocupação criativa do centro histórico de
Cuiabá – Arte e Cultura na Mandioca.
Deste modo, a presente análise orienta-se pela seguinte questão: Em que medida ações
educativas, orientadas pelo diálogo entre Patrimônio Cultural e linguagens artísticas, podem
contribuir para o fortalecimento do Projeto Político Pedagógico de uma escola cujo eixo
principal privilegia a relação da criança com a cidade? Para tanto, este recorte do estudo
privilegiou a escuta das crianças participantes, alunos e alunas da escola, sobre suas vivências
no projeto.

33

A Casa Silva Freire foi contemplada como Ponto de Cultura pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e
passou a atuar no Programa Cultura Viva da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da
Cultura (MinC). Em 2018 realizou, na qualidade de ponto de cultura ações em parceria com a Escola de
Educação Básica Silva Freire, Bendito Santo Ateliê e o Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância
(GPPIN/UFMT-projeto de extensão Rede de Apoio à Infância: interfaces com a Psicologia e Pedagogia). Este
último dedicou-se ao registro das significações dos participantes sobre suas vivências no projeto. Foram
escutados professores, familiares e crianças por meio de metodologias específicas.
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A oficina realizada buscou contribuir para a implementação do Projeto Político
Pedagógico da Escola levando em consideração os seguintes eixos: identidade local,
alfabetização significativa, Arte como propulsora da Educação, ludicidade e narrativa.
As oficinas artísticas culturais desenvolvidas objetivou acesso ao conhecimento sobre
a história local através da Arte, a construção de repertórios que podem auxiliar na criação de
novas vivências escolares e transformações da prática docente, assim como novas formas de
mediação

do

conhecimento

considerando

possíveis

práticas

potencializadoras

da

aprendizagem (a escrita em nível de sentido pessoal e a construção coletiva de saberes), que
atuam na zona de desenvolvimento iminente de crianças, dos docentes e da comunidade.

2 A Teoria Histórico-Cultural

A abordagem histórico-cultural, que possui como principal percursor Lev
Semionovitch Vigotski, anuncia o desenvolvimento humano a partir das dimensões social,
histórica e cultural.
Segundo esta perspectiva a vivência (unidade regente constituída pela pessoa e o seu
meio- físico, social ou imaginário) caracteriza-se como o motor do desenvolvimento, instância
responsável pela constituição da consciência ou plano interno de atividade mental, âmbito de
atuação das funções mentais superiores. De acordo com a lei genética do desenvolvimento
cultural, o desenvolvimento da função mental superior ocorre em dois planos: o plano
interpsicológico (entre pessoas) e o plano intrapsicológico, constituído a partir da
internalização ou enraizamento dos significados compartilhados nas vivências.
Aguiar e Ozella (2013) firmam que na constituição dialética do homem o plano
individual não representa a transposição do social. ―O indivíduo modifica o social, transforma
o social em psicológico e, assim, cria a possibilidade do novo. Isso posto, podemos afirmar
que a linguagem seria o instrumento fundamental nesse processo de constituição do homem‖
(AGUIAR; OZELLA, 2013, p. 303).
O desenvolvimento humano é portanto um fenômeno que se constitui pela dimensão
da adaptação e reprodução, quando se apoia na memória social (tradição) e pela dimensão da
criação, na medida que propicia a construção de novos sentidos sobre a realidade.
Seja como reprodução, seja como criação os processos de aprendizagem e
desenvolvimento humano prescindem de mediação social e semiótica sendo importante a
compreensão de que tal desenvolvimento é alavancado pela aprendizagem que o antecede.
Isto porque segundo Vigotski (2004, apud PRESTES, 2010) o desenvolvimento da criança
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ocorre em uma relação dialética entre a zona de desenvolvimento real, caracterizada a partir
daquilo que a criança consegue realizar de forma independente e a zona de desenvolvimento
possível, que anuncia aquilo que a criança pode chegar a realizar. Entre essas duas zonas de
desenvolvimento encontra-se a zona de desenvolvimento iminente (ZDI), na qual a criança
consegue realizar novas aprendizagens com a instrução de um mediador.
A mediação pelos signos possibilita e sustenta a relação social, pois é um processo de
significação. A mesma não se restringe a presença física do outro, ocorre através da palavra,
do signo, da semiótica, dos instrumentos de mediação atuando e se constituindo no e pelo
delineamento de atividade guia (LEONTIEV, 1981, apud PRESTES, 2010).
As atividades guias propiciam o desenvolvimento iminente anunciado pela emergência
de neoformações psíquicas que ampliam a capacidade de significação sobre a realidade
modificando a situação social de desenvolvimento (nível de tomada de consciência sobre a
realidade).
No âmbito do presente estudo, compreende-se que as oficinas de caráter artístico
cultural ao mesmo tempo que anunciam, pela via da mediação, a memória social e a dimensão
da tradição, revelam, por meio das expressões artísticas de poetas, músicos, cineasta e dos
próprios participantes, suas singularidades criativas tomando-as como possibilidades que
delineiam modos de ser e estar no mundo.
Neste particular torna-se importante analisar a unidade regente Sentido e Significado
como categoria teórica útil para acessar as vivências. Vale destacar que a teoria históricocultural postula formulações sobre as zonas de sentido e significado que vão ao encontro de
como o sujeito pode interpretar o mundo.
Desse modo, pode-se dizer que o significado é uma das zonas de sentido, a mais
estável e precisa. Ela permanece estável ao longo de todas as alterações de sentido, pode-se
dizer que é a zona mais convencional e dicionarizado do sentido. Por sua vez, o sentido
predomina sobre o significado pois é um todo complexo que apresenta diversas zonas de
estabilidade desiguais, nas quais a mais estável é o significado, podendo ser modificado de
acordo com o contexto em que aparece, consequentemente, diferentes contextos apresentam
diferentes sentidos para uma palavra.
No entanto, o sentido não é pessoal enquanto individual mas é constituído na dinâmica
dialógica, se refere a dimensão criativa e afetiva da significação. A presença da unidade
sentido e significado impulsiona novas conexões e novas atividades da consciência, fato que
possibilita pensar que, nas relações vivenciadas no interior das oficinas artísticas e culturais
são ativados processos de significações importantes contribuindo para a emergência de
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desenvolvimento dos atores sociais envolvidos.

3 Metodologia
Os dados foram gerados a partir da escuta das crianças que participaram das oficinas
um dia após sua realização. A oficina em pauta foi intitulada de Desvendando sons na poesia
de Silva Freire e constituiu-se de vivência musical por meio de experimentação inspirada no
poema ―Rondon: silêncio orgânico das flores‖ (evidencia a relação estabelecida entre Rondon
e os povos indígenas) e a musicalidade dos índios (canto Aruanã) com a mediação dos artistas
e arte-educadores Estela Ceregatti e John Stuart.
A realização das atividades e a construção dos diálogos pautaram-se na postura de
adulto atípico. Dessa maneira, não foi exercida uma posição de autoridade desnecessária
sobre a criança, mas sim de respeito a sua subjetividade, visto que segundo Corsaro (2005), a
postura e adulto atípico consiste na tentativa de superação ou minimização da ideia
adultocêntrica existente.
A partir desta orientação as entrevistas com as crianças foram realizadas ao longo de
uma brincadeira simbólica intitulada: ―A toca da onça‖. A mesma foi realizada na biblioteca
da escola por meio da ideia de torná-la um lugar imaginário. As crianças foram estimuladas a
seguir uma trilha de patinhas de onça até chegarem na toca da onça, quando se dava início a
uma brincadeira simbólica: Dona onça quer saber o que aconteceu na escola ontem?
As entrevistas foram realizadas individualmente orientando-se pelos seguintes
questionamentos: ―um colega faltou à aula ontem, e soube que aconteceu um monte de coisas
aqui na escola. Como você contaria o que aconteceu à ele e o que você achou desse monte de
coisas?‖.
Questões encorajadoras foram anunciadas ao longo do diálogo, tai como:
1. O que vocês fizeram ontem aqui na escola? Quais produções foram realizadas
durante a oficina?
2. Como você se sentiu durante a oficina?
3. E como você se sentiu ao perceber o que você conseguiu produzir?

Também foram efetuadas perguntas temáticas relacionadas a aprendizagem das
palavras.
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1. Você precisou usar o que você já sabia sobre as palavras para entender a oficina e
participar dela?
2. Você descobriu algo sobre as palavras durante/e ou depois da oficina? Quais
descobertas fez?

Os dados foram analisados compreensivamente, inspirando-se na identificação de
núcleos de significação.

4 Discussão e análise compreensiva dos dados
Os dados foram analisados orientados por marcadores semânticos. Em sua maioria, as
crianças adoraram a oficina com os instrumentos e pediam para que acontecessem de novo.
Reconheceram a produção a qual participaram, e como conheceram coisas e palavras novas,
as quais queriam que fizesse parte do seu dia-a-dia. Algumas crianças eram mais tímidas que
outras e nas entrevistas em trio concordavam com aqueles que falavam mais.
No que tange às respostas das crianças, o primeiro aspecto que se ressalta é a
atribuição da expressão mais recorrente: ―foi muito legal‖, evidenciando o entusiasmo pelo
caráter do inusitado, possibilitado pela oficina, a vinculação da Arte com a atividade
cotidiana escolar, qual seja, a da alfabetização.
O segundo aspecto foi a relação com os instrumentos e a música, vários relatos
trouxeram esse elemento da novidade propiciado pela oportunidade de conhecer instrumentos
diferenciados, pois a maioria se tratava de instrumentos de percussão, que reproduziam sons
da natureza – água, pássaros, folhas, vento etc.
Em terceiro lugar, pode-se dizer que o fato de a oficina ter proposto um espaço
vivencial, oportunizou às crianças sentirem-se protagonista da produção, muitas delas
relataram ter sentido que produziram parte da música, tendo sido esta mesma a proposta da
oficina.
Ainda sobre a avaliação dos impactos, observa-se que para a produção foi proposto às
crianças a interação com as palavras e frases do poema ―O silêncio orgânico das flores‖.
Neste âmbito se desenhou a intencionalidade da unidade escolar em promover esta oficina
enquanto estímulo para o processo de reflexão acerca da alfabetização significativa. Desse
modo, com o intuito de compreender como se estabeleceu para as crianças a proposta da
interação com as palavras e frases do poema escolhido é que foram delineadas as perguntas
temáticas.
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No que se refere a primeira delas, foi praticamente consensual (dentro do universo de
crianças entrevistadas) a percepção de que para a participação na oficina elas tiveram que
utilizar do repertório de palavras que possuíam, o que para algumas parece ter promovido
uma sensação confortável e para outras (aquelas que demonstraram maior dificuldade na
leitura dos trechos que foram divididos) não tão confortável assim.
Aqui cabe ressaltar que o tempo das oficinas foi um fator limitante, pois as mediações
que seriam necessárias nas relações entre essas crianças e os monitores e monitoras da oficina,
com a finalidade de tornar a situação menos desconfortável, não puderam ser desenvolvidas
com a qualidade requerida.
Em relação à segunda pergunta do bloco temático, pode-se afirmar que para aquelas
crianças que demonstraram estar mais confortáveis na interação com a leitura dos trechos, foi
possível a percepção da descoberta de algo novo sobre as palavras, ainda que a maioria delas
não tenha identificado o que de novo especificamente.
Em geral, as crianças conectaram o aprendizado de novas palavras a conhecer um
pouco mais sobre a vida do Bugrinho. Isso revelou, de modo muito interessante, a apreensão
delas acerca do processo de aprendizado de novas palavras contextualizado a um poema,
criado pelo poeta Silva Freire (apelido de criança: Bugrinho), tendo sido trabalhado o poema
―Silêncio Orgânico das Flores‖.
No universo semântico mobilizado pelas crianças para significarem as suas impressões
sobre a oficina que participaram pode-se destacar o seguinte:

[...] eu nunca tinha feito uma aula dessas;
[...] eu me diverti o suficiente na aula;
[...] eu amei a aula;
[...] achei muito legal;
[...] era a primeira vez que eu tinha ouvido algumas palavras;
[...] conheci mais sobre o Bugrinho;
[...] descobri um monte de coisas.
A análise de tais excertos revelam que, para as crianças, a informação, o aprendizado
foi vivenciado como descoberta auto-iniciada e significativa. O que se revelou uma
descoberta parece ter sido muito mais do que novas palavras e informações sobre a biografia
de Bugrinho. As crianças anunciam que descobriram que é possível gostar e se divertir na
aula em um movimento por meio do qual a racionalidade e a afetividade se apresentam de
forma indissociável.
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5 Considerações finais
De modo geral, as significações infantis sobre o trabalho empreendido no diálogo com
a Educação, Arte e Patrimônio revelam a existência de dimensões variadas e complementares
acerca de suas vivências. Destaca-se para análise as seguintes: a dimensão informacional; a
dimensão estética; a dimensão técnica; a dimensão identitária.
No que concerne a dimensão informacional verifica-se a circulação de saberes em
contexto coletivo das crianças, que envolve o conhecimento de novas palavras e a ampliação
de repertório cultural.
Em relação a dimensão estética observa-se as novas descobertas, especialmente a
descoberta de diferentes linguagens e possibilidades de expressividade.
A dimensão técnica, envolve como fazer, como produzir música por meio de poemas e
instrumentos musicais e a dimensão identitária, observa-se ao anunciar o protagonismo
infantil, e a visibilidade social da criança, por meio de seus processos autorais ancorados na
significação de si como ser de possibilidades.
Ao considerar tais dimensões do processo de significação infantil pode-se concluir
que as atividades empreendida atuaram na iminência do desenvolvimento promovendo
processos de aprendizagem e impactando na situação social de desenvolvimento das crianças.
O Ponto de Cultura da Casa Silva Freire, tinha como proposta o estabelecimento de
uma relação orgânica com o processo de desenvolvimento comunitário que já vem sendo
desenvolvido na unidade escolar por meio do Projeto Político Pedagógico Bugrinho, Rondon,
Cibaé e nós: sonho que se sonha junto desde Mimoso. Desse modo, segundo as significações
das crianças participantes, pode-se afirmar que as atividades desenvolvidas potencializaram,
fortaleceram e ampliaram o Projeto Político Pedagógico e a alfabetização significativa.
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“PARTICIPA COMPRANDO INGRESSO. EU NÃO PARTICIPEI NÃO”:
O QUE DIZEM AS CRIANÇAS DE CUIABÁ SOBRE A COPA DO
MUNDO 2014
Jeysson Ricardo Fernandes da Cunha (PPGE/UFMT) – jeyssonrf10@gmail.com

Resumo:
Este estudo intenta compreender as representações sociais de crianças sobre a Copa do Mundo em Cuiabá
considerando suas fontes de informação sobre o megaevento. Parte do princípio que a significação do espaço
social é construída no diálogo com a cultura e com a história e tem potencial para afetar o acesso e as restrições
dos sujeitos na cidade e nos seus eventos. A orientação teórica adotada neste estudo se propõe articular a Teoria
das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2012; 2013) e estudos de sua colaboradora Jodelet (2001a; 2001b;
2002) em diálogo com a Teoria Histórico-Cultural (VIGOTSKI, 2010). Soma-se aos importantes diálogos os
estudos sobre espaços públicos de Sennett (2014) e de Jovchelovitch (2000) sobre as esferas pública e privada e
sua construção simbólica. Tem-se como sujeitos deste estudo 40 crianças estudantes da rede pública de Cuiabá.
A metodologia usada privilegia uma compreensão psicossocial dos fenômenos urbanos e teve como instrumento
de produção de dados o método de entrevista semiestruturada. A entrevista foi transcrita e processada no
software ALCESTE. Posteriormente foi analisado segundo a noção de Núcleos de Significação (AGUIAR;
OZELLA, 2006). As representações sociais das crianças deste estudo apontam para três questões centrais: 1) a
participação da criança na Copa do Mundo foi mediatizada, isto é, alcançada como expectadora e fora dos
processos decisórios; 2) a condição financeira foi um regulador para o acesso ao megaevento; e 3) os
mecanismos neoliberais concorrem para fixar normas e delimitar a vivência de exclusão.
Palavras-chave: Representações Sociais; Crianças; Copa do Mundo; Megaevento.

1 Introdução
As transformações na cena pública promovem certo estranhamento, afetando a
significação e a inserção das crianças no espaço público fato que promove a emergência de
representações sociais. Desta forma, pensar a cidade como um espaço social é, sobretudo,
considerá-la como um amplo ambiente de possibilidades educativas que oferece, às vivências
dos sujeitos, contornos significativos para o desenvolvimento humano e social, permeados
pelos elementos históricos e simbólicos socialmente construídos34.
A cidade é tomada por este estudo como material, artefato e matriz, inspirada nas
concepções de Suzanne Searget (1981 apud JODELET, 2002). A cidade como material
sugere que o espaço construído estabelece, para o sujeito, oportunidades e imposições,
limitações para sua ação e para a concretização de seus objetivos. É concebida como artefato
porque é resultado de uma produção humana e materializada em objetos, lugares e práticas
sociais ligadas às relações e aos modelos culturais de uma determinada época e tempo. É
tomada como matriz, pois possibilita constituir, a partir de suas transformações, novos modos
de viver e de se relacionar. De acordo com as formas de análise acerca do meio ambiente
34
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nota-se seu caráter sociofísico, no qual o ―indivíduo se relacionará por meio de um filtro de
ideias, crenças, valores e sentimentos, cujo caráter social está vinculado, naturalmente, às
ideias de pertencimento e à sua participação social‖ (JODELET, 2002, p. 37).
Desta forma, os espaços da cidade terão influência na constituição das identidades
pessoal e social. Esse papel se refere ao que Proshansky (1976 apud JODELET, 2002)
denominou de identidades dos lugares. Para Jodelet (2002, p. 37), ―Os lugares físicos e suas
características específicas podem ser vistos e utilizados de diferentes formas, para proteger a
identidade pessoal, em particular, segundo Proshansky, contra uma baixa estima de si
mesmo‖.
Dentro deste contexto, este estudo parte da seguinte problematização: como se deu a
participação das crianças, segundo elas mesmas, na Copa do Mundo 2014 subsediada em
Cuiabá?
Para tanto, tem-se como objetivo compreender as representações sociais de crianças
sobre a Copa do Mundo em Cuiabá considerando suas fontes de informação sobre o
megaevento.
A orientação teórica adotada neste estudo se propõe articular a Teoria das
Representações Sociais (MOSCOVICI, 2012; 2013) e estudos de sua colaboradora Jodelet
(2001a; 2001b; 2002) com a Teoria Histórico-Cultural (VIGOTSKI, 2010). Soma-se aos
importantes diálogos os estudos sobre espaços públicos de Sennett (2014) e de Jovchelovitch
(2000) sobre as esferas pública e privada e sua construção simbólica.
Desta forma, nota-se a importância de se pensar o desenvolvimento infantil e a
construção do conhecimento social da criança como processos inerentes e fundamentais,
sendo os espaços da cidade e a mídia, elementos basilares para ambos os processos.

1 Representações sociais: um conhecimento do cotidiano

O ato de representar socialmente é um ato de transformar inquietudes cotidianas em
formas familiares. São fenômenos complexos ativados na e pela a ação social dos sujeitos.
Inaugurada pelo Psicólogo romeno Moscovici (2012), a Teoria das Representações Sociais
tem se interessado pelo estudo científico do senso comum que privilegia o diálogo entre
mundo externo e interno, sendo sujeito e objeto constituído e constituinte, conforme se situa
no universo social e material, rejeitando assim quaisquer movimentos dicotômicos para com
os seres humanos.
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A partir disso, Moscovici (2012, p. 46) afirma que as representações dão sentido ao
comportamento, integrando-o ―numa rede de relações na qual está ligado ao objeto,
fornecendo, ao mesmo tempo, as noções, as teorias e o fundo de observações que tornam
essas relações possíveis e eficazes‖.
Jodelet (2001) afirma ainda que essa forma de saber é diferenciada de outras, como por
exemplo, do conhecimento científico. No entanto, pelo seu compromisso para com a vida
social dos sujeitos e a possibilidade de compreensão dos processos cognitivos e interações
sociais, este tipo de saber popular (ingênuo ou senso comum) têm legitimidade.
Abric (1998) apresentou quatro funções das representações sociais: de saber; de
orientação, identitária e justificadora. Em relação à função de saber, os sujeitos e grupos
elaboram um quadro de referências que visa edificar o funcionamento cognitivo comum que
possibilite explicar e compreender a realidade a partir de um consenso articulado por meio do
compartilhamento de informações nas relações sociais. A função orientação, opera de
maneira a filtrar o comportamento dos sujeitos a partir de uma ética, isto é, do que é normal
ou anormal, aceitável ou inaceitável, de modo a produzir uma coerência moral. Na função
identitária, os sujeitos reconhecem certas referências a partir do pertencimento e posição de
cada um no grupo, agindo de modo a definir o que se é na relação com o diferente
considerando o contexto social. Por fim, a função justificadora, permite aos sujeitos e grupos,
legitimar/justificar certos comportamentos praticados com base em um consenso para tomada
de decisão.
A realidade é, portanto, inventada. Diante de uma vivência a um fato estranho, os seres
humanos buscam a todo mundo compreendê-lo e, para isso, ativam as categorias sociais já
conhecidas. Para tanto, dois processos cognitivos ligados à memória são responsáveis pela
formação de representações sociais: objetivação e ancoragem (MOSCOVICI, 2013).
O processo objetivação tem como característica tornar uma ideia em uma imagem; o
abstrato em concreto. Segundo Moscovici (2013, p. 72) ―[...] objetivar é descobrir a qualidade
icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito e uma imagem‖. O autor
exemplifica tal processo a partir da seguinte metáfora: Deus (ideia; abstração) é um pai
(materializado; acessível em imagens).
Em relação ao segundo processo, a ancoragem, é responsável por consolidar a
representação ao seu objeto, isto é, classifica-lo em categorias sociais com significado.
No momento em que nós podemos falar sobre algo, avaliá-lo e então comunicá-lo –
mesmo vagamente, como quando nós dizemos de alguém que ele é ―inibido‖ – então
nós podemos representar o não usual em nosso mundo familiar, reproduzi-lo como
uma réplica de um modelo familiar. (MOSCOVICI, 2013, p. 62)
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No entanto, Moscovici (2012) alerta que existem vários fatores que determinam as
condições sob as quais as representações são pensadas e constituídas. Tais fatores estão
ligados ao nível e à qualidade da informação e comunicação compartilhada socialmente, que
são: dispersão da informação; focalização; e pressão à inferência.
A dispersão da informação ocorre quando há certas restrições quanto à informação para
que seja formada uma visão holística do objeto. Assim, tal condição gera uma interpretação
da realidade fica condicionada aquelas informações que o grupo dissemina ainda que estas
sejam escassas.
A focalização dos sujeitos sobre um determinado objeto tem impacto significativo em
seus processos de interpretação da realidade. Isso significa que para construir um consenso,
um recorte da realidade, os sujeitos focalizam suas atenções em certas particularidades do
objeto e mantém distância de outras informações que possam colocar o grupo em contradição.
Uma terceira condição que potencializa a elaboração de representações sociais é a
pressão à inferência. Esta, por sua vez, tem impacto significativo nas operações intelectuais
do grupo, pois, impõe que se criem um código comum em relação à um determinado tema,
evitando incertezas e ruídos na comunicação. Os sujeitos, desta forma, tornam estáveis os
discursos de modo a alinhar o diálogo ao pensamento do grupo e assim definir o objeto
representado evitando ameaças e contestações (MOSCOVICI, 2012).
Portanto, a Teoria das Representações Sociais se revela como um rico embasamento
epistemológico para a compreensão do pensamento social atravessados pela história e pela
cultura e que orientam o modo como os seres humanos constroem e partilham suas realidades
na dinâmica da vida social.

1.1 Conhecimento social das crianças: abordagem ontogenética das representações
sociais
A abordagem ontogenética das representações proposta por Duveen (1995) promove a
articulação entre a Psicologia Social e a Psicologia do Desenvolvimento na tentativa de
compreender como se dá a construção do conhecimento social pelas crianças. O autor afirma
que embora nasçam em um mundo plenamente estruturado, as crianças não possuem aptidão
inata para atuar de forma independente. Tais habilidades serão forjadas na mediação entre o
seu mundo interior e o exterior ao longo de seu processo de desenvolvimento.
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Neste campo de estudos, Castorina (2010), em seu artigo intitulado A Ontogênese das
Representações Sociais: Uma Perspectiva Dialética35, afirma que as representações sociais
acontecem da mesma maneira tanto para os adultos quanto para crianças, e que podem
delimitar, estabelecer e definir pensamentos e comportamentos iguais aos dois universos.
Neste panorama, a criança emerge como um objeto representacional de outros e, na
medida que entram em contato com os sentidos e significados compartilhados em seu meio,
as mesmas internalizam, reelaboram e se identificam com o conteúdo representacional, fato
que promove suas formas de inserção nos espaços e nos grupos.
Emler, Ohana e Dickinson (2003, p. 71), afirmam que ―Fundamentalmente pensamos
que o meio social apresenta às crianças problemas para solucionar, também os apresenta
soluções e argumentos para solucioná-los‖. A grande variedade cultural e social pode dispor
as crianças distintas soluções para atuar no mundo, estando abertas a infinitos argumentos que
podem ser encontrados em suas vivências.
A vivência tem papel fundamental no pensamento social e no desenvolvimento humano.
Para Vigotski (2010), a vivência é a unidade de um todo complexo que dialoga com o sujeito
e com o meio a partir da interação com um conjunto de elementos que, ao serem interpretados
pela criança, são capazes de determinar a influência deste, tanto no desenvolvimento
psicológico, quanto na personalidade consciente.
Assim, a vivência é uma relação dialética entre os conteúdos internos da criança com os
aspectos da realidade e pode adquirir outros sentidos para a criança de acordo com sua
situação social de desenvolvimento. Isto significa que, embora esteja inserida em um mesmo
meio, o elemento passível de ser interpretado é tomado por novos arranjos a cada período de
desenvolvimento, representando, assim, uma maneira diferente de apreensão do ―novo‖
(VIGOSKI, 2010).
Deste modo, os aspectos que podem influenciar no processo de desenvolvimento da
criança, dependem da apropriação dos sentidos e significados a partir da interação com as
situações ou ocorrências presentes no meio. Os sentidos aproximam-se da subjetividade, e se
constituem a partir das necessidades dos sujeitos que ainda não foram realizadas e que,
mesmo assim, estabelecem o seu ser (AGUIAR, OZELLA, 2006). Para Aguiar e Ozella
(2006), os significados podem ser considerados como a generalização de um conceito, em que
funcionam como elemento constitutivo na formação da interpretação do contexto cultural,
social e pessoal.

35

Tradução livre de The Ontogenesis of Social Representations: A Dialectic Perspective.
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Destarte, tais articulações possibilitam compreender que o conhecimento social e o
desenvolvimento humano são processos que coexistem e orientam as práticas culturais e o
modo das crianças interpretarem a realidade e se inserirem nos espaços.

2 A Copa do Mundo em Cuiabá: mídia e democracia
As decisões políticas envolvidas na vinda da Copa do Mundo de Futebol Masculino –
FIFA 2014, tinham, entre perspectivas e objetivos, o desenvolvimento do país por entre as
cidades-sedes responsáveis por realizar a competição.
Em Cuiabá/MT, uma das sub-sedes, importantes obras foram executadas, quase todas
com atrasados e algumas inconclusas e sem previsão de entrega. É o caso, por exemplo, do
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), principal obra de mobilidade urbana da capital do Mato
Grosso, cujo o objetivo era interligar vários pontos da cidade. Para Galindo, Lemos e
Rodrigues (2014, p. 91), ―os mais atingidos foram os moradores e pequenos comerciantes
locais situados nos caminhos dos trilhos divulgados nas propagandas oficiais como
componentes de um processo de modernização urbana‖.
Denota-se um contexto histórico de transformação da esfera pública. O termo ―público‖,
segundo Jovchelovitch (2000), sofreu diversas mutações ao longo da história, e a nova
importância dada à intimidade, sobretudo, no século XVIII, consolida o que Sennett (2014)
denomina como o declínio do homem público e a tirania da intimidade.
A noção de esfera pública é trazia por Jovchelovitch (2000) sendo que, o espaço
público, era destinado à relação de diálogo, pluralidade cuja a perspectiva é o encontro entre a
similaridade, mas também com o diferente.
O espaço privado vinculava-se ao privar; estar-se privado do encontro com o outro em
uma relação que possa liga-lo a algo ou alguém, delimitado na fronteira da privacidade e da
publicidade. Isso significava que a existência do domínio privado e a participação na polis era
definida se o cidadão pudesse ter um lugar para privar-se (JOVCHELOVICHT, 2000).
De acordo com o exposto, é possível compreender que a dimensão pública e privada se
constitui numa relação de diálogo, onde o ―de todos‖ e o que é ―particular‖ existe mediante a
ocorrência do outro e vice-versa. E é nesse ponto que Sennett (2014) analisa a sociedade
contemporânea e apresenta que o desequilíbrio entre a vida pública e privada faz emergir um
comportamento individualista e voltado para uma tirania da intimidade.
E para quem se destina um megaevento internacional tradicional como a Copa do
Mundo de 2014? O desporto internacional legitima, indubitavelmente, o futebol como o
esporte de maior preferência. Isso significa que, nenhuma outra cultura consegue reunir uma
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quantidade expressiva de apaixonados que acompanham regularmente como no universo
futebolístico (GIULIANOTTI, 2010).
A configuração atual das edições das Copas do Mundo, revela um megaevento
esportivo altamente lucrativo para a promotora do evento e parceiros. Um breve panorama
feito por Vigarello (2009) mostra a dimensão expressiva dos valores econômicos que
constituem o sistema financeiro dos megaeventos futebolísticos. Com um recorte temporal
entre os anos de 1992 e 2002, os direitos de transmissão para a Copa do Mundo de futebol
tiveram um aumento em torno de 1.075%, se tornando a maior fonte de financiamento deste
esporte.
Segundo Bracht e Almeida (2003, p. 91) a ―[...] passagem de um modelo de esporte que
o entendia como um bem social, como um direito deste, para a ideia do esporte como um
direito do consumidor‖, tem efeitos alarmantes pautado no esporte enquanto espetáculo e
intrinsicamente ligado aos interesses do mercado.
Neste panorama, os expressivos investimentos em razão da realização da Copa do
Mundo em Cuiabá/MT expõem o fenômeno da exclusão social. Sendo um fenômeno
multidimensional, a exclusão social se manifesta em diálogo com as desigualdades existentes
e ―especialmente à privação de poder de ação e representação e, nesse sentido, exclusão
social tem que ser pensada também a partir da questão da democracia‖ (WANDERLEY,
2001, p 23, grifo do autor).
Guareschi e Biz (2005) afirma que a democracia implica em soberania popular e na
distribuição equitativa dos poderes. A participação é um eixo central na democracia pois
envolve a cidadania na capacidade de resolução de conflitos e na construção de um projeto de
sociedade. Para tanto, três níveis são elementares: 1) planejamento – o que e como fazer (que
depende da mídia); 2) execução – aqueles que trabalham e produzem as riquezas (população);
e 3) resultados – com quem fica o fruto do trabalho.
Desta forma, ―quanto à participação nos resultados, isto é, com quem fica o fruto do
trabalho, constatamos que ela se dá, em geral, de maneira altamente discriminatório e injusta.
E, como prova disso, temos de conviver com o fato de sermos vice-campeões mundiais em
má distribuição de renda‖ (GUARESCHI; BIZ, 2005, p. 79).
A desigualdade social se revela como um processo social que reproduz relações
marginalizadas e ―também cria um universo ideológico no imaginário da sociedade de
consumo‖ (JODELET, 2001b, p. 39). A análise de Galindo, Lemos e Rodrigues (2014),
corroboram esse pressuposto: a Copa do Mundo 2014 reúne um agenciamento privado
(empreiteiras, entidades esportivas internacionais, empresas de marketing esportivo, dentre
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outras) sobre o setor público, cujos discursos midiatizados dos órgãos públicos reforçam a
ideia de legitimação do evento ancorados no legado a ser alcançado em momento ulterior.
E isso fica evidente que a participação no contexto da Copa do Mundo se deu mediante
à uma esfera consumista mediatizada em que o projeto de cidade não foi amplamente
discutido, sendo destinado a um público seleto que poderiam arcar com os custos de um
esporte reconhecido pelo senso comum como ―popular‖. Assim, as vozes dos cidadãos ―são
silenciadas, pois não tem a oportunidade de poder interferir democraticamente no projeto de
construção de sua cidade‖ (GUARESCHI; BIZ, 2005, p. 81).
Os preços para aquisição do ingresso para assistir os jogos são um exemplo deste
contexto: R$ 30,00 (meia-entrada) até R$ 1.980,00, de acordo com a partida e a localização
dos assentos. Vale ressaltar que estes são os maiores valores já cobrados para ter acesso à uma
partida de futebol na história da Copa do Mundo FIFA (EBC, 2013).
Um país como o Brasil, com severas e abismais desigualdades entre classes sociais, este
megaevento soa como uma ―sociedade de imitação, da reprodutibilidade e da vulgarização, no
lugar de criação e do sonho‖ (JODELET, 2001b, p. 39). Tais movimentos se ancoram em
pautas do neoliberalismo, cujas classes dominantes optam por não integrar e sim acumular
bens e serviços. A cultura, a tradição e o esporte são pensados a partir do espetáculo que
simula uma certa coesão social, integração ou compromisso com a alteridade.
No Brasil, a estrutura necessária para a realização do megaevento depende da
reorganização da infraestrutura das cidades-sede, e assim, ―possibilita que sejam mobilizados
vultosos recursos na execução de obras preparativas e outras ações logísticas‖ (GRAEFF,
2013, p. 83).
A análise acerca das narrativas que justificam o megaevento do porte da Copa do
Mundo 2014, parece expor o desequilíbrio entre as esferas públicas e privada, sobretudo, na
questão das legislações, responsabilidades, territorialidade e espacialidade, entre o governo
brasileiro e a FIFA para com os sujeitos sociais, nas quais a lógica deste acordo está
fundamentada em exigências da entidade futebolística privada ao país-sede, garantindo uma
―Lei Geral da Copa‖, em conflito com algumas leis brasileiras (GRAEFF, 2013), negando o
princípio da democracia inscrito na ética do diálogo de participação nos rumos da república.
certas normas presentes na denominada Lei Geral da Copa podem potencializar
tal privatização do público, haja vista que a legitimidade dessas mesmas normas é
posta em dúvida pelo fato de que os seus destinatários - leia-se, a sociedade civil não participaram (ou participem) efetivamente do processo decisório que
conduziu (ou conduz) a elaboração ou a aplicação destes dispositivos legais
(REPOLÊS; PRATES, 2015, p. 226, grifo do autor).
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Neste contexto, Jodelet (2001b) anuncia que existindo uma certa coesão social pautada
na sociabilidade por meio de uma tradição (futebol) com investimentos estratosféricos, um
novo campo semântico se apresenta: o mercado se sobrepõe ao Estado; o público não é
necessário e contraria a noção de público anunciada por Jovchelovitch (2000): ―[...] a esfera
pública em sua forma plenamente desenvolvida introduz os princípios da transparência, livre
acesso, publicidade, e o uso da razão na negociação do consenso [...]‖.
Desta forma, o consumo e o espetáculo influenciam na sensação ilusória de uma
coletiva subjetividade ―incluída‖ e interpela efeitos perversos na compreensão dos problemas
sociais. Logo, a fratura da realidade social no ―país da Copa do Mundo‖ forja subjetividades
alavancado pela mídia com base na competividade subjacente a representação coletiva de
sujeito liberal. Acessar o megaevento foi um atributo para poucos e o legado para mais
poucos ainda.

3 Procedimentos metodológicos
São sujeitos desse estudo 40 crianças estudantes de escolas públicas de Cuiabá/MT com
idade entre nove e 12 anos, divididas em 4 grupos com 10 crianças cada. O acesso às crianças
aconteceu mediante a observação participante na escola e sala de aula, pautada em princípios
éticos, considerando a inserção do pesquisador como adulto atípico (CORSARO, 2005).
Utilizou-se a entrevista semiestruturada como instrumento de produção de dados. Os
dados obtidos por meio da entrevista semiestruturada foram transcritos e tratados pelo
software de análise lexical - ALCESTE (REINERT, 1990), possibilitando na organização do
corpus em cinco classes dispostas em dois grandes eixos. As classes identificadas pelo
ALCESTE foram analisadas segundo a noção de núcleos de significação (AGUIAR;
OZELLA, 2006).
Para fins deste estudo, optou-se pela apresentação e análise da classe 4 – As fontes de
informação da criança (13%), pertencente ao bloco II do corpus. O eixo em questão insere-se
na discussão que permite analisar as significações das crianças sobre os impactos sociais da
Copa do Mundo 2014 em Cuiabá.

4 Resultados e discussões
O processamento do corpus no software ALCESTE resultou em conteúdos discursivos
organizados conforme o dendograma a seguir:
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Figura 4 - Dendograma

Fonte: Análise lexical do corpus da pesquisa - Alceste

No eixo I estão presentes discursos das crianças sobre a sua relação com a cidade e seus
pertencimentos comunitários. No eixo II, as crianças analisam os impactos da Copa do
Mundo na cidade. Segue-se, então, a apresentação e análise da classe 4.
4.1 Classe 4 – As fontes de informação da criança
Esta classe compõe 13% do corpus analisado, constituído por 142 UCEs. As quatro
palavras mais significativas da classe, por ordem decrescente, foram: particip (participa,
participam, participando, participantes, participar); ganh (ganha, ganham, ganhamos,
ganhando, ganhar, ganharam); ouvi; time (times); O verbo ―participar‖ é a palavra mais
recorrente e emblemática da classe tendo Kih² 232.
Neste núcleo as crianças discursaram acerca da sua participação na Copa do Mundo,
classificando-a como uma participação distante e em alguns casos, com acesso aos jogos do
torneio futebolístico, além de revelar as fontes de informação das crianças para falarem a
respeito da Copa do Mundo.
Já ouvi falar. Copa do Mundo é onde os jogadores jogam que eles ganham troféus,
ganham a copa, que eles jogam bastante, eles sofrem bastante porque se machucam,
acho que é isso. Não sei como fiquei sabendo, eu acho que é vendo TV. As pessoas
participam tendo dinheiro, estudando também, os jogadores podem porque eles
treinam, e as pessoas podem participar porque para torcer elas têm que
comprar o bilhete. (Sujeito 18, sexo feminino, 11 anos)
Já ouvi falar. Sei de mais nada, só sei que é futebol e eu não assisto muito. Eu ouvi
falar na Televisão. Participa comprando ingresso. Eu não participei não. Existe
[Copa do Mundo] para ir jogadores irem jogar lá, jogadores que jogam futebol.
Quem organiza é o Prefeito, tem que organizar tudo que acontece lá, os bancos caso
quebrar algum. (Sujeito 17, sexo masculino, 11 anos)
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As plataformas midiáticas televisivas e jornalísticas são as principais fontes de
informação da criança em relação à Copa do Mundo, sobretudo, no que tange ao alcance a
compartilhamento de massa nas camadas sociais, conforme os estudos de Guareschi e Biz
(2005). A participação das crianças, por sua vez, é limitada a condições sociais, cujo
megaevento está estruturado empresarialmente e, portanto, as pessoas participam tendo
dinheiro e para torcer elas têm que comprar o bilhete. Nota-se aqui que as significações
destas crianças sobre ser torcedor na Copa do Mundo estão ancoradas na aquisição do
ingresso que homologa a condição de participação e também de sua exclusão.
Eu acho que também não tem jeito de ir muito [ver os jogos da Copa do Mundo]. Já
sim, fiquei sabendo [da Copa do Mundo]. Os jogadores ficam lá jogando futebol, vai
selecionando qual vai ser o vencedor. Fiquei sabendo disso pela televisão. Para
participar ele paga um ingresso para ir para lá para o estádio. Eu não
participei. (Sujeito 14, sexo feminino, 10 anos)

A partir da vivência da criança que esteve mais próxima da Copa do Mundo revela
um modo de caracterizar o evento como algo benéfico e de entretenimento. Assim, a vivência
futebolística, com seus rituais, símbolos é estruturada para que seja privilégio de poucos,
tornando-se uma vivência pautada na exceção.
Eu não participei jogando não, mas indo e assistindo sim, eu até apareci na
televisão, minha mãe viu e gravou tudo. Praticamente, em minha opinião, sim eu
participei, foi bem legal, bacana, estar lá junto, próximo, ao vivo vendo o jogo,
pessoalmente, foi massa a experiência, valeu a pena. (Sujeito 1, sexo feminino, 10
anos)

Nos discursos das crianças foi possível identificar as fontes de informação que estas
dispõem e suas influências no processo de significação das crianças, que perpassam por duas
situações. No primeiro caso observa-se uma atitude de distanciamento, de aparente
desconhecimento acerca da amplitude do evento, sendo possível identificar que a criança se
apoia na imagem do jogo de futebol e seus campeonatos locais para caracterizar a Copa do
Mundo. Já no segundo caso, destaca-se o sentido de pertencimento da criança, sentindo-se
partícipe e afetada emocionalmente pelo evento.
A televisão e as narrativas familiares emergem como fontes privilegiadas de
informação mediante as quais as crianças parecem se posicionar ora com indiferença, ora com
engajamento. Nos excertos abaixo destaca-se a forte representação cultural que a Copa do
Mundo possui no cotidiano, cujo período de realização provoca alteração na rotina dos
sujeitos com a flexibilização da jornada de trabalho e reuniões de família em torno dos jogos
do Brasil, se revelando, por conseguinte, um ponto de ancoragem.
Eu sou muito ligado no futebol também, eu fico sabendo muito disso, fico sabendo
em jornais de esportes tipo o Globo Esporte e fico sabendo assistindo também.
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Eu fiquei sabendo assistindo ano passado a Copa do Mundo que eu estou ligado
nisso. (Sujeito 25, sexo masculino, 12 anos)
Acho que sim, acho que participei assistindo todos os jogos que eles fizeram
porque todos os jogos que tiveram a minha família reuniam, saia do trabalho
cedo e ficavam, a gente colocava a televisão na área ficava assistindo. (Sujeito
36, sexo feminino, 12 anos)

Desta forma, observou-se uma atitude de distanciamento, de envolvimento afetivo e
de envolvimento mais racional, colocando em relevo a função lucrativa aos atores
futebolísticos envolvidos. Uma fronteira bem definida é descrita pelas crianças em relação ao
que Jodelet (2001b) pontou ao afirmar que o consumo e o espetáculo influenciam na sensação
ilusória de uma subjetividade ―incluída‖ embora tenha ficado a margem do megaevento.
É possível perceber que sobressai na fala da criança o fato de ser um evento pago e
que seu acesso se deu por meio de um sorteio feito em sua escola. Outro ponto de focalização
é a afirmação feita pela criança que assistiu ao jogo e se sentiu parte integrante do evento e
finalmente

emerge

um

excerto

cuja

participação

da

criança

ocorreu

mediante

acompanhamento dos noticiários. A narrativa da família e a sua implicação em inserir a
criança neste assunto também apareceu como aspecto relevante.
[Eu fiquei sabendo] Pela televisão, que passa propaganda que passa o jogo.
Participa assistindo jogo. Eu participei, eu fui lá na Arena Pantanal com meu pai
sentamos e assistimos o jogo de Colômbia e Japão e o ingresso que ganhei na
escola sorteado que foi da Coréia do Sul e parece que esqueci contra qual time
que foi, tinha muita pessoa estrangeira. (Sujeito 15, sexo masculino, 10 anos)

Neste sentido, além da barreira econômica, o acesso da criança ao evento também foi
delineado, tendo em vista a disponibilidade da família para com o megaevento. De todo
modo, é possível identificar diferentes efeitos de focalização que podem anunciar diferentes
representações sociais. A mídia tem papel estruturante na elaboração destas representações
sociais e parece significar um falso sentimento de participação da criança sob princípios
excludentes enviesado por pacotes promocionais e veiculação de propagandas que associam a
Copa do Mundo como um evento para ―todos‖.

5 Considerações finais
O exercício de compreender a relação de crianças com a cidade de Cuiabá em tempos
de Copa do Mundo trouxe indagações quanto a participação do público infantil nos processos
decisórios do espaço público e do próprio princípio de democracia que só podem ser pensados
a partir de seu contexto histórico.
A cidade é um amplo espaço educativo e tem importantes reflexos no tipo de sociedade
em construção. Assim, a forma de organização social, política e econômica da cidade forja
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processos de subjetivação em que os sujeitos estão submetidos. A mídia, neste prisma, possui
relevante espaço pois tem como finalidade principal o social e não o econômico.
As representações sociais das crianças deste estudo apontam para três questões centrais:
1) a participação da criança na Copa do Mundo foi mediatizada, isto é, alcançada como
expectadora e fora dos processos decisórios; 2) a condição financeira foi um regulador para o
acesso ao megaevento; e 3) os mecanismos neoliberais concorrem para fixar normas e
delimitar vivências de exclusão.
Na primeira questão, a participação da criança se deu, em sua maioria, mediante a falsa
ideia de acesso ao megaevento. Neste prisma, as crianças se veem em um dualismo que, ora
se sentem participantes por terem assistido pela televisão, ora se imaginam não participantes,
pois acreditam que esta se dá mediante a aquisição do ingresso, seja pela compra direta ou
meios promocionais (sorteio nas escolas).
Tendo em vista o expressivo valor do ingresso para o alcance da sociedade brasileira na
época, a segunda questão foi significada pelas crianças com um limitador social que pondera
quem participa ou não do megaevento.
O uso do futebol como instrumento mercadológico mediatizado pelo espetáculo, assim
como a negação de um debate amplo sobre as ações que a cidade deve ou não realizar,
sobretudo, a quem se destina um megaevento, são razões suficientes para acreditar no
enfraquecimento do sentido de participação, democracia e justiça social.
As crianças têm denunciado a produção socio-econômico-político do distanciamento da
população com o espaço público. A Copa do Mundo de Futebol Masculino em Cuiabá/MT,
parece ter referendado a visão intimista, de um evento privado com forte impacto na cena
pública, corroborando o desequilíbrio entre as esferas pública e privada que, embora sejam
constituídas numa relação dialética, pode ainda fomentar maneiras de viver sob a tirania da
intimidade (SENNETT, 2014).
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Resumo:
Este estudo buscou traçar um pouco da história do ensino a distância no mundo, no Brasil, apresentando a partir
de PRETI, (2005), a luta para que iniciasse no Brasil, a partir da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT,
o primeiro curso de graduação a distância. Esta trajetória de implantação do ensino a distância, teve início no ano
de 1992, iniciando o primeiro curso no polo na cidade e município de Colíder em fevereiro de 1995. A partir
deste início as legislações surgiram para dar apoio a esta modalidade de ensino que cresce cada dia mais. O
primeiro curso de graduação iniciado pela UFMT em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Esporte
e Lazer-SEDUC e também Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, que serviu como modelo para as
demais universidades do país, que implantaram cursos na modalidade distância.
Palavras-chave: Ensino a distância. História. Formação de professores.

1 Introdução

Este artigo visa analisar o movimento histórico da Educação a Distância, trazendo
fatos marcantes na história mundial e logo após, relatos da implantação de cursos a distância
no Brasil, que foram implantados com ou sem sucesso até chegarmos a fevereiro de 1995
como início do primeiro curso de graduação a distância ofertado pela UFMT. Esta
modalidade de ensino a distância nasce como graduação no Brasil a fim de suprir a demanda
de professores que estão nas salas de aula das séries iniciais sem sequer ter qualquer tipo de
graduação.
No intuito de apresentar a EAD faremos uma breve análise sobre sua legislação que
iniciou com a LDB 9394/1996 e a partir daí veio sendo atualizada facilitando assim, as
entradas das instituições, tanto públicas, como também as instituições privadas que na
atualidade domina a educação a distância.

2 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO MUNDO

Para GOLVÊA E OLIVEIRA (2006), existem alguns compêndios que citam as
epístolas de São Paulo as comunidades cristãs da Ásia Menor, registradas na Bíblia, como
origem histórica da Educação a Distância. Estas epístolas eram escritas com a finalidade de
ensinar as pessoas a viverem dentro das doutrinas cristãs em ambiente desfavoráveis e teriam
sido enviadas mais ou menos na metade do século I.

2750

Segundo (VASCONCELOS, 2010, e GOLVÊA e OLIVEIRA, 2006), considerando a
parte a informação acima, é possível estabelecer alguns marcos históricos que consideram a
Educação a Distância no mundo a partir do século XVIII.
A primeira data tida como marco inicial é o ano de 1728 - neste ano é anunciado um
curso pela Gazeta de Boston, na edição de 20 de março. O Professor Caleb Philipps, de Short
Hand, oferecia material para ensino e tutoria por correspondência. Depois de iniciativas
particulares, que ocorreram por um longo período, e por vários professores, no século XIX a
Educação a Distância começa a existir institucionalmente.
ANO
1829
1840
1892
1922
1948
1969
1977
1978
1984
1985
1985
1987
1987
1988
1990
1991

Na tabela I - evolução da Educação a Distância no século XIX.
OCORRIDO
Instituto Líber Hermondes (150.000 usuários)
Faculdade Sir Isaac Pitman; primeira escola por correspondência
Universidade de Chicago – Divisão de Ensino por Correspondência para
preparação de docentes no Departamento de Extensão
União Soviética
Ensino por correspondência (350.000 usuários)
Noruega
Primeira legislação para escolas por correspondência
Reino Unido
Fundação da Universidade Aberta (200.000 alunos).
Venezuela
Fundação da Universidade Nacional Aberta
Costa Rica
Universidade Estadual a Distância
Holanda
Implantação da Universidade Aberta
Europa
Fundação da Associação Europeia das Escolas por Correspondência (AEEC)
Índia
Implantação da Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi (242.000 alunos.
Europa
Resolução do Parlamento Europeu sobre Universidade Abertas na Comunidade
Europeia
Europa
Fundação da Associação Europeia de Universidade de Ensino a Distância
Portugal
Fundação da Universidade Aberta
Europa
Implantação da rede Europeia de Educação a Distância, baseada na declaração
de Budapeste
Europa
Relatório da Comissão sobre a Educação Aberta e a Distância na Comunidade
Europeia
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de VASCONCELOS, 2010 e GOLVÊA e OLIVEIRA 2006.
PAÍS
Suécia
Reino Unido
Estados Unidos

Segundo GOLVÊA e OLIVEIRA (2006), estes acontecimentos e instituições foram
importantes para a consolidação da Educação a Distância que oferecida em todo o mundo, nos
cinco continentes, adotam a Educação a Distância em todos os níveis de ensino, em
programas formais e não formais, atendendo milhões de estudantes. A partir deste breve relato
da educação a distância no contexto mundial veremos o contexto brasileiro.

3 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL

Segundo ALVES (2011), é possível que as primeiras experiências em Educação a
Distância no Brasil não tenham sido registradas, pois os primeiros dados conhecidos são do
século XX.
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Para MACHADO (2015), a Educação a Distância iniciou no Brasil no século XX, em
função do processo de industrialização que gerou uma demanda, por políticas educacionais,
que formassem o trabalhador para trabalhar nas indústrias. E assim, no Brasil a EaD surge
como uma alternativa para atender a demanda, principalmente através de meios radiofônicos,
o que permitiu a formação dos trabalhadores do meio rural sem a necessidade de
deslocamento para os centros urbanos.
Sobre a EaD MACHADO (2015, p. 4) afirma que:
Evidenciamos que, em seu contexto histórico, a educação a distância sempre esteve
voltada para a formação profissional com o intuito de capacitar pessoas para o
exercício de certas atividades ou para o domínio de algumas habilidades exigidas no
mercado. (MACHADO, 2015, p. 4).

Na tabela 2 abaixo relataremos fatos marcantes ao longo das experiências realizadas
com o ensino a distância no Brasil.
ANO
1904
1923

1934

1939

1941

1947

1959

1962
1967

1970

1974

Tabela 2 – alguns fatos históricos do ensino a distância no Brasil.
ACONTECIMENTO
O jornal do Brasil registra, na primeira edição da seção de classificados, anúncio que oferece
profissionalização por correspondência para datilógrafo
Um grupo liderado por Henrique Morize e Edgard Roquette Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de
Janeiro que oferecia curso de Português, Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto,
Radiotelegrafia e Telefonia. Tinha início assim a Educação a Distância pelo radio brasileiro;
Edgard Roquette-Pinto instalou a Rádio-Escola Municipal no Rio, projeto para a então Secretaria
Municipal de Educação do Distrito Federal. Os estudantes tinham acesso prévio a folhetos e
esquemas de aulas, e também era utilizada correspondência para contato com estudantes;
Surgimento, em São Paulo, do Instituto Monitor, o primeiro instituto brasileiro a oferecer
sistematicamente cursos profissionalizantes a distância por correspondência, na época ainda com o
nome Instituto Rádio – Técnico Monitor;
Surge o Instituto Universal Brasileiro, segundo Instituto brasileiro a oferecer também cursos
profissionalizantes sistematicamente. Fundado por um ex-sócio do Instituto Monitor, já formou mais
de 4 milhões de pessoas. Juntaram-se ao Instituto Monitor e ao Instituto Universal Brasileiro outras
organizações similares, que foram responsáveis pelo atendimento de milhões de alunos em cursos
abertos de iniciação profissionalizante a distância. Ainda no ano de 1941, surge a primeira
Universidade do Ar, que durou até 1944.
Surge a nova Universidade do Ar, patrocinada pelo Serviço nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e emissoras associadas. O objetivo desta era oferecer
cursos comerciais radiofônicos. Os alunos estudavam nas apostilas e corrigiam exercícios com o
auxílio dos monitores. A experiência durou até 1961, entretanto a experiência do SENAC com a
Educação a Distância continua até hoje;
A Diocese de Natal, Rio Grande do Norte, cria algumas escolas radiofônicas, dando origem ao
movimento de Educação de Base (MEB), marco na Educação a Distância não formal no Brasil. O
MEB, envolvendo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Governo Federal utilizou-se
inicialmente de um sistema rádio educativo para a democratização do acesso a educação,
promovendo o letramento de jovens e adultos;
Foi fundada em São Paulo, a Ocidental Scholl, de origem americana, focada no campo da eletrônica;
O Instituto Brasileiro de Administração Municipal inicia suas atividades na área de educação
pública, utilizando-se de metodologia de ensino por correspondência. Ainda neste ano, a Fundação
Padre Landell de Moura criou seu núcleo de Educação a Distância, com metodologia de ensino por
correspondência e via rádio;
Surge o Projeto Minerva, um convênio entre o Ministério da Educação, a fundação Padre Landell de
Moura e Fundação Padre Anchieta, cuja meta era a utilização do rádio para a educação e a inclusão
social de adultos. O projeto foi mantido até o início da década de 1980;
Surge o Instituto Padre Reus e na TV Ceará começou os cursos das antigas 5ª a 8ª séries, com
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1976
1979

1981

1983
1991

1992
1995

1996

2000

2002
2004

2005
2006

2007

2008
2009

2011

material televisivo, impresso e monitores;
É criado o Sistema Nacional de Teleducação, com cursos através de material instrucional;
A Universidade de Brasília, pioneira no uso da Educação a Distância, no ensino superior no Brasil,
cria cursos veiculados por jornais e revistas, que em 1989 é transformado no Centro de Educação
Aberta, Continuada, a Distância (CEAD) e lançado o Brasil EAD.
É fundado o Centro Internacional de Estudos Regulares (CIER) do Colégio Anglo Americano que
oferecia Ensino Fundamental e Médio a distância. O objetivo do CIER é permitir que crianças, cujas
famílias mudem-se temporariamente para o exterior, continuem a estudar pelo sistema educacional
brasileiro.
O SENAC desenvolveu uma série de programas radiofônicos sobre orientação profissional na área
de comércio e serviços, denominada ―Abrindo Caminhos‖;
O programa ―Jornal da Educação – Edição do Professor‖, concebido e produzido pela Fundação
Roquete-Pinto tem início e em 1995 com o nome ―Um Salto para o Futuro‖, foi incorporado a TV
Escola (canal educativo da Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação) tornandose um marco na Educação a Distância nacional. É um programa para a formação continuada e
aperfeiçoamento de professores, principalmente do ensino Fundamental e alunos dos cursos de
magistério. Atinge por ano mais de 250 mil docentes em todo o país;
É criada a Universidade Aberta de Brasília, acontecimento bastante importante na Educação a
Distância do nosso país.
É criado o Centro Nacional de Educação a Distância e nesse mesmo ano também na Secretaria
Municipal de Educação cria a MultiRio (RJ) que ministra cursos do 6º ao 9º ano, através de
programas televisivos e material impresso. Ainda em 1995, foi criado o Programa TV Escola da
Secretaria de Educação a Distância do MEC.
Criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED), pelo Ministério da Educação, dentro de uma
política que privilegia a democratização e a qualidade da educação brasileira. É neste ano também
que a educação a distância surge oficialmente no Brasil, sendo as bases legais para essa modalidade
da educação, estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, embora somente regulamentada em 20 de dezembro de 2005 pelo Decreto nº
5.622 (BRASIL, 2005) que revogou os Decretos nº 2.494 de 10/02/98, e nº 2.561 de 27/04/98, com
normatização definida na Portaria Ministerial nº 4.361 de 2004 (PORTAL MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 2010).
É formada a UniRede, Rede de Educação Superior a Distância, consórcio que reúne atualmente 70
instituições públicas do Brasil comprometidas na democratização do acesso a educação de qualidade,
por meio da Educação a Distância, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e extensão.
Nesse ano, também nasce o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ),
com a assinatura de um documento que inaugurava a parceria entre o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, as universidades públicas e as
prefeituras do Estado do Rio de Janeiro.
O CEDERJ é incorporado a Fundação Centro de Ciências de Educação Superior a Distância do Rio
de Janeiro (Fundação CECIERJ).
Vários programas para a formação inicial e continuada de professores da rede pública, por meio da
EAD, foram implantados pelo MEC. Entre eles o Proletramento e o Mídias na Educação. Estas ações
conflagraram na criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil.
É criada a Universidade Aberta do Brasil, uma parceria entre o MEC, estados e municípios;
integrando cursos, pesquisas e programas de educação superior a distância.
Entra em vigor o Decreto n° 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções
de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de
graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, incluindo os da modalidade a distância
(BRASIL, 2006).
Entra em vigor o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera dispositivos do Decreto n°
5.622 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2007). Associação
Brasileira de Educação a Distância 90 RBAAD – Educação a distância: conceitos e história no Brasil
e no mundo.
Em São Paulo, uma Lei permite o ensino médio a distância, onde até 20% da carga horária poderá
ser não presencial.
Entra em vigor a Portaria nº 10, de 02 julho de 2009, que fixa critérios para a dispensa de avaliação
in loco e deu outras providências para a Educação a Distância no Ensino Superior no Brasil
(BRASIL, 2009).
A Secretaria de Educação a Distância é extinta.
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Fonte: elaborado pelo autor a partir de: (MAIA & MATTAR, 2007; MARCONCIN, 2010; RODRIGUES, 2010;
SANTOS, 2010)

Vale ressaltar que entre as décadas de 70 e 80, fundações privadas e organizações não
governamentais deram início a divulgação de cursos rápidos a distância, nos moldes de Teleeducação, com aulas via satélite, suplementadas por materiais impressos, caracterizando a
segunda geração de Educação a Distância no Brasil. Foi a partir dos anos 1990 que a maioria
das organizações de Ensino Superior brasileiras uniu-se para a adoção da EaD com a
utilização de novas tecnologias de informação e comunicação.
De acordo com SCHMITT et al, (2008), no cenário brasileiro, quanto mais
transparentes forem as informações sobre a organização e o funcionamento de cursos e
programas a distância, e os alunos conscientes de seus direitos, deveres e atitudes de estudo,
maior a credibilidade das instituições e mais bem-sucedidas serão as experiências na
modalidade a distância.
Sabemos que a graduação a distância vem crescendo gradativamente ao longo dos
anos no Brasil. Os cursos ofertados são em diversas áreas do conhecimento, esses cursos têm
facilitado o acesso aos estudos em pessoas que moram em locais longínquos no território
brasileiro. Para que toda esta dinamicidade ocorresse, veremos no próximo tópico a legislação
que regulamenta o ensino a distância no Brasil.

4 EAD NA LEGISLAÇÃO

As bases legais para a modalidade de Educação a Distância foram estabelecidas pelo
Art. 80 da Lei de Diretrizes da Educação Nacional – LDB, Lei 9.394 de 20 de Dezembro de
1996. De acordo com o Art. 80 da LDB, o Poder público tem a missão de incentivar ao
desenvolvimento e a veiculação de programas de Ensino a Distância em todos os níveis e
modalidades de ensino e de educação continuada, o artigo determina ainda que cabe a União
credenciar as instituições que poderão ofertar o ensino a distância, organizada com abertura e
regimes especiais. Em relação as normas de produção, controle e avaliação desses programas,
os sistemas de ensino poderão contribuir com materiais próprios para uma integração entre os
sistemas.
O Art. 80 da LDB regulamenta ainda que o EAD se privilegiará de tratamento
diferenciado, o que incluirá custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de
radiodifusão sonora de sons e imagens; concessão de canais com finalidades exclusivamente
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educativas, reserva de tempo mínimo sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários
de canais comerciais.
O que podemos destacar ainda no Art. 80 da LDB é que a Lei reconhece a modalidade
de Educação a Distância como processo de formação do cidadão brasileiro que poderá ser
aplicada em todos os níveis e modalidades educacionais. Também determina que a EAD no
Brasil tenha uma regulamentação própria e que o credenciamento das instituições ofertantes
dessa modalidade será feita pela União.
O Art. 80 foi regulamentado até então, pelos Decretos Federais de nº. 2.494 de 10 de
fevereiro de 1998; nº 2.561 de 27 de abril de 1998; nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005.
Atualmente, o Decreto que regulamenta a EAD no Brasil é o nº 9.057 de 25 de maio de 2017.
O primeiro Decreto sobre a educação a distância é o de nº 5.622, de 19 de dezembro
de 2005, isto significa que após nove anos de publicação da LDB saiu a regulamentação do
Art. 80 da LDB.
O Decreto nº 5.622 sofreu alterações de conteúdo pelos Decretos nº 5.733, de 09 de
maio de 2006 e nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Em 10 de janeiro de2007, o Ministério
da Educação – MEC publicou a Portaria Normativa nº 2, que dispõe sobre os procedimentos
de regulação e avaliação da educação superior na modalidade a distância. Os Decretos e
Portarias da Legislação de EAD no Brasil em vigência atualmente serão descritos no quadro 1
abaixo.
Quadro 1 – Legislação de EAD no Brasil
Descrição
Bases legais para a modalidade de Educação a
Distância
Decreto nº 9.057 de 25 de maio de 2017
Regulamenta o art. 80 da Lei nº 80 da Lei 9.394, de
20 de dezembro de 1996 (LDB)
Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006.
Dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação
superior e cursos superiores de graduação e
sequenciais no Sistema Federal de Ensino.
Decreto nº 8.754, de 10 de maio de 2016
Altera o Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, que
dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação
superior e cursos superiores de graduação e
sequenciais no sistema federal de ensino.
Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007.
Altera dispositivos dos Decretos nº 5.622, de 19 de
dezembro de 2005 (Revogado pelo Decreto 9.057 de
25 de maio de 2017), que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de
2006 (Revogado e incluído partes pelo Decreto
8.754, de 10 de maio de 2016), que dispõe sobre o
exercício das funções de regulação, supervisão e
avaliação de instituições de educação superior e
cursos superiores de graduação e sequenciais no
sistema federal de ensino.
Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017.
Estabelece normas para o credenciamento de
Documento
Lei 9.394/96 (LDB) art. 80
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Referenciais de Qualidade EAD (2007)

instituições e a oferta de cursos superiores a
distância, em conformidade com o Decreto no 9.057,
de 25 de maio de 2017.
Esses Referenciais de Qualidade circunscrevem-se no
ordenamento legal vigente em complemento as
determinações específicas da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, do Decreto 5.622, de 20 de
dezembro de 2005 (Revogado Decreto 9.057 de 25
de maio de 2017), do Decreto 5.773 de junho de 2006
(Revogado e incluído partes pelo Decreto 8.754, de
10 de maio de 2016) e das Portarias Normativas 1 e
2, de 11 de janeiro de 2007.

Fonte: Elaborado pelo autor.

É importante destacar que o Art. 80 da LDB/1996 é regulamentado na atualidade pelo
Decreto nº 9057 de 25 de maio de 2017 e pela Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de
2017, que visa esclarecer, normatizar os critérios de credenciamento, oferta e
desenvolvimento pedagógico, os quais não ficaram claros na LDB.
No Art. 4º do Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, faz menção as Diretrizes
Curriculares Nacionais enfatizando que as atividades presenciais poderão ser feitas em
parceria entre as instituições de ensino e empresas para a realização de atividades práticas.
Art. 4º As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas
profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos projetos
pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, serão
realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação a distância ou em
ambiente profissional, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais.

O Art. 5º do Decreto destaca que o polo de educação a distância é a unidade
acadêmica e operacional descentralizada, tanto no Brasil como no exterior, isto é, está
plenamente regulamentada a existência de polos de ensino a distância no exterior.
Sobre a oferta de cursos na modalidade a distância na Educação Superior o Art. 11 §
2º nos afirma que é permitido o credenciamento de instituição de ensino superior
exclusivamente para oferta de cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu na
modalidade a distância. No § 3º refere-se que a oferta de curso de graduação é condição
indispensável para a manutenção das prerrogativas do credenciamento de que trata o § 2º. No
§ 5º ressalta que as escolas de governo de sistemas estaduais deverão solicitar credenciamento
ao MEC para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância. É
importante ressaltar que de acordo com este Art. 11 agora é permitida a existência de IES
exclusivamente para a oferta de EAD. Desde que ofereça um curso regular de graduação
podem ser oferecidos cursos de pós-graduação.

2756

Vale ressaltar o Art. 16, pois a criação de polos para a educação a distância, passa ser
de competência da instituição de ensino credenciada para a oferta nesta modalidade, fica
condicionada ao cumprimento dos parâmetros definidos pelo MEC, de acordo com os
resultados de avaliação institucional. No § 1º do Art. 16 estabelece que as instituições de
ensino deverão informar a criação de polos de educação a distância e as alterações de seus
endereços ao Ministério da Educação. A partir de agora, a IES têm autonomia para criar os
polos, não dependendo mais de visita do MEC para autorizar seu funcionamento.
No Art. 18, apesar de não deixar claro, deixa subentendido que é permitido a oferta de
mestrado e doutorados a distância no Brasil.
O Art. 19 entende que na modalidade a distância admitirá regime de parceria entre a
instituição de ensino credenciada para educação a distância e outras pessoas jurídicas. § 1º
alerta que a parceria deverá ser formalizada em documento próprio, o qual conterá as
obrigações das entidades parceiras e estabelecerá a responsabilidade exclusiva em da
instituição de ensino credenciada para a educação a distância. Com isto o artigo possibilita
parcerias no caso dos polos de apoio presencial.
Em conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. O MEC
regulamentou através da Portaria 11 de 20 de junho de 2017, estabelecendo normas para o
credenciamento de instituições que oferta cursos superiores a distância.
No Art. 1º § 3º a oferta regular de curso de graduação independente da modalidade, é
condição indispensável para a manutenção do credenciamento. É fundamental observarmos
que não adianta criar um curso de graduação somente para conseguir o credenciamento, para
depois oferecer só curso de pós-graduação.
O Art. 5º menciona as avaliações que ocorre in loco acontecerão no endereço sede da
IES, e assim sem necessidade de ir aos polos, pois ao avaliar a sede automaticamente incluirá
a avaliação dos polos e ambientes profissionais.
Dos Art. 6º ao 8º a portaria trás as condições para a necessidade de criar cursos
superiores a distância. Que a organização e desenvolvimento de cursos superiores a distância
devem observar as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN expedidas pelo Conselho
Nacional de Educação e a legislação em vigor. Também relata que as atividades presenciais,
como tutorias, avaliações, estágios, etc. serão realizados na sede da IES nos polos EAD em
ambiente profissional conforme definidos pelas DCN.
O Art. 10, menciona a possibilidade de existência de polos no exterior, afirmando que
o polo EAD é a unidade acadêmica operacional descentralizada para o desenvolvimento de
atividades presenciais relativas aos cursos superiores a distância.
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O Art. 12 refere a criação de novos polos, as IES credenciadas para oferta de cursos
superiores a distância poderão por ato próprio criar novos polos. Observando o conceito
institucional mais recente:
Conceito Institucional
Quantitativo anual de polos
3
50
4
150
5
250
Fonte: Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017.

No caso de ausência de atribuição de Conceito Institucional para uma IES, ela poderá
criar 50 polos, isto é, como se tivesse o conceito mínimo que é 3 (três) § 2º do Art. 12.
A IES que criar polos com expedição do ato próprio terá um prazo máximo de 60
(sessenta) dias para informar, no sistema e-MEC, conforme Art. 13. Já o Art. 16 traz como
deve proceder em caso de alteração de endereço do polo. E o Art. 17 § 2º nos diz que a
extinção de um polo não aumentará no número de polos que poderá ser criado pela
instituição. O Art. 18 reforça a oferta de cursos superiores a distância admitindo o regime de
parcerias entre a IES credenciada e outras pessoas jurídicas.
É de fundamental importância apontar nessa discussão sobre a Legislação de
Educação a Distância, os referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, este
documento não possui força de lei, mas que é um documento indicado pelo Decreto nº 5.622,
de maio de 2005, como um referencial para subsidiar atos legais do poder público no que se
refere aos processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da educação a distância.
É importante ressaltar que o Decreto nº 5.622, de 25 de maio de 2005 foi revogado pelo
Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, no novo decreto nº 9.057 não faz nenhuma menção
ao Referencial de Qualidade para Educação Superior a Distância.
O documento; Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância em
vigência foi homologado no ano de 2007 e é uma versão atualizada do referencial publicado
em 2003. Documento este elaborado por especialistas da área, em discussão com
universidades e com a sociedade e tem como objetivo principal definir conceitos para garantir
a qualidade de oferta e desenvolvimento de cursos na modalidade a distância, (BRASIL,
2007).
O documento salienta que devido a complexidade do ensino a distância e a
necessidade de uma abordagem sistêmica, foram criados projetos de cursos na modalidade a
distância categorias que devem compreender envolvimento fundamentais, aspectos
pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. Para dar conta destas dimensões, o Projeto
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Político Pedagógico dos cursos deve conter os seguintes norteadores: a) Concepção de
educação e de currículo no processo de ensino e aprendizagem; b) Sistemas de Comunicação;
c) Material Didático; d) Avaliação; e) Equipe Multidisciplinar; f) Infraestrutura de apoio; g)
Gestão acadêmico-administrativa e h) Sustentabilidade Financeira.

5 EAD E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM MATO GROSSO

Segundo GIOTO, (2008), o movimento inicial da educação a distância, foi o de
proporcionar formação regular e continuada aos professores em exercício.
Segundo PRETI, (2005) em seu livro: Educação a Distância: Ressignificando Práticas;
nos é apresentado o núcleo de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal de
Mato Grosso-UFMT, nos anos de (1992-2005). No ano de 1993, o núcleo de Educação
Aberta e a Distância (NEAD) foi criado na UFMT, com o objetivo de implantar o curso de
Licenciatura em Educação Básica para os anos iniciais do Ensino Fundamental na modalidade
a distância. Curso proposto em parceria com a Universidade do Estado de Mato GrossoUNEMAT, Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso e as prefeituras da região norte
do Estado, como uma das ações do programa interinstitucional de Qualificação Docente
(1994).
Em fevereiro de 1995, iniciaria o primeiro curso de licenciatura a distância no Brasil, e
a partir de 2000 esses mesmo curso seria expandido para todo o Estado e para outras regiões
do país, em parceria com outras instituições de ensino superior.
A partir da década de 1950 muitas foram as experiências de ofertas de cursos a
distância no Brasil, tanto pela iniciativa privada como pelas instituições públicas, algumas
coroadas de êxito e outras muito criticadas pela sua ineficiência ou por servirem
explicitamente a projetos políticos de governo, como os desenvolvidos durante a ditadura
militar.
Após a década de 1970, em diversos países são institucionalizadas universidades
públicas voltadas exclusivamente para oferta de curso a distância. Como a open University na
Inglaterra e a Uned na Espanha. Componentes que levaram os governos desses países para a
EAD.
No Brasil com a demanda crescente de mão de obra a ser qualificada ou requalificada
diante das mudanças nos processos produtivos; a tendência dos governos em querer diminuir
gastos com serviços sociais, particularmente com a educação, os avanços das tecnologias de
comunicação que faziam vislumbrar a possibilidade do professor poder interagir não com um
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pequeno grupo de alunos em uma sala de aula, mas com centenas ou milhares deles ao mesmo
tempo e em lugares distantes.
Em 1992 a UFMT faz uma ousadia, desencadear uma discussão em seu interior sobre
a possibilidade de se pensar na oferta de um curso de graduação a distância, voltado para a
formação de professores da rede pública. Um dos problemas a ser enfrentado é a falta de
legislação que apoiasse tal inciativa, pois nem os órgãos federais responsáveis pelas políticas
e ações no campo da educação sabia dizer o que era possível ser realizado. Somente com a
aprovação da LDB 1996 o EAD seria autorizado.
Desde o nascimento da UFMT (1970) ela também fez a opção de interiorizar as suas
ações, de oferecer cursos sobretudo licenciaturas, aos municípios mais distantes, durante o
período de recesso acadêmico, em parceria com a SEDUC e com as secretarias municipais de
educação. As chamadas ―Licenciaturas Parceladas‖ já fazia parte do ―Programa de
Interiorização‖ da UFMT.
Em dezembro de 1991, uma missão formada pelo secretário de educação de MT, pelo
reitor da UFMT, e assessor de assuntos internacionais, estiveram em QUEBEC, no Canadá,
em busca de parcerias no campo da educação, em especial formação de professores. No
Canada conheceram a Télé-Université du Québec com cursos a distância. Uma instituição
pública com 800 profissionais entre professores e técnicos, atendia mais de 25 mil alunos.
Em 1992 a partir da decisão pactuada entre UFMT/ UNEMAT, a Seduc e o Sintep
seria dada prioridade a formação em nível superior dos professores das series iniciais das
escolas públicas de todo o estado.
Em fevereiro de 1992 a reitora da UFMT convidou professores de todas as
licenciaturas e de alguns outros cursos para estudar a possibilidades de uma ação conjunta
(UFMT e Seduc) para o projeto de formação de professores a distância. Na primeira reunião
mais de 40 pessoas, entre professores da UFMT, UNEMAT e técnicos da Seduc estavam
presentes, mas de acordo com o avanço das discussões permaneceram 14 professores da
UFMT, seis técnicos da Seduc e duas professoras da UNEMAT.
No dia 22/12/1992, após várias reuniões ao longo do ano, o Núcleo de Estudos para a
Formação do Professor (NEPRO). Assinaram um acordo entre os dirigentes da UFMT,
UNEMAT e Seduc um acordo com a Missão de construir um projeto de formação de
professores a distância.
Com o apoio da Unesco, o grupo decidiu desenvolver duas pesquisas diagnosticas: e
nesta primeira fase da pesquisa descobriram que 65,5% de professores das series iniciais do
estado de Mato Grosso não tinham curso superior. A segunda fase foi desenvolver um estudo
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viabilizado mediante visita a algumas instituições que atuavam na modalidade: centro Niterói
(Ceed) Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT) Fundação Roberto Marinho
etc. após as visitas elaborou-se um calendário com metas para que o curso de formação para
professores iniciasse no primeiro semestre de 1993.
Em março de 1993, na UFMT, criou se o Núcleo de Educação Aberta a Distância
(Nead), com a participação da UFMT, UNEMAT E SEDUC, com o objetivo: implantar o
curso de ―Licenciatura Plena em Educação Básica: 1ª a 4ª série, na modalidade de EAD. Em
1993 o projeto do curso ficou pronto mais para ser aprovado nas instâncias da UFMT estava
dando trabalho e ficou o ano todo no vai e volta.
No ano de 1994 dedicado a produção do material didático, e fechamento de convênios
com os 9 municípios participantes, e entre os municípios foi escolhida a cidade Colíder para
implantar o polo do ensino a distância.
Em fevereiro de 1995 iniciou a primeira experiência no país de um curso de graduação
a distância. Quais as garantias legais para a criação de um novo curso no interior da UFMT e
a ser oferecido em uma modalidade totalmente nova para a instituição?
O curso proposto pelo Nead deve ser compreendido como parte do Programa
Interinstitucional de Qualificação Docente (1994), parceria do Instituto de Educação com a
Secretaria de Estado de Educação, as secretarias municipais de educação Sintep. O Curso foi
criado pelo Conselho Diretor da UFMT, mediante a Resolução CD nº 88/94, em 2 de agosto
de 1994. Neste ano estava em discussão a LDB que foi aprovada 20 de dezembro de 1996. Já
na primeira versão um capítulo inteiro dedicado a educação a distância.
O Conselho Federal de Educação ao ser consultado informalmente pela coordenação
do Nead sobre a legalidade ou não de um curso de graduação a distância simplesmente
informou tratar-se de decisão interna da UFMT. Caberia a ela ousar essa experiência. Assim,
sua criação deu-se com a prerrogativa do princípio de autonomia universitária. Em 1995
montado um primeiro processo que ficou tramitando de um setor para outro pois não havia
suporte legal para a autorização do curso. Assim acabou sendo arquivado em 1997.
Com o advento da LDB e do Decreto nº 2.494/98 foram montados novos processos de
autorização e credenciamento da UFMT para oferecer cursos na modalidade a distância. Com
isso o CNE nº 654/2000 e 95/2001 credencia a UFMT e autoriza o funcionamento do Curso
de Licenciatura Plena em Educação Básica do Nead.
Em dezembro de 1999, a turma experimental colaria grau. Um mês antes a UFMT,
aprovou o edital de inscrições para um novo processo seletivo com a abertura de um número
aproximado de 2500 novas vagas para o curso de licenciatura. No ano 2000 este mesmo curso
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foi implantado em outros estados por instituições públicas de ensino superior, por meio de
convênios, cabendo a equipe do Nead a responsabilidade da formação das equipes locais, da
disponibilização do material didático e de assessoria ao longo do curso. Isso significou sair de
uma fase experimental para o reconhecimento no âmbito nacional de uma experiência
consolidada institucionalmente.
Em junho de 2002 a Comissão designada pela Secretaria de Educação Superior do
MEC veio in loco verificar as condições de funcionamento e potencialidade da instituição. O
curso recebeu o conceito global ―A‖ pela aplicação dos critérios de avaliação definidos pelos
padrões de qualidade do MEC para cursos de formação de professores, na modalidade de
educação a distância e recebeu parecer favorável ao reconhecimento do curso.
A UFMT, estabeleceu normas gerais para a criação, autorização e funcionamento de
cursos de graduação a distância, seus princípios norteadores, os elementos a serem
contemplados no projeto político pedagógico desses cursos, sua estrutura organizacional,
aborda o conceito e a prática da parceria no processo de formação de professores. Analisa
publicações atuais sobre a problemática em questão, ao mesmo tempo em que busca
introduzir discussões referentes a uma experiência concreta de parceria na qualificação de
profissionais do ensino básico, de relevância no contexto brasileiro, fazendo recurso a
modalidade a distância.
São apontadas possíveis lições para a socialização profissional docente, com riscos e
perspectivas na construção da identidade e autonomia dos professores em exercício.
Considerando que o tema se constitui como campo teórico-prático emergente, ressalta a
relevância da construção desse objeto de estudo em nosso país, para cobrir uma lacuna na
produção de conhecimento educacional, a partir de diversas experiências interinstitucionais na
formação de professores a distância.
A educação a distância propõe uma reflexão sobre o currículo em cursos na
modalidade a distância. Pretende oferecer oportunidade de trazer ao debate questões pouco
discutidas na educação a distância, como as mudanças no planejamento e execução de cursos
ofertados na forma digital, em especial na organização do currículo. O texto aborda as
mudanças no conceito de tempo e espaço, na compreensão do que seja informação e
conhecimento, da leitura na internet, do que significa pedagogicamente orientar alunos em
cursos oferecidos pela web. Analisa o caráter prescritivo e inflexível da tradição curricular
nos cursos presenciais e de como cursos oferecidos a distância quebram essa lógica. Com base
na proposta de currículo rizomático, o texto analisa as possibilidades de melhor compreensão
de cursos digitais com esse referencial de análise. Concluindo, aborda as possibilidades
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democráticas e cosmopolitas oferecidas pela internet e de como a não – disciplinarizacão pode
ampliar os processos comunicativos e oferecer maior autonomia ao aprendente.

6 CONCLUSÃO

As reflexões aqui apresentadas buscaram apresentar as origens da Educação a
Distância desde o contexto mundial, no Brasil, e o início da primeira graduação ofertada a
distância pela UFMT, como nos relata, PRETI (2005). É possível perceber o entusiasmo para
oferecer uma graduação que estão lecionando nas séries iniciais sem graduação. A busca foi
intensa, grandiosa para possibilitar uma formação de qualidade aqueles que já se dedicavam a
formação de nossas crianças.
O ensino a distância no Brasil começou com o primeiro curso em fevereiro em 1995, e
daí para cá só cresceu, de acordo com o senso da educação superior 2016 com: 1.494.418
alunos matriculados.
É possível relatar que o início do curso de graduação a distância não foi nada fácil,
pois no Brasil não dispunha de uma legislação na qual o ensino a distância pudesse apoiar, foi
somente com a LDB de 1996 que surgiu a primeira legislação do ensino a distância.
Sabemos que há muitos questionamentos sobre a qualidade da educação a distância,
para uns, podendo significar a construção de uma perspectiva em que a elite é formada na
educação presencial e a educação a distância é uma alternativa barata para as camadas
populares ou até mesmo de mais fácil nas instituições públicas.
É possível compreender que, há uma necessidade de lutar pela qualidade na EAD, pois
nas instituições públicas, temos apenas professores e tutores que ministram disciplinas,
ficando permanente somente a Coordenação de Curso e Coordenação de Tutoria.
Sendo assim, já que o ensino a distância é uma realidade e está ―em todos os lugares‖
faz necessário lutar para que ele cresça e com qualidade.
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A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO GRADUADA
Gislayne Cristina Figueiredo (DPsi/UFMT) – gislaynecf@hotmail.com

Resumo:
No cotidiano dos serviços de saúde, a prática profissional é, em geral, realizada por meio da atuação em equipes
interdisciplinares. Já o processo de formação dos profissionais de saúde ocorre majoritariamente de forma
uniprofissional, sendo raros os contatos dos discentes com estudantes, profissionais e professores de outra área
do saber. A fim de minorar os efeitos deletérios de uma formação uniprofissional, alguns autores têm proposto a
utilização da Educação Interprofissional, metodologia de aprendizagem que busca propiciar condições nas quais
os estudantes duas ou mais profissões aprendam de forma conjunta e uma sobre as outras, em um processo
colaborativo e de enriquecimento mútuo, a fim de aprimorar a qualidade do conhecimento adquirido e,
conseqüentemente, da atenção prestada. O presente trabalho visa relatar a experiência de um projeto de
Educação Interprofissional, o PET-Saúde/Interprofissionalidade, bem como avaliar os impactos do mesmo no
que tange à docência, à pesquisa e à extensão. Optamos por enfocar o subgrupo gênero e sexualidade, em
especial no trabalho junto às mulheres. A análise inicial do desenvolvimento do Programa indica que o contato
entre docentes, discentes e profissionais de diversas áreas de atuação tem possibilitado não só um espaço de
reflexão e de enriquecimento da prática, mas também a abertura para a construção de trabalhos e de redes
interdisciplinares. Ainda em seu estágio inicial, a presente iniciativa dá indicativos de um caminho a se trilhar no
sentido de possibilitar uma aprendizagem mais completa, abrindo possibilidades na área de educação continuada
em serviço, de extensão e de pesquisa, entre outros.
Palavras-chave: Educação Interprofissional. Extensão. Pesquisa. Gênero. Mulheres.

1 Introdução

Há um tempo considerável, tanto na academia quanto no campo de trabalho, se
discutem questões como multiprofissionalidade, interprofissionalidade e trabalho em rede.
Essa discussão aponta para a necessidade sentida tanto pelos profissionais, em seu cotidiano
laboral, quanto pela academia, da construção de um trabalho integrado e que envolva várias
formações e áreas do conhecimento diferentes.
No mundo do trabalho, em especial na área de saúde, o trabalho cotidiano geralmente
se dá em equipes multiprofissionais, nas quais profissionais de diversas formações intervêm
conjuntamente em um mesmo objeto de trabalho, visando produzir saúde ou prevenir o
surgimento de enfermidades.
Assinalamos que se por um lado, a realidade profissional é, via de regra,
interprofissional, as práticas de ensino, em geral, ocorrem de forma uniprofissional, de tal
forma que a universidade nem sempre prepara para a realidade da prática cotidiana, tal como
ela de fato se dá (PEDUZZI et al., 2013).
Podemos definir Educação Interprofissional (EIP) como práticas educativas na qual
duas ou mais profissões aprendem de forma conjunta e sobre as outras, em um processo
colaborativo e de enriquecimento mútuo, a fim de aprimorar a qualidade da atenção prestada
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(CAIPE, 2002; apud COSTA, s/d). Já Educação Uniprofissional como ser compreendida
como ―(...) o processo no qual as atividades educacionais ocorrem somente entre os
estudantes de uma mesma profissão, isolados dos demais.‖ (PEDUZZI et al., 2013, p. 979).
Os autores têm assinalado que uma educação de forma interprofissional tem o mérito
de desenvolver nos alunos uma prática colaborativa, que diz respeito a uma atenção realizada
de forma interprofissional, visando a integralidade do cuidado, a qual implica em articulação e
integração das ações em saúde (BATISTA; BATISTA, 2016; COSTA, s/d).
Há que se assinalar que na academia, o trabalho do docente, via de regra, também é
bastante solitário. Na melhor das hipóteses, ocorre em grupos de profissionais da mesma
formação, sendo muito raro o trabalho realizado de forma interprofissional/interdisciplinar.
Dessa forma, os grupos de pesquisa, os projetos de extensão, e a própria atividade de docência
na graduação e na pós-graduação, ocorrem de forma uniprofissional, perdendo a riqueza e a
contribuição que o trabalho entre dois ou mais docentes de áreas do conhecimento diferente
poderiam aportar.
O trabalho docente interdisciplinar permitiria, inclusive, um aprofundamento nos
resultados das pesquisas, com análises e conclusões mais complexas, bem como a realização
de projetos de extensão mais amplos e que atendessem a necessidade da comunidade de forma
mais global e completa.
Por outro lado, é preciso ter claro que a Educação Interprofissional não é uma
panacéia para todas as dificuldades pedagógicas encontradas no espaço acadêmico: Costa
(s/d) chama a atenção para a necessidade de infraestrutura, de condições de trabalho e de
apoio institucional, para que a metodologia da Educação Interprofissional possa de fato atingir
seus objetivos.

2 Relato de experiência: O caso PET-Saúde/Interprofissionalidade

Em julho de 2018, o Ministério da Saúde lançou o edital nº 10/18, visando a seleção
de projetos para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde: PETSaúde/Interprofissionalidade – 2018/2019, tendo como objetivos principais promover os
seguintes aspectos:
1.2.1. Mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
para todos os cursos de graduação na área de saúde, considerando-se estratégias
alinhadas aos princípios de interprofissionalidade, interdisciplinaridade e
intersetorialidade, como fundamentos da mudança, na lógica da formação dos
profissionais e na dinâmica da produção do cuidado em saúde; e 1.2.2. Qualificação
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dos processos de integração ensino-serviço-comunidade, de forma articulada com o
Sistema Único de Saúde – SUS e as instituições de ensino, de modo a promover a
Educação Interprofissional – EIP e as Práticas Colaborativas em Saúde.

Assim, do ponto de vista educacional, o PET-Saúde/Interprofissionalidade visa
promover a educação interprofissional em duas frentes distintas: na universidade: produzindo
mudanças curriculares e metodológicas nos cursos de graduação; nos serviços - através da
educação continuada com foco no trabalho colaborativo dos profissionais das unidades de
saúde.
O projeto apresentado conjuntamente pela UFMT- Campus Cuiabá e pela Secretaria
Municipal de Saúde, com duração prevista de dois anos, está em seu primeiro semestre de
implementação e tem como foco envolver tanto os serviços quanto a comunidade acadêmica
na mudança de visão e de prática quanto à atuação interprofissional. Podemos citar como
sendo suas principais características:
- ser constituído por cinco grupos, cada um dos quais elegeu um tema diferente a ser
trabalhado nos processos formativos, a saber: 1) saúde mental, 2) populações tradicionais, 3)
infância e adolescência, 4) gênero (mulheres e LGBTI) e 5) gestão, controle social e
cidadania;
- as ações previstas envolvem capacitação de todos os envolvidos nos temas
escolhidos pelos grupos, aprendizagem vivencial, levantamento de demanda junto à
comunidade e à equipe de saúde, desenvolvimento de intervenções de forma conjunta por
parte de discentes e profissionais da equipe de saúde, entre outros;
- participam do projeto discentes e docentes oriundos dos cursos de psicologia,
medicina, enfermagem, serviço social, nutrição e educação física; e profissionais das áreas de
medicina, enfermagem, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
No presente trabalho, iremos relatar as atividades e intervenções desenvolvidas até o
momento pelo subgrupo PET-Saúde/Interprofissionalidade – Gênero (Mulheres e LGBT),
com destaque para as questões que envolvem as mulheres.
As questões de gênero e sexualidade atravessam os atendimentos em saúde, sendo
condicionantes não só dos processos de adoecimento de determinados extratos da população,
mas também da própria política pública e da atenção prestada pelos profissionais de saúde
(FERRAZ; KRAICZYK, 2010; MENEZES e cols, 2014; SAMPAIO; GERMANO, 2015;
VILELLA e cols, 2011).
As questões de gênero são um fator determinante na constituição da atenção ofertada
pelos sistemas de saúde, tanto no que tange às demandas de saúde da mulher, quanto com
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relação às demandas de saúde da população LGBT, o que levou o governo federal a editar a
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2011), entre outras normativas e
orientações técnicas que visam dirimir as desigualdades de acesso e cuidado decorrentes das
discriminações de gênero presentes em nossa sociedade.
No caso das mulheres, as relações de gênero desiguais e, via de regra, naturalizadas
em nossa sociedade, produzem formas de adoecimento e agravos à saúde bastante
característicos: a sobrecarga de trabalho produzido por jornadas duplas de trabalho, questões
de saúde mental decorrente de uma sobrecarga afetiva – responsabilidade pelos cuidados
afetivos da família, situações de violência sofridas como desdobramento das desigualdades de
gênero, a desconsideração de aspectos da sexualidade, da corporeidade e da vivência do
prazer como decorrência de estereótipos de gênero (BRASIL, 2011; FERRAZ; KRAICZYK,
2010; VILELLA et cols, 2011).
A atenção ofertada à mulher tem se caracterizado por um olhar que privilegia os
aspectos biomédicos, enfocando principalmente a saúde reprodutiva, e desconsiderando os
demais elementos de sua saúde e de sua vivência (BRASIL, 2011). Essa visão, por vezes, é
reforçada durante a formação, os quais dão ênfase aos processos biológicos, em detrimento
dos psicossociais.
Não se pode dizer, dessa forma, que as mulheres têm suas necessidades de saúde
integralmente atendidas, haja vista que a questão de gênero produz e reproduz problemas de
saúde específicos para as mulheres, os quais nem sempre são contemplados no atendimento
ofertado, tornando as mulheres um setor ainda invisibilizado e com dificuldades de acesso ao
Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011; FERRAZ; KRAICZYK, 2010).
Tal questão é agravada no caso das mulheres negras, lésbicas, bissexuais e transexuais,
haja vista que suas questões, características e necessidades específicas são desconsideradas, e
muitas delas sequer chegam a acessar o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011; SAMPAIO;
GERMANO, 2015).
Refletir sobre equidade de acesso aos cuidados em saúde, de forma a garantir a
atenção integral de forma equânime para toda a população, nos provoca a refletir sobre um
processo educativo e transformador das relações de atenção que trabalhe essas questões desde
a formação graduada.
Com relação ao presente programa de extensão, o PET-Saúde/Interprofissionalidade –
subgrupo Gênero (mulheres e LGBT), até o momento as ações já desenvolvidas foram:
análise e discussão dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos envolvidos, visitas ao
serviço, reuniões com toda a equipe de profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de
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enfermagem e agentes comunitários de saúde), atividades de capacitação com docentes,
discentes e preceptores, planejamento e construção de um curso sobre saúde da
mulher/LGBTI para os agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem, discussão
e planejamento de um cine-debate sobre gênero e sexualidade para a comunidade, entre
outros.
Chamamos a atenção para o fato de que apesar das Diretrizes Curriculares dos
diversos cursos falarem sobre a importância de atividades multidisciplinares ou
interdisciplinares, os Projetos Políticos Pedagógicos nem sempre incluem esse aspecto como
algo a ser trabalhado, não havendo na prática, na universidade em tela, processos sistemáticos
de aprendizagem realizados de forma conjunta com estudantes de outras áreas do saber.
Percebe-se, dessa maneira, uma prevalência da formação uniprofissional, o que está em
dissonância com as Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação estudados.
Com relação ao serviço de saúde selecionado como campo de prática do PET, os
profissionais referem uma dificuldade de realização de trabalho interprofissional com
profissionais de outras formações, em especial com o médico. Além disso, nota-se a ausência
de técnicos das áreas de humanas e de sociais nas equipes de saúde - como assistente social,
psicólogo, terapeuta ocupacional, arte-educador, educador físico, entre outros. Esses têm uma
atuação prevista no NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, serviço que deveria
oferecer retaguarda às Equipes de Saúde da Família para os casos de maior complexidade.
Outrossim, o diagnóstico junto ao serviço indicou a dificuldade dos profissionais em
lidarem com as situações de violência doméstica, sendo referido um desconhecimento sobre o
trabalho em rede interprofissional nesses casos; também evidenciou uma dificuldade dos
profissionais em abordar a população LGBT, sendo referido um desconhecimento até com
relação à forma como se dirigir/conversar com essas pessoas. Esses dados iniciais reforçam o
já assinalado na literatura, de que a população LGBT e as mulheres são invisibilizadas nos
serviços de saúde, não tendo suas necessidades plenamente atendidas.
Ademais, considerando que profissionais da área de humanas, como os assistentes
sociais e psicólogos que trabalham em outros serviços da rede – como o CRAS, em geral
possuem esse conhecimento sobre como lidar com as questões de gênero, nos levam a
concluir que é importante fomentar nos trabalhadores da saúde uma postura colaborativa e de
troca com profissionais de outras formações e de outros serviços, que certamente não está
ocorrendo no momento.

3 Reflexões finais
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É preciso assinalar que apesar de estar em seu momento inicial, o PET e suas
estratégias já têm mostrado sinais de facilitação do trabalho e da aprendizagem
interprofissional: estão ocorrendo reuniões quinzenais em unidades diferentes da
universidade, o que permite tanto ao corpo docente quanto ao discente conhecer e freqüentar
espaços que antes eram desconhecidos; o fomento de contato entre docentes e discentes de
diferentes áreas do saber tem levado à construção de projetos de pesquisa e de extensão
interprofissionais e conjuntos, possibilitando a troca de saberes que podem levar a um
aprofundamento dos resultados das pesquisas e dos projetos realizados junto à comunidade;
pode se dizer que inclusive o clima do ambiente de trabalho pode ser considerado melhor,
pois ao realizarmos contato com docentes de outras unidades, vamos tecendo redes de
vínculos e afetos que permitem desenvolver o trabalho institucional com muito mais leveza.
Outrossim, as reuniões e discussões tem permitido a reflexão e o surgimento de
sugestões e/ou idéias de trabalho em conjunto, entre elas:
- o planejamento e a realização de disciplinas teóricas interprofissionais, ministradas
por professores de diferentes formações;
- a realização de estágios curriculares que de fato sejam interprofissionais, seja nos
espaços tradicionalmente já ocupados pelos discentes-estagiários, seja criando estágios
especificamente interdisciplinares;
- a construção de programas de extensão interprofissionais –ampliando projetos e
transformando-os em eventuais programas, com a participação de docentes e discentes de
variadas formações;
- a criação de grupos de pesquisas interprofissionais, por linha temática, mas com
diferentes olhares;
- a realização de um seminário sobre interprofissionalidade envolvendo os cursos do
campus Cuiabá.
Por fim, encerramos o presente artigo assinalando que a educação interprofissional é
um desafio, cuja implementação em muito contribuiria com o chamado tripé da universidade:
ensino-pesquisa-extensão, haja vista ser uma metodologia que enriqueceria o processo de
aprendizagem do corpo discente, a vida profissional e de pesquisa do corpo discente, e
propiciaria o oferecimento, para a comunidade, de atividades de extensão muito mais efetivas,
complexas e completas.
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR: ESPECIFICIDADES DO PROJETO PEDAGÓGICO DE
CURSO
Ana Flávia Cintra Vieira (PPGEdu/UNEMAT) – arq_anaflavia@hotmail.com
Resumo:
O presente artigo apresenta uma pesquisa realizada como atividade avaliativa da disciplina de Organização do
Trabalho Pedagógico em contextos escolares e não escolares, no Programa de Pós-Graduação, Mestrado em
Educação da Universidade do Estado de Mato Grosso. O artigo discorre acerca da organização do trabalho
pedagógico (OTP) na educação superior, a partir da realização de uma pesquisa bibliográfica acerca da temática
e uma pesquisa documental, que proporcionou a compreensão e análise do projeto pedagógico de curso (PPC) de
bacharelado em Arquitetura e Urbanismo. O artigo tem como objetivo a compreensão dos conceitos acerca da
OTP e sua importância na Educação Superior, a partir das considerações do PPC analisado. O presente trabalho
pretende colaborar para o desenvolvimento da dissertação que vem sendo desenvolvida, acerca do
Desenvolvimento Profissional do docente bacharel principiante no curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade do Estado de Mato Grosso. A partir do desenvolvimento deste artigo podemos perceber o quanto
os temas relativos à OTP possuem relevância para a área da Educação, bem como constatar a existência de
grande quantidade de material disponível acerca dessa temática, que é muito discutida na atualidade. Através do
mesmo, pode-se concluir o quanto a organização do trabalho pedagógico contribui consideravelmente para o
ensino-aprendizagem em contextos escolares e não escolares.
Palavras-chave: Organização do Trabalho Pedagógico, Educação Superior, Projeto pedagógico de curso.
.

1 Introdução

O presente artigo foi estruturado de acordo com a temática escolhida para seu
desenvolvimento, a organização do trabalho pedagógico, com ênfase na educação superior. A
partir de então foram abordados temas que estão inseridos no assunto principal, como uma
análise realizada no projeto pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, curso no qual a autora realiza sua pesquisa de
mestrado que está em fase de desenvolvimento.
Os conceitos escolhidos para desenvolvimento do trabalho foram pensados de maneira
com que venham a contribuir para a escrita da dissertação que se encontra em fase de coleta e
análise dos dados. A temática foi previamente estudada na disciplina de Organização do
trabalho pedagógico em contextos escolares e não escolares. A pesquisa tem como objetivo a
compreensão dos conceitos acerca da OTP e sua importância na Educação Superior, a partir
das considerações do documento analisado, o Projeto Pedagógico de Curso.
Para desenvolvimento do artigo, inicialmente foi realizado um levantamento
bibliográfico com o objetivo de compreender os conceitos acerca da temática e perceber como
se estrutura a OTP na Educação Superior. Posteriormente, a partir da realização de uma
pesquisa documental, foi possível analisar e compreender como está estruturado o Projeto
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pedagógico do curso analisado. Para facilitar a compreensão dos dados foi realizada uma
entrevista com a coordenadora do curso, que explicou como o documento é importante para o
desenvolvimento de todas atividades inerentes ao curso, inclusive estudantes, professores e
instituição.

2 Organização do Trabalho Pedagógico

Com base nos autores que fundamentam o presente artigo, pode-se conceituar a
organização do trabalho pedagógico como a maneira com que é organizado e pensado o
trabalho pedagógico, que se traduz, em grande medida, na relação de ensino e aprendizagem
entre sujeitos, que é fundamentado por princípios filosóficos, políticos e epistemológicos que
regem os ambientes escolares e não escolares, sendo base para as relações estabelecidas entre
os sujeitos do processo educativo.
Segundo Machado (2009) quando se trata de pensar a organização do trabalho
pedagógico implica-se em pensar o que será trabalhado, quais os conteúdos serão ministrados,
através de qual metodologia e com qual finalidade e objetivo serão aplicados. Em suma, é
necessário pensar em diversos fatores, dentre eles, sobre a organização do ensino, saberes e
práticas pedagógicas, metodologia e avaliação.
A organização do trabalho pedagógico é fator primordial para a obtenção de bons
resultados e manutenção dos mesmos nas instituições escolares, ela agrega positivamente
tanto para os estudantes quanto para os professores e para a relação entre ambos. A autora,
ainda ressalta que é necessário todo um planejamento, de acordo com as especificidades
apresentadas, sendo necessário conhecer as características do estudante, para que a partir de
então seja elaborado o planejamento, que vai muito além do currículo, abrangendo todas as
dimensões administrativo-financeiras e pedagógicas da instituição educativa, visando a
formação do estudante em sua integralidade. Se tudo é planejado anteriormente, torna-se mais
fácil e adequada a construção do conhecimento e as relações de ensino aprendizagem.
Segundo Fusari (1990) a ausência do planejamento resulta no que se pode chamar de
―improvisação pedagógico‖, que aliada às demais dificuldades encontradas pelo docente no
âmbito escolar acabam prejudicando tanto estudante como professor, pois afetam a
aprendizagem e o trabalho escolar em geral. O autor ressalta a importância da elaboração dos
planos de ensino e planejamento das aulas, que são essenciais para superar as dificuldades de
articular teoria e prática, comumente encontradas pelos docentes.
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De acordo com Machado (2009), para uma instituição de ensino estabelecer os
objetivos da organização do trabalho pedagógico, é necessário a apresentação de um
planejamento, o qual se encontra, no projeto político pedagógico, estruturado de maneira
específica de acordo com cada instituição, para que se cumpram as principais metas e ações a
serem executados.
A autora ressalta ainda que ―o Projeto Político Pedagógico não se resume no
documento escrito que formaliza as concepções, objetivos e conteúdos, metodologia de
trabalho e sistemática de avaliação de uma escola‖ (MACHADO, 2009 p. 09) Para ela, ele é
um objeto de estudo permanente, que acompanha e é acompanhado pela prática pedagógica, o
qual deve ser feito e refeito diariamente de acordo com as necessidades encontradas. Esse
documento deve estar elaborado com clareza, conforme as características da instituição e as
finalidades educativas definidas, além de prezar pela igualdade entre os diferentes estudantes
que ali se encontram, prezando sempre pelo coletivo. É primordial que o Projeto Político
Pedagógico seja pensado e elaborado de acordo com o conjunto de sujeitos e jamais com
necessidades individuais.
Frizzo (2008) elenca que a organização do trabalho pedagógico parte ―da análise de
problematizações, visando a conscientização de valores humanos, a vivência constantemente
recriada de conteúdos culturais e buscando formas democráticas de interação social‖ (p.04).
Ou seja, segundo o autor, para a sua elaboração, deve ser levado em consideração o ser
humano de modo integral, a educação deve visar a formação para o futuro como uma
condição humana, para que ela seja objeto central do desenvolvimento do trabalho
pedagógico.
Para Freitas (1995), a definição da organização do trabalho pedagógico não é uma
tarefa simples, é um processo de longa duração, pois é necessário realizar pesquisas e reunir
conhecimento das disciplinas e metodologias a serem apresentadas, com base no trabalho dos
profissionais, interdisciplinarmente. Ainda é importante conhecer as práticas pedagógicas
juntamente com as metodologias utilizadas para a construção do conhecimento, para, a partir
daí, se propor a organização do trabalho pedagógico, a qual detêm a finalidade de ―produção
do conhecimento, por meio do trabalho com valor social, a prática refletindo-se na forma de
teoria que é devolvida à prática, num circuito indissociável e indeterminável de
aprimoramento‖ (p.100).
O autor apresenta uma crítica sobre os modelos de organização do trabalho
pedagógico das escolas, argumentando que o que se percebe é uma retomada da educação
tecnicista, onde os interesses da educação se voltam para o capitalismo, em que o objetivo é
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formar seres que respeitem e não questionem, tanto professores, quanto governantes, leis e
etc., pessoas que se enquadrem no perfil proposto pelo capital, nessa perspectiva, o foco não é
formar seres críticos. Em contraposição a essa lógica, o que muitos educadores e pais
pretendem e esperam é uma educação de qualidade que vise o ser humano de maneira
integral, crítico e autônomo.
Freitas (1995) apresenta em seu texto as principais características da Organização do
Trabalho pedagógico na escola capitalista, que seriam a ausência do trabalho material, a
fragmentação e alienação em relação ao conteúdo/método. Nesse modelo, percebe-se a
alienação de aluno e professores, no interior das relações sociais. A organização da escola
inibe os professores e alunos da participação nos processos de gestão, tanto na participação da
criação das legislações, quanto na elaboração do projeto político pedagógico e apresenta
modelos autoritários de apropriação e objetivação do saber, quando, na realidade, para a
formulação de tais documentos é imprescindível se estabelecer relações democráticas e
considerar as necessidades dos sujeitos da escola – estudantes, pais e professores.
A partir das concepções apresentadas pelos autores é possível sintetizar a Organização
do Trabalho Pedagógico como uma forma de pensar e planejar do trabalho da escola em um
sentido global, para além da sala de aula, visando o desenvolvimento do estudante, e a
evolução do processo de ensino e aprendizagem. É pela OTP que se pode pensar/planejar os
atributos de espaço e tempo na escola. Ela é uma categoria central nos projetos políticopedagógicos de escola de educação básica e de cursos superiores, e indica, inclusive, como
deve se organizar as coordenações pedagógicas a fim de que possam acompanhar e orientar
de maneira adequada as atividades e ações previstas e necessárias para a efetivação do
trabalho pedagógico, o qual engloba diversos métodos e técnicas tendo em vista o alcance de
objetivos relativos à construção do conhecimento.
É necessário levar em consideração a integralidade dos estudantes, juntamente com as
metodologias e práticas pedagógicas utilizadas pelo docente, além de ser fundamental
desenvolver o planejamento a partir da realidade e necessidades pedagógicas dos alunos, de
maneira coletiva, tanto na educação básica, quando na educação superior.

2.1 Educação Superior

Segundo Araujo e Santos (2015) é possível perceber que muito se comenta sobre as
especificidades docente para atuar na Educação básica e quando se trata da Educação superior
se nota uma lacuna em aberto, pouco se questiona sobre a formação desse docente, sobre sua
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ausência de formação didático-pedagógica, já que muitos não são profissionais formados na
área da educação e sim em suas áreas específicas e por diversos motivos se tornaram
professores.
Os autores questionam a respeito de determinada formação, a partir da organização do
trabalho pedagógico é necessário voltar sua atenção às questões didáticas e pedagógicas, que
tanto interferem no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes e ao perceber essa
ausência de formação específica na área da educação por muitos professores é notável a
diferença na sua atuação em sala de aula, muitas vezes esse docente detêm o conhecimento do
conteúdo, porém não está preparado para assumir a sala de aula, pois não tem conhecimento
do procedimento metodológico a ser utilizado.
De acordo com Pereira e Reis (2012) a organização do trabalho pedagógico na
educação superior deve manter como prioridade ações que possibilitem a construção do
conhecimento de maneira pluricultural, além do desenvolvimento de processos de ensino
aprendizagem que priorizem a formação de um profissional crítico e reflexivo. O processo de
organização das aulas é fundamental, pois precisa ter a finalidade de construção do
conhecimento, um processo mútuo entre estudante e professor, diferente do modelo de
educação tecnicista, o qual é pautado com as características da educação bancária.
Na educação superior pode-se dizer que uma preocupação quanto à organização do
trabalho pedagógico por parte das instituições faz toda a diferença na formação do
profissional. Visto que, quando são analisadas as características e especificidades de cada
curso, juntamente com o desenvolvimento dos alunos, atuação do corpo docente entre outros
fatores, é possível adaptar e reformular os planos, documentos e concepções que o regem.
O sucesso do futuro profissional depende de seu empenho, dedicação e de uma boa
formação, a qual caracteriza-se por um conjunto de responsáveis. Toda a instituição, corpo
docente e o departamento de curso, são capazes de contribuir para tal formação. Já que, são
através da atuação deles que o estudante se forma. É imprescindível que o professor formador
detenha de formação continuada e específica para atuação, a qual possibilitará um bom
desempenho no processo de ensino/aprendizagem e construção do conhecimento.
A instituição de ensino superior, de modo especial nos cursos de bacharelado, deve se
preocupar com a atuação do docente, proporcionando para o mesmo condições de capacitação
e atualização profissional que contribuam com um melhor preparo para desempenhar seu
papel de formador. É nesse cenário que o docente se constitui, através da sua vivência
profissional, do contato com os outros colegas e da atuação em sala de aula. A prática docente
o forma, juntamente com sua formação inicial. Além de toda essa preocupação com o
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docente, é imprescindível pensar no estudante, na estrutura física, material e didática que a
instituição proporciona para o mesmo, a fim de conseguir contemplar um profissional de
formação integral, que tenha cursado durante sua graduação um ensino de qualidade.
Nesse sentido, podemos afirmar que um aspecto importante na OTP é o trabalho
docente. As autoras Pereira e Reis (2012) consideram importante a formação didática e
pedagógica dos docentes, pois o professor precisa ser um profissional reflexivo, que dialogue
com os alunos, aberto a novos conhecimentos, um profissional, pesquisador e com formação
continuada voltada para sua atuação em sala de aula. Consideram que ―o papel do docente no
ensino superior é o de trabalhar no intuito de promover uma aprendizagem significativa com
possibilidades de interação entre os envolvidos‖ (PEREIRA; REIS 2012 p. 07).
Ainda sobre a formação docente desse profissional, Aguiar (2016) afirma que ―o
trabalho docente na Educação Superior se depara com várias tensões, uma das quais é a
formação específica da docência nesse nível de ensino, cuja legislação se apresenta pouco
específica nesse caso.‖ (p.05) Ao analisar a legislação da LDB, percebe-se um silenciamento
quando se trata da educação superior e formação específica para atuação na mesma. O que é
exigido segundo o artigo 66 ―A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á
em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.‖ Porém,
essa exigência não define a área em que esses cursos de formação devem ser feitos, na
maioria das vezes o profissional bacharel se volta para sua área de formação específica e ao
encontrar a realidade da sala de aula se sente perdido, pois não está preparado
pedagogicamente para exercer tal função.
Aguiar (2016) afirma que o profissional docente na atualidade deve estar preparado
para enfrentar as diversas dificuldades que o ambiente escolar apresenta, além de ter a função
de reconstruir a docência, atualmente pautada na construção do conhecimento e saberes, que
difere dos modelos antigos, pois considera importante a complexidade das questões didáticas
e pedagógicas.
Diante do exposto, considera-se de suma importância a formação e preparação dos
docentes para a atuação em sala de aula, é necessário que esse profissional se considere
docente, crie um processo de identidade profissional e a partir de então procure formação
voltada para a academia. Com isso, conseguirá sua valorização profissional e pessoal,
resultando em um profissional preparado para a atuação na educação superior.
A partir da concepção dos autores acima citados, outro fator primordial para uma boa
estruturação da organização do trabalho pedagógico é que ela esteja aliada a uma formação
docente adequada para atuar tanto na educação básica quanto educação superior. Essa
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formação do professor permitirá colocar em prática um adequado processo de ensino e
aprendizagem, que refletirá na construção do saber.

4 Projeto Pedagógico de Curso: Considerações e Compreensões

Quando se refere à educação básica é comum o conhecimento sobre o projeto político
pedagógico das instituições, o qual garante a proposta educacional das escolas. Quando se
trata da educação superior, esse papel se volta ao projeto pedagógico de curso, que garante as
especificidades da instituição e dos determinados cursos específicos.
Um projeto pedagógico de curso é um documento primordial para a organização do
trabalho pedagógico, no qual estão presente todas as características de determinado curso, as
concepções de ensino e aprendizagem, os conceitos do curso, estrutura curricular, ementas,
corpo docente, os procedimentos avaliativos utilizados, além dos instrumentos normativos
que regem o curso. Para complementar pode-se analisar as concepções de estruturação do
documento conforme segue:
O Projeto Pedagógico do Curso deve contemplar o conjunto de diretrizes
organizacionais e operacionais que expressam e orientam a prática pedagógica do
curso, sua estrutura curricular, as ementas, a bibliografia, o perfil profissiográfico
dos concluintes e tudo quanto se refira ao desenvolvimento do curso, obedecidas as
diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Ministério da Educação.‖
(Normativas para elaboração do PPC – UFMG 2000, p.06)

Não existe uma fórmula certa para a estruturação de um PPC, cada instituição
estrutura de acordo com suas concepções, desde que, não deixe de contemplar nenhuma das
características essenciais que regem o curso. Para exemplificar, utilizaremos como base um
projeto pedagógico de curso que foi objeto de análise para o desenvolvimento do artigo. A
partir dele, apresentaremos os principais aspectos que estruturam o mesmo.
O PPC analisado foi o do curso de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da
UNEMAT. O referido curso foi escolhido por se tratar daquele que vem sendo analisado no
desenvolvimento da pesquisa e dissertação da autora. O estudo foi feito com intuito de
mostrar os principais tópicos e conceitos presentes no documento.
É importante ressaltar que se trata de um curso bacharelado, por isso sua estrutura
curricular corresponde a um curso de formação com especificidade técnica, que apesar da
mesma, propõe uma formação geralista, unindo formação geral e humanista, formação
específica e formação complementar.
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O documento analisado PPC – Arquitetura e Urbanismo/UNEMAT (2013) foi
estruturado de acordo com a resolução 54/11 do CONEPE (Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão), a qual afirma que:
―O Projeto Pedagógico dos Cursos reflete o compromisso sócio-político-filosófico
da UNEMAT e deve conter no seu roteiro de organização: I – objetivos
demonstrando habilidades e competências;
II – princípios que fundamentam as relações teórico-práticas, no âmbito da ação
curricular. III - perfil do egresso; IV – matriz curricular; V – qualificação do corpo
docente; VI – condições e modalidade de oferta de curso; VII – número de vagas;
VIII – política de Estágio; IX – política de TCC; X – atividades complementares‖
(PPC- Arquitetura e Urbanismo 2013)

Tal estrutura garante que o PPC esteja organizado de maneira suprir todas as
necessidades de conhecimento a respeito do curso, para docentes, estudantes e demais
interessados. Tal documento contém todas as informações e especificidades do referido curso
e tem papel fundamental para a organização do trabalho pedagógico. O documento analisado
possui 74 páginas e está disponível para consulta na página do curso no site da Universidade e
também é disponibilizado pelo departamento responsável.
O documento inicia com um breve histórico do curso, desde os anos da criação até a
fase atual, em seguida encontram-se os objetivos, seguido pelo perfil do egresso, linhas de
pesquisa, conta também com os princípios que fundamentam as relações teórico-práticas no
âmbito da ação curricular, após, encontra-se a política de estágio, seguida por especificidades
do trabalho de conclusão de curso, o seguinte capítulo é organizado com as atividades
complementares, seguida pelo capítulo de mobilidade acadêmica e é finalizado com a matriz
curricular seguida do ementário das disciplinas.
Ao realizar a leitura do documento percebe-se a relevância deste para se obter um
conhecimento do curso, desde a estruturação do mesmo até as ementas de disciplinas,
objetivos e demais informações que esclarecem questionamentos diversos. Visto isso, pode-se
dizer que é um documento fundamental para manter a organização do trabalho pedagógico,
elaborado com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação e às
normativas de cada instituição.
A partir do estudo do PPC é possível elencar diversas características e apontamentos a
respeito do curso de Arquitetura e Urbanismo, assim como dos demais cursos, respectivos às
estruturações dos seus projetos pedagógicos de curso. No PPC analisado, é possível relacionar
os principais aspectos do curso, dentre eles, pode-se listar as informações básicas a respeito
do mesmo, como se propõe a organização do curso, suas principais concepções, a
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apresentação da matriz curricular, as concepções e formas de avaliação, além de outras
observações que podem ser encontradas, como normas, problemas enfrentados, entre outros.
Tendo em vista o perfil do profissional a ser formado pelo departamento de
Arquitetura e Urbanismo, a partir da organização do trabalho pedagógico, o PPC estabelece os
objetivos, habilidades e competências que devem guiar toda a proposta do curso de
Arquitetura e Urbanismo, baseados na resolução Nº 032/2013 – CONEPE. A estruturação e
proposta do PPC visa atender à legislação nacional vigente, às Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação e às normativas internas da UNEMAT.
Para melhor compreensão do documento, foi elaborada a tabela 01 a seguir, que
apresenta de acordo com os tópicos as características que o documento apresenta.
Tabela 01 - Projeto Pedagógico de Curso
 Curso: Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo
 Modalidade: Regular
 Regime: Semestral
 Turno de funcionamento: Integral
 Ingresso: Vestibular/ENEM
 Vagas: 40/semestral
 Prazo de integralização: mínimo 10 semestres,
máximo 15 semestres.
 Carga horária: total de 4020 horas – 268 créditos,
sendo 200 créditos reservados as disciplinas
específicas, mínimo de 44 créditos às disciplinas de
formação complementar, mínimo de 14 créditos às
disciplinas de formação Geral e Humanística e 10
créditos de atividades complementares.
 Aspectos históricos;
ORGANIZAÇÃO
 Objetivos;
 Perfil do Egresso;
 Princípios que fundamentam as relações teóricopráticas, no âmbito da ação curricular;
 Objetivos;
 Perfil do Egresso;
 Linhas de Pesquisa;
 Princípios que fundamentam relações teórico-práticas,
no âmbito da ação curricular;
 Política de estágio;
 Trabalho de conclusão de curso;
 Atividades complementares;
 Mobilidade Acadêmica;
 Matriz curricular:
- Distribuição de disciplinas por fases
- Rol de disciplinas Eletivas Obrigatórias
- Quadro de Equivalência
 Ementário das disciplinas.
 O curso de Arquitetura e Urbanismo têm como
PRINCIPAIS CONCEPÇÕES
objetivos habilitar os acadêmicos de forma
sistematizada em torno de três eixos estruturantes da
construção do conhecimento: fundamentação,
aprofundamento e síntese, articulando-os de forma
interdisciplinar.
 Instrumentalizar arquitetos e urbanistas de maneira
interdisciplinar a compreender e dar respostas às
IDENTIFICAÇÃO
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necessidades de indivíduos e grupos sociais em
relação à concepção, planejamento, intervenção e/ou
construção arquitetônica e urbana, em escala local e
regional, respeitando aspectos culturais das
comunidades através da conservação e valorização do
patrimônio edificado, assim como, os aspectos
relacionados à conservação ambiental e utilização
racional dos recursos disponíveis.
 Potencializar habilidades de comunicação e
organização, bem como, desenvolver habilidade para
executar trabalhos em equipe;
 Consolidar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão, desenvolvendo conhecimentos mediante
participação em projetos de pesquisa e transmitindo-os
para a sociedade na execução de projetos de extensão;

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO PREVISTA

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

 O que fica nas entrelinhas?
Além de todo conteúdo adquirido em sua formação
estudante deverá demonstrar ao concluir sua
graduação uma conduta moral e ética no exercício de
sua profissão, sólida formação científica e técnica,
evidenciando o domínio nas etapas de conhecimento,
compromisso com o indivíduo e suas interrelações
sociais, econômicas e culturais. Esse compromisso
deverá ser pautado nos aspectos da riqueza cultural,
ambiental, arquitetônica e urbanística da região, para
possibilitar ao profissional arquiteto e urbanista
exercitar autonomia intelectual e criativa para repensar
o domínio e a aplicação das técnicas construtivas, e
para interagir com os conhecimentos essenciais que
fundamentam a proposição de projetos de arquitetura,
de urbanismo e de paisagismo, bem como, daqueles
requeridos para o planejamento e a gestão do
território.
Apesar de sua formação voltada para o âmbito técnico
do profissional, o curso prevê uma formação geralista
capaz de atender a todos os anseios do indivíduo, na
qual se propõe uma graduação que possibilite ao
graduado condições para atuar no exercício
profissional e ingresso na carreira acadêmica.
 Tendo em vista o perfil do profissional a ser formado
pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo, o
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) estabelece
objetivos, habilidades e competências que devem
guiar toda a proposta do curso de Arquitetura e
Urbanismo da UNEMAT, baseados na resolução Nº
032/2013 – CONEPE.
 A estruturação e proposta do PPC visa atender à
legislação nacional vigente, às Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação e às normativas
internas da UNEMAT. São ofertadas 50 disciplinas
obrigatórias, 23 eletivas (obrigatórias e livres).
 Quanto a distribuição por carga horária:
 Aula teórica - 3870h – 96,26%
 Atividades complementares – 150h – 3,73%
O currículo prevê 4.020 horas, distribuídas da seguinte
forma:
 Unidade Curricular I – Formação Geral e
Humanística: 210 horas/aula;
 Unidade Curricular II - Formação Específica: 3000
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horas/aula;
 Unidade Curricular III - Formação Complementar:
660 horas/aula; atividades complementares: 150 horas.
 O currículo está organizado em 10 semestres, com
média de 1 a 2 disciplinas eletivas a serem cursadas
por semestre.
 A organização curricular para a construção do
conhecimento se constitui de acordo com blocos
temáticos:
 1 ° ano - Percepção e expressão
 2 ° ano - Habitar a cidade
 3 ° ano - Cidade: espaços públicos e privados
 4 ° ano - Estruturação do espaço regional
 5 ° ano - Prática profissional.
O currículo previsto propõe:
 Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo;
 Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse
modo, desenvolver o entendimento do homem e do
meio em que vive;
 Promover a divulgação de conhecimentos culturais,
científicos e técnicos que constituem patrimônio da
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo
presente, em particular os nacionais e regionais,
prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
 Promover a extensão, aberta à participação da
população, visando à difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na instituição.
CONCEPÇÕES E FORMAS DE AVALIAÇÃO  A avaliação consiste na articulação entre a teoria e à
prática, numa atividade de reflexão sobre o ensino,
que tem como base a busca de dados sobre as
manifestações dessa mesma realidade, proporcionando
informações básicas e necessárias a todos aqueles que
estão inseridos no processo da educação.
 Avaliação que responda as necessidades de uma
universidade voltada para a construção da cidadania
aliada à formação do indivíduo e a sua formação de
Arquiteto e Urbanista, que tem como base uma visão
progressista e crítica da educação.
Pauta-se em:
 Ações tradicionais como produção de provas escritas e
outras mais inovadoras como produção escrita de
artigos, resenhas, sínteses, realização de seminários,
dentre outras.
 Em disciplinas de Projetos de Arquitetura, de
Urbanismo e de Paisagismo a avaliação se constitui
por etapas, destacando as potencialidades dos
acadêmicos face às diversas formas de avaliação e
contemplando aspectos teóricos, práticos e
interdisciplinares
necessários
ao
exercício
profissional.
 Avaliação deverá ser entendida como um processo
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OUTRAS OBSERVAÇÕES





contínuo, cumulativo, descritivo e compreensivo, que
busca explicar e compreender criticamente os
resultados previstos no PPPC;
Resolução que rege a avaliação no curso: 054/2011/
CONEPE.
O PPC está organizado seguindo as orientações:
Normas internas da UNEMAT;
Legislação Nacional;
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
graduação;
Diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB)
Principais normas que regem o PPC do curso:
- LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que
estabelece que as Instituições de Ensino Superior
devam definir o perfil profissional para cada área de
conhecimento, contemplando neste perfil do
formando, as competências intelectuais que reflitam a
heterogeneidade das demandas sociais em relação aos
profissionais de alto nível, aptos para a inserção em
setores profissionais.
- Resolução 054/2011 - CONEPE que institui a
normatização acadêmica da Universidade do Estado
de Mato Grosso – UNEMAT.

Objetivo geral:
 O curso tem como diretriz formar profissionais
habilitados para o exercício profissional conforme as
diretrizes curriculares do ministério da educação,
segundo a Resolução ME / CNE / CES n° 2 de 17 de
junho de 2010.
 O Arquiteto e Urbanista bacharelado pela UNEMAT
tem uma formação técnica, condizente com o
exercício profissional, todavia, também acadêmica e
teórica, o que possibilita ao graduando plenas
condições de ingresso na carreira acadêmica,
juntamente à sua atuação enquanto profissional.
O perfil do egresso:
 O curso pretende que seus formandos tenham uma
formação profissional generalista capaz de atender aos
anseios do indivíduo, de uma comunidade ou de um
grupo, estabelecendo uma relação de associação
quanto à concepção do espaço arquitetônico, urbano
ou paisagístico, bem como a conservação e a
valorização do patrimônio edificado e a manutenção
dos recursos naturais e ambientais.
Fonte: Elaborada pela autora (2019).

A partir da compreensão do documento é possível perceber como está estruturado o
curso e todas as informações referentes ao mesmo. Ele deve ser seguido pela instituição,
docentes e estudantes, está disponível para consulta, para que possam conhecê-lo e é possível
esclarecer dúvidas com o corpo docente ou coordenação.
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A partir da entrevista realizada com a coordenadora foi possível compreender que toda
organização está embasada no documento. Ela assegura que o documento é acessível à todos e
fundamenta todas as ações e projetos propostos.
A coordenadora organiza reuniões semestralmente para garantir que o PPC seja
cumprido, além da realização de no mínimo duas semanas pedagógicas para docentes por
semestre, no início e ao findar do mesmo. Ela ainda organiza reuniões com os estudantes, para
conhecimento das necessidades, propostas e apresentação do documento.

6 Considerações Finais

Com o presente artigo é possível concluir que a organização do trabalho pedagógico é
primordial nas instituições de ensino, em qualquer grau de escolaridade. A partir dela, é
possível organizar e estruturar os planos que estarão vigentes na instituição, além de propor
que a mesma garanta suporte para atuação e trabalho dos professores, para o desempenho das
atividades escolares, o que favorece a relação de ensino e aprendizagem com os estudantes,
que se tornam cada dia mais exigentes e esperam sempre mais dedicação dos docentes.
No desenvolvimento do presente trabalho foi apresentado um recorte sobre a
organização do trabalho pedagógico na educação superior, por se tratar da área de pesquisa da
mestranda, que questiona em sua dissertação sobre o desenvolvimento profissional do docente
bacharel principiante. Esse recorte foi realizado, pois muito se houve falar sobre a
organização do trabalho pedagógico da educação básica, porém quando se volta para a
educação superior pode-se notar um silenciamento, até mesmo nas legislações.
Com a realização do artigo, foi possível compreender como está estruturado o Projeto
Pedagógico de Curso de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da UNEMAT e a partir
disso, perceber como o documento é importante para o bom funcionamento do curso, bem
como, como colabora com a organização da instituição, docentes e estudantes.
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A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA E A INFLUÊNCIA DA DOCÊNCIA
NA TRAJETÓRIA FORMATIVA DOS LICENCIANDOS EM
MATEMÁTICA: BALANÇO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Elaine Hoffmann (PPGEdu/UNEMAT) – elainehoff@gmail.com
Loriége Pessoa Bitencourt (PPGEdu/UNEMAT) – lori.pessoa@hotmail.com
Resumo:
Este artigo apresenta o balanço de produção científica realizado como atividade avaliativa da disciplina de
Atividades Integradas a Pesquisa no Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação da Universidade do
Estado de Mato Grosso. O intuito deste foi de efetivar uma revisão bibliográfica sobre a temática Pedagogia
Universitária e a influência da docência na trajetória formativa dos licenciandos em matemática, evidenciando as
produções com temáticas próximas a esta. Para tal, escolhemos o Catálogo de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como banco de dados, elegendo como
descritores as expressões-chaves: ―Pedagogia Universitária‖, ―Trajetórias Formativas‖ AND ―Educação
Superior‖ e ―Interações‖ AND ―Docentes‖ AND ―Discentes‖ e como filtros o período temporal de 2013 a 2018,
a grande área do conhecimento Ciências Humanas e a área do conhecimento Educação. Após análise quantiquali dos dados, verificamos que nossa pesquisa é inédita, e que as produções que compreendem as discussões
relacionadas a ela são escassas. Mas dentro das encontradas, elegemos nove trabalhos que consideramos
relevantes para posterior verificação quanto aos títulos, palavras-chaves e resumos. Como metodologia de
análise, organizamos as informações referentes a estes, em quatro grupos de características: sujeitos, lócus, foco
e metodologia. Ao relacionar estas características as da nossa proposta de pesquisa, verificamos que as
discussões destes trabalhos compreendem a nossa temática, e que os mesmos nos oportunizam uma ampliação de
conhecimentos teóricos e conceitos que são essenciais para a continuidade do desenvolvimento da pesquisa.
Palavras-chave: Pedagogia Universitária. Influência docente. Trajetória formativa.

1 Introdução

Segundo Freire (1996) a curiosidade e a inquietação são intrínsecas a construção do
conhecimento e o conhecimento cientifico na Pós-Graduação stricto sensu é produzido por
meio das pesquisas fundamentadas em teorias e rigor metodológico.
Neste contexto, estudar a trajetória dos licenciandos em matemática da Universidade
do Estado de Mato Grosso – UNEMAT é a curiosidade que nos moveu para ingressar no
Mestrado em Educação – PPGEdu/UNEMAT. Participar das disciplinas e do Grupo de
Estudos e Pesquisas em Formação e Docência – GFORDOC, oportunizou uma ressignificação
e reconstrução das inquietações preexistentes, através das quais, juntamente com o grupo,
redimensionamos e delimitamos o tema da pesquisa para a Pedagogia Universitária e a
influência da docência na trajetória formativa dos licenciandos em matemática.
Após a delimitação do tema emergiu a necessidade de apropriação de teorias que
possam basear as discussões sobre a temática.
Ainda no primeiro semestre do curso de mestrado, durante a disciplina de Atividades
Integradas a Pesquisa - AIP, foi nos apresentado o balanço de produção científica como meio
de aproximação destas teorias, pois visa reconhecer, inventariar e realizar uma análise
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preliminar da produção científica sobre determinada temática (PAEZANO; BITENCOURT,
2017).
Assim, para cumprir a proposta avaliativa da disciplina AIP, bem como nos aproximar
das produções que congreguem da mesma temática das nossas inquietações, visando uma
compreensão dos conceitos e teorias, referentes a esta, realizamos o balanço de produção,
sobre o qual, discorremos também neste trabalho, acerca da metodologia utilizada para coleta
de dados e os resultados obtidos.

2 Percurso Metodológico

Ao iniciarmos uma pesquisa, a revisão bibliográfica é parte importante do processo
pois contribui para a construção das propostas e das escolhas metodológicas (VIEIRA, 2018).
O balanço de produção científica é parte integrante desta revisão bibliográfica e como tal
deverá ser realizado em banco de dados confiáveis, pois na contemporaneidade com o
advento da internet, apesar desta, ser uma ferramenta imprescindível a disseminação do
conhecimento, é necessário cautela quanto as fontes. Contudo, várias instituições, incluindo as
governamentais, têm disponibilizado via web, produções científicas, oportunizando o acesso
das mesmas aos pesquisadores de todas as regiões.
Para a realização do balanço de produção científica, entre os vários bancos de dados
disponíveis e confiáveis, escolhemos o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, por ser este, um site oficial do
Governo Federal e referência em publicação no âmbito nacional, depositário de pesquisas de
mestrado e doutorado das principais universidades brasileiras. Este site possui ferramenta de
filtros, que nos permitem refinar a busca, por descritores: palavra-chave, expressões-chave1,
bem como por: tipo, ano, autor, orientador, banca, grande área do conhecimento, área do
conhecimento, área de avaliação, área de concentração, nome do programa, instituição e
biblioteca.
No que tange aos descritores, elegemos as expressões-chave: ―pedagogia
universitária‖, "trajetória formativa" AND "educação superior" e "interações" AND "docente"
AND "discente", pois após experimentações, observamos que ao utilizarmos estes descritores
alcançamos trabalhos que discutem temáticas inerentes a nosso objeto de estudo. Salientamos
que alguns descritores são a composição de expressões-chave ligadas pelo termo em inglês
1

Expressões-chave é um conjunto de palavras, escritas entre aspas, onde a segunda palavra adjetiva a primeira,
no intuito de situá-la.
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AND, o qual representa a conjunção de ligação e, na língua portuguesa, permitindo uma busca
no banco de dados contemplando as duas expressões ou palavras-chave juntas, localizando
trabalhos que em seus títulos, palavras-chave ou resumos2 contenham as duas.
Quanto as demais delimitações possíveis, utilizaremos filtro temporal de 2013 a 2018,
já que somente no ano de 2013, uma atualização do sistema, possibilitou que as expressõeschave sejam pesquisadas também nos resumos dos trabalhos. Igualmente empregaremos os
filtros grande área do conhecimento Ciências Humanas e Área do conhecimento Educação,
pois o tema da nossa pesquisa está compreendido nestas.
Neste contexto, uma vez definido os descritores e filtros, procedemos a busca ao
Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, intencionando localizar, quantificar e eleger os
trabalhos que apresentem discussões próximas a nossa temática.

3 Coleta e análise dos dados a partir dos descritores

Para organização e análise dos dados discorreremos o processo de busca realizado com
cada descritor visando diagnosticar os trabalhos que se aproximam a nossa proposta de
pesquisa, para posterior leitura do resumo dos mesmos, sendo os descritores: ―pedagogia
universitária‖, "trajetória formativa" AND "educação superior" e "interações" AND "docente"
AND "discente", seguindo uma ordem de abrangência e relevância, pois acreditamos ser a
pedagogia universitária, nosso principal descritor.
3.1 “Pedagogia Universitária”

A Pedagogia Universitária é um campo em construção e legitimação que discute em
sua amplitude a construção e aplicação dos conhecimentos pedagógicos na Educação Superior
(CUNHA; ISAIA, 2006) refletindo sobre a formação dos principais sujeitos deste nível de
educação, docentes e discentes, que se inter-relacionam nos variados espaços de formação
presentes no ambiente universitário, onde o docente é um mediador, um orientador no
processo de construção do conhecimento (GALVÃO; BITENCOURT, 2017) e através deste,
influência na formação do discente (BITENCOURT, 2014). Portanto, é a partir da ancoragem

2

Na última atualização do sistema da CAPES, a partir de 2013, a busca é a partir do título, resumos e palavraschave. Informação disponível em: http://sdi.capes.gov.br/banco-de-teses/02_bt_sobre.html. Acesso em 22 de
Julho de 2019.
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teórica na ―Pedagogia Universitária‖ que nos propomos a discutir a influência da docência na
trajetória formativa dos licenciandos em matemática.
Deste modo, utilizando o descritor ―Pedagogia Universitária‖ e aplicando os filtros
pré-definidos no percurso metodológico, encontramos 50 (cinquenta) trabalhos distribuídos
conforme tabela 1, a seguir. Esse quantitativo demonstra a pouca produção científica, no
formato de dissertações e teses, que discutem as temáticas da Pedagogia Universitária e a
relevância de pesquisas que abranjam este Campo do Conhecimento.
Tabela 1- Quantitativo de Produções Científicas por tipo de trabalho acadêmico e ano
DESCRITOR 1 "Pedagogia Universitária"
Ano
Tipo
2013
2014
2015
2016
2017
Dissertação
6
3
3
2
5
Tese
6
3
7
4
2
Total
12
6
10
6
7
Fonte: Elaborado pela autora – dados extraídos do portal da CAPES/2019

2018
6
3
9

Total
25
25
50

Na tabela 1, anteriormente apresentada, observamos que as produções desenvolvidas
dentro do recorte temporal de seis anos, se igualam quanto ao nível na totalidade, mas quando
observadas anualmente há disparidades. Ressaltamos que no interim de 2013 a 2017 ocorreu
um decréscimo no número de produções, que voltaram a crescer em 2018, porém o
quantitativo em 2018 é menor que em 2013. Outro dado importante é quanto ao tipo, pois nos
anos de 2017 e 2018 as produções realizadas através de dissertação totalizaram
aproximadamente o dobro das produções realizadas através de teses.
Na tabela 2, a seguir, é possível visualizarmos os trabalhos distribuídos por ano e
estado brasileiro, onde estão situados os Programas de Pós-Graduação – PPGs, através dos
quais as pesquisas foram desenvolvidas.
Tabela 2 - Quantitativo de Produções Científicas por ano e estado
DESCRITOR 1 - "Pedagogia Universitária"
Estados
Ano
AM
BA
CE MG
MT
PR RN
RJ RS SC SP
2013
0
3
1
1
0
3
0
0
2
1
1
2014
0
1
0
0
0
1
0
1
2
0
1
2015
1
2
0
0
0
4
0
0
2
0
1
2016
0
1
0
0
0
1
1
0
2
0
1
2017
0
3
0
1
0
1
0
0
1
0
1
2018
0
2
0
1
1
0
0
0
3
0
2
Total
1
12
1
3
1
10
1
1
12
1
7
Fonte: Elaborado pela autora – dados extraídos do portal da CAPES/2019

Total
12
6
10
6
7
9
50

Os dados explicitados na tabela 2 evidenciam que as já escassas produções,
concentram-se em três estados brasileiros: Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, que juntos
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compreendem 68% da totalidade, e dois deles (Paraná e Rio Grande do Sul) pertencem a
região sul do país. Neste quantitativo, cabe ao Estado de Mato Grosso, 2%, relacionado a
uma produção no ano de 2018. Ressaltamos que esta produção é uma Dissertação defendida
no PPGEdu/UNEMAT, sob orientação da Professora Dra. Loriége Pessoa Bitencourt, que em
2014, conclui seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com a
tese intitulada Pedagogia universitária potencializada no diálogo reflexivo sobre educação
matemática: quando três gerações de educadores se encontram. A referida pesquisadora, ao
se tornar docente permanente do PPGEdu/UNEMAT, encampou a Pedagogia Universitária
como construção teórica para discutir a formação e a prática do docente universitário,
colocando assim, ainda que timidamente, o Estado de Mato Grosso e a UNEMAT no rol de
estados e universidades que vislumbram este Campo do Saber como relevante, na busca de
uma educação emancipadora e de qualidade.
Nossa proposta de pesquisa caminha nesta direção, e no que tange as discussões
encontradas, apesar de 50 (cinquenta) trabalhos ser um número consideravelmente grande,
como o objetivo foi diagnosticar produções, dentro do Campo da ―Pedagogia Universitária‖,
que se aproximem da nossa temática, optamos pela leitura dos títulos e resumos dos 50
(cinquenta), o que possibilitou a seleção de cinco trabalhos que consideramos relevantes para
nossa pesquisa, pela proximidade do que investigamos.
Quadro 1 - Demonstrativo de dissertações e teses de maior relevância para nossa
pesquisa – Descritor 1: Pedagogia Universitária
Título
Autor
Licenciatura em Espanhol: repercussões do
conhecimento específico nos processos Luana Rosalie Stahl
formativos docentes
Grupo de Reflexão como espaço de
Desenvolvimento Profissional de Docentes Álvaro Lima Machado
Formadores de Professores
Guilherme
Torres
Os Labirintos da Aula Universitária
Correa
Pedagogia Específica de Orientação de
Luana Rosalie Stahl
Estágio: Uma Investigação Narrativa
Representações Sociais de Autonomia e suas
Andreia
Borges
Implicações na Prática Docente de
Andrade
Professores de Administração Da Uefs

Universidade

Tipo

Ano

UFSM

Dissertação

2013

UNEB

Tese

2015

USP

Tese

2016

UFSM

Tese

2017

UEFS

Dissertação

2018

Fonte: Elaborado pela autora – dados extraídos do portal da CAPES/2019
O quadro 1, apresenta as produções científicas eleitas por nós como relevantes, por em
seus títulos, palavras-chave ou no resumo, evidenciarem discussões relacionadas as interações
docentes/discentes compreendidas nos processos formativos que ocorrem no ambiente
universitário.
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3.2 “Trajetórias Formativas” AND “Educação Superior”
O descritor 2, ―Trajetórias Formativas‖ AND ―Educação Superior‖, é uma junção de
duas expressões-chave, ―trajetória formativa‖ e ―educação superior‖, no intuito de
localizarmos as produções que evidenciem discussões das trajetórias formativas na educação
superior. Salientamos que anterior a definição deste descritor efetuamos alguns testes com
sinônimos de trajetória, como percurso, trajeto, mas não obtivemos êxito no retorno de
trabalhos, quando relacionados a educação superior.
Ao pesquisarmos a expressão-chave ―trajetória formativa‖, dentro da delimitação
temporal definida no percurso metodológico, o retorno foi de 106 (cento e seis) trabalhos,
porém quando adjetivamos a expressão-chave ―educação superior‖, e aplicamos os filtros
quanto à grande área do conhecimento e área de concentração, o quantitativo é reduzido a oito
produções, sendo três dissertações e cinco teses, conforme Tabela 3 a seguir:
Tabela 3 - Quantitativo de Produções Científicas por tipo de trabalho acadêmico e ano
DESCRITOR 2 - "Trajetória Formativa" AND "Educação Superior"
Ano
Tipo
2013
2014
2016
Dissertação
1
0
1
Tese
0
1
2
Total
1
1
3

2017
1
2
3

Total
3
5
8

Fonte: Elaborado pela autora – dados extraídos do portal da CAPES/2019
Para esse descritor, não encontramos trabalhos concluídos nos anos de 2015 e 2018.
Mas da totalidade encontrada, podemos afirmar que ocorreu um crescimento progressivo e
cronológico das produções, onde em 2013 evidenciamos apenas uma dissertação, em 2016 e
2017, localizamos 1 dissertação e 2 teses em cada ano.
Na tabela 4, a seguir, organizamos os trabalhos evidenciados através do descritor
―trajetória formativa‖ AND ―Educação Superior‖, por ano e estado brasileiro, onde estão
situados os PPGs, através dos quais as pesquisas foram desenvolvidas.
Tabela 4 - Quantitativo de Produções Científicas por ano e estado
DESCRITOR 2 - "Trajetória Formativa" AND "Educação Superior"
Estados
Ano
ES
RS
SP
2013
0
0
1
2014
0
1
0
2016
0
2
1
2017
1
1
1
Total
1
4
3

Total
1
1
3
3
8

Fonte: Elaborado pela autora – dados extraídos do portal da CAPES/2019
No que tange ao descritor 2, a distribuição das produções por ano e estado brasileiro,
tabela 4, concentram-se em três estados, localizados nas regiões sul e sudeste, demonstrando,
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como no descritor 1, que as produções que compreendem temáticas que se aproximem da
proposta em nossa pesquisa, são escassas e estão centralizadas na região sul do país.
Ao procedermos com a leitura dos títulos, palavras-chave e resumos dos oito
trabalhos evidenciados, selecionamos dois que consideramos relevantes para a nossa pesquisa,
conforme quadro 2, a seguir, por apresentarem discussões que envolvam trajetórias formativas
discentes na educação superior.
Quadro 2 - Demonstrativo de dissertações e teses de maior relevância – Descritor 2:
“Trajetória Formativa” AND “Educação Superior”
Título
Ser Formador e Ser Professor sem Álibis: o
processo formativo de professores de Língua
Inglesa
Aprendizagem Docente no Ensino Superior:
processos formativos de professores e estudantes
nas licenciaturas da área de Ciências Biológicas,
Exatas e da Terra

Autor

Universidade

Tipo

Ano

Adriana Claudia Martins
UFSM
Fighera

Tese

2014

Vanessa Sandri

Tese

2017

UFSM

Fonte: Elaborado pela autora – dados extraídos do portal da CAPES/2019
Os dois trabalhos selecionados são resultados de pesquisas de doutorado, que tiveram
como lócus cursos de licenciatura e objetivaram compreender o processo formativo de
professores formadores e estudantes, o que os aproximam de nossa temática.

3.3 "Interações" AND "Docente" AND "Discente"

Através do descritor 3, "Interações" AND "Docente" AND "Discente", que é uma
composição de palavras, buscamos encontrar trabalhos que nos aproximem de discussões
relacionadas a influencia docente, pois usando estas expressões ―influência docente‖ ou
―influência da docência‖ não obtivemos retorno de trabalhos. Assim, como no descritor
anterior efetuamos alguns testes até encontrar um descritor que nos retornasse trabalhos que
abrangessem esta discussão. E como a influência da docência que buscamos estudar se dá nos
processos interativos entre docentes e discentes, compomos este descritor para buscar por
trabalhos que fomentem discussões sobre esses processos.
A busca através dos filtros definidos no percurso metodológico e deste descritor
composto resultou em 12 (doze) produções, sendo seis teses e seis dissertações, demonstrando
equilíbrio nas produções quanto ao tipo.
Tabela 5 - Quantitativo de Produções Científicas por tipo de trabalho acadêmico e ano
DESCRITOR 3 - "Interações" AND "Docente" AND "Discente"
Ano
Tipo
2013
2014
2015
Dissertação
1
2
1
Tese
1
3
0

2016
1
2

2018
1
0

Total
6
6
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Total

2

5

1

3

1

12

Fonte: Elaborado pela autora – dados extraídos do portal da CAPES/2019
A partir da tabela 5 observamos que não há ocorrência de produções para o ano de
2017, e que cronologicamente houve um decréscimo de produções, pois no ano de 2014
foram evidenciados cinco trabalhos contra dois em 2018.
A tabela 6 a seguir, foi construída com os dados levantados a partir do descritor 3, e
como as tabelas 2 e 4, evidencia a distribuição do quantitativo dos trabalhos, por ano e
localização dos PPGs (estados brasileiros) onde as pesquisas foram realizadas.
Tabela 6 - Quantitativo de Produções Científicas por ano e estado
" DESCRITOR 3 - "Interações" AND "Docente" AND "Discente"
Estados
Ano
CE
DF
MG
PR
RJ
RS
SE
Total
2013
0
1
0
0
0
1
0
2
2014
0
1
2
1
0
1
0
5
2015
0
0
0
0
1
0
0
1
2016
1
0
0
0
1
0
1
3
2018
0
0
1
0
0
0
0
1
Total
1
2
3
1
2
2
1
12
Fonte: Elaborado pela autora – dados extraídos do portal da CAPES/2019
Já na tabela 6 observamos que as produções encontradas para o terceiro descritor estão
distribuídas em sete estados, e outra vez a região sul, precisamente os estados do Paraná e Rio
Grande do Sul se destacam, porém, o maior quantitativo esta localizado no estado de Minas
Gerais.
No que tange a relevância com o nossa temática, analisamos os resumos, palavraschave e títulos dos 12 (doze) trabalhos evidenciados através deste descritor e filtros, dentre os
quais selecionamos dois trabalhos, conforme quadro 3 a seguir:
Quadro 3 - Demonstrativo de dissertações e teses de maior relevância – Descritor 3:
“Interação” AND “Docente” AND “Discente”
Título
Autor
Licenciandos em Geografia e o uso das
TIC no Programa de Iniciação à Maria Augusta Cellos
Docência-PIBID/UFMT
Vivências de docentes e de seus
licenciandos no final de formação e
passagem para o mundo do trabalho: Adelar Aparecido Sampaio
mal/bem-estar
Docente/Discente
autoimagem e autoestima

Universidade Tipo

Ano

UNB

Dissertação 2014

PUC

Tese

2014

Fonte: Elaborado pela autora – dados extraídos do portal da CAPES/2019
Consideramos os dois trabalhos relevantes por apresentarem discussões sobre a
educação superior, relacionadas às interações discentes/docentes que ocorrem no ambiente
universitário.
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4 Aproximações das produções científicas com a temática a ser pesquisada

Após o levantamento e análise dos dados por descritores, apuramos um total de nove
produções que consideramos relevantes. E para evidenciar as aproximações destas a nossa
proposta de pesquisa, construímos através das informações contidas nos títulos, palavraschave e nos resumos dos trabalhos, o quadro 4 a seguir:
Quadro 4 - Pesquisas relevantes e aproximações possíveis a nossa temática
Autor

Sujeitos

Stahl
(2013)

Docentes

Figueira
(2014)

Docentes

Lócus
Curso
de
Licenciatura
em
Letras - Habilitação
em
Língua
Espanhola - UFSM

Foco
O processo formativo de professores e
estudantes de uma licenciatura em
espanhol e a articulação entre o
conhecimento
específico
e
os
conhecimentos pedagógicos

Compreender a partir da trajetória
Curso
de formativa de cinco docentes, a
Licenciatura
em constituição, as concepções práticas e o
Língua Inglesa - papel de professores formadores do
UFSM
Curso de Licenciatura em Língua
Inglesa da UFSM

Cellos
(2014)

PIBID do Curso de
Discentes
Licenciatura
em
(Pibidianos)
Geografia - UFMT

Sampaio
(2014)

Licenciandos
dos
cursos de Educação
Docentes e
Física, Pedagogia e
Discentes
Letras
de
uma
faculdade privada.

Analisar de que maneira o uso das
Tecnologias
da
Informação
e
Comunicação (TIC) se configura como
um diferencial no processo de formação
dos licenciandos de Geografia no
contexto do PIBID/UFMT
O processo de investigação de vivências
pessoais e profissionais de licenciandos
e professores formadores e a passagem
para o mundo do trabalho, no primeiro
ano de docência, analisando dados e
relatos sobre aspectos de mal/bem estar
docente, autoimagem e autoestima,
vivenciados nestes dois momentos de
formação

Docentes

Correia
(2016)

05
Cursos
de
Graduação
(Licenciatura
em
Docentes e Física, Engenharia
Discentes
Civil,
Pedagogia,
Arquitetura
e
Urbanismo,
Artes
Plásticas) da USP

Continuação quadro 4 ....

Pesquisa
qualitativa
de
cunho narrativo
Pesquisa
qualitativa
de
abordagem
histórico-socialcultural e coleta de
dados através de
narrativas
Pesquisa
tipo
estudo de caso de
abordagem
qualitativa e coleta
de dados através de
entrevistas

Pesquisa
exploratória
descritiva
abordagem
qualitativa

de

Pesquisa-açãoformação,
com
abordagem
qualitativa e coleta
de dados através de
grupo focal
Pesquisa
etnográfica,
Investigar a aula universitária, como baseada
no
espaço de processos educativos, em suas materialismo
múltiplas determinações, mediações, histórico e coleta
contradições e dimensões
de dados através de
observação
e
entrevistas

Reflexão, em grupo, sobre a prática,
Curso
de
formação de professores formadores e
Licenciatura
em
formação inicial de professores para a
Química - UNEB
educação básica

Machado
(2015)

Metodologia
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Stahl
(2017)

Docentes

Sandri
(2017)

Docentes
e
Discentes

Compreender a pedagogia especifica do
14
cursos
de estágio curricular (prática de professores
licenciaturas da UFSM formadores
ao
orientar
futuros
professores para sua prática)
05
Cursos
de
Licenciatura (Ciências
Processos formativos e a aprendizagem
Biológicas,
Física
de docentes formadores e de estudantes
Diurno e Noturno,
dos cursos de licenciaturas da área de
Geografia, Matemática
ciências exatas, biológicas e da terra
Diurno e Noturno e
Química) da UFSM

Pesquisa narrativa

Pesquisa
qualitativa
de
cunho narrativo

Pesquisa
qualitativa
fundamentada na
Curso
de Compreender como a prática docente
Andrade
Teoria
das
Docentes Administração
da contribui com a formação da autonomia
(2018)
Representações
UEFS
dos estudantes
Sociais e coleta de
dados através de
entrevistas
Fonte: Elaborado pela autora – dados extraídos do portal da CAPES/2019

Neste quadro organizamos as informações, levantadas, em quatro grupos de
características: sujeitos, lócus, foco investigativo e metodologia. Escolhemos evidenciar essas
características para relacionar a nossa proposta de pesquisa aos trabalhos selecionados, por
estas estarem presentes nos resumos de todos e por já as termos definido em nosso projeto de
pesquisa.
Analisando os dados sistematizados no quadro 4, observamos que os sujeitos em
55,5% dos trabalhos são os docentes, em 33,3% são os docentes e os discentes e somente em
11,2 % são somente os discentes. No que tange ao lócus, 77,8% dos trabalhos foram
realizados através de dados coletados em cursos de licenciaturas, 11,1 % tiveram como lócus
cursos de licenciatura e bacharelado e 11,1% somente cursos de bacharelado. Cabe ressaltar
que, das nove produções somente uma teve como lócus uma Instituição de Educação Superior
– IES privada, as demais pesquisas foram todas realizadas em IES públicas.
Sobre o foco investigativo, embora os trabalhos tenham sido selecionados a partir de
três descritores diferentes, todos sem exceção apresentaram discussões sobre processos
formativos e trajetórias formativas, de docentes e/ou discentes, e evidenciaram a prática
docente como instrumento de transformação. Mesmo o trabalho que tem como lócus um
bacharelado em administração, o foco foi a prática docente pensada para a formação da
autonomia dos discentes.
Quanto à metodologia, todos os trabalhos afirmam em seus resumos estarem inseridos
no contexto de uma abordagem qualitativa, característica da maioria das pesquisas
compreendidas na área de educação, diferindo quanto técnicas de coleta e análise de dados.
Dos nove trabalhos, quatro evidenciaram as narrativas em seus percursos metodológicos, um
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a etnografia e a observação, um o grupo focal e dois a entrevista. Salientamos, que apesar de
terem elencado essas especificidades, a entrevista como técnica de coleta de dados foi comum
a todos.
Após síntese das características dos trabalhados relevantes, cabe-nos explicitar as
características da nossa proposta de pesquisa, onde os sujeitos são os discentes, o lócus o
Curso de Licenciatura em Matemática da UNEMAT – Campus Jane Vanini/Cáceres, o foco a
influência da docência na trajetória formativa dos licenciandos. A proposta metodológica é
um estudo de caso, de abordagem qualitativa, tendo como técnica de coleta de dados o grupo
focal e entrevistas.

5 Algumas Considerações

Para fins de realização deste balanço de produção cientifica, foi efetuado consulta no
Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, utilizando os descritores ―Pedagogia
Universitária‖, ―Trajetória Formativa‖ AND ―Educação Superior‖ e ―Interações‖ AND
―Docente‖ AND ―Discente‖, através do quais evidenciamos um total de 70 (setenta) trabalhos,
sendo 36 (trinta e seis) teses e 34 (trinta e quatro) dissertações. Desta totalidade, após a leitura
dos títulos, palavras-chave e resumos, elegemos como relevantes nove trabalhos.
Destarte, ao relacionarmos a nossa temática aos trabalhos relevantes, verificamos que
três trabalhos têm como sujeitos, os discentes, nos quais poderemos nos apoiar para a
definição de teorias e conceitos. Além disso, o fato de apenas três terem os discentes como
sujeitos, demonstra a relevância da nossa pesquisa. Quanto ao lócus, a concentração é nas
licenciaturas, 77%, dado este, diretamente relacionado ao foco investigativo que são os
processos formativos ou trajetórias formativas de professores formadores e futuros
professores (licenciandos).
Embora as investigações, dos trabalhos, tenham sido realizadas, em sua maioria no
contexto da docência, as teorias e conceitos evidenciados por eles poderão basilar, nossa
discussão teórica, visto que buscamos compreender a influência da docência na trajetória
formativa dos licenciandos em matemática, a partir das interações entre discentes e docentes,
que ocorrem nos processos formativos. O percurso metodológico proposto por nós, também
está contemplado nos trabalhos analisados.
Dentre as produções consideradas relevantes, nenhuma compreendeu os três
descritores, o que demonstra o ineditismo da nossa pesquisa ao propor buscar compreender a
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partir da Pedagogia Universitária a concepção dos licenciandos em matemática sobre a
influência da docência em suas trajetórias formativas.
Neste contexto, consideramos que este balanço de produção científica possibilitou a
ampliação do nosso conhecimento, apresentando trabalhos que se aproximem da nossa
temática, oportunizando conhecer novas teorias e conceitos, autores, sendo este um exercício
essencial para a continuidade do desenvolvimento da pesquisa. Ademais, evidenciou a
urgência de pesquisas que discutam a Pedagogia Universitária e seus sujeitos.
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A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA E A PRÁTICA DOCENTE: O CASO
DOS DOCENTES DOS CURSOS DE LICENCIATURAS E
BACHARELADOS DA UNEMAT/CÁCERES-MT
Fabricia Nates dos Santos Galvão (UNEMAT) – fabricia_nates@hotmail.com
Loriége Pessoa Bitencourt (PPGEdu/UNEMAT) – lori.pessoa@hotmail.com
Resumo:
O presente artigo apresenta recortes da pesquisa de Mestrado em Educação, desenvolvida junto ao Programa de
Pós-Graduação em Educação, da UNEMAT, do Campus de Cáceres-MT, concluída em 2019, que teve como
temática a Pedagogia Universitária e, nela, a docência. O objetivo desse estudo é relacionar o que dizem os
docentes sobre a Pedagogia Universitária e a prática docente desenvolvida por eles na formação de outros
profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Trata-se de uma investigação qualitativa, de natureza
explicativa, do tipo estudo de caso. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: pesquisa bibliográfica,
documental, de campo e análise dos dados. A coleta de dados ocorreu através de um questionário de
caracterização e uma entrevista semiestruturada. Foram selecionados para a investigação, oito participantes, em
efetivo exercício no semestre letivo 2018/1, lotados nas suas respectivas Faculdades, desse campus, sendo: um
da FACET do curso de Licenciatura em Matemática; um da FACH do curso de Licenciatura em Geografia; um
da FAEL do curso de Licenciatura em Pedagogia; dois da FACIS do curso de Bacharelado em Enfermagem; dois
da FACAB do curso de Bacharelado em Agronomia; e um da FACISA do curso de Bacharelado em Direito, com
maior tempo de atuação na carreira docente e/ou com, no máximo, cinco anos de atuação, ambos, da UNEMAT.
Após a análise dos dados, conclui-se que a prática dos docentes se diferem, evidenciando que não é o papel que
exercem na docência, mas, sim, a singularidade, o percurso formativo e profissional, as experiências que
favorecem para o desenvolvimento da sua Pedagogia Universitária.
Palavras-chave: Docente de Licenciatura. Docente de Bacharelado. Educação Superior.

1 Introdução

Diante do atual cenário a que se refere a Educação Superior, é primordial elucidar a
importância de estudos sobre a Pedagogia Universitária, pois segundo Soares e Cunha (2010),
ela é um campo fértil de pesquisa, que se interessa pelos processos de formação e atuação do
docente, assim como, pela teoria e prática da formação de professores. Dessa forma,
entendemos que a Pedagogia Universitária deveria estar no cerne das instituições de educação
superior - IES, por ser uma ação potencializadora de reflexões sobre a docência universitária,
pautada no tripé ensino, pesquisa e extensão.
Nesse sentido, esse é um campo pertinente de pesquisa que pode auxiliar no que
Tardif (2000) nos chama a atenção, ao qual se refere a extrema necessidade que os docentes
tem de refletirem criticamente sobre a sua própria prática docente, na tentativa de diminuir o
abismo existente entre as teorias professadas e as teorias praticadas na universidade.
Assim, nossos estudos centram-se na Educação Superior, especificamente, em uma
universidade pública, ao qual para manter seu status, necessita, conforme preceitua o artigo
52 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/1996, compor um
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corpo docente de mestres e doutores, e promover o equilíbrio no desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Desse modo, este artigo tem por base a pesquisa de mestrado defendida em fevereiro
de 2019, junto ao Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade do Estado de
Mato Grosso (UNEMAT), do Campus de Cáceres-MT, inserida na linha de pesquisa
Formação de Professores, Políticas e Práticas Pedagógicas, intitulada A Pedagogia
Universitária como espaço de (re)construção das aprendizagens e saberes da docência nos
cursos de licenciaturas e bacharelados da UNEMAT/CÁCERES-MT, da qual realizamos este
recorte dos resultados, com o objetivo de relacionar o que dizem os docentes universitários
sobre a Pedagogia Universitária e a prática docente, desenvolvida por eles na formação de
outros profissionais de diferentes áreas do conhecimento.
Cabe salientar que na pesquisa realizada, foram investigados seis cursos de graduação,
entre estes, três licenciaturas e três bacharelados, e após critérios estabelecidos, oito docentes
universitários.
Para tanto, estruturamos o presente artigo da seguinte forma: inicialmente, abordamos
teoricamente algumas aproximações conceituais sobre a Pedagogia Universitária e a prática
do docente universitário desenvolvida na universidade. Em seguida, descrevemos a
metodologia da pesquisa. Posteriormente, apresentamos os resultados da investigação, a partir
das análises dos dados coletados e, por fim, as nossas considerações finais acerca do recorte
desse estudo.

2 A Pedagogia Universitária e a prática do docente universitário

Considerando que a Educação Superior passa por uma crescente expansão, estudos e
reflexões sobre a Pedagogia Universitária tornam-se primordiais, pois ela é considerada como
um espaço em movimento que vem se disseminando e que visa proporcionar a compreensão
dos fenômenos de ensinar e aprender as profissões (BOLSAN; ISAIA, 2010).
Assim, ao aprofundarmos estudos acerca da Pedagogia Universitária, entendemos a
importância de explorarmos as suas expressões, palavras e conceitos, uma vez que, conforme
Cunha e Isaia (2006), estamos nos referindo a um campo polissêmico, em constante
construção e que ainda vem se expandindo por todas as IES.
Desse modo, ao tentarmos compreender o conceito de Pedagogia Universitária, nos
apoiamos em estudiosos que a conceituam, separadamente, em que o termo ―Pedagogia‖
significa um conjunto de práticas específicas que cada docente utiliza como forma de educar
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seus estudantes, se educando a si mesmo (BITENCOURT, 2014). Já, o termo ―Universitária‖,
é considerada como sendo o que qualifica a Pedagogia, atribuindo-lhe, assim, a característica
do que ocorre efetivamente na Universidade. Nesse sentido, as práticas utilizadas pelos
docentes para ensinar os estudantes, podem ser consideradas uma via de mão dupla, ao qual a
partir da interação entre eles, ambos aprendem e se formam simultaneamente.
Nessa direção, por nos referirmos a termos dessa amplitude, é importante reconhecer a
Pedagogia Universitária, no plural, integrando as suas múltiplas pedagogias, pois estas fazem
interlocuções com diferentes campos científicos e uma das suas características é investir na
qualidade da educação (CUNHA; ISAIA, 2006). Para as autoras, as Pedagogias não são
únicas e, por isso, devem ser concebidas no plural, principalmente, por estarem em constante
construção e por serem de diferentes áreas do conhecimento, nas quais os docentes
universitários atuam na universidade ou em qualquer outro espaço formativo pela natureza
das suas formações. Assim, entendemos que as Pedagogias Universitárias podem ser variadas
para o docente que atua em um curso de licenciatura e/ou bacharelado, mesmo que essas
tenham uma única finalidade — o ensino e aprendizagem —, pois estamos nos referindo a
naturezas de cursos diferentes, com especificidades próprias de cada um.
Sob essa ótica, Galvão e Bitencourt (2017) realçam que quando juntamos os dois
termos — Pedagogia Universitária, estamos nos referindo a um campo de pesquisa que busca
em suas ações agir em prol do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido na
Universidade, não se limitando a ela, e, sim, abrindo um campo de discussões e proposições
para todas as demais IES, pois o termo universitária designa um lugar específico, de
formação e de atuação do docente da Educação Superior, ou seja, estreitando, para a
universidade,

as

atividades

fins

dela,

no

tripé:

ensino,

pesquisa

e

extensão,

indissociavelmente.
Cunha (2006) destaca que a Pedagogia Universitária ainda em fase de legitimação,
pressupõe conhecimentos no âmbito do currículo e da prática pedagógica, que incluem as
formas de ensinar e aprender, no qual incide sobre as teorias e práticas de formação de
professores da Educação Superior e dos estudantes, que podem ser articuladas em diferentes
espaços formativos. Assim, é importante refletir sobre esses lugares e espaços de formação do
docente, uma vez que a Pedagogia Universitária pode favorecer para a integração social e
institucional no âmbito acadêmico.
Sob esse aspecto, Bitencourt e Krahe (2014) compreendem a Pedagogia Universitária
como um campo em movimento, preocupado com a formação docente para o exercício
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pedagógico profissional dos docentes que formam outros profissionais e que integram a
universidade com a sociedade.
Assim, diante de algumas aproximações conceituais expostas nesse estudo sobre a
Pedagogia Universitária, fica evidente que ela pode ser considerada como potencializadora de
reflexões sobre todos os aspectos que envolvem a docência e as atividades docentes
desenvolvidas na Educação Superior, um espaço de interações entre estudantes e docentes, e
ambos com seus pares, que permitem o desenvolvimento do ensino e aprendizagem; assim
como, um campo de pesquisa que se preocupa com uma formação que vise melhorar as
práticas docentes para atuação do docente na universidade.
Nesse viés, é importante levarmos em consideração que Pedagogia Universitária
possibilita o aprimoramento da prática docente, sendo capaz de orientar os docentes em suas
aprendizagens e atividades desenvolvidas na universidade.
Pensando nesse aprimoramento de práticas docentes, no exercício da docência
universitária, é notório que cada docente utiliza estratégias diferentes de ensino e
aprendizagem afim de facilitar o processo formativo dos estudantes, porém, conforme Roveda
e Miolo (2017) deve haver um equilíbrio entre as estratégias tradicionais e modernas, em que
não haja uma melhor que a outra, mas, sim, que elas se complementem, pois o que determina
um ensino e aprendizagem significativos é a maneira com que cada docente utiliza de tais
estratégias na sua atuação.
Nessa mesma perspectiva, a partir das reflexões e considerações de alguns autores
como Tardif (2000, 2014) e Bitencourt (2014, 2017), entendemos que a prática docente é toda
atuação do docente universitário, sendo uma atividade que também se fundamenta na sua ação
de interagir com os estudantes, contida, inclusive, na problematização e experimentação
metodológica no contexto em que atua na universidade ou fora dela. Dessa forma, a prática
docente é uma atividade que exige a mobilização de diversos saberes, pois é nesta
mobilização que os docentes constroem suas aprendizagens da docência.

3 Metodologia da pesquisa

Conforme Lüdke e André (2015), todo pesquisador ao realizar uma pesquisa precisa
confrontar os dados, as evidências e informações coletadas, de modo a debruçar-se sobre eles
elaborando conhecimentos da sua própria curiosidade. Nessa perspectiva, delineamos nossas
opções e o caminho investigativo, ao qual optamos por uma abordagem qualitativa, de
natureza explicativa, que visa identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a
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ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade, explicando a razão e o
porquê das coisas (GIL, 2002), assim como, tendo a possibilidade de analisar os significados
que cada um dos indivíduos dá as suas ações, permitindo-nos descrever, comparar e
interpretar os dados obtidos.
A pesquisa realizada assumiu as características de um Estudo Caso, que visa investigar
um grupo ou fenômeno contemporâneo de forma particular, dentro do contexto em que está
inserido (YIN, 2015), ao qual conforme destacam Lüdke e André (2015), para que este estudo
tenha um efeito satisfatório é necessário que o caso a ser estudado seja bem delimitado, com
contornos claros e específicos.
Assim, para a investigação definimos nosso caso como sendo as Aprendizagens e
saberes da docência universitária nos cursos de licenciaturas e bacharelados da
UNEMAT/Cáceres-MT, cujo lócus da pesquisa de Mestrado foi a referida universidade,
Câmpus Universitário ―Jane Vanini‖ – Cáceres/MT, e dentre as seis Faculdades e 13 cursos
de graduação existentes nelas, três cursos de licenciaturas (Matemática, Pedagogia e
Geografia) e três cursos de bacharelados (Agronomia, Enfermagem e Direito). Neste artigo,
centramos nossos estudos na Pedagogia Universitária e prática docente.
Para definir os participantes da pesquisa, utilizamos o Lotacionograma do quadro
docente do semestre letivo 2018/1 de cada curso de graduação, sendo estabelecido quatro
critérios: ser efetivo, ter qualificação de doutorado, estar em pleno exercício de suas
atividades e possuir maior tempo na carreira docente e/ou no máximo, cinco anos de atuação
na UNEMAT. A partir dos critérios adotados, foram selecionados oito docentes
universitários, sendo denominados por meio de codinomes: Docente Matemática (DMAT),
Docente Geografia (DGEO), Docente Pedagogia (DPED), Docente Agronomia 1 (DAGR1),
Docente Agronomia 2 (DAGR2), Docente Direito (DDIR), Docente Enfermagem 1 (DENF1),
Docente Enfermagem 2 (DENF2).
Cabe esclarecer que, nossa intenção inicial para a pesquisa realizada era selecionar
dois docentes de cada curso de graduação investigado, um com anos de atuação e um com no
máximo cinco anos de atuação na carreira docente, porém, a partir deste último critério,
somente obtivemos docentes nos cursos de Agronomia e Enfermagem, pelo fato de nos
últimos concursos da UNEMAT não terem sido ofertadas vagas para os demais cursos.
Assim, consideramos para esta pesquisa os docentes DAGR1, DENF1, DMAT, DGEO,
DPED e DDIR com anos de atuação e o DAGR2 e DENF2 principiantes.
Os procedimentos metodológicos da pesquisa ocorreram em quatros momentos
distintos: bibliográficos, documentais, de campo e a análise dos dados coletados. Cabe
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ressaltar que, utilizamos como instrumentos de coleta de dados um questionário de
caracterização (QC) e uma entrevista semiestruturada. E, para análise dos dados, utilizamos as
técnicas da análise de conteúdo (BARDIN, 2016), cujas categorias emergiram a partir dos
dados coletados e aprofundamento no acervo teórico construídos efetivamente durante a
pesquisa realizada.

4 Resultados da pesquisa

Ressaltamos que para este artigo optamos por evidenciar somente os aspectos
relacionados a Pedagogia Universitária e a prática do docente universitário, a partir do que os
participantes relataram durante a investigação.
Inicialmente, nesse processo de análise buscamos caracterizar o perfil dos docentes
universitários através do QC, de modo a complementar a análise documental que realizamos a
partir do curriculum lattes de cada docente, levando em consideração o tempo que exercem à
docência, afim de denominá-los a partir dos critérios de seleção, aqueles que possuem anos de
atuação na carreira docente e/ou no máximo cinco anos de atuação na UNEMAT.
Assim, constatamos que em relação a formação todos os participantes da pesquisa
possuem mestrado e doutorado, sendo que, a titulação maior foi um dos critérios estabelecidos
para seleção dos docentes universitários investigados. Além disso, quatro docentes possuem
pós-doutorado, sendo eles: DGEO, DAGR1, DAGR2, DENF1.
Evidenciamos também que dos oito docentes universitários pesquisados, cinco são
mulheres e três são homens. E, em se tratando da faixa etária do grupo investigado, seis
docentes estão entre os 41 e 57 anos, e apenas uma docente possui menos de 30 anos de idade.
Em relação ao ingresso e tempo de atuação na UNEMAT, destacamos que, dos oito
docentes investigados, quatro já atuaram como docentes na referida universidade na situação
de interinos, fazendo teste seletivo para substituir outros docentes que eventualmente se
afastaram das suas atividades conforme predetermina a LC n° 320/2008, são eles: DDIR de
1999 a 2006; DENF1 de 1993 a 1994, DAGR1 de 1999 a 2006, e DMAT de 1991 a 1994,
sendo efetivados por concurso público em 1994 e 2006. Assim, evidenciamos que esses
docentes já possuíam relação com a UNEMAT antes da efetivação por concurso. Os demais
docentes foram efetivados diretamente por concurso público.
Ressaltamos que, como um dos critérios utilizados para seleção dos docentes
universitários foi ser docente do quadro efetivo, ter o maior tempo na carreira docente e no
máximo cinco anos, o tempo em que foram contratados temporariamente também foi
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fundamental para a seleção devido à experiência na docência e, ainda, ser na UNEMAT.
Assim, evidenciamos que, os docentes DPED, DMAT, DAGR1, DGEO, DDIR, DENF1
possuem longo percurso na docência universitária, há mais de 20 anos, sendo considerados
com maior tempo de atuação, e apenas a DAGR2 e DENF2 estão construindo seu percurso há
quatro anos, sendo estes considerados principiantes nesta investigação. Portanto, Souza
(2009) e Wiebusch (2016) salientam que, são principiantes aqueles docentes que possuem, no
máximo, cinco anos de atuação na carreira de docente.
Dando continuidade nas nossas análises, a partir das indagações feitas aos docentes,
buscamos relacionar o que eles dizem sobre a sua prática docente e o desenvolvimento da
Pedagogia Universitária, embasando-nos no QC para complementar as entrevistas
semiestruturadas visando as análises. Nesse sentido, na resposta dada pelo docente DPED,
com anos de atuação, percebe-se que a sua prática engloba todas as atividades da docência, ao
destacar que ela está
inserida em diferentes atividades de pesquisa, ensino e extensão, tentando produzir
conhecimentos, promovendo ações para a integração de estudantes e efetivando
meios para a socialização dos conhecimentos produzidos” (DPED, Questionário –
excerto Q20)
.

Ao analisarmos o relato dos oito participantes da pesquisa, destacamos que esse
docente, diferente dos demais docentes investigados, desenvolve a Pedagogia Universitária
articulada com as dimensões de ensino, pesquisa e extensão nos variados espaços de
formação, buscando produzir conhecimentos que favoreçam a sua prática docente, integrada
ao ensino e à aprendizagem dos estudantes que estão em processo de formação.
Além disso, ressaltamos que é nesse tripé citado e desenvolvido pelo docente que se
assentam a Pedagogia Universitária como processo de consolidação institucional, garantindo
que a UNEMAT mantenha seu status de universidade.
Constatamos na resposta do DMAT, que também possui anos de atuação na docência,
que a sua prática docente
[...] se assenta nas concepções que possuo de homem, sociedade e cultura, de que o
conhecimento deve servir para a emancipação do sujeito. Assim, tento inserir na
sala de aula um ensino investigativo e ao mesmo tempo provocativo, levo o que tem
de mais novo produzido pela área, tento colocar o conhecimento que os discentes
possuem em catarse, para que eles possam estar sempre num estado de novação e
de busca permanente. (DMAT, QC – excerto Q20)

Evidenciamos na fala do DMAT, o que Imbernón (2011, p. 28) nos aponta, de que o
docente deve ―participar da emancipação das pessoas‖, sendo capaz de ajudar os estudantes a
serem independentes, tornando-os menos dependentes do poder capitalista. Assim, a partir
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desse relato, inferimos que esse docente procura desenvolver uma prática emancipatória dos
estudantes, para que busquem, permanentemente, conhecimentos, e se façam profissionais
qualificados para o mercado de trabalho.
Já a DAGR2 principiante, assegura que sua prática docente se faz por conhecimentos
teóricos e práticos, conforme o excerto a seguir:
Tenho conhecimento prático e teórico, mas a estrutura tanto física como a
pedagógica da instituição prejudica o trabalho e suprime as potencialidades do
docente. (DAGR2, QC – excerto Q20)

Ao analisarmos esse relato da DAGR2, constatamos que a docente principiante, na
tentativa de descrever a sua prática docente, deixa evidente que ela se assenta no
desenvolvimento do ensino e mostra a sua insatisfação com a estrutura da universidade, pois
para essa participante a instituição suprime as suas potencialidades, e entendemos que seja
pelo fato do docente, muitas vezes, não atuar na disciplina para a qual realizou suas pósgraduações.
Nesse sentido, percebemos a grande diferença existente entre a docente principiante e
os docentes com anos de atuação na Universidade, pois os docentes experientes buscam
aprimorar suas práticas sem esperar que a universidade lhes possibilite mudanças. Já a
docente principiante se sente insatisfeita com a instituição e por isso se permanece na atuação
tradicional, não buscando outras alternativas para realizar sua prática docente de forma
diferenciada.
Desse modo, é importante frisar que cada docente tem sua maneira de desenvolver
suas práticas docentes, sendo estas, possivelmente, reflexos da forma como aprenderam na
graduação ou nas pós-graduações.
Assim, ao questionarmos os docentes universitários qual a relação que estabelecem
entre a formação profissional e a prática desenvolvida por eles, percebemos que a maioria dos
docentes normalmente relacionam a pergunta à formação obtida no mestrado e doutorado,
afirmando que, de certa forma, essa formação contribuiu para sua prática docente, levando em
consideração as bases teóricas, as técnicas para pesquisa que lhes possibilitam atuar na
universidade.
Todavia, destacamos a fala do DPED, ao relatar que na atuação da docência, é
necessário refletir sobre as práticas, pois elas são relativas e precisam ser modificadas
conforme a necessidade do momento:
[...] Veja só, quando a gente está na universidade e atua como professor, da forma
como o tempo vai passando você vai refletindo sobre as suas práticas, então, cada
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semestre para mim é uma novidade, [...] cada semestre mesmo com a mesma
estrutura de plano, do plano que eu entrego, o semestre sempre é outro, ele nunca
se repete, e ele nunca se repete porque eu nunca mais sou o mesmo, por que eu já
aprendi no semestre anterior coisas e os estudantes sempre são outros, a reação do
estudante é outra, [...] então, as práticas docentes elas são muito relativas, e elas
são relativas em conformidade com essa relação que é estabelecida entre
educadores e estudantes, estudantes entre eles, estudantes com o educador, com o
professor e assim vai indo, então a prática ela [...] depende muito dessa dimensão
de prática que a gente tem.(DPED, Entrevista – excerto Q3.6)

Nesse sentido, a partir da resposta do DPED ― um docente com anos de atuação ―
compreendemos a afirmativa de Imbernón (2011), de que na formação a base é a reflexão dos
sujeitos sobre a sua prática docente, de modo que estes examinem suas teorias, seus esquemas
de trabalho, suas atitudes, realizando um processo de autoavaliação que oriente a sua atuação
docente.
Além disso, destacamos que o DPED teve uma reação muito espontânea ao afirmar
que ele reflete sobre sua prática, no sentido do que foi ontem e como ela aconteceu, para
pensar em como ela será amanhã. Assim, a partir dos resultados encontrados por Bitencourt
(2017), inferimos que esse docente, ao refletir sobre sua prática, traz consigo saberes e
experiências que resultam em suas aprendizagens. E ele as significa de modo a fazerem parte
do seu desenvolvimento profissional que, neste caso, segundo Marcelo Garcia (1999), é um
conjunto de processos e estratégias que possibilitam a reflexão dos professores sobre a sua
prática docente, fazendo com que aprendam com as suas experiências.
Ao analisarmos mais profundamente a resposta dada pelo DPED, inferimos que ele ao
refletir sobre sua prática, percebe que nunca mais será o mesmo, demonstrando que essa
reflexão lhe possibilita construir novas formas de ser e agir na universidade ou em outros
espaços, confirmando o que aponta Mizukami (2002) de que a aprendizagem não tem tempo,
nem espaço; ela se faz e se refaz constantemente na prática e a partir da prática reflexiva,
favorecendo, assim, não só suas aprendizagens da docência, mas também a Pedagogia
Universitária desenvolvida por ele na UNEMAT, não sendo algo relativo a todos os docentes,
pois a Pedagogia Universitária é singular para cada docente, o que significa que cada
indivíduo tem seu modo de ser e fazer na universidade, renovando-se a cada semestre e a
partir do contato com outros sujeitos.

5 Considerações finais

Destacamos, antes de iniciarmos nossas considerações, que todo o processo de
pesquisa não foi desenvolvido de forma individualizada, mas, sim, construído coletiva e
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colaborativamente com os membros do GFORDOC ao qual somos membros, em que
buscamos discutir a formação e a docência nos mais variados espaços e para diferentes
sujeitos e profissões, proporcionando, assim, a (re)construção constante dos nossos
conhecimentos e aprendizados.
A partir das análises realizadas, constatamos que a Pedagogia Universitária ainda se
apresenta oculta na UNEMAT, sendo escassa nas discussões entre os docentes, porém,
ressaltamos que ela está presente no espaço universitário onde eles atuam, competindo a nós,
pesquisadoras, diante dos dados coletados, apresentarmos os indícios e a devida interpretação
de que as práticas desenvolvidas pelos docentes se referiam a essa Pedagogia Universitária.
Ainda, destacamos que embora a Pedagogia Universitária não seja evidenciada pelos
docentes de maneira explícita, consideramos que está presente em alguns dos relatos, sendo
mais evidenciada pelo DPED, onde alicerça a sua prática docente no tripé: ensino, pesquisa e
extensão, avançando suas ações para além dos limites e muros da universidade, propagando a
produção de conhecimentos entre estudantes-comunidade-universidade.
Ao relacionarmos o que os docentes universitários falam sobre sua prática docente,
constatamos que o DPED, com anos de atuação, aponta que sua prática engloba todas as
atividades inerentes à docência universitária, desenvolvendo assim a Pedagogia Universitária
na UNEMAT. Já para a DAGR2, principiante, sua prática docente se assenta no
desenvolvimento do ensino.
Desse modo, ao analisarmos as práticas dos docentes a partir do que eles relataram,
consideramos que essas diferem entre o que narram os docentes com anos de atuação e os
principiantes, evidenciando que não é o papel que exercem na docência, mas sim, a
singularidade, o percurso formativo e profissional, as experiências vividas pelos docentes e
significadas por eles que favorecem para que desenvolvam a Pedagogia Universitária no seu
espaço de atuação.
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Resumo:
Apresenta-se neste texto um recorte da pesquisa de mestrado em educação da linha de políticas públicas em
educação superior, usa dá técnica de pesquisa documental para analisar as resoluções que abordam sobre a
permanência em cursos de graduação presenciais na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT no período
de 1988 a 2017. As análises utilizam como referência o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES
para inferir as concepções da permanência anteriores e posteriores a esse programa, e demonstram uma evolução
na concepção da permanência na medida em que deixaram de ser apenas bolsas financeiras vinculados a
contrapartida de trabalho para caracterizar-se como um direito adquirido voltado a atender as necessidades da
formação acadêmica dos estudantes, frequentemente alinhada ao tripé de ensino, pesquisa e extensão.
Palavras-chave: Permanência. Resoluções. Educação Superior. UFMT.

1. Introdução
A permanência ganha evidência com o desdobramento da democratização do ingresso
de grupos sociais historicamente excluídos da educação superior, em especial a partir de 2007
quando o governo federal implementa o Programa Nacional de Assistência Estudantil –
PNAES para promover a permanência nas Instituições Federais de Ensino – IFE. Sendo que
no ano de 2014 houve a implementação do Programa Bolsa Permanência - PB, outro
programa de apoio a permanência de estudantes de graduação, e também a publicação do
Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2024) em que há a meta de 90% de concluintes
para os cursos de graduação presencial nas IFE, evidenciando que a permanência estava na
agenda de governo.
Ao analisar a permanência com olhar pela normatização, considerando a Portaria do
MEC nº 39/2007 que institui o PNAES que se efetiva por meio de ações de assistência
estudantil (BRASIL, 2007), e pela Portaria do MEC nº 389/2013 que institui o PB efetivada
por meio de auxílio financeiro (BRASIL, 2013), entendemos que a permanência tem a
concepção ligadas a assistência estudantil em formas financeiras.
Com olhar por meio das pesquisas, identificamos estudos que associam a permanência
do estudante, assim como nas legislações, a assistência estudantil como forma de suporte
material e financeiro, em especial aos estudantes provenientes das camadas de baixa renda
(CRUZ FILHO et al. 2010; DUARTE, 2010), outras pesquisas relacionam a permanência as
questões afetuosas na academia (NERES et al., 2010; CUNHA; CARILHO, 2005), e há
pesquisas que relacionem a permanência, além das questões financeiras, as ações

2813

institucionais de ensino, pesquisa e extensão como forma de qualificação da aprendizagem,
não estando necessariamente conectadas aos recursos financeiros (PRIMÃO, 2015).

2. As concepções da permanência na UFMT de 1988 a 2017
O levantamento das informações utilizando a palavra ―permanência‖ resultou em sete
Resoluções, todas dentro do período de 1988 a 2017, sendo que seis Resoluções tratam sobre
a permanência dos estudantes da instituição e foram analisadas. A pesquisa usando a palavra
―assistência‖ resultou total de 48 Resoluções, restaram apenas duas Resoluções de interesse
que foram consideradas na análise.
Ao realizar a busca das informações com a palavra ―auxílio‖ resultou em 58 registros,
considerando a delimitação de tempo, os registros repetidos, os registros já selecionados nas
pesquisas com as palavras anteriormente, sobraram quatro registros que foram analisados. A
pesquisa realizada com a palavra ―bolsa‖ resultou em 161 registros, considerando o recorte
temporal e os objetivos desta pesquisa, apenas seis registros foram analisados.
Todas as buscas resultaram total de 18 resoluções, sendo que para analisá-las,
consideramos o PNAES (2007) como marco para analisar as concepções da permanência
anteriores e posteriores a esse programa. Na análise das Resoluções do período de 1988 a
2007, definido como o primeiro momento de análise dessa pesquisa, compreende que as
resoluções tinham concepção voltada ao fornecimento de bolsas financeiras atreladas a
prestação de serviço por parte do estudante (UFMT, 1998; 2004; 2005a; 2005b; 2005c;
2005d).
Na política de bolsas estudantis aprovada em 2004, ―que tem por finalidade incentivar
a produção de conhecimento e trabalho no seio da Universidade e auxiliar financeiramente
sua permanência na instituição‖ (UFMT, 2004, p.01, grifos nosso), podemos compreender
que a concepção era de fornecer recursos financeiros em troca do trabalho do estudante, sendo
que a permanência entra somente como objetivo secundário (UFMT, 2004).
Nas normas para a concessão das bolsas, acrescenta-se que as bolsas estão
condicionadas ao interesse e disponibilidade dos setores e unidades da instituição e ao
rendimento acadêmico do estudante. Dentre os critérios de seleção, estabelece que o estudante
tenha habilidade e tempo disponível para desenvolver as atividades programadas, não
especificando se estas estão relacionadas a sua formação (UFMT, 2005a; 2005b).
Do mesmo modo, percebe que o processo de concessão de bolsas extensão, mesmo
estas sendo relacionadas ao estudo e a formação acadêmica, estão atreladas as mesmas
concepções de trabalho, visto que a resolução afirma que ―O regime de trabalho dos bolsistas
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é fixado em 12 horas semanais‖ (UFMT, 2005d, p. 01) e atende aos mesmos critérios de
habilidades e tempo para desenvolver as atividades (UFMT, 2005a; 2005b; 2005d).
No ano de 2007, identificamos início de mudança de concepção nas normas para
concessão do auxílio alimentação, que tem como princípio o atendimento ao estudante com
necessidades de suporte financeiro e que consiste em valor repassado mensalmente referente a
almoço e jantar no restaurante universitário – RU, sendo este já entendido como elemento de
permanência. Identifica que essa Resolução já tem como referências critérios definidos pelo
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis - FONAPRACE,
indicando uma possível influência dos debates que antecederam a publicação PNAES
(UFMT, 2007a; 2007c).
Assim como nas normas para a concessão do auxílio alimentação, percebe-se o início
da mudança de concepção na medida em que surgem ações como auxílio para apresentação de
trabalhos em eventos científicos e artísticos e para a participação em eventos políticoestudantis e esportivos aos discentes (UFMT, 2007b). A mudança se dá pelo fato de que a
permanência passa a ser entendida para além da pura necessidade financeira aliada ao trabalho
do estudante, e sim por meio da participação em eventos artísticos, culturais, esportivos e
políticos-estudantis.
Após compreender esse início de transformação nas concepções da permanência,
iniciamos as análises das concepções das Resoluções que fazem parte do segundo momento
deste texto, sendo entre 2008 e 2017. Em 2008 aprovou-se a Política de Assistência
Estudantil, que pela primeira vez é entendida como direito de todos os estudantes,
independentemente de sua condição física ou socioeconômica, sendo que nesse segundo
momento analisado, as concepções são para além das determinações, trazendo nas redações
das Resoluções conceitos, princípios e diretrizes com olhar para a formação integral do
estudante (UFMT, 2008; 2010a; 2010b, 2010c).
Nesta nova concepção diversas atividades como científicas, culturais, artísticas,
esportivas, de lazer, vivencias acadêmicas, Inovação tecnológica, mobilidade acadêmica
nacional e internacional são entendidas como elementos para a permanência (UFMT, 2008,
2010a, 2010b, 2010c, 2013a, 2013b; 2013c; 2014; 2015). Além de programas que visam
atender estudantes em geral, também há ações como o auxílio permanência, bolsa inclusão,
bolsa moradia e Casa do Estudante que são prioritariamente aos estudantes de baixa renda
(UFMT, 2010a, 2010b, 2010c, 2013a, 2013b; 2013c; 2014; 2015).
A característica presente neste segundo momento de análise é que frequentemente as
concepções presentes nas Resolução estão alinhadas aos programas federais de assistência
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estudantil, caracterizados por uma discussão mais ampla, abordando conceitos, compreensões
e diretrizes para a implementação das ações (UFMT, 2008, 2010a, 2010b, 2010c, 2013a,
2013b; 2013c; 2014; 2015).

3. Considerações
Infere-se que houve uma evolução a concepção de permanência na UFMT, sendo que
no primeiro momento, havia discurso voltado a normatização das ações e uma concepção de
permanência associada a auxílio financeiro vinculado ao trabalho do estudante. No segundo
momento o PNAES emerge com referência para a formulação de nova concepção de
permanência na instituição, vinculando o permanecer do estudante a ações qualificadoras da
formação acadêmica frequentemente associadas ao tripé ensino, pesquisa e extensão.
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RESUMO:
Este trabalho consiste na elaboração de uma pesquisa e estudo sobre os surdos, bem como o atendimento
prestado a esses alunos que chegam ao ensino superior, especificamente na UNIR campus de Vilhena - RO.
Tendo como objetivo da pesquisa averiguar o atendimento aos surdos e aos deficientes auditivos matriculados no
campus; bem como a perspectiva desses acadêmicos em relação aos atendimentos prestados aos mesmos; pelos
departamentos, professores e outros atendimentos que auxiliem no processo de inclusão como; a acessibilidade,
ações desenvolvidas pelo Núcleo de Atendimento Educacional Especializado e por outros setores do campus em
questão; e, ainda delinear um perfil desses acadêmicos. A metodologia utilizada foi dentro de uma abordagem de
cunho qualitativo, com questionário semiestruturado aplicado: a 16 professores, aos 5 departamentos que o
Campus possui e seus respectivos cursos, aos 3 surdos e 4 deficientes auditivos matriculados, sendo esses, o
público alvo do foco da pesquisa, a equipe do Núcleo, onde acontecem os atendimentos educacionais
especializados é o lócus da pesquisa e os sujeitos, os acadêmicos surdos e deficientes auditivos. Esta pesquisa é
ainda participativa e de campo, com registro no diário de bordo ou de campo, devido às experiências cotidianas
com os sujeitos objetos desta investigação. De caráter exploratório; pois descreve fatos encontrados no decorrer
da pesquisa. Quanto à tipologia, apresenta analise de situações especificas como os atendimentos além da
utilização de outros aparatos e técnicas utilizadas, como as entrevistas e gravação em áudio com o público alvo.
PALAVRAS-CHAVE: Atendimento Educacional Especializado. Surdo e Deficientes Auditivos. Ensino
Superior. Processo de Inclusão. Acessibilidade.

1 INTRODUÇÃO
O ingresso de acadêmicos Surdos e deficiente auditivos. O perfil numa perspectiva de
inclusão. As ações desenvolvidas no campus, que venham atender e contemplar os
acadêmicos que chegam no ensino superior, consiste num estudo sobre o atendimento aos
surdos e deficientes auditivos na UNIR campus de Vilhena.
Considera se surdez a ausência do som, a pessoa surda e deficiente auditiva percebe o
mundo pela visão e tem cultura e identidade própria, identidade esta que deve ser respeitada.
Participantes de diversos contextos históricos, social e cultural em busca do direito de poder
ser considerados cidadãos.
No Brasil, a luta pelos direitos deu início a partir da implantação da primeira escola
para surdos com a chegada da família real, a partir de então, busca se atendimento para que a
comunicação e a educação para surdos sejam de forma eficaz. Assim a perspectiva de
educação inclusiva busca inovações em todos os níveis de educação no atendimento ao
público alvo.
A escolha do tema se deu pela experiencia vivenciada na sala de aula e também por ser
monitora especial de alunos Surdos no curso de pedagogia. A necessidade de comunicar se
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com os mesmos bem como de investigar o atendimento de forma geral, a partir das
dificuldades encontradas no cotidiano de monitoria especial desses acadêmicos.
Nas questões voltadas para a inclusão e o Atendimento Educacional Especializado
dentro do campus de Vilhena, emergiu como uma constante inquietação, ao presenciar
situações de exclusão no atendimento aos colegas surdos, por meio de práticas não inclusivas.
Surgiu assim a necessidade de pesquisar sobre os surdos e D. A que ingressaram através do
ENEM, nos cursos existentes aqui no campus.
Nessa perspectiva os surdos e deficientes auditivos no ensino superior,
especificamente na UNIR campus de Vilhena – RO tem um atendimento adequando para que
o processo de Inclusão aconteça e, eles possam concluir seus cursos não somente com o
acesso à universidade, mas também com a garantia da permanência no ensino?
A pesquisa está dividida em cinco seções, além da introdução que apresenta o tema
que motivou tal estudo.
A segunda seção apresenta um breve histórico sobre a surdez no mundo e no Brasil;
bem como os veículos de comunicação dos surdos; os conceitos firmados a partir da cultura
ouvintista, que agiam como se o sujeito surdo não tivesse condições protagonizar sua própria
história.
A terceira seção retrata o conceito de deficiências auditivas que norteia esta pesquisa;
características; tipos e definição. Conhecimentos sobre a visão de surdez no sentido
antropológico e patológico: o surdo era visto como um doente e ou deficiente, as causas; e
ainda a visão de surdez como sujeito, identidade e cultura surda.
Na quarta seção, os amparos legais que a legislação vigente no país assegura os surdos
e deficientes; bem como os avanços nas conquistas através das leis sancionadas para os
direitos. Direitos estes que, permite o surdo ser cidadão e gozar de direitos políticos;
educacionais; trabalhistas entre outros. Legislação de suma importância na luta dos mesmos,
para terem o reconhecimento da sua língua materna; direito à presença de interpretes para
melhor acessibilidade e comunicação com os surdos nos locais públicos, e ainda por meio das
leis conseguirem efetivar o movimento.
A pesquisa de campo apresentada na quinta seção; traz uma visão geral e histórica da
Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), num contexto de atendimento aos
surdos acadêmicos de vários cursos, até chegar na inclusão do acadêmico surdo e deficiente
auditivo na UNIR campus Vilhena, apresentamos ainda os aparatos da pesquisa, a perspectiva
dos alunos surdos em relação aos atendimentos realizados em prol a acessibilidade desses
alunos durante o tempo que passam pela universidade, bem como os projetos e parcerias
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firmadas entre a Unir campus Vilhena, através do Núcleo de Atendimento Educacional
Especializado, a perspectiva dos departamentos em relação aos alunos surdos; bem como a
comunicação com os mesmos, e ainda a trajetória desses acadêmicos para efetivarem a
entrada no campus de Vilhena.
Quanto aos aparatos de pesquisa; as entrevistas que foram gravadas e transcritas; as
entrevistas com os surdos e D. A que foram mediadas pelos interpretes que atuam nas
atividades do Núcleo; com a coordenadora do NAEE. Organizado em quadros os
questionários que foram enviados aos surdos e deficientes; aos departamentos e professores;
foram organizadas em quadro para melhor identificação e leitura. Ressaltando as ações
desenvolvidas pelo NAEE, na busca de melhoria e eficácia no atendimento aos acadêmicos
que necessitam de apoio e comunicação em Língua de Sinais. As parcerias e atividades
desenvolvidas pela equipe que compõe o Núcleo. Um panorama dos acadêmicos que
participaram da pesquisa. E a visão dos departamentos e professores em relação a
comunicação em Libras.
A sexta seção traz as considerações finais, pode se destacar a relevância e ou a
importância da institucionalização do NAEE como ponto de partida para os atendimentos, a
acessibilidade e a permanência, bem como o sucesso desses alunos no campus de Vilhena. A
pesquisa também aponta as possíveis lacunas que averiguou através da análise dos dados. Os
pontos que não puderam ser contemplados. As possíveis ações que podem incorporar às que
já estão sendo desenvolvidas, para terem maior visibilidade inclusiva. E, se tratando de uma
pesquisa de campo; ainda aponta ações que podem ser exploradas, ou seja, um pesquisador
estará sempre pronto a dar continuidade as suas investigações.

2 BREVE HISTORICO GERAL DA SURDEZ NO MUNDO E NO BRASIL;
VEICULOS DE COMUNICAÇÃO
Nos registros encontrados sobre a história dos surdos e a surdez pode se destacar que
segundo Veloso e Maia (2015) na Idade Antiga os surdos eram considerados como criaturas
que se comunicavam em segredo com os deuses, porém não recebiam educação, ou seja, não
tinham vida ativa.
Na Idade Média, Veloso e Maia (2015) afirma que os surdos não recebiam um
tratamento digno, pois em Roma os eram abandonados e até eliminados do convívio familiar e
social, pois além disso só poderiam ser escravos no moinho de trigo, nessa época, Justiniano
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(483-537 d.C.) define códigos para distinguir os graus de deficiência auditiva que falaremos
mais adiante, pois pensava em como melhorar nesse quesito.
Na Idade Moderna, Veloso e Maia. (2015, p. 29) destaca Girolamo Cardano (15011576) pai de menino surdo, o médico e filosofo reconhecia que a ―surdez e Mudez não era
impedimento para desenvolver a aprendizagem de um surdo, e o melhor meio era o de língua
de sinais e escrita‖ ou seja o que antes considerado protegido pelas leis da igreja, mas sem
direito de ter educação e aprendizado, outrora considerado um ser místico pois falava com
deuses no silencio, mas porem sem direitos até de receber a benção ou herança nos tempos
atrás, na idade moderna a surdez ganha pontos positivos através das pesquisas de Cardano.
Veloso e Maia (2015) destaca que entre os avanços e retrocessos para chegar ao
conhecimento e conceito de surdez, quem realmente sofreu com todo esse processo foram os
surdos, pois eram usados para experiências, nesse contexto de sofrimentos causado pelos
ouvintes e enfrentados por pessoas surdas, podemos destacar o médico cirurgião e psiquiatra
Frances, Itard, (1774-1838) que atuou na Idade Contemporânea chegou a furar as membranas
timpânicas de alunos, aplicou cargas elétricas nos ouvidos de surdos, tudo em nome da
ciência para afirmar que a surdez era uma doença e precisava ser erradicada ou seja teria que
haver tratamento com fonoaudiólogo, assim visto como um doente, os surdos eram
submetidos as mais loucas torturas pois todo tratamento nesse caso seria valido conforme as
teorias lançadas naquele período, o que provocou a morte de muitos surdos.
Segundo Veloso e Maia, (2015), no Brasil iniciaram os relatos em relação aos surdos
com a chegada da família real, pois no final do século XVIII, aqui no país os surdos eram
considerados ineducáveis mas, Dom Pedro II por ter um neto surdo, trouxe um professor
surdo francês para iniciar o trabalho de educar os surdos que existiam por aqui.
O INES (2008) descreve que foi Eduard Huet (1822-1882) que em 1856 fundou a
primeira escola para surdos no Brasil titulada: Instituto Nacional de Surdos Mudos (INSM),
que funcionou nos primeiros anos acoplada ao colégio Vassimon, em modelo privado, após
dois anos de funcionamento foi solicitado pelo diretor do instituto um modelo de
funcionamento para alunos em que a família não pudessem pagar os estudos, bem como a
melhor condição de instalações para melhor funcionamento do instituto. Huet também
solicitou que tivesse a ala para as meninas pois somente eram atendidos os meninos na
referida instituição, o que foi posterior atendido assim sendo a esposa de Huet ficou na
inspeção da ala

feminina, e isto foi um avanço para as meninas surdas pois teriam a

oportunidade de aprender costumes e trabalhos voltados para as mulheres como a costura o
bordado e os serviços domésticos além de aprender Libras devido os professores que
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iniciaram o ensino dessa língua serem franceses, a língua de sinais aqui no Brasil, é de origem
francesa e dia 26 de setembro comemora se o dia nacional dos surdos aqui no Brasil.
Segundo Veloso e Maia (2015 p. 45). Enquanto no Brasil lutava se para a criação da
escola para surdos ao redor no mundo houve o congresso de Milão (1880), vários países
discutindo os rumos para a aprendizagem dos surdos, porem poucos surdos participaram deste
evento, o intento era substituir a língua de sinais pela língua falada, pois os membros do
congresso utilizavam de princípios aristotélicos ao afirmarem que ―A fala viva é o único
veículo do pensamento.[...].A expressão da alma‖ e consequentemente a língua de sinais foi
proibida, banida da comunicação para os surdos, alegando que ―os surdos eram preguiçosos‖
preferindo a língua de sinais do que utilizar a fala que realmente expressa o pensamento.

2.1 LIBRAS, VEICULO DE COMUNICAÇÃO DO S SURDOS
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é considerada a língua natural dos surdos ou
língua materna para os surdos brasileiros, essa língua foi reconhecida no Brasil em 2002 pela
Lei 10.436/2002, e pelo decreto-lei 5.626/2005, mesmo a mais de um século sendo propagada
e apreciada pelos surdos, só a partir da lei citada é que se reconhece a Libras como língua
materna para os surdos brasileiros.
Para Veloso e Maia, (2009). A Libras é uma língua justamente porque possui estrutura
adequada de uma língua com gramatica lexical e linguística própria, de modalidade gestualvisual, que a diferencia da língua portuguesa de modalidade oral-auditiva, e que não é
somente utilização de canais diferentes, mas as estruturas gramaticais de cada língua.
Outro veículo de comunicação do surdo é a Escrita da Língua de Sinais (ELS).
STUMP (2005) afirma em sua tese de doutorado sobre a informática na educação, a
importância da Escrita da Língua de Sinais, para melhor desenvolvimento dos surdos.

3 CONHECENDO E CONCEITUANDO A SURDEZ E DEFICIENCIA AUDITIVA
(D.A); CARACTERISTICAS, TIPOS E DEFINIÇÃO
Ao falar de deficiências é preciso entender o que são deficiências, suas características
e quais são, na circunstancia dos surdos as deficiências dentro desse aspecto, e deve se
lembrar que nenhuma pessoa com deficiência é igual a outra, o que deve ser analisado são as
características e peculiaridades individuais de cada pessoa com deficiência.
Percebe se que o conceito de deficiência vem se tornando um movimento através da
história vem se desenvolvendo e que através das diversas culturas influencia em seu tempo, o
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que emprestam naturezas e significados diversos, onde pessoas com algum tipo de deficiência
viveram situações extremas ao serem consideradas divinas e superiores, e outras situações de
abandono e consumação de morte devido a cultura que tal pessoa estava inserida.
A organização mundial de saúde OSM (2014) afirma que a deficiência pode ser
entendida como alguma restrição ou falta de habilidade causado pela diminuição ou
anormalidade da estrutura ou das funções anatômicas, físicas ou psicológicas, o que faz com
que haja um impedimento ou uma desvantagem individual que limita ou compromete o
desenvolvimento normal, analisados é claro à medida da idade, do sexo e também dos fatores
sociais e culturais.
Para Honora; Lopes (2008) a deficiência auditiva e a surdez têm características
diferentes, mas ambas ocasionam limitação para o desenvolvimento do indivíduo, como a
aquisição da linguagem falada, a deficiência traz dificuldades nas relações sociais. O
deficiente auditivo se comunica pela fala e na maioria dos casos apresenta perda auditiva de
grau leve ou moderado, já o surdo se comunica por meio da Libras pois apresenta perda
auditiva de grau severo ou profundo.
Ainda segundo Honora; Lopes (2008), quanto ao tempo de aquisição da deficiência
auditiva pode ser congênita: a pessoa já nasce surdo e nesse sentido a surdez é considerada
pré-lingual, devido estar presente antes da aquisição da linguagem falada. Ou adquirida,
quando a criança nasce ouvindo e perde a audição no decorrer da idade e nesta condição a
surdez também pode ser pré- lingual ou pós-lingual, pois depende dos acontecimentos antes
ou depois da aquisição da linguagem.
Dentre as causas do surgimento da deficiência auditiva a OSM (2014) define as: prénatais (antes do nascimento) provocada por fatores genéticos, doenças adquiridas na gestação,
ou exposição e consumo de drogas, que fazem mal para o órgão da audição do feto em
desenvolvimento. Faz se necessário saber quando foi detectada e o grau da perda auditiva e se
está associado a outro problema ou deficiência.
Outra causa é a Peri - natal explicitada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) ao nascer
o bebê fica exposto a falta de oxigênio no cérebro, trauma de parto onde ocorre o uso
indevido de fórceps ou parto prematuro. Já nas causas pós-natais que geralmente ocorrem
logo um mês após o nascimento e ao longo da vida, temos vários fatores como: uso de
medicamentos ototóxico, (que prejudicam a audição) idade avançada, traumas, acidentes,
infecção no ouvido (otites), bem como a meningite, sarampo, caxumba e ainda através de
repetições de ruídos.
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Os exames audiológicos, segundo Honora (2008). São realizados para prevenção e
diagnostico de causas possíveis de surdez e deficiência auditiva como: Audiometria de tronco
cerebral (BERA) que tem a finalidade de diagnosticar problemas de ordem auditiva e
cognitiva. Audiometria Tonal, é indicado para avaliação da audição por meio de estímulos da
frequência do som. Audiometria vocal para fins de percepção de capacidade para a fala e o
exame da orelhinha (otoacusticas), realizados nos bebes ainda na maternidade e serve apenas
para detectar se a criança tem ou não um problema de ordem auditiva. A surdez ou
hipoacusia, é considerado surdo todo aquele que tem ausência de som, seja parcial ou total, a
deficiência auditiva é entendida como a perda parcial ou total da capacidade de detectar sons,
em regras gerais são causadas por má formação (genética), lesão na orelha ou na composição
do aparelho auditivo.
Ainda segundo a OSM (2014) existe os tipos de surdez e deficiência auditiva, e em
níveis de decibéis pode se classificar a surdez leve, moderada, severa e profunda bem como as
deficiências também em níveis classificados pois a potência do som é medida em decibéis
(DB) em relação de referência padronizada como sons superiores a 70 decibéis são
considerados altos e sons inferiores a 20 decibéis são considerados baixos e segundo Honora;
Lopes (2008) os decibéis para a fala normal do sujeito ouvinte e falante é de ―40 (decibéis):
Classificados na OSM (2014) e na Biblioteca Virtual de Saúde, (BVS) os parcialmente
surdos, isto é, com surdez leve, apresenta perda auditiva em até 40 Db, se enquadra nos
deficientes auditivos. Pessoas com surdez moderada, apresenta perda entre 40 a 70 Db, o
surdo é o que apresenta perda entre setenta a noventa Db, surdez severa, já o surdo severo
apresenta perda acima de noventa decibéis e isso priva a pessoa de receber e perceber
informações da voz humana e impede de adquirir a linguagem oral, conforme a classificação
da OSM e BVS.
Para falar de identidade surda é valido lembrar do conceito de identidade, Hall (2006,
p.10) afirma que o conceito de identidade varia de acordo com a história assim subentende se
que ―a) sujeito do iluminismo, tendência para perfeição do ser humano, b)sujeito sociológico,
onde as identidades se moldam nas representações sociais, c) sujeito pós-moderno, onde as
identidades apresentam fragmentadas,‖ ou seja a identidade em questão está em construção, o
que significa estar em constante movimento e por isso ―move sujeitos em diferentes situações,
pois nenhuma identidade associa se a todas as identidades como uma mestra,‖ mas sim a
identidade cultural é formada por meio do pertencimento a uma cultura no caso a cultura
surda deve ser respeitada pela cultura ouvinte.
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Perlin (1998 p.56) afirma que: ―os surdos tem diferenças e não deficiências‖ e a
diferença cultural surda é vista pela cultura ouvinte como

incômodo, portanto eis a

necessidade de tomar conta da comunidade surda, ou seja uma tentativa de impor uma língua
única para todos, sufocando a identidade e cultura surda, até porque, Fernandes (2015) afirma
que o surdo nascido aqui no Brasil precisa aprender a língua materna chamada L1 e ainda a
língua portuguesa como segunda língua L2 pois vivemos num país falante dessa língua, o que
torna mais fácil para a cultura ouvintista manter controle sobre a cultura surda, não permitindo
lhes o devido direito e respeito à cultura e identidade surda.
Para, Perlin (1998, p. 56) ― a cultura surda como diferença se constitui numa atividade
criadora em que ser surdo é pertencer a um mundo de experiência visual‖ ou seja não poderá
se equiparar a cultura ouvinte, e mais quando se diz atividade criadora pode se observar o
mundo visual e que sinais de comunicação dos surdos, são criados a todo instante, o que
difere da cultura ouvinte. Assim destaca em seu currículo sobre as identidades, Perlin (1998).
Perlin, mulher surda, militante pela causa surda, classifica as identidades surdas
como: Identidade Flutuante: o surdo se espelha na representação da soberania do
ouvinte, vivendo o manifesto do mundo ouvinte. O surdo não se vê como surdo e
sim como ouvinte. Identidade Inconformada: em que o surdo não consegue captar a
representação da identidade ouvinte, e se sente de identidade inferior, pois não
consegue acatar a imposição ou soberania do ouvinte, [...] não aceita a represália da
condição ouvinte e também não consegue empoderar se da cultura surda não se vê
politicamente surdo. Identidade de transição: conflito cultural, o contato do surdo
com a comunidade surda acontece na faze adulta e ao passar da comunicação visualoral para visual sinalizada faz com que ocorra esse choque cultural. Identidade
Híbrida: reconhece os surdos que nasceram ouvintes e se ensurdeceram, por tal
situação terão as duas línguas, porém numa dependência de sinais e também do
pensamento na língua oral. Identidade Surda; em que ser surdo é estar no mundo
visual e poder desenvolver sua experiência na língua de sinais, assumem a
identidade surda e se vêm capazes como sujeitos culturais, numa formação de
identidade que só ocorre nos espaços culturais surdos. Quando se fala em identidade
surda se diz em identidade política, empoderamento do surdo ao se assumir como
tal.

Mediante as afirmações acima citadas pode se perceber as diferenças existente na
cultura surda, o que fica explicito em algumas situações a hegemonia ouvinte sobre a cultura
surda, mas também observa se que, à medida que os surdos compreendem se como Surdo e
assimilam a linguagem de sinais, passam a interessar pela identidade surda porque entendem a
relação política, de poder, o que leva os surdos a lutarem pela causa independente da
dominância do ouvinte ou seja eles entendem que devem lutar pelos direitos de serem Surdos
e para tanto temos as leis de acessibilidade e direitos para assegurar a integridade desses
sujeitos, onde quer que estejam. Ou seja, os surdos com identidade própria não podem ser
considerados deficientes auditivos e, sim sujeitos formadores ou membros de uma
comunidade linguística minoritária.
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O termo ―cultura surda‖ segundo (STROBEL, 2018), tem haver ou faz parte do
bilinguismo. Pois para entendermos da cultura surda faz se necessário observar o que tem de
relevante como acontece em todas as demais culturas ou seja o que difere na cultura surda é
justamente a língua de sinais por ser visual- gestual e espacial, o que nas outras culturas
predomina o oralismo, é preciso levar em consideração dentro da cultura surda, a luta deles
pelo reconhecimento de sua língua seus usos e costumes, ou seja pelo direito de serem
Surdos, e terem sua identidade política reconhecida, a busca pelos direitos de terem interprete
em repartições públicas, a luta pela educação dos filhos surdos e ou D. A.
Perlin (2003). Afirma que em meios a movimentos e constante reivindicações,
acontece a busca pelos direitos de serem reconhecidos, não apenas como sujeito surdo, mas
com direitos a escola, a acessibilidade para uma vida melhor, é importante olhar a surdez não
como deficiência, mas como diferença cultural. Deixar para traz os pejorativos sobre a cultura
surda, que foram construídos pelos ouvintes ao longo da vida.
Para Lopes (2011) romper com as concepções de surdez arraigadas à deficiência e
construir uma narrativa sobre os Surdos com bases antropológicas, culturais e linguística, é
construir uma narrativa como sujeitos culturais que vivem territorialmente na cultura ouvinte
e que precisam de aproximação para que haja respeito e interação entre surdos e ouvintes num
processo de articulação que acontece nas escolas, nas associações de surdos e também nas
igrejas.
Ainda segundo Lopes (2011, p.17) conforme damos significado as coisas, os ouvintes
afirmam que ―a palavra surdez remete a um sentido clinico e terapêutico, é porque
produzimos dessa forma, o que nos permite virar as costas para outras formas de significação
e entendemos que, sentido clinico é uma invenção cultural.‖ Faz se necessário a compreensão
da surdez num sentido cultural e antropológico, assim sendo poderemos pensar as articulações
e representações, das comunidades bem como as subjetividades surdas, ou seja, ―se narrarmos
a surdez dentro de circuitos não clínicos e medicalizantes, poderemos inventa la de outras
formas.‖3 Pois assim passaremos a falar de forma diferente, num olhar e num cotidiano
diferente em relação aos termos pejorativos que criamos culturalmente em relação a surdez, a
cultura Surda e também entender a diferença nas identidades Surdas.
Conforme definição do MEC, Brasil (2004 p.10) ―entende se cultura Surda como a
identidade cultural de um grupo de surdos que se define enquanto grupo diferente de outros

3

Surdos com a primeira letra maiúscula é o sujeito Surdo Antropológico e surdo com a letra minúscula é uma
visão clínica da patologia, visto a surdez como doença. Perlin (1998).
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grupos,‖ ou seja uma cultura com diferentes características e que precisa ser compreendida e
respeitada.

4 LEGISLAÇÃO E INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
A constituição Federal, art. 208 aponta a garantia de direitos para os surdos bem como
os demais ―portadores de necessidades especiais educacionais,‖ através da publicação de Leis
específicas para a educação especial, fortaleceu os Surdos no sentido de reivindicar seus
direitos, assim sendo as legislações que sucederam a Constituição de 1988, tiveram alterações
de grande significado para a comunidade Surda.
Conforme a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, sobre o direito à
educação, ainda o art. 24 do decreto nº 3.298/99 que regulamenta a Lei nº 7.853 de 24 de
outubro de 1989 ―a pessoa com deficiência têm direito à educação pública e gratuita,
preferencialmente, na rede regular de ensino, e ainda, se for o caso, à educação adaptada às
suas necessidades educacionais especiais.‖ Brasil (1996). Pois dispõe em seus artigos sobre às
pessoas com deficiência no incentivo a integração social bem como a proteção de interesses
coletivos e difusos, permitindo ao deficiente a integração aos meios que esse sujeito vive. E o
decreto nº 5.626 de dezembro de 2005, significa uma estimável conquista para a minoria
surda.
Criada pela câmara dos deputados em dezembro de 2000, a Lei 10.098, Brasil (2000)
visa normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, promovendo acessibilidade nos sistemas de comunicação e
sinalização, promovendo autonomia e segurança, assim descrito no capítulo IV.
Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de
escrita [...], linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de
comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de
comunicação.

A Lei nº 10.436/2002 – dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras em seu
artigo 1º ―reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de
Sinais – Libras [...] e outros recursos de expressão associados‖
Pode se dizer que esta lei representa uma conquista em todo o movimento de luta
social dos Surdos, pelo reconhecimento da sua língua materna, o que vem respaldar também o
interprete de libras, pois onde estiver um surdo para atendimento em órgão público, faz se
necessário a presença de um interprete.
No artigo 4º retrata a importância do ensino de Libras, Brasil (2002).
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Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais,
municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação
de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e
superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras, como parte integrante
dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, conforme legislação vigente[...]

O decreto nº 5.626 de dezembro de 2005, proporciona aos surdos garantia de direitos
especialmente na educação, onde podem desenvolver ações que venham fortalecer a
comunidade surda em todo o país e com essas ações os surdos integram e interagem nos
meios: social, cultural e educacional, bem como no que diz respeito à formação de
profissionais para atuar na educação de pessoas surdas.
A portaria Nº 3.284 de 7 de novembro. Brasil (2003) no quesito das deficiências
auditivas destaca:
III – quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, compromisso formal da
instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso: a) de
propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa,
especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a
avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real
conhecimento do aluno; b) de adotar flexibilidade na correção das provas escritas,
valorizando o conteúdo semântico; c) de estimular o aprendizado da língua
portuguesa, principalmente na modalidade escrita, para o uso de vocabulário
pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado; d) de
proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a especificidade
linguística do portador de deficiência auditiva. § 2º A aplicação do requisito da
alínea ―a‖ do inciso III do parágrafo anterior, no âmbito das instituições federais de
ensino vinculadas a este Ministério, fica condicionada à criação dos cargos
correspondentes e à realização regular de seu provimento.

Esta portaria, permite flexibilidade nas correções dos trabalhos dos alunos surdos e
deficientes auditivos, bem como a valorização do conteúdo semântico produzido em meio as
avaliações, também os ampara quanto a presença do interprete no atendimento de suas
necessidades de comunicação.
Ainda a Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência nº 13.146/2015. Brasil
(2015) explicita nas alíneas do artigo 28 os seguintes quesitos:
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional
especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de
profissionais de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, [...] e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de
forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e
participação;
XIII - Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em
igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;
XIV - Inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de
educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com
deficiência nos respectivos campos de conhecimento.
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Os acessos previstos na lei é uma forma de proporcionar aos surdos condições para o
continuo movimento em prol a liberdade de poder ser surdo e lutar pelos seus direitos.
5. PESQUISA DE CAMPO: ATENDIMENTO AOS SURDOS E DEFICIENTES
AUDITIVOS NA UNIR CAMPUS VILHENA
Esta pesquisa visa analisar o atendimento aos surdos e deficientes auditivos nas
repartições e departamentos dentro da UNIR campus Vilhena, com as seguintes perspectivas:
se o atendimento prestado pela universidade está contribuindo com a permanência e o
sucesso desses acadêmicos em seus respectivos cursos; a visão dos departamentos quanto a
esse público presente na universidade; a visão geral administrativa quanto a inclusão de
acadêmicos surdos e D. A; a perspectiva dos professores em relação a esses acadêmicos; bem
como a perspectiva dos próprios acadêmicos em relação a inclusão proposta pela universidade
a partir das legislações que visam o amparo e proteção para esses acadêmicos.

5.1 VISÃO GERAL DA UNIR E CAMPUS DE VILHENA
A Fundação Universidade Federal de Rondônia foi fundada em 8 de julho de 1982.
Foi criada pela Lei nº 7011, de 08 de julho, justamente após a criação do estado, Lei
complementar nº 47, de 22 de dezembro de 1981. Com sede administrativa na capital do
estado Porto Velho onde, localiza se a Reitoria e as Pró- Reitorias de Administração (PRAD),
de cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD), de
Planejamento (PROPLAN) e de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ).
Hoje, a UNIR possui oito campi, localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal,
Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.
Dentre os quais existe surdos e deficientes auditivos:
Cidade
Porto Velho
Ji-Paraná
Guajará Mirim
Cacoal
Ariquemes
Vilhena

Deficiente auditivo

2
1
1
4

Surdos
16
5
2

3

cursos
Enfermagem, Educação Física, Letras e
Pedagogia
Pedagogia
Administração e pedagogia
Direito
Engenharia de Alimentos
Ciências Contábeis e Pedagogia

(dados coletados na PROCEA, 2019, site: www.unir.com.br)
Quanto aos aparatos de pesquisa e metodologia para análise dos dados coletados por
meio das entrevistas e questionários, além das leituras de textos que abordam a importância
dessa pesquisa, também o registro no diário de campo, pôde se observar informações como o
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perfil dos acadêmicos surdos e D. A, a idade que tiveram acesso à educação, educação esta
que para alguns não foram satisfatórias em tempo hábil, o que culminou na evasão escolar
desses alunos e, somente na idade adulta, voltaram para a escola na modalidade EJA, onde
aprenderam um pouco mais sobre a Língua de Sinais, porém não foram alfabetizados em
Língua Portuguesa, nem na sua língua materna. Ou seja, possuem pouco conhecimento da
Língua Portuguesa e também não dominam a Língua de Sinais, percebe se nesse quesito uma
grande dificuldade encontrada pelos surdos. Já os acadêmicos D. A, a maioria foram
alfabetizados em Língua Portuguesa, assim sendo a dificuldade desses alunos não está
pautada na escrita, pois conseguem ler e escrever em Língua portuguesa, mas afirmaram no
questionário, que sentem se tristes pelo fato de não ter profissional capacitado em Libras nos
departamentos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa se que para contribuir e efetivar parceria no processo de inclusão na UNIR
campus Vilhena, enquanto membros e participantes dessa educação e da sociedade. É preciso
quebrar o preconceito; as resistências, ter humildade, generosidade e principalmente o
respeito para que as pessoas surdas tenham os seus anseios atendidos de direito e fato.
Conforme os dados explicitados em toda a seção de análise deste trabalho; fica claro
que ainda estamos numa perspectiva de inclusão. Dentre os sujeitos pesquisados, observa se
que: o atendimento aos acadêmicos surdos e deficientes auditivos deste campus, está
acontecendo mesmo em pequena escala. Ou seja, falta ainda uma parceria de todos os
departamentos para com o NAEE, pois o viés de solicitação de atendimentos aos alunos com
necessidades, está partindo do Núcleo; o que deveria ser o contrário; como exemplo: a
parceria deveria partir dos departamentos para com o Núcleo; porque a relação professoraluno em sala, faz uma grande diferença para a permanência e sucesso do aluno especial, e
porque não trabalhar essa relação no ensino superior? A pesquisa, apontou que em um curso,
há de fato uma boa relação com as partes interessada, já em outros, um distanciamento, o que
gera dificuldade no aprendizado dos acadêmicos surdos. Se há interesse da parte dos
professores, estes, procuram os respectivos departamentos e o Núcleo; assim sendo pode se
firmar uma parceria no atendimento aos interessados.
Quanto aos atendimentos no contra turno para os alunos com alguma deficiência;
percebeu que há pouco interesse por parte dos professores em prestar esse atendimento, ou
seja, não há uma parceria efetiva com o Núcleo por parte dos professores e departamentos,
apenas três professores mostraram interesse em fazer parte dessa perspectiva de inclusão.
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Em relação aos desejos e perspectivas dos surdos e deficientes auditivos; ambos se
consideram sujeitos capazes de protagonizar sua história, estão na universidade em busca de
objetivos e pretendem atuar no mercado de trabalho como os ouvintes, pois buscam a
qualificação e merecem todo respeito e atenção quanto as necessidades encontradas. Percebeu
se nesta pesquisa; que em todas as disciplinas, não há material adaptado em Libras para
facilitar a acessibilidade a esses acadêmicos. Pode se dizer que essa dificuldade nos materiais
é uma grande barreira também, além da comunicação na Língua de Sinais e da falta de
profissionais capacitados para o atendimento, que é tema do trabalho pesquisado.
Haja vista que a UNIR tem procurado avançar no quesito inclusão, e o Núcleo campus
de Vilhena é o portal, pois tem estrutura física, já conta com uma equipe para o atendimento
emergencial e projeta parcerias numa visão de inclusão.
Este trabalho evidencia alguns fatores como: a legislação que dá amparo aos surdos;
bem como as conquistas que os Surdos tem alcançado através das lutas e movimentos, pelo
direito de serem surdos; as formas de atendimento realizadas pelo NAEE, onde percebe se
que o atendimento aos surdos segue numa visão inclusiva; a preocupação da equipe envolvida
nesse processo de atendimento para que os acadêmicos que necessitam, se sinta o mais
acolhido possível.
Portanto considera que, a institucionalização do NAEE é um fator principal para
efetivação de parcerias entre os departamentos; os professores e a equipe que hoje já atua no
Núcleo nas mais diversas atividades. Pois com uma equipe multidisciplinar o núcleo ganhará
melhor visibilidade e consequentemente melhoria no atendimento.
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RESUMO:
O presente trabalho retrata experiencia vivida no Núcleo de Atendimento Educacional Especializado NAEE, na
Universidade Federal de Rondônia campus de Vilhena - RO, bem como o atendimento prestado aos alunos
cegos, surdos, deficientes auditivos e intelectual, baixa visão, mobilidade reduzida entre outros, que chegam no
ensino superior. Tendo como objetivo central averiguar o atendimento aos 11 alunos matriculados no campus de
Vilhena e que são atendidos no Núcleo, que foi criado em 2014. A perspectiva desses acadêmicos em relação aos
atendimentos que auxiliem no processo de inclusão como; a acessibilidade, e outras ações desenvolvidas pelo
NAEE. Relatar as experiencias sobre o atendimento e ações desenvolvidas pelo Núcleo em prol aos alunos que
necessitam de atendimento especializado. Na perspectiva de inclusão no ensino superior, especificamente na
UNIR campus de Vilhena, tem atendimento adequado para que o processo de Inclusão aconteça, quais são as
ações desenvolvidas pelo Núcleo de Atendimento? O acesso à universidade, também a garantia da permanência
no ensino? A participação e vivencia dentro do Núcleo serviu como metodologia utilizada para o relato de
experiencia. O presente trabalho ainda aponta a importância da institucionalização do NAEE, a inclusão através
das ações do Núcleo, além de delinear o lócus e os sujeitos da pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: AEE. Acessibilidade. Ensino Superior. Surdos.

1 INTRODUÇÃO
O processo de inclusão de acadêmicos do ensino superior, está em constante evolução,
em meio a tentativas de ajustes de práticas, métodos e acertos para que o aluno que necessita
de algum atendimento especializado, possa de fato se sentir acolhido e atendido em suas
especificidades, percebemos que não há um método pronto e acabado, e sim as formas e
ajustes a cada dificuldade encontrada.
O núcleo tem como objetivo auxiliar os discentes nos trabalhos acadêmicos,
administrativos, auxiliando-o em solicitação de disciplinas, documentos e outras atividades.
Conforme o edital, o monitor especial deve auxiliar o aluno que necessita de adaptações para
compreensão e confecção de seus trabalhos, ou seja, o monitor não pode fazer os trabalhos
que são de obrigação do aluno que recebe o atendimento, sendo assim, o monitor ajuda o
aluno em suas dúvidas da temática abordada na disciplina, formatação de trabalho nas normas
da ABNT, em alguns casos adaptando textos acadêmicos para uma linguagem mais próxima
do aluno, trazendo nessas adaptações o auxílio de imagens, vídeos entre outros.
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2 NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NAEE; UM
ESPAÇO VOLTADO À DIVERSOS ATENDIMENTOS.
O NAEE foi implantado na UNIR campus de Vilhena no segundo semestre no ano de
2014, visando o trabalho de inclusão de forma geral, onde os primeiros atendimentos foram
para alunos com baixa visão e cegueira no primeiro semestre de 2015. Funcionava numa sala
pequena com pouca acessibilidade, as instalações físicas eram no pavilhão da biblioteca, com
a chegada de mais alunos com deficiências houve a necessidade de ampliar, pois no Núcleo,
são realizados os atendimentos no contraturno dos alunos com necessidades especiais, assim
as instalações do NAEE foram para o prédio central, por um período, ainda em sala pequena,
mas logo para um espaço ampliado com boa acessibilidade tanto para os alunos, quanto para
os professores e departamentos.
No ano de 2014 a Pró- Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis
(PROCEA), lançou o primeiro edital nº03/2014 de monitoria especial, para auxiliar os alunos
com necessidade de atendimento especializado; no segundo semestre do ano de 2015, o
núcleo foi acionado para atendimento especial, a uma aluna surda que ingressou na
universidade pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
O Núcleo dispõe de espaço físico amplo para atendimento aos alunos, há mesas,
cadeiras, tv, computadores, impressora, scaner, armários, bebedouro há também uma
impressora em braile, scaner para deficiente visual, punção, reglete e ainda um material em
braile recebido do Instituto Benjamin Constant.
O NAEE atende diversos alunos em suas dificuldades e necessidades de atendimento,
para tanto: conta com uma coordenadora técnica tradutora e interprete de Libras nível D, 40
horas; graduada em Pedagogia, Pós-Graduada Psicopedagogia e Libras; mestranda em
Ciência da Educação. O Núcleo também dispõe de 11 monitores especiais; sendo 10 do sexo
feminino e 1 do sexo masculino. 6 bolsistas interprete de Língua de Sinais BTILS; sendo
cinco mulheres e um homem que cumprem jornada de 20 horas semanais, uma interprete
também formada em Pedagogia, contratada com nível E, em jornada de 40 horas de trabalho,
que também auxilia em todos os departamentos quando solicitada para interpretar para os
surdos, em palestras e eventos da UNIR campus de Vilhena, além de ministrar cursos de
extensão juntamente com a coordenadora do NAEE.
Atualmente realizamos atendimento e acolhida de 11 alunos com deficiência, sendo 3
alunos surdos ,04 Deficientes auditivos, 1 baixa visão, 1 cega , 1 intelectual e 1 déficit de
atenção, além de prestar apoio aos alunos indígenas e Quilombolas e alunos em
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vulnerabilidade econômica, além disso o núcleo desenvolve outras ações, dentre as quais
podemos citar a oferta de cursos de Libras interno para discentes, docentes e servidores, curso
de Libras Básico para a comunidade externa como o curso que estamos desenvolvendo
atualmente com o corpo de bombeiros militar e polícia militar; atendimento Psicológico em
parceria com uma Psicóloga que faz parte da linha de pesquisa e ações em parceria com a
Linha de Pesquisa - Língua, Cultura Surda e Bilinguismo – LICUSBI4; Psicologia e
Aprendizagem Escolar e com a Associação de Surdos de Vilhena - ASSURV.
Os monitores especiais, são alunos que estudam na universidade, e acompanham os
alunos especiais e auxiliando os mesmos em suas necessidades de atendimento, para que haja
inclusão e acessibilidade aos alunos que necessitam do atendimento especializado. Dos
bolsistas interpretes, alguns são ex alunos da universidade, outros são da comunidade externa,
com pratica de interpretação em igrejas e outros, ou seja, todos imbuídos no processo de
inclusão.
Conforme a lei de acessibilidade, a Lei 13.146 de 25 de junho de 2105. Para o
atendimento educacional especializado e o projeto de institucionalização, tem amparo na
mesma lei citada no artigo 28 alínea III. Brasil (2015)
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender
às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao
currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua
autonomia.

Conforme a legislação acima citada, compreende se a necessidade de um núcleo de
atendimento educacional especializado, o qual está implantado, porém ainda não
institucionalizado, o núcleo teve início em 2014 na UNIR campus Vilhena.
3 EXPERIENCIAS

E METODOS UTILIZADOS

Dentre as experiencias e métodos utilizados no atendimento ao público alvo,
procuramos fazer adaptações, utilizar métodos combinados para os surdos e deficientes
auditivos, conforme surgem as necessidades, os acadêmicos se reúnem juntamente com a
coordenadora, para pensar e planejar ações que venham atender os alunos. Assim temos; além
das monitoras especiais, as bolsistas interpretes de Libras, uma tradutora que utiliza o método
de sussurro para uma aluna deficiente auditiva; devido essa aluna ainda não ter domínio da
Língua de Sinais e, para que a mesma não seja excluída e fique prejudicada, foi adaptado o
4

LICUSBI - Língua, Identidade e Cultura Surda; Bilinguismo, Inclusão e Formação docente para o trabalho
com Surdos na Amazonia.
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método de sussurro. Em que a tradutora diz ao ouvido da aluna toda a explicação do professor
em sala de aula.

3.1 Relato de experiência: Josimari dos Santos da Conceição
Atuo no Núcleo de Atendimento Educacional Especializado – NAEE, desde setembro
de 2014, quando tomei posse como Técnica Tradutora de Língua Brasileira de Sinais – Libras
na Universidade Federal de Rondônia –UNIR campus Vilhena. Ao chegar no Campus fui
designada para atuar no NAEE pelo fato de não haver surdos matriculados, nessa época o
NAEE atendia :1 aluno cego do curso de Pedagogia e 1 aluna baixa visão do curso de Letras,
sendo esses os primeiros alunos a serem atendidos pelo Núcleo.Com esses dois alunos tive o
privilégio e a oportunidade de vivenciar experiências enriquecedoras, dentre elas a
oportunidade de conhecer e utilizar o Sistema Dosvox. Neste mesmo ano a Pró-Reitoria de
Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), lançou o primeiro Edital para
contratação de monitores Especiais, afim de auxiliar os alunos com necessidades especiais em
suas atividades acadêmicas.
Quando cheguei ao campus ,além de minha função como intérprete em sala de aula,
tinha ainda a responsabilidade de realizar a interpretação de palestras, linha de pesquisa do
campus, além de atuar no núcleo assistenciando tanto os alunos surdos, quanto os alunos com
baixa visão e cegueira, auxiliando a professora de Libras que era a responsável pelo NAEE,
porém devido as suas muitas responsabilidades a mesma me deixou responsável por
supervisionar as monitoras especiais, tarefa que desempenhei até junho de 2016.Venho
coordenando o referido Núcleo, em parceria com uma equipe composta de 11 monitores, 6
Bolsistas Intérpretes e 1 Tradutora Intérprete de Libras nível E com carga horária de 40h,
contratada e contando sempre com o apoio e parceria da Professora de Libras do campus.
Não basta apenas garantir o acesso desses alunos, mas sim promover e oferecer de
forma efetiva uma inclusão de fato que resulte na permanência e sucesso desse aluno, mas
para que isso aconteça faz se necessário uma quebra de paradigmas, bem como o engajamento
de todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Buscamos ainda implementar e
ampliar o diálogo e a parceria com os departamentos, docentes e gestores do campus no
intuito de leva-los a ampliar o conceito de inclusão, pois de acordo com Machado (2010) a
educação inclusiva ―leva em consideração a pluralidade das culturas, a complexidade das
redes de interação humanas‖ (MACHADO, 2010, p.69). Neste contexto entende-se por
educação inclusiva, aquela que possibilita o acesso e a permanência de estudantes com
deficiência (ou não) no âmbito escolar e universitário, respeitando as diferenças e
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promovendo construção de aprendizagens, por meio de suas potencialidades, proporcionando
ainda mudanças relacionadas as percepções com relação à aprendizagem e ao ensino. Essa é a
inclusão que nós do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Campus de Vilhena
acreditamos e lutamos para implementar.
3.2 Relato de experiência: Jéssica Bittencourt França – monitoria especial
Trabalhei como monitora acadêmica no período de 15 de maio de 2018 a 01 de abril
de 2019 no Núcleo de Atendimento Educacional Especializado-NAEE da Universidade
Federal de Rondônia-UNIR, Campus de Vilhena. Nesse interstício estive acompanhando um
aluno Surdo do curso de Pedagogia noturno.
Quando iniciei o trabalho como monitora de um aluno surdo, me senti insegura, com
medo devido eu não saber a da Língua Brasileira de Sinais- Libras. Nos primeiros
atendimentos tive vergonha até de olhar para o aluno, com medo de não entender, não saber
responder, mas com o passar do tempo observei que é necessário o contato com o surdo, para
a aquisição da Língua de Sinais, e também o rendimento do nosso trabalho dentro do núcleo.
Todo atendimento realizado com o aluno surdo, foi acompanhado pela Interprete
Bolsista do campus, a qual nos ajudou muito em relação à comunicação e realização das
atividades, assim aprendi muito da Língua de Sinais.
Percebendo o pouco entendimento do aluno com a Língua Portuguesa, pude ajuda-lo
nas adaptações realizadas, em textos apresentados pelos professores das disciplinas, as
palavras complexas procurei alterar para sinônimos que aproximava ao entendimento do
aluno, também utilizei recursos de vídeos com a janela em Libras. Utilizando a função de
adaptar, facilitando a compreensão do aluno, que também evolui seus conhecimentos
acadêmico, assim, em momentos ociosos, ele estudava os textos das disciplinas, em seu
celular, sempre perguntando os significados das palavras, exemplos, com atitudes e vontade
de mudança.
A partir de então, pude fazer uma releitura de tudo o que já havia estudado, ampliando
minha visão para com a sociedade surda e suas necessidades; através do apoio nessas
atividades, pude presenciar uma mudança no comportamento na vida acadêmica do aluno,
pois passou a ter hábitos de leituras.
Partindo da dificuldade do aluno com a Língua Portuguesa, pude ver uma
oportunidade de troca de saberes, onde passei o que entendo da minha língua materna e ele
me ensinou à primeira língua dele a Libras. Com essa troca de experiencia observamos
mudanças positivas, ainda não sou fluente na Libras, mas consigo me comunicar sem medo de

2839

errar, sem precisar ficar olhando para as mãos e perdendo a expressão facial/corporal que
complementa a sinalização da língua, partindo dessa analise pude verificar que aprendemos e
evoluímos juntos.
Quanto mais contato com a pessoa surda, melhor para meu desenvolvimento como
pessoa, porque pude presenciar dificuldades de comunicação apresentada tanto pelo meu
aluno monitorando como pelos demais atendidos pelo núcleo, com isso me fez sair da zona de
conforto e pensar em estratégias de como ajudar mais, por muitas vezes pensei frustrada,
sobre como não observamos a dificuldade do próximo, o quanto a comunicação é necessária
para o desenvolvimento do outro. São indagações que me fazem estar até o momento
estudando e pensando na pessoa Surda como um ser que têm direitos tanto quando uma
pessoa dita ―normal‖, os ouvintes como eu.
3.3 Relato de Experiencia – Elayne Barbosa – Monitoria Especial
Iniciei como monitora especial no Núcleo, no segundo semestre do ano de 2017, a
princípio, em sala de aula acompanhando uma aluna cega, de 26 anos de idade, que após 6
tentativas, ingressou na universidade através da nota do ENEM, e está matriculada no curso
de pedagogia, período matutino.
Durante dois semestres estive auxiliando a referida aluna, em trabalhos como de
acessibilidade aos textos expostos na sala de aula, utilizando scaners para textos, não
acessíveis a um cego. Assim, utilizava a função do aparelho scaner em escaneamento ―PDF
pesquisável‖.
A aluna utiliza também, recursos encontrados em tecnologias assistivas, como leitor
de tela NVDA5, para descrição em seu notebook. E ainda um programa de computador
chamado Dosvox, exclusivo para cegos, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro, com estas ferramentas é possível efetuar os trabalhos, auxiliando no processo de
acessibilidade e inclusão da aluna no ensino superior.
No percurso de acompanhamento desta aluna, encontrei muitas dificuldades, dúvidas,
que foram surgindo a cada situação vivenciada, no início passava horas pensando em como
melhorar o atendimento para a aluna, procurava os professores em busca de apoio, e nem
sempre encontrava guarida.
Em meio as tentativas de melhorar o atendimento, lembro-me de um dia que uma
professora da disciplina de alfabetização, exigiu que todos os alunos escrevessem uma frase:

5

NVDA é um leitor de tela usado para descrição.
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então peguei uma caneta, coloquei na mão da colega cega e disse: ―escreve‖ ela segurou a
caneta e ficou assim como se estivesse me olhando para me dizer ―escrever num papel com
uma caneta‖? ―sem punção e reglete‖? então percebi que a tentativa para a escrita da frase,
não seria possível conforme exigências da professora, nesse momento, rapidamente trouxe
uma reglete e a punção, a colega escreveu a frase, chamei a professora a parte e disse: _ A
senhora entende escrita em Braile? E ela respondeu: _Não, então eu disse, que a escrita de um
cego é em braile e seria impossível a colega fazer conforme solicitado, pois não tinha sido
treinada a escrever de caneta.
A professora percebendo a situação, alterou o desfecho da aula, e perguntou para a
colega cega sobre a experiencia da alfabetização e escrita em Braile.
No primeiro semestre deste ano de 2019, fui auxiliar uma aluna surda, que não tem o
pleno conhecimento de sua língua materna, e pouca instrução da Língua Portuguesa. Com 54
anos de idade, a aluna veio do Ensino de Jovens e Adultos EJA. Foi para escola na infância,
mas devido as diversidades encontradas, passou mais de três décadas sem estudar, e quando
retornou; foi para a educação de jovens e adultos, pois nesse ambiente encontrou intérprete
para auxilia-la. Até na prova do ENEM; e assim ingressou na universidade, a aluna é
acompanhada pela intérprete nas aulas, e durante as atividades que são realizadas no
contraturno no espaço do NAEE. Além do apoio da monitora especial, nas adaptações de
textos e ainda, recebe acompanhamento de alguns professores que percebem a necessidade de
atividades que venham contemplar de fato a inclusão dos alunos surdos no ensino superior.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante experiencia vivenciadas como atuantes dentro do NAEE, ressaltamos que,
os acadêmicos que necessitam de atendimento educacional especializado são atendidos no
núcleo em horários no contra turno de sala de aula, em alguns casos como cegueira e baixa
visão, deficiência auditiva, intelectual e dificuldades de aprendizagem; são atendidos em sala,
o público alvo são alunos com necessidades de atendimento especial como: baixa visão,
cegueira, deficientes auditivos, intelectual, físico, surdos e com mobilidade reduzida, além de
outros atendimentos prestados de forma geral como: aos acadêmicos índios, quilombolas e em
situações de vulnerabilidade econômica, com auxílio e orientação a esses acadêmicos, ou seja
o Núcleo exerce muito além das funções normais estabelecidas por lei, percebe se uma
voluntariedade dos integrantes em contribuir para acessibilidade dos colegas que necessitam.
(grifo nosso)
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Como coordenadora deste Núcleo, meu maior desafio e constante luta, tem sido
concretizar a institucionalização do mesmo, de forma que seja possível ampliar e melhorar
ainda mais o atendimento oferecido aos alunos bem como conquistar a garantia de código de
vagas para cargos de Pedagogo, Psicopedagogo, Psicólogo, fonoaudiólogo e outros
profissionais que venham a compor uma equipe multidisciplinar para atuar no referido
Núcleo.
Minha experiência como coordenadora tem me possibilitado, perceber a importância
do Atendimento Educacional Especializado no ensino superior o que sem dúvida é de suma
importância para a concretização e efetivação de uma inclusão eficaz.
Por meio dessas experiencias, percebemos a necessidade de pesquisar mais sobre
inclusão, sobre cegos, Surdos, enfim sobre o contexto educacional de inclusão no ensino
superior, sobre a relação professor-aluno, e ainda a formação do professor que atua no ensino
superior, bem como a certeza de que é de suma importância saber se comunicar em Libras e
também aprender Braile, para escrever a um cego, caso não tenha as tecnologias assistivas.
Esperamos que através das experiencias aqui relatadas, mais pesquisadores possam se
interessar pela área de inclusão no ensino superior, assim mais contribuições e reflexões
quanto as práticas executadas educacionais venham ser de fato repensada e inclusivas em sala.
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BALANÇO DE PRODUÇÃO: A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA COMO
CAMPO DE CONHECIMENTO EMERGENTE REFLETIDA A PARTIR
DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DA DOCÊNCIA
UNIVERSITÁRIA
Bruna Borges da Veiga, Loriége Pessoa Bitencourt
Resumo:
Esta pesquisa apresenta as reflexões realizadas a partir do balanço de produção, acerca da temática de nossa
pesquisa de Mestrado em andamento, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGEdu,
Mestrado em Educação da Universidade do Estado de Mato Grosso, cujo foco é ―A Pedagogia Universitária, a
Docência Universitária e o Desenvolvimento Profissional‖, assim nos propomos a realizar uma revisão
bibliográfica sobre as produções científicas (teses e dissertações) no banco de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para o desenvolvimento deste artigo foram aplicados
os seguintes procedimentos metodológicos: além da revisão bibliográfica, utilizamos a abordagem de análise
quali-quantitativa dos resumos das produções coletadas, optamos pela junção dos três descritores no campo de
busca, sendo estes ―A Pedagogia Universitária, a Docência Universitária e o Desenvolvimento Profissional‖, não
foi necessário fazer uso dos filtros disponíveis no site, pois dos 14 (catorze) trabalhos que compunham nossa
amostra final, todos estavam dentro da Grande Área do Conhecimento: Ciências Humanas e, concentrados na
Área do Conhecimento: Educação. Quanto ao período de tempo, os trabalhos retornados estavam entre o período
de 2008 a 2018. Refrente ao tipo de pesquisa verificamos que a amostra era composta por sete teses e sete
dissertações de programas de pós graduações Stricto Sensu. Constatamos que as discussões sobre
desenvolvimento profissional relacionadas a docência universitária compreendidas no campo da pedagogia
universitária estão começando a ser mais exploradas levando a uma expansão destes conhecimentos.
Palavras-chave: Pedagogia Universitária. Desenvolvimento Profissional. Docência Universitária.

1 Introdução

A discussão quanto a formação docente a partir das narrativas dos professores,
buscando esta compreensão de como os mesmos concebem o processo formativo e
compreendem a construção dos seus saberes e as implicações existentes no processo de ensino
aprendizagem, torna-se significativa e traz uma importância diante das discussões
educacionais existentes, pois apresenta a visão dos sujeitos que tem papel imprescindível no
processo educacional e as influências das concepções e conceitos construídos por estes na
mediação, construção e reconstrução dos saberes dos discentes.
Deste modo, em nossa pesquisa de Mestrado em Educação optamos por realizar um
balanço de produção com vista a identificar os trabalhos que tem temáticas que se aproximam
de nosso cerne de discussão, portanto, este momento inicial da pesquisa bibliográfica servirá
também para evidenciar a relevância da temática do trabalho em questão.
Para a compreensão e justificativa das nossas opções teórico-metodológicas para
realizar nosso balanço de produção, apresentamos o problema de nossa pesquisa: De que
modo às pedagogias universitárias aparecem nas narrativas dos docentes do curso de
licenciatura em Matemática da UNEMAT/Cáceres, com foco no seu desenvolvimento
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profissional, no decorrer de três décadas formando professores? E quanto ao objetivo geral
analisar

as

Narrativas

dos

docentes

do

curso

licenciatura

em

Matemática

da

UNEMAT/Cáceres sobre as suas Pedagogias Universitárias no decorrer de três décadas
formando professores. Tanto o problema quanto o objetivo apresentam como destaque três
grandes conceitos: a Pedagogia Universitária, a Docência Universitária e o Desenvolvimento
Profissional.
Assim, este balanço de produção servirá de arcabouço para que possamos iniciar a
compreensão e fundamentação de nosso objeto de pesquisa, por possibilitar ―uma visão geral
do que vem sendo produzido na área e uma ordenação que permite aos interessados
perceberem a evolução das pesquisas na área, bem como suas características e foco, além de
identificar as lacunas ainda existentes‖ (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 41).
Neste sentido, este trabalho tem por objetivo apresentar as produções realizadas na
área do conhecimento Educação, sobre Pedagogia Universitária, Desenvolvimento
Profissional e Docência Universitária. Tal levantamento bibliográfico foi realizado via
internet com busca no Banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Ensino Superior (CAPES).
Esta pesquisa é fruto de uma das diversas atividades realizadas na disciplina de
Atividades Integradas de Pesquisa AIP, ministrada, no primeiro semestre do corrente ano, no
Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação - PPGEdu da Universidade do Estado de
Mato Grosso - UNEMAT.
Deste modo, estruturamos a pesquisa em três momentos sendo estes, os processos
metodológicos para a realização do balanço de produção, seguido da análise e exposição das
pesquisas que se destacam de acordo com a relevância/proximidade com nosso objeto de
pesquisa e por fim as considerações finais.

2 Caminhos Trilhados na Construção do Balanço de Produção

O balanço de produção aqui apresentado, foi realizado através de consultas online à
base de dados da CAPES, na plataforma Banco de Teses e Dissertações. A ―escolha desta
base de dados se deu pelo fato de ser um órgão oficial do governo, que agrega pesquisas das
principais universidades brasileiras e as disponibiliza em base de dados digitais de acesso
livre‖ (MILHOMEM; GENTIL; AYRES, 2010, p.4).
A CAPES foi criada em 1951, pelo Decreto nº 29.741 pelo Governo Federal do Brasil,
a CAPES, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na
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expansão e consolidação da pós-graduação Stricto Sensu brasileira. Passados 57 anos desde a
sua criação, o Congresso Nacional aprovou por unanimidade a Lei no 11.502/2007, criou-se
assim a Nova CAPES, que além de coordenar o alto padrão do Sistema Nacional de PósGraduação brasileiro também passa a induzir e fomentar a formação inicial e continuada de
professores para a Educação Básica. Tal atribuição é consolidada pelo Decreto nº 6.755, de 29
de janeiro de 2009, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica.
A realização do balanço de produção contempla nossos anseios quanto a
fundamentação inicial sobre a temática de pesquisa, pois segundo Galvão e Bitencourt (2017,
p. 3-4) ―trata-se de um estudo minucioso sobre as produções científicas mais relevantes
relacionadas com o assunto a ser pesquisado. Assim, este procedimento possibilita o
pesquisador a conhecer o que vem sendo produzido, em um cenário mais amplo, acerca da
temática em foco‖, de modo a identificarmos as produções que poderão vir a contribuir
teoricamente com a investigação.
A partir do primeiro contato com o Banco de Teses da CAPES, escolhemos alguns
descritores que se aproximavam com a temática da nossa pesquisa, sendo estes “Pedagogia
Universitária”, “Desenvolvimento Profissional” e “Docência Universitária” o que
configura, portanto nossa delimitação temática. Ressaltamos que se utilizou aspas nos
descritores (―

‖) para especificá-los, assim os trabalhos foram selecionados a partir dos

resumos, dos títulos e palavras-chave que continham os tais descritores.
Conforme verificamos em um primeiro momento foram muitos os trabalhos
selecionados por descritor, assim optamos por eleger uma nova configuração dos mesmos, ou
seja, passamos a analisar a relação dos descritores unificando-os e fazendo uso do conectivo
AND. No decorrer do processo constatou-se que ao digitar no buscador, juntos os três
descritores, os trabalhos selecionados chegaram ao numero considerável assim passamos a
analisa-los.
Destacamos que ao optarmos pela junção dos três descritores no campo de busca não
foi necessário fazer uso dos filtros disponíveis no site, pois dos 14 (catorze) trabalhos que
compunham nossa amostra final, todos estavam dentro da Grande Área do Conhecimento:
Ciências Humanas e, concentrados na Área do Conhecimento: Educação. Quanto ao período
de tempo, os trabalhos retornados estavam entre o período de 2008 a 2018, ou seja, as
produções que relacionam os descritores focos de nossa pesquisa eram dos últimos 10 anos.
Por fim quanto ao tipo de trabalho verificamos que a amostra era composta por sete teses e
sete dissertações defendidas em programas de pós-graduação Stricto Sensu.
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3 As Produções Científicas Retornadas Sobre as Temáticas
Passamos agora a evidenciar as produções que foram selecionadas mediante a
utilização dos descritores. Iniciamos buscando o número de trabalho relacionados a cada
descritor, assim compomos Quadro 1.
Quadro 1 – Aproximações dos descritores para o balanço de produção no total geral
DESCRITORES
TESES
DISSERTAÇÕES
TOTAIS
―Pedagogia Universitária‖

48

58

106

―Desenvolvimento Profissional‖

717

2.655

3.372

―Docência Universitária‖

119

301

420

TOTAL
884
3.014
Fonte: Quadro elaborado pela autora – dados extraídos do Banco de Teses da CAPES (2019).

3.898

Verificamos a partir do Quadro 1 que a quantidade de trabalhos que trata em
especifico de cada descritor é considerável, porém do total de trabalhos encontrados, apenas
3% trazem o termo pedagogia universitária para a discussão, 11% docência universitária
enquanto 86% discutem desenvolvimento profissional, assim para que pudéssemos delimitar
nossa procura priorizamos a busca por trabalhos que relacionavam mais de um descritor.
Realizamos então, a delimitação do número de trabalhos optando por unificar os
descritores, dois a dois, ―Pedagogia Universitária‖, ―Desenvolvimento Profissional‖ e
―Docência Universitária‖, diante do enfoque da pesquisa que busca compreender a relação
destes eixos temáticos como mostra o Quadro 2, a seguir:
Quadro 02 – Aproximações dos descritores relacionados com conectivo AND
DESCRITORES
TESES DISSERTAÇÕES
TOTAIS
―Pedagogia
Universitária‖
AND
13
20
33
―Desenvolvimento Profissional‖
―Pedagogia Universitária‖ AND ―Docência
14
15
29
Universitária‖
―Desenvolvimento
Profissional‖
AND
34
95
129
―Docência Universitária‖
TOTAL
61
130
191
Fonte: Quadro elaborado pela autora – dados extraídos do Banco de Teses da CAPES (2019).

Percentual
17%
15%
68%
100%

Podemos observar a partir do Quadro 2 que há uma redução do números de trabalhos
que relacionam as teorias focos da pesquisa, ou seja, o número de pesquisas que buscam
compreender os temas Desenvolvimento Profissional e Docência Universitária quando
relacionados a Pedagogia Universitária, estão sendo pouco investigadas, correspondendo a
32%, quando comparados aos 68% de pesquisas que relacionam e discutem Desenvolvimento
Profissional e Docência Universitária.
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A partir de nossas observações do Quadro 2 compreendemos que seria necessário
relacionar os três descritores para que deste modo tenhamos os trabalhos que discutem as três
teorias. Assim evidenciamos o Quadro 3:
Quadro 03 – Aproximações dos 3 (três) descritores para o balanço de produção
DESCRITORES
TESES
DISSERTAÇÕES
―Pedagogia Universitária‖ AND ―Desenvolvimento
7
7
Profissional‖ AND ―Docência Universitária‖
Fonte: Quadro elaborado pela autora – dados extraídos do Banco de Teses da CAPES (2019).

TOTAIS
14

Como verificado no Quadro 3 foram selecionados um total de 14 (catorze) pesquisas,
sendo que 50% do número de trabalhos são dissertações de mestrado e 50% teses de
doutorado. Com relação a Grande Área Conhecimento todos estão concentrados em Ciências
Humanas, já com relação a Área Conhecimento estão dentro da Educação, portanto todos os
trabalhos selecionados estão na mesma área de conhecimento na qual realizaremos nossa
pesquisa.
A seguir apresentamos a Tabela 01 resultante dos dados quantitativos retornados após
analise temporal das dissertações e teses:
Tabela 01 - Produções retornadas na Base de dados da Capes no período de 2008 a 2018
TOTAL DE PRODUÇÕES RETORNADAS POR ANO E UNIVERSIDADE
Descritores
2008
200 201 2011 2012 2013
2014
2015 201 2017 2018
9
0
6
―Pedagogia
UFS
Universitária‖
UFS
M
PUCP
UNEM
AND
PUCG Un
M
UFS UNE
UFB
UNE
R
AT
―Desenvolvim O
B
UFR M
B
A
B
USP
UFU
ento
N
PUCP
Profissional‖
R
AND
―Docência
01
00
02
01
03
02
01
00
01
02
Universitária‖ 01

Tot
al

14

Fonte: Tabela elaborada pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2019).

É notório, nesta tabela, que os trabalhos retornados estão entre o período de 2008 a
2018, ou seja, evidenciamos que dentre as inúmeras produções presentes no Banco de Teses e
Dissertações da CAPES apenas 14 (catorze) produções foram realizadas nos últimos 10 anos
que relacionam os 03 (três) descritores focos de nossa pesquisa.
Diante disso, ilustramos na Figura 1, para melhor visualização, a nossa opção pelos
descritores. Compreendemos que existe uma relação entre estas teorias, na medida em que ao
discutirmos o desenvolvimento profissional do professor universitário estaremos adentrando
no campo da pedagogia universitária e, consequentemente, discutindo a docência destes

2847

sujeitos, então destacamos que uma teoria esta implicando em outra em uma perspectiva de
complementar as discussões.
Figura 1 – Relação entre os descritores

Fonte: Figura elaborada pela autora (2019)
Assim, como evidenciado na figura 1, buscamos estabelecer uma relação entre os
descritores na busca realizada no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, posteriormente
baixamos os resumos do sistema e salvando-os no Microsoft Word para, análise dos títulos,
resumos e palavras-chave de todas as 14 (catorze) produções selecionadas, com vista a
identificar os que tinham mais proximidade com a temática em foco. Portanto, no tópico a
seguir passamos a discutir os trabalhos selecionados.

3.1 Trabalhos selecionados e as aproximações com a temática da nossa pesquisa
Considerando que o método utilizado para relacionar os descritores, mencionados
anteriormente, já selecionou uma amostra considerável de trabalhos. Optamos por sete
trabalhos que a partir de leitura e análise, do título, palavras-chaves e resumo foram eleitas
como relevante para nossa pesquisa. Com isso, passamos neste ponto do texto a analisar as
aproximações dos trabalhos selecionados com a pesquisa que estamos iniciando, nas tabelas
que se seguem.
A pesquisa de Silva (2009) tem como foco a docência universitária, como pode ser
observado na Tabela 02 a seguir. Nesta pesquisa Silva (2009) buscou identificar a partir de
observações, discussões em grupo e entrevistas narrativas com professores universitários, se
vem ocorrendo inovações nos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, que
sinalizem rupturas quanto à forma de lidar com o conhecimento. A autora constatou que,
embora haja um movimento de ruptura com a forma de lidar com o conhecimento, ainda não é
possível afirmar que nelas se dê a ―ruptura epistemológica‖. Evidencia as inovações e
relações percebidas que vem a contribuir com o processo de construção do conhecimento
finalizando que são apontados os desafios a serem transpostos para a constituição de
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processos inovadores na aula universitária e os caminhos possíveis na construção da
pedagogia universitária.
Tabela 02: Descrição de dissertações e teses de maior relevância
Universidade AUTORA: Edileuza Fernandes da Silva
UnB
TÍTULO: Docência universitária: a aula em questão
ORIENTADORA
TIPO
ANO PALAVRAS- CHAVES
Docência Universitária. Aula Universitária. Inovação
Ilma Passos Alencastro Veiga
Tese
2009
Técnica. Inovação Edificante.
Tema: Docência universitária.
Locos e sujeito: O estudo pautou-se nas reflexões sobre a organização, desenvolvimento e avaliação de aulas de
nove disciplinas de Cursos da UnB, procurando identificar inovações nos processos de ensinar, aprender,
pesquisar e avaliar, e que sinalizam rupturas quanto à forma de lidar com o conhecimento. Os professores
universitários participantes da pesquisa.
Metodologia: A metodologia utilizada privilegiou a abordagem qualitativa, com a utilização de análise
documental, observação de aulas, grupos de discussão e entrevistas narrativas.
Fonte: Tabela elaborada pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2019).

Na produção de Vasconcellos (2011), os esforços centram-se na temática do professor
de ensino superior e sua formação Tabela 03, compreendendo a partir de observações e
reflexões na e sobre a prática, resultando em novos significados para a docência universitária.
A autora detectou na produção de sua tese, a partir das observações e narrativas dos
professores que o desenvolvimento de práticas que promovem a partilha, a colaboração, o
apoio no colega, incidem na formação docente. Segundo a autora essa afirmativa foi
constatada pelo fato de que é a partir da confiança entre os pares que a aprendizagem docente
é favorecida pelos encontros potentes, dos quais expandem as formas de pensar, agir e
compreender a realidade, assim como possibilitam o (trans)formar-se no exercício da
docência.
Universidade

Tabela 03: Descrição de dissertações e teses de maior relevância
AUTORA: Vanessa Alves da Silveira de Vasconcellos

TÍTULO: Pedagogia universitária: o programa Ciclus e as significações imaginárias na
formação continuada de professores universitários
Orientadora
Tipo
Ano
Palavras- Chaves
Formação
docente.
Imaginário.
Docência
Valeska Fortes de Oliveira
Dissertação 2011
universitária. Cultura colaborativa.
Tema: O professor de ensino superior e a formação do profissional que atua neste nível de ensino a partir da
teoria do imaginário. Problema: De que forma uma proposta de trabalho através de práticas colaborativas
favorecem a formação do professor de ensino superior? Objetivo Geral: Compreender o impacto e a forma como
as práticas colaborativas favorecem a formação do professor de ensino superior e (res)significam as práticas
pedagógicas do docente universitário;
Teoria: Traz para o debate as discussões da formação dos professores universitários, a partir de uma prática
colaborativa, os estudos pautados no Imaginário social, que possibilitam, além da construção de uma concepção
teórica, uma compreensão de concepções epistemológicas e metodológicas diferenciadas.
Metodologia: Aporte metodológico, deste projeto a abordagem biográfica, tendo como produção dos dados o
apoio nas narrativas, o grupo focal e a observação empática.
Fonte: Tabela elaborada pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2019).
UFSM
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A pesquisa de Powaczuk (2012) buscou compreender os movimentos que perpassam o
fazer-se docente, focalizando a tessitura da professoralidade universitária - Tabela 04. Ou
seja, sua trajetória docente, que configuram os modos de pensar, agir e sentir-se professor.
Referenciou, ainda, os estudos que compõe a pedagogia universitária representados em Isaia e
Bolzan (2004, 2005), Bolzan e Isaia (2006), Pimenta e Anastasiou (2002), bem como estudos
relativos à formação de professores e desenvolvimento profissional docente como, Nóvoa
(1992), Tardif (2002), entre outros.
A autora concluiu que a pesquisa realizada permitiu destacar a professoralidade
universitária emergindo da confluência de uma produção caracterizada pela docência no
imediatismo, que se amplia em direção a um processo de personificação da docência,
revelando produção do ser professor como um processo ascendente de construção, o qual tem
na configuração e [re]configuração da atividade de produzir-se como professor, a expressão
do devir professoral.
Neste sentido, a autora traz que como movimentos dinamizadores deste processo estão
o de particularização e o de individuação, nesta perspectiva, estes movimentos evidenciam as
integrações estabelecidas entre a esfera da cotidianidade e a da não cotidianidade docente,
permitindo-nos destacar a professoralidade como um processo que se atualiza e se configura
no intercambio das relações que perfazem as ações práticas e reflexivas do professor. Como
embate presente, estão as rupturas com as apreciações valorativas acerca do ser professor, nas
quais prepondera a ideia de uma aprendizagem que se realiza no âmbito particularista e
solitário do fazer-se professor.
Universidade

Tabela 04: Descrição de dissertações e teses de maior relevância
AUTORA: Ana Carla Hollweg Powaczuk

UFSM
TÍTULO: Movimentos da professoraldiade: a tessitura da docência universitária
Orientadora
Tipo
Ano
Palavras- Chaves
Profª. Drª. Doris Pires Vargas
Professoralidade; Magistério superior; Pedagogia
Tese
2012
Bolzan
Universitária.
Tema: Compreensão acerca dos movimentos que perpassam o fazer-se docente, focalizando a tessitura da
professoralidade universitária. Trajetória docente, configurando modos de pensar, agir e sentir-se professor.
Problema norteador: que movimentos são produzidos na tessitura da professoralidade universitária?
Metodologia: A abordagem metodológica adotada para o desenvolvimento do estudo foi à qualitativa narrativa
de cunho sociocultural a partir da entrevistas-semiestruturadas.
Sujeitos colaboradores do estudo: Oito professores atuantes na Universidade Federal de Santa Maria.
Teoria: A matriz teórica de sustentação teórica da investigação é a teoria histórico-cultural, em especial a teoria
da atividade, aliando aos estudos sobre cotidiano e sentimentos cuja origem vincula-se com o materialismo
histórico. Referenciou, ainda, os estudos que compõe a pedagogia universitária, bem como estudos relativos à
formação de professores e desenvolvimento profissional docente entre outros.
Fonte: Tabela elaborada pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2019).

A investigação de Stahl (2013) buscou analisar quais são as repercussões da área
específica do conhecimento no processo formativo de professores de licenciatura em espanhol
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Tabela 05. A mesma concebe que a pesquisa se fez necessária por discutir a articulação da
área específica de conhecimento com os conhecimentos pedagógicos nos processos
formativos docentes, buscando a compreensão de como se dá a formação de futuros
professores da educação básica. A opção metodológica da pesquisa foi qualitativa de cunho
narrativo (CONNELLY e CLANDININ, 1995; HUBERMAN, 1998; entre outros) e, em
termos de interpretação analítica, a autora escolheu o método de análise textual discursiva
(BAUER e GASKELL, 2004; MORAES; GALIAZZI, 2007).
A autora viabilizou o surgimento de três categorias a partir da análise das entrevistas
narrativas que em síntese são níveis de consciência sobre o papel formativo, envolvendo
diferentes níveis de compreensão da função de formar professores; A solidão pedagógica
entendida como o sentimento que emerge da fraca identidade formativa do grupo, da estrutura
curricular do curso de licenciatura e da ausência de articulação entre conceitos da área e áreas
afins e da relevância do conhecimento específico; E o significado do conhecimento
pedagógico na formação de professores.
Por fim conclui que tais resultados apontam para uma docência universitária na área
de Letras Espanhol construída na centração dos conhecimentos específicos, na solidão
pedagógica e na caminhada em busca de uma maior articulação com a formação pedagógica
que, parece estar condicionada às outras duas categorias.

Universidade

Tabela 05: Descrição de dissertações e teses de maior relevância
AUTORA: Luana Rosalie Stahl

UFSM

TÍTULO: Licenciatura em espanhol: repercussões do conhecimento específico nos processos
formativos docentes
Orientadora
Tipo
Ano
Palavras- Chaves
Profª. Drª. Silvia Maria de Aguiar Dissertação 2013 Formação de Professores. Professores de Licenciatura
Isaia
em
Espanhol.
Pedagogia
Universitária.
Conhecimento Específico.
Objetivo: Investigar quais são as repercussões da área específica do conhecimento no processo formativo de
professores de licenciatura em espanhol.
Campo teórico e locos: A pesquisa está vinculada ao campo de investigação sobre pedagogia universitária e
formação de professores, tendo como contexto investigativo o Curso de Licenciatura em Letras Habilitação
Língua Espanhola e Respectivas Literaturas da UFSM.
Questão: Compreender de que forma a área específica do conhecimento repercute no modo como o professor
conduz seu processo formativo e a de seus estudantes.
Metodologia: Para alcançarmos esses objetivos, contamos com as narrativas de seis professores formadores. A
opção metodológica da pesquisa é qualitativa de cunho narrativo e, em termos de interpretação analítica,
escolhemos o método de análise textual discursiva.
Fonte: Tabela elaborada pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2019).

A pesquisa de Pereira (2013) investigou como o professor universitário se percebe no
exercício da docência no contexto do Ensino Superior, buscando as interfaces de sua historia
de vida, suas itinerâncias formativas e seu modo de ser professor Tabela 06. A autora a partir
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das narrativas desvelou o lugar da experiência como elemento formador; apontou o
desenvolvimento profissional como um projeto pessoal e os prejuízos causados pela ausência
de uma pedagogia universitária que institucionalize propostas formativas aos professores;
revelou que os sentidos e significados que as professoras conferem ao fazer pedagógico estão
diretamente atrelados aos seus valores e crenças pessoais e profissionais, a partir dos quais
investem no ensino como prática de investigação-formação, na direção da inovação do fazer
pedagógico.

Universidade

Tabela 06: Descrição de dissertações e teses de maior relevância
AUTORA: Ana Cristina Silva de Oliveira Pereira

UNEB
TÍTULO: Entre itinerâncias formativas e fazeres pedagógicos da/na docência universitária
Orientadora
Tipo
Ano
Palavras- Chaves
Profª
Dra.
Jane
Adriana Dissertação 2013 Itinerâncias formativas; Docência universitária;
Vasconcelos P. Rios
Histórias de vida; Fazer pedagógico.
Objetivo: Compreender como o professor universitário se percebe no exercício da docência no contexto do
Ensino Superior, buscando analisar as interfaces entre suas histórias de vida, suas itinerâncias formativas e seu
modo de ser professor.
A problemática: Como o professor universitário foi se constituindo docente? De que maneira suas histórias de
vida desvelam seus processos formativos? Quais as implicações da sua história de vida e das suas itinerâncias
formativas no desenvolvimento da sua ação pedagógica?
Caminhos teórico-metodológicos: Grafados a partir dos fundamentados da (auto)biografia, com sustentação na
abordagem qualitativa e ênfase no método das histórias de vida. Foram realizadas cinco entrevistas narrativas
com professoras da Universidade do Estado da Bahia. As narrativas foram analisadas, vislumbrando entender a
percepção que essas professoras têm das suas itinerâncias formativas e os sentidos e significados que atribuem
ao exercício da sua profissão.
Fonte: Tabela elaborada pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2019).

O estudo desenvolvido por Torres (2014) analisou como o campo de conhecimento da
Pedagogia Universitária se constitui e se relaciona com as políticas institucionais para a
formação de professores da Educação Superior, buscando estudar, estre outros aspectos, a
relação entre a formação e o desenvolvimento profissional docente Tabela 07. Para a
discussão sobre a docência no contexto da universidade, o diálogo foi estabelecido com as
ideias tecidas por Pimenta e Anastasiou (2010); Soares e Cunha (2010); Soares (2009);
Pimenta e Almeida (2011); Cunha (2007); Pimenta (2009); Nóvoa (1992; 1995; 2002). Garcia
(1999), entre outros.
Segundo a autora os dados revelaram que a Pedagogia Universitária é um campo de
conhecimento profícuo e em expansão que contribui na proposição de políticas institucionais
de formação de professores da Educação Superior, sobretudo quando se trata da formação
pedagógica. Contudo, nesse cenário, as instituições desenvolvem a formação de professores
através de ações, programas e espaços formativos tensionados pela ausência de políticas
estatais contributivas para o delineamento do perfil do professor da Educação Superior.
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Nesses espaços e programas, a concepção de formação subjacente resvala na formação
permanente e continuada vinculada ao desenvolvimento profissional docente.
Universidade

Tabela 07: Descrição de dissertações e teses de maior relevância
AUTORA: Alda Roberta Torres

TÍTULO: A pedagogia universitária e suas relações com as instituições de educação superior:
implicações na formação para a docência universitária
Orientadora
Tipo
Ano
Palavras- Chaves
Professora Doutora Maria Isabel de
Formação de professor; Pedagogia universitária;
Tese
2014
Almeida.
Políticas institucionais.
Objetivo geral: Analisar a Pedagogia Universitária e suas relações com as políticas institucionais para formação
de professores da Educação Superior com vista à constituição de seu campo de conhecimento.
Questão: A questão central observa como o campo de conhecimento da Pedagogia Universitária se constitui e se
relaciona com as políticas institucionais para a formação de professores da Educação Superior.
Caminhos teórico-metodológicos: Aproximação ao método dialético, realizando a análise de conteúdo a partir
de Bardin (2011). Nossas abordagens epistemológica e metodológica nos conduziram a trabalhar com as
categorias analíticas: Universidade, Pedagogia Universitária e Políticas de formação de professores para a
Educação Superior, amalgamando-as com as categorias temáticas apreendidas do campo empírico: Política,
Cotidiano e Espaço. Entrevistas.
Fonte: Tabela elaborada pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2019).
USP

A investigação de Ribeiro (2018) buscou compreender de que modo a formação do
bacharel docente do curso de Ciências Contábeis e as atividades da docência desenvolvidas no
curso contribuem para a Pedagogia Universitária Tabela 08. O estudo refletiu sobre a
Pedagogia Universitária com ênfase na formação e atividades na Docência, tendo como
principais aportes os autores: Almeida (2012), Bitencourt (2014; 2017), Bitencourt e Krahe
(2014), Couto (2013), Cunha (1996; 2006; 2010), Ferreira (2015), Imbernón (2002), Pimenta
e Anastasiou (2002; 2008) e Vasconcelos (2009) entre outros.
A autora concluiu a formação do bacharel docente do curso de Ciências Contábeis, da
UNEMAT - Cáceres/MT, estão em constante formação, buscando inovações e melhorias de
suas práticas educativas, realizam a formação nas áreas específicas, das quais relatam terem
contribuído e auxiliado no desenvolvimento profissional docente. Referente às atividades
desenvolvidas, o ensino recebeu maior destaque pela obrigatoriedade de todos em exercê-lo;
em segundo a extensão, por esta trazer-lhes satisfação e a conceberem como uma prestação de
serviços à comunidade. A atividade de pesquisa é periférica, e, portanto, ainda existe
incoerência no entendimento do seu verdadeiro papel, deste modo, não a significam como
possibilidade de contribuição para sua Pedagogia Universitária.
Universidade

Tabela 08: Descrição de dissertações e teses de maior relevância
AUTORA: Tatiana Rosa Carvalho Ribeiro

TÍTULO: A pedagogia universitária do bacharel docente no curso de ciências contábeis: ênfase
na formação e atividades na docência
Orientadora
Tipo
Ano
Palavras- Chaves
Prof.ª
Dr.ª
Loriége
Pessoa Dissertação 2018 Pedagogia Universitária; Docência na Educação
Bitencourt
Superior; Bacharel Docente.
UNEMAT
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Temática: Pedagogia Universitária do bacharel docente. Objetivo principal: compreender o modo com que a
formação do bacharel docente do curso de Ciências Contábeis, da UNEMAT, do Campus Universitário Jane
Vanini, Cáceres/MT, e as atividades docentes desenvolvidas no curso contribuem para a Pedagogia Universitária.
Problema de pesquisa: De que modo a formação do bacharel docente do curso de Ciências Contábeis e as
atividades da docência desenvolvidas no curso contribuem para a Pedagogia Universitária?
Referencial teórico: O estudo reflete sobre a Pedagogia Universitária com ênfase na formação e atividades na
Docência.
Metodologia: Abordagem qualitativa, de natureza descritiva, do tipo estudo de caso. Os procedimentos
metodológicos pesquisa bibliográfica, documental, de campo e análise dos dados. Os instrumentos de coleta de
dados foram: o questionário de caracterização docente, elaborado no Google Form sendo complementado pela
entrevista semiestruturada. Para análise de conteúdo embasamo-nos em Bardin (2006), com categorias préestabelecidas e emergentes aos dados da pesquisa e utilizado o software NVivo11, para construção de nuvens de
palavras de maior frequência.
Fonte: Tabela elaborada pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2019).

Diante das conclusões dos autores mencionados acima e das analises realizadas nos
resumos, títulos e palavras-chave, podemos observar que a teoria dos mesmos e metodologia
se aproximam, assim como foco de discussão que a docência do professor universitário e
aspectos que corroboram com desenvolvimento profissional dos mesmos, no qual todas as
pesquisas compreendem ser uma discussão que agrega o campo da pedagogia universitária. A
proximidade dos trabalhos com a nossa pesquisa também são observadas quanto aos
objetivos, público alvo, abordagem, instrumentos de coletas de dados e autores utilizados
como base teórica.
Especificamente quanto a metodologia destacamos que das 14 (catorze) pesquisas
selecionadas 6 utilizaram as narrativas dos professores como uma das formas para compor o
material de analise, o que vem de encontro com a metodologia que será adotada em nossa
pesquisa.
Assim, após a realização deste balanço de produção compreendemos a importância
deste recurso enquanto etapa de nossa pesquisa, pois a partir dele podemos trazer novos
olhares, perspectivas teóricas, autores que podem vir a contribuir com nossa construção
teórica e metodológica, para que assim possamos dar continuidade a nossa pesquisa que busca
trazer as narrativas dos docentes de uma licenciatura em Matemática sobre suas vivencias
docentes no decorrer de seu desenvolvimento profissional.

4 Considerações Finais
Diante do exposto neste trabalho compreendemos que as produções científicas acerca
das temáticas que se aproximam de nossa pesquisa estão se desenvolvendo e que as
discussões sobre desenvolvimento profissional relacionadas a docência universitária
compreendidas no campo da pedagogia universitária estão começando a ser mais exploradas
levando a uma expansão destes conhecimentos.
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Deste modo, nossa reflexão diante deste balanço de produção se torna importante uma
vez que evidencia o número de trabalhos produzidos na área, os autores mais relacionados a
cada teoria, as metodologias mais empregadas e que em vários aspectos observados vão se
aproximando de nossa proposta de pesquisa.
Portanto, as produções analisadas nos levaram a perceber que os interesses das
pesquisas se relacionam com o o campo de conhecimento da Pedagogia Universitária e como
esta se se constitui e se relaciona com as políticas institucionais para a formação de
professores, como o professor universitário se percebe no exercício da docência, sua trajetória
docente, configurando modos de pensar, agir e sentir-se professor, como o mesmo reflete
sobre a organização, desenvolvimento e avaliação de suas aulas, e as repercussões da área
específica do conhecimento no processo formativo, compreendendo também o impacto e a
forma como as práticas colaborativas favorecem a formação do professor de ensino superior e
contribuem para a (res)significação das práticas pedagógicas do docente universitário.

Referências

BITENCOURT, L. P. Pedagogia Universitária potencializada no diálogo reflexivo sobre
Educação Matemática: quando três gerações de educadores se encontram. 268 f. 2014. Tese
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, BR-RS, 2014.
_______. Aprendizagem da Docência do Professor Formador de Educadores
Matemáticos. Curitiba: CRV, 2017.
_______; KRAHE, E. D. Docentes de um curso de licenciatura plena em matemática: como
eles falam de suas pedagogias universitárias. In: Revista Paideia. Curso de Pedagogia da
Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde. Universidade FUMEC. Belo Horizonte.
Ano 11. N.16. p.167-191 – Jan./jun. 2014.
BAUER, M.; GASKELL, G. e ALLUM, N. C. Qualidade, quantidade e interesses do
conhecimento: evitando confusões. In: BAUER, M.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com
texto, imagem e som. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 17-36.
BOLZAN. D. P. V. e ISAIA. S. Aprendizagem docente na educação superior: construções e
tessituras da professoralidade. Educação. PUC, Porto Alegre RS, ano XXIX, nº 3 (60), p.
489-501, set/dez. 2006.
CAPES. Banco de Teses. <Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br>. Acesso em:
27/06/2019.
_______. História e Missão. <Disponível em: http://www.capes.gov.br/historia-e-missao>.
Acesso em 27/06/2019.

2855

GALVÃO, F. N. dos S.; BITENCOURT, L. P. Reflexões a partir do Balanço de Produção
sobre a Aprendizagem e Saberes da Docência e a Pedagogia Universitária. In: Seminário
Educação – SemiEdu, UFMT – Cuiabá/MT, 2017.
ISAIA, S. M. A; BOLZAN, D. P. V. Formação do professor do ensino superior: um processo
que se aprende? Revista Educação. V. 29, n. 2, p. 121-133. UFSM. Santa Maria/RS, 2004.
MILHOMEM, André Luiz Borges; GENTIL, Heloisa Salles; AYRES, Sandra Regina Braz.
Balanço de produção científica: a utilização das TIC como ferramenta de pesquisa acadêmica.
In: Seminário Educação - SemiEdu, UFMT – Cuiabá/MT, 2010.
MORAES, R. e GALIAZZI, M. do C. Análise Textual Discursiva. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007.
223p.
PIMENTA, S. G; ANASTASIOU, L. G. C. Docência no Ensino Superior. São Paulo: Cortez,
(coleção Docência em Formação. Vol.1). 2002.
NOVOA, António. Os professores e as histórias de vida. IN: NOVOA, Antonio (org). Vidas
de professores. Porto Editora. Portugal,1992.
TARDIF. M. Saberes Docente e a Formação Profissional. Petrópolis/RJ, Vozes, 2002.
POWACZUK, A. C. H.. Movimentos da professoraldiade: a tessitura da docência
universitária. Tese (Doutorado em Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Santa Maria - RS, 2012.
RIBEIRO, T. R. A Pedagogia universitária do bacharel docente no curso de ciências
contábeis: Ênfase na formação e atividades na docência. 169 f. 2018. Dissertação (Mestrado
em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Estado de Mato
Grosso, Cáceres, 2018.
ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R. T.. As pesquisas denominadas do tipo ―estado da arte‖ em
Educação. Diálogo Educ., Curitiba, v. 6, nº 19, p. 37-50, set./dez. 2006.
STAHL, Luana Rosalie. Licenciatura em espanhol: repercussões do conhecimento
específico nos processos formativos docentes. Dissertação (Mestrado em Educação),
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM,
Santa Maria - RS, 2013
SILVA, Edileuza Fernandes Da. Docência universitária: a aula em questão. Tese
(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em
Educação, Universidade de Brasília - UnB, Brasília, 311 p., 2009.
TORRES, A. R.. A Pedagogia Universitária e suas relações comas políticas institucionais
para a formação de professores da Educação Superior. Tese (Doutorado em Educação),
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo - USP, São Paulo –
SP, 2014.

2856

VASCONCELLOS, V. A. da S. de. O imaginário e a formação docente: reflexões sobre a
docência universitária a partir de uma cultura colaborativa. Tese (Doutora em
Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Maria UFSM, Santa Maria – RS, 2017.

2857

BALANÇO DE PRODUÇÃO: PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO
MÉDIO E ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR
Valdiceia Moreira Ribeiro (Mestranda PPGEdu/UNEMAT) – valdiceiamax@gmail.com
Resumo:
Este artigo apresenta os passos da construção de um balanço da produção relacionado a Práticas docentes no
ensino médio e o Acesso à educação superior. Temos como objetivo apresentar uma revisão de produções
científicas que se aproximam da temática da nossa pesquisa. Para isso realizamos um levantamento dos trabalhos
científicos produzidos no Brasil. As buscas foram realizadas no portal do banco de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ou seja, trata-se de dissertações de mestrado e teses de
doutorado. Utilizamos como descritores: ―práticas docentes no ensino médio‖, ―ensino médio‖, ―Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM)‖ e ―acesso à educação superior‖. O período temporal foi de 2014 a 2018.
Este balanço de produção possibilitou ter um panorama geral de como tem sido realizadas as pesquisas
científicas referentes a temática em foco. Os dados coletados foram apresentados em forma de gráfico e
quadros, e fizemos uma breve contextualização dos objetivos das produções selecionadas.
Palavras-chave: Práticas docentes no ensino médio. ENEM. Acesso à educação superior.

1 Introdução

Tendo em vista o grande número de pesquisas realizadas nas pós-graduações no
Brasil, tanto dissertações no mestrado quanto teses no doutorado, apresentaremos neste
trabalho um balanço de produção das pesquisas que já foram realizadas e que apresentam
relevância em relação à temática da pesquisa intitulada: Práticas docentes no ensino médio
face aos desafios de acesso à educação superior. O balanço de produção torna-se importante,
pois traz uma contribuição de pesquisas já realizadas possibilitando uma familiarização a
respeito de determinado tema.
Nesse sentindo, primeiramente, ao realizar uma pesquisa é necessário que se faça um
levantamento sobre as produções existentes com relação a temática a ser pesquisada
(BERGMANN, 2009). Esse levantamento torna-se necessário, pois nos possibilita encontrar
produções que venham ao encontro da nossa problemática, e também é possível identificar
questões semelhantes que outros pesquisadores já investigaram.
O levantamento apresentado neste balanço buscou aproximações com a temática da
nossa pesquisa analisando as publicações já existentes na área através dos descritores:
―práticas docentes no ensino médio‖, ―ensino médio‖, ―ENEM‖ e ―acesso à educação
superior‖.
Este balanço de produção possibilitou ter um panorama geral de como tem sido
realizadas as pesquisas científicas referentes à temática escolhida. Os dados coletados foram
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apresentados em um gráfico e quadros, e fizemos uma breve contextualização dos objetivos
das produções.

2 Balanço de produção

O balanço de produção pode ser considerado um procedimento inicial da pesquisa
científica, pois realizamos um levantamento das produções que se aproximam da temática da
nossa pesquisa, consequentemente nos possibilita conhecer ainda mais a temática queremos
investigar.
Para o balanço das produções científicas realizadas, optamos pelo Banco de Teses e
Dissertações da CAPES. O Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES é uma biblioteca virtual coordenada
pelo Ministério da Educação - MEC, que divulga as produções científicas acadêmicas no
Brasil. Neste banco de dados são armazenadas todas as dissertações de mestrado e teses de
doutorado dos cursos de Pós-graduação (stricto sensu) reconhecidos e autorizados pelo
próprio MEC. Por isso, a opção pela escolha por este Banco de dados para realizar esta
pesquisa, pois conforme afirma Milhomem (2010, p.4) este é ―(...) um órgão oficial do
governo, que agrega pesquisas das principais universidades brasileiras e as disponibiliza em
base de dados digitais de acesso livre‖. Vale ressaltar que para acesso ao banco de dados da
CAPES existem duas possibilidades: o acesso livre, ou seja, aquele realizado de qualquer
computador, notebook, tablet, etc, e o acesso obtido por meio de universidades devidamente
cadastradas. E para este trabalho utilizamos o acesso livre.
Após decisão pela plataforma da CAPES, passamos para a escolha dos descritores
referentes à nossa temática. Ressaltamos a importância ao definir os descritores a serem
pesquisados, pois sua escolha implica diretamente no retorno dos resumos e da relevância da
relação com o tema a ser pesquisado.

Nesse sentido, foram definidos 04 descritores

pertinentes à temática da nossa pesquisa, sendo eles: Práticas docentes no ensino médio,
Ensino médio, ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e Acesso à educação superior.
Tendo como referência o período temporal de 2014 a 2018.
Posteriormente à definição dos descritores, realizamos um levantamento das pesquisas
científicas inseridas nos bancos de dados de maneira a possibilitar que encontremos
dissertações e teses referentes a temas afins estabelecendo uma relação entre as produções já
existentes e a presente produção.
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Diante dos levantamentos realizados, apresentamos um cenário do campo das
produções de conhecimentos científicos na área de estudo. Realizamos um filtro na área de
conhecimento, optando por Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.
No quadro 1 a seguir, é possível visualizar a organização do levantamento das
produções no balanço.
Quadro 1 - Dissertações e teses encontradas na pesquisa
Dissertação
Dissertação
Descritores
Teses
Acadêmica
Profissional
Práticas docentes no ensino médio.
03
Ensino médio
2.331
806
680
ENEM
147
40
61
Acesso à educação superior
59
13
25

Total
03
3.817
248
97

Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da CAPES, 2019.

O Quadro 1 apresenta as produções científicas realizadas nos programas de PósGraduação Stricto Sensu nas Instituições de Ensino Superior no Brasil. Podemos observar que
há um alto índice de pesquisas com o descritor ensino médio, e como se torna inviável fazer
uma leitura minuciosa desta quantidade de trabalhos realizados, então, também optamos pelo
descritor: práticas docentes no ensino médio. Desta forma a quantidade de produções reduziu
significativamente, pois encontramos apenas 03 pesquisas com este descritor.
A seguir apresentamos os dados coletados e organizados no quadro, através de gráfico
possibilitando uma análise percentual das produções encontradas.

Gráfico 1 - Percentual das pesquisas encontradas com base nos descritores

2,33%
5,95%

0,07%
Práticas docentes no ensino
médio.
Ensino médio

91,65%

ENEM
Acesso à educação superior

Fonte: CAPES (2019). Elaborado pela autora.

Nas pesquisas realizadas, podemos notar que a maior parte se concentra no descritor
ensino médio, com um total de 91,65% do total das produções. O descritor ENEM apresenta
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5,95% das produções. Já o descritor acesso à educação superior, representa 2,33% das
produções pesquisadas. Com relação ao descritor práticas docentes no ensino médio notamos
que há pouquíssimas produções, apenas 0,07%.
Na sequência, realizamos as leituras dos títulos e dos resumos dos trabalhos indicados
pela filtragem realizada, com o intuito de encontrarmos produções que pudessem contribuir
com nossa pesquisa. Sendo assim, selecionamos 10 produções entre os 04 descritores com
maior relevância para este trabalho. As produções foram selecionadas porque possuem
objetivos que apresentam proximidade aos objetivos de nossa pesquisa.
No entanto, ao iniciarmos as leituras dos resumos do descritor 1, percebemos que as
mesmas não tinham relação com a nossa pesquisa, pois os estudos das práticas docentes no
ensino médio dessas produções não são voltados para o acesso à educação superior.
Posteriormente, iniciamos as leituras das produções do descritor 2, porém devido à grande
quantidade de produções acerca desse descritor: ensino médio, totalizando 3.817 trabalhos,
optamos primeiramente por fazer uma leitura somente dos títulos das produções, e então
selecionamos para este balanço de produção as pesquisas que envolvem o trabalho docente ou
práticas pedagógicas no ensino médio, uma vez que não foi possível obter essas produções
através do descritor 1. Após a leitura dos títulos foram selecionadas 109 produções.
Utilizamos como critérios para seleção dos trabalhos os que apresentaram nos títulos: práticas
pedagógicas, ou trabalho docente, ou professores.
Na sequência, fizemos as leituras dos resumos das produções selecionadas, e optamos
para este balanço de produção, pelas pesquisas que também incluem o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) como objeto de estudos nas práticas desenvolvidas pelos docentes,
visto que o ENEM trata-se de um exame de acesso à educação superior.
Por meio do descritor 2: Ensino médio, selecionamos 4 trabalhos que contribuirão para
a nossa produção, conforme quadro 2 a seguir.
Quadro 2 – Demonstrativo de produções com maiores relevâncias do descritor 2

ANO IES

PROGRAMA

2015

UFSCar

Doutorado

2016

UFPA

Mestrado
Acadêmico

UFES

Mestrado
Acadêmico

2016

TÍTULO
O Exame Nacional do Ensino
Médio: uma política reconstruída
por professores de uma escola
pública paulista
O novo ENEM e a prática
pedagógica em uma escola de
Igarapémiri – PA
Trabalho docente e Exame
Nacional do Ensino Médio: tensões
e dilemas

AUTOR(A)
Juliana Cristina
Perlotti Piunti

Alzyr Gonçalves
de Melo
Kênya Maquarte
Gumes Bregensk
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2017

UERJ

Mestrado
Profissional

Os impactos do Novo ENEM na Marcelo
Vieira
Prática Docente do Professor de Ferreira Ferro
História do Ensino Médio.

Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da CAPES, 2019.

As pesquisas aqui apresentadas com o descritor ―ensino médio‖ possuem em seu
contexto grande importância para nossa pesquisa, pois todas tratam a respeito do trabalho
desenvolvido pelos professores do ensino médio, com ênfase no ENEM, ou seja, este exame
tem direcionado práticas pedagógicas no ensino médio.
A pesquisa de Piunti (2015) tem como objetivo compreender a perspectiva de
professores do ensino médio de uma escola da rede estadual paulista sobre as repercussões do
ENEM em suas práticas profissionais docentes. Melo (2016) busca analisar as práticas
curriculares de professores de uma escola pública de Igarapé-Miri, procurando compreender
as implicações que o exame traz para a configuração das mesmas. Bregensk (2016) investiga
a consolidação do Enem como instrumento que promove mudanças no foco das avaliações e
das práticas pedagógicas no ensino médio. Ferro (2017) tem como objetivo em sua pesquisa
investigar os impactos que o Novo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aplicado a
partir de 2009, sobre o ensino e sobre a prática dos professores de História do Ensino Médio.
Vale ressaltar que esta pesquisa é resultado de um mestrado profissional em História
(ProfHistória), por isso seu desenvolvimento é voltado somente para as práticas dos
professores de História, no entanto, analisa o ensino médio, mesmo que sob a ótica de apenas
uma disciplina.
Essas pesquisas foram selecionadas, pois apresentam proximidade dos objetivos com o
nossa temática. Vale ressaltar que essas quatro produções trazem em um dos capítulos um
breve contexto histórico a respeito do ensino médio no Brasil, o que pode contribuir com as
discussões pretendidas na pesquisa que vamos realizar.
Por meio do descritor 3: ENEM, selecionamos 3 trabalhos que contribuirão para a
nossa pesquisa. Os trabalhos foram selecionados, pois enfatizam o ENEM como um exame
que transformou o ambiente escolar, o dia-a-dia na escola, no entendimento dos gestores,
professores e educandos.

ANO

2014

2017

Quadro 3 – Demonstrativo de produções com maiores relevâncias do descritor 3
IES
PROGRAMA
TÍTULO
AUTOR(A)
ENEM E ENSINO DE GEOGRAFIA: Maria da Penha
O entendimento dos professores e Vieira Marçal
UFU
Doutorado
gestores da rede pública estadual, em
relação ao Exame Nacional do Ensino
Médio e a melhoria da educação básica
PUC
Metrado
Uso dos resultados do ENEM por Simone
Jorge
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Acadêmico

escolas públicas estaduais de campinas:
voz de gestores, professores e alunos
Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e suas implicações no
Mestrado
2017
UFES
contexto escolar: o caso da escola
Acadêmico
estadual de ensino médio ―Emir de
Macedo Gomes‖ em Linhares-es
Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da CAPES, 2019.

Gonçalves

Keila
Cristine
Ferrari Peroba

Nas produções apresentadas o ENEM é o tema central das pesquisas, destacando as
implicações no cotidiano das escolas bem como evidenciando as percepções dos gestores,
docentes e estudantes com relação à melhoria da educação. Marçal (2014) tem como objeto de
pesquisa o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e suas repercussões no ensino de
Geografia e nas escolas da rede pública estadual mineira. Gonçalves (2017) aponta como
objetivo os usos do resultado do Enem por escolas públicas estaduais do município de
Campinas, na percepção de gestores, professores e alunos, visto que o exame passou a
escalonar escolas de ensino médio em rankings, apontando as de melhores e piores resultados.
Peroba (2017) se concentra em verificar em que medida o ENEM tem influenciado no
processo de ensino-aprendizagem na escola pública de ensino médio.
As 3 pesquisas apresentam análises do ENEM, sua concepção, metodologia, o
processo histórico, as possíveis contribuições e contradições na melhoria da qualidade de
ensino. Também enfatizam as mudanças ocorridas nas escolas públicas após sua reformulação
em 2009.
Por meio do descritor 4: Acesso à educação superior, também selecionamos 3
trabalhos que contribuirão para a nossa pesquisa. Os trabalhos foram selecionados neste
descritor, porque pesquisaram a respeito da democratização do acesso à educação superior,
especialmente a lei de cotas 12.711/2012. Segue quadro 4 com as referidas produções:
Quadro 4 – Demonstrativo de produções com maior relevância do descritor 4
PROGRAMA
TÍTULO
AUTOR(A)
Perfil
dos
ingressantes
na Luiz
Francisco
Mestrado
Universidade do Estado de Mato Borges
2017
Unemat
Acadêmico
Grosso: implicações do sisu no
processo de democratização do acesso
Movimentos de democratização do Silvana Rodrigues
acesso: análise do perfil dos inscritos de Souza Sato
2018
UFSC
Doutorado
e classificados à Universidade Federal
de Santa Catarina em perspectiva
longitudinal (2001-2015)
A
equidade
no
acesso
às Wendson
Max
Mestrado
universidades federais e a aplicação Silvino
2018
UFERSA
Acadêmico
da ação afirmativa de regionalidade na
UFERSA
Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da CAPES, 2019.
ANO

IES
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No que se refere ao descritor ―acesso à educação superior‖, as pesquisas selecionadas
encontradas tratam da democratização do acesso, ou seja, trazem um contexto de como a
democratização do acesso à educação superior possibilitou o ingresso dos estudantes de todas
as raças, classes econômicas e sociais nas instituições de ensino superior (IES). Borges (2017)
investigou a adesão ao Sistema de Seleção Unificado (SiSU) no Campus Universitário de
Cáceres e sua relação com o processo de democratização da instituição, procurou evidenciar
se o ingresso continua democratizado, visto que a universidade já possuía um processo de
acesso de democratização antes da implantação do SiSU. Sato (2018) também analisou a
democratização do acesso à educação superior, mas por meio dos perfis dos inscritos e
classificados nos concursos vestibulares da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
entre os anos de 2001 e 2015. Sato (2018) afirma que os perfis sofreram mudanças
significativas a partir da implementação das Políticas de Ações Afirmativas (PAAs) no ano de
2008, e ainda destaca que essa alteração ficou mais evidente após a promulgação da Lei nº
12.711/2012, que trata da reserva de vagas para estudantes que cursaram o ensino médio em
escolas públicas, renda familiar e a autoclassificação racial. Silvino (2018) analisou a inclusão
na universidade de grupos historicamente desassistidos, sendo os egressos do ensino médio de
escolas públicas, os pretos, pardos e indígenas, as pessoas de baixa renda, e os deficientes,
através da Lei de Cotas 12.711/2012. Silvino (2018) relata que a lei está sendo eficaz, pois
está possibilitando a democratização do acesso à educação superior ao grupo em foco,
entretanto, ainda é preciso uma seleção mais criteriosa no sentido de diminuir obstáculos da
implantação, como a conferência de dados de renda e tipo de escola, bem como deve
aprimorar a comprovação da cota por raça, atentando às diferenças regionais da cota por renda
e às diferenças entre as escolas estaduais e federais.
Através deste balanço de produção foi possível encontrar pesquisas significativas com
relação ao tema da nossa pesquisa, pois percebemos que os pesquisadores também tiveram a
preocupação de compreender como as práticas dos professores, ou o trabalho desenvolvido na
escola pode oportunizar aos estudantes serem aprovados nos exames de seleção que dão
acesso à educação superior e também as contribuições das pesquisas referentes ao processo de
democratização do acesso à educação superior.

3 Considerações finais

O balanço de produção indica existência de pesquisas sobre todos os descritores
escolhidos (práticas docentes no ensino médio, ensino médio, ENEM, acesso à educação
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superior), possibilitando uma visão mais ampla das produções já existentes sobre a temática a
ser estudada, ainda que com grande diferença de quantidade entre eles, no entanto, há que se
dar maior atenção à relação entre os dois níveis: educação básica e educação superior. Neste
sentido, a pesquisa que propomos busca esta relação por meio da análise das práticas docentes
no ensino médio.
Consideramos que realizar este balanço de produção das pesquisas científicas através
de consultas dos títulos e resumos das dissertações e teses através do banco de dados da
Capes, contribuiu de forma expressiva para aprimorar nossos conhecimentos a respeito da
temática que estamos pesquisando, bem como compreender os objetivos que foram
ressaltados nas produções pesquisadas.
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DA EXPERIÊNCIA POLÍTICA EM PÔSTERES NO 1° MODULO DE
DIREITO DA FCARP: UM RELATO POLÍTICO-ACADÊMICO
Autor: Jefferson Luiz Scotti (FCARP) – scottijeffersonluiz@gmail.com
Coautor: Jefferson Antonione Rodrigues (FCARP / UNEMAT) – drjeffersonrodrigues@gmail.com
Coautor: Gabriel Salazar Curty (UNEMAT) – gabecurty@gmail.com
RESUMO
Pela busca de um modo ágil, célere e criativo a disciplina de Ciência Política e Teoria Geral do Estado do curso
de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP promove todos os anos o seu seminário interno e
externo com apresentação pôsteres confeccionados pelos acadêmicos do 1° módulo do curso. A Faculdade
Católica Rainha da Paz – FCARP, localiza-se na região do Vale do Jauru/MT e atende uma demanda
educacional oriunda de 18 municípios que a cerca. O curso de Direito da IES é destaque em diversos âmbitos
devido às suas práticas de formação, alicerçadas num ensino aprendizagem mais atrativo academicamente, bem
como de destaque junto à aplicabilidade diferenciada das formas de transmissão/aquisição de conhecimento.
Neste ano de 2019, o curso realizou sua já tradicional atividade cercada por 04 (quatro) temáticas relativas às
políticas enfocando os âmbitos jurídico e social tais como: Voto, verdade e representação; A política da justiça
no Brasil; Democracia no Brasil; e, Direito e o Processo Político de Redução das Desigualdades. Para realização
das atividades os acadêmicos pautarem-se junto aos métodos bibliográfico, dedutivo e fenomenológico,
embasados em Merleau-Ponty. Além disso, os acadêmicos junto ao docente responsável pela cadeira da
disciplina pautam-se inclusive numa forma de avaliação mais atrativa e diferenciada, o que garante muito mais
estímulo e dedicação juntos a prática da atividade proposta e que já ocorre na IES a 10 anos.
Palavras-chave: Política. Direito. Experiência.

1 INTRODUÇÃO
―Não somos mais nem menos que ninguém; somos iguais e diferentes. E não
levamos nada; só deixamos o que compartilhamos.‖
R. Duart

Bem-aventurados aos que chegam ao curso de bacharelado em Direito e acreditam
piamente que irão diretamente aos estudos intrínsecos, dogmáticos e positivistas da lei. Ledo
engano! Os primeiros módulos dos mais clássicos cursos de Direito do país necessitam
exercitar junto à formação acadêmica inicial os pilares norteadores da formação daquilo que
se entende como ordenamento jurídico que, por sua vez, é o ditador das regras de conduta que
regem a vida em sociedade. Tais pilares sustentam-se por intermédio da promoção de um
ensino pautado na Filosofia, Sociologia, Ciência Política e História basicamente, pois tais
disciplinas formam o arcabouço jurídico fundamental que mais tarde será difundido junto ao
desenrolar do curso em suas matrizes com os pensamentos de doutrinadores clássicos como
Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Hobsbawm, Foucault e outros.
Assim, para tornar mais atrativo os módulos iniciais de formação jurídica o curso de
bacharelado em Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP, Araputanga/MT,
proporciona aos seus acadêmicos desde o 1° Módulo atividades práticas, coletivas e reflexivas
que proporciona aos seus acadêmicos uma visão global não só do universo jurídico, como
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também da vivência em sociedade como um todo com destaque à percepção da importância
do Direito em todas as fases ou processos evolutivos da sociedade.
Consequentemente, o ministro da cadeira de Ciência Política e Teoria Geral do Estado da
IES (Instituição de Ensino Superior) realiza a cerca de 10 (dez) anos o Seminário Interno e
Externo de Política e Sociedade. A cada ano, são novas temáticas que proporcionam a
transmutação da reflexão empírica para a concepção teórico-jurídica, com ênfase no social e
no humano (missão da IES) para desfragmentar os ditames do ensino puramente bancário,
dando ênfase ao ensino dialético e zetético que, embasado na teoria crítica do Direito, fornece
possibilidade de inserção das virtudes individuais e coletivas de cada aprendiz das ciências
jurídicas junto à formação acadêmica.
Neste processo de produção, aquisição e demonstração do conhecimento, os acadêmicos
se organizam em grupos e, sorteiam os temas propostos pelo docente. Uma vez efetuada esta
primeira etapa, os acadêmicos se organizam e estudam os temas propostos para apresentação
em forma de seminário interno para, posteriormente efetuarem tal apresentação ao público
junto ao hall de entrada da IES, onde todos os acadêmicos e colaboradores da instituição são
convidados para participarem de tal evento. Os acadêmicos nesta apresentação externa
expõem os seus pôsteres à comunidade local (interna e externa) proporcionando dentro da
instituição um ambiente acolhedor e de transformação que, por sua vez, estimula a troca de
experiências e aquisição de conhecimentos de maneira muito mais prazerosa por intermédio
do diálogo.

2 DA PROPOSIÇÃO TEMÁTICA E EXPOSIÇÃO
Para a realização do evento deste ano, os temas propostos, pelo docente da disciplina,
abrangeram as seguintes proposições temáticas: Voto, verdade e representação; A política da
justiça no Brasil; Democracia no Brasil; e, Direito e o processo político de redução das
desigualdades.
Os temas propostos contemplam o conteúdo da matriz curricular do curso de Direito da
IES e são instigados pelo docente à correlação junto ao momento político atual vivido.
Dentre tais proposições temáticas importante destacar as possibilidades de discussão em
cada tema, quais sejam:
a. Voto, verdade e representação. A temática permite a discussão sobre a origem e
necessidade do voto, com ênfase no papel da representação popular, quer seja,
modalidade de voto no Brasil e forma de representação e exercício do governo,
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estimulando uma análise profunda das propostas dos governantes em tempos de
política, junto ao exercício das suas manobras pela conquista do poder (comícios,
programa eleitorais etc.) e a aplicabilidade da verdade. Enfatizando que uma das
principais virtudes do sistema jurídico é a busca pela verdade dos fatos, o que nos
permite reverenciar e refletir a partir do poema de Carlos Drumond de Andrade, ―A
porta da verdade‖.
b. A política da justiça no Brasil. Referida proposta estimula os aprendizes das ciências
jurídicas à busca pelo conceito e entendimento do verdadeiro sentido da política e suas
nuances sociais, bem como se dá a sua aplicabilidade no país, possibilitando ainda
obter um paralelo junto ao pensamento dos clássicos pensadores da política, tais como
Nicolau Maquiavel, com a obra ―O Príncipe‖, que é considerado desde 1513 o manual
da política e o conceito de política dado por Hannah Arendt. Com ênfase nesta
proposta reflexiva discute-se ainda o conceito de justiça, reverenciando ―A justiça em
Aristóteles‖ e as ―Teorias da Justiça‖ em John Rawls (filósofo contemporâneo), cujo
enfoque de estudos pauta-se na busca de uma justiça verdadeira, entendendo que a
mais provável da verdade é a distributiva. Isso dá-nos a possibilidade de reflexão
sobre a distribuição de forma igualitário e/ou equânime da justiça junto à vida em
sociedade.
c. Democracia no Brasil. Enquanto regime de governo exercido em nosso país a
democracia é uma fonte de grandes discussões até a contemporaneidade, tendo em
vista a sua aplicabilidade e/ou utilização tanto por parte dos governantes quanto dos
governados. Isso permite a reflexão de pensamento e estudo amparados nos modelos
de democracia de Lijphart, bem como Karl Marx com a estratificação da sociedade e
ainda, Marilena Chauí com as percepções de ideologia e imposições às massas. Afinal
qual democracia é a nossa?
d. Direito e o processo de redução das desigualdades. O desenvolvimento desta temática
permite aos acadêmicos estabelecer um paralelo sobre o fiel papel do Direito,
enquanto ciência social aplicada e a redução das desigualdades que o mesmo deve ter
como intuito primeiro, afinal o Direito tem como proposta ser o garantidor da paz e da
justiça social, isso permite salientar a importância da redução das desigualdades. Será
que o processo de elaboração e criação de leis é tão eficaz que visa à redução das
desigualdades, promovendo em idolatria o princípio da igualdade tão velado por nossa
Carta Magna em excelência? Diante uma sociedade tão diversificada em culturas e
paradigmas o Direito tem cumprido fielmente para com o seu intuito primeiro, quer
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seja, equiparar e reduzir as desigualdades em prol de um Estado Democrático de
Direito Social, como salienta Dalmo de Abreu Dallari?
Durante a exposição de pôsteres, os acadêmicos se organizam dentro de seus grupos
ofertando aos visitantes folders e panfletos ilustrativos e reflexivos acerca das temáticas
apresentadas, organizam cerimonial para realização de convites à todos os acadêmicos da
instituição, não somente aos integrantes do curso de Direito, afinal a abrangência dos temas é
geral. E, por fim, organizam lista de presença/participação dos envolvidos na atividade que
tem registro junto ao site da IES (www.fcarp.edu.br) e arquivo junto aos documentos do curso
de Direito.
3 DOS RELATOS ACADÊMICOS E DOCENTE DA ATIVIDADE FORMADORA
A participação tanto acadêmica quanto docente, em todos os anos de realização do evento
sempre fora muito ativa, porém neste ano despertou um interesse maior por parte de toda a
comunidade universitária que contou também com uma participação relevante da
comunidade, vez que a atividade fora divulgada com antecedência junto ao site da IES e no
programa de rádio ―FCARP em Sintonia‖, programa de responsabilidade social da faculdade.
Importante salientar ainda que, no que tange ao processo avaliativo da atividade os
acadêmicos são instigados com questionamentos e debates durante todo o período da
apresentação/exposição dos trabalhos que ocorrer junto ao hall de entrada da IES. Os
avaliadores são acadêmicos escolhidos pelo docente, ministro da disciplinar de forma
esporádica dentro dos semestres letivos do curso de Direito e, estes por sua vez, não são
identificados quer seja, a avaliação acontece espontaneamente o que permite que os
acadêmicos avaliados não se sintam pressionados para com o exercício da atividade proposta.
Assim tal propositura vem de encontro com a ensinabilidade das virtudes de Bárbara Freitag e
Paulo Freire com o ensino libertário e autônomo.
Dentre os relatos dos acadêmicos de docentes vários podem ser destacados, porém
elencamos apenas alguns dos que compõem o portifólio arquivado junto à coordenação do
curso.

Atividades como esta são de extrema relevância junto à formação acadêmica,
principalmente pelo fato de que os acadêmicos são treinados pelos docente da
disciplina deste o primeiro módulo do curso de Direito a participarem de eventos
científicos, proporcionando a eles as maneiras de como devem se portar, fazer uso
da escrita e da oratória, fontes primordiais ao pleno exercício da profissão jurídica.
(Docente do curso de Direito da FCARP, março de 2019)
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Participar da exposição de pôsteres da disciplina de Ciência Política e Teoria Geral
do Estado, num primeiro momento causa um grande temor. Afinal é a nossa
primeira experiência junto ao público e temos que fazer um bom uso da oratória para
exposição de nossos temas, bem como temos que ter uma pesquisa muito bem
fundamentada, pois todos estarão lá para analisar e discutir conosco os temas
propostos. (M.S.F, acadêmica do 1° módulo do curso de Direito da FCARP,
entrevista concedida em março/2019)
Ter a possibilidade de participar da avaliação destes trabalhos que já fazem parte da
história da nossa faculdade é uma árdua, porém muito prazerosa tarefa. Eu que um
dia já passei por essa experiência destaco a importância desta atividade pois hoje
participo dos mais diversos evento acadêmicos em qualquer temor. É por intermédio
da prática de atividades como esta que hoje a nossa faculdade é reconhecida
inclusive internacionalmente, pois participamos, ressalto, dos mais diversos eventos.
(E.F.S., acadêmica do 8° módulo do curso de Direito da FCARP, entrevista
concedida em março/2019).

4 SÍNTESE CONCLUSIVA
―Experiência não é o que acontece com um homem; é o
que um homem faz com o que aquilo lhe acontece.‖
Aldous Huxley

Sinteticamente, a referida proposta de relato enfatiza-se junto à troca de experiência no
exercício da profissão docente junto ao curso de bacharelado em Direito que, por sua vez, em
regra é um curso voltado estritamente à dogmática jurídico-bancária, método tão deplorável
junto à formação pedagógica, pois o aluno torna-se motor condutor de um processo apático e
restrito na construção do conhecimento.
Relatar a experiência da reflexão política frente a exposição de pôsteres em seminário
interno e externo, do curso de bacharelado em Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz –
FCARP, Araputanga/MT é deveras proporcionar um modelo que seja instigador aos
profissionais não só da área jurídica como também dos demais campos de formação
acadêmica. Afinal, a formação universitária hoje necessita de uma reforma geral quanto aos
seus meios prospectivos de inserção de novos profissionais junto ao mercado de trabalho que
encontra-se a cada mais saturado e definhado frente às novas possibilidades de aprendizagem
por intermédio da educação à distância que, possui sim, suas peculiaridades positivas, mas
que hoje oferece riscos à formação acadêmica nas mais diversas áreas de formação
profissional.
5 REFERÊNCIAS
ANDRADE, Carlos Drumond. A porta da verdade. In Pesq. Web. Disponível em:
https://poesiaspreferidas.wordpress.com/2014/09/10/verdade-carlos-drummond-de-andrade/,
último acesso em 14/07/2019.
ARENDTI, Hannah. O que é política? 12 ed. Rio de Janeira: Bertrand. 2018.

2870

BITTAR, Eduardo César. A justiça em Aristóteles. São Paulo: Almedina. 2016.
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática. 2010.
DALARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. São Paulo: Saraiva. 2015.
FREIRE, Ana Maria Araújo. Pedagogia da libertação em Paulo Freire. São Paulo: Paz &
Terra. 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz & Terra. 1990.
FREITAG, Bárbara. O indivíduo em formação: diálogos interdisciplinares sobre educação.
3 ed. São Paulo: Cortez. 1999.
LIJPHART, Arend. Modelos de democracia: desempenho e padrões de governo em 36
países. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2019.
MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Companhia das Letras. 2010.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Rio de Janeiro: Martins
Fontes. 1990.
RAWLS, John. Teoria da justiça. Rio de Janeiro: Martins Fontes. 2000.

2871

EXPANSÃO DOS CURSOS TECNÓLOGOS NO ESTADO DE MATO
GROSSO
Lorena Filipim Souza (PPGE/UFMT) - lfilipim@gmail.com
Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso (PPGE/UFMT) - tecmav@terra.com.br
Resumo
O objetivo deste texto consiste em analisar a expansão dos cursos tecnólogos no estado de Mato Grosso, desde a
promulgação das Leis e Diretrizes Básicas em 1996- LDB/96 até o ano de 2017. Para tanto foi realizada uma
busca bibliográfica e estatísticas a partir dos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional Anísio TeixeiraINEP. Conclui-se possível observar no que se refere ao contexto econômico, social e local evidenciado, a
proliferação da oferta de cursos superiores tecnólogos no Estado de Mato Grosso em consonância com o cenário
político de cada período, sendo um possível indicativo da continuidade das mudanças históricas da educação
proﬁssional nesta região.
Palavras-Chaves: Ensino Tecnólogo. Ensino Superior. Expansão.

1 Introdução

O objetivo deste texto consiste em analisar a expansão dos cursos tecnólogos no
estado de Mato Grosso, desde a promulgação das Leis e Diretrizes Básicas em 1996- LDB/96
até o ano de 2017. Para tanto foi realizada busca bibliográfica de dissertações e artigos em
plataformas e acervos digitais como CAPES, ANPED e Scielo, utilizando ―ensino tecnólogo‖,
―educação tecnóloga‖ e ―ensino superior‖, como descritores para a pesquisa, além da análise
estatística dos dados disponibilizados no Censo da Educação Superior pelo Instituto Nacional
Anísio Teixeira- INEP, sendo analisados para esta pesquisa somente dados que se referem ao
ensino tecnólogo presencial.
A Educação Superior no Brasil é composta por três modalidades: a graduação que
compete à licenciatura e o bacharelado, e a graduação tecnológica, cada uma com
características próprias (ALBUQUERQUE, 2015). Segundo Mello (2009) a expressão
"tecnólogos" surgiu no final do século XX; com a implantação de novas políticas
educacionais, sendo hoje preferência do setor privado.
Porém é necessário diferenciá-lo do Ensino Técnico, permitindo maior compreensão
acerca dos aspectos relacionados a ela, e evitando-se equívocos entre ambas. A Educação
Técnica refere-se ao nível médio de ensino da Educação Profissional, enquanto a Educação
Tecnológica ou Tecnóloga, corresponde ao nível superior, de graduação e pós-graduação,
deste modelo de educação (DURÃES, 2009). Cabe ressaltar que a formação de um indivíduo
pode ocorrer em diversas circunstâncias seja ao longo de sua vida, por meio da experiência,
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em alternância ou diretamente na sala de aula. Todavia, a formação atual para o mundo do
trabalho requer que as pessoas sejam cada vez mais polivalentes. Para Araújo, Dias e Tomasi
(2017), a educação na sociedade moderna, encontra-se diante da necessidade da formação de
um cidadão emancipado e consciente dos usos e formas da tecnologia de modo a preencher e
intermediar as novas demandas na sua formação.

2 Aspectos expansionistas dos cursos superiores de tecnologia

Desde seu surgimento, o Ensino Tecnólogo, foi caracterizado como de natureza
profissional, ou seja, interligada a Educação Profissional, atribuindo-a caráter de treinamento
para a produção, resultado da rotulação da educação profissional como responsável por
"ensinar a fazer", sendo destituída da visão crítica dos processos sociopolíticos e culturais que
cercam a ação educativa (ALBUQUERQUE, 2015).
Segundo Machado (2008), a expectativa do governo militar era que cursos de curta
duração satisfizessem várias demandas como: a formação de força de trabalho de nível
superior a qual vinha sendo solicitada pelo padrão de desenvolvimento do país; a falta de
técnicos administrativos e burocráticos ajustados à tecnocracia; e a pressão reivindicatória da
classe média por mais vagas nas universidades públicas.
No ano de 1978, três Escolas Técnicas Federais, nos Estados do Paraná, Minas Gerais
e Rio de Janeiro; foram então, transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica.
Essa mudança estabeleceu a tais instituições de ensino mais uma atribuição: "formar
engenheiros de operação e tecnólogos, processo esse que se estendeu, mais tarde, às outras
instituições da rede" (PACHECO; PEREIRA; SOBRINHO, 2009, p. 5).
Diante de tal situação,

Retomava-se o esforço iniciado com a reforma universitária de 1968, para a
ampliação do número de cursos de curta duração ofertados por instituições não
universitárias, visando redirecionar a demanda pela universidade para o mercado.
Instalou-se, pois, uma tendência de estruturação da educação técnica e tecnológica
que foi acentuada, em 1997, com o Decreto nº 2208, o qual propiciou a separação da
educação técnica do ensino médio, com a extinção dos cursos técnicos integrados, a
priorização dos cursos superiores de tecnologia, a "cefetização" das Escolas
Técnicas e a criação da Universidade Tecnológica do Paraná (PACHECO;
PEREIRA; SOBRINHO, 2009, p. 5).

Tendo em vista, a redemocratização do Brasil, na década de 1980, inicia-se também o
processo de Reforma do Estado, sob forte influência da lógica neoliberal (PERONI, 2013).
Cabe aqui ressaltar que o termo Reforma do Estado, discutido pelo Grupo de Pesquisa e
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Estudos em Políticas Educacionais- GEPDES, não possui como características a Reforma em
sua totalidade, mas sim como base o fato de que o projeto neoliberal, implementado a partir
da década de 1980, estabelece a minimização do Estado no tocante às políticas públicas, à
liberação das forças de mercado e à liberdade da iniciativa econômica como bases centrais
(OLIVEIRA, et al 2005). A partir disso, ocorre a expansão da educação, prioritariamente na
rede privada, enquanto a rede pública passa por um processo de estagnação, acompanhada
pela terceirização de serviços, bem como o pagamento de taxas em instituições de ensino
públicas, além de algumas tentativas de privatização do ensino público (TAVARES, 2012).
Na década de 1990, surgem de maneira intensiva todos os impulsos à proliferação e à
diversificação da oferta de cursos tecnológicos no país, cobrindo um leque amplo de áreas
profissionais, em especial com a promulgação da Lei Federal nº 8.948 de 08 de dezembro de
1994, a qual instituiu o Sistema Nacional de Educação Tecnológica (MACHADO, 2008).
A educação no período da década de 1990, de acordo com Escott e Moraes (2012),
continua a ser ideologicamente vista, como uma possibilidade de mobilidade social e como
um meio de oportunidades no que se refere ao campo de produção. Benevides e Santos
(2013), ainda salientam que a década de 1990, especificamente nos últimos anos do século
XX, foram marcadas por um desemprego crescente e estrutural, bem como por uma
precariedade do trabalho no Brasil. A educação e campo econômico passam a ter um vínculo
muito estreito; e o reflexo disto foi de utilizar a educação como mecanismo de difusão e de
novo ideário do capital. Tendo em vista a abertura propiciada pela LDB 6, e decorrente das
legislações seguintes que tratam das instituições de ensino superior, observou-se uma
ampla oferta de graduações tecnológicas em diversas áreas, com denominações variadas e
algumas com perﬁs bastante similares (FAVRETTO; MORETTO, 2013).

3 Os cursos superiores de tecnologia: Brasil, Centro Oeste e Mato Grosso
De acordo com Souza (2012), o Decreto nº. 2.208 de 17 de abril de 19977 é um
marco para os CST´s8, sendo criado para regulamentar os artigos 39 e 42 da LDB, que
6

A partir de 1996, após a LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, foram realizadas mudanças do ensino
profissional, havendo a separação do ensino técnico do ensino propedêutico. Com isso, a Escola Técnica Federal
de Mato Grosso passou a oferecer, separadamente, o ensino médio (antigo propedêutico) e o ensino profissional
de nível técnico e nível básico.
7
Os autores Trein e Ciavatta (2006) apontam que com o Decreto nº 2.208/97 foram desfeitas todas as ilusões em
torno de uma formação profissional emancipadora. Somente com sua revogação, por meio do Decreto nº
5.154/2004, que reacenderem as expectativas em uma sociedade cuja hegemonia estava nas leis do lucro do
capital. Assim como o primeiro decreto representou o macro legal da educação profissional e tecnológica no
Governo FHC. O segundo decreto, que revogava o decreto de 2.208/1997, serviu de base para orientar os rumos
da Ensino Profissionalizante Tecnológo nos Governos Lula e Dilma Rousseff.
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trata sobre a educação profissional, até então não regulamentada. Sendo então a educação
dividida

em

três

níveis:

básico,

destinado

a

qualificação,

requalificação

e

reprofissionalização dos trabalhadores, independente da escolaridade prévia; técnico,
destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do
ensino médio; e tecnólogo, correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica,
destinado a egressos do ensino médio e técnico (BRASIL, 1997, art. 3º).
Salienta-se ainda que, a partir da sanção do citado Decreto,

[...] a educação profissional de nível tecnológico vem experimentando crescimento
substancial. Em meio a esse processo, os cursos superiores de tecnologia ganharam
nova dimensão e reiniciaram sua trajetória no cenário educacional brasileiro. Nesse
sentido, esses cursos representam, a nosso ver, um esforço estratégico do Ministério
da Educação com vistas às mudanças que já vêm ocorrendo no mundo do trabalho,
na economia nacional e internacional, e nos sistemas sociais (SOUZA, 2012, p. 16).

Durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso são realizadas ainda mais
algumas alterações na legislação da educação profissional tendo em vista a redução de gastos
do Estado e, ainda de ampliar o estímulo à iniciativa privada (RIEDER, 2011). Diante disso, a
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, estabelece:
Art. 47 A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas
unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria com
Estados, municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não
governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos
estabelecimentos de ensino (BRASIL, 1998 - grifo meu).

Salienta-se ainda que, desde 1998, a expansão dos CST´s levou à criação de cursos
com projeto pedagógico de baixa qualidade, não passando de meros cursos técnicos
remodelados

ou

bacharelados

empobrecidos,

e

especializados

demais

para

que

proporcionassem formação adequada (MACHADO, 2008).
Em relação ao ensino superior, destaca-se que se o governo alegava que os
cursos superiores de graduação geravam um alto custo aos cofres públicos e
ainda apresentavam um currículo rígido de ensino, que impossibilitava a
integração do conteúdo estudado aos anseios do setor produtivo. Logo, o
governo incentivou a expansão dos cursos superiores não universitários, ou seja,
os cursos superiores de tecnologia, como sendo a alternativa viável para a
solução da crise estrutural entre o setor produtivo e a sociedade causada pela
falta de postos de trabalho (MORAIS, 2015, p. 58).

8

Nesta pesquisa os Cursos Superiores de Tecnologia poderão ser citados com a sigla CST´s.
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Corroborando com os achados legais citados até então, e ao analisarmos os dados
disponíveis no Gráfico 1, que dispõem sobre a oferta de cursos superiores tecnólogos no
período dos anos de 1996 a 2017 no Brasil, Centro Oeste e Mato grosso, nota-se que
entre os anos de 1996 e 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, houve
um decréscimo do número de cursos tecnólogos, vindo a ser ofertado com maior
intensidade a partir do ano de 1998, acompanhado de um nível ascendente, porém estável
e tangível até o ano de 2002, ano em que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito, quando
então obtém acentuada subida no número de oferta de cursos tecnólogos presenciais.
Analisando o contexto político educacional deste período, após o operário e líder
sindical Luiz Inácio Lula da Silva, ser eleito Presidente da República em 2002 e, com auxílio
internacional, são realizadas mudanças do Ensino de Primeiro e Segundo graus, por meio de
leis próprias, as quais visavam preparar farta mão de obra para a produção, desviando para a
opção técnica e proﬁssional, a massa de estudantes que, buscavam o ensino superior
(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2011). Culminando em uma intensa redefinição dos rumos da
educação superior no país pendendo para uma aproximação desta com o mercado
(FAVRETTO; MORETTO, 2013).

Com a mudança de governo, a partir de 2003, retomaram-se os debates para
promover mais uma reforma no ensino superior. [...] foram implementadas medidas
no sentido de promover projetos de inovação e pesquisa cientíﬁca e tecnológica no
ambiente produtivo, por meio de parcerias entre universidades e empresas, com
vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento
industrial do país. Ainda, para assegurar a qualidade da educação superior, foi
instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
apresentando uma nova proposta avaliativa, com ênfase em dimensões que vão para
além do ensino, da pesquisa e da extensão, e criando mecanismos de avaliação
concomitantes para as instituições, os cursos de graduação e os alunos integrantes
deste sistema. Complementarmente, o governo federal adotou alguns mecanismos
para viabilizar o acesso ao ensino superior para alunos que não têm condições de
pagar pelo ensino privado (FAVRETTO; MORETTO, 2013, p. 411).

Segundo Morais, a oferta de cursos em educação tecnológica pela Rede Federal, em
Mato Grosso foi iniciada em 2001, com criação do CST em Alimentos, e dos demais CST´s
surgiram a partir de 2003, sendo: CST em Controle de Obras e o CST em Sistemas para web.
a oferta de CST era apenas interior, sendo ofertado um curso na área de concentração
engenharia, produção e construção e, o curso de tecnologia em alimentos. Somente a partir de
2003, a oferta de CST foi iniciada na capital, sendo ofertados um curso na área de
concentração de engenharia, produção e construção e dois cursos na área de agricultura e
veterinária.
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Conforme descreve Tavares (2012), embora tenha sido dada uma preferência ao
estabelecimento de parcerias, inclusive por meio da iniciativa privada, para a criação de novas
unidades de ensino por parte da União, a Lei nº 11.195/2005, por sua vez, é considerada um
marco histórico em razão de propiciar, de modo legal, a retomada da expansão da Rede.
Contudo, visando vencer tal desafio, o governo Lula lança o Plano de Expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFET), mediante um investimento de R$
1,1 bilhão, sendo a sua operacionalização dividida em duas fases distintas.
Gráfico 1 – Número de cursos superiores de tecnologia presencial, por categoria administrativa –
Brasil; Centro Oeste; Mato Grosso – 1996 a 2017.
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De acordo com Souza (2012, p. 138), "a proposta de expansão é considerada por seus
idealizadores como o momento de maior crescimento da rede de todos os tempos da sua
história". Tavares (2012) relata que o referido Plano de Expansão foi lançado ao final do
primeiro mandato, entre os anos de 2003 a 2006, e por este motivo o governo acaba por
concentrar a maior parte das ações, em seu segundo mandato, isto é, entre os anos de 2007 a
2010, o que pode ser contraposto através da análise do gráfico 1, já que a expansão dos cursos
tecnólogos se mostram ascendentes desde o primeiro mandato do então presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

3.1 O ensino tecnólogo público e privado no estado de mato grosso
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No estado de Mato Grosso, assim como em todo o Brasil, o ensino público e privado
denota de olhares específicos para sua expansão. Em 2007, foi lançada a segunda fase do
Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tendo como
meta entregar à população mais 150 novas unidades, perfazendo um total de 354
unidades até o final de 2010, cobrindo todas as regiões do país, oferecendo cursos de
qualificação, de ensino técnico, superior e pós-graduação, sintonizados com as
necessidades de desenvolvimento local e regional. Tal fato colaborou para que neste
período tenha se concretizado o aumento da oferta de cursos tecnólogos na rede pública
no estado de Mato Grosso, conforme mostra o Gráfico 2, que dispõem sobre a oferta de
cursos tecnólogos presenciais público e privado no Estado de Mato Grosso. Porém
verifica-se que mesmo com o incentivo para política de expansão da rede pública, o setor
privado ainda se mantém com ofertas de cursos tecnólogos em maior número.
Gráfico 2 – Número de cursos superiores de tecnologia presencial em instituições públicas e privadas
– Mato Grosso – 1996 a 2017.
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A Lei nº. 11.8929 aprovada em 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica no âmbito do sistema federal de ensino
mediante a integração dos CEFETs, escolas técnicas federais, escolas agrotécnicas federais e
escolas técnicas vinculadas às universidades federais à RFET, formando os institutos federais
9

Conforme a Lei 11.892/2008, art. 2º: ―Os IF são instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino‖. Nota-se nesta definição que, o IF seria uma instituição diferenciada das demais
instituições de ensino no País, pois deveriam ofertar cursos de nível superior (educação superior); cursos de
formação inicial (educação básica); cursos técnicos (educação profissional), com foco na profissionalização e na
tecnologia, tanto na modalidade presencial bem como na modalidade à distância.
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de educação, ciência e tecnologia (IFETs) (TURMENA; AZEVEDO, 2017). Por outro lado,
em 2010, com a eleição de Dilma Rousseff, foi possível garantir não apenas a conclusão de
tais metas previstas, entre 2005 e 2010, e sua continuidade por meio do lançamento de uma
terceira fase de operacionalização voltada à expansão da Rede Federal (TAVARES, 2012).
Segundo descreve Morais (2015), no Estado de Mato Grosso, o debate sobre o
processo de transformação para Instituto Federal se desenrolou de forma semelhante ao que
aconteceu no cenário nacional. Após a transformação para IFMT, as características dessa
nova instituição foram sendo redesenhadas reunindo as estruturas existentes àquelas que
seriam construídas ao longo das fases da expansão da Rede Federal. E conforme estabelecido
na Lei nº 11.894 de 29 de dezembro de 2008, tais instituições deveriam ofertar a educação
profissional nos níveis médio e superior, na modalidade presencial e a distância, e de modo
especial, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.
Logo, a implantação de um novo câmpus no território matogrossente deveria,
prioritariamente, ser preconizada, buscando-se estudos sobre a situação econômica, social e
cultural no município em que câmpus seria instalado. Assim, a criação dos novos câmpus do
IFMT buscava encontrar os elementos que justificasse a expansão da Rede Federal,
considerando o Plano de Desenvolvimento da Educação para Educação Profissional e
Tecnológica (MORAIS, 2015). Concomitantemente ao processo de consolidação do IFMT,
além da criação de novos câmpus, também houve uma expansão de suas atividades em vários
municípios, por meio da implantação de Núcleos Avançados. Contudo, atualmente, tem-se
um total de 18 CEFETs e suas 33 Unidades de Ensino (UNEDs), vinculadas aos CEFETs
(CAZAROTTI; BERNARDES, 2018).
No que tange o ensino privado, Mato Grosso até meados da década de 1990, contava
com apenas uma universidade privada, a Universidade de Cuiabá (UNIC), mantida pela União
das Escolas Superiores de Cuiabá. A partir do ano 2000 assiste-se à transformação de duas
IES privadas em centros universitários: a Associação Educacional Cândido Rondon passa a se
chamar Centro Universitário Cândido Rondon (UNIRONDON), as Faculdades VárzeaGrandenses passam a ser Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG). Ainda a partir
de 2002, novos grupos educacionais privados surgiram dando início ao processo de aquisições
de instituições privadas por grupos educacionais nacionais (GIANEZINI, 2015).
Em 2007, surge em Mato Grosso, o grupo Objetivo, mantenedor da Universidade
Paulista (UNIP) e presente em diversas cidades do país, instala-se na capital por intermédio
do Instituto Cuiabá de Educação e Cultura (ICEC - antigo IESMT). No ano seguinte, o grupo
Anhanguera Educacional, também de originário do Estado de São Paulo, adquire duas IES:
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uma em Rondonópolis, a Faculdade do Sul de Mato Grosso (FACSUL) mantida pelo Centro
de Ensino Superior de Rondonópolis (CESUR); e outra em Cuiabá, a Faculdade Centro
América (FACAM), passando a iniciar as suas operações no estado (GIANEZINI, 2015).
Nesta perspectiva, compreende-se que em Mato Grosso:
[...] a diversificação provocada pelo processo de expansão da educação superior em
MT, pode ser compreendida como: (a) resultado de mudanças econômicas, que vão
exigir maior (e mais diversificada) qualificação profissional e técnica, no contexto
da inserção do Estado em uma sociedade globalizada, com base na informação; e (b)
decorrência, segundo a natureza cultural, da possibilidade de ascensão social por
meio da formação em nível superior. Para atender a essas exigências diversas, Mato
Grosso vai contar com a presença de todos os tipos de IES, tanto por organização
acadêmica: universidade, centro universitário, faculdade e instituto de educação,
quanto por categoria administrativa: pública (municipal, estadual e federal); e
privada (filantrópica, confessional ou comunitária; e particular em sentido estrito)
(GIANEZINI, 2015, p. 383).

Diante disso, evidencia-se que no território matogrossense o processo educacional,
sobretudo no que tange os CST´s, também foi todo estruturado de uma forma coletiva
partindo-se dos pressupostos de que tanto a escola, quanto a formação tinham em vista
atender aos postos de trabalho. Ainda, embora parte da sociedade pouco conheça sobre
educação tecnológica como formação superior, assim como em todo país, pois
bacharelados e licenciaturas são historicamente as modalidades mais conhecidas, os
tecnólogos representam grande parcela de graduação ofertada atualmente, em especial na
rede privada dentro do estado de Mato grosso.

4 Considerações finais

Observou-se que as mudanças na Educação Profissional e Tecnológica dos anos 1990
representaram impulso à expansão quantitativa dos cursos superiores de tecnologia,
particularmente na rede privada no estado de Mato Grosso. Percebe-se ainda que, o
surgimento constante de novas tecnologias, assim como as mudanças sociais, econômicas e,
sobretudo, a criação de novos produtos e mercados estimularam a necessidade de maior
qualificação do trabalhador, associado aos fatores políticos que subverteram da educação para
alavanque e ascensão econômica.
Diferentemente do governo Fernando Henrique Cardoso, que justificou a restrição da
expansão da formação profissional pelo alto custo da mesma, principalmente no tocante ao
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ensino médio, o governo Lula busca realizar a continuidade dessa expansão, porém de
maneira mais ordenada e hierarquizada.

A busca por solucionar os problemas

socioeconômicos em âmbito regional visando o desenvolvimento, é destacada nos
documentos oficiais e na criação dos Institutos Federais, uma vez que a criação e implantação
desses institutos está vinculada ao fortalecimento e expansão dos CST´s, e sobretudo das
relações sociais capitalistas em regiões distantes geograficamente dos grandes centros urbanos
(TURMENA; AZEVEDO, 2017), destacando-se neste , o interesse e esforço pela expansão do
setor público, esquecido e estagnado no governo anterior.
Nota-se também um amplo esforço do Estado em ampliar a oferta e interiorizar a
educação pública federal, com a criação dos Institutos Federais e ampliação de campi, como
ocorreu no Estado do Mato Grosso. Porém conclui-se que tais incentivos ainda não foram
suficientes para que o ensino público tecnólogo obtivesse a mesma expansão vista pelo ensino
privado dentro do estado. No que se refere ao contexto econômico e local evidenciado, a
pesquisa sobre a expansão não só dos cursos tecnólogos, mas também em sua totalidade, se
faz importante e relevante quando associada e equiparada ao cenário político educacional.
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Resumo:
Ao dia dezesseis de julho de 2019 pela primeira vez na história da Universidade Federal de Mato Grosso ocorreu
um corte do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. No dia seguinte, o Ministério da Educação
lança o programa Future-se, anunciado enquanto solução à suposta crise financeira vivenciada pelas
Universidades Públicas Federais brasileiras. O artigo que apresentamos tem por objetivo analisar este programa
que tem sido apelidado de Fature-se por segmentos dos movimentos sociais da educação de ensino superior.
Estes defendem que se trata da proposta mais audaciosa de mercantilização já apresentada por governos no
Brasil, subjugando o ensino superior público aos ditames do mercado financeiro. Para tanto, no delineamento
metodológico são utilizadas as técnicas: de revisão teórica do objeto e análise documental para produção das
informações, e a técnica de análise compreensiva para construção das reflexões críticas diante dos resultados. A
primeira adotada com vistas a retomar transformações da dinâmica do capitalismo a partir de 1970 e seus
impactos sobre as políticas sociais, e a segunda com a finalidade de aglutinar excertos divulgados sobre o projeto
Future-se para posterior produção das análises. No tocante aos resultados, tem-se que o conjunto de
possibilidades indicadas pelo programa com vistas à reestruturação do ensino superior público no país apresentase em consonância com programas de educação internacionais de caráter ultraliberal.
Palavras-chave: Capital financeiro. Privatização. Universidades. Ensino Superior.

1 Introdução
O presente artigo tem por objetivo analisar de que forma o Programa ―Future-se‖ se
configura em tecnologia altamente qualificada do Estado rentista (em crise), e deste modo
instrumentaliza a dinamização da política de educação superior no Brasil sob os ditames do
Imperialismo estadunidense após a crise de 2008, quando a crise do sistema financeiro do
centro do mundo demandou a reconfiguração da forma de ser do maior imperialista sobre o
planeta.
Analisamos tendo por ponto de partida, portanto, que o Brasil é um país de capitalismo
dependente (FERNANDES, 2005), cuja economia marcada pela herança colonial exploratória
faz com que por trás da autonomia política conquistada enquanto república subjaza
dependência econômica que faz com que a economia brasileira só possa ser compreendida,
conforme Marini (2005), enquanto mecanismo de contratendência de queda da taxa de lucro
dos países centrais.
Assim, no primeiro tópico analisaremos as transformações da dinâmica do capital no
século XX que levou a um processo de hegemonização do capital financeiro pelo mundo,
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delineando a dinâmica imperialista de subjugação econômica do capitalismo dependente à
partir da lógica mercantil financeirizada. A análise desta dinâmica nos faz chegar a
compreensão da razão de ser do desmonte dos direitos trabalhistas, previdenciários, o
congelamento

dos

investimentos

sociais

(Emenda

Constitucional

95/2016)

e

o

desinvestimento em serviços sociais. Esta é a dinâmica de fundo da inviabilidade financeira
das Universidades que sugestiona a privatização como alternativa a uma crise financeira
intencionalmente construída.
No segundo tópico buscaremos delinear os traços fundamentais do programa ―Futurese‖, vendido como um processo de modernização e flexibilização, mas que significa na
prática o estabelecimento da ditadura financeira nas Instituições Federais de Ensino Superior.
Por fim, são tecidas as considerações finais, evidenciando os principais pontos do
programa e as tendências que estes revelam enquanto futuro para a estruturação do ensino
superior público no país.

2 As transformações da dinâmica do capital a partir de 1970

Marx (2011) explica que o capital é todo dinheiro que se investe para se retirar mais
dinheiro; ou seja, ele tem por natureza a necessidade de autoexpansão contínua. Por maior que
já seja o capital, ele precisa se ampliar para evitar crises, mas contraditoriamente, quanto
maior o capital se torna, mais dificuldade ele encontra de encontrar meios de realizar sua
expansão. Estas são as crises de superprodução, inerentes à dinâmica capitalista10.
Harvey (1992) em suas discussões, indica que a crise de superprodução de 1929 teve
sua superação mediada no âmbito do setor produtivo, em que os modelos do
fordismo/keynisianismo buscaram fomentar o consumo, de modo a regular a relação entre
produção e consumo, evitando crises de superprodução. Para tanto, entre outras estratégias,
funda-se o ―Estado de Bem-estar Social‖, conquista da luta dos trabalhadores que colocou no
encalço do capitalismo as revoluções proletárias, mas que, nos limites do capital, foi
incorporado como um mecanismo de contratendência de queda da taxa de lucro (MARX,
2011) ao fomentar o consumo e reduzir o tempo de giro do capital. Esta medida foi eficiente
constituindo os anos de ouro do capitalismo enquanto as cidades arrasadas pelas duas guerras
mundiais serviram de nicho de mercado para expansão capitalista.

10

Diante dos limites deste trabalho não poderemos abordar a complexidade das crises de superprodução. Este
assunto pode ser melhor entendido em Marx (2011), especialmente no capítulo XXIII.
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O sonho de um capitalismo humanizado, porém, esbarra nas leis que regem a própria
dinâmica do capital. No fim da década de 1960, são encontrados indícios de uma nova crise
de superprodução que se deflagra a partir da década de 1970, inaugurando o que alguns
pesquisadores marxistas compreendem enquanto crise estrutural do capital (MANDEL, 1985).
Diante de uma supercapitalização crescente, aumenta a quantidade de capital não
valorizável que só pode conseguir valorização temporária pela intervenção direta do Estado,
―[...] um número crescente de ramos da indústria depende exclusivamente dos contratos
estatais para a sua sobrevivência.‖ (MANDEL, 1985, p. 401).
Assim, a sobrevivência do capital nos marcos do setor produtivo torna-se inviável. A
partir da década de 1970, a solução paliativa será sua expansão para a esfera fictícia
(HARVEY, 1992), cada vez mais descolada da economia real. O capital fictício é um dinheiro
que não tem lastro e modifica a relação espaço-temporal, especulando com mais-valia
presente e futura, de todas as regiões do planeta. Assim, o capital fetiche passa a ser o cerne
desta solução paliativa à superprodução.
O capital fictício se vincula a um tipo de acumulação flexível que prima por diversos
mecanismos para burlar a tendência de queda da taxa de lucros dos negócios dos grandes
monopólios.
Para tanto, utiliza-se do deslocamento espacial que se torna possível pelo
desenvolvimento e barateamento dos meios de transporte e comunicação, transformando toda
a superfície do globo em um imenso mercado por onde se deslocar para encontrar as melhores
condições de extração de mais-valia. Os baixos salários e as extensas jornadas de trabalho da
América Latina e Ásia permitiram que empresas se deslocassem dos países centrais (onde os
salários são maiores e as jornadas de trabalho menores) a estas regiões, utilizando-se da
extração de mais-valia absoluta. Por outro lado, quando os países centrais instalam seu
maquinário moderno em países que não contam com esta tecnologia, extraem maior maisvalia11 relativa em relação aos concorrentes (HARVEY, 1992).
Para além da capacidade de deslocar as indústrias para os lugares mais rentáveis, ao
desregulamentar as economias, o capital financeiro ganha o extraordinário poder de circular
livremente por todo o globo terrestre em um clique, podendo em segundos comprar ou vender

11

Dentro do esforço de explicar a dinâmica do capital, Marx (2011) separa no plano teórico duas formas básicas
de extração de mais-valia (que na realidade geralmente acontecem de forma concomitante): a extração de maisvalia absoluta se refere àquela em que o capital amplia e intensifica a jornada de trabalho; enquanto a mais-valia
relativa se refere ao desenvolvimento das forças produtivas através de novas tecnologias capazes de reduzir o
tempo socialmente necessário.
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ações de empresas de todo o mundo e atrair, via juros, mais-valia produzida por toda parte do
mundo aos oligopólios financeiros.
Outra característica própria do capital-fetiche é a de promover o deslocamento
temporal: burlando os limites presentes do mercado, o capital fictício é um dinheiro sem lastro
que permite especular sobre a mais-valia do presente e futuro, tornando possível absorver
parte do excedente do presente, em ações que comprometem mais-valia futura, em jogatinas
especulativas que fazem com que as expectativas de lucro sejam muito maiores do que o
tamanho da economia real. De tempos em tempos, o dinheiro especulado não consegue seu
lastro na economia real e neste choque explodem crises conjunturais cada vez mais intensas.
Um dos aspectos centrais do capital portador de juros se refere ao sistema da dívida
pública, em que países imperialistas endinheirados absorvem mais mais-valia exportando
dinheiro aos países dependentes do que mercadorias, intensificando ainda mais a relação de
dependência.
Conforme o capital se modernizou e os bancos tomaram a centralidade da economia, o
papel da dívida pública vai tomando centralidade na subjugação entre países imperialistas e
dependentes. Lênin (2014) nos mostra que já na transição do século XIX para XX, a crise do
capital leva ao aparecimento dos primeiros cartéis. Ocorre a fusão de capital bancário e
industrial, fundando o capital financeiro aglutinado em oligopólios financeiros que passam a
deter o domínio sobre o mercado global. Essas oligarquias financeiras, a partir do domínio do
setor produtivo, constituem o mercado financeiro, cuja maior alavanca para extração de maisvalia são os juros. A exportação de capitais passa a ser seu maior negócio e seu melhor cliente
são os países dependentes – empobrecidos pela relação de exploração colonialista a que estão
submetidos – aos quais consegue exportar capital a juros elevadíssimos.
Importante notar que os fundos públicos dos países dependentes passam a ser
fundamentais para a sobrevida dos negócios do grande capital, ―[...] Já o capital, com sua
força hegemônica, consegue assegurar a participação no mercado financeiro, com destaque
para a rolagem da dívida pública, um elemento central na política econômica e de alocação do
orçamento público [...].‖ (BEHRING, 2012, p. 53).
Marx (2011) em meados de 1860 já denotava que o negócio mais certo e lucrativo e
que prescinde de investimento em capital fixo ou variável é o da dívida pública, que a partir
da hegemonia do capital fetiche passa a ser o mais poderoso instrumento de dominação
política e econômica moderno do imperialismo aos países dependentes.
O autor (idem, 2011) já chamava atenção para a dívida pública enquanto medida de
acumulação primitiva:
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A dívida pública converte-se numa das alavancas mais poderosas de acumulação
primitiva. Como uma varinha de condão, ela dota o dinheiro de capacidade criadora,
transformando-o em capital, sem ser necessário que o dono se exponha aos aborrecimentos e
riscos inseparáveis das aplicações industriais e mesmo usuária. Os credores do Estado nada
dão, na realidade, pois a soma emprestada converte-se em títulos da dívida pública facilmente
transferíveis, que continuam a funcionar em suas mãos como se fossem dinheiro. A dívida
pública criou uma classe de capitalistas ociosos, enriqueceu, de improviso, os agentes
financeiros que servem de intermediários entre o governo e a nação [...] (MARX, 2011, p.
868).
Em tempos de capitalismo hegemonizado pelo setor financeiro, a dívida pública se
torna um poderoso instrumento de enriquecimento dos grandes bancos, ao mesmo tempo que
promove o controle político e econômico dos países periféricos. No caso do Brasil, conforme
possível de se acompanhar através do site da organização intitulada ―Auditoria Cidadã da
Dívida pública12‖, o país pratica as mais altas taxas de juros do mundo a pretexto de controlar
a inflação, e durante a década de 2010 gastou mais de 42% de sua arrecadação com
amortização de juros da dívida pública13, dívida que só tende a crescer, já que seus juros são
maiores que o crescimento econômico, tornando-se impagável. Para além destes elementos,
pode se aprofundar também na discussão dos meios pelos quais esta foi contraída, pois são
absolutamente questionáveis.
a) taxas de juros absurdas, estabelecidas sob influência de banqueiros [viii],
utilizando-se o pretexto de combater uma inflação que nada tem a ver com taxa de
juros, mas com a alta de preços administrados pelo próprio governo (como luz, água
e combustíveis) e da alta de alimentos, causada por fatores climáticos;
b) aplicação de ―juros sobre juros‖, prática considerada ilegal, conforme Súmula 121
do STF;
c) aplicação das mais altas taxas de juros do mundo, sem justificativa técnica; [...]
(FATORELLI; ÁVILA, 2015).

A condição de devedores dos grandes bancos impõe e produz relação de subserviência
à países dependentes, tais como o Brasil, que se encontra submetido às chantagens dos
grandes bancos que impõem ao mundo os seus interesses. Se em 1988 pela luta da classe
trabalhadora contra a ditadura militar conquistamos direitos de cidadania na constituição
12

Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal aposentada, é reconhecida internacionalmente por seu trabalho de
auditoria de dívidas de países como Equador e Grécia. Ela fundou no Brasil o grupo ―Auditoria Cidadã da
Dívida Pública‖ através do qual acompanha as contas do governo e o processo de endividamento. Maiores
informações podem ser encontradas em: < https://auditoriacidada.org.br/>. Acessado em 20 de julho de 2019.
13
Importante frisar que, conforme os dados do grupo da ―Auditoria Cidadã da Dívida Pública‖, os investimentos
federais em educação não chega a 4% dos gastos públicos.
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federal, no ano seguinte, pelo ―Consenso de Washington‖ foi imposto pelos oligopólios
financeiros a normatização conhecida como ―Lei de Responsabilidade Fiscal‖, legislação que
estabelece limites absolutos à estruturação de políticas de bem-estar social ao restringir o uso
de recursos públicos para o custeio de pessoal para priorizar o superávit primário.
Outro mecanismo utilizado para colocar os juros bancários acima dos direitos
constitucionais foi a Desvinculação de Receitas da União (DRU), criada durante o governo de
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para retirar 20% dos recursos destinados ao fundo de
Seguridade Social (fundo previsto constitucionalmente para custear saúde pública,
previdência social e assistência social) para remeter ao pagamento da dívida pública.
Cumpre-se ressaltar que no ano de 2008 houve nova crise de superprodução dos
bancos dos países centrais, notadamente do setor imobiliário estadunidense. Harvey (2014)
denota que esta crise evidencia a crise de hegemonia do imperialismo estadunidense posta em
risco pela emersão do bloco econômico do leste asiático. Diante desta condição, emerge um
novo imperialismo que visa a alavancar as suas taxas de lucro mediante práticas abertamente
predatórias, sustentadas ideologicamente pelo neoconservadorismo.
Disto decorre, em 2016, o Golpe de Estado

14

(LACERDA; BARROS; ANTUNES,

2019) em que se institui o presidente ilegítimo Michel Temer que desde seus primeiros dias
de mandato demonstra estar alinhado às decisões da agenda política ultraliberal para países
dependentes: amplia a DRU de 20 para 30%; aprova reforma trabalhista que aproxima as
relações de trabalho do Brasil às condições de trabalho do século XIX; e aprova a Emenda
Constitucional 95/201615, a maior medida de austeridade adotada por um país na
contemporaneidade, que congela por 20 anos os investimentos sociais. Tais medidas
configuram ataques profundos aos direitos sociais conquistados na Constituição Federal de
1988.
Sem que se aprovasse nenhuma nova legislação em que estivesse abertamente
declarada a desresponsabilização progressiva do Estado Brasileiro em assegurar os direitos
sociais e fundamentais a seus cidadãos, a Emenda Constitucional 95/2016 significa o
desmonte dos sistemas públicos de proteção social pelo gradativo e sucessivo desinvestimento
em serviços públicos e gratuitos. Apenas no bojo da dinâmica do capital financeiro e da
14

Sobre a caracterização acerca do Golpe de Estado vivido pelo Estado Brasileiro no ano de 2016 ver mais em:
LACERDA, L. E. P.; BARROS, V. S.; ANTUNES, A. E. Brasil e Honduras: Golpes de Estado como
expressão da ação imperialista. In: I Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina.
III Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, 2019. São Paulo. Universidade de São Paulo,
2019. Disponível em: < https://sites.usp.br/prolam/>. Acesso em 21 de julho de 2019.
15
Emenda Constitucional N°95 de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para instituir Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Legislação disponível: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm>. Acesso em 22 de julho de 2019.
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dinâmica do novo imperialismo torna-se possível entender a proposta do Programa ―Futurese‖, lançado pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL) como alternativa para a suposta crise
financeira vivida pelas Instituições Federais Públicas de Ensino Superior (IFES).

3 Future-se: mais um passo de recolonização do Brasil

Fernandes (2005) traz em evidência a necessidade de refletir sobre como o processo de
revolução burguesa foi desenvolvido no Brasil. Desenrolada de cima para baixo pelas elites
nacionais aliançada com oligopólios financeiros internacionais, sem rupturas com os traços
coloniais que se repõem, fazendo com que o moderno e o antigo coexistam.
Se no século XX assistimos ao processo de industrialização no Brasil (limitado às
necessidades de ordem dos grupos econômicos estrangeiros) e luta política dos trabalhadores,
de modo a conquistar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), seguridade social, entre
outros, ao entrarmos no século XXI as medidas ultraliberais adotadas pelos setores das elites
nacionais que seguem alinhados aos interesses de ordem econômica dos oligopólios
financeiros (estrangeiros), e mais uma contrarrevolução preventiva nos remete a relações de
trabalho e direitos sociais que nos aproximam do Brasil do início do século XX, quando,
conforme Iamamoto (2009) a questão social era tratada como questão de polícia.
O golpe de 2016 (LACERDA; BARROS; ANTUNES, 2019) significou a ruptura da
oligarquia financeira e elite brasileira subservientes ao projeto de conciliação de classes. A
escalada de violência e autoritarismo nos dão mostra de que estamos novamente em um
período em que se sobressai a guerra entre classes, no qual setores mais conservadores da elite
nacional propõem armar-se contra as minorias políticas16. O ultraliberalismo que pretende
eliminar os sistemas de proteção para abrir nichos de mercado e destinar o fundo público
exclusivamente para o sustento dos juros dos grandes bancos, para viabilizar a destruição dos
direitos sociais, produzindo desta forma um panorama estrutural de violência estatal. O pacote
anticrime
16

17

do Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e a Portaria 666/2019

O Atlas da Violência (IPEA; FBSP, 2019) demonstra que aumentou o feminicídio entre mulheres negras, os
índices de assassinatos de LGBTs não param de crescer, na semana em que escrevemos este artigo tivemos a
invasão de terra indígena por garimpeiros e a morte de lideranças indígenas do povo Waiãpi, etc. Informações do
Atlas
da
Violência
disponíveis
em:
<
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_2019.pdf
>. Acesso em 23 de julho de 2019.
Informações sobre o assassinato da liderança indígena da etnia Waiãpi, no estado do Amapá disponível em: <
https://www.otempo.com.br/brasil/invasores-armados-matam-cacique-e-tomam-aldeia-no-amapa-diz-funai1.2215203>. Acesso em 28 de julho de 2019.
17
Projeto apresentado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a governadores e secretários
estaduais no dia 4 de fevereiro de 2019, em que apresenta a promoção de alterações em um conjunto de 14
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(que cria condições de deportação de estrangeiros considerados ―pessoas perigosas‖)
demonstram que o autoritarismo de inspiração neofascista está sendo institucionalizado na
estrutura estatal.
O programa ―Future-se‖ expressa estas duas facetas do novo imperialismo (HARVEY,
2014). De um lado é mais do mesmo, na medida em que propõe a mercantilização do ensino
superior público; de outro, busca de forma ampla, como nunca antes visto, o controle
ideológico e institucional das universidades.
Para tornar o ―Future-se‖ o destino inelutável das IFES, o Ministério da Educação tem
produzido sua inviabilidade financeira por meio de sucessivos cortes e contingenciamentos
orçamentários.
Figura 1 – Gráfico de linhas, demonstrativo do repasse orçamentário do governo às universidades
federais, no período de 2008 a 2018.

Fonte: MORENO, 2018. 90% das universidades federais tiveram perda real no orçamento em cinco anos; verba
nacional encolgeu 28%. In: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveramperda-real-no-orcamento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml>. Acessado em 21 de julho de 2019.

Analisaremos excertos da proposta do Ministério da Educação18 divulgados pela mídia
brasileira. Destaca-se que as IFES ainda não receberam por meios formais (ofício e outros) a

legislações, sendo algumas delas o Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de
Crimes
Hediondos, Código Eleitoral e outras.
18
Informações disponíveis em: < https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/07/17/future-se-leia-a-integra-daproposta-do-mec-sobre-mudancas-na-gestao-das-universidades-federais.ghtml>. Acesso em 19 de julho de 2019.
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proposta, somente sua apresentação no lançamento realizado no dia 17 de julho de 2019 pelo
Ministro da Educação e outros integrantes do Ministério.
Como se pode notar, até 2013 tivemos ampliação dos recursos públicos destinados às
Universidades Federais, porém, a partir de 2014 houve sucessivos cortes orçamentários, sendo
que no ano de 2018, ano em que passa a vigorar o congelamento de investimentos por 20 anos
(EC 095/2016), as universidades federais tiveram praticamente o mesmo orçamento que 8
anos atrás, em 2010. O congelamento de investimentos da emenda constitucional 95/2016
portanto, pode ser interpretado neste âmbito enquanto o decreto de falência das Universidades
federais brasileiras. Para além deste, pode-se afirmar que o contingenciamento de 30% das
despesas discricionárias, aplicado pelo Ministério da Educação neste ano de 2019, significou
o ―tiro de misericórdia‖, representando, já no primeiro ano do governo Bolsonaro (PSL) a
inviabilidade financeira das universidades federais brasileiras pelo seu estrangulamento
financeiro. A velha tática de precarização para privatizar foi intensificada, e em cerca de 6
meses de governo, inviabiliza-se a manutenção das IFES.
Por isso, o principal objetivo do programa ―Future-se‖ consiste no ―[...] fortalecimento
da autonomia administrativa, financeira e de gestão das Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES), por meio de parceria com organizações sociais e do fomento à captação de
recursos próprios.‖
Assim, reconfigurando os princípios propostos pelo processo de Bolonha19, o conceito
de autonomia universitária deixa de ser um processo de organização exercido pelos conselhos
universitários, compostos por docentes, discentes e técnicos administrativos, buscando
respeito ao princípio de equidade à medida que institui paridade em suas composições. E se
restringe ao gerenciamento empresarial das decisões a respeito da gestão administrativa das
IFES, bem como elegendo hegemonia das parcerias público-privadas para captação de
recursos para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. (CHAUÍ,
2017).
Dentro desta premissa, o MEC pretende mercantilizar o patrimônio das IFES (prédios,
laboratórios, anfiteatros, etc.) de modo a estabelecer um fundo privado de educação do qual as
organizações sociais serão sócias majoritárias (ou seja, terão mais ingerência sobre a educação
do que o próprio governo brasileiro). Além da decisão em colocar o patrimônio público em
função do enriquecimento privado, é de se destacar que:

19

Ver com maiores detalhes essa discussão em: CHAUÍ, M. Avaliação Irracional da Pesquisa e Eclipse da
Docência na USP. In: Dossiê “Produtivismo Acadêmico”: (ainda é) Tempo de Reagir. Revista ADUSP,
2017.
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A seleção destas organizações sociais dar-se-ão sem realização de licitação, o que
significa a própria institucionalização da corrupção.
Os contratos de gestão poderão ser celebrados com organizações sociais já
qualificadas pelo Ministério da Educação ou por outros Ministérios, sem a
necessidade de chamamento público, desde que o escopo do trabalho esteja no
âmbito do contrato de gestão já existente.

Os lucros oriundos das atividades das IFES serão exclusivamente apropriados como
lucros privados pelas OSs, não havendo nenhum retorno às instituições de ensino superior
federais ou ao povo brasileiro, à medida em que tais lucros serão isentos de impostos. Nas
palavras do MEC:
Não incidirão impostos ou contribuição social de competência da União sobre a
integralização de cotas pelo Ministério da Educação ou sobre os rendimentos do
fundo de investimento destinados ao FUTURE-SE. Os fundos de investimento
deverão elaborar os demonstrativos contábeis de acordo com a legislação em vigor e
conforme o estabelecido nos seus estatutos.

Assim como já realizado com a Vale do Rio Doce, com as empresas de telefonia e de
energia, mais uma vez o projeto de privatização tem por objetivo colocar o patrimônio público
construído com recursos oriundo de impostos a serviço de lucros privados. No âmbito das
IFES, como pano de fundo dos conflitos está a própria concepção de universidade. Entendida
como instituição, as Universidades têm a sociedade como princípio e referência normativa e
valorativa e percebe-se inserida na divisão social e política do trabalho; já conforme
receituário neoliberal, as universidades são organizações sociais que prestam serviço ao
Estado, com quem mantém contratos de gestão.
Assim, cada docente precisará conseguir se tornar um empreendedor de suas
atividades de ensino e pesquisa formulando um plano de trabalho de 4 anos no intuito de que
alguma OS se interesse e queira custeá-lo, numa relação contratual em que conste prazos,
metas e até penalidades no caso de descumprimento das cláusulas. Isto traz em si profundas
consequências para a concepção de educação e liberdade de cátedra.
Trata-se de uma concepção de educação contábil, conforme Chauí (2017) conduzida
segundo objetivos precisos que se tornam contabilizáveis; desvalorizando os processos e
resultados mais demorados e difíceis de mensurar e comprovar. Uma educação desvinculada
das necessidades da comunidade universitária e externa, subjugada totalmente ao mercado e
neste, pelos seus fios invisíveis, subjaz a esta proposta de controle ideológico.
Quando o Future-se impõe que docentes vendam sua proposta de ensino e pesquisa a
uma OS que a financiará e a acompanhara sob termos de contratos rígidos passíveis de
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punição, ela estabelece uma metodologia de controle ideológico bem mais sutil que a ditadura
empresarial/militar de 1964. Se outrora havia militares inseridos nas turmas para controlar o
que os professores ensinavam, agora serão homens engravatados sob a pecha de empresários
quem realizarão controle ideológico sob o pretexto cumprimento de relação contratual.
Sutilmente inserido na proposta ultraliberal privatista está o controle ideológico fascista.
O viés fascista deixa-se flagrar de forma mais aberta quando a proposta do MEC vai
tratar da governança e gestão. Afirma o documento que
A governança abrange os processos de administração dos recursos e a capacidade de
planejar, formular e implementar políticas, visando à melhoria da gestão, à
sustentabilidade do desenvolvimento e ao melhor manejo dos recursos. As Ifes
participantes deverão implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de
governança, em consonância com as seguintes diretrizes: [...]
iii. Incorporação de padrões elevados de conduta para orientar o comportamento dos
agentes públicos; [...]
ii. Divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, especialmente
aquelas relativas a atividades desenvolvidas, cursos ofertados, índices de evasão, e
descrição da composição da remuneração dos servidores; [...].

O governo que admite nepotismo e corrupção, mas é intolerante com as minorias
políticas dá mostras de que por trás dos ―padrões elevados de conduta‖ está o controle sexista
e racista dos corpos, conjugado com a comunicação fascista de difamação de seus adversários
por meio de mecanismos de ―divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes‖,
sendo relevante as informações pinçadas de forma seletiva, de modo a servir de munição para
a depreciação dos adversários que serão a priori culpados, sem espaço para o contraditório.
O tom fascista se perde quando se percebe o caráter entreguista na proposta de
internacionalização do programa Future-se, já que o fascismo é um projeto nacionalista.
Quando as universidades se submetem a centralidade da língua inglesa, das revistas
internacionais, etc. estabelece um fluxo de produção de conhecimento para fora; além disso, o
programa pretende criar fluxo de pesquisadores em que as melhores cabeças serão
apropriadas pelas universidades dos países centrais; mas isto ainda não é o mais grave. O mais
grave está na própria hegemonia do mercado na gestão universitária que sai das mãos das
universidades para irem aos gabinetes do setor privado.
Num mercado hegemonizado pelos grandes oligopólios em pareceria com as elites
locais subservientes, será a burguesia internacional que ditará nossa forma de ensino e os
limites da nossa pesquisa; em suma, apenas pesquisaremos aquilo que lhes serve, jamais o que
pode colocar seu poder (econômico e político) em risco. Significa acentuar o caráter colonial
brasileiro.
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4 Considerações Finais
O Programa ―Future-se‖ se apresenta como uma tecnologia fascista altamente
sofisticada para, ao mesmo tempo, colocar os recursos econômicos (patrimônio, recursos e
produção) da universidade a serviço da reprodução de valor no âmbito do capital financeiro
internacional; ao mesmo tempo e para isso, impor política neoconservadora e autoritária de
controle político e ideológico sobre as Universidades.
Significa o projeto de universidade de uma elite predatória e em processo de
imposição autoritária de seus interesses: de intensificação da nossa exploração humana e
ambiental; de aprofundamento de nossa subserviência econômica e política. Por isso, se trata
de um projeto de universidade acrítica e subordinada ao mercado e de eliminação dos
dissonantes.
A resposta a este projeto requer da classe trabalhadora a construção de um projeto
alternativo, que reflita os interesses dos professores, técnicos, estudantes em luta com o
conjunto classe trabalhadora brasileira; luta por uma universidade capaz de desenvolver
conhecimento e tecnologia que nos promova bem-estar; que nos permita produzir autonomia
econômica dos países centrais, na medida em que produzimos tecnologias para o
desenvolvimento de nossas próprias forças produtivas, ampliando a produção de riqueza
voltada ao bem-estar.
Isto requer que esta universidade esteja conectada a um projeto de sociedade em que
se utilize os recursos (ambientais, financeiros, etc.) a serviço das necessidades humanas; o que
apenas é capaz de se fazer se a classe trabalhadora organizada estiver no seu controle,
ampliando o controle popular sobre as universidades em detrimento ao das empresas
(estrangeiras).
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Resumo:
Este estudo tem por objetivo analisar como os Institutos Federais se integraram na oferta da Educação Superior
no Brasil, bem como se ocorreu o processo de interiorização das vagas. Ao criar os Institutos Federais no ano de
2008, o governo os constituiu como instituições de educação superior, básica e profissional, promovendo a
ampliação do número de vagas no país. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa. A coleta de dados foi
realizada a partir das informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP, por meio do sistema do Censo da Educação Superior, entre os anos de 2008 a 2017. Os resultados
preliminares demonstram que ocorreu a ampliação e interiorização das vagas. O que contribui para o acesso à
educação superior em regiões que antes não eram atendidas.
Palavras-chave: Educação superior. Instituto Federal. Expansão de vagas.

1 Introdução

Os Institutos Federais de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia (IFs) foram
criados a partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Deles fazem parte às antigas
Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais, Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFETs) de Minas Gerais e Rio Janeiro, Escolas Técnicas das Universidades,
Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UFTPR) e Colégio Pedro II.
A criação dos 38 IFs que compõem a Rede Federal foi fruto de reivindicações de
setores sociais envolvidos com a questão do ensino profissionalizante no Brasil, que
apoiavam a construção de uma nova institucionalidade para a ampliação e democratização do
acesso à educação pública.
Ao criar os Institutos Federais o governo os constituiu como instituições de educação
superior, básica e profissional, promovendo a ampliação de vaga na educação superior. Nesse
sentido, observou-se uma nova configuração da educação superior no Brasil. O que desperta o
interesse na pesquisa de mestrado em andamento.
Enquanto problema da pesquisa procura-se auferir se a criação dos Institutos Federais
promoveu significativamente a ampliação de vagas na educação superior; bem como se houve
movimento de interiorização das vagas no país.
Com o objetivo de analisar como que os Institutos Federais se integram na oferta da
educação superior no país, este estudo faz parte do recorte da pesquisa de mestrado, em
andamento, no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT).
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A pesquisa utiliza uma abordagem quanti-qualitativa, para a coleta de dados foram
utilizadas as informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP por meio sistema do Censo da Educação Superior.
Segundo as considerações de Sousa et all (2007, p. 2) a pesquisa quantitativa ―adota
estratégia sistemática, objetiva e rigorosa para gerar e refinar o conhecimento.‖, por isso é um
processo onde o pesquisador inicia com uma teoria estabelecida e a coleta de dados irá testar
se a teoria é confirmada ou não.
Os resultados foram analisados a partir da abordagem qualitativa, por meio de leis e
artigos. A abordagem qualitativa lida com interpretações das realidades sociais, e é
considerada soft, segundo Bauer (2002, p. 23) revela fenômenos a partir das leituras do
próprio pesquisador amparados por diferentes instrumentos. Nessa pesquisa, complementam
Ludke e André (1986, p. 12) o foco do pesquisador é investigar como o problema revela-se no
cotidiano de maneira a aguçar a percepção no ponto de interesse.
Sobre a pesquisa qualitativo-quantitativo Minayo salienta:
A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas sociais
que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região "visível,
ecológica, morfológica e concreta", a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo
dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não
captável em equações, médias e estatísticas. O conjunto de dados quantitativos e
qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade
abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia.
c) a realidade consiste em estruturas e instituições identificáveis enquanto dados
brutos por um lado e crenças e valores por outro. Estas duas ordens se correlacionam
para fornecer generalizações e regularidades;
d) o que é real são os dados brutos; valores e crenças são dados subjetivos que só
podem ser compreendidos através dos primeiros (MINAYO,2001, p. 22).

Essas abordagens auxiliam na interpretação pelo pesquisador em identificar como se
estabeleceram os Institutos Federais na oferta da educação superior no país.
As discussões foram divididas da seguinte forma: primeiramente, apresentamos uma
breve trajetória dos Institutos Federais, posteriormente os dados de expansão da oferta de
cursos superiores nos Institutos Federais e nas Universidades segundo localização entre
capital e interior nos períodos de 2008 a 2017, e por final, algumas considerações.

2 Breve trajetória dos Institutos Federais, Ciência e Tecnologia.
Nas primeiras décadas do Brasil republicano a formação para o trabalho aconteceu em
um cenário social em transição, no qual a mobilização popular e classista buscava por
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melhorias nas condições de vida e de trabalho. Nesse período surgiu a Rede Federal de
Educação Profissional Brasileira que veio ao encontro dos interesses do capital, sendo um
instrumento de governo no exercício de caráter assistencialista. A seguir na figura 1
apresentamos os principais momentos da política da Rede Federal de Educação Profissional
Brasileira até hoje.
1909

1937
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e Artífices
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Profissionais

Figura 1 – Linha do Tempo Educação Profissional
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Fonte: Rede Federal/Portal do MEC – arquivos centenários históricos (2019).

Em 1909, o então Presidente da República, Nilo Peçanha20 criou por meio do Decreto
nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, 19 unidades da Escola de Aprendizes Artífices (EAA)
em todo o território nacional, para ministrar educação profissional de ofícios,
concomitantemente ao ensino primário, gratuito. Essas escolas eram subordinadas ao
Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio (BRASIL, 1909).
Nesse período, a educação profissional, se ajustava, de um lado, na formação de
trabalhadores para indústria nascente, e do outro, como mecanismo de reorientação das
crianças pobres e desvalidas, filhas de imigrantes europeus, por vezes, ideologicamente
vinculados ao anarquismo e ao socialismo e filhos de ex-escravos (MACHADO, PIRES e
BARBOSA, 2014).
O contexto para a abertura dessas escolas públicas voltadas para a formação de jovens
para o trabalho naquele período foram diversos e, ao mesmo tempo, controversos. De acordo
com Kunze (2005), manifestações de autoridades da época apontavam o desejo, a necessidade
e a viabilidade de lançar-se um projeto educacional, que, ao lado de ideias de governabilidade,
democracia, descentralização política, industrialização, inseriram a educação profissional
como uma das alternativas para o progresso industrial e modernização do país.
A partir de 1942, os Liceus Industriais foram transformados em Escolas Industriais e
Técnicas e com isso passaram a formação profissional em nível equivalente ao secundário. No
20

Nilo Procópio Peçanha foi o quinto presidente da República do Brasil, governando em duas fases. Na primeira
vez que ocupou a Presidência, governou entre 15 de novembro de 1906 e 15 de novembro de 1910. A segunda
passagem de Nilo Peçanha pela cadeira presidencial ocorreu entre 14 de junho de 1909 e 15 de novembro de
1910. Chegou à Presidência aos 42 anos. No seu governo houve incentivo ao ensino técnico-profissional e a
criação do SPI (Serviço de Proteção ao Índio), que depois foi transformado em autarquia e denominado Funai
(Fundação Nacional do Índio).
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ano de 1952, as Escolas Industriais e Técnicas, passaram a ser transformadas em autarquias,
assim passando a serem denominadas Escolas Técnicas Federais (AFONSO; GONZALEZ,
2016; ARAUJO, 2014).
No ano de 1994, a Lei Federal nº 8.984 institui o Sistema Nacional de Educação
Tecnológica, essa medida anunciou a transformação das Escolas Técnicas Federais em
Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs).
Segundo Macedo (2011) o Banco Mundial como o grande financiador externo da
educação nos países capitalistas, vêm definindo as metodologias que devem ser adotadas por
esses países, influenciando as ações dos legisladores, pelo convencimento ideológico da
garantia de desenvolvimento. Nesse contexto, são reformuladas as estruturas educacionais,
com o objetivo de formar um novo quadro de mão-de-obra para atender o desenvolvimento da
tecnologia e o desenvolvimento econômico.
Com a redemocratização do Brasil, na década de 1990, teve o início ao processo de
Reforma do Estado, sob forte influência da lógica neoliberal (PERONI, 2010). A expansão da
educação ocorre prioritariamente na rede privada (SGUISSARDI, 2011), enquanto a rede
pública passa por um processo de estagnação, e tentativas de privatização do ensino público.
Nos anos de 1995 a 2002, no governo do Fernando Henrique Cardoso, se caracterizou
pela agenda neoliberal. Nas políticas para educação, conduziu um conjunto de medidas que
aumentou a privatização, aprofundou os traços de uma educação profissional voltada para o
mercado de trabalho, flexível em seus conteúdos e possibilidades de ofertas a distância. Além
de priorizar o crescimento da educação superior pelo setor privado (JÚNIOR, 2015).
Nascimento (2017) em sua dissertação de mestrado intitulada ―Criação e expansão da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: implicações no campo da
educação superior‖ comenta que;
Os Institutos Federais criados sob influência de reformas neoliberais ainda presente
nas décadas de 2000 e 2010, determinando sua composição e objetivos iniciais,
caminham em uma direção que aparentemente não aponta para o mercado, ao menos
pela análise da oferta de cursos, que mostra uma tendência a aumentar as vagas em
bacharelados e licenciaturas – típicos das universidades de pesquisa – e diminuir nos
cursos tecnológicos, considerados a aspiração do mercado – de curta duração e
especializados (NASCIMENTO, 2017, pág. 87)

No governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2010) se distinguiu por ações voltadas
para questão educacional, embora realizando poucas alterações na agenda neoliberal, avançou
na expansão do ensino público seja universitário ou profissional, porém aumentou também o
número de vagas na educação privada com programa de bolsas (Prouni e Fies), consolidando

2902

uma trajetória que permitiu o acesso a um maior número de estudantes, modificando o modelo
de educação que havia sendo desenvolvido no país até o momento, sobretudo na educação
superior.
Durante o governo Lula ocorreu maior investimento para expansão dos Institutos
Federais, a partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, os 31 Centros Federais de
Educação Tecnológica (CEFETs), 75 unidades descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas
agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades formaram os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008).
Essas instituições, que antes ofertavam ensino técnico de nível médio, educação de
jovens e adultos e alguns cursos tecnológicos, agora são instituições de educação superior
equiparada às universidades federais. Conforme o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei
11.892/2008;
§ 1o Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e
supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais
são equiparados às universidades federais (Lei 11.892/2008).

A Lei 11.892/08, também, garante aos Institutos Federais a autonomia em outras áreas,
como trata o artigo 2º da lei;
§ 3o Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites
de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por
eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no
caso da oferta de cursos à distância, a legislação específica. (BRASIL, 2008)

Segundo Otranto (2010) os Institutos Federais apresentam uma estrutura diferenciada,
a partir da agregação e transformação de antigas instituições profissionais. As novas
instituições, com exceção da Universidade Tecnológica, foram as que decidiram pela não
integração ao Instituto Federal e se mantiveram com a estrutura administrativa que as
caracterizavam. Neste contexto, Nascimento (2017) salienta que;
Percebe-se na lei de criação dos institutos que os mesmos foram constituídos a partir
das instituições que já existiam anteriormente, preservando suas identidades de
escolas técnicas de nível médio ofertantes de cursos técnicos e de formação inicial e
continuada. Ao mesmo tempo, lhes é conferido o status de universidade, atribuindolhes cursos superiores de tecnologia, bacharelados, licenciaturas, formação de
professores e pós-graduação latu e strictu sensu (NASCIMENTO, 2017, pág.66).

Nessa perspectiva surge o questionamento e preocupação da identidade dos Institutos
Federais na oferta da educação superior no país. Na Lei nº 11.892, em seu art. 6º, os Institutos
Federais têm por finalidades e características:
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I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico
local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às
demandas sociais e peculiaridades regionais.
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no
âmbito de atuação do Instituto Federal (BRASIL, 2008a).

Entende-se que os objetivos atribuídos aos Institutos Federais vão fomentar o
desenvolvimento local e regional a partir de inovações tecnológicas, contribuindo assim com
a redução das desigualdades sociais e regionais. Para Turmena e Azevedo;
O Estado entende os IFs na perspectiva de contribuição para o processo de
modernização e desenvolvimento do país, qualificando (neste caso, com a educação
profissional e tecnológica) os cidadãos e, consequentemente, incluindo-os no
mercado de trabalho, levando em conta os arranjos produtivos e os aspectos sociais,
culturais locais. O Estado atende, por um lado, demandas sociais da população, por
formação e elevação dos níveis de escolaridade para adquirirem as devidas
condições de empregabilidade e, por outro, as demandas do capital que exigem
qualificação da mão de obra, objetivando o aumento da produtividade e a elevação
das taxas de lucro (TURMENA; AZEVEDO, 2017, pág. 1073)

Nesta definição, ―a educação deverá estar atrelada a um projeto pedagógico que
busque não apenas a inclusão nessa sociedade desigual, mas também a construção de uma
nova sociedade fundada na igualdade política, econômica e social‖ (PACHECO, 2011, p.8).
Para Otranto (2010, p.18) ―O Instituto Federal é, hoje, mais que um novo modelo
institucional, é a expressão maior da atual política pública de educação profissional
brasileira‖.
Retomando o problema da pesquisa qual a participação dos Institutos Federais na
oferta da Educação Superior, apresentaremos a seguir dados da oferta de vagas dos cursos de
graduação dos Institutos Federais comparando com das Universidades Federais nos períodos
de 2008 a 2017.

3 Panorama da Educação Superior Pública Presencial no Brasil entre os anos 2008 a
2017

Ao tratarmos de Educação Superior pública no Brasil estamos dispostos a considerar
dois grupos de instituições nacionais às quais compete à oferta de vagas de educação superior
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presencial, sendo elas: as Universidades Federais e a Rede Federal que por sua vez é
composta pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Como já explanado a expansão dos Institutos Federais teve início com a promulgação
da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica. Logo, a história das Universidades brasileiras remete ao um
período mais longínquo de criação, que recebeu a forte expansão no período de 2007 a 2010
quando as universidades aderiram ao Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação das
Universidades Federais – REUNI, a expansão de suas vagas e recebimento de investimentos
do Governo Federal.
A política pública de expansão da educação Federal teve como objetivos gerais o
seguinte:
Expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a rede de Institutos e Universidades
Federais, democratizando e ampliando o acesso de vagas na Educação Profissional,
Tecnológica e Superior; • Promover a formação de profissionais qualificados,
fomentando o desenvolvimento regional e estimulando a permanência de
profissionais qualificados no interior do Brasil; • Potencializar a função social e o
engajamento dos Institutos e Universidades como expressão das políticas do
Governo Federal na superação da miséria e na redução das iniquidades sociais e
territoriais (BRASIL, 2011).

Considerando que os processos de expansão e reestruturação vivida pelos Institutos
Federais e pelas Universidades Federais são demonstração do que aconteceu em todo o país,
iremos exibir a seguir na tabela 1, os dados da Sinopse da Educação Superior que
confrontamos segundo a localização entre capital e interior os números de cursos de
graduação presencial, para assim identificar o crescimento da Educação Superior pública no
período de 2008 a 2017, no país.
Tabela 1 - Número de cursos de graduação presencial, segundo localização entre capital e interior, na
esfera pública federal, no período de 2008 a 2017, no Brasil
Universidades Federais
Institutos Federais
Ano

Total

Capital

Interior

Total

Capital

Interior

2008
2009

2.822
3.868

1.241
1.849

1.581
2.019

405
485

223
226

182
259

2010

4.327

2.073

2.254

680

244

436

2011

4.506

2.111

2.395

833

263

570

2012

4.672

2.178

2.494

963

273

690

2013

4.590

2.087

2.503

1.047

285

762

2014

4.734

2.069

2.665

1.127

294

833

2015

4.772

2.070

2.702

1.228

304

924

2016

4.610

1.988

2.622

1.310

311

999

2017

4.611

1.976

2.635

1.416

323

1.093
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Δ% 2008 - 2017

63,4%

59,2%

66,6%

249,6%

44,8%

500,5%

Fonte: MEC/INEP (2019).

Enquanto oferta de cursos de educação superior pública presencial no país, entre os
anos de 2008 e 2017, teve crescimento de 86,7% que corresponde a 6.027 cursos no país. O
maior crescimento percentual foi dos Institutos Federais alcançando o patamar de 249% de
crescimento ao longo do período. Mesmo as universidades tendo ampliando a oferta de cursos
para cidades do interior do país em 66,6% entre 2008 e 2017. O maior crescimento percentual
foi dos Institutos Federais, conforme a seguir:
Gráfico 1 – Número de cursos de educação superior presencial no interior do país, entre os anos de 2008 a
2017
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Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

Observa-se um movimento muito mais acentuado quando analisado a oferta de cursos
superiores presenciais pelos Institutos Federais. Conforme o gráfico 1, em 2017 os Institutos
ofereceram 1.093 cursos de graduação presencial em cidades do interior do país, isso
corresponde ao crescimento de 500,5%, revelando um investimento expressivo no período da
criação e expansão dos Institutos Federais.
A política de expansão dos IFs no governo Lula tinha por objetivo reduzir as
distâncias geográficas e as desigualdades da educação superior em termos regionais. O projeto
de governo incorporou quando as medidas abriram novos campi no interior dos estados,
reduzindo as desigualdades regionais. A preocupação da contribuição da educação para com o
desenvolvimento regional deriva de um intenso processo de globalização e também de um
novo olhar sobre a competitividade das regiões e sobre os sistemas regionais de inovação.
A criação dos Institutos Federais tem como um dos objetivos contribuir com o
desenvolvimento local e regional por meio da oferta de cursos técnicos, tecnológicos,
profissionalizantes e educação superior. Na proposta da lei, os cursos devem ser ofertados
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com o objetivo de consolidar e fortalecer os arranjos produtivos, sociais e culturais locais,
identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento
socioeconômico e cultural no âmbito de atuação dessa Instituição (BRASIL, 2008).
Conforme afirma Machado (2011, p.355) os Institutos Federais ―[...] foram
convocados a realizar a interiorização da oferta educacional a partir de cidades-polo; a
cobertura do maior número possível de mesorregiões e a sintonia com arranjos produtivos,
sociais e culturais locais‖.
Nota-se, que as próprias condições dessa recente expansão e interiorização da
Educação Superior constituem uma percepção relevante perante o processo de
desenvolvimento de determinado local ou região, ao modo que se evidenciam as categorias de
políticas públicas, inserção regional e formação profissional como essenciais à realidade da
sociedade e ao seu desenvolvimento.
Esse processo de expansão dos Institutos Federais configura-se a fim de garantir o
cumprimento de sua função social através da interiorização e oferecer um ambiente
educacional de qualidade, que contemple à plena formação dos estudantes, proporcionando
que tal modalidade chegasse a lugares que jamais havia se imaginado, ampliando o acesso à
educação superior.
Apresentaremos a seguir alguns indicadores da atuação dos Institutos Federais a partir
da criação até o ano de 2017. Percebe-se o crescimento acentuado em todos os indicadores
relacionados, vejamos:
Tabela 2 - Número de vagas oferecidas, candidatos inscritos, ingressos, matrícula, número de unidades,
número de cursos e concluintes, nos cursos de graduação presenciais nos Institutos Federais - IFET, nos
períodos de 2008 - 2017, no Brasil

2008
2009
2010
2011

Número
unidades
34
35
37
40

2012

40

42.980

996

2013

40

44.971

1.047

2014

40

47.023

1.127

2015

40

52.479

1.228

2016

40

57.196

1.310

2017

40

61.390

1.416

Δ% 2008 - 2017

17,6%

244,6%

249,6

Ano

de

Vagas

Cursos

Inscritos

Matrícula

Ingresso

Concluintes

17.810
22.857
29.811
38.098

405
485
680
833

112.890
143.415
304.311
668.345
1.087.69
8
1.203.39
2
1.257.51
1
1.239.54
7
1.186.85
3
1.001.38
9
787%

40.935
54.733
68.572
83.017

17.979
24.078
31.084
37.125

4.042
4.965
5.086
5.712

97.939

41.179

6.328

111.668

42.615

8.225

123.288

44.113

10.872

135.471

49.748

11.677

155.783

57.803

12.464

168.956

61.910

14.178

312,7%

244,3%

250,7%
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%
Fonte: MEC/INEP (2019).

Para o total de vagas oferecidas, o percentual de candidatos inscritos para os processos
de seleção, cresceu ao patamar de 787%, o que poderia ser explicado pelo aumento da oferta
em cidades antes não atendidas.
Outro dado importante de análise é o número de alunos ingressantes que cresceu
gradativamente nos dez anos, alcançando percentual de 244,3% de incremento quando
comparado ao primeiro ano dos Institutos Federais. Sobre os concluintes o percentual de
crescimento acompanha a casa dos ingressantes em termos de crescimento, fazendo com que
os Institutos Federais colocassem no mercado de trabalho 14.178 alunos em 2017.
O processo de crescimento dos Institutos e a interiorização da educação pública
federal ficam evidentes ao analisarmos o gráfico de aumento das vagas disponibilizadas,
conforme a seguir:
Gráfico 2 – Vagas de educação superior presencial, ofertadas pelos Institutos Federais no país entre os
anos de 2008 a 2017
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Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

Os números evidenciam o crescimento contínuo no número de vagas ofertadas, que
podem ser entendido como resultado dos investimentos realizados pelo governo federal em
novas unidades pelo país.
Esses dados certamente expressam a capacidade da Rede Federal na oferta de
educação superior. Porém se faz necessário lembrar que essa capacidade fica limitada por dois
fatores. O primeiro é o fator histórico, pois a Rede Federal foi composta por instituições até
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mesmo centenárias que ofereciam apenas o ensino médio profissional. O segundo fator faz
referência ao limite da Lei nº 11.892/2008, que obriga os Institutos Federais a ofertar 50% das
vagas em nível médio técnico.

4 Considerações Finais

Quanto ao projeto de criação da educação profissional percebe-se que por muito tempo
as instituições atenderam as demandas do mercado de trabalho, no entanto, com a criação dos
Institutos Federais em 2008, a política de expansão e interiorização ocorreu de forma
acentuada. Configurou-se no objetivo de cumprir uma função social, atendendo a classe
―menos favorecida‖ por meio da interiorização. Além de oferecer um ambiente educacional
de qualidade, que contempla à plena formação dos estudantes, contribuindo com ampliação ao
acesso à educação superior para regiões que antes não eram atendidas.
Ao adotar a política de interiorização da educação superior o Estado colaborou com o
processo de combate das desigualdades sociais e econômicas. Trabalhou em prol do fomento
de oportunidades aos jovens e adultos quanto acesso à educação superior. Isso demonstra a
busca pela equidade na educação superior que segundo TURMENA; AZEVEDO, e
MACHADO, é a via possível para inserção das pessoas no mercado de trabalho e aumento da
qualidade de vida.
Os resultados preliminares apresentados na série histórica da sinopse do INEP
comprovam o crescimento quantitativo da Rede Federal, pelos indicadores de número de
unidades, interiorização da oferta de vagas, número de vagas e número de concluintes. Os
dados demonstram que ocorreu uma política de expansão e diversificação da educação
superior pela Rede Federal.
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Resumo:
Um novo contexto educacional nos leva a quebra de paradigmas tradicionais centrados na transmissão e
memorização de conhecimentos muito presentes nos currículos dos Cursos de Medicina, para a ideia de que o
ensino médico deve fazer uso de métodos que propiciem a participação ativa do estudante na construção do seu
conhecimento. Diante disso, e atento às novas demandas da sociedade em relação à formação do profissional
médico o Curso de Medicina da Universidade de Cuiabá – UNIC implantou em 2016 um ensino totalmente
baseado no método ativo – PBL O artigo apresentado é resultado de uma pesquisa que está sendo desenvolvida,
com o objetivo de estudar o processo de implantação da metodologia de aprendizagem baseada em Problemas
(PBL) do Curso de Medicina da UNIC, tomando como referência sua proposta pedagógica e a sua adequação as
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina. Para tanto está sendo feita uma
pesquisa de cunho qualitativo, onde serão utilizados para coleta de dados: entrevista aos docentes, análise
documental (PPC do curso) e aplicação de questionários aos estudantes. Diante do pesquisado até agora
verificou que são caraterísticas importantes do método PBL: a aprendizagem centrada no estudante, docente
como facilitador, problemas que direcionam e estimulam a aprendizagem sendo veículos para o desenvolvimento
da pratica profissional.
Palavras-chave: Ensino. Método. Ativo. Autonomia. Aprendizagem.

1 Introdução

O atual cenário educacional propõe novas formas de pensar e agir nos processos
metodológicos de ensino aprendizagem na educação médica, influenciado pela realidade da
sociedade da informação e conhecimento. Assim, esse novo contexto, nos leva a quebra de
paradigmas tradicionais centrados na transmissão e memorização de conhecimentos muito
presentes nos currículos das Faculdades de Medicina.
Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de 2014 para o Curso de
Medicina preconizam a utilização de metodologias, que ofereçam uma diversidade de
possibilidades de ensino e propicie de forma efetiva a aprendizagem dos estudantes,
superando desta forma um ensino marcado pela transmissão de conhecimentos e uma postura
mecanizada dos estudantes diante de sua própria aprendizagem.
A leitura deste texto legal representa a ideia de que o ensino médico deve fazer uso de
metodologias que oportunize a participação ativa

do estudante na construção do seu

conhecimento , bem como a integração entre ensino pesquisa e extensão. Para tanto, os
currículos dos Cursos de medicina devem contemplar a interdisciplinaridade e a promoção da

2913

integração dos conteúdos em consonância com as dimensões biológicas, psicológicas, étnicoraciais, socioeconômicas, culturais, ambientais e educacionais.
Diante desse quadro, e atento às novas demandas da sociedade em relação à formação
do profissional médico o Curso de Medicina da Universidade de Cuiabá – UNIC implantou
em 2016 um ensino totalmente baseado no método ativo – aprendizagem baseada em
problemas (PBL).
Este cenário de mudança metodológica do ensino médico do Curso de Medicina da
Universidade de Cuiabá, tendo como objeto de pesquisa a aprendizagem baseada em
problemas, um método ativo de aprendizagem, foi escolhido para a realização do presente
estudo que tem como objetivo estudar o processo de implantação da metodologia de
aprendizagem baseada em Problemas (PBL) do Curso de Medicina da Universidade de
Cuiabá, tomando como referência sua proposta pedagógica e a sua adequação as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina.

2 Aprendizagem baseada em problemas (PBL):uma solução para aprender e ensinar em
medicina

O PBL, é um acrônimo de ascendência inglesa do termo Problem Basead Learning ,
que significa aprendizagem baseada em problemas , que por sua vez , é uma concepção
curricular metodológica problematizadora que tem suas bases teóricas fundamentadas no
construtivismo , opondo –se ao método tradicional de ensino baseado na transmissão de
conteúdos.(DIAS, 2017).
No PBL, os estudantes aprendem de forma ativa em um contexto real, ao assimilarem
os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e a conduta profissional de forma significativa
construindo uma ampla e flexível base de conhecimentos. (MARTINS; ESPEJO, 2015).
Para Ribeiro (2010) o PBL favorece a aquisição de diversas competências essenciais
para atuação no mercado de trabalho do futuro profissional.
A respeito do uso do PBL no ensino médico Batista; Vilela e Batista (2015) destacam
que a utilização de métodos ativos no ensino em medicina são capazes de promover o
desenvolvimento do estudante na direção da formação de um profissional competente, como
também comprometido com a sociedade em que vive e atua , implicando ativamente em sua
formação e prática profissional.

3 Metodologia
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De acordo com Marconi e Lakatos ―toda pesquisa implica o levantamento de dados de
variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas‖ (2003, p.174).As
autoras destacam que antes de iniciar qualquer pesquisa de campo, o primeiro passo é a
análise minuciosa de todas as fontes documentais, que sirvam de suporte à investigação
projetada. (MARCONI;LAKATOS, 2003).
Assim sendo, traçam-se caminhos da abordagem qualitativa.Pesquisa de campo uma
vez que apresenta um recorte empírico para investigação, e ao mesmo tempo, tem um caráter
documental, pois pretende apresentar os principais elementos do projeto pedagógico do
curso de Medicina da Universidade de Cuiabá- MT. Pesquisa bibliográfica com o intuito de
realizar revisão da literatura, nos fornecendo as bases teóricas e conceituais nos apontando o
que tem sido discutido e pesquisado no cenário educacional acerca da temática.
Estão sendo utilizados os seguintes instrumentos para coleta de dados: i) entrevistas
com docentes do Curso de Medicina da Unic a partir de um roteiro semiestruturado, cujo
guião foi elaborado por meio de peritagem (avaliação por peritos); ii)análise documental (PPC
do curso de Medicina – Unic ); iii) aplicação de questionários aos alunos do Curso de
Medicina da Unic.
Para interpretação e analise dos dados coletados utilizar-se-á analise de conteúdos
preconizada por Bardin(2016). Destacamos que a análise de conteúdo é considerada por
muitos autores uma das técnicas mais comuns na investigação empírica, realizada pelas
diferentes ciências humanas e sociais, pois propicia ao pesquisador um leque de situações de
análises que se adaptam ao problema que procura resolver
O presente trabalho obedecendo aos tramites legais vigentes, já foi submetido à
apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Cuiabá
para que a coleta de dados fosse realizada. Após a submissão, o mesmo teve Parecer de
aprovação nº 3.183.824 de 06 /03/2019, sem nenhuma recomendação contrária a proposta da
pesquisa.

4 Considerações finais

Merece destacar que a pesquisa já deu seus primeiros passos, a partir de uma ampla
revisão teórica sobre a temática aprendizagem baseada em problemas (PBL), bem como a
construção e validação dos instrumentos de coleta de dados, entrevista e questionários.
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Verificou-se a partir da revisão de literatura realizada até agora que são caraterísticas
importantes do método PBL, a aprendizagem é centrada no estudante, os docentes são
facilitadores, os problemas direcionam e estimulam a aprendizagem sendo veículos para o
desenvolvimento da pratica profissional e as novas informações adquiridas pelos estudantes
são feitas de forma autônoma a partir do seu conhecimento de mundo e experiências
acumuladas em decorrência de seu próprio estudo e pesquisa, assim como todo profissional
faz no seu cotidiano.
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Resumo:
Entende-se a autoavaliação e o portfólio como elementos propícios ao envolvimento em processos de reflexão e
vivência como função formativa. O estudo apresenta uma experiência com a utilização do portfólio como
instrumento, com acadêmicos do curso de licenciatura em Pedagogia. Cujo objetivo corresponde ao exercício da
prática reflexiva sobre aprendizagens relativas às atividades educativas no espaço escolar de sala de aula. Além
de proporcionar a vivência de incorporação da autoavaliação, ao processo de avaliação escolar. Trata-se de um
estudo qualitativo de caráter descritivo, que relata a experiência desenvolvida na Faculdade La Salle de Lucas do
Rio Verde, com turmas do curso de licenciatura em Pedagogia, na disciplina de Fundamentos da Educação
Infantil. A análise das produções dos acadêmicos em portfólios permite evidenciar e oportunizar a vivência da
autoavaliação, que é significativa para desenvolver e construir a capacidade reflexiva. Observa-se nos portfólios
análises, proposições e trajetórias que apontam para a superação de dificuldades e barreiras à aprendizagem em
seu percurso formativo. A adoção de procedimentos de avaliação formativa é significativa para mediar a
construção da aprendizagem dos acadêmicos.
Palavras-chave: Autoavaliação. Portfólio. Aprendizagem.

1 Introdução

Inúmeras pesquisas indicam a necessidade do desenvolvimento da competência
docente de refletir sobre a própria prática. Isso significa segundo Schön (2000) que aprender é
um processo que demanda a arte do tempo e o desenvolvimento da competência de aprender
com as próprias experiências na medida em que através da reflexão constrói significados.
Enfatiza-se que desde a formação inicial é necessário desenvolver a consciência da eficácia da
investigação-reflexão para a melhoria do trabalho docente.
Zeichner (1993) alerta que, professores não reflexivos podem se tornar meros agentes
de terceiros, aceitando de forma natural ideias dominantes, sem problematizá-las e
desenvolvendo práticas que na percepção de Freire (2009) podem ser qualificadas com
ativismos que não condizem com os ideários da práxis pedagógica. Aponta que, praticar o
ensino reflexivo requer a atenção do professor voltada para dentro e fora da escola, indicando
a reflexão enquanto uma prática social.
Um desafio aos docentes do ensino superior que trabalham com a formação de
professores, é encontrar meios e instrumentos adequados, de forma que os acadêmicos
possam, não somente teorizar e ouvir falar e, sim, exercitar a prática reflexiva na perspectiva a
desenvolver a habilidade da reflexão no exercício futuro das experiências pedagógicas.
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Uma prática indicada para a conquista da autonomia e a visão reflexiva dos fazeres, é
a adoção da autoavaliação. Entendida como um dos componentes da avaliação formativa, que
torna o aluno corresponsável pelo avanço de sua aprendizagem em colaboração com o
professor. Adotando-se para isso uma dinâmica em que o aluno ―analisa continuamente as
atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, registra suas percepções e seus sentimentos e
identifica futuras ações‖ (VILLAS BOAS, 2008, p. 51).
Segundo a autora, o portfólio é uma forma de autoavaliação em que os estudantes
podem se expressar de forma escrita, com opção a escolhas e em um processo de construção
de novas formas de aprender e alocar informações relevantes a sua formação.
Pode-se reconhecer, portanto, a técnica autoavaliação e o instrumento portfólio como
qualificados para atividades de reflexão capazes de transformar as ações, evitando a repetição
de erros, aptos, portanto a ―[...] conduzir o aluno a uma modalidade de apreciação que se põe
em prática durante a vida inteira‖ (SANT‘ANNA, 1995, p. 94). Como o portfólio pode
dinamizar o processo de construção reflexividade acerca das práticas na docência em curso de
formação de professores? A intenção de compreender como ocorre este processo de
desenvolvimento da reflexividade na prática da docência em curso de formação docente
moveu este estudo.
Assim sendo, esse estudo apresenta uma experiência de utilização do instrumento
portfólio com acadêmicos do curso de licenciatura em Pedagogia, visando o exercício da
prática reflexiva sobre suas aprendizagens, bem como do professor relativo às suas atividades
docentes. Ao mesmo tempo, proporciona a vivência de incorporação da autoavaliação ao
processo de avaliação escolar.
Tal estudo se justifica, pela possibilidade de criar cenários propícios ao envolvimento
ativo dos acadêmicos, futuros professores, em processos de reflexão e críticas, de forma a
protagonizar, interpretar. Assim efetivando a comunicação dos conhecimentos adquiridos no
cotidiano de sua formação, para desenvolver estratégias pessoais de forma a favorecer a
construção da sua própria aprendizagem.

2 A prática reflexiva

É inevitável que constantemente devamos repensar a educação como um todo, os seres
em formação e em especial a escola. Apesar de parecer um discurso, esse é um diálogo
necessário aos educadores, para não perder de vista a relação viva do ato de educar, com a
realidade que se apresenta.
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Penin, por exemplo, propõe aos educadores um exame cuidados das transformações
causadas pela evolução das tecnologias digitais, uma vez que:
não é possível pensar a cultura contemporânea, o papel do saber e sua distribuição
sem considerar a escola e a Didática nela desenvolvida, assim como é impossível
pensar a Didática sem levar em conta toda a cultura e sua transformação (PENIN
2006, p. 37).

Outro ponto a considerar importante, é a construção de uma visão da realidade ampla,
para compreender o papel da educação, para que sejamos capazes de ―elaborar uma nova
narrativa, voltar a escrever o discurso acerca da educação [...] à luz de novas condições na
sociedade em que nos cabe viver‖ (SACRISTÁN, 2008, p. 41.).
Tem-se reconhecido, portanto, que há saberes e capacidades que são essenciais à
docência, que não se limitam a apenas dominar os conteúdos a serem ensinados e ser hábil
conhecedor de princípios, métodos e técnicas de ensinar. A relevância dos saberes teóricos e
metodológicos para a construção da identidade profissional, devem servir também para
desenvolver competências e habilidades de pesquisa e produção e construção de
conhecimentos sobre a própria prática.
Para Pimenta (2006) é possível sim, produzir conhecimento a partir da prática, desde
que haja disposição de, com o suporte da teoria, problematizar os resultados obtidos em sala
de aula, ou seja, na prática. Tal prática é necessária para compreender as situações e levantar
indícios que ajudem na leitura da realidade, é reconhecer que ―há a percepção de desencaixes
do teorizado e do que sucede, em que despontam insuficiências de fórmulas aprendidas‖
(GATTI 2012, p. 32).
Apesar dos desafios que se colocam à investigação do cotidiano escolar, não se pode
prescindir, dentre outras questões, da teoria para nutrir interpretações e leitura dos
significados das experiências profissionais.
O envolver-se criticamente na reflexão sobre o que acontece em sala de aula, propicia
outra conotação ao ato de ensinar e administrar tal espaço. Cabe aqui como exemplo, o
significado de ensino como [...] interpretar a atividade em andamento em função de imagens
mentais ou de significações que permitam dar sentido ao que ocorre. Um professor é, de certo
modo um ―leitor de situações‖. (Tardif e Lessard, 2005, p. 250).
Ao se referir aos estudos que tem ligação com a pesquisa em educação, em especial os
estudos do cotidiano escolar, Gatti, aponta que:
Parte do pensar as ações educativas, criando conceitos fecundos na relação práticasteoria e produzindo conjuntos instrumentais ancorados na reflexão sobre sua
utilização e finalidades, em contextos complexamente considerados. Essa posição
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pode se exprimir pela afirmação de Henri Wallon: A teoria nasce da prática e deve a
ela retornar. (GATTI 2012, p.24)

Essa posição se completa com o que assevera Tardif (2007, p.234), sobre a prática dos
professores não ser somente um espaço de aplicação de saberes provenientes da teoria, ao
contrário é preciso assumir-se como atores competentes, sujeitos ativos que produzem saberes
específicos a partir de sua prática. Segundo o autor, o trabalho dos professores de profissão
―deve ser considerado como espaço prático específico de produção, de transformação e de
mobilização de saberes e, portanto, de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos
ao ofício de professor‖.
Podemos pensar que o quanto mais dotarmos os futuros professores de instrumentais
em uma perspectiva reflexiva de suas ações e do que acontece no cotidiano de sua formação,
mais estaremos afastando o futuro profissional de práticas deterministas e heterogêneas.
Nos modos de exercer a docência e de pensar seu próprio fazer, uma vez que ―A
reflexão oferece a eles oportunidade de se tornarem conscientes de suas crenças e suposições
subjacentes a prática. Possibilita, igualmente, o exame de validade de suas práticas na
obtenção de metas estabelecidas‖ (MYZUKAMI e RODRIGUES,1996, apud Beherens,1999,
p. 400).

2.1 Avaliação formativa

As práticas educativas escolares, têm sido insistentemente solicitadas a tomarem como
referência a aprendizagem significativa, que se dá tão somente pela possibilidade de que
aprendizes possam relacionar os conteúdos escolares com suas experiências e universo de
conhecimento. É oportuno lembrar os estudos de Ausubel, para o qual aprendizagem
significativa:
Seja por recepção, seja por descoberta, se opõe a aprendizado mecânico, repetitivo e
memorístico. a essência da aprendizagem significativa está em que as ideias
expressas simbolicamente se relacionam de maneira não arbitrária, mas substancial
com o que o aluno já sabe (SACRISTAN e PEREZ GOMES, 2007, p.46).

A definição descrita, impõe considerar que a organização do espaço e tempo para que
a aprendizagem formal seja vivenciada, não pode prescindir de estratégias que tragam à tona
os interesses dos acadêmicos, em razão de sua cotidianidade.
O mesmo pensamento é válido quando pensamos na avaliação escolar, campo de
experiências claramente afetado pela cultura da medida e julgamento arbitrário – como aquela
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que precisa envolver os acadêmicos na resolução de situações que demonstrem a construção
de habilidades que tem valor para a cidadania e para o mundo do trabalho e do cotidiano.
Perrenoud (1999, p. 18) explica a renovação causada na didática do professor pela
adoção da avaliação com função formativa, dizendo que, ―[...] outrora dispensador de aulas e
de lições, o professor se torna o criador de situações de aprendizagem portadoras de sentido e
de regulação‖, entende-se uma mudança significativa do papel da avaliação e do professorem
tal contexto.
Acredita-se que a avaliação que se diz formativa, é aquela em que é possível
―considerar contextos de avaliação que se realizem como oportunidades de aprendizagem [...]
questões cujas respostas requeiram análise, compreensão, tomadas de decisão [...] que sejam
um convite ao raciocínio‖ (MACEDO, 2002, p. 121). Percebe-se na proposta do autor, a ética
no campo avaliativo, uma vez que não atrela o ato de avaliar à concepção tradicional de
aprovação e reprovação de acadêmicos, ao contrário disso, ―despe-se do autoritarismo e do
caráter seletivo e excludente‖ (VILLAS BOAS, 2008, p. 33,) em favor da concepção de
valorização da aprendizagem do aluno.
Em uma interessante sinalização sobre a avaliação da aprendizagem tendo como
categoria a relação com o tempo da vida, Wachowicz (2006, p.141) definiu o seguinte: ―se a
aprendizagem tem todo o tempo da vida para se realizar, a avaliação tem momentos de
registro, que equivalem a sínteses da realização da aprendizagem. [...] a avaliação representa
momentos da aprendizagem, nos quais é preciso parar no tempo‖.
A autora indica ainda, que ninguém pode melhor avaliar o que vive, senão nós
mesmos, o que nos remete a pensar em um contexto educacional onde planejar práticas
autênticas de avaliação formativa, implica articular contextos, métodos, estratégias e
instrumentos onde não somente os professores pratiquem a avaliação, ou pior que isso, como
acusa Villas Boas (2008, apud Enguida, 1989) os casos onde sejam os professores os agentes
principais da avaliação.
Ao contrário dessa postura unilateral, espera-se que os acadêmicos possam participar
de seu processo avaliativo. Além do que, segundo Perrenoud (1999) adotar a avaliação com
critérios mais formativos impacta na transformação das práticas de ensino, em perspectivas
mais abertas a aprender, a criar e a comunicar-se.
Assim, o parceiro indicado para composição do processo avaliativo na sala de aula, é o
que se conhece como autoavaliação, significada pela avaliação com função formativa por
referir-se:
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ao processo pelo qual o próprio aluno analisa continuamente as atividades
desenvolvidas e em desenvolvimento, registra suas percepções e seus sentimentos e
identifica futuras ações. Para que haja avanço na aprendizagem (VILLAS BOAS,
2008, p. 51)

No que tange a ser o aluno corresponsável pela realização da avaliação de seu
percurso, vale ressaltar o caráter contínuo da autoavaliação citado pela autora, ou seja, a
autoavaliação como um processo constante e permanentemente reflexivo de suas
aprendizagens e da caminhada de construção e produção de conhecimentos, que inclui
inclusive as formas de interações na sala de aula que na visão dos acadêmicos foram mais
produtivas na caminhada.
Alerta Hoffmann (2001) que, ao dar espaço no dia-a-dia da sala de aula para a
promoção da autoavaliação, o professor tem a chance de tomar consciência de possíveis
vulnerabilidades dos acadêmicos, de forma a refletir sobre os processos didáticos. Nesse
caso, os professores igualmente realizam autoavaliação, o que na visão de Villas Boas (2008)
faz com que os acadêmicos confiem mais em um processo no qual seus mestres também
fazem o mesmo que eles.
E ainda Wachowicz (2006) defende que quando o estudante tem a oportunidade de
escolher livremente o que registrar e explicar o significado de seus registros de aprendizagem
estará passando por um processo de metacognição. Assim alguns princípios são exercitados
como, por exemplo, os princípios democráticos no espaço escolar.

2. 2 O portfólio como instrumento de autoavaliação e reflexão

Embora seja possível promover a autoavaliação por meio de instrumentos préelaborados, é necessário que os acadêmicos avaliem suas atitudes perante a realização de
atividades de aprendizagem. Essa prática é apontada como pouco efetiva para a regulação das
aprendizagens e, normalmente, acabam por se constituir tão somente em mais um dos
instrumentos avaliativos do professor.
Acredita-se, portanto, no potencial de instrumentos de autoavaliação que não sigam
padrões uniformes, como é o caso do portfólio, significativo pela possibilidade de favorecer
―a análise de singularidades e peculiaridades de desenvolvimento‖, (HOFFMANN, 2001,
p.132).
Assim, oportunizar a expressão e comunicação livre do aluno em seu ―processo de
aprender ou conhecer, do qual toma consciência ao mesmo tempo em que explica os
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significados que escolheu registrar ―assumindo a avaliação de sua própria aprendizagem‖
(WACHOWICZ, 2006, p. 142).
Avaliar o domínio dos objetos de aprendizagem propostos, pode se dar sem a pressão
típica das escolhas metodológicas que consideram apenas atividades avaliativas burocráticas,
finalísticas e pontuais. Para os acadêmicos em qualquer etapa, nível ou modalidade,
constituem-se em momentos que devem concentrar esforços para memorizar os conteúdos
para alcançar notas e não se sujeitar ao processo de recuperação ou reprovação.
Ou seja, efetivamente não contribuem com o desenvolvimento de competências e
habilidades de refletir sobre o que aprende, para traçar estratégias pessoais para sanar
possíveis dificuldades e agir a favor da construção da sua própria aprendizagem, o que para
Alves (2013) pode ser considerado como ferramentas a favor da autonomia e protagonismo do
aluno.
Assim, pode-se pensar no portfólio como ferramenta oportuna para a expressão livre
de trajetórias e expectativas escolares, para produção de textos a partir de anotações de
leituras e discussões sobre diferentes temas.
Acrescenta-se ainda, a possibilidade para registros variados e, inovadoras formas das
atividades práticas vividas coletivamente com os colegas, sínteses pessoais que apontem para
o trabalho em si e enquanto manifestações das possibilidades de uma prática avaliativa que
contribua com a aprendizagem e a construção de habilidades reflexivas.
A organização de um portfólio com a intencionalidade de elucidar aprendizagens, é
formativa porque ―não se processa sempre em linha reta e ascendente, nem da mesma forma e
muito menos no mesmo ritmo para todos os estudantes‖ (ALVES, 2013, p. 77), ao contrário
disso, pode ser visto como um instrumento que possibilita compreender de forma qualitativa o
que se pensa e o que se faz, em uma cultura de reflexão constante.

3 Designer Metodológico

Trata-se de um estudo qualitativo de caráter descritivo, que permite apresentar
interpretações diferenciadas da visão de mundo do indivíduo (GIL, 1991), relativa ao uso do
portfólio como ferramenta de reflexão sobre atividades educativas no espaço escolar, bem
como reconhecer seu potencial para uma proposta de avaliação formativa.
A experiência foi aplicada na Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde - MT, com
turmas de acadêmicos do curso de licenciatura em Pedagogia, na disciplina de Fundamentos
da Educação Infantil, disponibilizada na estrutura curricular do curso no terceiro semestre. A
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referida disciplina tem por objetivos o estudo de alternativas pedagógicas e exigências
cotidianas da educação infantil, inclusive ao que tange à avaliação.
Assim, além da construção dos significados conceituais por parte dos acadêmicos, se
reconhece a relevância da ação prática reflexiva e da vivência da avaliação formativa para a
construção crítica da importância desses processos no espaço escolar. Villas Boas reforça essa
questão dizendo que ―o portfólio é uma oportunidade maravilhosa de os acadêmicos, futuros
educadores, vivenciarem a avaliação formativa e não apenas lerem sobre ela‖ (VILLAS
BOAS, 2008, p. 83).
Por essa razão, foi apresentado aos acadêmicos como alternativa para a construção de
um rol de atividades avaliativas do semestre e a construção de um portfólio das atividades
formais realizadas na disciplina ao longo do semestre letivo.
Para efetivação da experiência desenvolveram-se etapas necessárias como a
apresentação da proposta avaliativa à turma no primeiro dia de aula, proposições teóricas para
discussão do processo de criação, organização e pontos essenciais como originalidade,
criatividade e motivação para a produção reflexiva e versátil de portfólios. Em seguida, o
processo de acompanhamento regular da construção do portfólio, destacando-o como recurso
mediador da aprendizagem, e não somente recurso de avaliação da disciplina.
E, para finalizar, os feedbacks parciais e final sobre as produções e análise das
―considerações finais‖ efetivadas pelos acadêmicos, com vistas a identificar o sentido dado à
experiência de construção, tanto no que diz respeito à evidências e reflexões do progresso
relativo a conhecimentos apreendidos, como evidências das dificuldades imbricadas na
realização da atividade.

3.1 Proposta avaliativa da disciplina

No primeiro dia de aula, durante a discussão do plano de ensino da disciplina à turma,
destacou-se o que diz o Projeto Pedagógico do Curso -PPC de Pedagogia relativo à avaliação
como um processo contínuo, que deve acontecer no decorrer de todas as atividades realizadas
no decorrer do semestre.
Propôs-se o portfólio como elemento capaz de mediar a reflexão da aprendizagem por
ser um procedimento avaliativo diferenciado, em relação a procedimentos e recursos mais
tradicionais. Ressaltou-se ainda, a importância de construir a prática com o uso do portfólio,
sendo o mesmo um instrumento para acompanhar a construção das aprendizagens na infância.
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Uma ferramenta comum na educação infantil e muito valioso para o docente também, no
processo reflexivo de ensinar.
Definiu-se o uso do portfólio como o instrumento representativo das atividades
avaliativas do semestre, organizado individualmente, em formato livre, de todas as atividades
pedagógicas realizadas durante a disciplina. Realizam-se estudos dos autores presentes na
bibliografia do plano de ensino da disciplina, apresentação dos trabalhos realizados
individualmente e em grupo, socialização de leituras dos livros recomendados na disciplina
com atividade de ―boas práticas‖ realizadas pelos colegas, dentre outras.
Devendo em princípio, ser disponibilizado à professora para análise ao final do
primeiro e segundo bimestres. Assim, o processo se consolida com aval para a consolidação
da ação-reflexão-ação.

3.2 Processo de criação e organização do portfólio

Buscou-se apresentar concepções teóricas que inovam as formas de avaliação com
variadas técnicas e instrumentos com destaque ao portfólio. No sentido de estimular os
acadêmicos à atividade, discutiu-se o processo de criação e organização do portfólio, com
ênfase nas necessidades da originalidade, criatividade e versatilidade na construção dos
mesmos. Sobre as formas de registro, destacou-se a possibilidade de combinar elementos
como imagens, gravuras, fotografias, para enriquecer as produções textuais.

4 Resultados e discussões

Como estratégia de orientação e acompanhamento da construção do portfólio, com
vistas a exercitar a expressão escrita crítica, após o estudo dos conteúdos, levantaram-se
questionamentos, alvos de reflexão pessoal no portfólio, cujo objetivo imediato era
reconhecer o portfólio como recurso mediador da aprendizagem, e não somente mais um
recurso de avaliação da disciplina com relatos, apenas de acontecimentos e informações para
que os acadêmicos, futuros profissionais da docência, pudessem perceber a avaliação de
forma mais dinâmica e clara.
As produtivas reflexões foram encontradas nas respostas às interrogações lançadas.
Após analisar diversas legislações e tendências que abordam o direito à infância, buscou-se a
opinião dos acadêmicos sobre o direito das crianças à infância, das quais se obteve respostas
como:
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Ainda hoje há uma dívida social com a infância, porque as crianças ainda são
protegidas e supridas em suas necessidades mais básicas como desde muito cedo ter
uma escola de qualidade com professores capacitados e especializados para trabalhar
na educação infantil. Rousseau (1973) há muito tempo atrás fez um alerta sobre a
necessidade de se pensar na criança que se constrói antes do homem que se torna.
Crianças precisam ser crianças e como tal serem amparadas e amadas pela educação
e pela sociedade (Acadêmica 1).

Sobre a mesma questão, outra acadêmica efetivou a seguinte reflexão:

Boa parte do que a Constituição Federal de 1988 e as leis educacionais garantem à
criança, entendo que é dever nosso enquanto futuros educadores, sem esquecer que
―crianças possuem apenas uma infância, roube-as dela e elas terão perdido para
sempre. ‖ (Acadêmica 2).

Outro encaminhamento na construção do portfólio, no sentido de estimular os
acadêmicos à linguagem livre, ou seja, democrática, com a liberdade de fazer, foi na
propositura para registrar o momento denominado de ―boas práticas‖, onde semanalmente
uma dupla de acadêmicas aplicaram uma atividade lúdica, com a turma, de forma a contribuir
com aspectos do desenvolvimento integral da criança na faixa etária da Educação Infantil.
Os registros ocorreram em diferentes formatos, com uso de fotos, imagens e
declarações de contentamento aos colegas, por ter aprendido algo que poderiam utilizar na
prática docente futura. Percebeu-se, em alguns registros, a relação que fizeram da atividade
proposta pelos colegas, com referenciais teóricos estudados relevantes para a formação de
professores.
Uma acadêmica, por exemplo, questionou a adequação da faixa etária de uma das
práticas propostas por um de seus colegas, e usa como argumento ―a necessidade de observar
os estudos de Piaget sobre os estágios de desenvolvimento humano, na hora de propor
qualquer atividade ou brincadeira em sala de aula. ‖
Uma dificuldade encontrada na adoção do portfólio, trata-se do tempo e compromisso
do professor para a apreciação, análises e feedbacks sobre as produções dos acadêmicos. Ao
propor uma atividade avaliativa dessa natureza é preciso ter claro que os acadêmicos foram
encorajados a realizar análises, proposições e conclusões individualmente. Não cabe,
portanto, uniformizar os procedimentos habituais de correção das avaliações escolares.
Ciente do aspecto significativo e mediador para a aprendizagem dos acadêmicos e para
a atividade de ensino, as produções dos acadêmicos foram analisadas e recebiam comentários
individuais. Inicialmente eram apontados e valorizados os avanços e pontos positivos das
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produções, seguidos de orientações e indicações de parte dos registros que mereciam mais
atenção.
Para de fato demonstrar sua opinião e o significado dado a determinado
conteúdo/assunto, inclusive incentivando a reflexão em que se acreditava que houveram
avanços em sua aprendizagem e a persistência das dificuldades.
Uma das acadêmicas, na versão final de seu portfólio fez a seguinte consideração
relativa ao comentário recebido na avaliação parcial de seu portfólio:
No início do portfólio fiquei muito preocupada em organizar todo o conteúdo e
colocar as informações de um jeito que a professora pudesse visualizar facilmente na
hora de corrigir. Depois fui percebendo que ela deu autonomia para nossa iniciativa
e criatividade para registrar a trajetória dos assuntos teóricos e dos trabalhos
realizados nas aulas. Acho isso imprescindível para a formação de quem vai
trabalhar com crianças (Acadêmica 3).

Há, na fala da aluna, um indício importante de reflexão de seu próprio trabalho e de
continuar seu caminho de forma mais independente das coordenadas pelo professor. Para
Villas Boas (2008) isso é indicativo de que a prática de autoavaliação torna o aluno ciente das
decisões futuras, o que para nós, enquanto formador de formadores, é significativo por saber
que os acadêmicos experimentem ser protagonistas de suas aprendizagens, para futuramente
incorporar formas de autoavaliação em suas práticas educativas cotidianas, semelhantes à que
vivenciaram.
Quanto à evidências e reflexões do progresso relativo a conhecimentos adquiridos em
razão dos conteúdos desenvolvidos, foi possível observar narrativas significativas de
aprendizagens e habilidades construídas e exercitadas. Como destaque nesse sentido, uma das
acadêmicas precisou ser acompanhada e estimulada por apresentar excessiva ansiedade e
dificuldades para decidir como organizar e o que registrar em seu portfólio. Sua reflexão final
foi:
O portfólio tinha muitos objetivos a cumprir, mais para mim o maior deles foi
proporcionar o exercício da minha escrita, porque tenho muita dificuldade em
organizar e expor o que penso e o que aprendi de novo (Acadêmica 4).

Isso nos fez lembrar o que Alessandrini (2002) aponta sobre a avaliação formativa,
que é o gerenciamento das diferenças de perfis dos acadêmicos, permitindo assim, maior
integração daqueles que possuem dificuldades.
Vale também um registro reflexivo do reconhecimento de que o diálogo em forma de
exemplos e de compartilhamento em sala, foram determinantes para facilitar a aprendizagem:
Não sei se foi muito certo, mas para conseguir transmitir o que foi realizado nas
aulas às vezes eu usei palavras dos meus colegas porque foi o que aprendi e guardei
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na memória. Acho que as conversas sempre enriquecem o entendimento das
matérias (Acadêmica 5).

Vale ressaltar que na leitura dos portfólios, foi possível identificar a necessidade de
intervenção para melhor apropriação de alguns dos conteúdos trabalhados. Uma vez que os
registros desses foram conceitualmente superficiais e carentes de relações significativas com a
realidade.
Assim, o que era mais relevante foi retomado com a utilização de estratégias de
contextualização, em atividades realizadas em grupos. Por fim, sobre a experiência de
construção do portfólio há evidências de que um dos desafios foi engajar-se mais com o que
acontecia em sala de aula, conforme expressa esta acadêmica:
Para fazer a criação do portfólio foi preciso prestar muita atenção e se envolver em
todas as aulas, pois somente assim conseguíamos expor nossa aprendizagem do
conteúdo estudado. Não foi algo muito fácil de ser construído. Mas sem dúvida foi
uma forma dos acadêmicos revisarem e registrarem o conteúdo após cada aula,
sendo assim não precisava memorizar tudo antes de uma prova. Foi também um
modo de comunicação e avaliação diferente com o professor, e ainda tivemos base
de como elaborar quando formos profissionais na área da educação (Acadêmica 6).

Acredita-se, portanto, que não teria sentido a proposta, se não por meio de
reconhecimento e de exercitar a autoavaliação como uso do portfólio, apresentando com isso,
um novo olhar sobre a avaliação e a sua utilização na profissão de educador. Foi relevante
para o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias à futura profissão.

4 Últimas palavras...

A experiência com o uso do portfólio como atividade para a prática reflexiva, dos
estudos realizados em sala de aula, foi relevante sob diferentes aspectos. Inicialmente
constituiu-se em uma perspectiva de registros escritos e, portanto, os acadêmicos envolvidos
tiveram que lançar olhares mais analíticos e atentos sobre suas aprendizagens, para então
registrá-las.
Houve expansão do leque de habilidades para o exercício da docência, uma vez que os
acadêmicos produziram a leitura crítica do cotidiano da sala de aula, ou seja, relaxaram
conversas reflexivas consigo mesmo, para decidir o que e como expor as aprendizagens, com
tomadas de decisões e iniciativas de buscar alternativas para superação de dificuldades de
diferentes ordens, em prol de sua aprendizagem.
Para os objetivos da experiência, esses fatores se consolidaram, pelo fato de despertar
o olhar dos acadêmicos, futuros docentes, para a ação reflexiva ao registrar experiências e
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analisá-las de forma autônoma e criativa, com vistas a possibilidade de otimização das
práticas pedagógicas.
Ao mesmo tempo, o envolvimento ativo dos acadêmicos no processo de avaliação da
disciplina foi fundamental, pois ficou demonstrado que a autoavaliação reduz a pressão
causada por processos avaliativos em que o professor é o responsável. É preciso prestar
atenção no aspecto formativo em que aprendizagem e avaliação não se separam, mas que
ambos precisam estar em constante processo de ação-reflexão-ação pelos docentes, em
parceria com seus alunos.
Além do mais, no processo de formação de professores, deve-se priorizar
instrumentais que se aproximem ao máximo da realidade escolar, visando uma formação
crítica e que esclareça a lógica dos conhecimentos que estão sendo ensinados.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
Mário Sérgio de Freitas (FAeCC/UFMT) - mfreitascba@yahoo.com.br
Resumo:
A construção do conhecimento através de pesquisas é importante para a excelência na formação do estudante de
Ensino Superior. Os discentes do curso de Administração Pública são incentivados a realizar pesquisas e
escrever artigos, visando contribuir com o amadurecimento intelectual e a carreira profissional autônoma e ética.
O objetivo deste trabalho é apresentar os dados resumidos da pluralidade de perspectivas das pesquisas dos
graduandos do curso de bacharelado em Administração Pública da Universidade Federal de Mato Grosso, no
período de 2018/1 a 2019/1. A metodologia utilizada foi qualitativa e descritiva, com obtenção de dados
documentais. Constatou-se o total de 87 artigos científicos produzidos. O resultado revelou que no semestre
2018/1 teve a maior quantidade de trabalhos, sendo Gestão de Escolas Públicas a linha com maior quantidade de
artigos gerados entre as três linhas de pesquisas. Cuiabá foi o polo com mais destaque na quantidade por
semestre e no acumulado. Por outro lado, observou-se reduções nas produções das pesquisas no decorrer dos
semestres.
Palavras-chave: Educação Superior. Pesquisa discente. Artigo científico.

1 Introdução

O curso de bacharelado em Administração Pública da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) é oferecido na modalidade de Educação a Distância (EaD). O ingresso é por
processo seletivo específico que só ocorre depois da formatura da turma anterior. A turma
pesquisada é do 2º semestre do período acadêmico de 2017 dos polos de Água Boa, Lucas do
Rio Verde e Primavera do Leste com 50 vagas para cada polo e Cuiabá com 118 vagas, sendo
18 para reeducandos da Penitenciária Central do Estado (UFMT, 2016, p. 1).
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Administração estabelecem uma
estrutura mínima para o projeto pedagógico do curso, contemplando o elemento estrutural
―incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como
instrumento para a iniciação científica‖ (CNE, 2005, p. 1). Sabe-se que a construção do
conhecimento através de pesquisas é importante para a excelência da formação acadêmica do
estudante de Educação Superior. Nesse sentido, os discentes de Administração Pública são
incentivados a realizar pesquisas e escrever artigos, visando contribuir com o amadurecimento
intelectual e a carreira profissional autônoma e ética.
Quanto ao aspecto metodológico, o presente estudo foi elaborado através de uma
abordagem qualitativa, bem como foi descritiva no que diz respeito ao objetivo. Com relação
ao aspecto procedimental de coleta de dados se reveste de natureza documental. Os dados
foram obtidos através do sítio eletrônico oficial do curso.
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2 Análise e resultados

A produção científica no curso de Administração Pública é fator de melhoria na
qualidade e economicidade na formação dos estudantes.
O fato que comprova indícios de que o curso se preocupa necessariamente com a
realidade ao seu redor está nas seguintes linhas de pesquisas e temas:
✓Gestão de Escolas Públicas (2018/1): 1) A seleção e a formação continuada
dos trabalhadores da educação pública; 2) A gestão democrática da unidade
escolar pública; 3) Planejamento da educação básica pública; 4) Os sistemas
nacionais de avaliação e a qualidade da escola pública; 5) O financiamento da
educação básica pública; 6) O transporte escolar, urbano e rural; 7) A merenda
escolar na escola pública; 8) O livro didático na escola pública; e 9) A
construção e manutenção de escolas públicas.
✓Gestão da Saúde Pública (2018/2): 1) Gestão da vigilância à saúde; 2)
Organização e funcionamento do SUS; 3)Gestão logística em saúde; 4)
Administração e gerência dos serviços de saúde; 5) Financiamento e
administração financeira em saúde; 6) Modelos de atenção em saúde: Programa
de Saúde da Família (PSF)/Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS); 7) Gestão da informação em saúde; 8) Gestão participativa e controle
social em saúde; e 9) Avaliação e auditoria em saúde.
✓Gestão Governamental (2019/1): 1) Gestão Pública nas cidades; Segurança
Pública; 2) Saneamento; 3) Desenvolvimento Urbano; 4) Acessibilidade.
Moradia/Habitação; 5) Indústria e Comércio; 6) Legislação Urbana; 7) Gestão
Participativa; 8) Organizações; 9) Planejamento Financeiro da Cidade
(orçamento participativo); 10) Transparência e Visibilidade dos Gastos Públicos
Municipais; e 11) O saber e o poder na cidade.

Observa-se que esses temas proporcionaram avaliar e medir os desempenhos de
diversos segmentos interdisciplinares da Administração Pública do Estado de Mato Grosso,
mormente com relação ao aspecto da gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Oitenta e sete (87) artigos científicos foram produzidos pelos discentes. A linha de
pesquisa Gestão de Escolas Públicas do semestre 2018/1 teve a maior quantidade de artigos
entre as três linhas de pesquisas: 35 (trinta e cinco) produções científicas. O polo de Cuiabá
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foi o que conseguiu o maior destaque na quantidade por semestre e no total: 36 (trinta e seis)
artigos científicos. Por outro lado, reduções nas produções das pesquisas no decorrer dos
semestres foram observadas. A tabela a seguir apresenta esses dados.
Tabela - Produção Científica do Curso de Administração Pública
Linhas de pesquisas
Água Boa Cuiabá
Lucas do Rio Verde Primavera do Leste
Escolas Públicas (2018/1)
6
14
7
8
Saúde Pública (2018/2)
5
12
6
6
Governamental (2019/1)
4
10
5
4
Total
15
36
18
18
Fonte: elaborado pelo autor

Total
35
29
23
87

A banca de tutores e docentes do curso foram os responsáveis pelas orientações aos
estudantes.
Como última fase do processo de ensino-aprendizagem, houve os seminários de
pesquisas. Estes visaram difundir os conhecimentos, estimular o intercâmbio de ideias,
aumentar a integração entre alunos, tutores e docentes e incentivar novas pesquisas e
publicações científicas. Acrescente-se que debates entre os participantes ocorrem após as
apresentações dos trabalhos acadêmicos.

3 Considerações finais

Este estudo apresentou sinteticamente a produção científica dos estudantes
pesquisadores do curso de bacharelado em Administração Pública da UFMT. Os resultados
deixam evidentes que do total de 87 (oitenta e sete) artigos produzidos, 35 (trinta e cinco)
foram na linha de pesquisa de Gestão de Escolas Públicas o que sobrepôs as demais linhas, 36
(trinta e seis) no polo de Cuiabá, o que é superior aos outros polos. Constatou-se, ainda,
diminuições nas produções das pesquisas no decorrer dos semestres.
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PROJETO MU-DANÇAS: A EXTENSÃO COMO FORMA DE
ARTICULAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E SOCIEDADE
Amailson Sandro de Barros (Docente do Departamento de Psicologia/UFMT) – amailsonbarros@gmail.com
Leticia de Almeida Rocha (Graduanda de Serviço Social/ UFMT ) – leticiaalmeidarocha12345@gmail.com

Resumo:
O presente trabalho apresenta uma contextualização do projeto MU-DANÇAS, que visa através da troca mútua
experiência de dança incentivar jovens ao debate crítico. O projeto em tela está vinculado ao Programa de
Educação Tutorial (PET) Conexões de Saberes: Inclusão, Diversidade e Protagonismo na Universidade Federal
de Mato Grosso. Apoiaremos este relato de experiência à luz da reflexão da importância da extensão
universitária na Universidade Pública. Para isso busca-se explanar acerca do Tripé (Ensino, pesquisa e extensão)
que são elementos indissociáveis da Universidade Federal que é garantido de modo formal pela Constituição
Federal de 1988 no artigo 207.
Palavras-chave: Extensão. MU-DANÇAS. Educação. Programa de Educação Tutorial.

Introdução

A universidade pública é um importante espaço de produção, acumulação e
disseminação de conhecimentos. No processo formativo temos a articulação entre três entes:
ensino, pesquisa e extensão, respaldada na Constituição Federal Brasileira de 1988, onde
artigo 207 define que as ―universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.‖
A Extensão

Universitária é

a

ação

da

Universidade

que

possibilita

o

compartilhamento com a comunidade externa do conhecimento adquirido por meio do ensino
e da pesquisa desenvolvidos na instituição e o articulando com as necessidades da
comunidade onde a universidade se insere, interagindo e transformando a realidade social.
FORPROEX (2012) estabelece assim,
A Extensão Universitária é o processo formativo educativo, cultural e cientifico que
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora da entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de mão
dupla, com transito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na
sociedade, a oportunidade da elaboração das práxis de um conhecimento acadêmico.
No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que,
submetido a reflexão teórica, será acrescido aquele conhecimento. (FORPROEX
2012)

Na atual conjuntura a Educação vem sofrendo diversos ataques, em que o Governo
Bolsonaro e seu Ministro da Educação Abraham Weintraub intensificam ataques e ameaças
contra a educação pública, gratuita, de qualidade em nosso país. Seu projeto de Universidade
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vai na direção da privatização generalizada e do desmonte da universidade pública, atacando a
autonomia

das

universidades,

as

liberdades

democráticas,

os

direitos/as

dos/as

trabalhadores/as, a estabilidade do funcionalismo público e a livre organização dos estudantes.
Assim, repercutindo com sérios desdobramentos para a formação profissional em sua
totalidade e dificultando a efetivação do tripé – ensino, pesquisa e extensão controladas
ideologicamente pela figura do estado.
Se faz primordial realizar uma análise do movimento do capital, cujo objetivo é a
privatização da educação, como constata Mézáros:
[...] a educação [...] em outras palavras, tornou-se uma peça
acumulação de capital e de estabelecimento de um consenso que
reprodução do injusto sistema de classe. Em lugar de instrumento
humana, agora é mecanismo de perpetuação e reprodução
(MÉSZÀROS, 2008, p. 15).

do processo de
torna possível a
da emancipação
desse sistema.

A mercantilização do Ensino Superior, assim foi fornecendo um ensino pautado no
modelo gerencial de educação, nesse cenário se torna um desafio a proposta do conhecimento
critico, bem como o tripé ensino, pesquisa e extensão na atual conjuntura devido aos diversos
ataques que a educação vem sofrido em seu entorno.
É evidente que nós vivemos um processo de regressão de direitos, avanço dos ideários
conservadores sobretudo na política de educação, logo, a universidade se baseia e estrutura
por normativas e programas que visam eficácia organizacional pautada na ideia de
produtividade, competitividade e do custo benefício, ―isso significa que a Universidade
pública produz um conhecimento destinado a apropriação privada‖ (CHAUÍ, 2003, p.8).
Deste modo, é importante refletirmos acerca das atividades extensionistas realizadas
nas universidades públicas, principalmente nos espaços em que estamos inseridos.
Destacamos aqui a relevância de se debater a extensão universitária, pois é a extensão
universitária que possibilita à universidade devolver em forma de serviços, programas,
projetos, eventos, cursos e oficinas, um pouco daquilo que recebeu da sociedade a
FORPROEX ainda acrescenta,
Estava supera a concepção de que a Extensão Universitária seria simplesmente um
conjunto de processos de disseminação de conhecimentos acadêmicos por meio de
cursos, conferencias ou seminários; de prestação de serviços, tais como, assistências,
assessorias e consultorias; ou de difusão de conhecimento e cultura por meio de
eventos diversos e divulgação de produtos artísticos. A Extensão Universitária
tornou-se o instrumento por excelência de inter-relação da Universidade com a
sociedade, de oxigenação da própria Universidade, de democratização do
conhecimento acadêmico, assim como de (re) produção desse conhecimento por
meio da troca de saberes com as comunidades. (FORPROEX, 2012, p.09)
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O presente trabalho em tela pretende apresentar um relato de experiência da trajetória
do Projeto MU-DANÇAS, um projeto de extensão universitária realizado por meio do
Programa de Educação Tutorial (PET21) Conexões de Saberes – Inclusão, Diversidade e
Protagonismo da Universidade Federal (UFMT). O PET Conexões de Saberes da UFMT é um
programa interdisciplinar que desenvolve ensino, pesquisa e extensão com estudantes do
ensino superior de origem popular de acordo com plataforma do PET (2013) o programa tem
propósito de:
a) ampliar a relação entre a universidade e os moradores de espaços populares, assim
como suas instituições; b) aprofundar a formação dos jovens universitários de
origem popular como pesquisadores e extensionistas, visando sua intervenção
qualificada em diferentes espaços sociais, em particular, na universidade e em
comunidades populares e; c) estimular a formação de novas lideranças capazes de
articular competência acadêmica com compromisso social. (PET, 2013)

O MU-DANÇAS tem suas práxis22 , diálogo interdisciplinar a partir das abordagens
teórico da Psicologia Social Comunitária, da Educação Popular Freireana e da perspectiva
sócio histórica do Serviço Social Brasileiro, cuja matriz é a obra Marxiana. A escolha por
essas abordagens deve-se ao fato de que as mesmas apresentam uma visão de ser humano
como sujeito histórico e ativo que por intermédio de sua ação criadora e criativa sobre o
mundo transforma-o ao mesmo tempo que é transformado.
Em seu bojo, o MU-DANÇAS busca mudanças pessoais e sociais a partir de uma
metodologia participativa, onde os estudantes são convidados a construírem de forma coletiva
as intervenções, aproximando cultura, arte e dança dos debates mais amplos sobre os diversos
temas que permeiam nossa sociedade capitalista, pois entende que a universidade pública tem
um compromisso com a sociedade, visto que muitas vezes não são ofertados projetos e
programas de caráter social para a comunidade periférica. No entanto, é importante enfatizar
que o caráter do projeto não é somente focado em cultura e arte como expressões na dança,

21

De acordo com o Manual de Orientações Básicas –PET (2006) disponibilizado nas Plataformas digitais do
MEC, ―o PET é um programa de longo prazo que visa realizar, dentro da universidade brasileira, o modelo de
indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Assim além de incentivo a graduação, o PET pretende
estimular um modelo pedagógico para a universidade‖
22
Entendemos que o melhor âmbito de formação é no âmbito das práxis, atuando sobre a realidade. Nesse sentido
Jesus (2012) pontua a práxis, ou a prática social, é unidade da teoria e da prática. É o mundo material social
elaborado e organizado pelo ser humano no desenvolvimento de sua existência como ser racional. Esse mundo
material social, ou conjunto de fenômenos materiais sociais, está em constante movimento, organizando-se e
reorganizando- se perpetuamente. Na existência real o ser humano, como ser social, realiza uma atividade
prática, objetiva, que está fora de sua consciência, e que visa à transformação da natureza, da sociedade. Este
processo de mudanças fundamentais ou não, se realiza através dos seres humanos, das classes sociais, dos grupos
e dos indivíduos.
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mas também discutir expressões da questão social que reverberam sobre esses jovens
cotidianamente.
Tendo em vista o que foi descrito acima as atividades do Projeto MU-DANÇAS estão
em consonância com os seguintes artigos das diretrizes de Extensão da Educação Superior
Brasileira estabelecidas pelo MEC (2018),
Art. 3º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à
matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo
interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove
a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros
setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em
articulação permanente com o ensino e a pesquisa.[...] Art. 5º Estruturam a
concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na Educação Superior: I - a
interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de
conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas
contemporâneas presentes no contexto social;[...] Art. 6º Estruturam a concepção e a
prática das Diretrizes da Extensão na Educação Superior: I - a contribuição na
formação integral do estudante, estimulando sua formação como cidadão crítico e
responsável; [...] III - a promoção de iniciativas que expressem o compromisso
social das instituições de ensino superior com todas as áreas, em especial, as de
comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde,
tecnologia e produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às
diretrizes para a educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e
educação indígena; IV - a promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do
ensino e da pesquisa; V - o incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica
na contribuição ao enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por
meio do desenvolvimento econômico, social e cultural; (MEC, 2018)

O projeto é realizado na Escola Estadual Mariana Luiza Moreira no bairro Tijucal,
localizado no Município de Cuiabá, com estudantes do 9º ano na faixa etária entre 13 a 15
anos de idade, sendo seu objetivo incentivar jovens ao debate crítico sobre diversos temas
como: gênero, saúde mental, violência, sexualidade ou outras demandas advindas dos
próprios estudantes, se utilizando da dança como um instrumental de aproximação aos
debates.
O projeto ocorre uma vez na semana, em dia fixo após as aulas dos jovens, as
atividades alternassem semanalmente entre dança, debates e oficinas culturais. As atividades
são realizadas por meio de parcerias com coletivos, acadêmicos (as), profissionais da área
artística, professores e pessoas da comunidade para fomentar a troca de experiências e
conhecimentos sobre temas específicos ou de interesse dos jovens participantes. Sendo assim,
pontuamos que é de extrema relevância fomentar os debates com a juventude sobre realidade
social a qual estão inseridos, entendendo a relação de indivíduo e sociedade, pois é através
desses espaços que podemos de forma mais ampla e reflexiva debater com estudantes a
respeito da conjuntura instigando-as/os a pensar de forma crítica.
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Considerações finais
Assim destacamos neste trabalho a relevância de se realizar atividades Extensionistas
como o MU-DANÇAS, pois este se encontra como espaço estratégico de resistência na atual
conjuntura para luta na educação, visto que é a partir dela que se apreende a dimensão unitária
da teoria e prática, e é a forma de articulação entre universidade e sociedade, amadurecendo
assim o canal de diálogo com a comunidade por meio de diversas ações.
Tendo em vista o que foi dito a cima a extensão é o pilar decisivo da relação entre
universidade e comunidade, em que de acordo com a FORPROEX (2012) ―A extensão
tornou-se um instrumento de (re) produção do conhecimento por meio da troca de saberes
com as comunidades, uma via de mão dupla, uma forma de ―interação ideológica‖ que traz
múltiplas possibilidades de transformação da sociedade e da própria Universidade Publica.‖.
Nesse sentido o Projeto MU-DANÇAS se coloca como estratégia de fortalecimento do
processo grupal entre os jovens de forma a contribuir para o rompimento de discursos de
naturalização das violações de direitos humanos e para com o processo de sensibilização e
conscientização sobre a realidade concreta a que está exposta a juventude.
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Resumo
Ao cursar as disciplinas do primeiro semestre do curso de Pós-Graduação em Educação, PPGEdu, da UFMT –
Campus de Rondonópolis, a sensibilidade e educação surgem como aspectos de reflexão na atualidade. As
disciplinas como Políticas Educacionais, Teorias da Educação Moderna e Contemporânea, e Infância e
Juventude na Contemporaneidade, nos fez indagar de forma inquietante o processo de desumanização dos
sujeitos, nos processos educativos, bem como a padronização dos corpos em favor de um progresso ―ideal‖ e
conteudista de desenvolvimento, e a negação à sensibilidade no contexto de gerencialismo da educação brasileira
na atualidade que se inicia desde a infância. Nos intriga, a partir das discussões em sala, o fato do aprender ser
desacoplado do sentir e do perceber o mundo, o outro e a si mesmo, no panorama da educação atual. Nesse
sentido, este presente trabalho se constitui um relato de nossa experiência neste primeiro semestre da PósGraduação, com o intuito de ser apresentado no Seminário de Educação, SEMIEDU 2019.
Palavras-chave: Educação. Mestrado. Política. Reconstrução.

1 Introdução

Caminhando pelas disciplinas Políticas Educacionais, Teorias da Educação Moderna
e Contemporânea, e Infância e Juventude na Contemporaneidade, do primeiro semestre do
curso de Pós-Graduação em Educação, PPGEdu, da UFMT – Campus de Rondonópolis,
refletimos na importância que estas disciplinas têm para os pós-graduandos/as que iniciam a
trajetória de pesquisadores/as acadêmicos/as no campo da Educação. Como o perpassar por
estas disciplinas acadêmicas se constitui como um processo de reconstrução que, nos desnuda
a alma, nos ressignifica, constrói e reconstrói enquanto sujeitos e educadores/as e o quanto
todo este processo nos faz pensar, repensar e revigorar que educações humanas são possíveis
de serem colocadas em nossa sociedade, e as utopias e sonhos nos guiam continuar
caminhando.
Neste sentido, o objetivo deste relato é dialogar com os aprendizados que nos
impactaram no percurso das disciplinas do primeiro semestre do curso de pós-graduação em
educação, com as nossas percepções mediante as discussões em sala de aula, bem como
refletir a contribuição dessas disciplinas no nosso processo de se (re)construir como
pesquisadores/as e educadores/as.
Como estas reflexões no campo das políticas públicas educacionais, das teorias em
torno do conhecimento e da educação, e a infância e juventude nos causaram em um primeiro
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momento um verdadeiro choque combinado com o sentimento de euforia somada à
curiosidade levantada com as leituras e aulas. Refletimos, em relação a condição da educação
sob a ótica da política brasileira, subordinada como um obediente país periférico, Brasil, aos
mandos e desmandos do capitalismo global.
Viajamos desde antigas organizações das sociedades ocidentais, até os paradigmas
atuais como o questionamento às práticas democráticas, a educação na era da pós-verdade, da
banalização da mentira e das fake news. Bem como, o nascimento do processo educativo e das
modificações da escola da antiguidade à contemporaneidade. Nos encontramos também, com
as questões da infância, de gênero, sexualidade, raça e classes sociais. A infância e a
juventude, como estas são protagonizadas na sociedade e nos espaços escolares, olhares e
reflexões, nunca antes, por nós imaginados.

2 Políticas Educacionais

A disciplina de Políticas Educacionais vivenciada em um momento de recém-troca de
governantes estaduais e federal. Em meio às incertezas do que está sendo e será da sociedade
brasileira e da educação no Brasil. E logo em seguida, todos os cortes, declarações incabíveis,
instabilidades de cargos políticos e escândalos, esta disciplina foi e ainda é, pois seus efeitos
nos acompanham, crucial para pensarmos na construção do ser humano como um sujeito
político e histórico. Dessa forma, olhar para a historicidade humana, e as relações políticas
brasileiras desde o nascimento do miscigenado e colonial Brasil, nos faz colocar os pés no
chão e olharmos com seriedade para as políticas educacionais, mesmo em meio ao caos que
caracteriza o país no presente.
Nesse seguimento, a disciplina de Políticas Educacionais, nos trouxe a reflexão sobre
as instituições de ensino serem transformadas em empresas com a invasão dos conceitos e das
ações mercadológicas, que adentram, de forma imperativa, na organização escolar. Tal
mudança se dá em função de políticas e reformas que orientam o funcionamento das redes de
ensino.
Neste cenário dos séculos XX e XXI, observamos como gerencialismo que, ―é uma
estrutura calculista que organiza o conhecimento sobre as metas organizacionais e os meios
para alcançá-las‖ (NEWMAN; CLARKE, 2012, p.359), se caracteriza como um mecanismo
próprio para criação de formas de gerir e tipos de gestores, no qual, desde o século passado,
em países europeus como a Inglaterra, o gerencialismo do meio corporativo traz para o âmbito
escolar a lógica do mercado, em que o desempenho de comércio competitivo passa a ser
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almejado nas instituições de ensino. Nesse sentido, nomenclaturas do mundo dos negócios são
incorporadas no espaço educacional como gestor escolar, produtividade, habilidades,
competências, resultados, competitividade, dentre outras, pautadas, todas, na individualidade
e capacidade dos indivíduos em se destacar, competir e ―lucrar‖.
Refletimos em como estas nomenclaturas comuns no meio mercadológico são
naturalizadas no nosso sistema de ensino, como a educação para a eficácia, para o
desempenho, para o ―sucesso‖ escolar sustentam as bases e diretrizes educacionais brasileiras.
Mas, não são uma cópia dos modelos europeus, que aqui se repetem, pois os objetivos que
norteiam os países, bem como, suas implicações e consequência se tornam diferenciadas.
Nessa linha, faz-se necessário mencionar como o modelo econômico ao qual estamos
sujeitos/as se relaciona com estas políticas perversas de organização escolar, que
desconsideram os processos educativos do saber, aprender e o significado de conhecimento,
de forma a autuar em busca de números e resultados, desconsiderando o sentido da formação
humana. Assim, através dos escritos de Harvey (2014), podemos refletir como as ações
citadas acima podem ser relacionadas com os interesses dos detentores dos meios de
produção, da propriedade privada, dos negócios, das corporações multinacionais e do capital
financeiro. Com este seguimento, para Moacir Gadotti o modelo neoliberal e a educação,
A educação não pode orientar-se pelo paradigma da empresa que dá ênfase apenas à
eficiência. Este paradigma ignora o ser humano. Para este paradigma, o ser humano
funciona apenas como puro agente econômico, um ―fator humano‖. O ato
pedagógico é democrático por natureza, o ato empresarial orienta-se pela ―lógica do
controle‖. O neoliberalismo consegue naturalizar a desigualdade. "É assim mesmo",
―Não há outra coisa a fazer‖, ouve-se dizer. (…) É preciso aguçar nossa capacidade
de estranhamento (GADOTTI, 1997, p.6).

Neste panorama, a educação formal, também como um mercado e uma mercadoria,
passa a ser observada como uma produtora de mão de obra coisificada. O emprego é tido
como o produto final da formação escolar, é ele a ser alcançado. O sentido e o significado do
conhecimento, daquilo que inquieta, que quer ser desvendado é apagado por programas
homogêneos elaborados para o não-pensar. Apostilas e livros didáticos se transformam em
instrumentos para serem lidos e regurgitados aos educandos. Professor/a e aluno/a, neste
cenário, perdem seu protagonismo, sua autonomia, sua criatividade, uma vez que, o currículo
precisa ser seguido. Não há tempo para reflexões, falas, e diálogos, tanto alunos/as quanto
educadores/as são emudecidos/as e reificados/as, no processo de formatação de mão de obra
minimamente qualificada para o mercado de trabalho. Nesta educação há uma negação da
cultura dos educandos/as e da historicidade da sociedade brasileira, retirando o caráter político
da educação (FERREIRA-SANTOS; ALMEIDA, 2019).
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Estas reflexões são essenciais para pensarmos no aparecimento de projetos para a
educação nacional como a Reforma do Ensino Médio, a Escola Sem Partido, a Educação
Domiciliar – homeschooling, bem como a elaboração de uma Base Nacional Comum
Curricular que tem como essência as habilidades e competências a serem desenvolvidas de
forma homogênea em todo Brasil. Como e com qual finalidade as reformas políticas vão se
consolidando.

3 Teorias educacionais moderna e contemporânea

Aliada às políticas educacionais e as teorias da educação trabalhamos o
desenvolvimento do olhar para as categorias que envolvem, influenciam e convergem na
sociedade e na educação.
Ao refletir no modelo econômico que nos guia na contemporaneidade, a palavra que
impera é a reificação. Tudo se torna coisa sob os desejos do capital, as terras, as plantas, os
animais, a arte, os povos, a cultura, a educação, os sentimentos, a felicidade, os prazeres o ser
humano. Todos/as, da classe trabalhadora, nos tornamos mercadorias com potencial
comercializável no mundo do mercado global. Podemos, neste cenário global, assistir a cada
dia o enaltecimento da pobreza, das misérias, da podridão social. Carecemos de recursos
como água, comida, saneamento básico, da mesma forma que carecemos daquilo que o
neoliberalismo busca combater: a sensibilidade humana. Ao nos reificarmos, perante o
neoliberalismo, como capital humano, em que as habilidades e competências a serem
desenvolvidas para posterior venda, são o único interesse projetado em nós, somos
descaracterizados da nossa humanidade. Os projetos políticos e educacionais do
neoliberalismo são elaborados para ―coisas‖ desumanizadas, não para humanos sencientes.
Neste movimento de reificação das pessoas e de seus sentimentos, a lógica empresarial
é o farol que guia e ditas as regras da vida cotidiana, das relações, dos projetos políticos, das
escolas. Todos passam a ser na era do empreendedorismo, empresários, gestores de si do/a
outro/a, do capital. Por trás da seriedade desta palavra, esconde-se a morte da sensibilidade,
da cultura e da humanização.

4 Infância e juventude na contemporaneidade

Quando analisamos o desenvolvimento e o progresso, é comum relacionarmos em um
primeiro momento a um avanço para uma fase posterior que se quer chegar e que seja
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obrigatoriamente melhor e mais completa que a uma fase anterior ou a do presente. E em
busca de uma lógica do desenvolvimento que perpassa desde a trajetória da infância,
armadilhas que se tornam normatizações em busca de uma padronização de um ideal para a
vida são problematizações que transitam em estudiosos/as da infância em áreas como
educação, psicologia, nos estudos de gênero e de sexualidade. Mas como essa lógica
normatiza e entende a infância? A busca de um porvir acaba descaracterizando todo o
processo da criança em sua humanidade. Schérer (2009), possui um trabalho crítico sobre a
noção de infância pela pedagogia moderna, ―defendeu que a infância é uma invenção do
adulto e que só pode ser pensada em relação à ‗adultidade‘. Para ele, a infância deve ser
pensada como ‗movimento‘‖ (GALLO, 2018, p.4).
Nas escolas, os educandos/as estão subordinados às regras que moldam seus corpos
pressionando para que sejam obrigados todos juntos ―à subordinação, à docilidade, à atenção
nos estudos e nos exercícios, e à exata prática dos deveres e de todas as partes da disciplina.
Para que, todos, se pareçam” (FOUCAULT, 1999, p.207).
Na psicologia desenvolvimentista, a apropriação de uma série de noções de ocupações
e comportamentos acerca não só das crianças mas de certa forma a todos/as nós, faz com que
sob o status de ciência moderna, se valide como
um conjunto de discursos sobre a infância e a vida humana, que não se restringe à
produção de conceitos e teorias científicas, mas se destina, sobretudo, a instituir
modos de ser e relações sociais. São discursos que deságuam na vida social, fazendo
do desenvolvimento um roteiro a ser encarnado compulsoriamente, sob pena de
aquele/a que não o cumprir ficar à margem do que passa a ser assumido como vida
inteligível (SOUZA; SALGADO; MAGNABOSCO, 2018, p.152).

Para Benjamin (1994), a noção do progresso para a perfeição como uma regra
homogênea na história é rejeitada e desconstruída, assim, o pensador não lança um olhar ao
passado como algo fechado e satisfatório e ao presente como preparação para o futuro. Assim,
A idéia de um progresso da humanidade na história é inseparável da idéia de sua
marcha no interior do tempo vazio e homogêneo. A crítica da idéia do progresso tem
como pressuposto a crítica da idéia dessa marcha (BENJAMIN,1994 p.229).

5 Considerações finais: os caminhos das disciplinas cursadas

Com estes pensamentos, de escola-empresa, professor/a empreendedor/a, aluno/a
comerciante de si mesmo em busca de um ideal de progresso que normatiza os corpos a favor
do capitalismo, pensamos onde há espaço nesta configuração, para se estranhar com esta
lógica, este modelo frustrante que nos assola, pois as diferenças só se acentuam e os dias e as
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oportunidades se tornam cada vez mais difíceis. Ainda mais, com todos os cortes,
congelamentos e falta de uma perspectiva positiva para a população trabalhadora em meio ao
cenário político atual, e sob as ações cada dia mais nefastas de quem nos governa.
Mas, mesmo com o que foi dito acima, não nos tornamos pessimistas nesta caminhada,
sabemos que as conquistas sociais são feitas historicamente através das lutas das camadas
populares. E por entendermos que existem diferentes vertentes de pensamento e de leitura da
humanidade. Muito tem sido produzido como alternativa à ideologia dominante, não só
apontamentos de suas falhas e crueldades com a população humana reificada, mas reflexões e
ações que nos permite nos (auto)construir em nosso processo de humanização.
Perpassar estas disciplinas é como ter sido conduzidos por um processo forte de
desconstrução de pensamentos que pensávamos estar, em nós, estabelecidos e serem coerentes
com as exigências da Educação contemporânea. Trilhamos através das leituras textuais,
caminhos de esclarecimentos e revelações na construção do pensamento crítico perante as
leituras, falas dos/as professores/as e colegas do curso. Nos colocamos abertos/as, ao ingressar
neste curso, sem saber das modificações que nos acometeriam ao longo deste processo inicial.
Ressaltamos como os estudos das disciplinas nos modificou, mesmo que no início
desse percurso que é o mestrado acadêmico. E este foi o processo de iniciação de toda a
desconstrução, esclarecimento e modificação de nós mesmos que saberemos que virão
durante a caminhada pelo mestrado.
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REFLEXÕES SOBRE A GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA NO BRASIL
Railson da Silva Veras (UNIC) – railson_veras@outlook.com.br
Resumo:
Esse trabalho tem por objetivo refletir sobre a graduação tecnológica no Brasil. O conceito sobre o tecnólogo
vem sendo discutido desde a reforma universitária de 1969, que buscava na época disponibilizar cursos de curta
duração como forma de ensino superior, sendo que através desse tipo de curso, haveriam mais pessoas
ingressadas no nível superior, bem como reduziria os custos do governo com a rede de ensino, visto que na
época só era possível cursar ensino superior na rede pública. A partir de 1970, iniciaram-se o chamado
consumismo educacional, e assim expandiu-se o nível superior também para a rede privada de ensino, desta
forma, alcançando não apenas um grupo seleto social e/ou econômico de pessoas, mas, expandindo-os aos
demais públicos. A partir desses fatos específicos sobre o ensino tecnológico, buscou-se compreender sobre o
conceito e a importância desse tipo de graduação para o acadêmico e empresa, e suas perspectivas nos últimos
anos a atual.
Palavras-chave: Tecnólogo. Educação. Emprego.

1 Introdução

A graduação tecnológica no Brasil, também chamada de curso superior em tecnologia,
teve suas diretrizes curriculares por meio do parecer do MEC CNE/CP nº 29/2002.
Para Favretto e Moretto (2011),
―Os cursos superiores de tecnologia são, legalmente, cursos regulares de graduação,
regulamentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Educação e focados no domínio e na aplicação de conhecimentos
científicos e tecnológicos em áreas de conhecimentos relacionados a uma ou mais
áreas profissionais‖ (p. 408).

Esse tipo de graduação, comparados aos demais existentes, os quais são bacharel e/ou
licenciatura, possuem uma carga horária menor, pois enquanto os mesmos possuem uma
duração de em média acima de 04 anos, a graduação tecnológica confere o título de tecnólogo
com duração em média entre 02 a 03 anos.
Por possuir um tempo menor de duração, visa atrair os candidatos que atuam
diretamente no mercado de trabalho na área de formação, pois tem por objetivo focar em
assuntos voltados de formas práticas para o mercado de trabalho, e com isso, é possível incluir
mais pessoas no nível superior, o que contribui para a ampliação das políticas públicas de
ensino.
Podemos destacar inclusive, o art. 2º, parágrafo II, da CNE/CP nº 29/2002 que
determina que um dos objetivos da graduação tecnológica é incentivar a produção e a
inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho.
No Brasil, a procura pelo ensino superior tecnológico aumentou consideravelmente
nos últimos anos. Com base em uma pesquisa desenvolvida pelo INEP sobre o censo da
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educação superior em 2017 comparando as matrículas efetivadas por grau acadêmico entre
2007 a 2017, observou-se um aumento de 141% dos alunos matriculados nos cursos de
graduação tecnológica.
É importante compreender que ainda há equívocos em relação a essa modalidade de
graduação, pois há pessoas que a confundem com o ensino técnico. Por sinal, esta modalidade
é muito utilizada em nosso país, inclusive, alguns trabalhadores optam por seguir uma carreira
de técnico, como por exemplo, os técnicos de enfermagem.
Por outro lado, o portal do MEC explica que o curso técnico é voltado para o aluno
que vai cursar ou já cursou o ensino médio e quer aprender uma profissão. Enquanto o ensino
tecnológico é um curso superior, uma modalidade de graduação, assim como o bacharelado e
a licenciatura.

2 O surgimento da graduação tecnológica no Brasil

O conceito de graduação tecnológica não é algo novo, pois vem sendo discutida desde
a reforma universitária implantada através da lei n. 5.540 de 1968, data esta, que se iniciou o
pensamento sobre ensino tecnológico.
Em meio às reformas educacionais da época, entre os períodos de 1972 a 1974 com
base no primeiro plano setorial de educação e cultura, o projeto n. 19 incentivava o ensino
superior de curta duração, incentivo este, que descrevia o título de tecnólogo.
Naquela época, buscava-se disponibilizar cursos de curta duração para que estudantes
pudessem adquirir conhecimentos em determinadas profissões, estas, expandindo os cursos
superiores de forma intermediária.
Além disso, por tratar-se de um período inovador no âmbito educacional, iniciou-se
também o acesso ao nível superior no âmbito privado, pois na época só era possível cursar
uma graduação no espaço público, e era completamente restrito de forma social e seletiva,
visto que devido a expansão do ensino superior, as universidades federais não conseguiram
atender à demanda da época.
De acordo com Martins (2009),
―entre as condições que tornaram possível a emergência do novo ensino privado, a
existência do Conselho Federal de Educação (CFE) desempenhou um papel
relevante. O CFE foi fortalecido pela aprovação da LDB, em 1961, quando deixou
de ser um órgão de assessoramento sobre questões educacionais e passou a deliberar
sobre abertura e funcionamento de instituições de ensino superior‖. (p. 22)

2948

Entre os períodos de 1975 a 1979, através do segundo projeto setorial, projeto n. 15, o
MEC manteve o incentivo não apenas nas criações de cursos superior de tecnologia, contudo,
incentivou melhores condições de seu funcionamento, bem como instruindo as instituições
que aproximassem tais relações com o mundo empresarial.
Já para Favretto e Moretto (2011), apud PEREIRA, (2008),
―Os cursos superiores de tecnologia ganharam nova força com a nova LDB,
sancionada em 1996, atendendo às demandas do mercado de trabalho e procurando
adaptar as leis brasileiras às recomendações dos organismos multilaterais. A
tendência foi criar no Brasil uma estrutura de oferta da educação superior com forte
presença da iniciativa privada e com cursos superiores de curta duração, focados nas
demandas dos setores da indústria e de serviços‖. (p. 412)

Ao passar dos anos e a partir do crescimento do ensino privado, bem como, baseado
no pensamento do ensino superior como consumismo educacional, tornou a busca pela
titulação acadêmica superior cada vez mais almejada. Com isso, o mercado tornou-se cada
vez mais exigente, inclusive destacando os candidatos que possuam tal titulação.
Neves, (2004), por sua vez acrescenta que,
―A demanda pela educação superior vem crescendo ano a ano [...] outros fatores que
vem pressionando este nível de ensino, além da do aumento das taxas de promoção e
conclusão do ensino médio, são as exigências do mercado por níveis mais elevados
de escolaridade e as vantagens sociais e econômicas, ainda proporcionadas pelo
diploma‖. (p. 3)

A partir dessa perspectiva, o mercado de trabalho altamente competitivo, requer de
profissionais que não atuam apenas a partir das experiências profissionais no cargo e/ou
função, mas, com o conhecimento teórico proporcionado pelo ensino superior voltado para o
mercado de trabalho.
Com base nisso, a graduação tecnológica se destaca no assunto, pois atinge um
público heterogêneo no âmbito tecnológico e faz com que as universidades ofertem cursos em
novos campos profissionais, assim emergindo um grupo acadêmico que estuda sobre noções
do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que vivencia tais experiências agregando o
conhecimento teórico ao prático.

3 Os cursos mais procurados

De acordo com o último censo de educação superior disponibilizado pelo MEC em
2017, os cursos mais ofertados na modalidade de graduação tecnológica foram divididos por
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tipo instituição e categorias, dentre os quais serão enfatizados os três cursos mais ofertados
para cada tipo de rede de ensino:
Gráfico 1 - Matrículas Efetivadas por categoria administrativa na Rede Privada

Fonte: MEC (2017).

Com base nos dados, observa-se que na rede privada no censo de 2017, o curso de
gestão de recursos humanos obteve o maior percentual com 155.829 matrículas, visto que
como já dito anteriormente, através desse curso é possível aplicar noções práticas de recursos
humanos com o conhecimento teórico adquirido em sala de aula. Inclusive, uma pesquisa
desenvolvida pela G1 da Globo, mostra que a área de recursos humanos está em alta
expectativa de demanda para 2019, um dos motivos pelos quais acredita-se ser o curso mais
procurado.
Em segundo lugar, temos o curso de empreendedorismo, no qual se matricularam
96.835 estudantes, e em terceiro lugar o curso de logística com 71.387 matrículas.

Gráfico 2 - Matrículas Efetivadas por categoria administrativa na Rede Pública
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Fonte: MEC (2017).

Na rede pública, o campeão de matrículas no censo de 2017 foi o curso de análise e
desenvolvimento de sistemas com 26.412 matrículas, visto que esse curso aborda questões
com uma área de alta empregabilidade e demanda, pois por tratar-se de um curso voltado para
área de tecnologia da informação e com os efeitos dos avanços tecnológicos, os profissionais
dessa área tendem a se destacar. Uma matéria publicada pelo site da GLOBO (2019), mostra
que segundo dados da rede nacional de pesquisa, nos próximos anos, haverá a criação de 195
mil postos de trabalho na área de tecnologia da informação.
Em segundo lugar, assim como na rede privada, vem o curso de empreendedorismo
com 12.850 matrículas, creio que esses resultados dar-se-ão pelo elevado índice de
desemprego no país, que conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, a taxa de desemprego no Brasil no primeiro trimestre de 2019 foi de cerca de 12,7 %.
Com base nisso, as pessoas estão cada vez mais procurando outras alternativas para adaptarse, dentre as quais o curso de empreendedorismo possibilita noções sobre como abrir ou
melhorar um negócio.
Em terceiro lugar, assim como na rede privada, temos o curso de logística com 8.312
matrículas. O Brasil, com base nos dados emitidos pelo BNDE em 2018, ocupa a posição 54ª
no ranking de performance em logística, assim como trata-se de uma área muito ampla, pois
abrange desde a área de transporte terrestre aos demais existentes, e nota-se que é uma área
procurada nas instituições de ensino superior.
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4 Atuais perspectivas sobre a graduação tecnológica

O ensino superior tem um papel importante na seleção de um profissional para o
mercado de trabalho, e devido ao alto índice de desemprego em nosso país, as empresas estão
cada vez mais em busca de candidatos com um diferencial competitivo.
Para Reis e Reis (2012), apud Prado (2006, p.166), ―o curso tecnológico ou de
graduação tecnológica, forma tecnólogos para o mundo do trabalho, sendo mais focados,
específicos e com duração suficiente e adequada para preparar profissionais para o mercado
de trabalho local/regional‖.
Por outro lado, o fato de os trabalhadores passarem em média uma jornada de 44 horas
semanais dentro do espaço organizacional, jornada esta, que requer maior parte do tempo
diário das pessoas no ambiente de trabalho, influencia com que algumas pessoas consigam
reservar um tempo para se dedicar à cursos superiores de forma integral, ou até mesmo por
um longo período, como por exemplo, os cursos que formam bacharéis e/ou licenciados.
É exatamente nesse aspecto que os cursos de graduação tecnológica tornam-se cada
vez mais uma opção aos profissionais que trabalham com uma jornada muito extensa, pois,
por possuírem uma carga horária menor, e por serem mais voltados para a prática profissional,
permite com que os acadêmicos desse tipo de graduação, consigam assimilar os conteúdos
aplicados em sala de aula com as rotinas profissionais do cotidiano.
Além disso, há incentivos e programas do governo para ingresso no nível superior aos
que não conseguem bolsas ou não optam pelo SISU. Nesse caso, temos o Prouni e Fies, que
possibilitam o acesso nas universidades privadas. De acordo com o censo do MEC em 2017, a
rede privada conta com mais de 6,2 milhões de alunos, o que garante uma participação
superior a 75% do sistema de educação superior, ou seja, de cada 4 estudantes de graduação, 3
frequentam uma instituição privada.
A expectativa é que cresça cada vez mais a busca pelos cursos de superior em
tecnologia, visto que com base no censo do MEC disponibilizado em 2017, mostra que nos
últimos 10 anos o número de alunos de cursos tecnológicos cresceu 141%.
E com o mercado voltado para o profissional que já exerça o papel na organização
com o máximo de experiência e conhecimento teórico, visto que não há mais o conceito de
que o colaborador passe um longo período em experiência, ou até mesmo treinando-o, tal
graduação se destaca no assunto.
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Pois, os tecnólogos visam o conceito teórico-prático como maior fator, ou seja, que os
graduandos dos cursos de graduação tecnológica estejam desde a graduação atuando no
mercado de trabalho.

5 Considerações finais

Se em 1968 através da reforma universitária havia esse pensamento em criar uma
forma intermediária de ensino superior, percebe-se que ao decorrer dos anos os objetivos
foram alcançados.
Como já dito, houve uma expansão na época na busca pelo ensino superior, e para que
pudessem atender tal demanda, foi necessário pensar em novas formas de concluir uma
graduação, até mesmo pelos motivos econômicos da época.
Essa forma intermediária de ensino tornou-se os atuais cursos de graduação
tecnológica, que desde 2002 teve suas diretrizes publicadas pelo MEC, e que nos últimos 10
anos teve um aumento em mais 100% nas suas matrículas.
Ademais, tendo em vista que a graduação tecnológica confere o título de nível superior
assim com as demais graduações existentes, os acadêmicos dessa modalidade podem alcançar
os demais níveis acadêmicos no Brasil, dentre os quais podemos citar as Pós-graduações,
Mestrados e Doutorados. Assim, possibilitando aos mais diversos públicos o acesso ao ensino
superior no Brasil.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
EDUCACIONAL NO PPGEdu : O REAL ESTÁ NA TRAVESSIA
Gisele Silva David Camargo (Técnica Administrativa Educacional e mestranda do PPGEdu/UFMT/CUR) –
giseledavid05@gmail.com

Resumo:
Os processos de redemocratização no país propiciaram o reconhecimento de todos os espaços da escola, além do
espaço da sala de aula como espaços educativos e o reconhecimento - não sem luta - dos funcionários nãodocentes como profissionais da educação, portanto, educadores. Dessa forma, assim como os professores, os
educadores não-docentes devem buscar por aperfeiçoamento na área educacional, uma vez que necessitam
aprimorar-se profissionalmente para que possam atuar em suas respectivas funções como educadores com maior
autonomia e criticidade. Esse texto objetiva descrever a experiência de uma Técnica Administrativa Educacional
como ingressante no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Federal de Mato
Grosso, Câmpus Universitário de Rondonópolis. Por meio do relato de experiência será abordado o ingresso no
referido programa, os desafios enfrentados, as contribuições do programa na perspectiva do aperfeiçoamento
profissional e pessoal. Acredita-se que tal relato possa contribuir para a área, uma vez, que possibilitará reflexões
acerca do reconhecimento dos funcionários como educadores, enfatizando também a importância da busca por
aperfeiçoamento. Pretende-se, assim, estimular colegas profissionais a buscarem por qualificação na área
educacional, permitindo que esses venham a desenvolver um trabalho mais efetivo, autônomo e consciente
contribuindo com o processo educacional da escola e para a formação de alunos mais críticos e humanizados.
Palavras-chave: Relato de experiência. Técnica administrativa educacional. Pós-Graduação. Educação.

1 Ponto de partida
Contar o que se faz, no âmbito educativo, é a forma simples e autêntica de devolver
ao outro aquilo que só é possível existir de modo compartilhado. O ato educativo,
por si só, atitude e postura diante da vida, precisa ser narrado, repartido,
transformado em estórias de se contar. Aprende quem conta, quem escuta, quem
escreve, quem lê. Aprendem todos os que sabem o valor de restituir, ao outro, um
saber que não resulta de pertencimentos ou apropriações, mas de envolvimento
(LACERDA, 2009, p.11).

Por que uma técnica administrativa educacional quer fazer mestrado stricto sensu em
educação? Essa foi uma pergunta feita durante a arguição do meu projeto de pesquisa e que
ecoou e ainda ecoa em minha cabeça. A resposta é que acredito que todos os educadores,
sejam eles professores ou não, precisam se aperfeiçoar para contribuir de maneira mais
consciente no processo educativo, e para sua profissionalização, concordando com Freire
―envolta, portanto, no compromisso do profissional, seja ele quem for, está a exigência de seu
constante aperfeiçoamento [...]‖ (1983, p.21).
Trabalho como técnica administrativa educacional (TAE) em uma escola estadual de
Rondonópolis estado de Mato Grosso, atuo como TAE, mas meu trabalho não é somente
burocrático. Não sou técnica administrativa em uma empresa, ou escritório, desenvolvo
minhas funções na secretaria de uma escola, lido com históricos de educandos, lido com
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pessoas, com seres humanos em formação, participo do processo ensino-aprendizagem, meu
trabalho é, portanto, educativo. Monlevade (2001) afirma que a vivência com os processos
educacionais transforma estes ―trabalhadores de simples ocupantes de funções administrativas
e burocráticas em pessoas identificadas com os problemas da escola, com os objetivos
educacionais, com os alunos, com a melhoria da qualidade do ensino‖ (p.53).
Os processos de redemocratização no país propiciaram o reconhecimento de todos os
espaços da escola, além do espaço da sala de aula como espaços educativos e o
reconhecimento - não sem luta - dos funcionários não-docentes como educadores. Assim
como os docentes, os funcionários também necessitam se qualificar profissionalmente para
que possam atuar como educadores em seus espaços de trabalho e além deles, como por
exemplo, na gestão da escola (sim! Funcionários podem ser gestores), e nos conselhos
deliberativos da comunidade escolar, um dos órgãos de maior relevância para a gestão
democrática.
E é por não ter dúvidas que todos os profissionais da educação que atuam na
comunidade escolar são educadores que optei pelo ingresso em um curso de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação.
Adentrar em um curso de Mestrado em Educação em uma Universidade Pública
Federal, em tempos tão sombrios não é tarefa simples. Estamos passando por momentos de
mudanças sociopolíticas que incidem diretamente sobre a educação, apresentando grandes
desafios para as instituições de ensino superior e para os educadores de uma maneira geral.
Para nós, mestrandos, as angústias muitas vezes são duplicadas, pois respiramos
―educação‖, somos na maioria, de uma maneira ou de outra, educandos e educadores. Não
podemos nos furtar aos debates e reflexões que se apresentam diariamente à nossa frente, a
chamar-nos para enfrentar a realidade de maneira crítica, formulando interpretações e
entendimentos sobre um cenário que parece avassalador.
Contudo, entendo que não é um período de apatia, estamos vivenciando também um
momento de efervescência intelectual, são muitas ações, debates extremamente ricos, que
fomentam uma imersão no campo científico de tudo que está sendo produzido. A leitura e
discussão de clássicos teóricos juntamente com as contribuições do corpo docente do
programa possibilitam a compreensão da educação em diferentes contextos históricos e
políticos. Logo, entendo que apesar da conjuntura atual estamos em um lócus privilegiado.
A escolha pelo relato de experiência se deu porque por meio dessa modalidade é
possível contar as experiências vividas bem como refletir sobre elas, o que possibilita o
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exercício da subjetividade e da reflexividade. Narrar uma experiência é ao mesmo tempo
individual e universal, de acordo com Larossa, é um movimento de ida e volta:
Um movimento de ida porque a experiência supõe um movimento de exteriorização,
de saída de mim mesmo [...] E um movimento de volta porque a experiência supõe
que o acontecimento afeta a mim, que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que
eu penso, no que eu sinto, no que eu sei, no que eu quero (2011, p. 7).

2 Do programa e do processo de seleção
O Programa de Pós-Graduação23 em Educação/UFMT/Rondonópolis (PPGEdu) autorizado em 2009, com abertura de sua primeira turma em 2010 - veio preencher uma
importante lacuna antes existente no Estado de Mato Grosso. Esse, até então, contava com
apenas um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na área da Educação que, dada a
extensão territorial de Mato Grosso, supria parcialmente a demanda por formação continuada
da população local.
O PPGEdu tem como principal objetivo "propiciar formação voltada para a pesquisa e
produção científica, tendo como pontos basilares as reflexões sobre a natureza da educação,
os dilemas enfrentados em sua formação e a ambiência em que se articulam os processos e
políticas educacionais, visando a qualificação profissional sensível ao contexto regional e às
diversidades étnicas e socioculturais".
Organizado em torno de uma área de concentração: Educação, Cultura e Processos
Formativos, abriga três linhas de pesquisa: a)Linguagens, Cultura e Construção do
Conhecimento: perspectivas histórica e contemporânea; b) Formação de Professores e
Políticas Públicas Educacionais; c) Infância, Juventude e Cultura Contemporânea: direitos,
políticas e diversidade.
Para ingressar como mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação, é
necessário candidatar-se ao processo seletivo de alunos regulares do curso de Mestrado em
Educação, divulgado por meio de edital publicado no site da Universidade Federal do Mato
Grosso e do Programa.
Essa seleção abarca duas etapas: a prova escrita dissertativa, de caráter eliminatório,
que versa sobre temas da área da Educação; e a arguição, de caráter eliminatório e
classificatório, que tem como foco a defesa do Anteprojeto de Pesquisa, o memorial analíticodescritivo e a carta de intenção. Para ser admitido no PPGEdu como aluno regular, o
candidato precisa ser aprovado em todas as etapas.
23

Informações disponíveis no site: https://www1.ufmt.br/ufmt/un/ppgedu
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3 Do ingresso

Sempre quis fazer um curso de mestrado, mas nem sempre é possível conciliar nossos
desejos com todos os outros aspectos da vida, trabalho, casamento, filhos, situação emocional.
Mas, decidi que o meu momento seria em 2019. Dessa forma, a preparação para o processo se
deu no ano de 2018, pois no ato da inscrição, que geralmente acontece no segundo semestre, é
necessário a apresentação do anteprojeto de pesquisa, do currículo lattes, e do memorial
formativo, pois são partes do processo.
Essa preparação já é uma espécie de imersão no programa, o primeiro passo é
conhecer as áreas de concentração e linhas de pesquisas. É a etapa de pensar sobre o
anteprojeto de pesquisa, pensar sobre o problema que você quer desvelar por meio da sua
pesquisa científica. As inquietações presentes na minha vida profissional atuando como
técnica administrativa educacional em uma escola estadual de Mato Grosso impulsionaramme a pesquisar sobre a gestão democrática – minha área de interesse.
Também deve-se começar a tessitura do memorial, sendo esse um momento ímpar,
uma experiência subjetiva, escrever a própria história é um convite a um exercício reflexivo.
Movida por diversos sentimentos como alegrias, tristezas, saudades, comecei o movimento de
reviver e escrever minhas lembranças formativas, tentar entender as marcas formativas que
carrego comigo, e o significado da educação em minha vida.
Documentos entregues e inscrição efetuada, chega a hora de aguardar o resultado da
inscrição. A primeira boa notícia: minha inscrição fora deferida. Começa então a preparação
para a fase seguinte: a prova escrita. No dia da prova a ansiedade dominava, o fluxo de
pensamentos era muito rápido, comecei a escrever, escrever e escrever. Saí da prova muito
desnorteada, sabia que o fato de ter ficado muito nervosa poderia ter me atrapalhado muito.
Mas, agora era esperar pelo edital com os resultados. Quando saiu o resultado, mal pude
acreditar havia sido aprovada nessa primeira etapa. De maneira geral, a linha de pesquisa
oferecia 17 vagas e 46 candidatos foram aprovados. Sabia que a próxima fase não seria fácil,
havia muitos candidatos, bons candidatos.
Na segunda fase, a arguição sobre o anteprojeto de pesquisa e o memorial, novamente
muita ansiedade. Era a primeira vez que passaria por esse tipo de prova, não conhecia os
professores e não sabia quais seriam as perguntas. Se na prova escrita havia ficado ansiosa,
nessa então até a voz saia trêmula. A banca foi composta por dois professores – dos mais
experientes, diga-se de passagem – da universidade. Fui recebida com muita cordialidade, o
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que me deixou um pouco mais tranquila. Fui questionada sobre diferentes aspectos, o motivo
de optar pelo mestrado em educação e questões acerca do meu projeto de pesquisa. Foi com
certeza o momento mais tenso de todo o processo. É difícil ser inquirida por pessoas com
tanta experiência em uma área que você está ―engatinhando‖. Saí da arguição, me sentindo
frustrada, com impressão que não havia conseguido. Mas, também saí com mais vontade de
conseguir ingressar, pois sabia que se aprovada, essa seria uma experiência ímpar.
Fui acompanhando os resultados e fui aprovada no processo de arguição, mas ainda
eram 27 candidatos para 17 vagas. Aguardei ansiosamente os resultados finais para saber se
meu nome estaria entre os 17 aprovados no processo de seleção. Edital publicado, meu nome
estava na lista dos futuros ingressante no curso de mestrado em educação para o ano de 2019.
Enfim, respiro.

4 Desafios enfrentados

Com a aprovação no processo seletivo do mestrado, o primeiro passo foi solicitar a
Licença para Qualificação Profissional. Estava confiante quanto à concessão de licença para
qualificação remunerada, uma vez que no ano anterior as licenças haviam sido concedidas.
Faz-se necessário esclarecer que no Estado de Mato Grosso, a licença remunerada para
qualificação profissional é um direito garantido em lei, para os professores e técnicos
administrativos educacionais conforme o disposto nas Leis Complementares Estaduais nº
04/90 e nº 50/98 e Decreto nº 6.481/05.
Reuni toda a documentação necessária, fui pessoalmente protocolar o processo junto à
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT), porém lá chegando fui
informada que em função do decreto nº 07 de 17 de janeiro de 2019 que estabelecia situação
de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual pelo prazo de 180
dias, não seria possível deferir a licença para qualificação. Cientificaram-me que só seriam
deferidas licenças para qualificação que não gerassem despesas financeiras, isto é, não
acarretassem contrato de substituição ao servidor durante a licença.
Em meados de junho, em função de uma greve dos profissionais da educação da rede
estadual, que reivindicavam entre outras coisas, a liberação das licenças para qualificação
solicitadas, o governo emitiu novos documentos e as licenças seriam liberadas, entretanto para
minha surpresa fui informada por um técnico da SEDUC/MT via telefone que não seriam
concedidas licenças para os técnicos administrativos, somente para os professores.
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Frustração. A existência do direito em lei, não é suficiente para que esse seja
efetivado. Sendo a escola um ambiente educativo, a qualificação profissional de todos que
participam da educação dos alunos nesse ambiente deveria ser garantida e valorizada.
Assim, o maior desafio que estou enfrentando é conciliar minhas responsabilidades e
carga horária de trabalho como técnica administrativa, com a realização dos créditos das
disciplinas presenciais, participação em grupos de pesquisas, participação em palestras,
participação em congressos, elaboração de artigos, reunião para orientação da pesquisa,
leituras, leituras, leituras, escrita de artigos para publicação, enfim tantas outras rotinas que
fazem parte da vida acadêmica dos mestrandos.
5 Das vivências no programa – contribuições e desafios

Nos seis primeiros meses do curso são oferecidas algumas disciplinas que servirão de
apoio para a elaboração da dissertação. O fluxo de leituras é muito intenso, é preciso ter uma
rotina diária de estudos e o registro de escrita para essas leituras. Enfrentei muitos desafios
durante o cumprimento dos créditos, principalmente nos dois primeiros meses, momentos de
grande exaustão emocional e física, dificuldade para estabelecer uma rotina de estudos, uma
miríade de sensações. Mas, como afirma Freire, ―[...] estudar é um quefazer exigente em cujo
processo se dá uma sucessão de dor, de prazer, de sensação de vitórias, de derrotas, de
dúvidas e de alegria. Mas estudar, por isso mesmo, implica a formação de uma disciplina
rigorosa que forjamos em nós mesmos, em nosso corpo consciente‖ (1998, p.22).
Está sendo um processo ―exigente‖, porém enriquecedor, visto que estão sendo
oportunizados diálogos com vários teóricos, reflexões partilhadas no momento de socialização
das leituras, o exercício de olhar o mundo com outras lentes e o posicionamento crítico diante
do que foi estudado. Ademais, estou tendo a possibilidade de adentrar no universo da
pesquisa, conhecer diferentes métodos, pensar no objeto e no problema a ser pesquisado, pois
a pesquisa é uma atividade intrínseca a educação (FREIRE, 1997). A mesma pode nos
possibilitar conhecer melhor a realidade, interpretá-la e compreender o vivido, uma vez que o
problema pesquisado é um problema da vida prática (MINAYO, 1994).
Destaco ainda a importância da convivência com os colegas de mestrado que
partilham esses momentos de maneira solidária, nos quais podemos exercitar o aprender a
escutar, uma vez que é escutando que aprendemos a falar com o outro (FREIRE, 1997).
Poder compartilhar anseios e dúvidas que vão surgindo no dia a dia gera uma sensação de
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pertencimento ao grupo, sentimento que ainda não havia vivenciado nos ambientes
acadêmicos.

6 Ponto de chegada

Para alguns o primeiro semestre de um curso é muito pouco para se ter ideia do que é
o todo de um curso de pós-graduação, para outros, principalmente aqueles que já tiveram a
oportunidade de fazer um mestrado os seis primeiros meses são aqueles que colocam a prova
os egressos. Eu concordo com o grande escritor brasileiro João Guimarães Rosa quando esse
afirma ―que o real não está na saída e nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da
travessia‖ (1986, p.52).
Estou nessa travessia e já consigo vislumbrar que cursar o mestrado em educação
proporcionará conhecimentos diversos e os mesmos trarão impactos para a minha vida
profissional e pessoal, graças aos estudos realizados nas disciplinas e a convivência com os
professores de forma generosa e humana compartilharam seus saberes, comigo e com os
colegas mestrandos. Sigamos.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A PROPOSTA D’O PASSO NO ESTÁGIO
B EM MÚSICA LICENCIATURA
Hyanna Toledo (UFMT). hyannah@hotmail.com.
Resumo:
O presente artigo traz relatos sobre a experiência das aulas ministradas na disciplina de Estágio Supervisionado
B realizada na Universidade Federal de Mato Grosso entre fevereiro e abril de 2019. A disciplina se insere no
quadro de disciplinas obrigatórias do curso de música licenciatura do departamento de artes da Faculdade de
Comunicação e Arte. Os Estágios Supervisionados são matérias para que o aluno possa ter uma preparação para
o mercado de trabalho em sala de aula, onde terá a oportunidade de vivenciar os desafios e imprevistos que é
lecionar em turmas, pois o curso de licenciatura em música não foca apenas formação do aluno como músico,
mas, sobretudo como um professor. A matéria tem como objetivo, portanto, propor para o aluno novas
experiências e conhecimentos didáticos, afim de oferecer meios diferentes para a musicalização em ambientes
escolares. A metodologia pedagógica proposta para essa turma de licenciatura 2018/2, foi O Passo de Lucas
Ciavatta, criador do método e professor na PUC-Rio.
Palavras-chave: Prática; estágio; ritmo; musicalização; O Passo; relato de experiência.

Introdução

Neste relato pretendo mostrar apontamentos importantes na minha Prática como
professora substituta da disciplina Estágio Supervisionado B no Departamento de Artes na
UFMT, dentro do que vivenciei durante o Módulo 1 no curso oferecido no Rio de Janeiro. Por
ser, este Estágio, voltado a desenvolver projetos no âmbito da musicalização, o professor
regente tem a autonomia em indicar ou propor uma determinada metodologia a ser trabalhada
durante todo o processo de criação de projetos. Sendo assim, selecionei esta metodologia. O
Passo é, sobretudo, um Instituto reconhecido onde oferece cursos modulares para a aplicação
de sua metodologia. As aulas práticas foram planejadas com a mesma proposta na sequência
de exercícios rítmicos do Módulo 1. Cada aula um novo desafio. Trabalhamos como aplicar
as inúmeras possibilidades de estudo d‘O Passo com a prerrogativa de que esse método é para
ser criativo. Ter a vivência da metodologia e colocar em prática os conceitos abordados
durante os encontros do Estágio e poder aplicar com alunos de diferentes realidades e faixaetárias, sendo que muitas das vezes tendo que enfrentar a falta de investimento e incentivo das
autoridades locais, ainda é um desafio que não se ―aprende‖ nas academias. Problemática de
real situação que acontece com muitos alunos do curso de música da UFMT que dão aulas em
projetos nas escolas pública e instituições particulares, governamentais ou nãogovernamentais de Cuiabá-MT.
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Proposta Pedagógica

O Estágio B é um processo de aprendizado necessário para o aluno na graduação, pois
possibilita ter uma vivência dentro da musicalização em ambientes escolares, focando
trabalhar alguns pontos falhos do desenvolvimento relacionado ao ritmo mais comuns que
podem ser encontrados em turmas de musicalização para desenvolver, principalmente, o
ritmo.
Compreende-se que a preparação de um aluno que está no Estágio vai muito além dos
momentos em que desenvolvemos as dinâmicas da metodológica selecionada, a parte didática
e teoria é de extrema importância tanto quanto a abordagem prática musical. Porém, a
realidade pertinente em dificuldade rítmica é um fator que ao longo desses anos vem sendo
observado, como também a falta de preparo para buscar uma solução a esta dificuldade. O
método O Passo propõe uma abordagem simples e que funciona para qualquer faixa-etária,
sendo assim, uma ferramenta a mais para buscar solucionar tal problema, trazendo dinâmicas
onde o discente tem a oportunidade de conhecer a metodologia através da prática para depois,
então, aplica-la.
A proposta pedagógica desenvolvida, focou na evolução do aluno e a capacidade de
execução das sequencias sugeridas por esse método, afim de buscar domínio e precisão
rítmica para depois desenvolver o método em sala de aula. Teve como intenção, buscar uma
melhor compreensão de questões pedagógicas direcionadas ao ritmo trabalhado durante as
aulas, bem como desenvolver a prática de analise musical quanto a fórmula de compasso.
Sendo capaz de diagnosticar problemas de execução em mudanças rítmicas e andamentos,
quando se trabalha algo acima do nível alcançado tecnicamente, e poder corrigir os problemas
rítmicos utilizando O Passo facilitando a execução, vislumbrando os discentes indo direto
para projetos escolares trabalhar com suas propostas musicais e, sem contar, que muitos já
fazem esse trabalho mesmo sem o preparo didático necessário. Desenvolver um conhecimento
específico direcionado para a questão rítmica faz com que o futuro professor de musicalização
tenha um método que facilite a aprendizagem em ambiente de cooperação.
Foi exigido dos discentes:
Portfólio de materiais compilados (a ser avaliado no fim do semestre).
Cópia das Folhas dos Exercícios d’O Passo.
As aulas tiveram três horas de duração e permaneceram um semestre como de costume
para se encerrar. A política de presenças e faltas nas aulas sempre foi cumprida à risca,
mantendo como está prevista nas diretrizes da instituição, sendo de; 75% mínima de presença.
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As aulas do Estágio Supervisionado tinham como meios de avaliação:
Leitura de um artigo com reflexão - 20%.
Projeto com a abordagem d’O Passo - 30%.
Dois testes práticos pedagógicos, um individual outro em grupo - 20%.
Portfólio com os materiais compilados - 10%.
Outras atividades, reflexões, participação em dinâmicas, etc. - 20%.
Durante as aulas da matéria de Estágio Supervisionado, foram desenvolvidas algumas
atividades tais como execução de exercícios rítmicos, propostas da metodologia no O Passo:
música e educação, especificadamente a Folha de Números e a Folha do E, que trabalham
tempo e contratempo. As aulas eram sempre com objetivos de ensino da execução rítmica
correta aos alunos iniciantes e o aperfeiçoamento em alunos avançados, além de todos os
alunos terem que ensinar ritmo aos seus colegas de curso durante as aulas, como parte dos
testes pratico pedagógicos.
No início do semestre os alunos recebem o método d‘O Passo, como materiais
auxiliares de estudos, esses mesmo materiais pode ser usada em benefício do próprio aluno,
para futuras necessidades como professores de música.
A matéria de Estágio Supervisionado tem sua estrutura dividida em três seções,
divisores estes listadas abaixo:
Seção 1 – Plano de disciplina e Calendário do curso
Seção 2 – Anotações de aula, folhas de apoio
Seção 3 – Projetos, planos de aulas e Reflexões
Como já mencionado, o método utilizado para se desenvolver as propostas de
musicalização, voltadas aos problemas e dificuldades rítmicas em que os alunos abordariam
em seus respectivos projetos, está inserido no Livro O passo: a pulsação e o ensinoaprendizagem de ritmos, de Lucas Ciavatta, primeira edição. O segundo Livro, O Passo:
música e educação, trata-se de uma reedição mais elaborada e melhor estruturada. Foi
utilizado ambos para um maior aproveitamento e compreensão do método.

Relato de experiência

As aulas de estagio supervisionado B, foram ministradas em uma das salas de aula da
Faculdade de Comunicação e Arte e algumas vezes no saguão da faculdade onde está o
Departamento de Arte da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Os alunos do curso
de Licenciatura em música, atuam na área da educação musical ministrando em instituições
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públicas e privadas da cidade de Cuiabá-MT e região, mesmo antes de começarem seus
estágios supervisionados. O que proporciona uma reflexão afim de compartilhar e discutir
experiências vividas com as problemáticas comuns em que professores de música enfrentam,
não só com relação a didática e abordagens metodológicas, mas como também aos de cunho
sócio político e econômico onde a falta de apoio e investimentos nessa área está ainda longe
de ser bem aceita.
Tendo em vista, durante as dinâmicas com os discentes, foi observado que primeiro a
proposta desse método deveria fluir nos alunos do estágio, para melhor a compreensão e
aprimoramento da leitura rítmica. Trabalhamos muitos exercícios de leituras das folhas - folha
de números e folha do E, exercícios rítmicos que exigem a precisão da pulsação em harmonia
com o movimento corporal: o passo.
Para compreender a prática das dinâmicas d‘O Passo, foram feitas leituras dos livros e
discutidas durante os encontros das aulas de estágio, e pedido aos discentes que escrevessem
resenhas sobre a metodologia a qual estávamos nos aprofundando. Ciavatta deixa claro em
sua proposta que seu método é baseado num andar específico e orientado por quatro pilares:
corpo, representação, grupo e cultura. Introduzindo uma perspectiva em novos conceitos para
o ritmo e o som, oferecendo novas ferramentas, como o andar, que dá o nome ao seu método,
notações orais e corporais e também a partitura d‘O Passo (as Folhas do livro). Com essa
compreensão, buscamos desenvolver as dinâmicas, a maioria no saguão da FCA (Faculdade
de Comunicação e Arte), tendo esses pilares como fundamentos para todo os exercícios
realizados. E por estar em espaço aberto ao público, foram feitos experimentos dinâmicos
com outros alunos do Departamento de Arte que passavam pelo local. Em todas as vezes a
metodologia funcionou, não com a precisão desejada, pois os grupos de alunos que
circulavam e eram convidados a participar conosco não eram sempre os mesmos, então não
houve nesse momento uma aplicação constante.
Porém, nos locais de desenvolvimento das aulas dos estagiários, essa constância no
método pode ser obtida e adquirir resultados mais satisfatórios com O Passo.
Esse método usa da base do andar para compreender os compassos simples,
quaternário, ternário e binário, para depois, de muito exercícios com o tempo e contratempo e
posteriormente a folha I que equivale à metade do contratempo, desenvolver a compreensão
dos compassos compostos. A cada aula era apresentado um desafio diferente, com as
propostas das folhas dentro dos livros d‘O Passo, tanto para a precisão do andamento quanto
para a leitura rítmica. Primeiramente trabalhamos o compasso quaternário, tendo os passos
para frente e para traz a construção de um quadrado imaginário onde se pisa em cada ponta,
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passos mais fechados, como da forma natural de andar. Na proposta, usamos as mãos
também, para marcar e intercalar os temos, podendo desenvolver, posteriormente células
rítmicas cada vez mais complexas conforme o avanço do nível de aprendizado de cada aluno.
A proposta deste método parte de que cada evento musical, rítmico e melódico, seja
identificado, compreendido e escrito de forma oral, corporal e graficamente. O diferencial
dessa abordagem com relação a outras metodologias é a constante preocupação de nunca
dissociar qualquer evento musical do fluxo rítmico, por exemplo, ―entender o que é um
contratempo, é bem mais que entender o que é a metade de um tempo‖, diz Ciavatta.
Alguns alunos do estágio demonstraram mais dificuldades quanto a leitura rítmica,
muito mais do que na própria execução da proposta si. Por esse aspecto, essa metodologia tem
o perfil de ser uma abordagem não-convencional, pois busca a compreensão rítmica do aluno
antes dele conhecer a grafia musical. Sendo assim, o conhecimento adquirido em prática é
transferido para a teoria, tornando a assimilação mais clara, de maneira em que o estagiando
consiga compreender as dificuldades rítmicas que seus alunos em sala de aula.
Segundo o Dr. Frank Abrahams, professor de educação musical e Associate Dean no
Westminster College of the Arts da Rider University em Princeton nos EUA, ressalta que
―uma meta da educação musical é nutrir a musicalidade‖, afim de criar e realizar experiências
musicais autênticas e significativas. Ele diz que ― são significativos quando conectam o corpo
e a mente de forma que agregue valor às suas vidas e as mudem ou transformem para sempre.
O Passo faz ambos‖. (Ciavatta, p.13)
Essa conexão, traz a possibilidade de buscar novas perspectivas para a compreensão
do ritmo, até porque essa metodologia não tem o objeto de substituir outros métodos de
solfejo ou de leitura rítmica, mas de somar, de ser ferramenta que possibilita recriar,
reinventar, afim de colaborar para o aprendizado na educação musical. Por ser um método que
se desenvolve primeiramente na construção de uma base, ele é, sobretudo, para iniciantes,
para quem está começando a estudar música. O que o torna uma ferramenta de boa parceria
para alunos de estágio que estão iniciando suas carreiras como professores na musicalização,
ou para aquele que já atuam, mas que tem tido dificuldades em solucionar a problemática
rítmica de seus alunos.
Ao fim do semestre, os alunos do estágio supervisionado B apresentaram em suas
respectivas instituições, onde ministraram suas aulas, a conclusão do que puderam aplicar
com o método O Passo. As propostas dos projetos foram bem diversificadas, tais como aulas
de fagote, clarinete, oboé, violino, violão, teoria musical, piano, canto e musicalização
infantil, todos com a abordagem d‘O Passo inserida. Em faixas etárias diversificadas, desde
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educação infantil até a melhor idade. Os alunos tiveram a liberdade em desenvolver seus
projetos com este método nos seus respectivos instrumentos de trabalho em sala de aula com a
faixa etária em que já estavam habituados a trabalhar.
Desenvolveram não somente as propostas das folhas com suas turmas como também
criaram propostas novas, inspirados na metodologia e nas atividades desenvolvidas durante as
dinâmicas de nossos encontros. Alguns filmaram suas aulas para registrar os resultados
obtidos e para mostrar o quão eficaz esse método foi para seus projetos em idades e níveis de
aprendizado diferentes.
Como toda turma que se prese, sempre há aqueles alunos que não demonstram
interesse acabam não desenvolvendo a proposta como o esperado. Infelizmente esta é outra
problemática, que nós professores deparamos, um assunto para uma outra discussão.
No entanto, a experiência vivida com O Passo entre os alunos do estágio
supervisionado B foi satisfatória, podendo alcançar resultados além do previsto.
Com isso, constatamos a boa funcionalidade desse método, que proporciona um
desenvolvimento musical dos alunos independentemente da idade, liberando potencial para
que todos tornem músicos. A medida em que esses alunos vão melhorando sua capacidade
rítmica mais dominam o método d‘O Passo, avançando em seus níveis.
―O método dá opções aos alunos e seus professores para vivenciar a Música através
de caminhos que abrem várias possibilidades e enriquecem suas vidas‖, (Ciavatta, p.14)
enfatizado por Abrahams, na nota de prefácio.

Conclusão
Percebe-se que com a metodologia d‘O Passo e suas propostas pedagógicas podem
contribuir significativamente para o aprendizado em como resolver os problemas rítmicos que
surgem durantes as aulas de musicalização. Nesse longo período de tempo, foram trabalhadas
inúmeras possibilidades de atividades capazes de fazer com que o aluno tenha um bom
desempenho. Também foram refletidas e discutidas algumas questões sobre percepção
musical e o desempenho em sala de aula, fundamentais para que o aluno que se prepara para
ser professor fosse capaz de analisar e perceber questões fundamentais no quesito do ensinoaprendizagem da música, especialmente ao desenvolvimento do ritmo.
Após essa prática nos estágios supervisionados, pude perceber o quão enriquecedor foi
essa metodologia para esses alunos, tanto os do estágio quanto os dos projetos em que os
estagiários ministraram. Sobre as problemáticas enfrentadas em sala de aula, ainda há muito
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do que dizer, assuntos bem complexos de se entender, assuntos que requerem muitos estudos
para se chegar a tal resolução. Acredito que para se trabalhar ritmo o professor tem que estar
muito bem munido de informações a respeito, caso contrário, poderá fazer com que o aluno
tenha uma má formação musical.
Por isso, O Passo oferece uma proposta clara, uma ferramenta a ser somada. Uma boa
formação é essencial para o desenvolvimento do aluno, faz com que a progressão seja mais
rápida e muito mais concreta. Devemos utilizar de todas as ferramentas possíveis, como
educadores musicais, para oferecer uma formação de qualidade e prazerosas a nossos alunos,
músicos em potenciais.
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Resumo:
O presente trabalho traz as contribuições de Pierre Bourdieu e Edgar Morin para nos ajudar a pensar a
construção do conhecimento e a escola. Em um primeiro momento apresentamos uma breve incursão na história
da ciência e o seu conceito na modernidade. Apresenta-se a construção do conhecimento proposta por estes
autores, compreendendo serem complementares no processo de conhecer um fazer a escola, como cultura, como
campo de lutas e necessidades de mudanças prementes na atualidade. Finaliza-se promulgando a partir de nossa
prática a luz dos autores que os professores sejam conscientes de necessidade de repensar suas práticas. Novas
práticas pensadas como atos de transgressão ao ritual colocado, que façam com que o ato pedagógico se
direcione a uma educação realmente democrática e cidadã.
Palavras-chave: Pierre Bourdieu. Edgar Morin. Escola.

1 Introdução

A escola inicialmente pensada como local onde todos teriam acesso igualitário ao
conhecimento sistematizado e, ainda, como local de construção de conhecimento científico
isento de ideologias, já a algum tempo tem se mostrado algo falso.
Esta visão positivista sobre a escola foi contestada por Bourdieu (1992, 1983), pois
para ele a escola está a serviço da legitimação dos privilégios sociais, envolta em relações de
poder dificilmente verificáveis. Várias vozes proclamam-se contra a hegemonia desse
pensamento escolar, entre elas temos o filósofo Morin (2005, 2002, 2000) com sua
epistemologia do complexo.

2 A ciência e sua conceituação

O conceito de ciência está em constante reestruturação no decorrer do
desenvolvimento humano. Freire-Maia (1998, p. 24) nos propõe a definição de ciência como
“[…] um conjunto de descrições, interpretações, teorias, leis, modelos etc., visando um
conhecimento de uma parcela da realidade”, obtido através da metodologia científica.
A este respeito podemos verificar que nos seus primórdios o conhecimento era visto
como um todo conciso e uno, corpo, alma e espírito. Capra (2007, p. 49) nos diz que “neste
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momento a natureza da ciência baseava-se na fé e na razão, sendo que sua principal finalidade
era compreender o significado das coisas”.
Morin (2002) nos diz que, obrigados pelas novas construções do conhecimento somos
levados a ampliar nossa visão sobre a cientificidade. Novas lógicas são criadas para dar conta
de responder a novos questionamentos.

3 A epistemologia de Pierre Bourdieu

Um dos mais importantes conceitos colocados por Bourdieu foi o de habitus, sendo
visto como algo que se constrói na relação de poderes de influência entre o ser e o mundo que
o rodeia.

3.1 A operação do sistema

Para Bourdieu, o habitus deve ser pensado como um sistema de disposições
construídas que na prática operam como estruturas estruturantes nas estruturas sociais que nos
cercam, onde a sociedade informa o indivíduo, que informa a sociedade, constituindo a sua
forma de compreender e atuar no mundo.
Atrelado ao habitus o autor apresenta a noção de campo, considerando que para cada
habitus temos um campo, e neste campo algumas ações são esperadas. Para completar sua
análise do modo de ação e construção do conhecimento, o autor nos propõe a doxa, referindose ao universo de pressuposições tácitas que organizam nossas ações dentro do campo.

4 Edgar Morin e a epistemologia do complexo

O pensamento complexo vem do fato de que todo o conhecimento carrega um valor
dentro de seu arcabouço de ocorrência e, que, quando retirados deste ambiente no qual está
inserido, ocorre uma perda de parte da totalidade deste conhecimento.
Em relação a este fato, Morin, Ciuran e Motta (2007, p. 37) colocam que “não existe
ponto de vista absoluto de observação, nem o meta-sistema absoluto. Existe a objetividade,
embora a objetividade absoluta, assim como a verdade absoluta, constitua enganos”.
Verifica-se que existe a necessidade de uma nova lógica, um novo modo de pensar que
abarque todas estas brechas deixadas pelas novas construções do conhecimento.
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4.1 O pensamento complexo

A epistemologia proposta por Morin (2005) toma como princípios fundamentais
conceitos de apreensão da realidade e a construção do conhecimento.
Um destes conceitos é o princípio sistêmico, referindo-se a perda ao fracionarmos o
conhecimento, assim devemos compreender que “o todo é ao mesmo tempo mais e menos do
que a soma das partes” (MORIN, 2005, p. 86). Ainda, traz à discussão o princípio de anel
retroativo e do anel recursivo, o primeiro traz a necessidade do rompimento com o princípio
da causalidade linear, o segundo refere-se aos processos de auto-organização e de
autoprodução.
O princípio de auto-eco-organização busca analisar a auto-organização e autoprodução
incessante dos seres vivos, e não menos importante temos o princípio dialógico, assumindo
racionalmente a associação de noções contraditórias para conceber um fenômeno complexo.

5 Pensando a escola a partir de Pierre Bourdieu e Edgar Morin

Desde a análise de como são colocados os mobiliários, o transcorrer de cada aula, a
divisão em disciplinas, nos mostra que há relações de poder perpassando o ambiente escolar.
Em relação aos saberes colocados para, e na escola, estudos tem evidenciado o que Bourdieu
já promulgava, questionando
[...] frontalmente a neutralidade da escola e do conhecimento escolar, argumentando
que o que essa instituição representa e cobra dos alunos são, basicamente, os gostos,
as crenças, as posturas e os valores dos grupos dominantes, dissimuladamente
apresentados como cultural universal. (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2002, p. 15).

6 Considerações Finais

As contribuições de Pierre Bourdieu e Edgar Morin nos fazem pensar sobre a escola
como cultura, seu funcionamento, suas ideologias, sua ritualística e os movimentos que
ocorrem em seu interior.
As leituras dos dois autores propostos nos fazem pensar sobre as instâncias que
perpassam a atuação docente nas escolas, e ainda, nos conscientizarmos de que nossas ações,
por vezes, corroboram com o que está posto.
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O papel do conhecimento no processo educativo escolar deve ser reavaliado, a fim de
que o ato educativo seja um ato de criatividade, onde se busque a formação de cidadãos
críticos e capazes de conviver com a pluralidade de ideias.
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Resumo:
O objetivo deste trabalho é, através de uma pesquisa qualitativa, fazer uma análise dos fatores responsáveis pela
indisciplina em sala de aula na Escola de Tempo Integral Manoel Gomes, abordando a questão da indisciplina
como um dos maiores problemas enfrentados pela escola, sendo esta uma dificuldade encontrada em todos os
níveis da educação brasileira, independente da situação social do indivíduo. Trata-se também da determinação
das causas da indisciplina escolar e de suas consequências no processo ensino aprendizagem, sugerindo ações
alternativas, sendo que o fenômeno indisciplina pode ser relacionado a fatores internos ou externos à escola.
Nessa investigação, enfatizaremos o vínculo existente entre família-escola-sociedade e a importância da
transmissão de cultura, valores e regras. E para amenizar as dificuldades que os professores enfrentam na sala de
aula com a indisciplina, sugerimos uma nova estratégia de ensino, a atividade lúdica tecnológica, o jogo, como
recurso pedagógico a ser utilizado em sala de aula.

Introdução

A Escola Estadual Manoel Gomes, localizada no bairro da Manga, no município de
Várzea Grande, em 2018, passa a ofertar o ensino fundamental do 1º ao 9º ano em tempo
integral, com o total de 230 alunos, vinculando ao Projeto Escola Plena. A Lei Estadual nº
10.622 em 24 de outubro de 2017 instituiu o Projeto Escola Plena vinculada ao Pró-Escola,
com diretrizes para o funcionamento e organização das escolas de ensino médio em tempo
integral no Estado de Mato Grosso com a proposição de um modelo pedagógico inovador na
didática-pedagógica ao processo de ensino aprendizagem.
O modelo pedagógico tem sua base fundamentada nos Princípios Educativos da
Escola Plena (Protagonismo, Quatro Pilares da Educação, Educação Interdimensional,
Pedagógica da Presença), as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso – OCs e o
Documento de Referência Curricular do Estado de Mato Grosso – DRC, com vista na
promoção da construção de um currículo que atenda as necessidade de aprendizagem do aluno
e as necessidades formativas quanto às práticas de ensino do professor e na ótica da reflexão
ação- reflexão-ação.
Partindo dessa perspectiva, a Escola Plena tanto a carga horária do aluno, como a do
professor, podendo ter sua jornada de trabalho com até 40h semanais, distribuída em 20h em
regência, 10h atividades e 10h função, sendo que desta hora função 60% se destina à
produção pedagógica e 40% à produção científica.
É nessa perspectiva o modelo da Escola Plena foi concebida para
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[...] atua de forma a garantir educação de qualidade para todos, independentemente
de toda e qualquer circunstância que possa acometer a criança, adolescente ou o
jovem. Este modelo de Escola se vale de pesquisas para saber quem são os sujeitos
que compõem seu grupo para dar-lhes condições para a formação de estudantes
autônomos, solidários e competentes. (MATO GROSSO, 2019, p.7)

As pesquisas demonstram o quanto se perde tempo com questões de indisciplina, nos
levando a refletir e pensar que o mais importante, em certo sentido, é descobrir onde e como o
problema se manifesta, para então, encontrar soluções e tentar amenizar o quanto antes a
situação. Assim, o objetivo deste trabalho é, através de uma pesquisa qualitativa, fazer uma
análise dos fatores responsáveis pela indisciplina cravada nas salas de aulas da EE de Tempo
Integral Manoel Gomes. E, dessa forma, após a investigação bibliográfica e, esperando
encontrar caminhos que resultam na melhoria de métodos e metodologias que ajudem na
redução cada vez mais significativa da indisciplina em sala de aula, é que sugerimos a
atividade lúdica tecnológica. Acredita-se que os jogos tecnológicos poderão contribuir, de
maneira positiva, como instrumento de socialização, de conhecimentos, de aprendizado, de
reflexão, que intervém de forma significativa na formação integral do aluno. Pelo referencial
teórico pesquisado pode-se observar que muitos autores aprovam a prática de jogos em sala
de aula, como um recurso pedagógico eficiente que une teoria, prática e o mundo atual e
tecnológico que os alunos vivem hoje no mundo digital. A expectativa é que por meio das
regras, presente nas atividades, o aluno seja reeducado na sua maneira de agir. Nesse sentido,
espera-se que o jogo, se não banir, pelo menos, amenize o problema de indisciplina em sala de
aula. Sendo que essa atividade não é restrita ao ambiente escolar, os jogos tecnológicos
podem ser praticados pelos familiares em casa, com os amigos na rua, na escola, ou seja, o
jogo é uma atividade prazerosa que diverte, ensina, educa, socializa, promove interações,
independente do lugar que se realiza. Esse trabalho busca de alguma forma contribuir para
que os professores possam refletir e melhor entender o porquê de alguns comportamentos e o
porquê para tal desinteresse nas aulas. Qual seria o motivo dos alunos se comportarem de
maneira inadequada dentro da sala de aula? Seria cansaço, ou irritação de ficar muito tempo
sem sair do lugar? Assim, com estas interrogações, e procurando uma nova maneira de lidar
com esses novos sujeitos históricos – que pensam que reivindicam, que questionam, que
desafiam o professor – é que propomos essa nova metodologia tecnológica.

2 Indisciplina em sala de aula
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O problema da indisciplina e desinteresse pelas aulas, na maior parte do tempo pela
escola, de um modo geral, tem sido uma das maiores preocupações existentes entre os
educadores em todo Brasil. Pesquisas pedagógicas têm demonstrado o quanto se perde tempo
em sala de aula com questões de indisciplina. Um ato indisciplinado, por menor que possa
parecer, pode ter consequências gravíssimas, passando de indisciplina para um ato de
violência escolar. Segundo Guimarães (1996, p. 73, grifo do autor), o termo indisciplina pode
assim ser definido:
[...] se verificarmos os sentidos que a língua portuguesa reserva para os conceitos de
indisciplina, disciplina e violência, encontraremos algumas definições, tais como;
„todo ato ou dito contrário à disciplina que leva à desordem, à desobediência, à
rebelião‟ constituir-se-ia em indisciplina. A disciplina enquanto „regime de ordem
imposta ou livremente consentida que convenha ao funcionamento regular de uma
organização (militar, escolar, etc.)‟, implicaria na observância a preceitos ou normas
estabelecidas. A violência, por sua vez, seria caracterizada por qualquer „ato
violento que, no sentido jurídico, provocaria, pelo uso da força, um constrangimento
físico ou moral.

A indisciplina e desinteresse tem sido um grave problema, sobretudo, na sala de aula,
gerando situações de conflitos. Os professores por não saberem, ao certo, como lidar com a
complexidade do problema indisciplina, muitas vezes optam pelo abandono da profissão; e
aos alunos muitas vezes desmotivados, também abandonam a escola. Um aluno indisciplinado
traz para a escola os valores e comportamentos que ele aprendeu até aquele momento, ou seja,
no seu convívio familiar ou social. O que se tem questionado é que muitos desses
“indisciplinados” têm sido vítimas de influências negativas vindas da sociedade e da própria
família. Muitos ignoram que crianças não nascem sabendo conceitos, valores e princípios
sendo que é necessário ensiná-los.

3 Causas e consequências da indisciplina
Observa-se que a indisciplina atravessa indistintamente as escolas públicas e privadas,
e que a indisciplina se configura, talvez, como o inimigo número um do educador atual.
Várias questões levam a considerar “a indisciplina como um sintoma de outra ordem que não
estritamente escolar, mas que surte no interior da relação educativa. “Ou seja, ela não existiria
como algo em si, um evento particular, e, no caso, antinatural ou desviante do trabalho
escolar” (AQUINO,1996, p.48). O autor não considera a escola como uma instituição
independente ou autônoma em relação ao contexto sócio histórico isto é, às outras
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instituições, afirma que não é lícito supor que o que ocorre em seu interior não tenha
articulação aos movimentos exteriores a ela, em termos analógicos, as instituições seriam
como peças do tabuleiro social que vão desenhando novas configurações e, portanto,
múltiplos sentidos nos vazios do tabuleiro quando tomado como algo em si. Neste sentido o
fenômeno da indisciplina implica uma análise transversal ao âmbito didático pedagógico e
entre olhares distintos sobre este tema: um sócio histórico, tendo como apoio condicionantes
culturais, e outro psicológico, rastreando a influência das relações familiares na escola. Do
ponto de vista sócio histórico, a escola é um palco de confluência dos movimentos históricos,
as formas cristalizadas versus forças de resistência, do ponto de vista psicológico ela é
profundamente afetada pelas alterações na estrutura familiar. De ambos os modos, a
indisciplina apresenta-se como sintoma de relações descontínuas e conflitantes entre o espaço
escolar e as outras instituições sociais. Neste contexto o autor afirma:
[...] que não é possível imaginar que a saída para a compreensão e o manejo da
indisciplina resida em alguma instância alheia a relação professor-aluno, ou que esta
permaneça sempre a reboque das determinações extraescolares [...], a saída está
mesmo na relação professor-aluno, isto é, nos nossos vínculos cotidianos e,
principalmente, na maneira com que nos posicionamos perante o nosso outro
complementar. O lugar de professor é imediatamente relativo ao de aluno e viceversa. É muito difícil supor que o aluno não apresenta a infra- estrutura moral para o
trabalho pedagógico, em alguma medida e que ao professor falte as ferramentas
conceituais necessárias para reconhecê-los (AQUINO,1996, p.41).

Diante dos fatos o autor relata que por meio do legado de conhecimento do professor,
ele pode criar condições de sedimentação desta infraestrutura quando ela se apresentar de
maneira fragmentária ou carente, neste caso o professor se pautando nos parâmetros
relacionais e no seu campo de conhecimento, ele certamente será capaz de (re)inventar a
moralidade discente. Neste caso a proposta de trabalho “[...] é fundada intrinsecamente no
conhecimento e pode-se fundar e\ou resgatar a moralidade discente na medida em que o
trabalho do conhecimento pressupõe a observância de regras, de semelhanças e diferenças, de
regularidades e exceções” (AQUINO,1996, p.45). Guirado (1996) afirma que neste sentido a
matemática é moralizadora; as línguas, as ciências e as artes também o são, se entendermos
moralidade como regulação das ações e operações humanas nas sucessivas tentativas de
ordenação do mundo que nos circunscreve.
A relação professor/aluno vem abalada por embates e desafios: os problemas infra
estruturais como os salários e a precariedade das condições físicas; os problemas
sociais e de relacionamento como os de segurança e ameaças ao exercício de sua
função por alunos e outros grupos institucionais; os problemas técnicos e de
formação que parecem eternamente desencontrados das demandas e das condições
dos aprendizes; e assim por diante (GUIRADO,1996, p.69).
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As definições para os conceitos de indisciplina, disciplina e violência encontradas na
língua portuguesa são:
[...] todo ato ou dito contrário à disciplina que leva à desordem, à desobediência, à
rebelião constituir-se-ia em indisciplina. A disciplina enquanto regime de ordem
imposta ou livremente consentida que convém ao funcionamento regular de uma
organização (militar, escolar, etc.) implicaria na observância a preceitos ou normas
estabelecidas. A violência, por sua vez, seria caracterizada por qualquer ato violento
que, no sentido jurídico, provocaria, pelo uso da força, um constrangimento físico ou
moral (GUIMARÃES ,1996, p.73).

Baudry (1996) vendo que as situações de indisciplina e violência se configuram cada
vez mais no ambiente escolar questiona como os diretores de escola, professores, educadores
em geral irão negociar com os conflitos, sabe-se que não há receitas prontas ou algum plano
que solucione o problema da violência e da indisciplina que possa vir eliminá-las por
completo. “O conflito está sempre presente, o que obriga a trabalhar, a cada momento, com
todas as turbulências do dia-a-dia, localizando as formas através das quais elas se compõem
em relação aos limites e às coerções da instituição” (BAUDRY,1996, p.80). Diante desses
fatos e da diversidade encontrada no âmbito escolar, percebe-se que:
Uma disciplina homogeneizadora que valha para a escola toda, feita para um
conjunto de alunos equivalentes àqueles de um passado idealizado, está destinada ao
fracasso. Com o advento da escola de massas, há outras regras em jogo que nada
têm a ver com a experiência que vivemos no passado. Existe um conjunto de
histórias tão diversificadas que precisam ser conhecidas para que os educadores
descubram os mundos de onde os alunos provêm (GUIMARÃES,1996, p.80).

A autora defende que é preciso construir novas práticas organizacionais e pedagógicas
que levem em conta as características das crianças e jovens que frequentam as escolas
atualmente, neste caso toda a organização escolar, desde os programas das aulas, a ambiente
escolar, a sua conservação não podem estar distantes dos gostos e das necessidades dos
alunos, pois quando a escola não tem significado para eles, não se sentem envolvidos, e a falta
de interesse pode transformar-se em apatia ou indisciplina e violência. O equilíbrio entre os
interesses dos alunos e das instituições só será encontrado se deixarmos de acreditar que paz
não é ausência de todo conflito, empreender as situações que flexibilizem o tempo e o espaço
do território escolar, e não excluir a possibilidade de dissidências e nem o debate sobre estas
questões, despontam a solidariedade interna, sendo assim pode vir a surgir uma luta pelo
coletivo, e esta atividade conjunta tende a romper com o isolamento de pessoas e crie uma
comunidade de trabalho, que faz nascer a proximidade afetiva que possibilita a troca
recíproca, que respeite a autonomia das pessoas e as suas diferenças.
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Crianças precisam sim aderir a regras (que implicam valores e formas de conduta) e
estas somente podem vir de seus educadores, pais ou professores. Os “limites”
implicados por estas regras não devem ser apenas interpretados no seu sentido
negativo: o que não pode ser feito ou ultrapassado. Devem também ser entendidos
no seu sentido positivo: o limite situa, dá consciência de posição ocupada dentro de
algum espaço social- a família, a escola, e a sociedade como um todo. (LA TAILLE,
1996, p.86).

Nessa direção, Freire (1979) analisa a radical diferença existente entre a educação
dominadora e a educação libertadora e as conceitua da seguinte forma:
[...] educação enquanto tarefa dominadora, desumanizante, e a educação como tarefa
libertadora, humanizante, mostrando que enquanto a primeira é um puro ato de
transferência do conhecimento, a segunda é o próprio ato de conhecer, em que
educandos e educadores interagem na busca de novos conhecimentos. (FREIRE,
1979, p.101)

Deve-se ressaltar que entre estas duas tendências uma não elimina a outra, o que
acontece é que a primeira vai aos poucos desaparecendo e a segunda adquire forma, com o
propósito de preparar cidadãos críticos e aptos para exercer a cidadania. Menim (2003)
baseado nos estudos de Piaget relata que pode haver no ser humano duas tendências morais
denominadas autonomia e heteronomia, neste sentido Piaget afirma que estas tendências são
construídas durante o desenvolvimento da criança e que a manifestação de uma sobre a outra
dependerá de fatores ligados principalmente às formas de relações sociais vivenciadas nesta
fase.
A heteronomia significa ser governado por outros, fora de nós; e significa que
quando não houver outros a nos mandar, ameaçar, punir, podemos ficar sem
governo e assim fazemos tudo o que nos der na telha! Na heteronomia, a obediência
a uma regra se dá pelo medo à punição ou pelo interesse nas vantagens a serem
obtidas pessoalmente. Enquanto que a autonomia consiste em seguirmos certas
regras, normas ou leis por vontade própria. É uma vontade, é uma escolha racional e
emocional que o ser humano faz a sua opção [...] na autonomia a obediência a uma
regra se dá pela compreensão e concordância com sua vontade universal.
Obedecemos porque concordamos com os motivos para a ação (PIAGET apud
MENIM, 2003, p.40-41).

Uma criança que, em seu processo encontra dificuldades em "crescer", em lidar com
as novas propostas pode estar transformando suas má-relações familiares para o espaço
escolar. É importante que o professor tenha consciência de que a criança traz consigo a
bagagem natural cultural e também traz todas as referências afetivas. No aspecto social,
destaca-se o ambiente, a quantidade e a qualidade de estímulos recebidos e o valor dado à
aprendizagem pela família e/ou meio social comunitário.
Os objetivos da aprendizagem são classificados em: domínio cognitivo (ligados a
conhecimentos, informações ou capacidades intelectuais); domínio afetivo, (relacionados a
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sentimentos, emoções, gostos ou atitudes); domínio psicomotor (que ressaltam o uso e a
coordenação dos músculos). No domínio cognitivo temos as habilidades de memorização,
compreensão, aplicação, análise, síntese e a avaliação. No domínio afetivo temos habilidades
de receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização. No domínio psicomotor
apresentamos habilidades relacionadas a movimentos básicos fundamentais, movimentos
reflexos, habilidades perceptivas e físicas e a comunicação não discursiva.
Nos últimos anos, muitos são os estudos sobre aprendizagem, e o não aprender, e que
direta ou indiretamente procuram desvelar como o homem aprende. Não existe uma fonte
única, capaz de englobar os elementos fundamentais à compreensão da aprendizagem, mas
acreditam-se nas propostas que ressaltam a importância dos processos mentais superiores,
sendo resultado da interação do organismo com o meio. Portanto, a aprendizagem tem um
sentido amplo: abrange os hábitos que formamos e os aspectos de nossa vida efetiva e
assimilação de valores culturais. Enfim, aprendizagem refere-se a aspectos funcionais e
resulta de toda estimulação ambiental recebida pelo individuo no decorrer da vida. As
atividades motoras, associadas ao lúdico, possibilitam à criança desenvolver suas funções
intelectuais e efetivas. Sendo o corpo em movimento, o meio de ação da criança sobre o
mundo dos objetos, faz-se necessário desenvolver a consciência corporal, para através dela, a
criança estar disponível para aprender.
4 A importância do lúdico tecnológico no processo de aprendizagem

Partindo pela questão do mundo moderno e atual que as crianças vivem e aliar as
atividades lúdicas ao processo de ensino aprendizagem com o uso de aparelhos midiáticos,
pôde ser de grande valia para o desenvolvimento do aluno, um exemplo de atividade que
desperta e muito o interesse do aluno é o jogo. Os jogos não são apenas uma forma de
divertimento, mas são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual.
Para manter o seu equilíbrio com seu mundo, a criança necessita brincar, jogar, criar e
inventar. Os jogos tornam-se mais significativos à medida que a criança se desenvolve,
porque através da manipulação de materiais variados, ela poderá reinventar coisas, reconstruir
objetos. Os jogos são uma ótima proposta pedagógica na sala de aula, porque proporcionam a
relação entre parceiros e grupos, o que é um fator de avanço cognitivo, pois durante os jogos a
criança estabelece decisões, conflita-se com seus adversários e reexamina seus conceitos.
Depois da necessidade de afeto, de ser aceita, nenhuma outra é tão intensa, na criança, como a
necessidade do jogo. Através dele desenvolvem-se a espontaneidade, a inteligência, a
linguagem, a coordenação, o autocontrole, o prazer de realizar algo, a autoconfiança. É a via
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para a criança experimentar, organizar suas experiências, estruturar a inteligência para
construir, aos poucos, a sua personalidade. O jogo para criança é, antes de tudo, uma
brincadeira. Mas é, também, uma atividade séria onde o faz-de-conta, as estruturas ilusórias, o
geometrismo infantil e a alegria tem uma importância considerável. O surgimento do
verdadeiro comportamento lúdico está ligado ao despertar da personalidade. A busca da
autoafirmação manifesta-se nos jogos sob duas formas: o apelo do mais velho, considerado
como motor essencial da infância, e o amor à ordem, à regra, levado até ao formalismo.
O gráfico abaixo foi constatado pela pesquisa dentro da unidade escolar:

5. Construção inicial

Segundo Vygotsky, mais precisamente a brincadeira de faz-de-conta, comecei a
refletir sobre as minhas experiências e sobre as atitudes dos professores com os quais eu havia
trabalhado. O uso de tecnologia digital e midiático para alunos que tinham o conceito
monótono sobre as aulas de Língua Portuguesa. Crianças modernas e não de 20 anos atrás.
O gráfico abaixo demonstra o quão importante é o uso do midiático no processo de
aprendizagem:
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6 Análises das observações

O espaço da sala de aula: o que é feito nele e como essas atividades lúdicas e o
estímulo ao desenvolvimento dos alunos: dentro e fora da sala de aula.
As relações no cotidiano dos alunos e professores foram demonstradas no gráfico
abaixo:

7 Os resultados

Constata-se que por meio da atividade lúdica há a possibilidade de desenvolvimento
de um rol de elementos essenciais à constituição dos sujeitos, sejam eles de caráter cognitivo,
psíquico cultural, social, histórico, de relações, tanto na mediação quanto na interação entre os
sujeitos. Verifica-se no processo educacional as contribuições dos Jogos Competitivos e
Cooperativos, destaca-se algumas estratégias que possam iniciar o processo de reestruturação
com base nos jogos tradicionais e nos pré-desportivos para introduzir gradativamente os
valores e princípios para se viver e conviver coletivamente, almejando a integridade pessoal,
física e social do indivíduo.
No gráfico abaixo se constatou a importância do lúdico para aprendizagem dos alunos,
assim como também a superação de conflitos corriqueiros dentro da escola e da sala de aula:
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8 Considerações finais
Por meio desta pesquisa pretende-se esclarecer que a indisciplina pode ser combatida
pela interação de formas midiáticas dentro da escola. Não pode valorizar ou descartar
simplesmente a competição presente nos variados jogos competitivos e esportivos, mas
mediar de maneira coerente, contextualizando as questões sociais e culturais incutidas nestas
atividades, visando a formação de um ser social, que possua espírito de equipe, mostrando aos
alunos que todos têm sua função e importância dentro do jogo, este profissional deve ter como
propósito, mudar as características tradicionais dos mesmos de seleção, classificação e
exclusão que podem minimizar desta forma as situações de conflitos escolares que se
apresentam de formas variadas e geram a indisciplina escolar. Sugere-se valorizar a prática de
jogos cooperativos, que tem como base essencial a cooperação, a aceitação no seu
envolvimento e na diversão, a adaptação de regras dos jogos competitivos com objetivo de
mudar este quadro atual que dominam e abalam os ambientes escolares, e desta forma quebrar
paradigmas formados em relação à competição, pressupõe-se que uma pequena mudança na
regra dos jogos competitivos que podem trazer grandes benefícios no processo de
desenvolvimento e do relacionamento interpessoal. O objetivo desta pesquisa é de contribuir
com o conhecimento científico, histórico, social e culturalmente acumulado, podendo ser um
referencial para professores preocupados e engajados com uma educação de qualidade, que
valorize as relações sociais e culturais, bem como a interação social dos alunos que venha
minimizar as situações que geram a indisciplina escolar, além de verificar as contribuições
dos Jogos Competitivos e Cooperativos no processo educacional seja ela qual matéria for,
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onde os mesmos podem utilizar estratégias para iniciar um processo de reestruturação com
base nos jogos lúdicos, trazendo pra sala de aula e escola o mundo moderno e atual que a
criança vive, introduzindo gradativamente os valores e princípios dos jogos cooperativos,
podendo começar essas mudanças modificando a estrutura vitória –derrota dos jogos
tradicionais e competitivos pela vitória–vitória dos jogos cooperativos sugerido por diversos
autores desta pesquisa.
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A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA COMO REFERÊNCIA ÀS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Bruno Novais de Souza (PPG/UNESP-FCLAR) – bndsbio@gmail.com

Resumo: De caráter teórico, esse trabalho foi realizadas a partir da disciplina do curso de Pós-graduação em
Educação Escolar da Unesp/Araraquara-SP em 2018 e busca apresentar apontamentos à prática pedagógica a
partir do referencial teórico histórico-crítico da educação e de autores trabalhados na disciplina. Desta forma,
discutimos o cenário atual da educação no que tange as práticas pedagógicas, o direcionamento à formação dos
docentes para atividade profissional nas escolas e a contribuição da Pedagogia Histórico-Crítica pela sua
concepção de organização e produção do saber escolar.
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-crítica. Práticas pedagógicas. Docentes.

1.

Introdução
Reflexões sobre a prática educativa têm sido apontadas como uma das necessidades

para a qualidade do trabalho docente, questionada pela supervalorização da teoria em
detrimento da prática. A busca por uma abordagem pedagógica que promova impactos
positivos na relação ensino/aprendizagem coloca-se como prioridade no atual cenário
educacional revestido por pouco financiamento e muitas exigências através dos índices
avaliativos que balizam as ações políticas dos governos.
Redirecionar os métodos de ensino demanda um esforço coletivo dos atores da
educação, pois é necessária.uma análise profunda das tendências educacionais aderidas nas
escolas brasileiras. Com intuito de compreendermos as particularidades do nosso sistema de
ensino e de sua base teórica, seus impactos nas práticas educativas, e, principalmente, quais
medidas urgentes devem ser realizadas para que consigamos, nos termos de Sá-Chaves (2018,
p.

38),

“configurar

projetos

geradores

de

um

novo

tipo

de

conhecimento,

epistemologicamente estruturado num quadro de valores socialmente legitimados” e que
através das pessoas impactadas por essas novas concepções, mudanças possam acontecer no
ponto de vista social e particular desses indivíduos.
A partir de teóricos como Fortunato (2018), Sá-chaves (2018) e Franco (2018) a
disciplina Interdisciplinaridade na Pesquisa Educacional discutiu no segundo semestre do ano
de 2018, no programa de pós-graduação da UNESP de Araraquara-SP, os problemas
educacionais e a pesquisa como passo para superação desses problemas. Como resultado
desses estudos, buscamos abordar a prática educativa, entendida aqui como prática social
expressa na organização escolar que promove desenvolvimento humano, à luz da Pedagogia
Histórico-crítica. Essa pesquisa de caráter teórico destacará as contribuições dessa teoria
pedagógica à organização do trabalho docente.
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2.

Pedagogia histórico-crítica e as tendências educacionais no Brasil
Dermeval Saviani é um dos principais propositores da Pedagogia Histórico-crítica.

Nasceu no ano de 1944, participou ativamente do movimento Juventude Operária Católica e
estudou filosofia na PUC. A partir de 1980 constrói suas formulações para o que em 1991 foi
chamada de Pedagogia histórico-crítica. Sua proposta pedagógica tem raízes na crítica às
pedagogias hegemônicas: tradicional, nova e tecnicista, e nas teorias críticas desenvolvidas
por marxistas.
O período histórico no qual surgem as ideias de Saviani é um momento político de
muita importância no país, pois é vivida a abertura democrática, com o fim da ditadura e a
reorganização do campo progressista no Brasil, que passa a confrontar os interesses das
camadas mais ricas nas ementas constitucionais. Nessa mesma época, o neoliberalismo se
consolida como proposta capitalista e atinge significamente os países periféricos, que passam
a receber diretrizes internacionais para a educação, como as cartilhas do Banco Mundial.
As tendências educacionais são localizadas por Saviani (2012) em dois grandes
grupos: as teorias não críticas e as teorias crítico-reprodutivistas. Vejamos a descrição feita
para o primeiro grupo:
Como já assinalei, o primeiro grupo de teorias concebe a marginalidade como um
desvio, tendo a educação por função a correção desse desvio. A marginalidade é
vista como um problema social e a educação, que dispõem de autonomia em
relação à sociedade, estariam, por essa razão, capacitada a intervir eficazmente na
sociedade, transformando-a, tornando-a melhor, corrigindo as injustiças; em suma,
promovendo a equalização social. Essas teorias consideram, pois, apenas a ação da
educação sobe a sociedade. Porque desconhecem as determinações sociais do
fenômeno educativo, eu as denominei de “teorias não críticas” (SAVIANI, 2012, p.
15, grifo nosso)

Já as teorias crítico-reprodutivista nascem da revolução cultural da década de 1960,
não propõem intervenções práticas para a educação, mas dissertam sobre o papel da escola no
seio da sociedade capitalista. Saviani insere na teoria crítico-reprodutivista as formulações
sobre educação de P. Bourdieu e J. C. Passeron, Althusser, C. Baudelot e R. Establet. Para
Saviani (2006, p. 29) esses teóricos não desenvolvem propostas pedagógicas e buscam apenas
explicar o funcionamento da escola como ela está organizada. “Em outros termos, pelo seu
caráter reprodutivista, essas teorias consideram que a escola não poderia ser diferente do que
é. Empenham-se, pois, em mostrar a necessidade lógica, social e histórica da escola existente
na sociedade capitalista” e como ela apenas reproduz as contradições desse sistema.
Desta forma, a Pedagogia histórico-crítica é o resultado da necessidade do
desenvolvimento de uma educação comprometida com os problemas sociais e o papel da
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escola torna-se o de socializar o conhecimento cientifico produzido historicamente através do
ensino aos excluídos socialmente. A educação, para Saviani (2008), tem responsabilidades
para com os frutos do trabalho humano, pois é neste processo que nossa espécie modifica a
natureza em prol das necessidades, e a educação socializará as técnicas, as teorias e os
métodos (SAVIANI, 2008).
Em outros termos, o que eu quero traduzir com a expressão pedagogia históricocrítica é o empenho em compreender a questão educacional com base no
desenvolvimento histórico objetivo. Portanto, a concepção pressuposta nesta visão
da pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico dialético, ou seja, a
compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação das
condições materiais da existência humana (SAVIANI, 2008, p. 75).

Com o materialismo histórico dialético passamos a compreender a realidade e os
seus fenômenos não apenas em sua aparência, de forma imediata, sincrética, mas a sua
contextualização na história, o seu movimento e os elementos contraditórios que passam a
coexistir no fenômeno. Construir uma visão totalizadora que possibilite o indivíduo a
compreender a realidade em seu dinamismo histórico e, portanto, a potencialidade de
transformação da realidade concreta pela classe explorada (KOSIK, 1976).
Quando determinado fenômeno é analisado a partir da lógica dialética é fundamental
reconhecer as relações que carregam contradições e imprimem movimento ao fenômeno. Esse
movimento que faz o fenômeno ser o que ele é, corresponde à ação de forças que não agem
isoladamente, pois os “[...] fenômenos se constituem, se fundamentam e se transformam a
partir de múltiplas determinações que lhe são essenciais” (ANDERY et al. 1966, p. 421).
As determinações constitutivas do fenômeno, além de estarem presentes nas relações
que o movem, fazem parte de outras relações que constituem o todo. Quanto mais se conhece
o fenômeno mais visível fica sua relação com o processo total da realidade, com todas as
relações possíveis que o determinam (PINTO, 1969). A educação se consolida como
ferramenta que auxilia a assimilação do conhecimento histórico da sociedade. Para a
pedagogia histórico-crítica, o ensino precisa se comprometer em reproduzir o movimento
dialético da realidade, impactando o psiquismo do aluno, tendo em vista sua
incorporação/assimilação. Cabe à escola desenvolver o saber sistematizado, o científico,
artístico e filosófico, que permitam analisar a realidade e suas perspectivas de transformação.
Sobre a defesa do ensino, Martins apresenta a contribuição de Vigotski à educação
escolar, como a relação entre ensino e desenvolvimento, que segue as leis da dialética, pois a
“[...] „quantidade‟ de aprendizagens promovidas pelo ensino qualifica o desenvolvimento, à
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mesma medida que a „quantidade‟ de desenvolvimento qualifica as possibilidades para o
ensino” (2013, p. 278).
A Psicologia Histórico-cultural defende a seleção dos conteúdos por acreditar que
nem todos os seus tipos promovem desenvolvimento, sendo apropriado de acordo com a
especificidade de cada conteúdo. Ao fazer a defesa dos conceitos científicos como conteúdo
para a educação escolar, localizando-os na definição de clássico, Martins (2016) discorre
sobre a diferença na aquisição dos conceitos científicos e dos conceitos espontâneos. São
esses os motivos que levam a Pedagogia Histórico-crítica, a partir da concepção históricocultural do desenvolvimento humano, a defender os conhecimentos clássicos à educação
escolar:
Ao priviligiar o ensino dos conhecimentos historicamente sistematizados, dos
conhecimntos clássicos, a pedagogia histórico-críca faz uma defesa absolutamente
alinhada às condições requeridas para o desenvolvimento omnilateral dos sujeitos,
no que se inclui a formação de um psiquismo apto a orientar a conduta na base de
operações lógicas do raciocínio – análise, síntese, comparações, generalizações e
abstrações – do autocontrole da conduta, dos sentidos éticos e estéticos, em suma,
apto a sustentar a atividade como unidade afetivo-cognitivo própria a um ser
humano. Defende também que as ações de ensino desenvolventes não são aquelas
que meramente reproduzem a vida cotidiana, em seu funcionamento tipicamente
espontâneo, assistemático, mas aquelas que requerem e ao mesmo tempo promovem
a complexificação das funções psíquicas (2016, p. 18).

O ensino dos conceitos científicos em Vigotski, como mecanismo de desenvolvimento
humano, deve atuar sobre o que não se formou no indivíduo, refinando as funções psíquicas
superiores para uma relação mais objetiva com o meio. São os adultos, aqueles que já tiveram
contato com as objetivações do gênero humano, que organizarão a cultura acumulada para sua
socialização através do ensino. Pasqualini (2010) encerra seu trabalho sobre o papel do
professor e do ensino para o desenvolvimento psíquico na escola de Vigotski, diferenciando
tal concepção da visão hegemônica de desenvolvimento que alicerça as Pedagogias do
“aprender a aprender”:
Na perspectiva da psicologia histórico-cultural, o educador não pode ser entendido
como alguém que apenas estimula e acompanha a criança em seu desenvolvimento.
Em contraposição a essa violenta descaracterização de seu papel subjacente à
negação do ensino, que reduz sua interferência na sala de aula a uma mera
participação (Arce, 2004), o professor é compreendido como aquele que transmite à
criança os resultados do desenvolvimento histórico, explicita os traços da atividade
humana cristalizada nos objetos da cultura – mediando sua apropriação – e organiza
a atividade da criança, promovendo assim seu desenvolvimento psíquico
(PASQUALINI, 2010, p. 30).

A formação da imagem subjetiva da realidade objetiva constitui o psiquismo, objeto
de estudo da Psicologia Histórico-cultural que tem a Pedagogia Histórico-crítica como
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mediadora na educação escolar. Na complexa relação que o ser humano mantém com os
objetos, é através da ação das funções psíquicas que o mundo objetivo é captado pelos
sentidos e convertido em consciência, ou seja, a internalização da imagem tem base material e
não nasce espontaneamente das necessidades humanas. Devemos lembrar também que não é
apenas o contato direto com o objeto que permite a internalização de suas propriedades, pois a
essência do objeto não é a sua primeira aparição, mas sim ações isoladas, fenomênicas
(MARTINS, 2013). Cabe ao ensino a responsabilidade em sistematizar os conhecimentos
clássicos, as generalizações já desenvolvidas, organizando a atividade para garantir uma
leitura mais fiel à realidade.
Assim, o critério estabelecido pela Pedagogia Histórico-crítica, que expressa sua
intencionalidade pedagógica, para a elaboração do saber escolar, é o desenvolvimento da
humanização conquistada pelo gênero humano em cada indivíduo que se apropria desse saber
sistematizado. Mas se considerarmos o capitalismo como contexto contraditório em que se
insere o desenvolvimento do gênero humano, revelaremos o “caráter heterogêneo do
desenvolvimento da cultura”, necessitando de uma posição diante das produções humanas que
serão convertidas em saber escolar (DUARTE, 2016).

3.

Práticas Pedagógicas: contribuições histórico-críticas
Os processos de conscientização como premissa para a definição dos novos rumos do

trabalho pedagógico devem ter destaque nos processos formativos dos docentes. A
complexidade estabelecida nas relações entre as pessoas e os sistemas de ensino exige olhares
mais compreensivos que possam diagnosticar cada situação de acordo com todos os fatores
que a determinam. E como isso, garantir intervenções pedagógicas que atuem diretamente nos
problemas detectados durante a gestão de sala de aula, que proporcionem “práticas educativas
que possam revelar-se, no seu impacto, mais coerentemente ajustadas a novos sentidos para a
educação como pressuposto de desenvolvimento e melhoria da própria condição humana”
(SÁ-CHAVES, 2018, p. 39).
A formação dos professores tem correspondido a visões fragmentadas dos aspectos
que integram a prática pedagógica, “toda formação de professor é fragmentada, em
disciplinas, dando a falsa impressão de que a apropriação dos mais diversos corpos teóricos
apresentados é suficiente para a prática pedagógica” (FORTUNATO, 2018, p. 82). Centramse no saber disciplinar e de sua desconstrução didática simplista.
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Há poucos estudos no rol de exigência para formação docente do processo que
constitui o ato de conhecer, o que leva a desconsideração da interiorização do conhecimento
em cada indivíduo, ou seja, da subjetividade do indivíduo. Não é por acaso que os professores
não conseguem lidar com as diferenças das aulas dependendo da turma que o conteúdo foi
ministrado (Franco, 2018). Essa frustração ocasiona o desânimo durante o trabalho docente e
pode levar a desgastes irreversíveis na relação professor-aluno.
Quando os cursos de licenciaturas, ou até mesmo as formações continuadas, focam em
processos “transmissivos de teorias” que remetem a receituários de aulas prontas, eles
dificultam o desenvolvimento analítico do professor. A capacidade de intervenção pedagógica
na situação/problema de cada aluno em sua particularidade, que corresponde às suas
motivações para compreensão da aula, fica prejudicada e os objetivos para com a educação
vão sendo afogados pelas demandas do cotidiano (garantir o silêncio, fazer chamada, aplicar
avaliações...).
A visão do professor aplicacionista, aquele que aprende as teorias da educação como
forma de garantir o sucesso em suas aulas, é consequência da visão tecnicista do ensino,
apontado por Saviani (2012) como teoria não crítica da educação. Franco (2018) lamenta que
apesar da última década ter apresentado avanços nos debates sobre formação de professores,
esse avanço foi diminuto:
Esses estudos poderiam ter superado práticas tão antigas de formação que
consideram o professor um aplicador de teorias, um fazedor de aulas; poderiam ter
ampliado a compreensão do professor como um sujeito que em sua trajetória,
constrói e reconstrói seus conhecimentos, suas experiências, seus percursos
formativos e profissionais, suas concepções de ensino e, portanto suas relações com
o saber.
No entanto, infelizmente, as políticas de formação não têm dado sustentação a essas
conquistas na compreensão de como se forma um professor. Temos visto um
tecnicismo muito arraigado fundamentando a prática de formar com receitas de
fazer a prática, numa perspectiva aplicacionista que anula o sujeito que
constrói/reconstrói a prática. [António Nóvoa] considera que abordagem
aplicacionista acaba por reduzir a profissão docente a um conjunto de competências
e técnicas, gerando impossibilidades pedagógicas nos professores, por
desconsideração do sujeito que fundamenta o Professional (FRANCO, 2018, p.53)

A prática pedagógica nada mais é do que um processo de mediação e o seu bom
funcionamento está relacionado com a capacidade de interlocuções de todos os fatores que a
determinam. O professor precisa acompanhar o aluno, entender e saber jogar com o seu
raciocínio, que é sincrético por não conseguir (ainda) localizar a totalidade do problema que o
conteúdo está inserido. Já o professor parte da síntese, pois visualiza e extrai o que será
ensinado do todo, que na realidade fora da escola se encontra entrelaçado com outros
conteúdos.
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A análise dos problemas educacionais não se dá de modo imediato. A sua investigação
deve ocorrer, na concepção de Saviani, pelos princípios da investigação dialética.
“Compreender a realidade de cada fenômeno com um momento do todo, como síntese de
múltiplas determinações e em sua globalidade” (MAZZEU, 2008, p. 5) Só assim, o educador
terá condições de refletir com profundidade os elementos que constituem sua prática
educativa para o seu aprimoramento, encaminhando possibilidades efetivas para a formação
do educando.
A Pedagogia Histórico-crítica defende a tríade conteúdo-forma-destinatário como
alicerce para a elaboração de aulas/planos de ensino, sendo necessário analisar
constantemente como essa organização contribui para que a intencionalidade da Pedagogia
Histórico-crítica para com a educação seja efetivada. Sendo assim, as categorias conteúdo,
forma e destinatário, em suas vinculações enquanto tríade e articuladas à categoria
intencionalidade pedagógica são premissas para uma prática educativa de qualidade.
Se a intencionalidade da educação escolar para com os alunos é a assimilação do saber
sistematizado para o seu desenvolvimento,

ao apropriar-se da cultura acumulada pela

sociedade, então a escolha dos métodos orientadores dos processos de ensino-aprendizagem
devem necessariamente considerar as possibilidades e necessidades dos alunos/destinatários.
Os conhecimentos, enquanto atividade humana produzida historicamente, precisam ser
sistematizados e condensados em conteúdos. Ou seja, são sistematizados para servirem como
propulsores do desenvolvimento humano. Por isso, sua sequência e sua dosagem em tempo
determinado são aspectos relevantes para o planejamento das atividades curriculares que
constituem o saber escolar. Dessa maneira, nota-se que:
para existir a escola não basta a existência do saber sistematizado. É necessário
viabilizar as condições de sua transmissão e assimilação. Isso implica dosá-lo e
sequenciá-lo de modo que a criança passe gradativamente do seu não-domínio ao
seu domínio. Ora, o saber dosado e sequenciado para efeitos de transmissãoassimilação no espaço escolar, ao longo de um tempo determinado, é o que nós
convencionamos chamar de “saber escolar” (Saviani, 2005, p. 18).

Quando se fala em dosagem e sequência dos conteúdos via forma, o destinatário
aparece como determinação essencial à expressão da organização pedagógica, pois ele define
a complexidade dos conteúdos e determina os processos de organização das práticas
pedagógicas. Assim, os teóricos da Pedagogia Histórico-crítica vêm afirmando que não há um
único caminho para organizar os trabalhos pedagógicos, o que deve prevalecer é o
planejamento do ensino alicerçado na tríade conteúdo-forma-destinatário (MARSIGLIA;
SAVIANI, 2017).
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Em estudos que analisavam as qualidade de bons professores Sá-Chaves (2018, p. 46)
sintetiza e articula algumas dimensões: “científica (conhecimento de conteúdo), pedagógica
(conhecimento pedagógico de conteúdo), ecológica (conhecimento dos contextos) e
axiológica (conhecimento dos valores, fins e objetivos educacionais)”. Para que seja possível
uma visão totalizante dos fatores que determinam um ensino que se flexibilize diante das
adversidades educacionais, Fortunato (2018) vai defender uma formação ampla, que agrege
todos os elementos que circundam a educação:
Por isso, o foco da formação deve ser muito mais dilatado, buscando esquadrinhar o
entorno da sala da aula, mapeando os elementos que influenciam e modificam, direta
e/ou indiretamente, as ações locais da sala de aula. É preciso, portanto, identificar e
aprender a lidar com as contingências da profissão, e reconhecer que estas são
situacionais, ou seja, sempre diferentes. Isso implica constatar que a atuação em sala
de aula pode ser modificada por coisas simples, como a falta de giz para o quadro
negro, ou por coisas mais complexas, como as políticas de financiamento, de
currículo, de material didático etc. (FORTUNATO, 2018, p.88).

4.

Considerações finais

Para nós, o papel da educação é o de transmitir os conhecimentos científicos, artísticos
e filosóficos – os clássicos – produzidos durante a história do desenvolvimento humano, pois
o acesso a eles é o que permite uma relação mais consciente com a realidade social, ao incidir
sobre os conhecimentos e posicionamentos valorativos dos alunos. O conhecimento científico
está integrado às forças produtivas, por isso, os seus produtos, seus processos e suas
tendências à transformação são de interesse da classe que vive do trabalho.
Acreditamos que a formação docente precisa estar fundamenta em bases teóricas
sólidas, alicerçadas por reflexões filosóficas, pelo conhecimento científico e por práticas que
qualifiquem a teoria. A prática sem teoria proporciona ações que beiram o senso comum, por
isso, a reflexão filosófica é fundamental para articulá-la e torná-la concreta, intencional e
cultivada. Pensar na organização escolar a partir das proposições da Pedagogia históricocrítica (a tríade

conteúdo-forma-destinatário) representa

adequar

os

objetivos, a

intencionalidade da educação, é “ajudar o aluno a ultrapassar suas necessidades e criar outras,
para ajudá-lo a compreender a realidade social e a própria existência” (SANTOS;
GASPARIN, 2011, p. 5058).
5.
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Resumo:
O presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise e reflexão acerca da prática desenvolvida pelo
Coordenador Pedagógico e pelos Orientadores das áreas no contexto da Escola de Tempo Integral no estado de
Mato Grosso. A gênese dessa discussão, justifica-se pela necessidade de compreender as diferenças entre as
atribuições do coordenador pedagógico e dos orientadores das áreas dentro no universo escolar e suas respectivas
contribuições para o processo de ensino aprendizagem dos estudantes. Na perspectiva de alcançar os objetivos
propostos, foram realizadas as pesquisas bibliográficas, de campo, a análise e interpretação dos dados e
informações obtidos. De acordo com o levantamento bibliográfico foi possível identificar que as funções se
complementam, tornando o trabalho pedagógico mais eficiente e consequentemente a elevação da proficiência
dos estudantes, que é uma das metas do estado para a educação.
Palavras chave: Coordenador pedagógico. Orientador de área. Escola de Tempo Integral.

1 Introdução
Nas últimas décadas as políticas públicas educacionais voltadas para Educação Básica
ampliaram, o governo tanto federal quanto estadual passaram a propor programas, projetos e
ações com intuito de promover melhorias na qualidade de ensino. Segundo os dados da
página oficial do Ministério da Educação no Brasil o Ensino Médio tem se tornado o maior
desafio da educação brasileira, tendo em vista os resultados das quatro últimas avaliações
aplicadas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que apontam um
patamar abaixo da meta almejada.
Na perspectiva de avançar na qualidade de ensino da Educação Básica,
especificamente do Ensino Médio e com o objetivo de atender a meta 6 do Plano Nacional de
Educação (2014-2024), que se refere a oferta da educação em tempo integral para vinte e
cinco por cento dos estudantes da Educação Básica, o governo federal através da Medida
Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016, institui a Política de Fomento à Implementação
de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral ao mesmo tempo que traz importantes
alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Em

Mato

Grosso

o

governo

do

estado

por

meio

das

Portarias

nº

35/2016/GS/SEDUC/MT e nº 37/2016/GS/SEDUC/MT, em janeiro de 2016, instituiu o
processo de Implantação de Educação Integral em Tempo Integral para Educação Básica,
considerando tal implantação, no ano de 2017 o governo estadual aderiu a Política de

2997

Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral do governo
federal, ampliando o quantitativo de escolas de ensino médio participantes, de acordo com o
previsto na portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2016, posteriormente revogada pela Portaria
nº 727, de 13 junho de 2017.
Partindo deste contexto, o então Secretário de Educação de Mato Grosso Marco
Aurélio Marrafon através da Portaria nº 283/2017/GS/SEDUC/MT de 15 de agosto de 2017,
instituiu a implantação do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo
Integral – EMTI no estado, posteriormente por meio da Lei nº 10.622, de 24 de outubro de
2017, criou o Projeto Escola Plena ligado ao Programa Pró-Escolas que versa sobre a oferta
do ensino em tempo integral das escolas estaduais de Ensino Médio em Mato Grosso e adotou
como metodologia de ensino o Modelo da Escola da Escolha.
No primeiro ano de implantação das escolas de ensino em Tempo Integral através da
Portaria nº 37/2016/GS/SEDUC/MT, foi garantido para essas escolas a atribuição de três
coordenadores pedagógicos para as áreas do conhecimento: Linguagens, Ciências Humanas e
Ciências da Natureza e Matemática. Já em 2017 para atender as exigências do MEC e a fim
de adequar a realidade do estado, passou a ser garantido um coordenador pedagógico e três
orientadores de áreas, sendo um para a área de Linguagens, um para a área de Ciências
Humanas e um para as áreas de Ciências da Natureza e Matemática.
Desse modo o presente artigo visa realizar uma discussão acerca do trabalho
desenvolvido pelo coordenador pedagógico e pelos orientadores das áreas em prol da
efetivação da proposta pedagógica do Modelo da Escola da Escolha nas escolas de tempo
integral a fim de proporcionar aos estudantes um avanço significativo no processo de ensino
aprendizagem e consequentemente a diminuição da evasão escolar e das taxas de reprovação.
Para alcançar o objetivo proposto por esse trabaho, foi realizado a pesquisa
bibliográfica em fontes escritas e publicadas tanto por pesquisadores da área como pelo
governo federal e estadual, em seguida buscou-se identificar e averiguar a dinâmica e
organização das escolas, por último foram analisados os dados e informações levantados
durante a pesquisa.
O presente trabalho está organizado além da introdução e considerações finais por
tópicos, sendo apresentado no primeiro uma sucinta descrição das características do Modelo
da Escola da Escolha adotado nas Escolas Plenas em Mato Grosso e no segundo tópico
discutiremos a base legal que rege as atribuições do coordenador pedagógico e do orientador
de área.
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2 Metodologia de Ensino das Escolas Plenas: Modelo da Escola da Escolha
A proposta pedagógica e o modelo de gestão das escolas de tempo integral de Mato se
fundamentam na metodologia da Escola da Escolha, que foi criado em 2004 a fim de
revitalizara estrutura física e a qualidade de ensino do Ginásio Pernambucano em Recife/PE,
posteriormente foi assumida pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE).
O Projeto Escolar baseado no modelo da Escola da Escolha alicerça-se nos eixos:
Formação Acadêmica de Excelência; Formação para a Vida e Formação para o
Desenvolvimento das Competências do Século XXI.
O modelo pedagógico é desenvolvido com base nos princípios educativos: o
Protagonismo, os Quatro Pilares da Educação (a prender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender a ser), a Pedagogia da Presença e a Educação
Interdimensional; esses princípios contribuem para as perspectivas de formação do jovem que
ao final da Educação Básica deve se tonar um sujeito autônomo, solidário e competente.
No ensino médio, além dos componentes da base comum também são trabalhados
componentes da parte diversificadas tais como: Projeto de Vida, Eletivas, Estudo Orientado,
Avaliação Semanal e Práticas Experimentais.
No ano de 2019, algumas escolas que já ofertavam ensino fundamental em tempo
integral tiveram uma reestruturação em suas matrizes, de forma que todas as escolas de ensino
fundamental ofertassem os mesmos componentes1, sendo eles: protagonismo, prática
esportiva, iniciação científica, estudo aplicado de língua portuguesa, estudo aplicado de
matemática, eletivas, avaliação semanal e projeto educativo cultural. Nesse sentido, Eletivas e
Avaliação Semanal são componentes que perpassam toda a educação básica das escolas de
tempo integral de Mato Grosso.
O Protagonismo, como componente curricular da parte diversificada do ensino
fundamental é onde os estudantes começam a desenvolver as suas práticas protagonistas para
que ao ingressar no Projeto de Vida do ensino médio, seu comprometimento consigo mesmo,
com seus sonhos, suas responsabilidades na sociedade se fortaleçam cada vez mais.
Outras ações pedagógicas são realizadas nas escolas de tempo integral que são
consideradas práticas educativas como por exemplo o Acolhimento, a Tutoria e os Clubes de
Protagonismo, cujo o objetivo é despertar os estudantes para as práticas protagonistas e
também estimula-los a desenvolverem seu projeto de vida.

1

Exceto a escola vocacionada ao esporte, devido sua especificidade.
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Baseado no modelo da Escola da Escolha outro ponto chave das Escolas Plenas são os
ambientes de aprendizagem que devem ser preparados para incentivar os discentes a
estudarem. As salas de aulas passam a ser salas temáticas, ou seja, ambientadas com
elementos e características ligadas a determinada disciplina, além dos espaços de convivência,
laboratórios e biblioteca que precisam apresentar um ambiente agradável. Os depoimentos dos
próprios estudantes das escolas plenas revelam que a ambientação das salas é mais favorável ao
aprendizado.

3 Atribuições do Coordenador Pedagógico e Orientadores de Áreas no contexto da
Escola de Ensino Médio de Tempo Integral em Mato Grosso
Cada rede de ensino tem autonomia para definir as atribuições do coordenador
pedagógico, seja estadual ou municipal, em geral todas as atribuições envolvem desde a ação
de coordenar o Projeto Político Pedagógico da escola até as atribuições administrativas de
colaboração ao trabalho do diretor e em especial, atividades articuladas ao funcionamento
pedagógico da unidade de ensino e a orientação e acompanhamento prática pedagógica dos
professores (PLACCO; SOUZA; ALMEIDA, 2012).
No estado de Mato Grosso as atribuições do coordenador pedagógico estão
sistematizadas no artigo 3º da Lei Complementar nº 050/98 e na Lei Complementar nº
206/2004; a saber:

b) Coordenador pedagógico, função composta das seguintes atribuições:
1. investigar o processo de construção de conhecimento e desenvolvimento do
educando;
2. criar estratégias de atendimento educacional complementar e integrada às
atividades
desenvolvidas
na
turma;
3. proporcionar diferentes vivências visando o resgate da auto-estima, a integração
no ambiente escolar e a construção dos conhecimentos onde os alunos apresentam
dificuldades;
4. participar das reuniões pedagógicas planejando, junto com os demais professores,
as intervenções necessárias a cada grupo de alunos, bem como as reuniões com pais
e
conselho
de
classe;
5. coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas da Unidade
Escolar;
6. articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico da Escola;
7. coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na Unidade Escolar;
8. acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria de Estado de
Educação relativas à avaliação da aprendizagem e ao currículo, orientado e
intervindo junto aos professores e alunos quando solicitado e/ou necessário;
9. coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando a
correção
e
intervenção
no
Planejamento
Pedagógico;
10. desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora-atividade,
viabilizando
a
atualização
pedagógica
em
serviço;
11. coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na unidade
escolar;
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12. analisar/avaliar junto aos professores as causas da evasão e repetência propondo
ações para superação;
13. propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de professores e
técnicos,
visando
à
melhoria
de
desempenho
profissional;
14. divulgar e analisar, junto à Comunidade Escolar, documentos e diretrizes
emanadas pela Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de
Educação, buscando implementá-los na unidade escolar, atendendo às
peculiaridades
regionais;
15. coordenar a utilização plena dos recursos da TV Escola pelos professores, onde
não
houver
um
técnico
em
multimeios
didáticos;
16. propor e incentivar a realização de palestras, encontros e similares com grupos
de alunos e professores sobre temas relevantes para a formação integral e
desenvolvimento
da
cidadania;
17. propor, em articulação com a Direção, a implantação e implementação de
medidas e ações que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e
o sucesso escolar dos alunos;

No entanto, essas atribuições no âmbito das escolas de Ensino Médio de Tempo Integral
foram aprimoradas para que a proposta metodológica diferenciada e com suas especificidades
possa ser efetivada, já as atribuições dos orientadores de áreas não estão sistematizadas na
legislação, uma vez que a função não é diretamente prevista, assim as atribuições desse
professor que atua na orientação de uma área integrante de sua formação inicial foram
elaboradas a partir dos cadernos formativos do ICE, e das necessidades da rede, pelo Núcleo
de Educação Integral Seduc/MT e estão descritas no Projeto Pedagógico de Educação em
Tempo Integral da Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso.

A ORIENTAÇÃO DE ÁREA deve:

Construir com cada um dos professores a sua agenda de trabalho pedagógico
garantindo o acompanhamento diário do coletivo de professores da área. É preciso
fazer de forma coletiva a agenda dos professores para garantir o trabalho articulado
entre os professores de cada área.

Analisar as práticas pedagógicas dos professores por meio de observações
das aulas, bem como durante a Produção Científica e outras atividades da escola a
fim de promover inovações pedagógicas para as aulas.

Estudar e criar estratégias diferenciadas para melhorar o desempenho dos
professores durante as aulas, garantindo que os estudantes tenham formas diferentes
para as suas aprendizagens.

Articular com a coordenação pedagógica a produção dos Planos de Ensino e
Guias de Aprendizagens de todos os Professores.

Analisar os Planos de Ensino e Guias de Aprendizagens para sustentação de
suas ações durante os planejamentos de áreas garantindo que os planos de aulas
estejam em consonância com os mesmos.

Organizar e acompanhar o planejamento coletivo docente incentivando o
trabalho integrado entre os componentes curriculares, ou seja, durante o
planejamento de área semanal deverá atender e orientar os professores quanto ao uso
de metodologias diferenciadas e integradoras entre as disciplinas para garantir as
aprendizagens dos estudantes.

Incentivar os professores da área a participarem de Seminários, Encontros,
dentre outros eventos que discutam questões educacionais e da sua área de formação
a fim de garantir aprendizagens docentes em múltiplos espaços tempos.

Estudar e sistematizar indicações leituras de artigos e livros aos professores
que tratam de questões pedagógicas, bem como da especificidade de formação para
melhorar as práticas pedagógicas dos professores.
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Assessorar e acompanhar os professores nas necessidades pedagógicas para
organização do seu trabalho antes, durante e depois das atividades propostas pelos
professores.

Orientar, acompanhar e sistematizar a Produção Científica (Hora Função)
garantindo o efetivo trabalho dos professores com foco em estudos, leituras, escritas
em cada grupo de estudos e pesquisas da escola.

Organizar sessões de estudos individuais para a sua auto formação a fim de
garantir um efetivo trabalho com os professores de cada uma das áreas de
conhecimentos.

Orientar e assessorar os professores das seguintes disciplinas da Parte
Diversificada: Eletivas, Prática Experimental, Estudo Aplicado de Matemática e
Língua Portuguesa, Projeto Educativo Cultura, Prática Esportiva, Iniciação
Científica.

Orientar e assessorar os professores das disciplinas da Base Nacional Comum
Curricular.

Realizar trabalho colaborativo com a coordenação pedagógica no
acompanhamento de da assiduidade dos professores e no cumprimento das horas
atividades.

Realizar reuniões periódicas (semanal ou quinzenal) entre os orientadores de
áreas, bem como de outras reuniões com os demais membros da equipe gestora da
escola (direção, coordenação e secretaria).

Realizar trabalho colaborativo a coordenação pedagógica na análise
avaliativa dos Estudantes, bem como os casos de evasão.

Realizar trabalho colaborativo a coordenação pedagógica no
acompanhamento com os registros e lançamentos do sistema SigEduca realizados
pelos professores. (MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO. Documento Pedagógico de Educação em Tempo
Integral, revisado em 2019, p. 88 e 89)

Assim, o trabalho da coordenação pedagógica deve ser articulado com as ações
desempenhadas pelos orientadores de áreas a fim de melhorar o acompanhamento, orientação
e fortalecer a formação continuada aos professores, salientando ainda que “... a coordenação
pedagógica deve focar na gestão pedagógica de toda a escola e a orientação de área deve
focar na organização do trabalho dos professores...” (MATO GROSSO, p. 90).
Dentre as atribuições emanadas da LC 50/98 e articuladas com o Projeto Pedagógico, a
coordenação pedagógica é responsável por elaborar a agenda de trabalho prevendo momentos
de reuniões com toda equipe docente e outros apenas com aequipe gestora a fim de alinhar as
ações que devem ser desenvolvidas no universo escolar. Aos orientadores das áreas cabe a
realização do trabalho pedagógico ligado diretamente aos docentes de sua área de
conhecimento, desse modo, é o responsável pela a organização da agenda de trabalho dos
professores prevendo momentos de estudos e reflexão sobre as práticas pedagógicas e a
interdisciplinaridade na área de conhecimento e entre as áreas.
Nas Escolas Plenas onde são ofertados o ensino em Tempo Integral os professores além
de serem atribuídos disciplinas na Base Comum e da Base Diversificada, também são
atribuídos na Hora Atividade e Hora Função, sendo que a hora atividade corresponde ao
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tempo destinado a realização do planejamento, participação da Formação da/na Escola,
preenchimento de diários, correção das avaliações, ou seja, às atividades relacionadas ao
processo didático – pedagógico, previstas na LC 50/98. Já a hora função é destinada para a
produção pedagógica e produção científica, sendo a produção pedagógica, de maneira geral,
voltada a ações de acompanhamento aos estudantes, e produção científica para produções de
trabalhos (artigo, banner etc.) em grupo de professores, cujo tema é advindo das necessidades
formativas dos estudantes dessas escolas, que tem como objetivo produção de material para a
melhoria na qualidade da aprendizagem dos estudantes.
Os trabalhos produzidos pelos professores na produção científica são apresentados em
eventos acadêmicos e também em eventos na própria unidade escolar, ou entre unidades
escolares. No ano de 2018 a Coordenadoria de Ensino Integral organizou a primeira Mostra
Científica das produções das escolas de Cuiabá e Várzea Grande, o evento foi avaliado pelos
participantes como positivo, pois possibilitou trocas de experiências entre as escolas.
Durante a hora atividade os docentes devem elaborar seus Planos de Ensino, os Planos
de Aulas e os Guias de Aprendizagem, fundamentado no Projeto Político Pedagógico da
escola e esta ação necessita ser dirigida pelos orientadores das áreas com as contribuições do
coordenador pedagógico.
No período de produção pedagógica os professores realizam o levantamento e análise
dos dados referente aos índices internos e externos da avaliação de aprendizagem dos
estudantes a fim de realizar o diagnóstico da realidade escolar e buscar estratégias de
intervenção pedagógica tanto para auxiliar os discentes a superar as dificuldades quanto para
contribuir com o fortalecimento e potencialização do processo de ensino aprendizagem e deve
ser orientada pelo Coordenador Pedagógico com a colaboração dos Orientadores de áreas.
Já o momento destinado à produção científica é voltado para a pesquisa e produção
cujo o objetivo é fortalecer o processo de ensino e aprendizagem e o Orientador de área tem a
responsabilidade de acompanhar.
Dentre as ações desenvolvidas nas Escolas Plenas está presente o acolhimento diário
que se caracteriza como um momento realizado antes do início das aulas com duração entre
05 a 30 minutos em que os estudantes são acolhidos com atividades de incentivo, valorização,
autoestima, entre ouros, pode ser realizado pelos próprios estudantes, como pelos professores,
funcionários e/ou equipe gestora, cabe à coordenação pedagógica elaborar uma agenda que
oportunize a rotatividade das pessoas responsáveis pela realização do acolhimento.
O coordenador pedagógico e os orientadores de área também necessitam organizar nas
primeiras semanas de aula a dinâmica para que os estudantes escolham o seu tutor, podendo
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ser um professor, ou alguém da equipe gestora, ou um funcionário, cada estudantedeve
escolher um profissional, tutor irá acompanhar ao longo do ano letivo e orientar os seus
tutorandos quanto aos aspectos pessoal, acadêmico e profissional. Também compete ao
coordenador pedagógico e os orientadores de área sistematizar o quadro de tutores e observar
que todos os professores tenham tutorandos, para tanto deve dividir a quantidade de
estudantes pela quantidade de tutores.
Outra função de grande responsabilidade da Coordenação Pedagógica é a organização
do Conselho de Classe participativo, pois o Projeto Pedagógico das Escolas Plenas prevê a
realização em dois momentos, sendo o primeiro para análise do processo formativo e o
segundo para apresentação dos resultados, reflexões e discussões coletivas, com envolvimento
da equipe gestora, professores e estudantes representantes de turmas. O objetivo é que o
conselho de classe se efetive como um momento de reflexão e ação na prática pedagógica,
assim o envolvimento e a responsabilidade dos orientadores de áreas é de igual importância.
Já a orientação para a sistematização das disciplinas eletivas tanto o coordenador
pedagógico quanto os orientadores de áreas são responsáveis, no entanto, como a eletiva
envolve diretamente o trabalho com os componentes da base, cabe aos orientadores, conforme
a composição da eletiva, acompanhar e orientar os professores, exemplo, uma eletiva que
envolve matemática, física e história deve ser acompanhada pelos orientadores de Ciências da
Natureza e Matemática e Ciências Humanas.
Considerando que a Avaliação Semanal é um componente da parte diversificada o
coordenador pedagógico, com a colaboração dos orientadores de áreas devem orientar,
sistematizar, analisar e monitorar os resultados de desempenho dos estudantes. Juntamente
com os professores a partir dos dados obtidos devem refletir sobre os resultados e (re)pensar
as práticas pedagógicas docente e para propor as intervenções.
Outro componente da parte diversificada é o Estudo Orientado que tem a
finalidadedeoportunizar ao estudante aprender a organizar sua rotina de estudos, cabe
aocoordenador pedagógico acompanhar e orientar os professores quanto organização desse
componente.
Os registros de frequência, conteúdo e notas dos estudantes são realizados pelos
professores no diário eletrônico com a orientação dos orientadores de áreas e com o
acompanhamento do coordenador pedagógico.
Ainda destacamos como atribuições do coordenador pedagógico nas Escolas Plenas,
para além das previstas na LC 50/98:


Efetivar ações que favoreça a comunicação e/ou convocação dos pais/responsáveis.

3004



Acompanhar e assessorar os docentes do Projeto de Vida e Protagonismo.

Pontuamos também como atribuições dos orientadores de áreas nas escolas de tempo integral:


Observar as aulas.



Pesquisar metodologias diferenciadas que possam contribuir com a prática pedagógica

dos professores em sala de aula.


Estabelecer e acompanhar o planejamento coletivo dos professores.



Acompanhar, orientar e assessorar os docentes das disciplinas da base nacional

comum.

4 Considerações Finais
Nessa pesquisa analisamos e comparamos as atribuições do Coordenador Pedagógico
no contexto da Escola de Tempo Integral, considerando que a educação básica no Brasil tem
sofrido mudanças significativas, destacamos que um dos principais desafios da atualidade é de
repensar o currículo e a proposta pedagógica da escola de forma a superar os entraves de
retenção e evasão no Ensino Médio.
As escolas de tempo integral possuem uma matriz curricular voltada não somente para
a formação acadêmica, mas para a formação integral do jovem, para que ele, ao final da
Educação Básica possa se tonar um sujeito autônomo, solidário e competente, nesse sentido a
atuação do coordenador pedagógico e dos orientadores de áreas se tornam fundamentais a fim
de acompanhar, orientar e monitorar as práticas pedagógicas docente para que possam de fato
contribuir com a formação do estudante.
Além disso o coordenador pedagógico precisa sensibilizar toda equipe de professores
e funcionários para importância de assumirem uma nova postura, com o intuito de promover a
transformação do ambiente escolar para que a escola se torne um espaço adequado e que
oportunize a realização do processo de ensino e aprendizagem com qualidade.
Com a implantação da proposta de Educação Integral em Tempo Integral no estado de
Mato Grosso várias mudanças vêm ocorrendo no ensino, tendo em vista que o modelo da
Escola da Escolha desafia governo e profissionais da educação a repensarem o currículo, a
escola e sua estrutura física, cabe ao Coordenador Pedagógico a responsabilidade de articular
os profissionais que atuam na escola com toda comunidade escolar a fim de efetivar a
Educação Integral.
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Resumo:
Este texto apresenta um relato de experiência da Coordenadoria de Ensino Integral, quanto ao trabalho realizado
em 2018, nas escolas de educação em tempo integral em Cuiabá e Várzea Grande, no acompanhamento,
monitoramento e assessoramento da Hora Função dos professores das Escola Plena. O relato tem como objetivo
dar visibilidade a relevância da ampliação da carga horária do professor nas Escolas Plenas para estudo e
produção científica. O modelo pedagógico e de gestão da Escola Plena assegurou tempo e sistematizou
momentos para que os professores pudessem realizar com maior profundidade pesquisas, leituras, estudos de
temas, tendo um suporte teórico-metodológico que contribuíssem para com sua prática de ensino e
consequentemente para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Os momentos são organizados pelos
orientadores das áreas de conhecimento a partir do diagnóstico das necessidades formativas dos estudantes e das
necessidadeS formativas da prática de ensino do professor. Outro propósito da Produção Cientifica é instigar,
incentivar e motivar o professor a constituir-se um pesquisador e investigador. Para acompanhar os produtos
produzidos nestes espaços/tempos, a Coordenadoria de Ensino Integral, em 2018, lançou mão de quatro Ciclos
de Acompanhamento realizados na Capital e Várzea Grande, sendo um por bimestre in-loco e alguns
assessoramentos durante o ano. Como resultados, houveram inscrições de professores com submissão de
trabalhos em seminários estaduais, nacionais, seminários escolar e Mostra Cultural promovido pela
Coordenadoria de Ensino Médio com apresentação de trabalhos.
Palavras-chave: Produção Científica. Hora Função. Formação.

1 Introdução
O Estado de Mato Grosso aderiu ao Programa de Fomento das escolas de ensino
médio em tempo integral em 2016, amparado pela Portaria nº 1.145/2016 e institui a Escola
Plena, por meio da Lei nº 10.622, de 24 de outubro de 2017 em 14 escolas em cinco
municípios e na Capital. Em 2018 a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso,
compreendendo que a educação em tempo integral era o caminho para o fortalecimento no
desenvolvimento de estudantes autônomos, solidários e responsáveis, capazes de mudar suas
histórias por meio de uma proposta fundamentada em princípios pedagógicos e nas
Orientações Curriculares do Estado de Mato Groso – OCS e em conformidade com a meta 06
do Plano Nacional de Educação ( Lei nº 13.005, de 25 de julho de 2014) aumentou a oferta
de escolas em tempo integral para 40 unidades escolares em 27 municípios.
Para além da ampliação da carga horária, o Programa de Fomento do Ministério da
Educação, em parceria com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação – ICE,
apresentou em 2017 o modelo pedagógico e de gestão da Escola da Escolha de Pernambuco
com vistas no apoio das ações formativas das equipes escolares das Escolas Plenas no
decorrer da implantação do programa e o apoio pedagógico no desenvolvimento de
estudantes, autônomos, solidários e responsáveis na perspectiva da realização de seus sonhos,
de seus projetos de vida no caminhado percorrido no Ensino Médio e proporcionando uma
aprendizagem significativa e com qualidade.
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O

Modelo

Pedagógico

foi

concebido

e

estruturado

pelo

Instituto

de

Corresponsabilidade pela Educação - ICE, a partir dos eixos formativos dos estudantes
(formação acadêmica de excelência, formação para a vida, formação de competências para o
século XXI) fundamentado nos princípios educativos (Protagonismo, Quatro Pilares da
Educação, Educação Interdimensional e Pedagogia da Presença) reunindo condições
necessárias para que estudantes pudessem executar os seus projetos de vida.
Considerando a necessidade de apoiar os projetos de vida de cada estudante da Escola
Plena, o modelo inclui, além da atribuição dos professores de 20H em regência (base nacional
comum e na parte diversificada), da hora atividade destinada uma parcela de 40% de 10h para
formação continuada, foi garantido ao professor 10h de atribuição na Hora Função 2 com a
distribuição de 40% do tempo destinado a Produção Científica, que caracteriza momento de
estudo e pesquisa de temas voltados para a melhoria da prática pedagógica e ensino e
aprendizagem do estudante.

2 Produção Científica: melhoria na prática de ensino do professor
A Portaria nº 371/2017/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre os procedimentos que
regem o funcionamento das escolas de educação em tempo integral, em atendimento as
especificidades do modelo da Escola Plena, garantiu a atribuição dos professores na Hora
Função, compreendendo que este espaço se destina tanto ao acompanhamento pedagógico dos
estudantes quanto e produção científica dos docentes em melhorar e enriquecer as práticas de
ensino.
A atribuição de classe e/ou aulas dar-se-á conforme matriz curricular, para
profissionais com Licenciatura Plena, nas áreas de conhecimento, da seguinte forma:
I - 20 horas/aulas em regência, atribuídos na Base Nacional Comum (BNC)
e na Parte Diversificada (PD), considerando quantidade de turmas;
II - 10 horas/aulas de hora atividade, proporcional a atribuição das aulas
em regência - a hora atividade considera o máximo de 20 horas atribuídos em
matriz;
III - 10 horas/aulas, atribuídos em função, para além da matriz curricular dessas 10 horas/aulas poderá ocorrer atribuição de até 5 horas na matriz curricular e
a carga horária restante para fins de Produção Pedagógica e Científica.
(SEDUC/MT, art. 17)

Esta organização pedagógica na Escola Plena proporcionou aos professores maior
tempo de estudo para o aprofundamento de temas, provenientes de um diagnóstico realizado
2

A terminologia utilizada para fim de atribuição de carga horária no sistema SigEduca é Iniciação Científica e
no Projeto Pedagógico de Educação em Tempo Integral de Hora Função.
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pelos grupos de interesses3, na execução de pesquisas e de transposição da teoria à prática,
buscando melhorar, aprimorar, renovar e/ou inovar sua prática de ensino em atendimento as
necessidades formativas dos estudantes.
Inserido neste contexto, os professores passam a ser atuantes em sua formação,
desenvolvendo o espírito de pesquisadores, “o de mediar a formação humana e pesquisadores
que investigam sua própria prática e sistematizam os conhecimentos nelas produzidos”
(MOREIRA, 202, p.25). Esta postura de se constituir como pesquisador deve nascer durante a
formação inicial do professor e continuar permanentemente enquanto exercer seu ofício, pois
“ensinar exige pesquisa” (FREIRE, 2000, p. 32).
Nesta configuração a Hora Função organizada em Produção Pedagógica com 60% das
10 horas de atribuição do professor e 40% destinada à Produção Científica, que equivale a 4
horas semanais. A primeira visa o atendimento ao estudante, seja direto ou indiretamente, em
tutoria, em planejamento de atividades específicas direcionadas às necessidades formativas
dos estudantes, participação na Disciplina Eletiva, atendimento aos estudantes quando
estiveram no Estudo Orientado, na sistematização de dados das avaliações e na aplicação de
atividades, visando a proficiência dos estudantes. Tanto a Produção Pedagógica quanto a
Produção Científica envolvem ações da prática do professor articuladas ao Projeto Político
Pedagógico da escola.
O Projeto Pedagógico de Educação Integral das Escolas Plenas, com sua
reformulação em 2018, conceitua, objetiva e organiza a Hora Função - Produção Científica no
acompanhamento e suporte teórico metodológico aos professores:
As horas de Produção Científica deverão ter um Planejamento de cada Grupo e
entregue ao Coordenador de Área/Orientador4 para orientação e acompanhamento
dos trabalhos. Este Planejamento poderá ser bimestral, semestral ou anual. As
atividades não podem ser pensadas isoladas das necessidades pedagógicas da Escola
Plena, bem como não podem ser organizadas no dia/hora de estudo. (MATO
GROSSO, 2017, p. 92)

Nesta perspectiva, e em apoio à “concepção de valorizar paradigmas de formação que
promovam a preparação de professores reflexivos” (NÓVOA, 1992, p. 27), a Escola Plena,
articulada aos documentos nacionais, possibilita ao professor que se instrumentalize com

3

Aqui o termo grupo de interesse se refere aos professores que têm em comum o estudo do mesmo tema.
Os grupos podem se organizar com professores de diferentes áreas de conhecimento e deverão entregar o seu
Planejamento para que os orientadores de áreas façam análise e organizem coletivamente o acompanhamento.
4
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teóricos5 que contribuam no aprofundamento de discussões mais densas na busca de práticas
pedagógicas voltadas a melhorar a qualidade do ensino em apoio a construção do projeto de
vida do estudante.
[...] a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do
conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto
para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua
aprendizagem e na construção de seu projeto de vida.(BRASIL, 2017 p.15.Grifo
nosso)

Após a finalização da parceria do ICE no Estado em dezembro de 2017, e com a
reformulação do Projeto Pedagógico de Educação em Tempo Integral das Escolas Plenas em
2018, a Coordenadoria de Ensino Integral6 organizou este espaço de estudos específicos e
pesquisas com o objetivo de atender as necessidades formativas apresentadas para o processo
de ensino, para além dos momentos formativos amparados pela Lei de Diretrizes da Educação
(LDB-Lei nº 9.394/96, art. 61, Inciso I; art. 67, Incisos II e V; art. 87, § 3) e garantida pela Lei
Complementar 50/1998.
A hora função destinada à produção científica será de 40% do total da hora função
de cada professor. Esta produção é direcionada para que os professores possam
organizar estudos específicos às necessidades apresentadas para o processo de
ensino. É o espaço tempo para que todos os professores criem Grupos de Pesquisas e
Estudos para potencializar o atendimento das necessidades formativas dos
estudantes da Escola Plena. Estes Grupos devem ser organizados somente por
professores; podendo ser constituído por dois ou mais professores de quaisquer áreas
de conhecimento. É importante salientar que na escola não deve haver apenas um
grupo formado com todos os professores, pois é preciso discutir demandas diferentes
e necessárias a formação dos estudantes. A produção científica é mais uma
possibilidade de garantir que 100% dos estudantes sejam aprovados com
proficiência em todos os componentes curriculares. (MATO GROSSO, 2017, p. 92)

O acompanhamento, orientações e assessoramento da Produção Científica dos
professores, foram realizadas por meio do Ciclo de Acompanhamento das Escolas Plenas,
metodologia utilizada pela Coordenadoria de Ensino Integral para acompanhar as ações
pedagógicas e de gestão no processo de implantação do Projeto Escola Plena. O Ciclo de
Acompanhamento foi realizado em 2017, in loco, bimestralmente nas escolas de tempo
integral em Cuiabá e Várzea Grande, em apoio as ações formativas organizadas neste espaço
de estudo e pesquisa.

5

Referencias bibliográficos, livros e/ou artigos científicos que sistematizem e discutam com profundidade
epistemológica a temática levantada pelo Grupo.
6
Em 2018 o Núcleo de Educação Integral foi instituído Coordenadoria de Ensino Integral.
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3 A organização do espaço de Produção Científica
Primeiramente, após o levantamento das necessidades formativas dos estudantes, os
orientadores7 de área propõem aos professores que dialoguem sobre as metodologias,
atividades, práticas que contribuiriam para melhorar suas práticas de ensino e para que no
segundo momento definem os temas e teóricos a serem estudados, formando grupos de
interesses.
[...] Esta produção é direcionada para que os professores possam organizar estudos
específicos às dificuldades apresentadas para o processo de ensino. É o espaço
tempo para que todos os professores criem Grupos de Pesquisas e Estudos para
potencializar o atendimento das necessidades de aprendizagens dos estudantes da
Escola Plena. (MATO GROSSO, 2017, p. 91)

Com os grupos formados de dois ou mais professores, independente da área de
atuação, os orientadores de áreas acompanham os momentos de Produção Científica,
garantindo o tempo e espaço para a realização dos estudos. Além de dar condições aos
professores aprofundarem em temas com suporte teórico-metodológico. Os orientadores
utilizam agendas de organização dos tempos docentes, de ficha de monitoramento individual
da Hora Função/Produção Científica no acompanhmento das leituras e dos produto do estudo
e/ou da pesquisa pelos professores.
Além dos instrumentos citados anteriormente, os grupos de pesquisas e estudos
construíram seus cronogramas de atividades e disponibilizaram aos orientadores das áreas de
conhecimento, o coordenador pedagógico, que têm em suas atribuições a orientação e o
acompanhamento da hora função de das atividades realizadas neste espaço tempo.
Relatório, artigos, relatos de experiências são alguns dos produtos que os professores
apresentaram ao final de cada bimestre ou semestre, resultado das produções científicas.
Alguns participaram em eventos locais como o SemiEdu realizado em novembro de 2018
promovido pela UFMT; outros em eventos em outros estados; alguns organizaram seminário
escolar interno, com apresentações de comunicação oral de relatos de experiências das

7

O modelo da Escola Plena comporta três orientadores de área de conhecimento, sendo um na área de
Linguagens, um na área de Humanas e um na área da Ciências da Natureza e Matemática.
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práticas docentes e de gestão. Os eventos promovidos pelas escolas são certificados pelo
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar- CDCE.
Em 30 de outubro de 2018 a Coordenadoria de Ensino Integral organizou a I Mostra
das Escolas Plenas de Cuiabá e Várzea Grande com o objetivo das escolas divulgarem os
trabalhos, pesquisas, desenvolvidas na Hora Função – Produção Científica, por meio de
relatos de experiências com os resultados que estes estudos promoveram em suas práticas de
ensino. O evento foi organizado para quatro horas de duração, no Cefapro, tendo como
público professores, orientadores das áreas de conhecimento, coordenadores pedagógicos e
diretores escolares. Foram inscritos nove relatos de experiências8, para comunicação oral,
com os seguintes temas: Dificuldades de Aprendizagem; Pensando Atitudes, Mudando meu
Mundo; Ensino de Matemática: lúdico e significativo em turmas do ensino médio na escola
plena prof. Honório Rodrigues de Amorim, Várzea Grande, MT; Teoria do Conhecimento:
cognição, percepção e apercepção; Violência Escolar; Combate ao Aedes aegypti; A História
que Brota dos Túmulos, conhecendo Cuiabá a partir dos cemitérios; Histórias em Quadrinhos
como Mecanismo de Motivação para Intervenção no Ensino de Biologia, Física e Química; e
a Corporeidade na Escola em Tempo Integral – Escola Plena: o parkour como proposta de
interdisciplinaridade entre educação física e matemática.
Ao final dos trabalhos, os depoimentos dos professores evidenciam a importância da
escola garantir por meio do Projeto Político de Educação em Tempo Integral das Escolas
Plenas momentos para estudos e formação continuada, para além do que é previsto na Lei nº
9.394/96, proporcionando uma melhoria na qualidade de ensino dos estudantes.

4 Considerações
A Coordenadoria de Ensino Integral9, no decorrer do ano letivo de 2018, por meio do
acompanhamento e monitoramento dos produtos da Produção Científica elaborados pelos
professores ao final de cada bimestre, semestral ou até mesmo anual, comprovou, por meio
de relatórios, o número significativo de trabalhos apresentados no SemiEdu, da participação
da I Mostra da Escola Plenas e outros eventos.

8

Cada relato de experiência apresentado na I Mostra das Escolas Plenas de Cuiabá e Várzea Grande tinha
como autores professores dos grupos de estudos da Hora Científica.
9
A Coordenadoria de Ensino Integral em 2019 é integrada à Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino
Médio.
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O modelo pedagógico das Escolas Plenas, com ampliação da carga horária do
professor na Hora Função, em especial, na Produção Científica, contribuiu na e para a
formação continuada dos professores, incentivando-os não somente a produção de textos
científicos sobres suas práticas em prol da aprendizagem significativa dos estudantes, mas
também promovendo a ação de um professor pesquisador e investigador.
O momento de Produção Científica é relevante para que os professores façam suas
reflexões quanto a necessidade de repensar a prática de ensino, buscando, por meio de
teóricos, metodologias, estratégias a compreensão da realização de aulas que atendam
realmente a necessidade formativas dos estudantes.
Assim, entendendo que a Produção Científica, por atender as necessidades formativas
de ensino do professor, a Coordenadoria de Desenvolvimento de Ensino Integral – CDEM,
continuará acompanhamento e monitorando a Hora Função dos professores nas Escolas
Plenas visando o aumento de produções acadêmicas dos professores voltadas para garantia a
aprendizagem dos estudantes em apoio aos seus projetos de vida.
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Dispõe sobre os procedimentos que regem a implementação de escolas de ensino médio em
tempo integral para a Educação Básica no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
Diário Oficial, Cuiabá, 16 de novembro de 2017.
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APRENDENDO COM JOGO DE PERCURSO: PAISAGENS DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
Laura Maria Ortiz Feltrin (POSGEO/UFMT)-lauraortizfeltrin@hotmail.com

Resumo:
O presente artigo apresenta a construção do uso da teoria e método utilizado para subsidiar o desenvolvimento
desse trabalho, que tem por objetivo a criação de material pedagógico que visa colaborar com o
ensino/aprendizagem dos conteúdos geográficos que são ministrados em sala de aula para alunos da Educação
básica no contexto da categoria da paisagem. Além de contribuir no desenvolvimento do projeto de pesquisa que
será realizada nos próximos dois anos de mestrado do Programa de Pós-graduação em Geografia na UFMT e
como parte dos requisitos para avaliação da disciplina de Ensino de Geografia e perspectivas desse mesmo
Programa. Nesse sentido, vários recursos metodológicos podem ser utilizados no ensino de geografia, visto que
esta possui grande importância na compreensão dos fenômenos naturais e sociais. Assim buscamos autores que
possibilitam uma compreensão Construtivista/Dialético e Critico sobre as questões educacionais de
aprendizagem na atualidade, que trás discussões a cerca da Educação básica, fazendo uso do diálogo, do debate,
do raciocínio. Qualquer conteúdo da geografia escolar, numa perspectiva sócio construtivista, deve se levar em
consideração orientações pedagógicas e didáticas fundamentadas na urgência da formação mental e no
desenvolvimento do raciocínio geográfico em relação ao conteúdo, para que aprendizagem não fique reduzida à
prática da memorização e sim a construção do conhecimento.
Palavras-Chaves: Geografia escolar; Ensino/aprendizagem; paisagens; jogo pedagógico.

1.

Introdução

Hoje, mais do que nunca, as ciências naturais e sociais e suas aplicações são
indispensáveis ao desenvolvimento (UNESCO, 2003, p.50). Nesse sentido a geografia,
enquanto disciplina científico-escolar parece ocupar um lugar privilegiado nessa tarefa. Ela
apresenta-se como um dos possíveis meios para se alcançar essa compreensão do sistema
Terra, já que tem como foco de análises as relações entre sociedade e natureza e suas interrelações sobre o espaço.
A disciplina escolar de Geografia, assim como todo o currículo escolar, permeia entre a
realidade da sala de aula e da escola, as transformações e debates da pesquisa científica e as
muitas ações governamentais - como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
refletindo, assim, o momento histórico vivido e a sociedade. Atualmente, caracteriza-se a
Geografia como o campo do conhecimento responsável por fazer refletir, compreender,
observar, interpretar e pensar o espaço geográfico. Este último pode ser lido através da interrelação dos conceitos de paisagem, território, lugar e ambiente na busca de um processo de
ensino/aprendizagem preocupado em formar pessoas mais comprometidas e com raciocínios e
conhecimentos a respeito do espaço que ocupam (PUNTEL, 2007).
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Nesse sentido, vários recursos podem ser utilizados no ensino de geografia em relação
ao ensino específico da categoria da paisagem, visto que esta possui grande importância na
compreensão dos fenômenos naturais e sociais. E foi pensando nesses recursos que optou se
por trabalhar com jogos, pois aprender brincando é uma atividade da qual as crianças sempre
participam com prazer. À primeira vista, pode parecer apenas diversão com amigos. Mas você
já observou o quanto se aprende jogando? A cada jogada é necessário resolver problemas e
para isso, desenvolvem-se estratégias de aprendizagens, e associações com os conteúdos
trabalhados em sala de aula.
Nos jogos de percurso, ao lançar os dados e avançar com o peão pelas casas do trajeto,
as crianças vão compreendendo os conteúdos propostos para aquele jogo. Ao mesmo tempo,
avançam na apropriação da leitura, uma vez que precisam ler as regras do jogo e as perguntas
que correspondem a casa onde seu peão caiu. Por fim, mas não menos importante aprendem
que ganhar e perder faz parte do jogo, além de aprender a se socializar em grupo.
Por essas e tantas outras razões é que os jogos vêm sendo cada vez mais incorporados
ao currículo das escolas, pois além de auxiliar na aprendizagem do conteúdo de forma
prazerosa, colabora com a formação cidadã do individuo, uma vez que tudo na vida se refere a
cumprir e seguir regras dentro da ética de vivencia em sociedade. Nesse contexto foi
desenvolvido um jogo que auxiliasse o professor de geografia a trabalhar com conteúdos de
sua grade curricular que tornasse as aulas mais atrativas para os alunos.
Na construção desse material foi escolhido trabalhar com jogos de percurso, pela
simplicidade e facilidade de entendimento por parte dos alunos. Assim dentro dos diversos
conteúdos geográficos, foi escolhido trabalhar com a categoria da Paisagem. Onde foram
usadas imagens das paisagens de Chapada dos Guimarães do Estado de Mato Grosso, por ser
um local de suma importância ambiental e cultural, que se insere próxima à realidade do
aluno que vive entorno dessa região.
Nesse sentido o objetivo da criação desse material pedagógico é colaborar com o
ensino/aprendizagem dos conteúdos geográficos que são ministrados em sala de aula para
alunos da Educação básica. Além de contribuir no desenvolvimento do projeto de pesquisa
que será realizada nos próximos dois anos de mestrado do Programa de Pós-graduação em
Geografia na UFMT e como pré-requisito para aprovação da disciplina de Ensino de
Geografia e perspectivas desse mesmo Programa. Nesse contexto da educação básica na
disciplina de geografia, optou se por trabalhar em forma de jogos de Percurso fazendo uso
dentre as várias categorias da geografia o da Paisagem, a qual será contextualizada ao longo
desse trabalho.
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2.

REFERENCIAL TEÓRICO

É muita antiga a importância de a criança aprender divertindo-se. Ela surge com os
gregos e romanos, mas é com FROEBEL apud HAIDIT (1994) que os jogos passam a fazer
parte central da educação, constituindo o ponto mais importante de sua teoria.
Com o surgimento da escola nova e as novas propostas de ensino trazidas por ela, o
jogo é cada vez mais utilizado com a finalidade de facilitar as tarefas escolares. Os jogos
pedagógicos são excelentes recursos de que o professor poderá lançar mão no processo
ensino-aprendizagem, porque contribuem e enriquecem para o desenvolvimento intelectual e
social na criança e também porque propicia a relação entre parceiros e grupos, e, nestas
relações, podemos observar a diversidade de comportamento das crianças para construir
estratégias para a vitória, como também as relações diante da derrota.
Como já mencionado, o jogo é considerado há muito tempo como uma atividade
educacional muito importante para as crianças. E é por isso que Piaget e Antunes o indicam e
veem como um poderoso meio nas atividades escolares e também em situações pedagógicas
ou de reeducação, os jogos são também de grande importância, visto que, permitem
investigar, diagnosticar e remediar as dificuldades, sejam elas de ordem sócio-afetiva,
cognitiva ou psicomotora.
Nessa perspectiva a Geografia escolar está diretamente vinculada à formação do aluno,
é ferramenta fundamental para ajudá-lo a entender a realidade do mundo em que vive
interpretar, as relações entre a sociedade e o meio físico, demonstrar como uma cidade,
estado, região ou país, chegou a ter aquela paisagem e realidade.
Hoje a geografia, com uma diversidade de conceitos passa a ter uma nova proposta de
ensino. Conforme Callai (2000, p. 58), o professor deve fazer “da geografia uma disciplina
interessante” com conteúdos que sejam de interesse do aluno, e não com informações, dados
alheios a ele. O educando deve perceber que o espaço geográfico é constituído pela sociedade,
como resultado da interligação entre sociedade e natureza nas contradições e desigualdades da
sociedade. Nessa perspectiva, Castrogiovanni discorre que:
Existe ainda pouca aproximação da escola com a vida, com o cotidiano dos alunos.
A escola não se manifesta atraente frente ao mundo contemporâneo, pois não dá
conta de explicar e textualizar as novas leituras da vida. A vida fora da escola é
cheia de mistérios, emoções, desejos e fantasias, como tendem a serem as ciências.
A escola parece ser homogênea, transparente e sem brilho no que se refere a tais
características. É urgente teorizar a vida, para que o aluno possa compreendê-la e
representá-la melhor e, portanto, viver em busca de seus interesses. Castrogiovanni
(2003, p. 13).
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De acordo com o exposto, observamos que ensinar vai além da transmissão de
informações, uma vez que essa ação propicia a reflexão das múltiplas condições da realidade
vivenciada de modo a tornar o ensino essencial, mas também almejado. Conforme ressalta
Vesentini:
O ensino de Geografia no Brasil vive uma fase decisiva, um momento de
redefinições impostas tanto pela sociedade em geral e pelo avanço da Terceira
Revolução Industrial e da Globalização, pela necessidade de (re) construir um
sistema que contribuía para a formação de cidadãos conscientes e ativos como
também pelas modificações que ocorrem na ciência geográfica. Vesentini (2004, p.
220).

Nos últimos anos as discussões sobre o processo de aprendizagem com base nas teorias
construtivista e sócio-construtivista trouxeram uma grande contribuição aos educadores,
levando-os a repensar suas posições em relação ao que se ensina e como se ensina. Essas
contribuições levaram esses profissionais educacionais a refletir sobre a didática da sala de
aula, assim como sobre a forma como os alunos compreendem o conhecimento escolar.
O Construtivismo é uma das teorias que tende a explicar como a inteligência humana se
desenvolve partindo do principio de que o desenvolvimento intelectual é determinado pelas
ações mútuas entre o individuo e o meio (CARRETERO, 1997).
Uma das características básicas da teoria do construtivismo de Vygotsky, é a do caráter
histórico e social dos processos psicológicos superiores (percepção, memória, pensamento)
desenvolverem-se na sua relação com o meio social, ou seja, a ideia de que esses processos,
que têm a característica de alto grau de universalização e descontextualização da realidade
empírica imediata (VYGOTSKY, 1988).
Para Vasconcelos (1996), os estudos de Piaget têm embasamento construtivista, uma
vez que concebe que o indivíduo (re)elabora seus conhecimentos ao longo da vida, a partir de
desequilíbrios e reequilíbrios sucessivos de estruturas intelectuais, na medida que interage
com o mundo. Assim, de acordo com seus pressupostos, o conhecimento não é fornecido pelo
meio nem preexiste no indivíduo, ele é construído.
A aquisição do conhecimento deve ser compreendida como um processo de
autoconstrução contínua, ou seja, a gênese do conhecimento explica-se através da função
adaptativa dos sujeitos em sua interação com o meio, evidentemente, incluindo sua realidade
(PIAGET, 2003).
A geografia crítica trata criticamente, como a própria terminologia propõe, das questões
que encenam o geógrafo face às possibilidades analíticas sobre as diversas vertentes que a
geografia lhe outorga (VESENTINI, 2004). A Geografia crítica estabelece o rompimento da
neutralidade no estudo da geografia e propõe engajamento e criticidade junto a toda a
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conjuntura social, econômica e política do mundo. Estabelece também uma leitura crítica
frente aos problemas e interesses que envolvem as relações de poder e pró-atividade frente às
causas sociais, defendendo a diminuição das disparidades socioeconômicas e diferenças
regionais. Defendia ainda a mudança do ensino da geografia nas escolas, ao estabelecer uma
educação que estimulasse a inteligência e o espírito crítico.
Num contexto social, democrático e igualitário, é fundamental enfrentar as
desigualdades da sociedade brasileira, para caminhar em direção à construção da cidadania,
considerando, na visão de Paulo Freire (1987), que somente uma educação libertadora e
humanística contribuirá de forma significativa para que o indivíduo reconheça seus direitos e
deveres na sociedade.
Nessa perspectiva a Geografia escolar está diretamente vinculada à formação do aluno,
é ferramenta fundamental para ajudá-lo a entender a realidade do mundo em que vive
interpretar, analisar e perceber as relações entre a sociedade e natureza, demonstrar como uma
cidade, estado, região ou país, chegou a ter aquela paisagem e realidade, e é através corrente
construtivista/dialética e Critica que esse viés será possível.

2.1

Contexto Histórico da Paisagem

Na conjuntura da geografia escolar, optou se por trabalhar com jogos de percurso,
focando na categoria da Paisagem, a qual será apresentada no decorrer desse item.
Na Alemanha do século XVIII, Humboldt fez referência à paisagem demonstrando seu
interesse pela fisionomia e aspecto da vegetação, pelo clima, sua influência sobre os seres e o
aspecto geral da paisagem, variável conforme a natureza do solo e sua cobertura vegetal
(ROUGERIE e BEROUTCHATCHVILI, 1991).
Em suas análises, Humboldt partiu da observação da vegetação para caracterizar um
espaço e das diferenças paisagísticas da vegetação para aplicar o método ao mesmo tempo
explicativo e comparativo. Em fins do século XIX, Ratzel influenciou o conhecimento das
paisagens, com sua linha de pensamento sobre as relações causais existentes na natureza. Na
virada do século, suas ideias foram assimiladas pela Landschaftskunde, uma ciência das
paisagens. Assim a paisagem ocupou lugar de destaque na Geografia do início do século XIX,
quando esta se constitui como disciplina científica na Alemanha, embora o conceito não
tivesse um sentido preciso. O vocábulo alemão Landschaftskunde passou a significar tanto
uma porção limitada da superfície da Terra que possuía um ou mais elementos que lhe davam
unidade, quanto como à aparência da Terra tal como era percebida por um observador.
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Contudo, ele foi traduzido para outros idiomas sem especificar a qual dos significados se
referia, causando confusões e mantendo sua ambiguidade (SALGUEIRO, 2001).
Duas tendências fundamentais podem ser encontradas ao analisar o conceito em
questão que se desenvolveu na Geografia dos séculos XIX e XX.
Na primeira, a paisagem é vista como um conjunto de sinais a serem interpretados e
estudados, basicamente, pelo método morfológico. Esta tendência é defendida por Brunhes e
passada para a escola de Berkeley, onde Sauer se aplica no estudo da “morfologia da
paisagem” (SALGUEIRO, 2001). Enquanto na segunda, a paisagem é tida como um modelo
racional explicativa da realidade externa, adotando como método a análise corológica. Seus
principais expoentes são Bobek, Lautensach, Demangeon e, mais tardiamente, Sorre (ibid.,
2001).
O conceito de paisagem está premente entre docentes e discentes na área da ciência
geográfica, conceito este que sofre variações entre as diferentes escolas de estudos das
paisagens. O que seria paisagem? Ela é tudo aquilo que a vista pode alcançar? Segundo Besse
(2006, p.69), “mesmo que a paisagem possua uma dimensão visível, seu conteúdo não se
limita aquilo que se pode ver”. Assim, paisagem é tudo que vai além do que podemos
enxergar, ela é um conjunto inter-relacionado de formações naturais e antroponaturais
(Rodriguez, Silva e Cavalcanti, 2004).
O conceito de paisagem é citado por Bertrand e Bertrand (2007), como sendo uma
determinada porção do espaço, resultado de uma combinação dinâmica, mas instável, que é
composta de elementos físicos, biológicos e antrópicos no qual reagem dialeticamente, uns
sobre os outros, e fazem a paisagem indissociável, sendo um único conjunto que está em
constante evolução.
De acordo com Maximiano (2004), em consultas a anais de encontros e congressos de
geografia e temas ambientais brasileiros, evidenciam a pequena proporção de estudos sobre
paisagem ou sua classificação. Em geral, paisagem aparece como variação de termos como:
meio ambiente, ambiente natural, unidade espacial, visual. Seus contornos podem ser
definidos a partir de feições do uso do solo, tendo como produtos paisagem urbana, paisagem
rural, degradada ou natural, ou podem ser unidades territoriais e/ou espaciais, como
municípios, parques e bacias hidrográficas.
“De uma perspectiva clássica, os geógrafos perceberam a paisagem como a expressão
materializada das relações do homem com a natureza num espaço circunscrito”. Para muitos,
o limite da paisagem atrelava-se à possibilidade visual.
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Não obstante, é importante frisar que geógrafos também consideraram paisagem para
além da forma. Troll (1950), ao referir-se à paisagem, concebia-a como o conjunto das
interações homem /meio. Tal conjunto, para o autor, apresentava-se sob dupla possibilidade
de análise: a da forma (configuração) e da funcionalidade (interação de geofatores incluindo a
economia e a cultura humana). Para ele, paisagem é algo além do visível, é resultado de um
processo de articulação entre os elementos constituintes. Assim, a paisagem deveria ser
“estudada na sua morfologia, estrutura e divisão além da ecologia da paisagem, nível máximo
de interação entre os diferentes elementos”. Esta análise, em sua visão, poderia ser de ordem
exclusivamente natural (Paisagens Naturais) ou de ordem humana (Paisagens Culturais).
Bertrand (1968), ao propor o estudo de Geografia Física Global, pensou a paisagem
como “resultado sobre uma certa porção do espaço, da combinação dinâmica e, portanto,
instável dos elementos físicos, biológicos e antrópicos que interagindo dialeticamente uns
sobre os outros fazem da paisagem um conjunto único e indissociável em contínua evolução”
(SUERTEGARAY, 2000, p. 20-21).
Contemporaneamente, Milton Santos (1997) concebe paisagem como a expressão
materializada do espaço geográfico, interpretando-a como forma. Neste sentido considera
paisagem como um constituinte do espaço geográfico (sistema de objetos).
Para Milton Santos (Ibidem, p. 83) “paisagem é o conjunto de forma que, num dado
momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o
homem e a natureza”. Ou ainda, “a paisagem se dá como conjunto de objetos reais concretos”.
De nosso ponto de vista, percebemos paisagem como um conceito operacional, ou seja,
um conceito que nos permite analisar o espaço geográfico sob uma dimensão, qual seja a da
conjunção de elementos naturais/tecnificados, sócio-econômicos e culturais. Ao optarmos
pela análise geográfica a partir do conceito de paisagem, poderemos concebê-la enquanto
forma (formação) e funcionalidade (organização). Não necessariamente entendendo forma–
funcionalidade como uma relação de causa e efeito, mas percebendo-a como um processo de
constituição/reconstituição de formas na sua conjugação com a dinâmica social. Neste
sentido, a paisagem pode ser analisada como a materialização das condições sociais de
existência diacrônica e sincronicamente. Nela poderão persistir elementos naturais, embora já
transfigurados (ou natureza artificializada). O conceito de paisagem privilegia a coexistência
de objetos e ações sociais na sua face econômica e cultural manifesta.
Ao analisarmos a trajetória do conceito de paisagem percebe-se que há na Geografia
uma multiplicidade de abordagens ao longo do seu desenvolvimento histórico como ciência.
No campo do pensamento geográfico moderno a paisagem passou da simples análise dos

3021

componentes físicos que a compõem à inserção da ação social como parte integrante e
modificadora da sua realidade.
Nesse contexto de paisagem mesmo com todo avanço contemporâneo percebe se que os
reflexos da Geografia Tradicional ainda estão embutidos na Geografia escolar. Assim, se faz
importante que os profissionais que estão diretamente ligados ao ensino reflitam sobre a
didática e os procedimentos metodológicos usados em sala da aula. Assim, movidos pela
necessidade de tornar o ensino da Geografia mais compreensível para o aluno do ensino
básico, procuramos analisar as contribuições das teorias da aprendizagem para a Geografia
escolar, a partir das concepções metodológicas construtivista/dialético e critico.
Para dinamizar a aprendizagem é importante partir daquilo que o aluno já sabe,
enfatizando seu espaço vivido. Nessa ótica, os educadores podem criar situações didáticas e
metodológicas com a finalidade de descobrir esses conhecimentos, designados de
conhecimentos prévios, para construir o saber geográfico.

3.

METODOLOGIA

Com base no contexto citado acima no que se refere ao procedimento metodológico, o
presente trabalho desenvolveu um material pedagógico (jogo de percurso) utilizando
paisagens do município de Chapada dos Guimarães-MT para uso da disciplina de geografia
em meio à educação básica, como ferramenta para construção do conhecimento geográfico.
Nessa perspectiva os Jogos de percurso são condicionados pelo território ou tabuleiro
no qual se desenrolam e simbolizam as estruturas da ordem do mundo. Sua estrutura básica
consiste em um caminho a ser atravessado com o objetivo de atingir uma meta final. Muitos
autores dedicaram-se a descrição de jogos, dentre eles os de percurso, como por exemplo,
Alleau (1964), Callois (1991), Grunfeld (1982), Ihote (1976), Pennick (1992). Tais jogos, não
raro, possuem ao longo da trajetória casas marcados com simbolismos especiais, que
determinam tarefas, adiantam, detêm ou atrasam a caminhada.
Dessa forma o programa utilizado para criação desse jogo de percurso foi o Microsoft
Word, pela facilidade de manuseio, sendo um programa que todos têm acesso em seu
computador, poderia ser feito num programa especifico como o Corel Draw, mas pensando no
professor foi usado esse programa ao quais todos tem acesso e não precisa de curso especifico
para se manipular. Dessa forma o próprio professor pode criar seu jogo com custo bem
pequeno, sem precisar recorrer a gráficas para elaboração com alto custo.
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Nome do Jogo: Aventuras pelas paisagens de Chapada dos Guimarães/MT

Objetivo do jogo: Se aventurar conhecendo as paisagens de Chapada dos GuimarãesMT e avançar cada ponto respondendo o que se pede sobre os conceitos geográficos e chegar
ao final do percurso do jogo.

Regras: Irá precisar de um dado e um peão para cada jogador (podem brincar até quatro
jogadores).Joguem o dado e quem tirar o maior número inicia o jogo.
Na sua vez, o jogador joga o dado numérico e anda até o próximo ponto que tenha o
número sorteado. Alguns pontos têm informações/ações que devem ser lidas em voz alta para
todos os jogadores ouvirem e perguntas (?) específicas, conforme for acertando as perguntas
vai se avançando para os próximos pontos, se errar as perguntas terá de voltar alguns pontos
conforme orientação.
O vencedor é aquele que chegar primeiro no final do percurso. Como prêmio
(recompensa), ele pode fazer um pedido que não envolva bens materiais e que serão atendidos
pelos outros jogadores. Exemplo: Recite um poema, cante uma musica, descreva uma
paisagem, que envolva os assuntos estudados. Segue abaixo ilustração da figura 01 e 02 do
jogo de percurso geográfico.
Figura 01: jogo de percurso

Fonte: Laura Feltrin, 2019
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Figura 02: cartas do jogo.

Fonte: Laura Feltrin, 2019.
4.

CONSEIDERAÇÕES FINAIS

Espera se que com a metodologia proposta, a geografia escolar possa garantir o
desenvolvimento progressivo de cada aluno, sendo por isso, fundamental que o professor de
geografia, com base nas orientações definidas nas teorias de aprendizagem, encontre um
conjunto de orientações pedagógicas e didáticas que lhe permita, de certa forma, definir o
percurso de aprendizagem do seu aluno, mas que também vão de encontro às necessidades do
mesmo em relação ao conteúdo que está sendo dado.
Qualquer conteúdo da geografia escolar, numa perspectiva sócio construtivista, deve se
levar em consideração orientações pedagógicas e didáticas fundamentadas na urgência da
formação mental e no desenvolvimento do raciocínio geográfico em relação ao conteúdo, para
que aprendizagem não fique reduzida à prática da memorização e sim a construção do
conhecimento. Dessa forma os jogos auxiliam na edificação desse conhecimento de forma
lúdica e divertida, aguçando o interesse e curiosidade do aluno.
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Resumo:
A preocupação com o ensino e aprendizagem, principalmente dos alunos mais excluídos do acesso aos bens
culturais, tem levado educadores a buscar fundamentos teóricos em autores como Vygotsky, Leontiev e Davídov
como forma de desenvolver a atividade pedagógica e avançar no processo de ensinar e aprender, em uma
perspectiva inclusiva. Assim, este artigo tem como objetivo discutir o andamento do projeto iniciado em abril de
2019, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Campus Universitário do Araguaia, que tem como
problema: Que mudanças ocorrem na atividade de estudo e de ensino quando os professores, que atuam em
instituições de educação básica de Barra do Garças/MT, se apropriam dos referenciais teóricos do ensino
desenvolvimental? Em vista disso, o objetivo principal é analisar as mudanças que ocorrem na atividade de
ensino dos professores que atuam em instituições de educação básica da cidade de Barra do Garças/MT, quando
se apropriam dos referenciais teóricos do ensino desenvolvimental. Para isso, a metodologia qualitativa e os
procedimentos de observação e de entrevista auxiliam no levantamento. Os resultados preliminares indicam que
predomina, tanto na educação básica como na superior, o ensino empírico e são poucos os professores que
buscam outras perspectivas para desenvolver a atividade de ensino, embora muitos manifestem insatisfação com
o rendimento acadêmico dos alunos. Nessa perspectiva teórica, para mudar é imprescindível a apropriação de
conceitos que são complexos para professores que tiveram uma formação pautada na perspectiva
empírica/positivista de conhecimento e isso acaba repercutido no processo de ensino e na aprendizagem dos
alunos.
Palavras-chave: Teoria desenvolvimental. Conceitos. Ensino. Aprendizagem.

Introdução

A partir da década de oitenta amplia-se o acesso à escola de parcela da população,
historicamente excluída, e isso tem preocupado educadores, principalmente em relação ao
processo ensino-aprendizagem, uma vez que o contexto escolar; por um lado, constitui-se pela
heterogeneidade que enriquece o ambiente escolar; por outro, acentuam-se os desafios em
relação a aprendizagem da diversidade presente nos espaços escolares. Essa realidade,
inicialmente presente na educação básica, também está no ensino superior, especialmente nos
cursos de licenciaturas que preparam acadêmicos para o exercício da docência, ou seja, para
lidar com o processo educativo dos alunos que frequentam as diferentes etapas da educação
básica.
Durante o processo histórico, a preocupação com as questões didático-pedagógicas dos
professores nem sempre esteve presente na educação brasileira, tanto que somente no final da
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década de trinta, do século XX, cria-se o Curso de Didática10 para preparar os acadêmicos,
das diferentes licenciaturas, para assumirem a docência na educação básica. Nesse contexto,
predomina a educação escolanovista, que enfatiza os métodos de ensino e os conteúdos,
pouco valorizados, partiam do interesse dos alunos, considerados ativos e centro do processo
educativo. Os professores exerciam a função de facilitadores/orientadores da aprendizagem
daqueles que demonstram interesse pelos estudos.
Essa educação escolanovista, contrapunha-se à educação tradicional ao defender os
princípios democráticos, segundo os quais todos tem o direito de desenvolver-se; no entanto,
“[...] isso é feito em uma sociedade capitalista, onde são evidentes as diferenças entre as
camadas sociais. Assim, as possibilidades de se concretizar este ideal de homem se voltam
para aqueles pertencentes ao grupo dominante” (VEIGA, 2002, p. 50). Essa perspectiva
didático-pedagógica sofre modificações, principalmente no decorrer das décadas em que os
militares assumem o poder e a didática engaja-se “[...] na busca da racionalização, da
eficiência e da produtividade do ensino, levando às últimas consequências o caráter técnico e
instrumental com que já vinha se afirmando nos anos anteriores” (GARCIA, 1994, p. 172).
Nesse contexto, o professor constitui-se em um técnico com função secundária e os
alunos são treinados/instruídos a desempenhar uma profissão que preza pelos princípios da
eficiência, da racionalidade e da produtividade, principalmente na atuação junto as indústrias
multinacionais que se instalam no país, nos governos militares.
A partir do processo de redemocratização política, na década de oitenta, intelectuais
envolvidos com os estudos didático-pedagógicos iniciam discussões em relação a educação
crítica, na qual os conhecimentos devem ser ensinados e apreendidos historicamente, ou seja,
professores e alunos se constituem em sujeitos ao se apropriarem desses conhecimentos para
intervir na sociedade. Para isso, as propostas didático-pedagógicas de Saviani (1991) e
Libâneo (1992, 2004) buscam fundamentação nos pressupostos no materialismo históricodialético, de Marx e na teoria histórico-cultural, de Vygotsky (2001, 2004, 2005) para criar,
respectivamente, a Pedagogia histórico-crítica e a Pedagogia crítico social dos conteúdos.
Nessa mesma concepção teórica, a partir da década de noventa, as produções de outras
gerações de autores russos ganham visibilidade em diferentes espaços da educação escolar
brasileira. Dentre elas destacam-se a Teoria da Atividade, de Leontiev (2004), e a Teoria

10

No Curso de Didática, de um ano, os acadêmicos que desejavam exercer a docência cursavam as disciplinas de
didática geral, didática especial, psicologia educacional, administração escolar, fundamentos biológicos da
educação e fundamentos sociológicos da educação.
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Desenvolvimental, de Davídov (1982, 1988), que se constituem como uma perspectiva
importante para organizar a atividade de ensino.
Nesse sentido, o estudo traz para discussão um projeto de pesquisa, em
desenvolvimento no Instituto e Ciências Humanas e Sociais do Campus Universitário do
Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso (ICHS/CUA/UFMT), cadastrado na
PROPeq, sob o número 50/2009, que tem como objetivo analisar as mudanças que ocorrem na
atividade de ensino dos professores que atuam em instituições de educação básica da cidade
de Barra do Garças/MT, quando se apropriam dos referenciais teóricos implicados na teoria
do ensino desenvolvimental. Como objetivos específicos temos: observar a atividade de
ensino dos professores que atuam no ensino fundamental; estudar os principais conceitos dos
referenciais teóricos do ensino desenvolvimental; identificar as mudanças na atividade de
estudo e, consequentemente, de ensino.
A elaboração do problema parte de alguns questionamentos: Os professores ensinam os
conteúdos a partir dos fundamentos das teorias críticas? Como tem sido a influência das
teorias críticas na educação escolar? O estudo dos referenciais teóricos críticos modifica a
atividade pedagógica dos professores? Como mediar didaticamente a atividade pedagógica
para que os alunos se apropriem dos conteúdos? O planejamento da atividade de ensino forma
o pensamento teórico dos alunos? Desses questionamentos, elaboramos o seguinte problema
de pesquisa: Que mudanças ocorrem na atividade de ensino quando os professores, que
atuam em instituições de educação básica de Barra do Garças/MT, se apropriam dos
referenciais teóricos do ensino desenvolvimental?

1 Pesquisa qualitativa

O referido estudo demanda a utilização da metodologia qualitativa, na qual suas
atividades são estudadas em sua complexidade e totalidade. Essa metodologia, segundo Flick
(2007), não acontece em espaços artificiais como os laboratórios, mas nas práticas e nas
interações dos sujeitos em sua vida cotidiana. Assim, a pesquisa qualitativa parte dos
significados subjetivos e sociais relacionados ao conhecimento e as práticas dos participantes
e “[...] considera que pontos de vista e práticas no campo são diferentes devido às diversas
perspectivas subjetivas e ambientes sociais a eles relacionados” (FLICK, 2007, p. 22).
Nessa mesma perspectiva, para Lüdke e André (1986) a pesquisa qualitativa caracterizase pela possibilidade do contato direto do pesquisador com o objeto de investigação e a
descrição minuciosa de acontecimentos, situações e resultados obtidos no contexto de
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pesquisa. Para isso, a comunicação do pesquisador com os membros envolvidos na pesquisa
se constituem como parte explícita da produção de conhecimento. Ao lado disso, as
[...] subjetividades do pesquisador e daqueles que estão sendo estudados são parte do
processo de pesquisa. As reflexões dos pesquisadores sobre suas ações e
observações no campo, suas impressões, irritações, sentimentos, e assim por diante,
tornam-se dados em si mesmos, constituindo parte da interpretação, sendo
documentadas em diários de pesquisa ou em protocolos de contexto (FLICK, 2007,
p. 22).

Deste modo, a pesquisa qualitativa tem como objetivo a compreensão do fenômeno ou
tema a partir de seu interior. Daí a importância de entender os dizeres do(s) sujeito(s) e sua(s)
opinião(ões) a respeito do tema ou fenômeno em estudo.
Em relação aos procedimentos para o levantamento dos dados empíricos, nesse estudo,
a observação e a entrevista semiestruturada atendem aos objetivos propostos.
A observação, segundo Lüdke e André (1986), proporciona uma ampla variedade de
descobertas, percepções, representações, sentimentos e aprendizagens a respeito da
investigação. Isso requer, do pesquisador, um rigor metodológico para poder ver e registrar o
máximo de ocorrências que interessam ao seu estudo. Assim, a observação é importante no
sentido de compreender o processo de internalização e apropriação dos referenciais teóricos,
as mudanças no planejamento e desenvolvimento da atividade de ensino, da participação dos
alunos nas tarefas propostas e, consequentemente, no processo de aprendizagem dos
conteúdos, entre outros. Para isso, a observação ocorre durante o processo de estudo semanal
e, em sala de aula, das professoras que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, no
início, meio e fim do projeto.
A entrevista semiestruturada visa compreender aspectos da experiência e das mudanças
que ocorrem nos membros envolvidos na pesquisa, uma vez que permite o levantamento de
“[...] dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador
desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos
do mundo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). Para isso, é importante que o pesquisador
elabore questões básicas para o entrevistado expressar suas ideias a respeito do tema. Com
isso, é possível levantar as informações e, se necessário, aprofundar pontos que ainda
precisam ser melhor compreendidos. Isso implica dizer que as entrevistas permitem obter dos
entrevistados informações “[...] mais ricas e fecundas [...] da complexidade das situações,
fenômenos ou acontecimentos, imagem cuja generalização será todavia delicada e exigirá
cuidado e prudência por parte do pesquisador” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 176). As
entrevistas com todos os participantes do projeto versam a respeito do referencial teórico
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estudado, das possíveis mudanças no planejamento do ensino e da aprendizagem dos alunos,
entre outros.
Para análise dos dados utilizamos os três momentos propostos por Lawrence Bardin
(2009): pré-análise que diz respeito ao momento de familiarização com os dados coletados,
por meio de leituras, com o intuito de exercitar as primeiras interpretações na perspectiva de
(re) pensar em novas indagações pertinentes à compreensão do objeto de estudo; exploração
do material, a partir das expressões e palavras que nos afetam enquanto pesquisadores e a
reorganização do conteúdo ao longo do processo e; tratamento dos resultados obtidos que se
constitui pela interpretação e composição dos resultados, por parte do pesquisador. Nesse
processo, é preciso compreender os significados das falas dos sujeitos para evitar uma
interpretação espontânea e literal das mesmas.
O estudo conta com a participação de sete professores da Educação Básica, sendo dois
coordenadores pedagógicos da rede estadual e uma professora-formadora no Centro de
Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO); quatro
professoras que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de
educação, objeto direto do projeto; seis professores do Ensino Superior que atuam em
diferentes cursos de licenciatura, sendo quatro permanentes e dois com contrato temporário e
um acadêmico do curso de licenciatura em Geografia. Todos os participantes têm interesse em
compreender e/ou aprofundar os estudos dos referencias teóricos do ensino desenvolvimental
para utilizá-los nas atividades didático-pedagógicas. Os encontros para estudos acontecem
semanalmente, nas dependências do Campus Universitário do Araguaia, das 7h30min. às
10h30min.

2 O processo de ensino-aprendizagem no Brasil

Para uma melhor compreensão das mudanças que acontecem, no processo histórico, em
relação ao ensino e aprendizagem, realizamos uma breve contextualização das principais
concepções pedagógicas e das teorias que influenciam a formação de professores, a partir da
década de trinta do século XX e, consequentemente, das práticas de ensino desenvolvidas em
cada uma delas.
Os estudos de Veiga (1990) mostram que a didática tem origem nos cursos de formação
de professores com à criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de
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São Paulo (USP), em 193411 e com a Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), no Rio de
Janeiro, que instituiu a didática como curso e disciplina, por meio do Decreto-Lei nº. 1.190,
de abril de 1939, que levou à implantação do padrão federal de ensino, no qual os currículos
básicos dos cursos de licenciatura foram adaptados. O curso de Didática, com a duração de
um ano, era constituído pelas disciplinas de Psicologia da educação, Fundamentos
sociológicos da educação, Fundamentos biológicos da educação, Administração escolar e
Didática geral e especial. Essas disciplinas eram ensinadas por um único professor oriundos
da Escola Normal12 que ensinava o “[...] conteúdo de caráter genérico em que não se
distinguiam as questões relativas ao ensino e à aprendizagem das diferentes áreas ou matérias
de estudo, ou, quando muito, a didática especial resumia-se a um elenco de técnicas e
métodos de natureza indistinta” (GARCIA, 1994, p. 64).
Nesse contexto, a didática, segundo Veiga (1990), é marcada pelo equilíbrio entre as
influências da concepção humanista tradicional - Católica - e humanista moderna - Pioneiros
da Educação Nova. A concepção humanista moderna acentua o caráter prático-técnico do
processo de ensino e aprendizagem e defende os princípios democráticos, segundo os quais
todos têm o direito de estudar e desenvolver-se. No entanto, isso ocorre “[...] em uma
sociedade capitalista, onde são evidentes as diferenças entre as camadas sociais. Assim, as
possibilidades de se concretizar este ideal de homem se voltam para aqueles pertencentes ao
grupo dominante” (VEIGA, 2002, p. 50).
Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.
4.024/1961 e do Parecer nº. 292, de 14 de novembro de 1962 do Conselho Federal de
Educação (CFE), fixa os currículos mínimos para os cursos de Licenciatura e estabelece as
disciplinas pedagógicas: Psicologia da Educação; Elementos de Administração Escolar;
Didática e Prática de Ensino, sob a forma de Estágio Supervisionado.
A partir da intervenção militar de 1964 a Didática passa a “[...] engajar-se na busca da
racionalização, da eficiência e da produtividade do ensino, levando às últimas consequências
o caráter técnico e instrumental com que já vinha se afirmando nos anos anteriores”
(GARCIA, 1994, p. 172). Assim, a Didática centra-se na organização didático-pedagógica
como o planejamento e a elaboração dos materiais instrucionais, com ênfase na objetividade,
na racionalidade e na eficiência do processo educativo. Dessa maneira, a Didática, segundo
11

Antes da criação da USP, a parte pedagógica existente nos cursos de formação de professores era realizada no
Instituto de Educação, sendo aí incluída a disciplina de „Metodologia do Ensino Secundário‟, equivalente à
didática hoje nos cursos de licenciatura (VEIGA, 1990).
12
Esses professores, quando muito, possuíam curso de formação de especialistas na Escola de Aperfeiçoamento
Pedagógico, criada em 1929, no Estado de Minas Gerais.
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Candau (1990), enfatiza as soluções formais e técnicas dos problemas de ensino, com o
objetivo de formar mão de obra para o mercado de trabalho. Daí a importância dessa
disciplina configurar-se como métodos e técnicas capazes de alcançar os produtos previstos
para o processo de ensino e aprendizagem, desvinculando teoria e prática.
Com o processo de abertura política do país, década de oitenta, essa didática começa a
ser questionada, principalmente a respeito de seu papel junto à formação de professores e,
também, de sua contribuição na formação do pensamento crítico dos alunos. Esses
questionamentos, de acordo com Garcia (1994), surgem a partir do acesso a obras que
denunciam a escola enquanto reprodutora da ideologia dominante como “A reprodução”, La
escuela capitalista, Ideologia e aparelhos ideológicos do estado, entre outros. Nesse contexto,
Candau (1985) denuncia:
[...] a falsa neutralidade do técnico e o desvelamento dos reais compromissos
político-sociais das afirmações aparentemente „neutras‟, a afirmação da
impossibilidade de uma prática pedagógica que não seja social e politicamente
orientada, de uma forma implícita ou explícita. Mas, junto com esta postura de
denúncia e de explicitação do compromisso com o status quo do técnico
aparentemente neutro, alguns autores chegaram à negação da própria técnica da
prática docente (CANDAU, 1985, p. 19).

Em função disso, a dimensão política ganha visibilidade na prática pedagógica e nega a
dimensão técnica. Assim, as diferentes dimensões do processo de ensino e aprendizagem são
contrapostas, pois a afirmação de uma - política - leva à negação da outra - técnica. Tudo isso,
desencadeou em discussões e debates em relação à Didática que culmina na realização de
Seminários “A Didática em questão”, nos quais os participantes entendem que o desafio é
superar a dicotomia entre competência técnica e compromisso político. A posição de Candau
(1985) é por uma formação docente fundamentada no reconhecimento da capacidade da
tomada de decisões. Isso requer profunda compreensão do contexto histórico, político,
econômico, social, cultural e organizacional que envolve a atividade docente.
Nesse sentido, o desafio que se coloca à Didática é buscar alternativas para o processo
de ensino-aprendizagem mais coerente com os interesses e necessidades da maioria da
população. Assim, “[...] a didática deve propiciar a análise crítica da realidade do ensino por
parte dos professores em formação, inicial ou continuada, buscando compreender e
transformar essa realidade, de forma articulada a um projeto político de educação
transformadora” (FRANCO, 2008, p. 363). Comungam dessas ideias autores como Candau
(1985, 1990, 2003), Libâneo (1992, 2004, 2013), Veiga (1990, 2002), Pimenta (2002, 2005),
Oliveira (1992, 1998, 2005), entre outros. É importante registrar que, mesmo existindo
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diferenças de pensamento entre as concepções da didática, “[...] todas possuem em comum a
posição de se construir um saber teórico-prático na área da didática a partir de estudos e
pesquisas que possuem, como centro, o ensino [...]” (OLIVEIRA, 2006, p. 147-148).
Embora exista consenso acerca do objeto de estudo da Didática - ensino - isso não
significa unanimidade em relação as pesquisas, alguns autores se dedicam aos elementos
específicos da Didática: planejamento de ensino, objetivos, conteúdos, metodologia,
disciplina e avaliação; outros a relação professor e alunos numa perspectiva crítica para fazer
frente à realidade das escolas brasileiras. Saviani (1991) busca, na Pedagogia histórico-crítica,
enfatizar o papel da Didática no processo de ensino-aprendizagem em seu conjunto, isto é, os
objetivos educativos e de ensino, os conteúdos científicos, os métodos e técnicas, as formas
de organização do ensino, as condições e meios que mobilizavam o estudante para o estudo
ativo e seu desenvolvimento intelectual.
Nessa mesma linha teórica, Libâneo (1992) propõe à Pedagogia crítico-social dos
conteúdos e enfatiza a importância da mediação na apropriação dos saberes historicamente
produzidos, tendo a prática social como ponto de partida e de chegada do ensino. O autor
destaca os elementos do processo pedagógico: objetivos, conteúdos, métodos, avaliação e a
aula como forma básica de organização e viabilização do ensino. Assim, essa teoria ressalta a
importância de entender a ação pedagógica como ação mediadora de natureza didática.
As propostas para uma didática crítica, trazidas por Demerval Saviani e José Carlos
Libâneo, acentuam a importância de estimular: “[...] uma consciência crítica e uma ação
transformadora pela transmissão-assimilação ativa de conteúdos críticos, articulados aos
interesses da maioria da população” (MARTINS, 2008, p. 591).
Mesmo que, no final do século XX e início do XXI, tenha surgido estudos a respeito da
formação continuada de professores e dos estudos curriculares, os temas clássicos da Didática
ganham maior evidência. Embora seja necessário avançar no sentido de intervir, com mais
efetividade, na melhoria da qualidade do ensino. Em relação a isso,
[...] a didática precisa fortalecer a investigação sobre o papel mediador do professor
na preparação dos estudantes para o pensar. Mais precisamente: será fundamental
entender que o conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que
desenvolver o pensamento supõe metodologia e procedimentos sistemáticos do
pensar (LIBÂNEO, 2009, p. 02).

Nessa perspectiva, uma nova concepção de Didática se constitui a partir dos estudos da
teoria desenvolvimental, proposta por Vasili Vasilievich Davídov, fundamentada na teoria
histórico-cultural de Lev Semenovich Vygotsky que busca, no início do século XX,
desenvolver uma psicologia diferente do inatismo e do behaviorismo. Para isso, fundamenta-
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se nos princípios do materialismo histórico-dialético que tem como método de estudo a
compreensão de que: “[...] todos os fenômenos sejam estudados como processo em
movimento e em mudança” (COLE; SCRIBNER, 1991, p. 07). Assim, a teoria históricocultural, criada por Lev Semenovich Vygotsky e seus colaboradores - Aléxis Nikolaevich
Leontiev e Alexander Romanovich Luria – busca compreender as relações entre o sujeito e o
objeto e, ao mesmo tempo, identificar as condições de origem da consciência humana.
Esses estudos são fundamentais para que Vasili Vasilievich Davídov sistematize a teoria
desenvolvimental, a partir de categorias e conceitos como: geral e particular, abstrato para
concreto, totalidade, abstração, mediação dos signos/linguagem/palavra, conceitos cotidiano e
científico, funções psicológicas superiores, interpsicológico e intrapsicológico, níveis de
desenvolvimento real e potencial, zona de desenvolvimento proximal, estrutura psicológica,
atividade de ensino, conhecimentos empíricos e teóricos, célula/gênese, formação e
generalização do pensamento empírico e teórico, entre outros, fundamentais para intervir na
atividade pedagógica.
Como o desejo não é inato, é preciso que durante a realização da atividade de ensino o
professor considere aquilo que os alunos sabem - nível de desenvolvimental real - para criar
situações-problema para que os alunos apreendam os conteúdos escolares. Nessa perspectiva,
a atividade de ensino tem papel ativo na formação da consciência humana, que se desenvolve
mediante uma educação escolar que impulsiona o desenvolvimento cognitivo, ligado à
fundamentação lógico-psicológica da estruturação dos conteúdos escolares.
O que Davídov (1988) discute é o fato de que os conceitos e métodos desenvolvidos na
escola ajudam os alunos a desenvolver somente o pensamento empírico13, deixando de
favorecer o desenvolvimento da consciência e a formação do pensamento teórico14 necessário
para realizar generalizações científicas: “[...] o pensamento que se realiza com ajuda das
abstrações e generalizações de caráter lógico-formal somente leva a formar os chamados
conceitos empíricos” (DAVÍDOV, 1988, p. 104).
Para a formação do pensamento teórico, faz-se necessário que o planejamento do ensino
decorra dos conteúdos a serem ensinados, e estes, sejam objeto de uma análise interdisciplinar
- epistemológica, psicológica e sociológica - associada aos contextos de ensino-aprendizagem
e das relações existentes entre os sujeitos na sociedade. Assim, a gênese do ensino
13

Se limita ao dado aparente, o que impede uma maior compreensão das transformações, dos movimentos, da
totalidade, das contradições, das variáveis próprias da formação dos conceitos científicos imprescindíveis à
formação do pensamento teórico.
14
Permite explicar as importantes relações estruturais que caracterizam determinado objeto, ou seja, reflete suas
relações internas e cognoscitivas.
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desenvolvimental está centrada na análise do conteúdo, como base para o planejamento do
ensino, tendo em vista o desenvolvimento cognitivo necessário à apropriação e reprodução do
conceito teórico, entendido como: “[...] um conjunto de procedimentos para deduzir relações
particulares da relação abstrata” (CHAIKLIN, 1999, p. 4). Essa perspectiva didática, nos
dizeres de Davídov (1982, 1988), pode superar o ensino que desenvolve apenas o pensamento
empírico e avançar na formação do pensamento teórico.
Desenvolver o pensamento cognitivo requer intensificação de pesquisas no sentido do
planejamento do ensino, para que os alunos se apropriem dos conhecimentos científicos
produzidos historicamente. Sem isso, dificilmente eles conseguem fazer generalizações
teóricas e se utilizarem dos conhecimentos na resolução de problemas da vida prática.
O principal interesse está em planejar a atividade de ensino, de forma que resulte em
desenvolvimento cognitivo dos alunos. Para isso, é importante que os alunos percorram o
caminho de quem produziu o conhecimento, de forma reduzida, para reproduzir o processo de
sua origem, recepção e organização de atos que as levem a conceituar o conteúdo
teoricamente.
Nessa perspectiva, em âmbito nacional, as pesquisas envolvendo o ensino
desenvolvimental estão sendo realizadas por pesquisadores da Universidade de São Paulo
(USP), da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (PUC), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Estadual do
Paraná (UNESPAR), entre outras que buscam perspectivas inovadoras de ensinar e aprender.
É nossa intenção, com esse estudo, ampliar as discussões em relação a atividade de ensino e,
consequentemente, contribuir com a melhoria da qualidade da aprendizagem tanto na
educação básica como no ensino superior.
Os resultados preliminares indicam que predomina, tanto na educação básica como na
superior, o ensino empírico e são poucos os professores que buscam outras perspectivas para
desenvolver a atividade de ensino, embora muitos manifestem insatisfação com o rendimento
acadêmico dos alunos. Por um lado, as mudanças na atividade de ensino requerem a
internalização e apropriação de conceitos de teorias críticas como a teoria histórico-cultural,
teoria da atividade e teoria do ensino desenvolvimental, pouco aprofundadas nos cursos de
formação de professores e consideradas complexas para muitos educadores, embora
fundamentais para recriar a atividade de ensino, a fim de que os alunos apreendam os
conhecimentos escolares e deles se utilizem para resolver situações da vida; por outro, tem
sido cada vez mais significativa a interferência de secretarias da educação que determinam
uma sequência semanal de conteúdo a ser ensinado aos alunos, de forma empírica.
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Resumo:
O estudo tem como objetivo apresentar a importância do ensino da língua de libras na educação regular de
ensino. A inclusão social é uma realidade e, portanto, é dever do estado criar meios para adequar as escolas para
receber os alunos com deficiências auditivas. Alguns estudiosos afirmam que a educação especial vive um
momento de transformação em termos legais, porém, de nada adiantará criar leis se não a cumpri-las. Faz-se
necessário, a inclusão da disciplina de libras no ensino regular para atender alunos com problemas auditivos nas
escolas. A comunidade surda tem surgido nas escolas buscando oportunidade de aprender a ler e escrever e
tornar-se um ser melhor com as mesmas oportunidades que as outras crianças, no entanto, quando conseguem a
matricula, as condições estruturais deixam a desejar e principalmente no que se refere à falta de preparação de
professores para recepcionar esses alunos que precisam de acompanhamento de especialistas para avaliar seu
desempenho diariamente na sala de aula. Não basta a escola querer fazer a inclusão social dessas crianças
portadoras de necessidades especiais, se a escola não oferece condições desejáveis para atendê-los
confortavelmente, sem preconceitos e, sobretudo, com respeito e dedicação e responsabilidade das equipes para
prepara-los para o futuro, fica sem significância levar a criança para sala de aula.
Palavras-chave: Comunidade. Surda. Inclusiva. Libras. Ensino.

1 Introdução

O estudo trata de apresentar como objetivo geral a importância da língua brasileira de
sinais - Libras, nas escolas de ensino regular, visto que é a língua natural da sociedade surda e,
portanto, obrigatória para a aprendizagem de crianças com deficiência auditiva.
A libra não é meramente mímica ou gestos utilizados para a comunicação desta
sociedade, mas, sim, uma língua com estrutura gramatical própria e linguística, fonológica,
morfológica, sintática, semântica e, portanto, indispensável e necessária nas instituições de
ensino.
Define-se como objetivos específicos, descrever as dificuldades do surdo para
aprender a ler e escrever, apresentar as dificuldades enfrentadas por professores sem a
qualificação adequada para atuar com crianças surdas e propor ações para facilitar o processo
de ensino e aprendizagem dos alunos portadores de deficiência auditiva.
O estudo se justifica pela amplitude da relevância das dificuldades vivenciadas pelos
alunos surdos, pais e professores em salas de aula. Atualmente, a discussão é em torno da
inclusão social de pessoas portador de necessidades especiais, no entanto, atualmente poucos
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são os órgãos de ensino que estão adaptados para inserir os alunos PNEs – Portadores de
Necessidades Especiais.
A problemática tratada no estudo é como melhorar o aprendizado de crianças surdas
em ambientes pedagógicos.

2 Língua brasileira de sinais

O surdo é considerado uma minoria linguística, reconhecido e legitimado pela
comunicação de sinais interagindo uns com os outros através de um idioma de modalidade
visual espacial e suas expressões.
Na visão de Luz (2013), compreender esse tipo de surdez é fundamental para
entender o sujeito surdo como representante de uma minoria linguística, e destaca
também da relevância em compreender: [...] a base sensorial, linguística e relacional
de sua constituição psíquica e os modos pelos quais os surdos acontecem como
alguém no mundo. A surdez, enquanto um dos elementos do seu conjunto corpóreo
é fator condicionante da existência dessas pessoas. Para os que experimentam a
condição surda, o sentido visual ocupa lugar central no processo relacional de
criação, interação e inserção no mundo. Esse tipo de surdez não é mero fator
periférico ou acessório (LUZ, 2013, p. 18).

Para compreender as dificuldades sofridas pelo sujeito com surdez é fundamental
entender as dificuldades sofridas por pessoa com deficiência auditiva, que é reconhecida
como uma minoria linguística e com algumas restrições para comunicar-se com os ouvintes.
A língua de sinais ainda é conhecida como linguagem gestual por utiliza-se de gestos
e sinais em substituição à língua que todos nós conhecemos na comunicação por meio de
linguagem de sons ou oral.
Desta forma, Libras é a língua de sinais utilizada pela comunidade de surdos no
Brasil, reconhecida pela Lei, sendo considerada como a língua oficial, tal como nossa língua
falada.
A lei que dispõe sobre a língua de sinais é a Lei nº 10.436, de 24 de Abril de 2002,
onde explica que a Libra possui níveis linguística tais como fonologia, morfologia, sintaxe e
semântica. O diferencial da língua de sinais das demais línguas é a sua modalidade visualespacial.

No Brasil, em 2005, a língua de sinais adquiriu status linguístico com
a sanção da Lei n. 10.436/02 e do Decreto 5.662/05, oportunizando a
criação da disciplina de LIBRAS em cursos de formação de professores e
Fonoaudiólogos. Tal lei preconiza em seu artigo primeiro que: “[...] é reconhecida
como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais –
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LIBRAS e outros recursos de expressão a ela associados” (BRASIL, 2002). O
parágrafo primeiro
da sobredita lei descreve a Linguagem Brasileira de Sinais como uma
“[...] forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico
de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema
linguístico de transmissão e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do
Brasil.” (BRASIL, 2002).

Através da Lei 10.436/02 e do decreto 5.662/05 foi viabilizado a criação da
disciplina de libras em cursos de formação de professores em faculdades para preparar
docentes para atuarem em sala de aula com crianças surdas, visto a dificuldade de ensina-los a
ler e escrever sem o domínio da linguagem libras para se comunicar.
A libra é uma expressão linguística própria com expressões visual motora com
estrutura gramatical especifica utilizada pela sociedade surda.
[...] A LIBRAS deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória.
nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino públicas
e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2005).

A obrigatoriedade da formação de professores para o exercício do magistério, trás
enormes benefícios as crianças surdas que buscam o ingresso nas escolas da rede pública ou
privada, desde que tenham o mínimo de estruturas físicas para atender de forma eficiente esse
público.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 4024/61 apresentou um
avanço no sentido de conceber a educação como dever do estado e direito de todos, integrar a
educação especial no Sistema Nacional de Educação é uma necessidade reafirmada pela Lei
5692/71.
Com a Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, os
direitos das pessoas com “necessidades especiais” foram estipulados, passando estes a serem
considerados como sujeitos de direitos, inclusive à educação.
A Constituição determinou ser dever do Estado o atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência na rede regular de ensino. Portanto, com seus
direitos assegurados, as crianças com algum tipo de deficiência é resguardada e precisa
conhecer esses direitos para exigi-los.
O papel dos pais por sua vez, é lutar pelos direitos de suas crianças. O
acompanhamento na escola também é um fator importantíssimo para saber como anda o
desempenho de seu filho, quais suas dificuldades na adaptação escolar e contribuir ajudando
os filhos e os professores como puder, porque a luta é de todos e por todos.
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Segundo Caune (2014), a língua é um elemento que constitui a cultura. Tal
afirmação se pauta em Ferdinand de Saussure, quando define que a língua é um
instrumento de comunicação, funcionando como a capacidade de construir
significados, resultante do signo linguístico através da relação do significado mais o
significante.

A linguagem e a cultura dos surdos precisam ser preservadas para fundamentar sua
existência, bem como, trazer significados para a educação desta sociedade. A língua tem a
capacidade de construir significados linguísticos significativos para essa população que
precisa desse conhecimento para melhorar o relacionamento interpessoal.
Para Lyons (2009), as discussões a respeito da relação entre língua e cultura, traz à
tona o conceito definido pelo pai da linguística, de que toda e qualquer língua é de
uso comum de todos os membros de uma dada comunidade, e que esta os determina
e os compõe como uma comunidade linguística.

O uso comum da língua facilita a comunicação entre grupos sociais que necessitam
de meios alternativos para interagirem entre si. Desta feita, a universalização da libra através
de uma disciplina inclusa na grade curricular é essencial para a inclusão desta sociedade.
A Cultura dos ouvintes, em sua grande maioria, acaba por ignorar o surdo como
falante de uma língua, pois não compreende que “cada sociedade tem sua própria
cultura e diferentes subgrupos dentro de uma sociedade podem ter a sua própria
subcultura distintiva” (LYONS, 2009, p. 224).

A conscientização é necessária para eliminar essa visão de ignorar o surdo como
falante. Se fala muito sobre a inclusão social, mas na realidade, o discurso é lindo e a prática
deixa a desejar pelas pessoas que fazem parte desse processo. Uma sociedade consciente é
consequência de anos de conscientização através de palestras e reuniões levando informações
sobre a cultura surda e cultura dos ouvintes.
De acordo com Strobel (2008), assim é a cultura surda, que se define pela sua
história cultural. E a expressão “cultura surda”, ainda segundo essa autora, não se
resume ao uso dos sinais, vai, além do uso das expressões faciais e corporais, uso de
desenhos, de histórias, e da própria autobiografia publicada por vários surdos em
todo o mundo e aos mecanismos visuais que os surdos utilizam para estabelecer a
comunicação.

Para se estabelecer uma boa comunicação entre os surdos e ouvintes é indispensável
o uso de sinais, expressões faciais e corporais, mas, sobretudo, o uso da autobiografia
publicada pelas pessoas com surdez. A história cultural é realizada através dos registros
documentados no decorrer de sua existência, só assim, esse conhecimento pode ser passado a
outras gerações.
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Educando a criança surda durante a antiguidade e por quase toda a Idade Média
pensava-se que os surdos não fossem educáveis, ou que fossem imbecis. Os poucos
textos encontrados referem-se prioritariamente a relatos de curas milagrosas ou
inexplicáveis (MOORES, 1978).

Nessa concepção, a ignorância do ser humano o leva a insensatez de achar que uma
pessoa é imbecil somente por não utilizar o meio de comunicação convencional, a linguagem
oral ou escrita. Na atual conjuntura, os espaços de vivência da sociedade surda representam
uma gama de experiência decisiva no desenvolvimento cognitivo da criança com deficiência
auditiva.
Para PIAGET, 1970, apud RIBEIRO, 2004. A sensação de pertencimento pode ser
definida como um sentimento do indivíduo como pertencente a um determinado grupo de
pessoas, e que, este também lhe pertence. Por isso os órgãos competentes precisam adequar e
receber os alunos com deficiências e fazê-la sentir-se bem em um ambiente propício e
aceitável por suas diferenças individuais.
Na visão de AMARAL, 2006. Os laços afetivos, os sentimentos de identidade e de
pertencimento são essenciais para o desenvolvimento da criança (seja ela surda ou
ouvinte) e precisam da linguagem, a fim de que ela se comunique com outras
pessoas e de fato pertença àquele espaço.

É importantíssimo o acolhimento afetivo dos alunos, seja surdos ou ouvintes para
estabelecer um vinculo de pertencimento e aceitação no espaço escolar.
Segundo DORZIAT, 1997, as principais propostas para a inclusão estão divididas em
três principais correntes: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo.
É necessário utilizar técnicas especificas para desenvolver a estimulação auditiva e
discriminação de ruídos, sons do ambiente e da fala.
Para o desenvolvimento da fala é importante exercícios para a mobilidade e
tonicidade dos órgãos como os lábios, mandíbula, língua, exercícios de respiração e
relaxamento, a leitura labial é um treino para identificação da palavra falada através da
decodificação dos movimentos orais do emissor.
Segundo Vygotsky (1982, apud DORZIAT, 1997) os métodos de desenvolvimento
da fala para surdos, são caracterizados como mecânicos, artificiais e penosos para a
criança, em um primeiro momento, defende a importância da fala para o
desenvolvimento do ser humano e, para tanto, admite ser a oralização a medida mais
adequada para o ensino dos surdos.

Essa visão foi transformada posteriormente, quando chegou à conclusão que a
linguagem não depende da natureza do material utilizado, e sim do uso funcional dos sinais.
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Muitos estudos e pesquisas foram realizados para constatar que existem variáveis que
podem comprometer a audição das crianças. Entre as condições das prováveis causas
potenciais da deficiência auditiva em crianças, destaca-se:
No Pré-natal ocorre quando a criança adquire a surdez através da mãe, no período
de gestação.


Por desordens genéticas ou hereditárias relativas à consanguinidade;



Relativa ao fator Rh e doenças infecta-contagiosa ( rubéola);



Sífilis, citomegalovírus, toxicoplasmose, herpes;



Remédios ototóxicos, drogas, alcoolismo materno;



Desnutrição/subnutrição/carências alimentares;



Pressão arterial alta, diabetes e exposição à radiação.

No Peri-natais, quando a criança fica surda, porque surgem problemas no parto.


Pré-maturidade e pós-maturidade;



Anóxia e fórceps;



Infecção hospitalar.

No Pós-natais quando a criança fica surda, porque surgem problemas após seu
nascimento.


Meningite com consumo de remédios ototóxicos, sem orientação médica;



Sífilis adquirida, sarampo e caxumba;



Exposição a ruídos ou sons altos;



Traumatismos cranianos;

D e acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, 1,5% da população dos
países em desenvolvimento têm problemas relativos à audição, estatística considerada acima
da média.

A prevenção pode ser através de:


Campanhas de vacinação para grávidas contra a rubéola;



Exames pré-nupciais e acompanhamento à gestante durante o pré-natal;



Campanhas de vacinação infantil contra: sarampo, meningite e caxumba.



Palestras e orientações às mães.
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Na área da saúde pode ser por meio do diagnóstico, da protetização precoce

da criança e do atendimento fonoaudiológico;


Na área da educação, por meio do atendimento na Educação Infantil,

principalmente através do Programa de Estimulação Precoce para crianças de zero a
três anos.
As consequências são muitas porque existem vários níveis de deficiência auditiva e
diferentes graus da perda da audição, dentre eles:
Portador de Surdez Leve: A pessoa apresenta perda auditiva de até quarenta decibéis
e esse aluno é considerado desatento, solicitando, frequentemente, a repetição do que é falado.
Portador de Surdez Moderada: A pessoa apresenta perda auditiva entre quarenta e
setenta decibéis, sendo necessária uma voz com maior intensidade para que seja percebida.
Portador de Surdez Severa: A pessoa que apresenta perda auditiva entre setenta e
noventa decibéis e pode chegar até quatro ou cinco anos sem aprender a falar.
Portador de Surdez Profunda: A pessoal apresenta perda auditiva superior a noventa
decibéis e as perturbações da função auditiva estão ligadas tanto à estrutura acústica, quanto à
identificação simbólica da linguagem. Quanto maior a perda auditiva, maiores serão os
problemas linguísticos e o tempo em que o aluno precisará receber atendimento especializado.

3 Dificuldades do surdo para aprender a ler e escrever

As dificuldades são inúmeras, tanto para os alunos, quanto para os professores que
acompanham as crianças com deficiências auditivas diariamente na escola.
Denomina-se deficiência auditiva a diminuição da capacidade de percepção normal
dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo cuja audição não é funcional na vida
comum, e parcialmente surdo, aquele cuja audição, ainda que deficiente, é funcional
com ou sem prótese auditiva, SKLIAR, Carlos, 2001.

Ao perceber que a criança tem redução da capacidade de ouvir os sons ou ruídos, os
responsáveis devem procurar ajuda imediatamente em entidades especificas objetivando
facilitar a adaptação da criança com a deficiência, bem como os pais buscarem ajuda com
profissionais como psicólogos e assistentes sociais para prepara-los, pois devem conduzir os
passos da criança por toda a vida, e para tanto, é importante ter uma preparação anteriormente
já que o oficio de cuidar dos filhos é pra sempre.
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De acordo com SKLIAR,Carlos,2001, pelo menos uma em cada mil crianças nasce
profundamente surda. Muitas pessoas desenvolvem problemas auditivos ao longo da vida, por
causa de acidentes ou doenças.
É um número considerável levando em consideração o índice de natalidade de
crianças no país, além dos casos ocorridos em decorrência de acidentes ou doenças que
surgem inesperadamente.
Existem dois tipos de problemas auditivos, um que afeta o ouvido externo ou médio
e provoca dificuldades auditivas e a outra que envolve o ouvido interno ou o nervo auditivo.
A surdez-neurosenssorial pode ser classificada como deficiência de transmissão,
quando o problema se localiza no ouvido externo ou médio. A mista, quando o problema se
localiza no ouvido médio e interno, e sensorioneural, quando se origina no ouvido interno e
no nervo auditivo, tipo de surdez irreversíveis.
A surdez condutiva faz perder o volume sonoro e é como tentar entender alguém que
fala muito baixa e de longe. A surdez neurossensorial corta o volume sonoro e distorce os
sons.
Portanto, o desafio de ensinar a língua portuguesa a alunos surdos é grande, porém,
não é impossível, visto pelo olhar da empatia utilizada pelos professores que atuam todos os
dias em turmas com crianças que precisam de interprete para compreender os conhecimentos
mediados no ambiente pedagógico.
Dentre as dificuldades destaca-se a falta de conhecimento da língua portuguesa
falada, pois, os alunos se comunicam através da língua brasileira de sinais (Libras) e quando
vão aprender a escrever sentem dificuldade em transcrever as palavras.
A língua possui uma estrutura própria e, portanto, a maioria dos professores não
compreendem os sinais durante a transmissão do conhecimento e a comunicação torna-se
falha.
Desta forma, os resultados obtidos no processo de ensino e aprendizagem são
diferentes entre as crianças ouvintes e surdas.
Já com o acompanhamento do interprete os resultados são melhores, pois, ele é o
interlocutor da criança surda e compreende as dificuldades e facilidades desses alunos durante
a transmissão dos conhecimentos.
Através do acompanhamento educacional especializado, o aluno surdo tem um
suporte para compreender as atividades propostas e principalmente, facilidade para informar
para o professor o diagnóstico diário do aluno, que tem o objetivo de elaborar estratégias que
facilite o aprendizado das crianças surdas.
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Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução
CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, há a seguinte orientação: Os sistemas de ensino
devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o
atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando
as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. (BRASIL,
2001, p.19).

De acordo com a resolução CNE/nº 2/2001, no artigo 2º, as instituições de ensino
precisam matricular as crianças portadores de necessidades especiais, desde que ofereça um
ensino de qualidade a todos, porém, se os maestros desta orquestra que são os professores não
estão capacitados, o resultado final é comprometido, que é o desempenho do aluno, medido
por estratégias ensino avaliativo formativo e somativa durante o ano letivo.
Na educação infantil descobre-se através de entrevistas com os pais, que na grande
maioria dos casos de crianças com surdez nascem em familiar de ouvintes e por isso só
aprendem a língua de sinais ao ingressar na creche e posteriormente na pré-escola e a partir
desse momento é que os professores sugere para a gestão escolar a contratação do interprete
para acompanhar a criança. Através das avaliações realizadas pelos mediadores interpretes é
possível que as crianças consigam narrar pequenas histórias na língua brasileira de sinais.
Algumas estratégias de ensino podem ser aplicadas para melhorar o desempenho do
aluno no ambiente pedagógico, dentre elas:
 O uso de cartazes com palavras em libras e em português;
 Leitura de histórias com ilustrações de figuras;
 Exposição em flip chart de palavras e números com imagens ou desenhos ao
lado;
 Utilizar vídeos de histórias contadas em libras e português;
 O interprete pode ensinar palavras e frases para os ouvintes se comunicarem
com os surdos;
Essas estratégias de ensino facilitam a comunicação entre crianças com surdez e
ouvintes, mas, existem outros erros cometidos por educadores, que é orientar o aluno a
oralizar, ou seja, exigir que a criança com deficiência auditiva as soletre sem ouvir o som das
palavras.
No ensino fundamental I, no primeiro ano, quando anteriormente na creche os alunos
surdos, já foram acompanhados pelo interprete, espera-se que a criança saiba se comunicar em
libras e consigam escrever seu nome em português. Nessa concepção o aluno tem facilidade
para ler e escrever.
Ao ingressar no ensino fundamental II, o aluno com surdez é capaz de escrever
pequenos textos coerentes durante as atividades propostas. As dificuldades são enormes,
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porém, possíveis se a escola oferecer condições favoráveis para o desenvolvimento desse
grupo de pessoas.
As pessoas surdas enfrentam inúmeros entraves para participar da educação
escolar e isso decorre da forma como se estruturam as propostas educacionais das
escolas. Muitos alunos com surdez acabam sendo prejudicados pela falta de
estímulos adequados ao seu desenvolvimento cognitivo, sócio-afetivo, linguístico e
político-cultural e tem perdas consideráveis no processo de aprendizagem, ficando
aquém dos demais colegas da escola.(Tacca e Tunes,2007, p. 11).

O aluno com surdez não pode ser prejudicado no processo de ensino e
aprendizagem por falta de estímulos adequados por professores e interpretes envolvido nessa
missão de ensiná-los a ler e escrever.
O letramento não pode ser considerado um “instrumento” neutro a ser usado nas
práticas sociais quando exigido, mas é essencialmente um conjunto de práticas
socialmente construídas que envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos
sociais mais amplos, e responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e
formas de distribuição de poder presentes nos contextos sociais.” (SOARES, 1998,
p.75)

Com o letramento muda a forma de o surdo ver o mundo, e desta maneira
transformar a sua realidade, desejando que sua vida melhore a cada dia. A alfabetização do
surdo tanto na língua materna, a Libras, como no Português, deve ser respeitada como
individuo diferente apenas e não inferior aos demais.
Para Magda Soares (1999, p.86) letramento pode ser estado ou condição de quem
não só sabe ler e escrever, mas exerce as práticas sociais da leitura e escrita, que
circulam na sociedade em que vivem, conjugando-as com as praticas sociais de
interação oral.

O letramento é a condição da prática da leitura e escrita numa, ou seja, a
alfabetização e o letramento tem o mesmo significado, que é praticar a escrita para codificar,
decodificar e compreender a língua escrita.
A alfabetização e o letramento de alunos com necessidades especiais auditivas é
igual ao do ouvinte, a única diferença é que o surdo utiliza os sinais para se comunicar, e
portanto, é importante trabalhar a memorização para facilitar o aprendizado, que é um
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processo lento, por isso a relevância do interprete e a professora apresentar as palavras com
desenhos e o sinal de libra com o objetivo de gravar na memória do surdo
A alfabetização da escrita é um processo lento, a professora tem que mostrar figuras
e em seguida mostrar os sinais. Muitos alunos surdos terão dificuldade no
aprendizado, mais isso não significa que os alunos não irão aprender, por isso é
importante que os alunos com necessidade especiais auditivos aprendam primeiro a
sua língua materna, ou seja, a Libras como diz PEREIRA. (2008, p.208).

As dificuldades identificadas pelos professores nos alunos com surdez são muitas,
mas não significa que eles são incapazes de aprender a ler e escrever, por isso, se faz
necessário que aprendam primeiro sua língua materna (libra), para então iniciar o processo de
ler e escrever a língua portuguesa.
A única forma de assegurar que os textos se tornem significativos para os alunos
surdos, é interpretá-los na língua de sinais, em um processo semelhante ao
observado na aquisição de uma primeira língua. (apud PEREIRA, 2008, pg.208).

Através da língua de sinais, a criança com surdez consegue ter uma aprendizagem
significativa e ao interpretar a língua materna, grava a o sinal, a imagem e a palavra.

4 Conclusão
Após a realização do estudo, constata-se a importância da inclusão da língua
brasileira de sinais está inserida nas escolas de ensino regular, para facilitar a comunicação
entre alunos e professores.
As dificuldades dos surdos para aprender a ler e escrever em destaque é a falta de
conhecimento da língua portuguesa falada.
Os alunos se comunicam através da língua brasileira de sinais (Libras) e em contra
partida os professores na linha de frente não conhecem a língua, tornando a comunicação
entre alunos e professores difícil.
Como sugestão, o gestor da escola pode motivar seus professores a buscarem cursos
de especialização na área para reduzir problemas na comunicação, destaca-se:
 Com relação às atividades desenvolvidas em sala de aula não adaptadas para
as crianças surdas, como é o caso de passar um filme ou colocar uma música,
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sem legenda, o professor precisa realizar um planejamento e elaborar
estratégias para evitar qualquer tipo de imprevisto grotesco, prejudicando o
aprendizado dos alunos. O planejamento escolar serve para prever e corrigir
situações adversas;
 Ao contar histórias oralizadas para as crianças com deficiência auditiva, deve-se
utilizar recursos visuais e, durante a narrativa, observar se as crianças
apresentam expressões de admiração, medo e riso. Desta forma demonstram
compreender o que está acontecendo com a história contada;
 Utilize objetos como, bonecos, bichos, carrinhos e casinhas, para que no final
pra fechar a atividade, aos alunos experimente desenhar as figuras e pintar;
 Selecione histórias para contar no final das aulas diariamente;
 Para alfabetizar os alunos surdos, a palavra, frases e textos escritos devem estar
sempre associados ao seu significado e evite a silabação;
 Criar um painel com as letras do alfabeto e os próprios alunos coloca a figura
correta na letra;
 Para a atividade de ditado de palavras, use as figuras da palavra;
 Na escrita das cores, utilize a cor certa do lápis de cor para facilitar a
identificação;
 Faça quebra-cabeça e cruzadinhas de palavras com o desenho ao lado;
 Confeccione cartões com palavras utilizadas diariamente para que façam
mímicas;
Quanto ao relacionamento interpessoal entre as crianças distanciado por falta de
comunicação adequada, é importante proporcionar momentos de lazer com brincadeiras com
todos.
Com a criação de projetos escolares com festas juninas, feiras de ciências, gincanas,
dentre outros, proporcionam momentos especiais com todos.
Oferecer feedbacks quando os alunos acertarem as atividades propostas, afirmar que
acredita no potencial dos alunos, oriente as crianças a elogiarem uns aos outros, nunca rotule
as crianças como por exemplo: vocês são mau educados, mentirosos ou preguiçosos, quando
professor errar seja humilde e peça perdão a todos e aprender a lidar com as limitações das
crianças e respeitá-las para que o respeito seja recíproco.
Para identificar as dificuldades das crianças surdas, é imprescindível a contratação de
interprete para mediar à comunicação no ambiente pedagógico.
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No que se refere às anotações das crianças surdas, é indispensável que escreva
mesmo que de forma lenta, mas é necessário, desta forma aprenderá a ler e escrever
corretamente, seja compreensivo e use a empatia, se coloque no lugar das crianças, sinta as
dificuldades que as tens.
Para melhorar o aprendizado das crianças surdas é indispensável à persistência e
acompanhamento dos pais, professor e interprete diariamente para inovar nas estratégias de
ensino, tornando o aprendizado significativo para os alunos.
Através da avaliação diagnóstica, é possível identificar os avanços no aprendizado e
avaliação somativa gera o resultado final, que é aprovação ou reprovação do estudante.
É necessário mudar as práticas pedagógicas constantemente e o planejamento é
exatamente para atender situações adversas, e no caso das crianças com deficiência auditivas
o método de avaliação é diferenciado, pois, o professor deve valorizar as potencialidades das
crianças e não suas limitações. Nessa concepção, as práticas reconstroem um currículo
diferenciado, com habilidades e competências distintas para cada aluno.
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Resumo:
A presente pesquisa propõe a realização de uma investigação qualitativa a partir do estudo de caso que visa
conhecer os saberes a ensinar e saberes para ensinar que contribuem com Alfabetização Científica (AC) em
fisiologia vegetal de plantas superiores, apoiados no modelo BSTK- conhecimento especializado do professor
de Biologia. A Alfabetização Científica permite articular os conceitos em Biologia com o cotidiano do
estudante. Esta pesquisa será desenvolvida em quatro escolas de Educação em Tempo Integral em Mato
Grosso nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. O levantamento de dados será por meio de
observações/gravações de aulas e entrevistas individuais e coletivas (grupo focal) com professores das unidades
escolares, as mesmas serão transcritas em forma de narrativas. Para análise e tratamento dos dados a pesquisa
adotará a técnica da Análise de Conteúdo de Bardin (2016), a mesma será adaptada e transposta para o Ensino
de Biologia
Palavras-chave: Ensino. Conhecimento Especializado do Professor. BSTK.

1 Introdução

Os conhecimentos da Biologia permeiam praticamente todas as atividades humanas,
fazem parte do cotidiano dos estudantes. Porém, na maioria das vezes, os avanços das
ciências e os saberes do dia a dia não são incorporados à educação científica trabalhada em
sala de aula nas unidades escolares.
Cada vez se faz mais necessário estabelecer uma conexão entre a Biologia e os
conhecimentos reais para a vida dos estudantes; a fim de compreenderem os conceitos
discutidos no ambiente escolar e suscitar a sua aplicação na rotina diária; em outras palavras,
o contato estabelecido dos estudantes com a Biologia permite a formação de cidadãos
críticos. Nesse ideário buscamos o conceito de Chassot (2017, p. 8) “a cidadania só pode ser
exercida plenamente se o cidadão ou cidadã tiver acesso ao conhecimento (isto não significa
apenas informações) e aos educadores cabe então fazer esta educação científica”.
Ainda, nessa perspectiva o documento oficial brasileiro traz que:
O ensino de Biologia deveria se pautar pela Alfabetização Científica, envolvendo
um vocabulário básico de conceitos científicos, a compreensão da natureza do
método científico e a compreensão sobre o impacto da ciência e da tecnologia
sobre os indivíduos e a sociedade (BRASIL, 2006, p.18).

O conceito supra citado sobre Alfabetização Científica (AC), incorre em discussões no
Ensino de Ciências, que vão desde a formação dos professores à atuação em sala de aula.E
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mediando as concepções de AC, a presente pesquisa tem na perspectiva do modelo
Mathematics Teacher’s Specialized Knowledge- MTSK (CARRILLO e CONTRERAS,
2017), ilustrado na figura 1, o intuito de entender como as práticas docentes dialogam com a
AC na ótica do Biology Teaching Specialised Knowledge - BTSK. O objetivo dessa pesquisa
que faz parte do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino é, portanto, conhecer
como os saberes a ensinar (conteúdo biológico em si) e os saberes para ensinar (conteúdo
didático da área) dos professores de Biologia, contribuem para a AC dos estudantes de
ensino médiode escolas em Tempo Integral.

Figura 1- Domínios e subdomínios do modelo Mathematics Teacher's Specialized
Knowledge (MTSK).

Fonte: Carillo e Contreras, 2017

A pesquisa será realizada em quatro escolas de Educação em Tempo Integral –Escolas
Plenas no município de Cuiabá e Várzea Grande. O Projeto Ensino Médio em Tempo Integral
foi instituído pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer em 2016, em
atendimento a meta 06 do Plano Nacional de Educação – PNE e a meta 16 do Plano Estadual
de Educação – PEE.

A implantação do projeto foi regulamentada pelas Portarias nº

35/2016/GS/SEDUC/MT e nº 37/2016/GS/SEDUC/MT de janeiro de 2016. Em 2017, ocorreu
a ampliação para 14 (catorze) escolas, então, denominadas Escolas Plenas, via Programa de
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), em
atendimento a Portaria de Fomento do MEC nº 1.145, de 10 de outubro de 2016, revogada
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pela Portaria nº 727, de 13 de junho de 2017 e Programa de Governo Pró-Escola. Atualmente,
40 escolas fazem parte do projeto escolas de Educação Integral em Tempo Integral.

2 Materiais e Método
A pesquisa iniciada será qualitativa, alinhada com Bodgan e Biklen (1994),
correspondendo ao estudo de caso com Gil (2008), e para a interpretação dos dados
coletados será utilizada a análise de conteúdo de Bardin (2016). Serão utilizados como
instrumentos, que elucidam as práticas organizativas do trabalho pedagógico: i) documentos
que referem-se ao planejamento anual, guias de aprendizagem e planos de aulas dos
professores; ii) entrevistas coletivas (grupo focal) que serão direcionadas por um moderador,
as quais deverão ser ora coletivas ora individuais e ambas áudio gravadas e posteriormente
transcritas; iii) observação de aulas durante o período da mediação do conteúdo específico
de fisiologia vegetal de plantas superiores, documentadas também por meio de registros
diários sobre o desenvolvimento das mesmas e das atividades sobre o tema específico
supracitado. Essas também poderão ser gravadas em áudio e/ou vídeo, a fim de facilitar a
análise posterior.
O conteúdo das entrevistas e as áudio gravações serão tratados como narrativas, cujo
tratamento prevê a categorização das falas dos professores por meio do modelo BTSK
(Biology Teaching Specialized Knowledge); cujos subdomínios tratados poderão apresentar
(I) indícios do conhecimento, (E) evidências ou (O) oportunidades dos professores
apresentá-los, quais sejam estes conhecimentos: do BK - i) dos temas; ii) da estrutura; e iii)
das práticas em Biologia; e do PCK - iv)

do ensino da Biologia; v) das características da

aprendizagem em Biologia; e vi) dos standars (parâmetros) da aprendizagem em Biologia.

3 Resultados Esperados

A pesquisa tem como pretensão conhecer aspectos importantes dos conhecimentos
sobre conteúdo de fisiologia vegetal de plantas superiores e conhecimento didático
pedagógico dos professores participantes, e por isto apresenta como desafio a compreensão do
modelo de conhecimento especializado do professor de matemática de Carrillo et al. (2017)
sendo adaptado e transposto para o Ensino de Biologia; tarefa que ainda está em processo nas
mãos da equipe de pesquisadores da Universidade de Huelva e parceiros em Brasil e Portugal.
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Mas entendemos que possa ser um trabalho valioso na validação das categorias que podem ser
identificadas para tal intento.
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Resumo:
A proposta do assessoramento pedagógico surgiu a partir de um contexto em que as unidades escolares
apresentavam dificuldades em considerar as taxas de rendimento escolar e indicadores externos para propor
ações de intervenções pedagógicas com o intuito de melhorar a proficiência dos estudantes e os resultados da
unidade escolar.
Com o propósito de apoiar as unidades escolares em refletir, discutir e propor ações para melhoras as taxas de
rendimento e os indicadores educacionais realizou-se o assessoramento pedagógico nas unidades escolares que
ofertam ensino médio na rede estadual de ensino do estado de Mato Grosso. A proposta foi desenvolvida com
orientações aos coordenadores pedagógicos, visita in loco em algumas unidades, monitoramento bimestral
através de uma ferramenta on-line e devolutivas com orientações pedagógicas. Percebeu-se melhora nas taxas de
rendimento das unidades escolares envolvidas na ação.
Palavras-chave: Indicadores Educacionais. Taxas de Rendimento. Assessoramento Pedagógico.

1 Introdução
O ensino médio, etapa final da educação básica, tem apresentado diversos desafios aos
sistemas de ensino de todo o país. Segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), o desempenho desses estudantes, em todo o país, encontra-se estagnado e
abaixo das metas estabelecidas, desde o ano de 2011. Mais especificamente em Mato Grosso,
enquanto a meta nacional, estabelecida pelo Ministério da Educação, era de 4,2, o estado
obteve a nota 3,5. Esses dados sinalizam que alguma tomada de decisão deve acontecer para
que o quadro seja minimizado e até mesmo revertido.
Nesse contexto, os Coordenadores Pedagógicos possuem inúmeras dificuldades em
desenvolver suas funções. De acordo com Domingues 2014, pg.28,(...) a coordenação
pedagógica, deve assumir características criticas de desvelamento da realidade imediata, de
busca por novas formas de organização do espaço escolar, de construção coletiva do projeto
politico pedagógico (PPP)(...). Com o intuito de apoiar o coordenador pedagógico no
desenvolvimento de ações que contribuam na melhora da proficiência dos estudantes a
Coordenadoria de Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso
desenvolveu um trabalho em 2018 com as unidades escolares que ofertam Ensino Médio
regular urbano em sua rede.
Sendo assim, com o propósito de melhorar os índices de desempenho
(permanência/aprovação/proficiência) dos estudantes do Ensino Médio das escolas públicas
estaduais de Mato Grosso, elaboramos uma proposta de assessoramento pedagógico que visa
orientar, acompanhar e fortalecer o trabalho dos coordenadores pedagógicos junto aos
professores dentro das unidades escolares. Para tanto, propusemos ações presenciais e à
distância, por meio de ferramentas tecnológicas digitais, devido, principalmente, à extensão
do estado, pois, dessa forma, teríamos condições de acompanhar online até mesmo aquelas
escolas que se localizavam nos municípios mais longínquos.
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2 ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES
Com o objetivo de acompanhar as unidades escolares e promover dialogo, reflexão e
orientações a acerca das taxas de rendimento e indicadores educacionais obtidos pela escola, e
ainda das metodologias adotadas no processo de ensino-aprendizagem, com vistas à oferta de
uma Educação com qualidade, realizou-se o assessoramento pedagógico no ano de 2018.
Para as escolas, que ofertam ensino médio regular, localizadas em Cuiabá e Várzea
Grande realizou-se visita in loco no primeiro semestre, e monitoramento bimestral por meio
de uma planilha de monitoramento, contendo informações referentes ao quantitativo de
estudantes abaixo da média por disciplina e por bimestre.
Para realização da visita in-loco levou-se em consideração uma consulta prévia
realizada com os coordenadores pedagógicos lotados nas unidades escolares localizadas na
região supracitada.
Esse público apontou as orientações que gostariam de receber através de um
questionário disponibilizado pelo google forms. Tais orientações referiu-se à: Como fazer
diagnóstico; Como utilizar as taxas de rendimento escolar; Proficiência dos estudantes em
Língua Portuguesa e Matemática; Progressão Parcial e Protagonismo Juvenil.
Nesse sentido, as discussões e reflexões realizadas no contexto escolar durante a visita
in-loco foram relacionadas com tais temáticas. Após a visita, a escola recebeu uma devolutiva
com os pontos abordados, além de sugestões e orientações para realização de ações que
pudessem contribuir para melhoria da proficiência dos estudantes.
Paralelo a esta ação, as unidades escolares eram responsáveis de preencher a planilha
de monitoramento bimestral, identificando as disciplinas críticas, para que em reuniões
pedagógicas propusessem ações de intervenções pedagógicos com o intuito de melhorar as
taxas de rendimento e também a proficiências dos estudantes. O coordenador pedagógico
encaminhava o planejamento das ações para a Coordenadoria do Ensino Médio (Seduc), e a
mesma realizava o acompanhamento das ações realizando feedback.
Para as unidades escolares que ofertam ensino médio regular localizadas no interior do
Estado realizou-se as mesmas ações propostas anteriormente, com exceção da visita in-loco.
Porém a Coordenadoria do Ensino Médio disponibilizou um vídeo com orientações a respeito
das temáticas discutidas nas visitas in-loco realizadas nas escolas localizadas nas unidades de
Cuiabá e Várzea Grande.
Foram, também, disponibilizados matérias para subsidiar as ações propostas pelas
escolas, através da plataforma denominada Capacitação Online Seduc-MT (COS).
Ao final do primeiro semestre realizou-se ciclo de reuniões com os assessores
pedagógicos de Cuiabá e Várzea grande, bem como com a equipe gestora das escolas, com o
propósito de refletir sobre resultados do 1º semestre e planejamento das intervenções
pedagógicas a serem desenvolvidas no 2º semestre.
Salientamos que esta ação com os assessores pedagógicos e gestores, foi avaliada
como pertinente, pois esse diálogo proporcionou uma aproximação dos envolvidos, em busca
de um mesmo objetivo.
Ao final do 2º semestre realizamos o fechamento da ação, encaminhando para as
unidades escolares os resultados obtidos durante o ano e os avanços alcançados. Nesse
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momento, encaminhou-se para as unidades escolares um relatório contendo um gráfico de
rendimento por ano (1º, 2º e 3º) e turno da etapa do Ensino Médio, com sugestões para
discussão e reflexão a serem realizadas na semana pedagógica com o intuito de subsidiar o
planejamento anual.
Abaixo apresentamos tabelas com dados comparativos entre os anos de 2017 e 2018,
no que tange as taxas de rendimento.
3 Resultados
Abaixo apresentamos alguns resultados referentes as taxas de rendimento das unidades
escolares que ofertam ensino médio regular no estado:
Item/An
o

Nº
Matrícula
s

%
Aprovado
s

%
Reprovado
s

%
Reprovado
s por falta

%
Abandon
o

Total
reprovado
s
+
abandono

2017

83277

61%

10,5%

12,5%

15%

38%

2018

78323

63,5%

8,3%

11,1%

14,2%

33,6%

Fonte: BI/SEDUC/2019

Percebeu-se melhora nas taxas de aprovação e uma diminuição nas taxas de
reprovação e abandono.
A seguir, apresentamos tabela contendo comparação das taxas de rendimento das
unidades escolares localizadas em Cuiabá e Várzea Grande:
ITEM

Nº
Matrículas

Reprovados

Reprovados
por falta

Abandono

Total

Cuiabá

13192

10%

11,7%

15,4%

37,1%

Várzea
Grande

7338

7,7%

13,4%

13,6%

34,7%
Fonte: BI/SEDUC/2019

Apresentamos também tabela de resultados comparando as taxas de rendimento dos
anos de 2017 e 2018 das unidade escolares do interior do estado:

Item/An
o

Nº
Matrícula
s

%
Aprovado
s

%
Reprovado
s

%
Reprovado
s por falta

%
Abandon
o

Total
reprovado
s
+
abandono
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2017

60066

61,9

9,9

12,1

15,1

37,1

2018

57793

63,1

7,8

10,4

13,6

31,8
Fonte: BI/SEDUC/2019

Observou-se melhora nas taxas de rendimento das unidades escolares.
4 Considerações
O assessoramento pedagógico realizado em 2018 pela equipe da Coordenadoria do
Ensino Médio da SEDUC, com a colaboração dos Assessores Pedagógicos, obteve resultados
positivos no que se refere as taxas de rendimento das escolas, e também referente a discussão
e reflexão promovida a respeito das temáticas sugeridas pelos Coordenadores Pedagógicos.
Esperamos que os indicadores educacionais também apresentem melhora, a partir da
próxima avaliação a ser realizada (SAEB), ressaltando que o trabalho está em
desenvolvimento no presente ano letivo.

Referências
DOMINGUES, Isaneide. O Coordenador Pedagógico e a formação contínua do docente na
escola. 1.ed. – São Paulo: Cortez, 2014.
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Resumo:
Esta pesquisa caracteriza-se como sendo de natureza qualitativa e de análise documental. O objetivo deste estudo
foi analisar se há a inserção da Educação de Jovens em Adultos nos currículos dos cursos de licenciatura em
Educação Física no Estado de Mato Grosso. Os documentos selecionados para realizar esse estudo foram os
Projetos Pedagógicos de Cursos –PPC- e similares. Para se chegar a esses projetos foi primeiro necessário
procurar no site do E-MEC as Instituições de Ensino Superior que oferecem presencialmente os cursos de
Licenciatura em Educação Física no Estado de Mato Grosso. Foram encontrados e analisados 14 cursos, sendo
que destes apenas 12 PPCs de curso encontram-se disponíveis na internet. Após analise realizada, identificamos
que apenas 4 cursos possuem uma disciplina de EJA na formação inicial de seus alunos futuros professores de
Educação Física. Para cada documento foi criada uma ficha de leitura contendo quantas vezes surgiu as palavras
“educação de jovens e adultos”, resumo do PPC da Instituição, além de algumas transcrições de trechos que
poderiam ser utilizados posteriormente. Concluímos que apesar de a Educação de Jovens e Adultos ser amparada
pela Diretrizes e Bases da Educação e pela LDB, ela ainda carece ser compreendida como uma modalidade que
precisa ser estudada no Ensino Superior para melhorar a formação dos futuros professores da Educação Básica
que poderão estar em contato direto com os alunos da EJA.
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos. Projeto Pedagógico de Cursos. Educação Física. Currículo.
Formação Inicial.

1 Introdução
A Educação de Jovens e Adultos –EJA- é um modalidade de ensino que legitima-se por
meio de ordenações jurídicas, de acordos firmados e aprovados por instâncias de
representação. No âmbito internacional em 1990 na Conferência de Educação de Adultos –
CONFINTEA- realizado na Tailândia temos o primeiro marco com a “Declaração de
Educação Básica para Todos”, crianças, jovens e adultos. (PAIVA, 2006).
No Brasil, essa modalidade de ensino constituiu como objeto de política educacional a
partir dos anos 40. Entretanto, já existiam menções em textos normativos anteriores à
necessidade de oferecer educação aos jovens e adultos. Um dos exemplos, foi a Constituição
de 1934. Mas apenas na década de 40 que as políticas educacionais começaria a tomar corpo,
saindo do contexto da escrita e passando para o contexto da prática. Começavam nesse
período a surgir uma preocupação de oferecer escolarização as camadas da população que até
então eram excluídas da escola. Segundo Di Pierro (2005, p. 1128) essa tendência se
expressou em várias ações e programas governamentais como:
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[...] na criação do Fundo Nacional de Ensino Primário em 1942, do Serviço de
Educação de Adultos e da Campanha de Educação de Adultos, ambos em 1947, da
Campanha de Educação Rural iniciada em 1952 e da Campanha Nacional de
Erradicação do Analfabetismo em 1958.

A autora supracitada ainda relata que essa Campanha citada de 1947 foi campo de
reflexão pedagógica em torno do analfabetismo e suas consequências em nosso país,
entretanto, nesse período, não conseguiram produzir uma proposta metodológica específica
para esse público, nem um paradigma pedagógico para essa modalidade de ensino. Vindo a
ocorrer no início dos anos 60, com o trabalho de Paulo Freire, que inicia a disseminar as suas
experiências com a população de jovens e adultos trabalhadores. Em 1964, o Ministério da
Educação organizou o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, cujo planejamento
incorporou as orientações de Paulo Freire. Entretanto, essas e outras experiências acabaram
por desaparecer sob a violenta repressão do regime militar.
Com isso, um dos principais estudiosos da educação popular fora exilado, e mesmo no
exílio, Paulo Freire continuou a desenvolver sua proposta de alfabetização de adultos.
Já no ano de 1969, o governo federal organizou o Mobral -Movimento Brasileiro de
Alfabetização-, um programa voltado a oferecer alfabetização a amplas parcelas dos adultos
analfabetos. Sendo concebido como uma ação que conseguiria extinguir o problema do
analfabetismo. Mas o Mobral quase não era articulado com o sistema de ensino básico e
acabou por ser desacreditado nos meios políticos e educacionais, sendo extinto em 1985 com
o fim do regime militar. (PORCARO, 2006)
A história da educação brasileira nos últimos 70/80 anos permite reconhecer a
existência de um movimento de educação de adultos, que assumiu e produziu diferentes
configurações em cada período, mas em todos eles houve relações de cooperação e conflito
com os governos. Segundo Di Pierro (2005, p. 1130) “Desde os anos de 1960, sua influência e
participação na execução de políticas públicas foram mais intensas nos períodos de vigência
do regime democrático e junto a governos de orientação progressista”.
Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001) afirmam que conforme a história foi nos contada, o
lugar da educação de jovens e adultos pode ser compreendido como marginal, como cunha
Elias a EJA seria os outsiders no meio educacional, “sem maior interesse do ponto de vista da
formulação política e da reflexão pedagógica” (p.58).
Em 2003, o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva realizou uma mudança
discursiva, em que a alfabetização de jovens e adultos passou a ser mencionada como
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prioridades governamentais. Di Pierro (2005, 1128-1129) relata que nesse governo a EJA
conta com recursos limitados
[...] e operando com um conceito estreito de alfabetização, a Secretaria
Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo lançou o programa Brasil
Alfabetizado, desenvolvido de modo descentralizado pelos estados, municípios e
organizações sociais que a ele aderiram. Para legitimá-lo, foi convocada uma
comissão nacional de caráter consultivo, com participação de representantes da
sociedade civil, reabrindo-se assim o diálogo interrompido na década anterior.

Segundo Paiva (2006) o Governo brasileiro, atento aos reclamos da sociedade sobre os
direitos dos sujeitos da EJA, em 2004 investiu nas políticas da EJA, “entendendo que um
programa de alfabetização, sem garantir o direito à continuidade, é pouco para fazer justiça
social a tantos excluídos do direito à educação.” (p. 4) Assim, ficou estabelecido que a
continuidade de estudos era uma das metas da EJA. Essa nova forma de pensar a EJA nas
políticas públicas é fruto da luta social organizada pela comunidade civil.
Em um país em que o acesso à educação ainda mostra-se seletivo, a identidade
político pedagógica da educação de jovens e adultos não foi construída com
referência às características psicológicas ou cognitivas das etapas do ciclo de vida juventude, maturidade, velhice-, mas sim em torno de uma representação social
enraizada, de um lado, no estigma que recai sobre os analfabetos nas sociedades
letradas e, de outro, em uma relativa homogeneidade sociocultural dos educandos
conferida pela condição de camponeses ou migrantes rurais -ou sua descendência- e
trabalhadores de baixa qualificação pertencentes a estratos de escassos rendimentos.
P. (DI PIERRO, 2005, p. 1120)

Di Pierro (2005, p. 1129) relata que em 2004, quando ocorreu a troca de ministros da
educação, algumas das limitações que havia na proposta anterior começaram a ser superadas
como a elevação do orçamento para a educação básica no ano de 2005, e isso se deve a:
[...] reunião dos diferentes programas do MEC na Coordenação de Educação de
Jovens e Adultos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade –SECAD-, e a inclusão da modalidade no projeto remetido ao
Congresso para o fundo de financiamento da educação básica –FUNDEB-, que
substituirá o FUNDEF a partir de 2006.

Brasil (2008) relata que pensar sujeitos da EJA é trabalhar com e na diversidade. Mas
para que isso seja possível é necessário que os profissionais que optem por trabalhar nessa
modalidade, conheça, estude, pesquise, reflita sobre esse campo de atuação. A diversidade
que constitui a nossa sociedade abrange jeitos diferentes de ser, viver e pensar. Ainda segundo
Brasil (2008, p. 4) a consciência do direito à educação cresce entre a população jovem e
adulta excluída do sistema escolar:
[...] e faz com que suas demandas sejam consideradas na conformação de projetos
político-pedagógicos e de políticas públicas a eles destinadas. Quem são esses
sujeitos? Como se expressam no mundo? Onde estão no território brasileiro? O
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que fazem? Como produzem a existência? Quais são seus desejos e expectativas?
Que projetos de vida manifestam?

E para que isso ocorra no “chão” da escola, existe a tarefa de reconfigurar os
currículos das escolas. Mas anterior a isso, impõe-se a necessidade de rever os currículos da
formação docente inicial e continuada. Porque por meio da formação, professores poderão
revelar seus fazeres e ressignificar suas práxis pedagógicas.
À formação inicial e continuada de professores, contribuirá para a qualidade do
ensino. Essa contribuição poderá gerar permanência dos alunos no processo escolar. Pois,
podemos acreditar que os professores ao saber como deve ser o tratamento dispensado aos
estudantes que, na condição de “não-crianças”, já têm ou ainda não têm expectativas muito
claras quando retornam as salas de aula fará com o aluno tenha a competência de ler e
escrever sua própria história, de sua passagem pelo mundo. (BRASIL, 2008).
No que tange aos recursos humanos, ainda há um grande desafio no Brasil em
relação à formação de professores e gestores que atuam na EJA. Apesar de todo o
esforço dos sistemas na formação continuada de professores de redes públicas, é
tímido o resultado desse investimento. Quanto à formação inicial em nível
superior, uma grande lacuna existe nas licenciaturas quanto ao reconhecimento da
EJA como lócus de formação específica. Mesmo na formação de pedagogos,
considerando o elevado número de cursos superiores existentes no país (mais de
mil e quinhentos), são poucos aqueles que, sistematicamente, assumem a formação
de educadores de jovens e adultos (menos de 2%). É de reconhecer as iniciativas
pontuais e crescentes de vários desses cursos ao incluir disciplinas que abordam a
EJA e/ou ao criar núcleos que dinamizam a prática e a formação específica desse
educador. (BRASIL, 2008, p. 7).

Nesta perspectiva, esse trabalho tem como objeto de estudo a EJA nos currículos dos
cursos de Licenciatura em Educação Física no Estado de Mato Grosso. Justifica-se o estudo
levando em consideração que o número de analfabetos a partir de 15 anos ou mais encontra-se
em 6,5% da população do nosso estado segundo dados do IBGE (2017). Com isso, é
necessário que os cursos de licenciatura preparem seus alunos/ futuros professores para
atender esse público, ou mais uma vez estes estarão à margem da nossa sociedade.
Vale ressaltar que o foco desse estudo, são os currículos dos cursos de Licenciatura em
Educação Física, pois estes também precisam formar profissionais para atender esse público
que apresenta características próprias.
Para Silva e Arruda (2012, p. 13) existem fatores que interferem na permanência desses
indivíduos em sala de aula “devido à sobrecarga de trabalho extensivo, professores sem uma
qualificação adequada ao educando do EJA tem contribuído cada vez mais para a exclusão
social do que para a formação educacional”. Por isso partimos da problemática de como a
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EJA está inserida nos currículos dos curso de licenciatura em Educação Física em MT? Pois a
formação do docente não interfere somente no aprendizado do educando, mas também na sua
permanência em sala de aula, logo, os cursos precisam preparar seus futuros docente para
atender esse público.
É de extrema importância ter docentes capacitados para atender esses indivíduos pois a
medida que todos aprendem, ocorre a escolarização que contribui para a humanização e,
portanto, para a redução das desigualdades sociais. (PIMENTA, 2002).
Portanto, a partir de várias inquietações que surgiram, definimos como o objetivo
central desse estudo analisar se há a inserção da EJA nos currículos dos curso de licenciatura
em Educação Física no estado de Mato Grosso.

2 Metodologia
Ao realizar uma pesquisa devemos dialogar as nossas ideias com a teoria,
interrelacionando o problema com os conceitos e a metodologia, pois são aspectos
fundamentais para sua efetivação. Portanto, a pesquisa, além de englobar o conhecimento e o
domínio dos conteúdos técnicos e científicos acumulados pelo homem, envolve as
características e peculiaridades do pesquisador que delineia o diferencial de cada pesquisa
desenvolvida.
Partindo desse pressuposto, este estudo caracteriza-se como sendo de natureza
qualitativa, realizada por meio de analises documentais. Os documentos selecionados para
realizar esse estudo foram os Projetos Pedagógicos de Cursos –PPC-.
Os passos para se chegar a esses projetos foi primeiro procurar no site do E-MEC as
Instituições de Ensino Superior que oferecem presencialmente os cursos de Licenciatura em
Educação Física no Estado de Mato Grosso. Feito isso, partimos para a outra etapa, que foi
procurar pelos projetos pedagógicos desses cursos pela internet. De 14 Instituições que
oferecem o curso, apenas 12 destas disponibilizam seus projetos de cursos de Licenciatura em
Educação Física na internet e são esses que analisamos nesse estudo. Entretanto, encontramos
apenas a presença da EJA em 4 destas Instituições de Ensino Superior –IES-.
Nesta fase do estudo, realizamos uma primeira organização do material coletado em
pastas, quando tornou-se necessário para cada PPC de forma analítica. Todos os documentos
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eram arquivados em pastas ao mesmo tempo em que prosseguíamos com à coleta. As leituras
e fichamentos tiveram papel central nessa fase. Para cada documento foi criada uma ficha de
leitura contendo quantas vezes surgiu as palavras “educação de jovens e adultos”, resumo,
PPC de qual Instituição, além de algumas transcrições de trechos que poderiam ser utilizados
posteriormente. Segundo Pimentel (2001, p.183):
Organizar o material significa processar a leitura segundo critérios da análise de
conteúdo, comportando algumas técnicas, tais como fichamento, levantamento
quantitativo e qualitativo de termos e assuntos recorrentes, criação de códigos para
facilitar o controle e manuseio.

3 Análise dos Dados
Neste item, apresentaremos os resultados do estudo. Como fizemos a escolha pela
técnica da análise documental para a coleta de dados, exibiremos, primeiramente, os
resultados referentes a identificação dessas instituições. A partir de busca realizada no E-MEC
encontramos no Estado de Mato Grosso 14 Instituições de Ensino Superior que oferece o
curso de Licenciatura em Educação Física de forma presencial, sendo que apenas 2 dessas IES
não possuíam seu PPC de curso disponível na internet, dessa forma, inviabilizou a
identificação se essas 2 instituições possuem no seu PPC a EJA enquanto disciplina, ou
elemento que deve fazer parte da formação do aluno/futuro professor.
Dentre os dados encontrados, se torna relevante apresentar um dos itens de identificação
que se refere ao nome das IES que oferecem o curso de Licenciatura em Educação Física, a
cidade e o ano do PPC disponibilizado na internet como veremos a seguir:

Instituição de Ensino que oferece

Cidade

Ano do PPC Encontrado

o Curso de Licenciatura em
Educação Física
AJES

Juína

2018

EDUVALE

Jaciara

FACEM

Sorriso

2017/2

FAIESP

Rondonópolis

2018

Não disponível pela internet
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FASIPE

Sinop

2017/2

FAUC

Cuiabá

2017/2

FCARP

Araputanga

2018/2

FQM

Quatro Marcos

2017/1

La Salle

Lucas

do

Rio

2018/1

Verde
UFMT

Cuiabá

2011

UNEMAT

Diamantino

2015

UNIC

Cuiabá

2017

UNIVAG

Várzea Grande

UNIVAR

Não disponível pela internet

Barra do Garças

2018

(Disciplina optativa)
Fonte: Documentos analisados de cada IES.

No quadro apresentado é possível notar que os PPCs de cursos tem sido atualizados
frequentemente, com exceção da UFMT, que há 7 anos não atualiza o seu PPC na rede
mundial de computadores.
Agora, apresentaremos as 4 IES que possuem em seu PPC a disciplina EJA no seu
currículo.
Instituição

de

Ensino

que

oferece no curso de Educação

Carga horária da
disciplina

Física a modalidade EJA

Quantas

vezes

a

palavra

Educação de Jovens e adultos
apareceu no PPC

AJES

60h

1 citação

UNIVAR

80h

12 citações

UNIC- Cuiabá

40h

21 citações

FAIESP

40h

1 citação

(Disciplina optativa)

Fonte: Documentos analisados de cada IES.

Como ficou visível de se perceber no quadro acima, das 12 instituições que
disponibilizam este documento na rede mundial de computadores, apenas 4 delas citam a
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modalidade de Educação de Jovens e adultos em seu PPC. Sendo que dessas 4 Instituições
apenas 3 delas possui uma disciplina obrigatória que trata da Educação de Jovens e Adultos.
A UNIVAR, oferece a disciplina em sua grade, entretanto, a mesma não faz parte do rol de
disciplinas obrigatórias, e sim, disciplinas optativas.
A partir desse momento, apresentaremos, como cada uma dessas IES apresentam a EJA
no seu PPC. A AJES –Faculdade Noroeste do Mato Grosso- localizada em Juína, oferece o
curso de Licenciatura em Educação Física, e o tempo de integralização do mesmo é de no
mínimo 8 semestres e no máximo 12 semestres. O curso é ofertado apenas no período noturno
e possui carga horária de 3420 horas. O que ultrapassa a carga horária mínima de 2800 horas.
(BRASIL, 2002). Essa ampliação na carga horária do curso, possibilita uma estrutura com
maior enfoque em modalidades e especificidades da educação que por vezes são esquecidas
nos cursos de formação inicial de licenciados. A disciplina é denominada “Prática Pedagógica
IV - Educação de Jovens e Adultos (EJA)” e possui carga horária de 30 horas teórica e 30
horas prática. Totalizando 60 horas. Embora entendemos como relevante tanto a carga
horária, quanto a oferta de uma disciplina que volte-se a formação de profissionais
capacitados para atender a um público com uma diversidade de histórias e anseios, essa IES
não apresenta no seu documento, a sua ementa, e nem o referencial teórico em que se apoia
para trabalhar com a disciplina, e isso impossibilita uma análise pormenorizada, por isso o
termo Educação de Jovens e Adultos aparece uma única vez, já que ocorre apenas no nome da
disciplina.
A outra IES que apresenta no seu escopo do PPC a Educação de Jovens e Adultos é a
UNIVAR –Faculdades Unidas do Vale do Araguaia- localizada em Barra do Garças, e seu
PPC foi atualizado e disponibilizado na rede mundial de computadores nesse ano de 2018.
Essa Instituição, oferece a disciplina de forma optativa, com carga horária de 80 horas, e cita a
mesma por 12 vezes no corpo do seu PPC. O curso é ofertado no período noturno, e o tempo
mínimo para integralização do curso é de 4 anos e máximo de 7 anos, devendo ser cumprida a
carga horária de 3267 horas. Como visto acima, também, essa IES, apresenta uma carga
horária superior a carga horária mínima sugerida pelas Diretrizes Curriculares.
No quadro em que apresentam a disciplina como optativa, assim eles a descrevem:
Disciplina
Educação
Física na EJA
(Educação de

Objetivos
Compreender
e
apresentar considerações
em relação às práticas

Competências e habilidades
relacionadas
Compreender
a
docência
do
componente curricular da Educação Física
na Educação Básica, tendo como
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Jovens
Adultos)

e

corporais na Educação de
Jovens
e
Adultos
subsidiando a prática
docente.

referência a legislação própria e as
orientações específicas nas Diretrizes do
Conselho Nacional de Educação para a
Educação de Jovens e Adultos.
Adotar condutas adequadas teóricaspráticas e diante das dimensões da
educação física como disciplina da
Educação de Jovens e Adultos.

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso UNIVAR- 2018.

A ementa da disciplina é descrita da seguinte maneira “Compreender e apresentar
considerações em relação às práticas corporais na Educação de Jovens e Adultos (EJA)
através da observação, adequação e análise do ensino. Promover a importância das práticas de
atividades físicas para a melhoria da qualidade de vida.” (PPC, 2018). Fica claro que os
alunos que optarem por cursar essa disciplina devem compreender e além disso, conseguir
apresentar práticas corporais a esse público especifico. Devem observar, analisar e fazer
adequações quanto ao grupo de sujeitos observados. Como trata-se da formação de
professores, seria necessário ainda a incorporação do ato de planejar e avaliar as aulas a serem
ministradas. Bem como, rever a promoção a importância, pois neste caso, existe um erro de
coerência no texto. Lembrando que a melhoria da qualidade de vida deve sim ser foco nas
aulas, mas a partir dos referências que o curso se utiliza, a formação de um sujeito crítico é
fundamental nessa perspectiva, para que saibam reivindicar o seus direitos.
Não podemos deixar de refletir sobre a oferta da disciplina como uma opção a ser
definida pelo aluno, já que, a EJA, é uma modalidade obrigatória na Educação Básica, não
deveria ser optativa o seu estudo, mas uma disciplina obrigatória que visa colaborar na
formação de profissionais competentes para atender esse público, que por vezes evadem o
espaço escolar, por falta de incentivo, e de profissionais que saibam lidar com essas
diferenças. Como já citado, Pimenta (2002) relata que docentes capacitados possibilita que
todos aprendam, o que pode acarretar em uma redução das desigualdades sociais, já que
sabemos que por meio dos estudos, muitas pessoas conseguem conquistar a tão sonhada
ascensão social.
A outra IES que encontramos que possui uma disciplina voltada para esse público é a
UNIC de Cuiabá, que reformulou o seu PPC nesse ano de 2017. O curso tem duração mínima
de 8 semestres, com carga horária total de 3200 horas e funciona apenas no período noturno.
A disciplina da EJA no curso de Educação Física de carga horária de 40 horas, e no corpo do
PPC a palavra Educação de Jovens e Adultos fora descrita por 21 vezes.
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No PPC (UNIC, 2017, p.41) do curso existe o destaque para a seguinte frase sobre a
EJA: “Considerando as habilidades e competências desenvolvidas ao longo do Curso e seu
perfil profissiográfico, o profissional formado em Educação Física pela UNIC poderá atuar
nas áreas de ensino em educação básica e ensino em educação de jovens e adultos.” Segunda
a LDB 9394 no seu Art. 37. Relata que “A educação de jovens e adultos será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio
na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da
vida.” Dessa forma, a EJA não está separada da educação básica, como o texto da UNIC
apresenta. É necessário compreender que a Educação Básica é composta por níveis –educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio-, entretanto, existem nesses níveis, modalidades e
especificidades que compõe a educação. O que torna preocupante, nesse caso, pois um erro
como esse, se levado para sala de aula, pode fazer com que o aluno/futuro professor não
compreenda a EJA como parte da Educação Básica.
Ainda encontramos no PPC dessa IES, a forma de organizar a disciplina. Na disciplina
denominada “Educação de Jovens e Adultos” a descrição é a seguinte:
Competência Geral: Conhecer e aplicar os fundamentos teóricos e metodológicos da
Educação de Jovens e Adultos adequados ao contexto de atuação. Competência
Técnica: Conhecer a Proposta Curricular para o ensino e a aprendizagem na
Educação de Jovens e Adultos e estabelecer relações com os pressupostos básicos da
área para subsidiar a definição de objetivos educacionais adequados ao contexto de
atuação. (PPC/UNIC, 2017, p. 46).

A citação encontrada no corpo do PPC coaduna com o que deve ser trabalhado
minimamente com os futuros professores que devem ser competentes para desempenhar suas
tarefas diárias.
Na disciplina Educação de Jovens e Adultos, eles apresentam 4 ementas. O que na
análise realizada do documento, não conseguimos compreender os motivos, já que a carga
horária não é fragmentada em semestres. Essa forma de apresentar as ementas não ocorre
apenas nessa disciplina, mas em diversas disciplinas que compõe o PPC do curso.
Ementa: As especificidades da Educação de Jovens e Adultos.
A avaliação e o conceito de "erro" na Educação de Jovens e Adultos. As concepções
teórico-metodológicas da Educação de Jovens e Adultos. O perfil dos alunos e os
desafios metodológicos para o professor da EJA
Ementa: Educação de Jovens e Adultos na perspectiva Freireana.
A democratização da cultura na perspectiva Freireana. Educação Bancária X
Educação Libertadora. Educação Libertadora como forma de proporcionar a
autonomia aos educandos.
Ementa: Pressupostos Básicos da Educação de Jovens e Adultos.

3072

A educação ao longo da vida/Os quatro pilares da educação: aprender a ser; aprender
a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver/ A educação profissionalizante no
Brasil. A Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos - 1º Ciclo do
Ensino Fundamental. Histórico e Políticas Públicas para a Educação de Jovens e
Adultos no Brasil - Parte III.
Ementa: Seleção e Organização de Conteúdos e Materiais Didáticos para as
turmas de Educação de Jovens e Adultos.
O uso da mídia impressa como recurso didático nas aulas de EJA. O uso de
acontecimentos locais recentes como ponto de partida para as aulas de EJA. O uso
de propagandas e rótulos de produtos nas aulas com turmas de EJA. (PPC/UNIC,
2017, p. 174)

Analisando a ementa, não fica claro, o contexto e a aplicabilidade do que se pretende
trabalhar, entretanto, fica nítido os conceitos que pretendem trabalhar em cada ementa. Vale
ressaltar, que todas as referências bibliográficas apresentadas, todas são voltadas para
alfabetização do aluno adulto. Não trazendo nenhum referencial pertinente a área especifica
da Educação Física. Não são muitos os estudiosos na área, que se debruçam sobre esse
assunto, mas temos obras como da Rosa Malena Carvalho que pode configurar-se como uma
referência para o curso, pois trata do objeto de estudo em questão.
A última IES que encontramos a EJA presente como disciplina no curso de Educação
Física é na FAIESP –Faculdade de ciências sociais e humanas Sobral Pinto- localizada na
cidade de Rondonópolis. Não foi possível encontrar o PPC do curso, e sim um catalogo
atualizado em janeiro desse ano de 2018. O curso é ofertado tanto no matutino como no
noturno. O curso tem carga horária total de 3200 horas a serem cumpridas ao longo de 8
semestres. A única coisa que apresentam nesse documento é que existe a disciplina de
Educação de Jovens e Adultos no curso de Licenciatura em Educação Física e ela possui
carga horária de 40 horas. Por isso, essa palavra foi encontrada apenas uma vez quando
procurada.
Ao realizar a análise desses documentos, identificamos que todos os cursos que
apresentam a disciplina de Educação de Jovens e Adultos, possuem carga horária superior a
carga horária apresentada como mínima nas diretrizes curriculares. Também esses cursos já
possuem tempo mínimo de integralização de 8 semestres, o que ainda não é regra. Conforme a
DCN de 2015, a partir de 1 de julho de 2017 todos os cursos de licenciatura no Brasil
deveriam ser de no mínimo 8 semestres, essa DCN foi adiada para 1 de julho de 2018 e nesta
data, adiaram até 2021 essa ampliação.
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Já os cursos que não possuem a EJA como disciplina possuem carga horária semelhante
aos que possuem essa disciplina. Apenas a FCARP possui carga horária bem inferior as
demais, ficando em 2820 horas.
Em se tratando dos nomes das disciplinas, interessante analisar, que nenhuma das
disciplinas, apresentam a Educação Física como parte do nome. Deixando apenas a
modalidade Educação de Jovens e Adultos, o que não remete que a disciplina tem enfoque na
área da Educação Física. Vale ressaltar que o número de Instituições que oferecem nos cursos
de Licenciatura em Educação Física a disciplina de EJA ainda é ínfimo, levando em
consideração o número de pessoas que permanecem fora das salas de aulas e que a qualquer
momento pode retornar os estudos.

4 Considerações Finais
Concluímos que apesar do Estado de Mato Grosso possuir um índice de pessoas que
deveriam estar em sala de aula e não estão, configurando-se assim um público de EJA ao
retornar os estudos, as IES precisam em seus cursos de Licenciatura em Educação Física,
refletir, de que maneira, essa modalidade pode fazer parte do universo dos temas a serem
trabalhados em sala de aula, já que, estes futuros professores, poderão atuar nessa modalidade
de ensino. E estar bem preparado para tal atuação pode fazer com que o aluno permaneça na
escola, melhorando o seu rendimento e o seu protagonismo. Já que não podemos tratar o
aluno da EJA como alunos que poucas experiências ainda viveram para partilhar em sala de
aula.
A EJA assim como outras modalidades de ensino, ou especificidades devem fazer parte
das discussões e atuações da formação pré profissional desses alunos. Pois depois de formado,
os alunos não devem viver de tentativas de acertos e erros para aprender a lidar com esse
público, ou outros, como os quilombolas, a educação do campo, o sistema prisional, a
educação indígena, etc.
Oferecer uma disciplina não é a única maneira de fortalecer essa formação, os cursos
podem repensar outras maneiras de atingir esse objetivo, mas fica claro com esse estudo, que
é necessário que os cursos revejam a sua atuação e o mercado de trabalho. Pois se há campo
de atuação, os futuros professores, precisam ter competência para tal.
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Repensar essa ação dentro do espaço universitário, favorecerá a educação básica. Já que
o professor, terá conhecimentos básicos para manter sua práxis pedagógicas alinhada ao
sujeitos de direito da EJA. Não os deixando a margem, como vem sendo tratados, pois muito
dos professores que ministram aula para esse público, só trabalham com estes, para completar
sua carga horária. E mais uma vez, dessa forma, esses sujeitos, são excluídos do processo.
Deixamos aqui, o convite para outros estudos na área com enfoque nas diversas
modalidades e especificidades da educação, pois quanto mais estudarmos esses campos de
atuação e a formação inicial e continuada, maiores contribuições e novas atuações poderemos
oferecer a todos os sujeitos que estão na escola.
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RESUMO:
Neste texto evidenciamos a implantação da primeira escola municipal de Educação Básica Cuiabana de Tempo
Integral da Rede Municipal de Cuiabá e buscamos registrar as experiências Curriculares e Vivências
Pedagógicas na EMEB Cuiabana de Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo Arruda Martins.
Procuramos apresentar o percurso da Educação Integral no Brasil como um processo histórico bem como a
legislação e normas pertinentes à implantação da escola de tempo integral no município de Cuiabá.
Consideramos que a concepção de Educação de Tempo Integral implica em uma atuação sistêmica e
contextualizada de tempos, espaços e oportunidades educativas, ou seja, na união entre o currículo formal e a
vida.
Palavras - chave: Escola de Tempo Integral. Experiências Curriculares. Vivências Pedagógicas. Cuiabá

1 APRESENTAÇÃO

A Educação Integral no Brasil tem suas origens históricas, ainda que não
exclusivamente, nos ideais democráticos do educador Anísio Teixeira, em meados do século
passado. Vamos perceber que esse pensamento teve influência decisiva da pedagogia
marxiana, descrita por Mário Alighiero Manacorda, baseada nos estudos de Marx (1844). Para
ele o ensino deve começar antes do trabalho, como uma forma de estabelecer o poder político
democrático. Há necessidade de abolir a unilateralidade do homem para poder atingir seu
pleno desenvolvimento e omnilateralidade. (SANTOS; VILA, 2003).
Nesse sentido, unilateralidade, entende-se o homem reduzido à máquina, a condição de
vida desumana de mutilação e alienado. Frente a essa condição é necessário restituir sua
omnilateralidade, desenvolvimento total, completo, multilateral.
Também a Constituição Federal de 1988, reiterada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (BRASIL, ECA, 1990), apontam que a “A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho” (Brasil, CF Art. 205, 1988).
Nos anos de 1990, pronuncia-se com força legal através da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDBN/1996, cujo texto aponta para o aumento progressivo da jornada
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escolar na direção do regime de tempo integral, valorizando as iniciativas educacionais extraescolares e a vinculação entre o trabalho escolar e a vida em sociedade. (BRASIL, 1996).
Criado no ano de 2007, no governo do então presidente da República brasileira Luís
Inácio Lula da Silva, o programa Mais Educação tinha como foco a ampliação da jornada
escolar e a reorganização curricular, visando um processo pedagógico que conectasse áreas do
saber à cidadania, ao meio ambiente, direitos humanos, cultura, artes, saúde e educação
econômica. Nesta perspectiva, o Mais Educação aumentava a oferta educativa nas escolas
públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em macrocampos, por
exemplo, cultura e artes e educação econômica. (BRASIL, 2007).
A Lei nº 13.005/2014 do Plano Nacional de Educação de 2015, apontou que seria
preciso “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50%(cinquenta por cento) das
escolas públicas de forma a atender, pelo menos, 25%(vinte e cinco por cento) dos alunos da
educação básica. (BRASIL, 2015).
Em 2016, no entanto, sob o governo de Michel Temer (MDB), o programa foi
substituído pelo Novo Mais Educação, com foco no reforço escolar de Língua Portuguesa e
Matemática no Ensino Fundamental. (BRASIL, 2016).
Embora modificado pelo novo plano, Novo Mais Educação, o Plano Municipal de
Educação de Cuiabá, 2015 assegurou em sua meta nove ampliação da jornada escolar dos
estudantes da rede Municipal como meio de redimensionar e enriquecer a estrutura
organizacional da escola, com novos espaços, oferecendo maior tempo de permanência aos
alunos, como estratégia para garantir uma educação pública inclusiva e de qualidade.
(CUIABÁ, 2015).
Por uma perspectiva de formação humana ao longo da vida, a SME tomou como
princípio os quatro pilares da educação para o século XXI. Esses pilares foram apontados no
relatório “Educação: um tesouro a descobrir”, sob a organização de Jacques Delors (1996):
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. (SME, 2019, p.
3).
Assim a concepção de educação integral, entendida e assumida pela SME compreende a
formação integral dos sujeitos, de modo a atender as diversas habilidades, competências e
conhecimentos exigidos no mundo contemporâneo, ou seja, uma nova concepção em que
todos possam descobrir e fortalecer o seu potencial criativo, uma escola que se fundamenta no
protagonismo da criança e dos jovens e de seus projetos de vida. (SME, 2019, p. 4). Dessa
maneira, pensar o estudante como produtores de cultura e conhecimento fortalece o processo
de ampliação dos tempos e espaços educativos.
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Nessa perspectiva Daniela Aparecida Zanetti e Marilu Marqueto Rodrigues (2017),
destacam que “pensar o contexto educacional como espaço narrativo, onde os alunos possam
ser reconhecidos como produtores das suas próprias narrativas ressignificam as relações e o
espaço em que estão inseridos”.
Nesse sentido, aconcepção de educação integral de Jaqueline Moll que está pautada na
integração das escolas aos territórios, torna-se fundamento da instituição da primeira escola
municipal de Tempo Integral de Cuiabá. Para essa autora, a educação deve ser pensada na
perspectiva das comunidades e ampliar as interações dos estudantes, bem como suas
oportunidades educativas.
Para tanto, as escolas devem ser co-autoras das políticas educacionais, trazendo o
repertório, as características e as necessidades dos sujeitos e de seus territórios para o centro
do projeto pedagógico.
Moll (2018) é também defensora de que a educação integral não é somente uma
tecnologia social, mas uma nova forma de viver a vida.
“Estamos falando de uma mudança de paradigma, de uma nova forma de pensar
nossas relações sociais, pressupondo horizontalidade nos processos educativos,
valorização dos saberes comunitários no currículo e uma efetiva ação intersetorial
para garantir os direitos sociais dos indivíduos”, (MOLL, 2018).

Nesses aspectos a EMEB Cuiabana de Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo
Arruda Martins, tornou-se projeto piloto em “Rede” como locus inicial dessa experiência.

2 EXPERIÊNCIAS CURRICULARES NA EMEB CUIABANA DE TEMPO
INTEGRAL PROFESSORA FRANCISCA FIGUEIREDO ARRUDA MARTINS
Com o redimensionamento de ampliar o tempo e espaço, a EMEB Cuiabana de Tempo
Integral Professora Francisca Figueiredo Arruda Martins, dilata estratégias para garantir uma
educação pública inclusiva e de qualidade.
Nesse sentido o cotidiano que permeia a escola está alijado num processo de
permanência integral, em que estudantes e profissionais experimentam e vivenciam múltiplos
saberes exigidos no mundo contemporâneo, abrindo espaço aos estudantes de maneira a
fortalecer o potencial criativo, o protagonismo e os seus projetos de vida.
Os espaços são preparados dentro de um currículo ampliado em que a sombra de uma
árvore torna-se espaço privilegiado de aprendizagem, trocas e indagações. Nesse contexto os
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estudantes são vistos como cidadãos sujeitos sociais e históricos, criadores e produtores de
cultura. Coaduna desse pensamento Sonia Kramer (1999).
As crianças são seres sociais, têm uma história, pertencem a uma classe social,
estabelecem relações segundo seu contexto de origem, têm uma linguagem, ocupam
um espaço geográfico e são valorizadas de acordo com os padrões do seu contexto
familiar e com a sua própria inserção nesse contexto. Elas são pessoas, enraizadas
num todo social que as envolve e que nelas imprime padrões de autoridade,
linguagem, costumes. (KRAMER, 1999, p. 3).

Nesse sentido pensar no papel social da educação nos leva a perceber e tratar a criança
como sujeito cidadão com capacidades de pensar o mundo e dele cuidar. Nesse contexto,
exige-se da professora ou professor, pautados em Celéstin Freinet (1973) “uma compreensão
sobre o processo do ensino como colaborativo, coletivo, compartilhado, coparticipativo”. Por
esses fundamentos a professora ou professor são mediadores da cultura humana. ( FREINET,
1973, apud Girotto; Revoredo,2011).
Nessa proposição o currículo é organizado e contempla um currículo capaz de
relacionar o desenvolvimento humano e as aprendizagens à vida dos alunos, superando a
fragmentação de disciplinas e dando concretude ao processo educativo por meio de um
currículo integrado, pautado pelos eixos da equidade, contemporaneidade, educação inclusiva
e sustentabilidade. (CUIABÁ, 2019).

3 VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA EMEB CUIABANA DE TEMPO INTEGRAL
PROFESSORA FRANCISCA FIGUEIREDO ARRUDA MARTINS
Numa superação de práticas de fragmentação de disciplinas a EMEB Cuiabana de
Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo Arruda Martins, pauta seu planejamento pela
metodologia de projetos por permitir uma abordagem diversificada e interdisciplinar das áreas
do conhecimento.
Nessa perspectiva, os estudantes, cidadãos sujeitos sociais e históricos, protagonistas
da sua história, ocupam o centro das discussões e suas necessidades e se constituem como
elementos para o planejamento das atividades. Com eles e elas, são elaborados e
desenvolvidos enquetes e pesquisas para resolução de problemas, a exemplo a participação
nas atividades da Base Diversificada, a organização do recreio, a problemática da violência,
do bullying na escola e nos meios sociais.
Por essa configuração, a escola vai desenhando suas práticas num cenário democrático
e de participação de todas e todos.
Nesse organograma, há a promoção do diálogo em sua perspectiva social mais ampla,
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promovendo uma educação o quanto mais próximo do adequado à realidade contemporânea
cuiabana, mato-grossense e brasileira.
Ensinar, como nos disse Paulo Freire, é um ato de amor, e o processo educativo
formativo para a sociedade conectiva contemporânea deve permear um currículo aberto em
que os estudantes consigam formar sua própria conduta. Assim o processo ensino
aprendizagem na Escola Cuiabana de Tempo Intergral Professora Francisca Figueiredo
Arruda Martins, permeia possibilidades de sentido e significado em que as experiências são
visibilizadas, trocadas e respeitadas.
Pedagogicamente, as vivências são transformadas em práticas educativas de
expedições, projetos e curriculo. A sensibilidade da escuta da professora e professor torna-se
essencial nesse modelo de educação plena e, estratégias múltiplas são pensadas para que
todas e todos os estudantes tenham o direito à aprendizagem, garantido.
Por essas premissas de plenitude, a criança participa das atividades sociais escolares,
de saúde e higiene, de cuidados alimentares e culturais. Integra às ações educacionais
pedagógicas do processo ensino aprendizagem, o banho, a escovação dentária, o descanso, o
sono, as principais refeições do dia como: café da manhã, almoço e lanche da tarde.
Nessa organização pedagógica a prática educativa garante espaço e tempo
organizativo que contempla dez horas diárias de aula, em que estudantes e profissionais da
educação se reinventam e, o conhecimento é conquistado numa narrativa dinâmica da
construção e reconstrução dos processos criativos educacionais.
Há nesse contexto possibilidades de um encontro fecundo com a diversidade cultural,
oportunizando estudos, pesquisas que nutrem a criatividade dos envolvidos, a partir das
diferenças, igualdades e peculiaridades do nosso cotidiano, da nossa cultura, favorecendo,
como disse Regina Machado (2004) à “consciência de nossa identidade”. Nessa perspectiva
a rotina pedagógica está alicerçada nos eixos da equidade, contemporaneidade, educação
inclusiva e sustentabilidade.
A rotina pedagógica da Escola de Tempo Integral é diversificada envolvendo
atividades escolares e lúdicas que oportunizam aos estudantes a convivência em grupo, o
desenvolvimento da sua autonomia, confiança, segurança, organização e responsabilidade.
Por essas premissas, a concepção de Educação de Tempo Integral implica em atuação
sistêmica e contextualizada de tempos, espaços, conhecimentos e oportunidades educativas,
ou seja, na união entre o currículo formal e a vida.

4 CONSIDERAÇÕES
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Ao analisarmos a instituição da escola de tempo integral na Rede Municipal de Cuiabá,
averiguamos que a EMEB Cuiabana de Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo
Arruda Martins, tornou-se projeto piloto em “Rede” como locus inicial dessa experiência.
Contextualizando a Educação Integral no Brasil observamos que teve suas origens
históricas, ainda que não exclusivamente, nos ideais democráticos do educador Anísio
Teixeira, em meados do século passado.
Embora, a política federal de educação integral tenha sido modificado pelo novo plano
do governo vigente, o Novo Mais Educação, o Plano Municipal de Educação de Cuiabá,
assegurou em sua meta oito ampliação da jornada escolar dos estudantes da rede Municipal
como meio de redimensionar e enriquecer a estrutura organizacional da escola, com novos
espaços, oferecendo maior tempo de permanência aos alunos, como estratégia para garantir
uma educação pública inclusiva e de qualidade.
O cotidiano que permeia a escola está alijado num processo de permanência integral, em
que estudantes e profissionais experimentam e vivenciam múltiplos saberes exigidos no
mundo contemporâneo, abrindo espaço aos estudantes de maneira a fortalecer o potencial
criativo, o protagonismo e os seus projetos de vida.
Os espaços são preparados dentro de um currículo ampliado. O currículo é organizado e
contempla um currículo capaz de relacionar o desenvolvimento humano e as aprendizagens à
vida dos alunos, superando a fragmentação de disciplinas e dando concretude ao processo
educativo por meio de um currículo integrado, pautado pelos eixos da equidade,
contemporaneidade, educação inclusiva e sustentabilidade.
Numa superação de práticas de fragmentação de disciplinas a EMEB Cuiabana de
Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo Arruda Martins, pauta seu planejamento pela
metodologia de projetos por permitir uma abordagem diversificada e interdisciplinar das áreas
do conhecimento.
Nessa perspectiva, os estudantes, cidadãos sujeitos sociais e históricos, protagonistas da
sua história, ocupam o centro das discussões e suas necessidades e se constituem como
elementos para o planejamento das atividades.
Pedagogicamente, as vivências são transformadas em práticas educativas de
expedições, projetos e curriculo. A sensibilidade da escuta da professora e professor torna-se
essencial nesse modelo de educação plena e, estratégias múltiplas são pensadas para que
todas e todos os estudantes tenham o direito à aprendizagem, garantido.
Nessa organização pedagógica a prática educativa garante espaço e tempo
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organizativo que contempla dez horas diárias de aula, em que estudantes e profissionais da
educação se reinventam e, o conhecimento é conquistado numa narrativa dinâmica da
construção e reconstrução dos processos criativos educacionais.
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Resumo:
A integração entre o ensino de língua e conteúdo (CLIL) na educação formal tem chamado a atenção da Europa
e ao longo do tempo espalhou-se pelo mundo todo. Apesar de ainda haver muitos questionamentos e poucas
pesquisas sobre o tema, tornou-se um assunto relevante em eventos acadêmicos frente à metodologias de ensino
e à educação bilíngue. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de ensino através da
abordagem CLIL(Content and Language Integrated Learning), em desenvolvimento no Centro de Idiomas do
Instituto Federal de Rondônia Campus Colorado do Oeste para acadêmicos de Zooctenia e profissionais da área
de produção animal. Espera-se que esta metodologia incentive os participantes à compreender que, aprender um
idioma aliado ao conteúdo enriquece a aprendizagem. Além disso, espera-se fortalecer a participação dos alunos
em programas de mobilidade estudantis internacionais ofertados pela Instituição de origem ou por outras
Instituições
Palavras-chave: CLIL. Ensino. Língua Inglesa. Produção Animal.

1 Introdução
O Instituto Federal de Rondônia ― IFRO originou-se como resultado da integração da
Escola Técnica Federal de Rondônia com a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do
Oeste, por meio da Lei n.º 11.892, de 29/12/2008. Na atual conjuntura, possui uma Reitoria
com sede em Porto Velho e nove Campus.
O Instituto tem um amplo leque de serviços. Na dimensão Ensino, oferece educação
profissional técnica de nível médio, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas,
bacharelados, programas de pós-graduação latu e strictu sensu, cursos de extensão e cursos de
formação inicial e continuada. Neste contexto, participa dos programas governamentais de
formação e garante certificação de conhecimentos pelo Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem).
Na busca de inovações tecnológicas e difusão de conhecimentos científicos, promove
pesquisa básica e aplicada e desenvolve atividades de extensão, em conformidade com os
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princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica e em articulação com o mundo
do trabalho e os segmentos sociais.
Atualmente o Campus Colorado do Oeste, além dos cursos técnicos e tecnológicos,
oferece uma diversidade de cursos dos campos agropecuário e educacional, bem como presta
serviços de extensão rural. Possui cerca de 1200 alunos matriculados nos cursos de
Engenharia Agronômica, Zootecnia, Gestão Ambiental, licenciatura em Ciências Biológicas,
Técnico em Agropecuária Integrado do Ensino Médio. Desde a sua criação, como Escola
Agrotécnica, vem exercendo importante papel na articulação de agentes públicos e privados
da região, no sentido de buscar o desenvolvimento socioeconômico regional, de forma
parceira, cooperativa e sustentável, informações essas, contidas no Projeto Pedagógico do
Curso.
A instituição possui uma infraestrutura de referência para a área das ciências agrárias
na região norte, que resulta na existência de atualmente 10 grupos de pesquisas, envolvendo
todas as áreas do conhecimento promovendo inovação tecnológica. É importante destacar que
a Instituição está em fase de fomento das ações de Internacionalização rumo à Educação
Bilíngue, possui diversas parcerias com Instituições Nacionais e Internacionais para
Mobilidade estudantil, cujos requisitos principais para seleção são participar de grupos de
pesquisas e participação em cursos de Língua Estrangeira.
O desafio da IFRO frente à educação bilíngue e socialização dos resultados das
pesquisas desenvolvidas especialmente no campus é a baixa proficiência em língua inglesa,
bem como baixo número de docentes proficientes. O centro de idiomas conta somente com 2
professores de Inglês e 1 de espanhol, para atender a tríade ensino-pesquisa-extensão, com
carga horária de 40 horas semanais. Assim, é preciso repensar em métodos de ensino que
alavanquem o aprendizado dos alunos em inglês na sua respectiva área atual ou futura de
atuação profissional, com o apoio de toda a gestão escolar.
O objetivo geral deste trabalho é introduzir o método de ensino-aprendizagem de
inglês e conteúdos integrados da área de produção animal (CLIL), para que assim, os
participantes ampliem seus conhecimentos de inglês, de modo a se sentirem seguros para
interagirem nas diferentes situações que surgem em suas vidas, principalmente no seu
desempenho profissional. Já os específicos abordam fortalecer as ações de políticas
linguísticas do IFRO/Campus Colorado com a comunidade escolar; contribuir com a
formação dos profissionais na área de produção animal; aumentar a produção acadêmica;
divulgar os resultados obtidos em eventos de formação sobre a metodologia CLIL;
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A internacionalização do ensino pode ser conceituada como o processo de integrar
dimensões internacionais, interculturais ou globais na missão, na função ou na proposta de
uma instituição de ensino superior Yonezawa (2013). Mesmo que o cenário universitário seja
heterogêneo, com Instituições de Ensino Superior (IES) de tamanhos e vocações diferentes, a
internacionalização do ensino superior destaca-se como um interesse comum e deve – quando
adotada – ser abraçada pelas lideranças institucionais, governanças, unidades acadêmicas,
estudantes e todas as instâncias de suporte e de serviços acadêmicos Hudzik (2011).
A expansão do uso da língua inglesa – que a faz ser considerada língua global ou
internacional – impõe uma reflexão sobre as práticas pedagógicas vigentes, considerando-se
os novos desafios e conflitos que surgem entre o global e o local. É necessário também que se
compreenda melhor a perspectiva dos estudantes, os anseios, receios e crenças deles com
relação ao papel do inglês no mundo atual. Da perspectiva da aprendizagem do idioma, há que
se considerar a importância do desenvolvimento das diversas habilidades necessárias para a
proficiência na língua – como habilidades de fala, de escuta e de compreensão de textos.
Dessa forma, torna-se necessário enfatizar o ensino do inglês, a exemplo do que
ocorreu em outros países que já o fizeram por motivo semelhante. A necessidade de investir
no ensino de línguas adicionais na Comunidade Europeia fez com que muitos países europeus
assumissem novas políticas de educação no tocante ao ensino de línguas estrangeiras.
Algumas comunidades autônomas espanholas, por exemplo, propuseram novas políticas
educacionais que culminaram com a proposta de programas de educação bilíngue. Assim,
essas comunidades – e várias outras na Europa – começaram a utilizar a abordagem
interdisciplinar e plurilinguística (Bernabé; Mateos, 2013).
Nesse contexto, surge esta proposta do Centro de Idiomas em realizar um curso de
língua inglesa para alunos do curso de Zootecnia do IFRO Campus Colorado do Oeste e
comunidade em geral, através do Departamento de Extensão no qual o Centro de Idiomas está
inserido.
A seguir será abordada brevemente a definição do que é CLIL, suas principais
características, posteriormente encontra-se como a proposta está sendo executada no Instituto
Federal de Educação de Rondônia e por fim, as considerações a cerca da expectativa.
2 DESENVOLVIMENTO

2.1 O que é CLIL?
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Abordagem metodológica denominada Content and Language Integrated Learning
(CLIL), em português „aprendizagem de conteúdo e língua de forma Integrada‟, foi criada em
1994 por David Marsh, enquanto trabalhavam na Universidade de Jyväskylä, na Finlândia.
Desde então, essa abordagem tem influenciado a prática educativa que se expandiu pela
Europa e pelo mundo” (MEYER, 2010, p. 12). A utilização de uma língua estrangeira para
aprender conteúdos não linguísticos não é atual, alguns autores escreveram sobre esse tipo de
metodologia que faz referência ao império romano e até antes (Coyle, Hood & Marsh, 2010;
Ball, 2009; Mehisto, Marsh & Frigols, 2008).

Segundo Marsh (1994):
CLIL se refere às situações em que os conteúdos, ou parte dos
conteúdos, são ensinados em uma língua estrangeira com um objetivo
duplo, a aprendizagem de conteúdos conjuntamente com a
aprendizagem de uma língua estrangeira (Tradução minha)

2.1.1 Desafios

Ainda existem muitas questões envolvendo as habilidades de speaking e writing, no
qual as respostas não estão bem solidificadas em indivíduos que utilizam CLIL. Dalton-Puffer
(2007), por exemplo, revelou em seus estudos que as habilidades de produção linguísticas,
principalmente a fala (speaking), não são promovidas em muitos grupos que utilizam essa
metodologia (CLIL). A crítica também aborda no que tange a habilidade de produção da
escrita (writing); em estudo comparativo desenvolvido por Vollmer (2008 apud Meyer 2010,
p. 13) mostrou que muitos estudantes apresentaram habilidades de escrita muito fracas;
geralmente, os estudantes não conseguem responder sobre questões associadas aos conteúdos
específicos de forma adequada.
Essa abordagem é muito flexível. Segundo Coonan (2003, p. 27), não há uma única versão
de CLIL (Baetens-Beardsmore, 2001), como também não existe uma forma homogênea de
aplicação da metodologia em questão. A aplicabilidade da abordagem ocorre de acordo com o
nível da instituição para responder às suas condições e desejos (Griva E Kasvikis, 2015, p. 102).
Sendo assim, para a implementação de CLIL nas instituições é necessário levar em consideração
aspectos sociais e a política educacional de cada país.
Como prática de ensino, CLIL pode ser utilizado em todos os níveis educacionais, desde
educação básica à educação superior (Dalton-Puffer, 2007; Daltonpuffer,2011).
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Devido à sua natureza prática e flexivel, CLIL pode ser incorporado em
diferentes tipos de escolas: públicas e/ou particulares. A diversidade de
abordagens pode ser observada através de uma variedade de modalidades. No
que diz respeito à idade dos alunos, as experiências vão desde o jardim de
infância ao nível secundário de educação. CLIL pode ser usado por
determinados períodos de tempo, como tarefas no currículo escolar e da
estrutura educacional ou implementado como disciplinas opcionais nas escolas
de nível secundário. Conteúdos, módulos e projetos, tudo pode ensinado por
meio de CLIL (Marsh & Langé, 2000, p. 84).

Segundo Darn (2007), nos últimos cinco anos, a metodologia CLIL cruzou as fronteirar da
Europa ocidental para outras partes do mundo. O autor afirma ainda que nos Estados Unidos já
existe uma cultura de ensino com base em conteúdos (content-based teaching – CBT). O
referido autor assevera também que na América do Sul, especialmente no Brasil, a metodologia
CLIL é tida como uma “alternativa econômica”, com a finalidade de alavancar o ensino de línguas
para um público maior.

2.1.2 Quem deve ensina professor de língua ou de conteúdo?
Como dito anteriormente ainda há muitos estudos a serem realizados, e um deles envolve
a formação do profissional que atua na metodologia CLIL, professores de língua estrangeira?
Docentes de disciplinas específicas com proficiência na língua? A resposta é, não há um único
perfil de profissional,
De acordo com Lesca (2012, p. 3):

Os professores que trabalham com CLIL podem ser tanto os professores de
conteúdo (subject teachers), quanto os professores de línguas (language teachers)
ou os assistentes de turma (class assistants). Diferentes professores possuem
objetivos diferentes que podem ser alcançados através de um alto grau de
cooperação entre eles: os professores de línguas precisam aprender mais sobre
os conteúdos de outras disciplinas e os professores de conteúdos precisam
aprender sobre a linguagem necessária para sua disciplina.
(tradução nossa).

Segundo Kees de Bot (2002, p. 32), podemos observar que ensinar conteúdo na língua
estrangeira não é a mesma coisa que integração entre língua e conteúdo, autor aponta ainda que
professores de línguas e professores de conteúdo precisam trabalhar juntos com o intuito de
solidificarem didáticas inovadoras para integração eficaz da metodologia e seu papel no ensino de
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línguas. Para os autores supracitados, tanto o professor de línguas quanto o professor de conteúdo
estão aptos a trabalhar com CLIL.
Pensando sobre a eficácia da metodologia CLIL, Coyle desenvolveu os 4Cs que compõem
as inter-relações envolvidas na metodologia. Os 4Cs são pilares para a efetivação da metodologia.
São eles: 1. Conteúdo (assunto estudado); 2. Comunicação (aprendizagem e uso da língua); 3.
cognição (processos de pensamento e aprendizagem) e 4. Cultura (o desenvolvimento de uma
consciência intercultural e de uma cidadania global) (Coyle, Hood, Marsh, 2010). Sem essa
relação transdimensional a aprendizagem ficará comprometida.
Coyle, Hood e Marsh (2010, p. 36) apresentam o tríptico da linguagem, a fim de auxiliar
os professores na compreensão da inter-relação existente entre o foco do ensino no conteúdo ou
na língua. Coyle prôpos uma abordagem na função que a linguagem exerce no ensino de uma
forma geral. Sendo elas: línguagem da aprendizagem (language of learning), linguagem para a
aprendizagem (language for learning) e linguagem através da aprendizagem (language through
learning).
É preciso repensar o papel exercido pela aprendizagem e o uso de línguas para aprendizes
de CLIL. Segundo Coyle (2006, p. 10), os aprendizes necessitam discutir, debater, justificar, e
explicar usando linguagem mais complexa e diferentes tipos de linguagem em contraposição ao
tipo de linguagem presente em atividades regulares de língua estrangeira”.
Há outras visões sobre o ensino por CLIL como por exemplo, Bentley (2010, p. 6) possui
uma visão mais reservada de CLIL, a autora narra sobre três formas diferentes de abordagem. O
três tipos mais comuns são: Soft-CLIL, Modular-CLIL e Hard-CLIL (Ball, 2009; Bentley, 2010).
A versão Soft CLIL é praticada por docentes nativos ou não, com foco na aprendizagem
de línguas. Como a abordagem em CLIL está crescendo em popularidade e se espalhando pelo
mundo, a tendência é que a utilização dessa versão de CLIL se torne cada vez mais comum Ikeda ,

2013, p. 31).
O Teaching Knowledge Test (TKT CLIL Glossary), um glossário de termos e
conceitos elaborado pela University of Cambridge ESOL Examinations, caracteriza o Soft
CLIL como: “o ensino de tópicos do currículo escolar como parte da aula de línguas”
(Cambridge English, 2015, p. 12).
Na versão Hard CLIL, ou seja, CLIL-forte, o processo de ensino/aprendizagem
acontece, com base no ensino do conteúdo (Deller & Price, 2007). Segundo o Glossário TKT,
o Hard CLIL (CLIL-forte), é um tipo de imersão parcial em que parte do currículo, ou mais, é
ensinado em língua não nativa (Cambridge English, 2015, p. 8).
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Há ainda a versão modular-CLIL pode ser definida como: “uma abordagem de ensino de
conteúdos não linguísticos em língua estrangeira num curto período de tempo” (Wolff, 2005, p.
6). A versão modular é baseada em módulos. O professor ensina parte do currículo na língua
materna do aprendiz e a outra parte na língua estrangeira. A versão modular é um conceito útil,
pois “por um lado ela serve como ponte entre o ensino tradicional de LE e o modelo CLIL de
ensino” (WOLFF, 2005, p. 7). Em outras palavras, essa versão pode “auxiliar na implementação
de CLIL em futuros programas escolares” (Papaja, 2014, p. 12).
Portanto, tomando como base o conceito da metodologia CLIL, abaixo encontra-se o
projeto piloto de CLIL a ser desenvolvido no Instituto Federal de Rondônia Campus Colorado do
Oeste, que de acordo com a literatura consultada mais se aproxima da versão Hard CLIL, pois
tratamos de parte dos conteúdos das ementas em inglês no que se refere à produção animal e suas
especificidades sanidade, bem-estar animal, nutrição e genética.

2.1.3 Implemantação de CLIL no Centro de Idiomas do Instituto Federal de Rondônia
Campus Colorado do Oeste
O proposta foi inicialmente escrita e submetida ao departamento de extensão do IFRO
para ciência. A partir daí foi instituída uma comissão para a escrita do Projeto Político
Pedagógico do curso formada por professores de línguas, zootecnistas e coordenador
pedagógico do curso de Zootecnia. Após a aprovação do conselho escolar, iniciou o processo
de divulgação e inscrição do curso. Foi lançado o edital na página oficial da Instituição e
divulgação nos canais oficiais do IFRO e mídia local.
O referido curso tem a duração de quatro meses, com duas aulas semanais de 1 hora e
30 minutos de duração cada, totalizarão 60 horas presenciais. A carga horária restante (100h)
não presenciais, acontecerá através de atividades no ambiente virtual (AVA) disponibilizado
gratuitamente pela plataforma mooddle.
As classes acontecem de modo semi-presencial, em três módulos:
Módulo I compreende o cumprimento de 20 horas presenciais e 20 horas em ambiente virtual
através da plataforma moodle; Módulo II: 20 horas presenciais e 20 horas em ambiente virtual
através da plataforma moodle; Módulo III: 20 horas presencias e 60 horas em ambiente virtual
através da plataforma moodle;
O trabalho com módulos facilitará o trabalho de imersão no conteúdo a ser ensinado
como trata o Hard CLIL nos estudos de (Deller & Price, 2007) e (Cambridge English, 2015,
p. 8)
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Para exemplificar a organização e planejamento do Curso, bem como envolvimento
dos 4C‟s estabelecidos por Coyle et. al (2010) abaixo encontra-se a descrição do Módulo I do
Projeto Político Pedagógico de acordo com a tabela 01.
Tabela 01- Organização do Módulo 01
MÓD
1

ÁREA
Grammar,
communicative
and listening skill
(20
horas
presenciais)
(20
nãopresenciais)

CONTEÚDO
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Reconhecer os elementos
nominais em
inglês.
Saber apresentar-se através das habilidades oral
(Pronomes
pessoais,
e escrita, bem como descrever a rotina; uma
possessivos,
artigos
técnica; no presente simples e suas
definidos indefinidos);
especificidades;
Vocabulário técnico da área
de bovinocultura de corte de
leite e corte; nutrição; bemestar; sanidade; genética;
Advérbios
do
presente
simples.
Técnicas
de
leitura:
cognatos.
Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Formação Inicial em Língua Inglesa e Conteúdo Integrado à
produção animal (2019)

O material utilizado nas aulas são textos autênticos em Inglês para compreensão e
interpretação, além de slides com conteúdos gramaticais para estudo; Exercícios em Inglês,
com o objetivo de praticar a escrita e leitura; e áudios em língua inglesa para prática de
compreensão auditiva. O trabalho com o ambiente virtual de aprendizagem oportunizará ao
participante o tempo de assimilação de conteúdo e vocabulário estudado durante as aulas
presenciais e praticá-la de forma autônoma e sem pressão de tempo e competitividade com o
colega. Além disso, a estratégia do uso do ambiente é uma tentativa de diminuir ou
desmistificar o que até então é apontado na literatura a deficiência no desenvolvimento das
habilidades de escrita e fala, Dalton-Puffer (2007).
No final de cada módulo o aluno deverá realizar uma atividade avaliativa (avaliação
escrita, avaliação de compreensão auditiva – “listening” e avaliação oral). Tais atividades
visam estimular o aluno a compartilhar o aprendizado e a vislumbrar as áreas de dificuldades
que deverão ser trabalhadas de forma diferenciada.
As aulas são ministradas com base na abordagem comunicativa que tem como objetivo
trabalhar as quatro habilidades no ensino de línguas: speaking (fala), listening (compreensão
auditiva), reading (leitura) e writing (escrita).
Quanto aos recursos humanos necessários destaca-se: 1. Docente de Inglês (1) 3
Docentes Zootecnistas, 1 Coordenador do Curso de Zootecnia, 25 participantes, (1) Servidora
para serviços gerais.
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Em relação ao recursos materiais são necessários: Sala de aula ( Centro de Idiomas),
projetor de Slides, caixa de som, computador, 5 mesas redondas, 25 cadeiras, lousa, papel
sulfite, lápis, caneta.

Não há necessidade de dispor de recursos financeiros, pois são

utilizados os matérias que estão disponíveis na Instituição.
Como estratégias de avaliação do projeto ao final, será aplicado um novo roteiro de
sondagem que servirá como prognóstico das atividades realizadas ao longo do curso de
extensão. Buscar-se-á uma avaliação multidimensional, na perspectiva da tríade ensinoaprendizagem-avaliação, enquanto processo formativo e contínuo dos sujeitos. E por fim,
realizar análise destes questionários socializando os resultados com a Instituição e
participantes em momentos específicos de formação pedagógica e/ou outras oportunidades.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que, ao concluir o curso, o público-alvo tenha aprimorado a proficiência em
inglês quanto ao processo de produção oral e escrita. E que o conhecimento adquirido através
da metodologia CLIL chegue efetivamente à comunidade externa através de transferência de
tecnologia estudadas em periódicos científicos internacionais e apresentados em Língua
Portuguesa para a comunidade externas em Dias de Campo realizados pelo IFRO, Exposição
Agropecuária dos 7 municípios que compõe o Cone Sul de Rondônia (Colorado do Oeste,
Vilhena, Cerejeiras, Cabixi, Chupinguaia, Corumbiara e Pimenteiras).
Além, da participação em eventos nos quais possibilitarem a atividade à convite de
outras instituições, o que inclui cursos de formação para professores sobre a metodologia
CLIL, fortalecendo as ações de Internacionalização e de gestão do Instituto Federal com
foco na tríade ensino, pesquisa, extensão neste curso representado pela inglesa, CLIL e
produção animal.
Espera-se também maior participação dos alunos em programas de Mobilidade
estudantil e transferência de tecnologia na área de produção animal.
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Resumo:
O estudo realizado neste artigo apresenta uma reflexão sobre as concepções que sustentam as políticas
educacionais na implantação de uma escola integral a partir da Medida Provisória 746, de 23 de setembro de
2016. Buscamos uma tentativa de ampliar os olhares sobre a possibilidade de uma forma inovadora de ensinar e
aprender.
Partimos do pressuposto de que uma escola criada a partir desta nova política educacional do governo federal
tem a perspectiva de reinventar e ressignificar o fazer pedagógico na busca de uma educação que permita ao
aluno o sucesso da aprendizagem e a promoção de uma educação com concepção de “formação humana”. Para
este trabalho, temos por objetivo observar e compreender a implantação da escola plena em Campo Novo do
Parecis e seu desenvolvimento pedagógico. Para realizarmos este trabalho, será necessário uma pesquisa
bibliográfica, documental, além de uma abordagem qualitativa, na modalidade de observação não estruturada, na
qual a função do pesquisador é de mero expectador e, a partir de suas observações faz sua descrição.
Palavras-chave: educação em tempo integral, formação humana, práticas pedagógicas

1 Introdução

Partindo da compreensão de que a educação é direito de todos, conforme previsto na
Constituição Federal e também cientes de que o Estado não cumpre seu papel de oferecer
gratuitamente e com qualidade o acesso de todos a escolaridade, surge, a partir da MP 746,
uma nova proposta, um novo aceno do governo federal numa linha diretiva em busca de
melhorias na qualidade do ensino e da aprendizagem.
O fato é que existem diversas políticas públicas voltadas à educação, mas poucas delas
tem tido efeito positivo sobre a população, pois são elaboradas em papéis e pouco efetivadas
na prática. Talvez esta venha a ser mais uma proposta desacreditada dentro de pouco tempo.
Isso somente ele mesmo dirá.
A Pedagogia da Presença, através do protagonismo do jovens estudantes são o que de
melhor talvez, contribua para o sucesso da implantação da Escola Plena. Ela tem como
objetivo abrir espaços que permitam ao adolescente tornar-se autônomo, solidário e
compromissado consigo mesmo e com os outros.
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Tem a função de conectar o aluno com o mundo e acreditar em seu sucesso pessoal e
profissional.
Diante dos desafios do nosso país ligados à educação, realmente faz-se necessário
intervir com uma nova proposta que leve em conta novas metodologias de ensino e de
aprendizagem mais eficazes no combate aos altos índices de analfabetismo, reprovação,
evasão escolar, entre tantos outros problemas que as escolas enfrentam diariamente. Para
complementar, o currículo não agrada a maioria dos estudantes que não se sentem
contemplados com o que realmente gostariam de estudar. Note-se que nossas escolas não são
atrativas, não disponibilizamos de recursos fundamentais para uma boa aprendizagem assim
como: laboratórios, uso de tecnologias digitais, espaços apropriados para aprendizagem, etc.
O Plano Nacional de Educação tem sido visto como um oxigênio a mais na educação,
mas desde muito tempo suas metas não tem tido êxito. Se a proposta do plano, reconstruída a
cada 10 anos fosse considerado relevante e prioridade, já teríamos elevado nosso sistema
educacional a um outro patamar. Fato é, que há uma meta do plano nacional de educação que
prevê o crescimento de escolas de ensino integral.
Considerando tantos fatores, nos resta a esperança de construir nesta nova proposta um
caminho de sucesso para melhorar a educação de nosso país. A mudança na educação básica é
urgente e fundamental. Optou-se por começar no inverso do problema, mas afinal, alterações
no ensino médio também se fazem urgentes, dados os altos índices de jovens fora da escola.
Estamos perdendo nossos jovens. É impensável que a maioria deles esteja fora da escola, para
tanto é necessária a mudança em toda a educação básica, pois é a partir dela que
construiremos novos padrões educacionais que talvez venham aos anseios de nossa juventude.
Diante da oportunidade de observar um pouco da implantação de uma escola plena em
Campo Novo do Parecis, nosso objetivo é compreender neste espaço, como a escola de ensino
médio passa a ser uma escola integral. Qual o processo percorrido? Como seus professores
estão se adaptando? E os alunos, veem com bons olhos a escola integral? Como toda a equipe
escolar se mobiliza para se adequar a proposta do governo?

2 Fundamentação teórica:
Diante do fato da Constituição Brasileira garantir educação a todos os cidadãos como
dever do Estado, ela também confirma que a família deve fazer parte desse processo. Esta
incumbência está relacionada no artigo 205 da constituição de 1988: “A educação, direito de
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todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
Outras medidas do governo tem vindo para beneficiar as famílias e oferecer aos
estudantes uma opção de atividades no período contraturno como o Projeto Mais Educação, já
pensando em deixar o aluno mais tempo na escola. Quanto a este projeto, foi criado através do
Decreto Nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010 e em seu Art.1º consta:
O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a melhoria da
aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças,
adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação
básica em tempo integral.

Tentando melhorar o projeto, já em 2016, o governo federal institui o Programa Novo
Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 17/2017, é
uma estratégia do Ministério da Educação com o objetivo de melhorar a aprendizagem em
língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada
escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na
escola.
Diante do exposto, verifica-se que sem negar a relevância dos Programas Mais
Educação, a proposta de educação integral em tempo integral é pensada nas dimensões do
sujeito sócio histórico a fim de promover a potencialização das aprendizagens dos alunos.
Para 2018, nas escolas onde o programa foi implementado deverá haver um rigoroso
acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de
atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do
desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em cinco ou quinze
horas semanais no turno e contra turno escolar. Todas estas medidas vem ao encontro da ideia
de ensino integral, de manter o aluno na escola com a possibilidade dele realizar atividades
que lhe satisfaçam, mas também de tirar as dificuldades de aprendizagem que possam ocorrer.
Todos estes planos são conquistas que vem acrescentando, mas não efetiva um
resultado satisfatório nas avaliações que “medem” a qualidade do ensino brasileiro.
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Destacamos também, o Plano Nacional de Educação, transformado através da Emenda
Constitucional nº 59/2009 como exigência constitucional com periodicidade decenal. Foi uma
grande conquista do povo brasileiro, haja vista que, sua elaboração é feita pela comunidade,
conforme seus anseios, destacando a participação dos professores que sempre se empenham
em relacionar no projeto as mudanças que tanto sonham. Além do Plano Nacional, são
construídos os Planos Municipais de Educação, com a responsabilidade de que os municípios
executem o que está determinado, visto que o projeto é aprovado pela Câmara de Vereadores
sob a responsabilidade de constituírem equipes de acompanhamento na execução de suas
propostas.O determinante é que tantas propostas tão bem elaboradas com prazos coerentes
para seu êxito, terminam com a frustração de quem participa de sua construção a cada período
decenal.
Podemos citar como exemplo deste último PNE (2014), que em sua Meta nº 6 prevê:
“oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da
educação básica.” Pelo prazo definido e dadas as circunstâncias, pode-se dizer que esta meta
não será cumprida. Assim, continuamente se estendem os prazos e nossa educação definha
aos poucos à espera de soluções e metas que contemplem as necessidades básicas.
Diante da Medida Provisória nº 746, de 23 de setembro de 2016, assinada pelo
presidente Michel Temer, temos uma nova possibilidade de acreditar. O fato é que ela
promove alterações profundas na estrutura do ensino médio, última etapa da educação básica,
por meio da criação da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral. Para tanto, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida
como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). A mudança prevista
demanda uma formação dos profissionais da educação de maneira geral para que o processo
de implantação tenha êxito. Um acompanhamento constante destes profissionais e de seus
desafios pode determinar o sucesso ou o fracasso deste investimento. São muitos envolvidos
na reconstrução deste Novo Ensino Médio e, caso alguma “engrenagem” não funcione será
determinante para o fracasso do programa. Para tanto, foi importante que as escolas se
disponibilizaram em colaborar, em aderir a implantação e participar diretamente dos desafios
impostos pelo projeto.
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É desafiador pensar a educação integral, um novo currículo que atenda as expectativas,
novas metodologias de ensino e de aprendizagem que determinem a manutenção deste aluno
na escola, conceder ao aluno a oportunidade de aprender, de construir seu conhecimento e sua
formação humana.
Rodhen (2013, p.53) faz menção a formação humana destacando que “deve o
educador ter noção exata sobre a origem e a natureza do homem, a fim de poder promover a
realização do homem integral, que é a finalidade suprema da verdadeira educação.”
Muitos autores compartilham desta concepção de que não se pode pensar educação
sem se preocupar com a formação integral do aluno como cidadão que tem que construir uma
vida social.
O que está em questão, portanto, é uma formação que ajude o aluno a
transformar-se num sujeito pensante, de modo que aprenda a utilizar seu
potencial de pensamento por meio de meios cognitivos de construção e
reconstrução de conceitos, habilidades, atitudes, valores. (Libâneo, 2011, p.31)

Os avanços propostos sugerem que o aluno estando em período integral na escola,
além de aprender mais e melhor, participa da construção de seu aprendizado, de seu
conhecimento. Vasconcelos (2009, p.132) vem ao encontro dessa ideia ao defender que:
“Ensinar é cuidar para que o aluno aprenda e se desenvolva plenamente como ser humano.”
Segundo ele, o ensino precisa de acolhimento, acreditar no outro, em sua capacidade de
aprender. Na situação de ensino integral, os professores tem mais tempo para conhecer seu
aluno e optar por melhores metodologias de aprendizagem.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) homologado pela Portaria n° 1.570,
publicada no D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, Pág. 146, é um documento de caráter normativo
que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano
Nacional de Educação (PNE). A BNCC deve contribuir para o alinhamento de outras políticas
e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à
avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de
infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Sua fundamentação
prioritária são dez competências que deverão ser desenvolvidas de forma a desenvolver a
formação humana e integral do estudante. Uma educação voltada ao desenvolvimento pleno
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reconhecendo as singularidades e diversidades do ser humano fortalecendo a convivência, o
respeito e a integridade.
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação
integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional
de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as
necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os
desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e
juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de
existir. (BNCC, 2013)

3 Metodologia

O presente estudo está baseado em uma abordagem qualitativa amparada em Minayo e
Gil, sendo utilizada como instrumento de coleta de dados a observação semi-estruturada, na
qual o observador define algumas categorias de observação, porém mantém-se aberto à
formação de novas categorias. A técnica de observação vem sendo utilizada em diversas áreas
de conhecimento, visto que a mesma possibilita ao pesquisador extrair informações de grupos
e situações que com outras técnicas se tornariam mais complexo ou mesmo impossíveis. A
descrição é a metodologia que se segue a observação.

4 Resultados e discussões

Conforme critérios estabelecidos pela escola plena vamos “expor” como ela está sendo
implantada pedagogicamente na escola Estadual Padre Arlindo.
Diante do projeto da escola plena acompanhamos as seguintes configurações e
alterações de recursos estruturais para o bom funcionamento da mesma. Percebemos que,
apesar dos esforços da equipe gestora em fazer as adaptações possíveis para atendimento aos
estudantes em período integral, ainda permanecem algumas dificuldades estruturais básicas
como: falta do laboratório de Química, Biologia, Física e Matemática, falta de quantidade de
mesas suficientes no refeitório. Algumas adaptações foram realizadas com sucesso mas outras
ainda precisam ser melhoradas. A cozinha foi readequada, mas o piso está em condições
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desfavoráveis, banheiros foram adaptados para terem chuveiros, mas a quantidade ainda é
insuficiente para atender a quantidade de alunos. A escola, diante da estrutura possível, optou
por matricular 180 alunos para o ano de 2018.
O espaço de descanso do intervalo de almoço está sendo organizado em duas salas de
aula, onde os próprios alunos trazem seus travesseiros, tendo a escola apenas oferecido os
tapetes. O local ainda precisa ser mobiliado, apesar de que podemos observar que preferem
ficar no pátio da escola nos intervalos, o qual possui um espaço bem agradável. O laboratório
de Informática e a Biblioteca estão em boas condições para atender a demanda.
A parte pedagógica é o destaque da escola plena e a base para seu sucesso. Diante do
Projeto Maior da Escola Plena, observamos que o aluno é protagonista do processo
pedagógico e que tudo está diretamente voltado a ele, a sua formação plena. Podemos
compreender isso quando da observação de que o jovem e seu Projeto de Vida são a
centralidade do modelo da escola. Nele, o aluno passa a se conhecer melhor, visto que no
primeiro ano este conhecimento está voltado ao seu “eu”. Nos segundos e terceiros anos,
chamados de pós-médio, o projeto de vida é voltado para o eu na sociedade, ao que o aluno
pretende ser e desenvolver junto à sociedade. O projeto tem sido desenvolvido através de dois
professores, com duas aulas semanais e um material específico no desenvolvimento do
trabalho. Os professores recebem orientações constantes sobre o desenvolvimento deste
trabalho que é um dos pilares da educação plena.
A estrutura pedagógica proporciona um acompanhamento em tempo real de todos os
acontecimentos e planejamentos de projetos de ensino, com oportunidade de alterações,
correções e outros, continuamente. Tem-se como base, o Plano de Ação da Escola Integral,
construído entre os profissionais da educação. Dentro do Plano de Ação entra o Programa de
Ação construído diretamente pela equipe gestora, coordenadora de todo o processo. O mesmo
é aprovado pela coordenadoria geral da Escola Plena de Mato Grosso e desenvolvido e
acompanhado rigorosamente. Para um pleno andamento da parte pedagógica a escola plena
possui um coordenador geral, seguido de orientadores de área(Ciências da Natureza e
Matemática, Humanas e Linguagens), os quais são responsáveis pelo processo de
aprendizagem dos estudantes.
Para um pleno sucesso deste projeto, há encontros prévios agendados periodicamente
para alinhamento de todas as ações como: encontro semanal de direção e coordenação geral,
encontro semanal de direção, coordenação geral com orientadores de área. Semanalmente
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também estão programados encontros da gestão com líderes das turmas, com líderes dos
clubes e com o grêmio estudantil. Os clubes são assim chamados, pois são dirigidos por
alunos que se organizam dentro de suas habilidades para desenvolver projetos que lhes sejam
prazerosos, os quais são executados nos intervalos do almoço. Um dos mais atrativos é o
rádio com funcionamento diário. Outro clube bem ativo é o da leitura. Clubes como xadrez,
esportes, games são organizados de forma intercalada.
Um aspecto bastante relevante desenvolvido na escola é o programa de acolhida. Ele é
diário e possui uma equipe organizadora que prepara uma breve recepção na chegada dos
alunos. O objetivo da acolhida é motivar o aluno em sua chegada na escola.
A escola também oferece uma disciplina da parte diversificada “Feirão das Eletivas”,
onde os professores montam projetos e os alunos se inscrevem no início do semestre letivo e
participam do mesmo trabalho durante todo o semestre. Ao final há um grande evento onde
são apresentados todos os trabalhos realizados. Nesta atividade os alunos se inscrevem por
afinidade.
A tutoria é um trabalho desenvolvido por todos os servidores, desde que os mesmos
preencham os critérios necessários para acompanhar os alunos. Cada tutor pode ser
responsável por até 15 alunos, dos quais acompanha o desenvolvimento intelectual, social e
cultural.
Para melhorar a aprendizagem, os alunos são submetidos a avaliações semanais com
caráter diagnóstico e, com a ajuda dos orientadores de área a da coordenação geral, detectadas
as dificuldades, a recuperação de conteúdo é feita imediatamente pelo professor. As
dificuldades encontradas na avaliação são tabuladas pelo professor para a construção da
recuperação imediata do conteúdo não compreendido juntamente com o orientador de área
responsável. O objetivo é a análise das avaliações e intervenção constante procurando não
criar espaços e conteúdo sem aprendizagem. Diante disso e para o sucesso do conhecimento é
que há revisão da metodologia que supere as dificuldades encontradas.
Para o sucesso deste projeto de escola é imprescindível uma boa formação dos
professores e da equipe gestora, além de um acompanhamento constante da equipe
responsável pela implantação do programa. Percebe-se que neste caso, tudo está funcionando
coordenadamente, com o apoio necessário de ambos os responsáveis. A dedicação exclusiva
do professor facilita tudo, pois há encontros semanais de formação previstos onde todos
podem participar. Outra observação importante é que os alunos passam a ter um
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relacionamento mais próximo com os professores dada essa convivência diária. Essa
afinidade entre a gestão, professores e alunos faz com que a incidência de indisciplina seja
quase inexistente.
Os resultados do primeiro semestre estão detalhados na tabela 1 e, na maioria das
turmas tem evoluído conforme pode- se observar:
Tabela 1- ÍNDICE DE APROVAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA PLENA PADRE ARLINDO
IGNÁCIO DE OLIVEIRA
MÉDIO
ANO/TURMA
1ºBIMESTRE
2ºBIMESTRE
1ºANO A
65,51%
62,96%
1ºANO B
58,33%
71,42%
1ºANO C
60,71%
55,55%
2ºANO A
67,85%
96,1%
2ºANO B
62,96%
85,1%
3ºANO A
72,00%
66,66%
ÍNDICE GERAL
1º BIMESTRE
2º BIMESTRE
Porcentagem de
64,56%
72,96%
aprovação do
Ensino Médio
Fonte: Escola Plena Padre Arlindo Ignácio de Oliveira

3ºBIMESTRE

4ºBIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

5 Considerações finais

Sabemos que o “novo‟ é sempre muito criticado, oferece muito medo, cria muitas
expectativas, nem sempre positivas. É preciso realmente acreditar e incorporar que pode dar
certo. E é isso que observamos nas nossas visitas. Umgrupo totalmente focado em fazer dar
certo, uma equipe gestora dedicada e envolvida, daquelas que acreditam que a educação tem
jeito e pode melhorar a vida de todos. Alunos que passam o dia felizes na escola, que insistem
em ficar mesmo após o horário de sair. Alunos que deixaram de trabalhar e estudar à noite
porque acreditam num projeto novo de escola e estão comprometidos com esta evolução.
Ressaltamos que há empenho dos dirigentes superiores em acompanhar o processo e dar apoio
aos docentes, em oferecer formação continuada constante para o sucesso deste novo modelo
de educação. Apesar da necessidade de estruturas físicas, a expectativa dos professores ainda
parece animadora. Esperamos que, diante do fato de alterações de governos estadual e federal,
novamente não se passe da fase inicial da implantação para o esquecimento total, o que no
nosso país é muito provável acontecer.
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Resumo:
Nesta pesquisa discutimos noções de currículo sob a perspectiva de discentes de um curso de especialização lato
sensu em Formação Docente para a Educação Profissional Integrada com a Educação Básica, na Modalidade
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) do Instituto Federal de Educação de Mato Grosso (IFMT) ofertado na
modalidade de ensino a distância no entre anos de 2017 a 2018. O objetivo é compreender noções de currículo
construídas no referido curso e como tais noções se articulam com a produção do empoderamento docente. Em
termos metodológicos nos orientamos pela abordagem qualitativa de pesquisa, e pela pesquisa do tipo
documental, aliado a questionário semiestruturado elaborado e enviado por meio da ferramenta google
formulários. Em algumas considerações sinalizamos que há a necessidade de aprofundamento teórico acerca do
campo do currículo na formação e especialização de professoras/es e outros profissionais da EJA, tendo em vista
as demandas sociais imbricadas nesta modalidade de ensino e o potencial dos estudos curriculares para a
compreensão e posicionamento docente acerca de significados forjados em relações de poder, classe, gênero,
raça, etnia, sexualidade, religião, visão de mundo e identidades.
Palavras-chaves: Educação de Jovens e Adultos. Currículo. formação de professores.

1 Introdução

Tendo em vista a demanda contemporânea por uma Educação de Jovens e Adultos
(EJA) voltada para a inclusão social de grupos vulnerabilizados, como demonstram textos da
política curricular desta modalidade de ensino, consideramos a relevância de um processo de
formação de professoras/es pautado pela construção de conhecimentos e práxis capazes de
acolher a diversidade sociocultural dessas/es estudantes.
Uma política curricular de formação de professoras/es de EJA, nesta perspectiva,
precisa estar articulada com a transformação social em uma perspectiva libertadora. Assim,
apreendemos que tal política precisa fomentar o empoderamento como horizonte suleador de
suas ações.
Freire propõe outra concepção de empoderamento, não individual, nem comunitário,
nem meramente social, mas um conceito de empoderamento ligado à classe social (FREIRE e
SHOR, 1986). (BAQUERO, 2012, p.178). Na perspectiva freireana, o empoderamento
individual, fundado numa percepção crítica sobre a realidade social, é fundamental, mas tal
aprendizagem precisa ter relação com a transformação mais ampla da sociedade. A pergunta
que se coloca, segundo Freire (2003), é: “a favor de quem e contra quem eles usam sua nova

3106

liberdade na aprendizagem e como é que essa se relaciona com os outros esforços para
transformar a sociedade” (p. 136). (BAQUERO, p.181, 2012).
Por essa via, pensar a formação de professores para a EJA principalmente no que se
refere ao currículo do curso é de extrema importância. Para Moreira (2001), os estudos sobre
currículo precisam necessariamente envolver investigações sobre os professores e sobre a sua
prática, pois o currículo exerce papel ativo no desenvolvimento do professor. Segundo o
autor, não se pode falar em desenvolvimento curricular se ao mesmo tempo não ocorrer o
desenvolvimento do professor. Logo, não se pode pensar currículo sem se pensar o professor
e a sua formação.” (MOREIRA, 2001, p. 2).
Em uma perspectiva pós-estruturalista compreendemos o currículo, como arena de
produção cultural, artefato cultural e construção social. Então, as diversas formas de
conhecimento corporificadas, fixadas, legitimadas contingencialmente e provisoriamente no
currículo, são produzidas, tramadas num processo de significação e ressignificação implicado
em relações constantes e conflituosas de poder.
Logo, entendemos que o discurso sobre currículo traz implicações para o
empoderamento do professor. Nessa direção, é preciso pensar o currículo e a formação de
professores implicadas em uma sociedade multicultural na qual a “[...] pluralidade de culturas,
etnias, religiões, visões de mundo e outras dimensões das identidades infiltra-se, cada vez
mais, nos diversos campos da vida contemporânea.” (MOREIRA, 2001, p.3).
Portanto, a discussão em torno da noção de currículo é relevante na medida em que
2

ela indica noções de ser humano e projetos de sociedade (SILVA, 2011). Segundo Saul
(1984) a necessidade de se definir o currículo nos leva a pensar no seu significado, na sua
pluralidade de definições existentes na literatura e em nós mesmos, o que é “é um sintoma de
que, ao definir currículo, nós estamos ou devemos estar comprometidos com decisões
anteriores”, pois “[...] tomar decisões curriculares é tomar decisões de valor.” (p. 39-40).
Nesses pressupostos questionamos: Que noções de currículo foram construídas pelos
discentes do curso de Especialização em Educação Profissional Integrada com a Educação
Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) ofertado pelo IFMT? Como
tais noções têm implicações no empoderamento docente?
O objetivo desta pesquisa é compreender como as noções de currículo têm sido
construídas a partir do referido curso e como tais noções se articulam com a produção do
empoderamento docente.

2. Aspectos metodológicos
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Em termos teórico metodológicos, adotamos a abordagem de pesquisa qualitativa a
partir de Bodgan e Bilklen (1994) e Laperriére (2008). Nessa abordagem as particularidades e
contextualização do problema de pesquisa são consideradas no processo de análise dos dados.
Portanto, a dinamicidade e as mudanças são características inerentes ao ato de pesquisar, pois,
à medida que os dados vão sendo desmistificados, desnaturalizados é que as reflexões e
análises vão se construindo.
Para a coleta de dados, optamos pela pesquisa do tipo documental (CELLARD, 2008)
a partir das análises de legislações em âmbito nacional e do Projeto Pedagógico de Curso.
Empiricamente adotamos como instrumento de coleta de dados recorremos a questionário
semiestruturado, elaborado e enviado por meio da ferramenta google formulários.
Enfocamos como lócus das análises desta pesquisa a política curricular do curso
de Especialização em Formação Docente para a Educação Profissional Integrada com a
Educação Básica, na Modalidade PROEJA, ofertado em Educação a distância pelo Instituto
Federal de Educação de Mato Grosso (IFMT) durante os anos de 2017 a 2018.
Nesse entendimento, para a análise dos dados em relação à noção de currículo,
consideramos duas categorias: currículo tradicional e crítico. O questionário foi aplicado via
google formulários logo após a finalização da disciplina que discute currículo, para 179
alunos matriculados, entre os meses de março a junho de 2018. Desse universo de sujeitos
obtivemos o retorno de sessenta e oito respostas. Para manter o anonimato dos sujeitos os
identificamos com a letra “S” seguida pela ordem numérica estabelecida aleatoriamente nos
questionários. O questionário proposto levantou dados em relação ao curso de graduação
feito, a titulação máxima, ao local de trabalho, a função exercida e ao nível de ensino em que
atua e se atua na educação de Jovens e Adultos, sobre a noção de currículo tecemos o seguinte
questionamento: O que você entende por currículo?
Considerando a amplitude do estudo e as limitações de espaço para a realização de
análises de todas as respostas, trazemos para discussão no subitem 4. aquelas que mais se
destacaram considerando os objetivos aqui propostos.
3. Aspectos históricos e legais da EJA no Brasil e no IFMT

A educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil teve início com a chegada dos jesuítas
em 1549, que durante era desenvolvida em colégios cujo objetivo era formar a elite religiosa.
(MOURA, 2004). Segundo Sampaio (2009) “A história da EJA se constitui em uma trama
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imbricada de relações entre Estado, fatores econômicos, ideológicos, políticos e sociais,
instituições não governamentais e movimentos sociais” (p.14).
Na atualidade a EJA é uma modalidade de ensino nas etapas dos ensinos fundamental
e médio que visa garantir o acesso de jovens e adultos ao ensino fundamental e médio fora da
idade regular. Conforme dispõe a vigente Constituição Federal (CF) de 1988 em Art. 205 a
educação é direito de todos e dever do Estado e da família e visa o “[...] pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho”. Essa garantia legal é reafirmada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional LDB 9394/96 em seu Art. 24 ao determinar que: § 2 Os sistemas de ensino disporão
o

sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às
condições do educando, conforme o inciso VI do art. 4 . (Incluído pela Lei nº 13.415, de
o

2017). Ainda em seu artigo 37 está disposto que a EJA é [...] destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria
e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”. (Redação dada
pela Lei nº 13.632, de 2018)
Em relação a formação de professores para atuar na EJA a LDB marca no Art. 62
que “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior” em
curso de licenciatura plena [...] (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017).
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA as funções dessa modalidade
são: reparadora, equalizadora e qualificadora. (PARECER CNE/CEB 11/2000 e
RESOLUÇÃO CNE/CEB 1/2000). Nessa direção por meio do Decreto nº 5840/06 é criado o
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) revogado posteriormente pelo
Decreto de nº 5.840/2006 esclarece que os cursos deverão “considerar as características dos
jovens e adultos atendidos”. A proposta do Proeja, segundo seu Documento Base (2007), não
é apenas “o atendimento à demanda de jovens e adultos pela oferta de educação profissional
técnica de nível médio”, mas a “superação da dualidade histórica presente na educação
brasileira entre teoria e prática e cultura geral versus cultura técnica”.
Nesse contexto, os Institutos Federais de Educação criado pela Lei 1.892/ 2008 tem a
obrigatoriedade de ofertar 10% de suas vagas para EJA. Frente a isso, o Instituto Federal de
Educação de MT (IFMT) por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB) busca formar
professores e outros profissionais para a EJA com a propositura do curso de Especialização
na modalidade de Ensino a Distância denominado “Formação Docente para a Educação
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Profissional Integrada com a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos /
PROEJA”.
Segundo consta no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) o objetivo é “Promover a
formação dos profissionais da educação para atuarem na Educação Profissional Integrada com
a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos” (PPC, 2017, p.16).
Em relação aos estudos do currículo, o PPC o traz apenas uma disciplina de 60h
denominada “concepções curriculares do ensino médio, da educação de jovens e adultos e da
educação profissional” em sua ementa consta: Concepções e Princípios do Currículo;
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos;

O Currículo

Integrado no âmbito do planejamento coletivo e do projeto político pedagógico da escola e
Metodologias para materialização do Currículo Integrado no PROEJA” (PPC, 2017)

4. Noções Curriculares

As análises dos questionários indicaram que do universo dos setenta e oito
respondentes 83,8% são formados em cursos de licenciatura, 33,8% são profissionais da rede
Estadual de Educação de Mato Grosso (SEDUC-MT). Destes 57,4% atuam como docentes,
sendo 65,99 % no ensino fundamental, 24,4% no ensino médio. Sendo que apenas 20% atuam
na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
No que se refere às noções de currículo empreendidas no curso, para 49 discentes o
currículo está atrelado a inserção no mercado de trabalho, ao currículo vitae. Para S1 “O
currículo serve para descrever a vida profissional da pessoa, seus estudos, conhecimentos, e
todos os dados que ajudam a entender sua experiência profissional e acadêmica”. Para S6, o
currículo é “Documento contendo dados pessoais, qualificação profissional, nível intelectual e
objetivos que pretende alcançar para determinada função”. E para S32 o currículo:

Faz parte da nossa vida... de um currículo é muito importante e necessária nos dias
de hoje. Todas as empresas, quando a contratar um funcionário, solicitam o seu
currículo para verificar as empresas por que o empregado passou anteriormente, suas
experiências,
habilidades
e
histórico
escolar.

Tais depoimentos vislumbram uma perspectiva tradicional do currículo fruto dos
ideais de escolarização preconizados por Bobbitt em 1918 e referendados por Tyler em 1949.
Ambos, compreendem a escola como espaço de preparação de futuros trabalhadores para o
sistema capitalista. Cabendo a escola se organizar pelos princípios da eficiência (avaliação),
da padronização e do controle do processo ensino aprendizagem (SILVA, 2011).
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Ainda na perspectiva tradicional, outros sujeitos o currículo se resume a lista de
princípios, conteúdos e procedimentos metodológico. Conforme podemos visualizar nos
trechos abaixo. “Currículo é uma parte importante da educação escolar porque norteia todas
as ações do contexto escolar, são uma série de princípios teóricos e metodológicos” (s13)
“aquisição de conhecimentos” (s.14)” e para S21” É a organização do conhecimento
escolar” para S26 o “Currículo Escolar é a forma de organização dos conteúdos que se
pretende trabalhar. O planejamento organizado com foco no conhecimento e nas
aprendizagens que se pretende alcançar”. E para S24
Currículo escolar representa um conjunto de elementos que compõe a ementa de
determinado curso em diferentes níveis de ensino com o objetivo de orientar o
trabalho dos docentes na construção de uma educação de qualidade, observando a
LDB, os PCN's, as diretrizes curriculares nacionais e os arranjos locais através dos
PPP's em diferentes níveis e modalidades de ensino.(s24)

Tais entendimentos nos parecem problemáticos ao se considerar o que diz Saul (1984)
“Currículo não é, como muito da literatura clássica procurou nos mostrar, um conjunto de
técnicas, de fazer as coisas técnicas de definir objetivos, procedimentos, de fazer planos de
ensino ou definir métodos. (p. 40)
No rol das respostas encontramos noções de currículo que mesclam entre a noção
tradicional e crítica de currículo. Para S,17 o currículo é “Um campo de disputa entre
diferentes noções de modelo de sociedade. Nele consta a percepção epistemológica do
professor é o roteiro a qual segue para ensinar. Seja conteudistas ou não. (grifo
nosso). Essa concepção é tradicional quando traz que o currículo é um roteiro para o
professor seguir é crítico quando o entende como um campo de disputas.
Destacamos ainda a importância atribuída ao curso, e específico a disciplina de
currículo do curso para ressignificação da noção de currículo para um dos sujeitos, conforme
segue

abaixo:

Antes, de começar a ter a experiência com a PROEJA, para mim, currículo, era
apenas uma descrição de sua vida pregressa no trabalho, detalhando as empresas e
suas funções, caso as tenhas tidas, mais vi que existem várias concepções acerca do
currículo. Silva, 1999, disse que: "Essas concepções refletem diferentes
compromissos e posições teóricas. [...] as discussões curriculares envolvem os temas
relativos aos conhecimentos escolares, aos procedimentos pedagógicos, às relações
sociais, aos valores que a escola inculca, às identidades dos estudantes. [...] que as
discussões curriculares inevitavelmente recaem sobre questões relativas ao
conhecimento, à verdade, ao poder e à identidade. [...] currículo é todo o conteúdo a
ser ensinado e aprendido, assim como as experiências de aprendizagem escolares a
serem vividas pelos estudantes e professores. É como está organizada os conteúdos e
o trabalhos planejados para o ensino. (s19)
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Todavia, apesar de S19 trazer a baila a compreensão pós crítica de currículo de Silva
(2011) e avançar no sentido de não atrelar o currículo a mera preparação para o mercado de
trabalho, ao final ela restringe a compreensão de currículo como conteúdo de ensino. Isso,
demonstra perspectivas hibridas das noções tradicional e pós-crítica.
No que diz respeito à noção crítica de currículo encontramos as seguintes respostas
que abordam a questão cultural e o entendimento de os conhecimentos hegemônicos do
currículo são selecionados em detrimento de outros. Para S58 “O currículo, não é apenas
objetivo de aprendizagem, mas é construção cultural e educacional e também e a
complexidade do conceito escolar”. Para S45 “O currículo é a seleção de determinados
conhecimentos e práticas pedagógicas para o ensino-aprendizagem que é produzido em
determinadas épocas contexto, onde procuram garantir aos estudantes o direito aos
conhecimentos culturais produzidos socialmente”.

4. Algumas considerações

As análises aqui realizadas acerca da noção de currículo dos sujeitos apontam
características encontradas tanto do currículo tradicional quanto no currículo crítico. Contudo,
a noção predominante de currículo foi a tradicional, acrítico desvinculado de relações
conflituosas de poder.
As análises apontam a carência da compreensão do currículo como instrumento
político, enviesado em uma determinada perspectiva de sociedade e de homem. Nesses
pressupostos, consideramos que o currículo da EJA deve contemplar a diversidade de alunos,
de cultura, de linguagem, de saberes.
Considerando que a EJA tem por objetivo preparar o indivíduo para o exercício pleno
da cidadania, cabe aos formadores compreender que as relações conflituosas de poder do
poder. Tal perspectiva, empodera o formador no entendimento de o currículo não é neutro, ela
traz, carrega determina perspectiva de sociedade e homem. A partir desse entendimento o
professor e demais profissionais da educação tem a possibilidade de desenvolver atividades
pedagógicas de fato emancipadora de jovens e adultos.
Nesse contexto, vislumbramos que as noções críticas e pós-críticas de currículo podem
vir a propiciar a formação de professores reflexivos críticos participantes ativos nas políticas
educacionais. É nesse sentido que a formação “[...] pode estimular o desenvolvimento
profissional dos professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão

3112

docente” (NÓVOA, 1995, p.27). É preciso aprender que educar para autonomia exige o
entendimento de que ensinar não transferir conhecimento. Exige ainda a convicção de que a
mudança é possível e de que a educação é ideológica (FREIRE, 2011)
Portanto, há a necessidade de que o curso promova aprofundamentos teóricos acerca
do campo do currículo na formação e especialização de professoras/es em EJA, tendo em
vista as demandas sociais imbricadas nesta modalidade de ensino e o potencial dos estudos
curriculares para a compreensão e posicionamento docente acerca de significados forjados em
relações de poder, de classe, gênero, raça, etnia, sexualidade, religião, visão de mundo e
identidades.
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INCLUSÃO ESCOLAR – UM DESAFIO POSSÍVEL
MORAES Benedita Débora P. (SME/Cuiabá-MT) bdeboracosta@gmail.com
COSTA Maria Aparecida Moraes (UNIVAG/VG) marymoraes06@hotmail.com
NASCIMENTO Angélica Silva Gonsalves (SME/Cuiabá-MT) angelica29011986@gmail.com
Resumo:
O relato descreve a experiência em relação a inclusão dos alunos com deficiência-PCD em uma escola municipal
de Cuiabá, no ensino regular. Desafios estes vivenciados com crianças da Educação infantil e 1°, 2º e 3º ano do
1º ciclo, que vem ganhando espaços e avanços significativos, no decorrer do ensino aprendizagem. Experiências
estas desenvolvidas há mais de sete anos e que ao longo do tempo vem sendo reconstruída de acordo com as
necessidades e avanços dos alunos no decorrer do processo. O objetivo é incluir os alunos em todas as atividades
propostas independente de suas condições, respeitando seu ritmo e habilidades. Promovendo atividades e
metodologias diferenciadas que vão de encontro as necessidades e especificidades dos alunos. Sendo assim os
profissionais são orientados e preparados para atender os alunos em diversas situações, visando sua inclusão não
só no ambiente escolar como em relação a sua autonomia, inclusão social e Independência, vencendo assim as
barreiras impostas pela sociedade. Para realização deste trabalho utilizou-se uma metodologia diversificada,
atividades diferenciadas e adaptadas conforme a necessidade do momento, práticas e intervenções pedagógicas
diferenciadas no decorrer do ensino aprendizagem, objetivando um ensino de qualidade e inserção do aluno na
sociedade, vencendo barreiras e preconceitos que impedem seu progresso em sua totalidade.
Palavras-chave: : (1) Inclusão escolar. (2) PCD – Pessoa com Deficiência. (3) Educação.

1 Introdução
O projeto surgiu da necessidade de atender a demanda de alunos com deficiência na
escola regular de ensino, e das constantes queixas dos professores em trabalhar com esses
educandos de forma que os incluísse no decorrer do ensino aprendizagem, respeitando seu
potencial, habilidade e seu ritmo de desenvolvimento juntamente com seus pares.
O diagnóstico inicial foi realizado no decorrer do período de sondagem por meio de:
observações diárias, atividades diferenciadas e fichas individualizadas, enquanto paralelo ao
trabalho do professor ocorria o estudo de caso e entrevista com a família a qual fornecia
informações importantes para uma intervenção eficaz em sala de aula. Após coleta dos dados
necessários o planejamento é construído, aplicado e reconstruído quando necessário.
Segundo Vygotsky, o ser humano é formado por seus aspectos biológicos e sociais, no
qual o indivíduo interage e assim modifica o meio em que vive, não sendo um mero produto
mais sim criador do mesmo contexto no qual está inserido.
Sendo assim a escola é o ambiente ideal para propiciar recursos e estratégias
diversificadas, visando atender os alunos em seus variados aspectos, objetivando seu
progresso de forma total.
Em 2003, o Ministério da Educação cria o Programa Educação Inclusiva: direito à
diversidade, visando transformar os sistemas de ensino em sistemas educacionais
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inclusivos, que promove um amplo processo de formação de gestores e educadores
nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso de todos à
escolarização, a organização do atendimento educacional especializado e a
promoção da acessibilidade (Brasil 2010,p.14)

2 Desenvolvimento
Diante do desafio em relação a inclusão dos alunos que chegaram na escola com laudo
e encaminhamento para a SRM (sala de Recursos Multifuncional) e dificuldade dos
professores em trabalhar os conteúdos e atividades propostas para a turma com esses alunos,
foram feitas algumas observações, erros e acertos em relação a forma que a escola vinha
conduzindo a inclusão escolar, ocorreram várias reuniões com as famílias, Equipe gestora,
estudo de caso, pesquisas e estudos em relação as deficiências apresentadas pelos mesmos,
observações diárias em diversos contextos e experimentações em relação ao processo de
ensino aprendizagem, no entanto os alunos não estavam sendo atendidos em sua totalidade, o
processo de inclusão estava falho, ou melhor acontecendo em partes, e o objetivo não é esse.
Então surgiu a proposta de se trabalhar a inclusão escolar, visando a participação de toda a
comunidade, onde não só os professores, CAD (Cuidador de Alunos com Deficiência) e
alunos passassem por esse processo, mas todos que direta ou indiretamente estivessem
envolvidos.
Após reflexão e avaliação do trabalho do ano anterior, onde o tema discutido foi:
Como trabalhar com alunos PCD (Pessoas com Deficiência) da escola, avanços e dificuldades
encontrados, pontos positivos e negativos, sugestões de atividades e diversas formas de
intervenções realizadas, a queixa continuava e a pergunta era sempre a mesma. Como vou
realizar atividades com o meu aluno? Dúvidas e mais dúvidas.
Os professores relatavam a dificuldade em trabalhar com os alunos com deficiência
em sala, juntamente com os demais alunos pois os mesmos não respondiam com o que lhe era
proposto, e isso causava angústia e insatisfação, tanto para os professores quanto para os
alunos.
Diante da realidade, eu como professora Especialista na área AEE (Atendimento
Educacional Especializado) senti a necessidade de envolver todos da escola (Professores,
CAD, Equipe gestora, Pessoal da nutrição) enfim a comunidade escolar para trabalhar em
parceria e fazer do ambiente escolar um lugar acolhedor, propício para receber essas crianças
que chegam na escola, pois o trabalho não pode ser realizado em partes ele exige o todo. A
partir daí vieram as reuniões, formação nas Rodas de Conversa, atividades coletivas voltadas
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para o tema “Inclusão” como: Histórias, DVDs referente as deficiências dos alunos da escola,
Orientações e forma de tratamento para com os mesmos, apresentação em culminâncias dos
projetos da escola com a participação dos alunos especiais, trabalho em dupla, apresentações
dos alunos em festas e comemoração na escola, vídeos dos trabalhos realizados na SRM (Sala
de Recursos Multifuncional) e sala de aula comum, convocação e participação da família em
vários momentos na escola, enfim um envolvimento por parte de todos. E como foram
surgindo as melhorias os professores sentiram se entusiasmados em querer avançar, buscar
capacitação para melhor atender os alunos e desenvolver sua prática de acordo com a
realidade a qual estão inserido. E no ano seguinte o projeto foi construído e colocado em ação
desde o início do ano e por consenso de todos continua sendo desenvolvido na escola, com
algumas alterações.
É tempo de inclusão. É tempo de se construírem pontes para unir os que habitam
margens opostas e se desconhecem e que criam uns dos outros as mais extravagantes
fantasias. A escola que se propõe a interligar essas margens cumpre o seu papel,
como a instituição que revela a realidade humana, sem quaisquer artifícios,
naturalmente, pelo encontro, no vai e vem em seus espaços (Mantoan 2015,
UNICAMP)

Para que a inclusão aconteça realmente é preciso que haja interesse por parte dos
envolvidos, principalmente da escola e do professor que está diretamente ligado ao aluno
diariamente, e que se torna a chave principal de abertura de novas possibilidades e
conhecimentos.
Segundo Mantoan e Prieto (2006) o ensino escolar comum e o despreparo dos
professores, por sua vez, não podem continuar sendo justificativas dos que querem escapar da
inclusão escolar pelos mais diferentes motivos. Em poucas palavras, a inclusão não pode mais
ser ignorada. Ela está tão presente que motiva pressões descabidas, que pretendem nos
desestabilizar a qualquer custo.
Em relação aos conteúdos pedagógicos é necessário um trabalho mais específico por
parte dos professores de sala e uso de materiais e metodologia voltada para as necessidades do
aluno. É o procedimento que a escola adotou e que vem demonstrando avanços significativos
no que diz respeito ao ensino aprendizagem. Os materiais pedagógicos são confeccionados e
adaptados conforme os conteúdos trabalhados e as necessidades dos alunos envolvidos.
Segundo Ropoli (2010), a escola comum se torna inclusiva quando reconhece as
diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de
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todos, adotando novas práticas pedagógicas. Não é fácil e imediata, mas também não é
impossível quando as pessoas envolvidas se comprometem em fazer valer essa prática
inclusiva.
2 Conclusão
O presente projeto apresenta o resultado de uma prática pedagógica realizada com
alunos da Educação Infantil, 1º,2º e 3º ano do 1º ciclo. visando a inclusão dos alunos com
deficiência juntamente com seus pares, e desenvolvimento dos mesmos em relação ao
processo ensino aprendizagem.
O ensino inclusivo na escola regular deve estar preparado para que os alunos com
deficiência possam desenvolver-se como cidadãos e adquirir novas habilidades, promovendo
seu desenvolvimento global, informando e auxiliando os encarregados da escola em
devolverem melhores estratégias de ensino e contribuindo para uma sensibilização de toda a
comunidade escolar diante das necessidades especificas dos alunos.
Dar acesso a uma vida de melhor qualidade no meio familiar, escolar, laboral, do
lazer e de assegurar condições de plena cidadania para todos, sem discriminações, segregação
e exclusões é o objetivo a que o projeto Inclusão escolar - Um desafio possível se propõe
realizar., trazendo consigo a necessidade de nos dedicarmos com afinco e convicção ao que
almejamos, visando adaptação escolar, avanço no processo ensino aprendizagem, e acreditar
nas potencialidades de cada um, na capacidade de desenvolver, de tomar iniciativas e tornarse cada vez mais independente em suas ações cotidianas, pois independente da deficiência que
o aluno possui, ele(a) tem condições de aprender e conquistar avanços significativos em seu
desenvolvimento. Este trabalho demonstra que a inclusão é possível, basta acreditarmos e
fazer valer a teoria, desenvolvendo a prática. As leis e direitos que amparam essas pessoas
existem, e a realidade pode e deve mudar, para que esses alunos tenham seus direitos
garantidos e sejam respeitados como ser humano em sua integridade.
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JOGOS PEDAGÓGICOS E O ENSINO DA GEOGRAFIA: REFLEXÕES
DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS – EJA
Eliza C. A. Miranda (Mestranda PPGG/UFMT) - elisaclara7@gmail.com
Co-Orientadora Professora Dra. Silvia Fernanda Cantóia
Resumo:
Este artigo tem como finalidade apresentar a importância dos jogos pedagógicos, como instrumento para
melhorar a prática pedagógica no ensino de Geografia e possibilitar uma aprendizagem significativa para os
alunos da educação de jovens adultos. Os jogos pedagógicos são métodos que o professor utiliza no processo
ensino e aprendizagem, exigi planejamento e cuidado na elaboração e execução da atividade pelo professor, mas
trazendo grande contribuição, e enriquecimento no desenvolvimento intelectual e social do indivíduo. O jogo de
memória associativa foi construído para serem utilizados na educação básica, fundamental II, podem ser
utilizados também no ensino médio. Foram testados/utilizados com os alunos do Centro de Educação de Jovens
Adultos-CEJA, onde na ocasião verificou-se a necessidade de adotar mais dinamicidade nas aulas, tendo em
vista o público alvo serem alunos trabalhadores e a ludicidade possibilita uma maneira diferenciada, alegre e
dinâmica de ensinar e aprender, resultando um conhecimento proveitoso dos conteúdos e uma interação social
nas aulas. Sendo assim, a utilização dos jogos contribui para a motivação dos alunos na sala de aula. Para tanto a
principal finalidade deste trabalho é apresentar a ludicidade como recurso pedagógico que auxilie os alunos da
EJA no processo de compreensão dos conteúdos, tornando a aprendizagem mais significativa.
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Jogos pedagógicos. Ensino da geografia.

1 Introdução

O objetivo deste artigo é propor os jogos pedagógicos como ferramenta para auxiliar o
processo de ensino e aprendizagem na modalidade de Educação de Jovens e Adultos-EJA. A
EJA está voltada para atender às pessoas que por vários fatores não puderam terminar sua
escolarização, ou não frequentaram a escola enquanto criança, isto por falta de oportunidade e
condições, direito este firmado no art. 37 na Lei das Diretrizes e Bases (LDB) (PARECER
CNE/CEB 11/2000).
Por se tratar de um público heterogêneo que abandonou ou está adentrado no espaço
escolar na fase adulta, é que se faz necessário uma metodologia diversificada que estimule e
motive a permanência na escola e o método e técnica diferenciada é capaz de proporcionar
momento de descontração, sem deixar com que o objetivo maior, que é a aprendizagem, se
perca.
Há alguns anos houve-se falar, no ambiente escolar, que o professor necessita mudar a
sua prática pedagógica, com aulas dinâmicas, motivadoras e pensando nessa proposta de aula
diferenciada atrativa foi construído o projeto Formação do Professor/2019, intitulado “PróEscola Formação na Escola-PEFE/Seduc/MT, através dos encontros, os professores são
incentivados a trabalhar com metodologia ativa, método este que coloca o aluno no centro da

3121

atividade, buscando valorizar o conhecimento já adquirido do aluno. O livro Metodologias
Ativas e sua relação com o ambiente facilitador de aprendizagem, é um documento que foi
construído a partir do alinhamento à Base Nacional Comum Curricular–BNCC e ao
Documento de Referência Curricular para Mato Grosso. Mas mesmo com a leitura do
material os professores apresentam grande dificuldade em planejar suas aulas utilizando
métodos e técnicas diferenciadas.
Segundo Vasconcelos, 2019, metodologia ativa é um processo que tem como
característica importante colocar o aluno como responsável por sua própria aprendizagem e
faz com que ele esteja comprometido com este objetivo. No momento atual, a importância da
inserção das novas ferramentas que possibilitam ao processo de ensino e aprendizagem uma
aula mais dinâmica, interativa e contextualizada com a realidade dos alunos é fundamental
para a permanência do aluno EJA em sala de aula.
Hoje a geografia, com uma diversidade de conceitos passa a ter uma nova proposta de
ensino. Conforme Callai (1999, p. 58), o professor tem que fazer “da geografia uma disciplina
interessante” que tenha a ver com a vida do educando, e não trabalhar com informações,
alheios a ele. O educando deve perceber que o espaço geográfico é constituído pela sociedade,
como resultado da interligação entre sociedade e natureza nas contradições e desigualdades da
sociedade. Nessa perspectiva, Castrogiovanni discorre que:

Existe ainda pouca aproximação da escola com a vida, com o cotidiano dos alunos.
A escola não se manifesta atraente frente ao mundo contemporâneo, pois não dá
conta de explicar e textualizar as novas leituras da vida. A vida fora da escola é
cheia de mistérios, emoções, desejos e fantasias, como tendem a serem as ciências.
A escola parece ser homogênea, transparente e sem brilho no que se refere a tais
características. É urgente teorizar a vida, para que o aluno possa compreendê-la e
representá-la melhor e, portanto, viver em busca de seus interesses.
(CASTROGIOVANNI, 2003, p. 13).

De acordo com o exposto, observamos que ensinar vai além da transmissão de
informações, uma vez que essa ação propicia a reflexão das múltiplas condições da realidade,
conforme ressalta Vesentini:

O ensino de Geografia no Brasil vive uma fase decisiva, um momento de
redefinições impostas tanto pela sociedade em geral e pelo avanço da Terceira
Revolução Industrial e da Globalização, pela necessidade de (re) construir um
sistema que contribuía para a formação de cidadãos conscientes e ativos como
também pelas modificações que ocorrem na ciência geográfica. (VESENTINI,
2004, p. 220).
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Assim, contribuir para que a aprendizagem aconteça de forma mais significativa, sendo
o professor o mediador no ensino aprendizagem.

As diferentes situações de ensino-aprendizagem organizadas pelo professor
devem integrar, portanto, o maior número possível de aspectos pertinentes ao
objeto geográfico de estudo, de forma a promover uma visão contextualizada
do mesmo. A organização de tarefas em grupos, valorizando as experiências
vividas, permite desenvolver a pluralidade de percepções sobre o tema e
aprofundar a argumentação. (CASTROGIOVANNI, et al. 2003, p.172) .

Tornar o ensino significativo é criar pontes entre o novo conhecimento e o
conhecimento que os alunos já possuem, e na EJA existe uma experiência de vida do aluno
trabalhador que necessita ser aproveitado. Essa é uma tarefa possível e até simples de realizar
para o professor que dialoga com seu aluno, tem domínio e conhece as especificidades de sua
disciplina.
Kaercher (1999), diz que a paixão pela docência e o respeito e a curiosidade pelos
alunos são qualidades fundamentais de um bom professor. Para ele, o mestre deve manter um
diálogo interessado com os estudantes, ouvindo o que eles têm a dizer e fazendo perguntas
que despertem seu interesse.
Portanto, uma metodologia pontuada apenas na transmissão ou repasse de conteúdos
não é mais suficiente para trabalhar a educação geográfica. Ensinar é algo de profundo e
dinâmico onde a questão de identidade cultural que atinge a dimensão individual e a classe
dos educando, é essencial a prática educativa.
Freire (2003, p. 47) destaca que “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”, e que o conhecimento
precisa ser vivido e testemunhado pelo agente pedagógico. Nesta perspectiva professores e
alunos devem pensar de forma articulados, comunicando-se e buscando a compreensão da
realidade do mundo em que se inserem.
Analisar possibilidades de ensino e aprendizagem para além do livro didático e das
simplificadas aulas expositivas é a ideia fundante deste artigo que visa mostrar aos
professores de Geografia e demais ciências a importância da didática na sua prática
pedagógica enfatizando a importância de trabalhar de maneira diferenciada tornando o
ambiente escolar prazeroso e motivador para a demanda de aluno trabalhador.
A didática é um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo de ensinar métodos
e técnicas que possibilitam a aprendizagem do aluno. Em termos gerais, diz-se que a
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aprendizagem é a aquisição de qualquer conhecimento a partir da informação que se percebe e
ela se caracteriza pela mudança de comportamento.
A didática surgiu do grego que se traduz por arte ou técnica de ensinar. Usá-la
adequadamente, propiciará um trabalho eficaz e exitoso que além de consumar, com sucesso,
as perspectivas previamente propostas, oferecerá um trabalho qualitativo. O trabalho docente
deve levar em conta que teoria e prática são caminhos indissociáveis, paralelos e convergentes
que norteiam o ensino aprendizagem no contexto pedagógico. Assim podemos dizer que a
didática concretiza estes métodos em situações específicas escolhendo os melhores caminhos
em cada caso para chegar a uma determinada meta.
A utilização de recursos didáticos torna o processo de ensino e aprendizagem mais
dinâmico e significativo, ou seja, torna os conteúdos geográficos mais acessíveis aos alunos.
Porém, o uso do recurso didático requer planejamento adequado, considerando sua ligação ao
conteúdo e sua eficácia para elaborar a temática estudada.
Um dos grandes sistematizadores do significado da didática foi Comênio. No seu
tratado sobre este tema, o autor definia que didática era a arte universal de ensinar tudo a
todos (COMÊNIO,1985), mas, que seu pleno desenvolvimento necessitava de uma estrutura
ordenada da escola: pressupostos, métodos e procedimentos próprios, recursos instrumentais
adequados, além de espaço também adequado (CASTANHO; CASTANHO, 2008). A
didática surge na modernidade com a intenção de ampliar a transmissão de saberes mínimos
para uma ampla camada da população.
Na modalidade EJA, a didática deve ser aplicada levando em consideração o perfil dos
alunos que é um público heterogêneo que abandonou ou está adentrado ao espaço escolar na
fase adulta e na maioria das vezes os alunos chegam à sala de aula cansados pelo trabalho
diário e se fazer presente numa sala de aula já é uma conquista/desafio. Portanto, trabalhar a
didática utilizando o lúdico, torna-se uma possibilidade interessante visto serem alunos
trabalhadores que retornaram à escola na tentativa de superar o tempo perdido.
Ao planejar atividades lúdicas, é fundamental ter como ponto de partida a realidade, os
interesses e as necessidades do aluno. Nessa perspectiva é necessário que o professor planeje
atividade que irão reforçar o entendimento do aluno sobre conteúdo programático, por
intermédio dos jogos pedagógicos, tendo como foco a aprendizagem do conteúdo formal. A
prática da ludicidade deve estar seguida de regras, planejamento e objetivos para a sua
realização. A prática pedagógica para a disciplina de Geografia, atrelada a seus fundamentos
teóricos, tornam-se importantes instrumentos para compreensão do espaço geográfico, dos
conceitos e das relações sócio espaciais nas diversas escalas geográficas.
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Sabe-se, contudo, que o uso desta ferramenta didaticamente correta possibilita ao
processo de ensino e aprendizagem uma aula mais dinâmica, interativa e contextualizada com
a realidade dos alunos. Novas ferramentas de ensino permitem aplicabilidades pedagógicas
inovadoras que podem contribuir para resultado eficaz na educação.
A importância da utilização do lúdico como recurso didático nos processos de ensino e
de aprendizagem da Geografia foi o tema que orientou as reflexões contidas neste artigo. A
palavra lúdica é originária do latim ludus (lat), que significa brincar/jogar, divertimento. A
atividade lúdica surgiu como nova forma de abordar os conhecimentos de diferentes formas e
também uma atividade que favorece a interdisciplinaridade.
O jogo como metodologia de ensino é utilizado desde a antiguidade clássica e defendido
pelos filósofos e educadores Aristóteles e Platão (Kischimoto, 1993), Ferrari (2003) afirma:

Platão foi o principal defensor e forma, com Aristóteles, as bases do
pensamento ocidental. A educação, segundo a concepção platônica, deveria
testar as aptidões do aluno (...) formulou modelos para o ensino por que
considerava ignorante a sociedade grega de seu tempo. Por seu lado,
Aristóteles, que foi discípulo de Platão, planejou um sistema de ensino bem
mais próximo do que se praticava realmente na Grécia de então, equilibrado
entre as atividades físicas e intelectuais e acessíveis a grande número de
pessoas. (FERRARI, 2003, p.7).

Após o começo da Revolução Francesa e da influência de seus valores pelo Mundo
Contemporâneo, o lúdico passa a conquistar cada vez mais espaço na sala de aula. Miranda
(1984) enfatiza a importância das atividades físicas e lúdicas em países europeus desde o
século XVIII. Mesmo havendo uma desconfiança quanto ao caráter educativo do jogo, com o
avanço da psicologia, isto tem evoluído bastante. A partir do século XIX e mais
sistemicamente no XX, inúmeros teóricos veem analisando o processo de ensino
aprendizagem, como Herbart (1776-1841), Dewey (1859-1952), Wallon (1879- 1962), Piaget
(1896-1980) e Vigotski (1896- 1934).
Com Piaget, o processo de ensino-aprendizagem tornou-se um campo de possibilidades,
onde o educador deve proporcionar meios que estimulem a procura do conhecimento, a
exemplo disso o lúdico.
Vigotski é na visão contemporânea um dos educadores que defendem o uso do lúdico
no processo de ensino-aprendizagem. Por meio do lúdico, a criança se relaciona com o mundo
real, testando comportamentos que poderão ser colocados em prática ou não quando esta
atingir a idade adulta. Segundo o teórico:
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é enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança[...]
A essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o campo do
significado e o campo da percepção visual – ou seja, entre situações no
pensamento e situações reais (VIGOTSKI, 1996, p. 112- 124).

Para Vygotsky (1996), o uso dos jogos proporciona ambientes desafiadores, capazes
de “estimular o intelecto” proporcionando a conquista de estágios mais avançados de
raciocínio. Quando o professor propõe situações de jogos na sala de aula, ocasiona momentos
de afetividade entre o indivíduo e o aprender, tornando a aprendizagem mais significativa e
prazerosa.
Vygotsky (1998) destaca que o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da
interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio.
Tanto Vygotsky como Piaget compartilham de ideias construtivistas onde a única
aprendizagem significativa é aquela que ocorre através da interação entre sujeito, objetos e
outros sujeitos.
Freire (1996) afirma que quanto mais o adulto evidencia a ludicidade maior será a
chance de conhecer-se como pessoa, saber de suas possibilidades e limitações, pois o adulto
que aprende brincando não se torna criança novamente, mas revive e resgata com prazer a
alegria de brincar, por isso a importância do lúdico como ferramenta pedagógica essencial
para uma prática educativa na formação dos alunos.
Os estudantes de hoje não são iguais aos estudantes de antigamente, uma vez que
mudaram radicalmente nos últimos anos e para conseguir melhores resultados junto aos
mesmos a aula tem que ser atrativa e inovadora. É verdade que a busca de novas linguagens e
metodologia para o ensino de Geografia pode incluir várias outras possibilidades, entretanto,
como uma forma de recorte temático optou-se ater na questão dos jogos. Quando se fala em
jogos, há de se levar em consideração o nível de conhecimento, a dinâmica de funcionamento
e o grau de utilidade que esse jogo irá proporcionar aos alunos e não apenas aplicá-los como
uma espécie de passatempo para distrair os alunos. O jogo vem como um estímulo tanto para
melhor compreensão do conteúdo quanto para a efetiva aprendizagem intelectual.
Os jogos educativos são, na realidade, uma ferramenta para ajudar no
desenvolvimento dos alunos, no processo para a criação de uma memória de longo prazo e
para garantir o interesse dos estudantes pela aula, garantindo assim o aprendizado. Os jogos
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quando aplicados à educação se propõem a melhorar de forma positiva o aprendizado de
forma a facilitar a aquisição do conhecimento.
Quando se refere à ludicidade a primeira ideia que se tem é de jogos e brincadeiras
voltadas para a educação infantil, entretanto, a ludicidade não pode ser vista apenas como
diversão e sim como um meio facilitador para aprendizagem. Levando-se em consideração
essa definição do lúdico, pode-se associar a ludicidade na Educação de Jovens e Adultos
como suporte pedagógico para uma melhor aprendizagem, uma vez que os alunos da EJA são
pessoas que estão afastados da vida estudantil e necessitam ser estimulados para darem
continuidade aos seus estudos.
Portanto, os jogos e as atividades educativas tem por objetivo a interação do aluno com
o ambiente educacional provocando no indivíduo o desenvolvimento, diversificando modos e
habilidades que visam compor o processo de aprendizagem. Diante dessas observações,
podemos dizer que recursos didáticos são essenciais no ensino de qualquer matéria, e que os
jogos de maneira geral ajudam a aula a ficar mais ativa, interessante o que facilita a aquisição
de conhecimento. Portanto, passamos a descrever a criação do jogo com o intuito de ajudar
tanto o professor quanto o aluno, comentando que o mesmo poderá ser utilizado dentro e fora
da sala de aula, no processo de ensino e aprendizagem tornando-o estimulante e divertido.

2 Desenvolvimento

Para trabalhar com a demanda de jovens e adultos, pessoas afastadas da escola já há
alguns anos, optamos pelo Jogo da Memória Associativa para ser aplicado no ensino
Fundamental II (2º Segmento 1º ano-EJA), e a escolha levou em conta a necessidade de
conhecer a região Centro Oeste, as suas caraterísticas e com uma maior atenção o Estado de
Mato Grosso. Este tema foi escolhido objetivando conhecer melhor as características da
região Centro Oeste local onde os alunos estão inseridos e onde fazemos a nossa moradia.
O espaço geográfico, ou simplesmente espaço, é analisado levando em conta os
lugares, as regiões, os territórios e as paisagens. Essas categorias permitem uma concepção de
mundo que engloba as transformações e a dinâmica da sociedade.
Para exemplificar, tomo o conceito de espaço geográfico formulado por Milton Santos
(1997, p. 51):
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“Espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável, solidário e
também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não
considerados isoladamente, mas como um quadro único na qual a história se
dá. No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao
longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos
técnicos, mecanizados e, depois cibernéticos fazendo com que a natureza
artificial tenda a funcionar como uma máquina”.

Segundo o geógrafo Milton Santos (1979), o espaço geográfico é definido por dois
componentes: de um lado, o conjunto de objetos naturais e de objetos resultantes da ação do
homem, de outro, o conjunto das relações que definem a sociedade. Em várias definições
geográficas, o conceito de espaço geográfico confunde-se, com os de paisagem, região,
território, lugar. Nele ocorrem relações de agentes sociais, econômicos e políticos que
exercem posição de comando em determinado espaço.
4.1 Origem do jogo da memória

Não se sabe ao certo a época e a origem do jogo da memória. Acredita-se que esse
jogo é muito antigo e que era praticado pelos povos do Antigo Egito, mas para muitos se
acredita que o jogo da memória teve a sua origem na China, e que mais uma vez eles
demonstraram que são excelentes nas técnicas de raciocínio e memorização.
Quando um jogo é aplicado em sala de aula é preciso ter alguns cuidados para que seu
uso seja eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto sugere que sempre que for
usado o professor dever realizar o plano de aula objetivando melhor o trabalho a ser
desenvolvido.
4.2 O jogo da memória associativa da região centro oeste – Brasil

O Jogo da Memória Associativa da Região Centro Oeste contém 40 peças, sendo 20
peças com texto (dicas), 20 peças com imagens. Pode também inserir 01 peça extra, (optativa)
podendo ser texto ou imagem para dificultar o jogo.
O objetivo geral do jogo é desenvolver o raciocínio lógico, atenção, concentração, a
memorização e principalmente a capacidade de observação do aluno trabalhador, referentes os
conteúdos sobre a região Centro Oeste; e os objetivos específicos são: Identificar os tipos de
climas e vegetação predominante na região Centro Oeste; Identificar as variadas formas de
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cobertura vegetal que predominam na região Centro Oeste; Estabelecer uma relação entre o
clima e a vegetação.
O número de jogadores será a partir de dois ou mais jogadores, podendo também
dividir os alunos em grupos menores, de acordo com o quantitativo de alunos em sala.

4.3 Materiais necessários para elaboração do jogo

Para a confecção do jogo pode-se usar de vários materiais como exemplo cartolina,
madeira, papel crafit, papel cartão entre outros. Independente do material para confeccionar o
jogo será necessário: 40 cartões, com medidas de 10 cm/altura e 7 cm largura, 10 folhas de
papel foto para impressão de imagens e dicas.
Após escolher o material, comece riscando e cortando a base do seu jogo de memória,
com o auxílio do lápis, da régua e da tesoura, no papel cartão ou no papel mais estruturado
que escolher. E aqui as suas cartas podem ter o formato que quiser como serem quadradas,
retangulares ou com o formato de sua preferência. Lembrando que você deve cortar as peças
em número par. Abaixo o modelo de 10 cm/altura e 7 cm largura, escolhido para este jogo.
Figura 1 - Cortado as peças de papel

Fonte: Miranda (2019).

Para a retirada das informações (textos, fotos, imagens) pode-se usar o livro didático,
internet jornal, revistas etc. (figuras 02, 03). Em doze peças foram colocadas às imagens e nas
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outras doze as dicas da Região Centro Oeste. Abaixo dois modelos de como ficará os cartões
do jogo.
Figura 02 - Impressão de imagens

Pantanal

Vegetação do cerrado

Fonte: Miranda (2019).

Figura 03 - Impressão de dicas

A vegetação do
O

pantanal

em

cerrado é composta por

Mato Grosso é propício

árvores

pequenas

de

para o turismo ecológico,

troncos e galhos tortuosos

encontrando répteis, aves e

e raizes profundas que

várias espécies de peixes.

possibilitam a busca de
água subterrânea em época
de seca.

Fonte: Miranda (2019).

Abaixo a relação de todas as imagens e dicas que serão impressas para realizar o jogo.
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Figura 04 - Relação de todas as dicas e imagens

Fonte: Miranda (2019).

4.5 Regras do jogo
a) Para iniciar o jogo os alunos podem jogar de dupla ou separada em grupos de 04 ou
05 jogadores;
b) Colocar sobre a mesa as peças com a face voltada para baixo, para não serem vistas
as cartas, sendo de um lado as dicas e de outro as imagens;
c) Escolher dentre os jogadores quem iniciará a rodada/jogo;
d) O jogador deve, na sua vez, virar duas peças por vez, sendo a primeira peça de dica e
a segunda de imagem e deixar que todos as vejam. Caso as figuras sejam com
assuntos que se completam, ou iguais, o participante deve recolher consigo esse par
Se forem peças diferentes, estas devem ser viradas novamente, e sendo passada a vez
ao participante seguinte. Esse processo deve ser repetido até que todas as cartas
sejam removidas, isto é até o término dos pares ocultos.
A ideia do jogo é virar as cartas e ir assimilando o texto/dicas com os desenhos/imagens
e o posicionamento delas. Assim, quando virar uma carta, o aluno terá que lembrar se já viu o
par no jogo e, assim, tentar achá-lo. Além de ser um excelente jogo para reforçar o
conhecimento é muito bom para promover o raciocínio lógico, concentração, a memorização
e principalmente a capacidade de observação do aluno trabalhador, algo às vezes difícil para
os alunos da EJA. Por isso, o jogo pode ser utilizado no ensino fundamental e médio.
Conclui-se o jogo tendo como ganhador final/vencedor aquele que contabilizar maior
número de pares sob seu poder e quando todas as cartas tiverem sido recolhidos, sobrando
somente a carta optativa.
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4.6 A aplicação do jogo da memória associativa da região centro oeste - Brasil

Antes da aplicação do jogo foram realizadas aulas teste/piloto em uma turma Ensino
Fundamental II (2º Segmento 1º ano-EJA) sobre a Região Centro Oeste do Brasil e durante a
exposição do conteúdo foi utilizado livro didático, imagens referentes ao assunto e o mapa
físico e político do Brasil. Os alunos participaram ativamente das aulas, questionando e dando
exemplos do seu cotidiano, pois o conteúdo aborda o espaço que o mesmo está inserido.
Para a realização do jogo houve uma breve introdução revisando o conteúdo abordado,
pois se pretendia com o jogo fazer uma fixação do conteúdo estudado. Em seguida deu-se
início a aplicação do jogo de memória. No decorrer do jogo os alunos se mostram
interessados no assunto e entusiasmo para jogar, além de competitivos que é natural no ser
humano, não ocorrendo dificuldades para participar da atividade. Sendo assim, constatou-se
que a aplicação do jogo é um método de ensino relevante para auxiliar no processo de ensino
aprendizagem e despertar o interesse do aluno, deixando a aula mais descontraíra e divertida.
Figura 04 - Alunos realizando o jogo

Fonte: Miranda (2019).

3. Considerações finais

Acreditamos que este trabalho dará suporte aos professores não só de Geografia, mas de
outras disciplinas que buscam alternativas metodológicas inovadoras para a construção de
uma educação eficaz. Considera-se que os jogos são excelentes ferramentas de motivação
para a aprendizagem de Geografia contribuindo para a capacidade de tomada de decisão,
facilitando visualizar um conjunto de fatos e eventos geográficos, além do espírito de grupo e
de capacidade criativa e crítica. São muitos os recursos e materiais didáticos que estão
disponíveis aos professores para serem utilizados nas aulas de Geografia. Neste artigo focou-
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se no jogo de memória, como uma importante e profícua estratégia didática para a construção
do conhecimento geográfico.
O jogo da memória associativa da Região Centro Oeste despertou interesse nos alunos,
promoveu a motivação, interesse pelo assunto em estudo, aumentando a efetividade do
aprendizado e contribuiu para fixação do conteúdo proposto, isso demonstra que essa técnica
de ensino é viável para que os professores utilizem em sala de aula. Portanto, a ludicidade por
meio de jogos ou materiais concretos que representem o cotidiano, deve ser usada como
recursos para facilitar a aprendizagem dos educandos, tornando a aprendizagem significativa.
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Resumo
Este texto apresenta resultado acerca do Laboratório de Aprendizagem, objetiva contextualizar as práticas
pedagógicas realizadas nesse espaço de intervenção escolar. Para tal, foram realizadas visitas técnicas de
Assessoramento Pedagógico para levantamento de diagnóstico acerca do desenvolvimento das atividades do
Professor Articulador de Aprendizagem. Este trabalho está fundamentado nas proposições de Tura e Silva
(2010); Barreiros e Rodrigues (2010); Sylvio e Rosa (2017); Diniz e Martins (2017); Santos (2019) e Mato
Grosso (2019). Trata-se de uma pesquisa quali-quanti que busca evidenciar, mediante dados numéricos e
estatísticos, uma produção de sentido sobre a prática pedagógica no âmbito do Laboratório de Aprendizagem.
Como resultado foi possível destacar a importância desse profissional na escola organizada por ciclos, tendo em
vista as defasagens em Alfabetização apresentadas pelos estudantes da escola pública, mas também, a
necessidade de um acompanhamento do trabalho desenvolvido nas escolas, uma vez que em inúmeros contextos,
o trabalho do articulador é substituído por tarefas de rotina escolar que não possuem relação com a intervenção
pedagógica prevista junto aos estudantes.
Palavras Chave: Alfabetização. Laboratório de Aprendizagem. Intervenção Pedagógica.

1 Introdução

A Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) prevê a liberdade para que Estados e Municípios
organizem seu sistema de ensino. Em Mato Grosso, isso é reforçado pela Resolução do
Conselho Estadual da Educação de Mato Grosso 150/99, em seu artigo 8º “O ensino
fundamental e médio poderá ser estruturado em regime seriado, anual ou semestral, ciclos de
formação[...]” e pela Resolução 02/2015 que em seu artigo 4º reitera que a “A Educação
Básica poderá organizar-se em anos/séries anuais, períodos semestrais, ciclos [...]”.
Em uma perspectiva histórica, relevante se faz destacar que desde 1997 há em Mato
Grosso políticas educacionais que buscam expandir a oferta de vagas na Educação Básica,
garantindo a permanência dos estudantes na escola (MATO GROSSO, 2010), e, do mesmo
modo, a regularização do fluxo escolar. Isso ocorre após a identificação de fragilidades na
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oferta e permanência dos estudantes na escola, fenômeno vivenciado por vários outros
estados, considerado desafio para a realidade educacional brasileira.
Nesse tocante, o Ciclo Básico de Aprendizagem (1997) e, posteriormente, a
Organização por Ciclo de Formação Humana, substituiu o Sistema Seriado (1996),
geralmente associado à exclusão devido ao alto índice de evasão e reprovação das crianças,
especialmente no período de Alfabetização. Nesse sentido, com duas décadas de
funcionamento, embora muitos avanços em relação a inclusão e permanência dos estudantes
na escola, inúmeros são os desafios com relação ao contexto ora estudado.
O principal deles, a aprendizagem, tem evidenciado a fragilidade dos processos
avaliativos, do acompanhamento da progressão, da construção de conhecimentos que dizem
respeito à escolarização, os quais a escola é responsável por construir com os estudantes.
Outrossim, com o tempo, o ciclo de formação proposto parece ter migrado para ciclo de
progressão automática, com um frágil sistema de avaliação, baseado na observação de
habilidades atitudinais identificadas por meio do conselho de classe.
Para melhorar o contexto exposto, foram estabelecidos laboratórios pedagógicos, com
vistas a correção de defasagem de conhecimentos pelos estudantes, denominados
posteriormente de salas de superação e, atualmente, Laboratório de Aprendizagem. No geral,
as dificuldades apresentadas pelos estudantes diziam respeito à leitura, escrita e matemática,
dificultando a progressão da aprendizagem no ensino fundamental.
O Laboratório de Aprendizagem já passou por diferentes formas de funcionamento,
com professores pedagogos, letrados e matemáticos, com foco na dificuldade e desafios de
aprendizagem ou com foco na defasagem de conhecimentos e alfabetização. Nesse sentido,
em um primeiro momento, a escola definia o perfil do profissional, tendo em vista o
diagnóstico realizado pelo coletivo escolar. Nesse contexto, o atendimento aos estudantes era
definido a partir dos conceitos de Progressão Simples (PS) e de Progressão Parcial com Apoio
Pedagógico (PPAP).
Assim, o Professor Articulador atuaria focado nas mais diversas dificuldades
abarcadas na sigla PPAP, em diferentes faixas etárias, anos do ciclo, e situações que se
arrastavam por todo o ensino fundamental, chegando em alguns casos a se estender para o
ensino médio.
O caráter subjetivo desses conceitos (PS e PPAP), entretanto, foi com o tempo
direcionando a ação no Laboratório de Aprendizagem para práticas de alfabetização, visto que
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a maior parte dos estudantes encaminhados para esse espaço não eram considerados
alfabetizados pelo coletivo de professores.
Em 2017, a partir do resultado de consulta pública realizada pela Secretaria, diferentes
concepções foram atribuídas ao Laboratório de Aprendizagem, esse espaço pedagógico
passou a ser significado como um local responsável por resolver diferentes demandas da
escola, sem uma efetividade aparente na aprendizagem dos estudantes. Assim, são apontadas
práticas para a superação das dificuldades tanto relacionadas a conhecimentos mais basilares
para a progressão, quanto de conteúdo disciplinar a ser reforçado.
A dispersão de objetivos e de práticas pedagógicas demonstradas pelas unidades
escolares, Assessorias e Centros de Formação, orientou o procedimento de visitas técnicas no
sentido de diagnosticar o funcionamento e orientar as ações a serem desenvolvidas quanto ao
atendimento do alunado, especialmente em face do argumento de que muitos estudantes
estavam seguindo a caminhada escolar no Ciclo de Formação Humana sem estar
minimamente alfabetizados.
A variação de carga horária, igualmente, foi uma característica desse funcionamento,
uma vez que a função era e continua sendo atribuída em face da demanda apresentada pela
escola e pelo número de estudantes que necessitam de acompanhamento para consolidação da
aprendizagem (SEDUC, 2014).
Um fato preocupante a esse respeito, é o número de estudantes que têm sido
encaminhados para o laboratório estando, contudo, avaliados positivamente quanto à
aprendizagem. A esse respeito, pertinente se faz destacar que em um primeiro momento a
organização por ciclo adotou o relatório descritivo em que os professores expressavam seu
parecer sobre o desenvolvimento dos estudantes como um instrumento de avaliação e
acompanhamento da aprendizagem.
Inúmeros foram os problemas nessa produção, tendo em vista a quantidade de
estudantes atendidos e a vulnerabilidade de alguns deles, o relatório se mostrou um
instrumento impossível para que a descrição da intervenção pedagógica fosse expressada.
Nesse sentido, Mato Grosso, acompanhando a tendência internacional, estabeleceu objetivos
de aprendizagem que foram inseridos no sistema de avaliação, mensurados por meio dos
conceitos Abaixo do Básico, Básico, Proficiente e Avançado, os quais geram os conceitos de
progressão PS ou PPAP.
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Nesse sentido, cabe salientar que orientações mais atuais destacam a importância do
diagnóstico para a indicação do estudante que frequentará o Laboratório de Aprendizagem, tal
diagnóstico realizado pelo professor regente é ainda confirmado pelo articulador e
coordenador pedagógico, sendo importante a identificação da necessidade de aprendizagem
do estudante para uma intervenção específica, em grupos pequenos, em um espaço preparado
para uma aprendizagem diversa da vivenciada em sala de aula, com professor regente.
Atualmente, as Portarias 073/2019/GS/SEDUC/MT e 178/2019/GS/SEDUC/MT rege
o funcionamento do Laboratório de Aprendizagem, dentre os muitos aspectos destacados na
ressignificação pela qual passou a função do articulador, é possível compreender a atribuição
desse espaço ao profissional pedagogo, que possua magistério ou que tenha experiência em
alfabetização. Nesse sentido, este trabalho questiona: quais práticas pedagógicas são
promovidas no Laboratório de Aprendizagem?
2 Fundamentação Teórica

O campo de estudos sobre a educação pública apresenta diversos desafios quanto à
estruturação de propostas de intervenção pedagógica que venham a contribuir com a realidade
das unidades escolares. A própria expressão intervenção pedagógica é comumente mal
recebida nos espaços educacionais públicos como algo que fere a autonomia dos profissionais
em suas práticas pedagógicas.
Nesse sentido, este trabalho destaca a pertinência em ressignificarmos a noção de
intervenção pedagógica como ato intencional, ligado ao planejamento (MATO GROSSO,
2018). Esse procedimento marca a ação de escolarização, a mediação de conceitos formais em
um contexto de amplos conceitos espontâneos apresentados pelos estudantes, conforme
assinalava Vygotsky, existem meios pelos quais o homem aprende a organizar e dirigir o seu
comportamento, tais instrumentos para lidar com a realidade necessitam ser apresentados pela
cultura, e, evidentemente, pela escola que desempenha o papel de outro nesse processo de
mediação de símbolos.
A intervenção pedagógica, também insere a ideia de corte radical com o que está
posto, no âmbito do planejamento, sugere uma mudança de rumos necessária para que se
chegue a finalidade/intencionalidade proposta (DAMIANI, et al 2013). No contexto escolar,
assumir a intervenção pedagógica necessária, significa assumir que as práticas que são
realizadas não têm atingido o objetivo proposto pela intencionalidade formativa da escola,
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tornando fundamental a presença de outras práticas, outros sujeitos, outros planos de ação
para a condução da mediação pedagógica.
A compreensão dessa realidade requer a clareza em pensar o sujeito da educação, as
finalidades do fazer educativo e as obrigações que a escola pública assume em face da
sociedade. A concepção de sujeito da educação, assumido neste trabalho, perpassa a noção de
criança atendida nos anos iniciais e no início da pluridocência. Conforme Luz, Mello e Oshiro
(2017), trata-se de um sujeito histórico com uma natureza mediada pela organização social a
qual a escola é responsável por apresentar e mediar.
A esse respeito, Sylvio e Rosa (2017), bem como Almeida (2012) corroboram
destacando que,
A inserção da criança no ensino fundamental implica uma série de mudanças sociais
e cognitivas em seu desenvolvimento. Nos primeiros anos de escolarização dá-se o
início de um processo de aprendizagem sistemático e intencional, rumo a
apropriação de fundamentos e conceitos das áreas dos conhecimentos científicos
que, segundo Vigotsky, promoverá um certo tipo de desenvolvimento psicológico
impossível de acontecer de outra forma que não seja via escolarização formal.

Barreiros e Rodrigues (2010) em pesquisa desenvolvida com estudantes sobre a
leitura, destacam que a escuta se mostra importante instrumento para a proposição de
atividades e levantamento de demandas para a intervenção/mediação no contexto escolar.
Nesse aspecto, destacamos que todas as propostas de atividades e sistematização de
conhecimentos passam a ser mais relevantes para a comunidade escolar, quando a realidade
escolar e a necessidade dos estudantes são consideradas.

3 Metodologia

A presente pesquisa foi realizada a partir dos pressupostos da pesquisa quali-quanti,
uma vez que devido ao volume de dados, o processo de organização do material contou com
tratamento estatístico, mas a partir de tais recursos, foi instaurada a discussão com vistas a
produção de sentidos acerca do objeto de estudo ora focalizado (BAUER e GASKELL, 2002;
GUNTHER, 2006).
O processo de coleta se deu em dois momentos, no primeiro com a construção de um
portal denominado Portal do Articulador, cujo lançamento possibilitou a formação de um
banco de dados sobre o funcionamento do Laboratório em diferentes contextos escolares; no
segundo momento, com visitas, observação e entrevistas com os gestores e professor
articulador, algo que permitiu uma série de ações de apoio e fortalecimento desse profissional
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no contexto escolar, esta exposição está circunscrita aos resultados advindos dos dados das
visitas realizadas nos municípios de Cuiabá e Cáceres.

4 Coleta de dados - 2018

Através das visitas in loco, 24 escolas de dois polos diferentes foram visitadas, sendo
12 escolas do Polo de Cuiabá e 12 escolas do Polo de Cáceres, contudo três das escolas do
Polo de Cáceres não estão descritas neste trabalho, visto que as professoras atribuídas ao
laboratório foram remanejadas para outras funções.
Para esse momento foi utilizado questionário com vistas ao levantamento de dados.
Cabe salientar que, naquele momento, três escolas do polo de Cáceres não participaram desse
processo, visto que as professoras foram remanejadas para outra função, em atendimento ao
disposto na Nota Técnica 010/2018 COP/SAGPE/SEDUC.
O objetivo da ação destacada foi diagnosticar os estudantes com defasagem em
alfabetização, além de compreender a natureza dos procedimentos ligados ao diagnóstico
realizado para encaminhamento dos estudantes ao Laboratório de Aprendizagem.
Nesse sentido, pertinente se faz destacar que, conforme orientação do órgão central, o
diagnóstico para encaminhamento dos estudantes é realizado pelo professor regente que
convive com o estudante, acompanhado pelo coordenador pedagógico e, posteriormente,
validado ou não pelo articulador da aprendizagem.

4.1 Apresentação e Discussão dos dados

Esta apresentação de dados procura evidenciar elementos referentes às práticas
pedagógicas exercidas no Laboratório de Aprendizagem, destacando a potencialidade desse
espaço enquanto ambiente alfabetizador e de letramento, mas que requer de direcionamentos
para atendimento adequado dos estudantes do ensino fundamental.
Para tanto, esta discussão abordará o diagnóstico da aprendizagem dos estudantes, a
formação do profissional que atua no espaço do Laboratório de Aprendizagem, a faixa etária e
a quantidade de estudantes atendidos, as demandas de aprendizagem trazidas pelos estudantes,
as metodologias utilizadas pelos professores e a forma de avaliação dos estudantes nesse
contexto.
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No que diz respeito ao diagnóstico e levantamento das necessidades de atendimento
dos estudantes, as unidades pesquisadas apontaram que tanto o professor regente quanto o
articulador realizam o diagnóstico para encaminhamento do estudante ao Laboratório de
Aprendizagem, conforme pode ser visualizado a seguir.

Gráfico 1 - Diagnóstico realizado pela Unidade Escolar
100%
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40%
20%
0%
Não é realizado

Professor Regente

Professor Articulador

Professor Regente e
Articulador

Fonte: CDEFEI/SUPEB/SEDUC/MT/2018

Com relação à formação do professor, nas escolas pesquisadas, diferentemente de
outros momentos em que era comum a atribuição de outros profissionais, como licenciado em
português e matemática, todos os profissionais possuíam Licenciatura Plena em Pedagogia.
Tal fator se mostra importante nesse contexto, quando o direcionamento para a ação no
laboratório se mostra intimamente relacionado à alfabetização.
Gráfico 2 - Formação do Professor Articulador
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Fonte: CDEFEI/SUPEB/SEDUC/MT/2018

Outro aspecto importante a ser salientado se refere ao atendimento dos estudantes, isso
pois, quando questionados sobre a partir de qual ano/ciclo a escola encaminhava os estudantes
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ao Laboratório de Aprendizagem, em mais de 95% das escolas respondentes, houve a resposta
de que era partir do 4º ano.
Essa orientação demonstra que a escola compreende que o processo de consolidação
da alfabetização se dá até o terceiro ano, conforme orientava a legislação educacional.
A pesquisa ainda denota que a concentração do atendimento dos estudantes ocorre no
4º e 6º ano, momentos de transição entre ciclos ou entre a unidocência e a pluridocência.

Gráfico 3 - A partir de qual ano os estudantes são encaminhados ao Laboratório de Aprendizagem
100%
80%
60%
40%
20%
0%

1º Ciclo

4º Ano

5º Ano

6º Ano

3º Ciclo

Fonte: CDEFEI/SUPEB/SEDUC/MT/2018

Conforme passível de visualização, o atendimento no 3º ciclo, tanto no portal quanto
nos processos de visita se mostrou bastante tímido. Além disso, quando no levantamento da
participação no Laboratório de Aprendizagem foi identificado que em mais de 80% das
escolas a média de participação no laboratório era de até 50 estudantes.

Gráfico 4 - Média do número de estudantes que frequentam o Laboratório de Aprendizagem
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Fonte: CDEFEI/SUPEB/SEDUC/MT/2018
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de 71 a 90

acima de 90
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A compreensão acerca desses atendimentos se mostra importante, tendo em vista que
o articulador atua após a atuação de um regente que já realizou um trabalho ligado à leitura,
escrita e compreensão de saberes referentes a uma área de conhecimento. Portanto, no
transcorrer normal das práticas pedagógicas em sala de aula, em torno de 10% dos estudantes
apresentam algum tipo de dificuldade, sendo essas ou não de alfabetização.
Um número muito elevado de estudantes direcionado ao laboratório pode evidenciar
diferentes equívocos gerados na prática pedagógica da sala de aula, sejam de ordem
metodológica, conceitual ou relacional. Em alguns casos se torna impossível o
encaminhamento de tantos estudantes para um espaço como o laboratório, isso pois, tal
prática o caracteriza como outra sala de aula na qual o estudante continuará com dificuldades.
No que diz respeito às demandas apresentadas, foi possível identificar que 33,3% dos
estudantes que frequentam o Laboratório de Aprendizagem possuem defasagem em Língua
Portuguesa e Matemática. Destes, 41% somente em Língua Portuguesa, e 25,7% somente em
Matemática.

Gráfico 5 - Defasagem em alfabetização no componente curricular
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Fonte: CDEFEI/SUPEB/SEDUC/MT/2018

A forma de distribuir os estudantes nas turmas de atendimento também foi pesquisada,
e em 52,3% das respostas, os professores afirmaram utilizar mais de uma forma, de acordo
com a característica dos estudantes diagnosticados, podendo ser por defasagem ou por
ano/ciclo.
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Gráfico 6 - Organização das turmas
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Fonte: CDEFEI/SUPEB/SEDUC/MT/2018

4.2 As Práticas Pedagógicas

No que diz respeito ao ensino, a metodologia utilizada pelo professor articulador, para
mais de 53% dos professores respondentes, era por turma. O trabalho aleatório também é
outra prática mencionada pelos professores, existindo em torno de 10% de professores que
atuam em face da defasagem dos estudantes, e outros que usam mais de uma metodologia,
sem, contudo, explicitar qual.

Gráfico 7 - Metodologia utilizada pelo professor articulador
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Fonte: CDEFEI/SUPEB/SEDUC/MT/2018

Quando questionados sobre as avaliações que possibilitam o monitoramento da
aprendizagem e o acompanhamento da progressão do estudante, para 52,3% dos professores,
a avaliação é diária, seguido por outra forma de avaliar. Em torno de 20% dos estudantes
avaliam bimestralmente e um grupo menor, realiza semestralmente a avaliação.
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Gráfico 8 - Acompanhamento da progressão do estudante
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Fonte: CDEFEI/SUPEB/SEDUC/MT/2018

5 Considerações necessárias

Tendo em vista o exposto, cabe salientar que muitas ações pertinentes são realizadas
no contexto do Laboratório de Aprendizagem. Com o processo de visita técnica, foi possível
compreender que o Laboratório de Aprendizagem tem uma importante função no resgate da
autoestima do estudante que, sendo atendido em grupos menores, passa a expressar sobre suas
dificuldades.
Entretanto, algumas respostas do grupo de professores das escolas alertam para
necessidades de modificação nas regras de funcionamento do laboratório que embora procure
intervir em diferentes tipos de dificuldades dos estudantes, possui como desafio superar as
defasagens de conhecimento em alfabetização.
Ainda que o diagnóstico seja realizado pelos sujeitos envolvidos na ação de ensinar, ao
compreender que as demandas apresentadas são relacionadas à língua portuguesa e a
matemática, quando não das duas disciplinas, associando a isso o fato da maior parte dos
estudantes estarem no quarto ano, é possível inferir que as defasagens apresentadas se referem
a ausência de consolidação do processo de alfabetização.
Uma preocupação a ser delineada diz respeito ao fato de que embora haja diagnóstico,
ao agrupamento dos estudantes e o trabalho por meio de metodologias específicas não estão
alinhados, pois o trabalho desenvolvido se dá de forma aleatória em muitas das realidades
escolares.
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Além disso, o número elevado de estudantes/crianças encaminhadas, permite entrever
que o progresso das aprendizagens na sala de regência, ao final do ciclo de alfabetização, tem
deixado de abarcar uma significativa parcela das crianças. A preocupante afirmação de que a
metodologia utilizada é aleatória, atrelada ao agrupamento dos estudantes realizado da mesma
forma, denota uma intencionalidade educativa dispersa ou ainda, não muito nítida para os
sujeitos que realizam práticas pedagógicas nesse espaço de intervenção.
Tendo em vista tal problemática, destacamos a pertinência do coletivo escolar definir e
acompanhar a intencionalidade educativa estabelecida no Projeto Político Pedagógico,
destacando a identidade da formação oferecida pela escola, e também, delineando os critérios
para o trabalho desenvolvido no Laboratório de Aprendizagem.
Nesse sentido, o trabalho do articulador para que seja produtivo aos estudantes,
necessita estar articulado ao papel desempenhado pelo coordenador pedagógico, que tende
acompanhar a participação e progressão dos estudantes atendidos pelo Laboratório de
Aprendizagem.
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Resumo:
O objetivo deste artigo é de refletir a partir do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de seus
benefícios, contudo em específico nos bons hábitos alimentares dos alunos das escolas da rede pública Estadual
de Mato Grosso. Por meio de pesquisas bibliográficas que discutem acerca da história da alimentação e nutrição
escolar no Brasil, as Leis que embasam a merenda escolar e da vivência de uma das autoras como Técnicas em
Nutrição Escolar (TNE) da rede Estadual de Educação, sustenta-se que é essencial o cumprimento das políticas
públicas de alimentação escolar e, mesmo que elas não sejam um recurso para suprir toda a demanda
nutricional do aluno, contribui para: formação de hábitos alimentares saudáveis e nos rendimentos e
desenvolvimento escolares dos alunos e de todos os envolvidos na comunidade escolar. Com bases nestas
referências, são sistematizadas a importância da merenda escolar para práticas alimentares saudáveis. Como o
cardápio é selecionado e repassados as TNEs e de como pode ser integrador a educação alimentar (merenda
escolar) no currículo da escola. Segundo análises, as políticas públicas da merenda escolar são reais, nas
unidades escolares do Estado de Mato Grosso, em específico na instituição educacional analisada. Contudo,
percebe-se a resistência por parte da Gestão Escolar em cumprir rigorosamente o cardápio proposto pela
Seduc/MT, além da necessidade repensar na formação de todos profissionais da educação acerca do assunto.
Palavras-chave: Bons Hábitos Alimentares. Merenda e Nutrição Escolar. Programa Nacional de Alimentação
Escolar.

1 Introdução

Todos os alunos da educação básica pública têm direito à alimentação escolar saudável
com orientação nutricional. O Governo Federal por meio do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) é destinado, aos Estados e Municípios, valores financeiros com
a finalidade de complementar as despesas com a alimentação escolar, durante o período letivo
conforme a quantidade de alunos matriculados em cada escola, apurada no último censo
escolar disponível.
Atualmente, constata-se mudança explícita de hábitos alimentares da população pela
inclusão do consumo, em larga escala, de alimentos industrializados, com destaque para os
chamados fastfoods, ricos em conservantes, gorduras trans e excesso de sal. Com frequência,
esses alimentos são ingeridos em conjunto com refrigerantes ou sucos, que além de
conservantes, induzem a consumo excessivo de açucares. De acordo com a literatura médica,
refrigerantes, sucos industrializados e fastfoods, e junk foods (comida lixo, em tradução
literal, em geral, mas não exclusivamente, feitos à base de diferentes farinhas e saborizados
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artificialmente), além de serem pobres em nutrientes, em decorrência do consumo contínuo,
estão associados à obesidade e doenças cardíacas.
Essa alimentação inadequada e maléfica à saúde, em médio ou longo prazo, é
introduzida cada vez mais cedo na vida das crianças. Não é incomum que, transposto o
período de alimentação exclusiva pela amamentação, pais e familiares deem, a seus filhos,
refrigerantes, sucos e, um pouco mais tarde, junk foods e fastfoods. Essa alimentação
inadequada é agravada pelo fato de que na primeira infância ocorre grande parte da
descoberta e estabelecimento de preferências de sabores, o que se resulta em hábitos. Estes
hábitos, por sua vez, induzem as crianças à seleção, recusa e exigência de alimentos na
merenda escolar.
Nesse sentido, o presente artigo foi elaborado com os objetivos de demonstrar a
importância da merenda escolar na vida dos alunos. Averiguar como a escola pode contribuir
sendo um meio influenciador para as práticas alimentares saudáveis. Perceber os reflexos de
maus hábitos além do ambiente de escolarização, e suas consequências.
Este artigo objetiva evidenciar a importância da merenda escolar para o aluno quer
quanto à oferta de alimentos saudáveis quer como contraponto à mencionada alimentação
imprópria na formação de hábitos e cultura alimentar saudáveis. Trata-se, portanto, de
investigar tanto as concepções de manipulação de alimentos com vistas a proporcionar uma
merenda balanceada e saudável quanto a contribuição da merenda escolar tanto para a
realização de condições adequadas à aprendizagem quanto como influenciadora no
desenvolvimento de práticas alimentares adequadas.
No momento, uma das autoras, tem suas atribuições profissionais relacionadas à
merenda escolar, pois atua como Técnica em Nutrição Escolar da Rede Estadual de Ensino do
Estado de Mato Grosso, com a função de realizar ações de manuseio e preparação dos
alimentos que serão servidos aos alunos. Além de informações resultantes dessa vivência e de
observações, foi utilizada bibliografia pertinente ao tema, uma vez que seria necessário
compreender as normas e os procedimentos legais da merenda escolar e seu funcionamento.
Deste modo, espera-se contribuir para esclarecimento e conhecimento acerca do
assunto, bem como ressaltar a importância e a influência da merenda escolar na vida dos
alunos da educação básica da rede estadual de ensino em Cuiabá-MT.

2 Breve Histórico dos Programas de Alimentação Escolar
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Com as doenças alastradas no Brasil durante a década de 1930, levou-se a preocupação
além da saúde pública, obrigando assim, formular ações Governamentais voltados à
alimentação escolar devido às graves doenças nutricionais da época (VASCONCELOS,
2013).
Na década de 1930, as doenças sobretudo transmissíveis, se alastraram em grandes
cidades do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, então capital da República. A situação gerou
comoção popular e trouxe ao debate, sobretudo na imprensa e esferas políticas, um tema
novo: a saúde pública. A circulação de ideias apontou graves problemas de subnutrição, os
quais se pretendeu enfrentar deste desafio com projetos voltados à alimentação escolar. Esses
projetos, foram implementados inicialmente, com pouca abrangência territorial e
gradativamente foram sendo ampliados.
Como proposta destas ações governamentais, em 1955 foi criada a Campanha Nacional
da Merenda Escolar (CNME), vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), que
subsiste, ainda hoje, embora com alteração do título para Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), gerenciado a partir de 1998 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE). Garantido pela Lei 9.649/1998, o PNAE é responsável pelas políticas
educacionais de segurança alimentar no Brasil; tem abrangência nacional e destina-se às
escolas públicas urbanas ou rurais, incluindo, sob o resguardo da Lei, instituições escolares
filantrópicas.
De acordo com o Art. 2º do PNAE sobre as diretrizes, fica estabelecido que:
I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos
alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa
etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção especifica;
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e
nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da
segurança alimentar e nutricional; (BRASIL. MEC, 2009)

Para garantia de alimentação saudável e adequada, que contribuísse para o processo de
ensino e aprendizagem, em 2007 foram criados os Centros Colaboradores em Alimentação e
Nutrição Escolar em parceria com as Universidades Públicas Federais e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação (MEC). Esses programas
associados com a Lei 11.947/2009 ampliaram a Política Nacional de Alimentação Escolar do
Governo Federal, uma vez que universalizaram a merenda escolar e priorizaram o
desenvolvimento sustentável ao estabelecer que uma quota dos gêneros alimentícios da
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merenda escolar, devem provir da compra de produtos de agricultura familiar. Assim, além de
estimular o desenvolvimento econômico da região, propicia uma alimentação mais natural e
saudável no sentido de que os produtos provenientes da agricultura familiar não são
submetidos a processos de industrialização ou o processamento, por ser de baixa incidência,
dispensa a utilização de conservantes e outros componentes para aumentar a conservação do
alimento ou saborizá-lo.
No Sistema Estadual de Educação de Mato Grosso, os recursos do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) foram descentralizados em 1999 com a Portaria nº
036/99/SEDUC/GS/MT. Contudo, a garantida da continuidade da descentralização deu-se
apenas em 2002 com a Lei Estadual 7.856/2002, que determinou:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Escolarização dos Recursos Financeiros da
Alimentação Escolar, o qual tem por finalidade específica o repasse de recursos
financeiros às escolas da rede pública estadual e respectivos Conselhos
Deliberativos da Comunidade Escolar para a aquisição de gêneros alimentícios
destinados a suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo,
com vistas a melhorar o rendimento escolar, colaborando para a redução do índice
da evasão e repetência, assim como pela formação de bons hábitos alimentares.
(MATO GROSSO, Sec. Est. Educação, 2002).

A descentralização, no Sistema Estadual de MT, é coordenada pela Secretaria de
Educação Esporte e Lazer (SEDUC) por meio da Coordenadoria de Alimentação Escolar
(CAE).

3 A Importância da Merenda Escolar

A qualidade alimentar familiar inclui diversos fatores que determinam boas práticas
alimentares. Pode-se dizer que o ambiente escolar, sobretudo pela oferta da merenda escolar
em acordo com os padrões estabelecidos pelas normas que a regulam, é um importante agente
de educação alimentar. É fato que, além de ser direito do aluno, a merenda escolar representa,
muitas vezes, a principal ou a única refeição do dia para inúmeras crianças. Como tal, agrega,
sobretudo, dignidade, saúde, cultura e sobrevivência ante as vulnerabilidades sociais
enfrentadas por muitas famílias, principalmente quando é notório que a frequência escolar da
criança tem o intuito principal de busca de alimentação.
Admitida que essa é a dura realidade de muitas famílias, com profundo impacto na vida
global da criança, inclusive consistindo em situação adversa à aprendizagem, é necessário
considerar que a merenda escolar “precisa ser encarada como uma refeição para manter a
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criança alimentada enquanto está na escola, independentemente de suas condições
socioeconômicas, e não instrumento para erradicar a desnutrição” (ABREU, 1995, p. 5), pois
a erradicação da desnutrição, também responsabilidade do Estado, há de atender todos os
integrantes da família e todas as famílias. Isto requer políticas públicas mais amplas, não
sendo, portanto, finalidade da merenda escolar solucionar os graves problemas de desnutrição
que, em maior ou menor gravidade, atinge entre um quarto e um terço da população brasileira,
ou seja, a merenda escolar restringe-se a ser um dos fatores que objetiva prover condições
satisfatórias de aprendizagem para cada aluno, o que inclui a diminuição de evasão, durante a
educação básica, e a expectativa da melhoria dos índices de sucesso educacional.
Correlatamente a esse objetivo central, a merenda escolar, ao proporcionar refeições
adequadas do ponto de vista nutricional, configura-se como agente de educação alimentar.
Nos termos do FNDE:
Para fins do Programa Nacional de Alimentação Escolar, será considerada educação
alimentar e nutricional o conjunto de ações formativas que objetivam estimular a
adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis, que colaborem para
a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do indivíduo.
(BRASIL, RDC 38/2009. Art. 13).

Tendo em vista a relevância da merenda escolar, os profissionais da educação
desempenham papeis fundamentais nesse processo. Desde a conscientização e aprendizagem
em sala de aula até o manuseio dos alimentos pelos Técnicos em Nutrição Escolar, a educação
alimentar se interliga entre si. Assim como toda aprendizagem a educação alimentar das
crianças, dos agentes da educação, da escola e do próprio PNAE não é processo acabado, mas
um caminho a ser construído. Esta é uma das interpretações da prescrição da Lei nº
11.947/2009, art. 17:
II - promover estudos e pesquisas que permitam avaliar as ações voltadas para a
alimentação escolar, desenvolvidas no âmbito das respectivas escolas;
III - promover a educação alimentar e nutricional, sanitária e ambiental nas escolas
sob sua responsabilidade administrativa, com o intuito de formar hábitos alimentares
saudáveis aos alunos atendidos, mediante atuação conjunta dos profissionais de
educação e do responsável técnico de que trata o art. 11 desta Lei; (BRASIL. MEC,
2009).

Nessa perspectiva, as políticas públicas do FNDE, responsável pelo PNAE, propõem,
por meio da alimentação escolar, atender as necessidades nutricionais diárias dos alunos com
cardápios elaborados por Nutricionista, de modo que considere a combinação das refeições
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com alimentos apropriados, de acordo com a cultura alimentar de cada região. Todo cardápio
é elaborado considerando a saúde e bem-estar dos alunos, com uma alimentação
nutricionalmente balanceada e agradável ao paladar. A relação dos cardápios é repassada
pelas Secretarias de Educação para as escolas, nas quais são sugeridos e selecionados de
acordo com os alimentos já disponíveis na despensa escolar e a possibilidade de aquisição dos
demais para compor o cardápio. Para tal, de acordo com a SEDUC/CAE/MT, na concepção
do cardápio deve-se considerar:
•
•

•
•
•
•
•
•

Hábitos alimentares dos alunos, especificidades culturais e promoção de hábitos
alimentares saudáveis;
Disponibilidade de alimentos no município, com preferência à produção local e
aos produtos orgânicos e/ou agroecológicos, sendo que no mínimo 30% dos
recursos recebidos devem ser utilizados para aquisição de alimentos da
agricultura familiar;
Fazer cronograma de recebimento dos gêneros alimentícios.
Considerar o turno e horário em que a refeição é servida para a escolha do
cardápio. Cada turno pode ter um tipo de cardápio.
Oferecer no mínimo uma vez por semana preparações com leite, bem como, uma
porção de feijão.
O planejamento de cardápios deverá conter, no mínimo, três porções de frutas in
natura e hortaliças por semana – 200g/aluno:
A oferta de doces e/ou preparações doces fica limitada a uma porção por semana.
Os cardápios planejados deverão estar na cozinha e em locais visíveis da escola.
(STEFANELLO; PENIDO; MARQUES, 2014, p. 35)

De acordo com essa concepção, para a SEDUC/MT a educação alimentar e nutricional
supõe variedade de alimentos que sejam ricos em nutrientes, principalmente os oferecidos
pelas hortas escolares, a fim de promover hábitos alimentares saudáveis.
Na escola onde analisamos, percebe-se a diversidade em alimentos; porém, a repetição
de um mesmo cardápio alonga-se por semanas, entretanto, essa situação não é a proposta pela
SEDUC/MT. Compete à Equipe de Gestão Escolar administrar o que será feito nas refeições.
As Técnicas em Nutrição Escolar (merendeiras), apesar do contato direto com os alunos e o
conhecimento a respeito do que realmente é viável fazer para diminuir ou evitar desperdício
não são ouvidas; são restringidas a executar as ordens superiores. Ou seja, as próprias
servidoras são “desperdiçadas” pois se veem impedidas de atender às informações
nutricionais e orientações adquiridas em cursos ofertados pela própria SEDUC/MT. Enfim,
não obstante o discurso da gestão democrática, suas sugestões e opiniões são meras palavra
quase que sempre sem irrelevância para a Equipe Gestora.
Não obstante essa situação e ao descrédito e preconceitos da equipe pedagógica com
relação às atividades profissionais desenvolvidas pelas Técnicas em Nutrição Escolar
(merendeiras), há possibilidades de desenvolver um papel integrativo na educação dos alunos,
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mediante a promoção da saúde junto com a educação realizada em sala de aula, não raro
percebido, pela equipe pedagógica, como o único espaço educativo da escola. Um bom
exemplo disso é projeto Horta Escolar.
A escola pode e deve incluir no currículo atividades e estudos interdisciplinares,
capazes de discutir temas como a alimentação saudável e nutricional, por exemplo. A gestão
escolar e os professores, além da aprendizagem proposta no currículo formal, devem dispor-se
a ações que enfoquem a ativa participação do aluno, correlacionando teoria e pratica, seja com
jogos, atividades, brincadeira ou, até, no simples preparo de uma refeição aliada ao Projeto
Horta Escolar. É uma possibilidade para que os exemplos se tornam reais e as aulas menos
abstratas, uma vez que o cuidado com as plantas e o trato com a terra proporcionam muitos
benefícios e, sobretudo, aprendizagens e emoções que influenciam nas escolhas alimentares
dos alunos e, consequentemente, de seus familiares. Os resultados ultrapassam os meios
escolares e despertam o interesse por uma vida saudável; dessa forma, é muito importante a
participação de todos envolvidos, buscando mostrar e orientar a contribuição da merenda
escolar na prática de hábitos alimentares saudáveis.
Considerações Finais

Diante dos fatos, identifica-se ainda a necessidade de fortalecer os cuidados com a
educação alimentar nas escolas, enriquecendo as atividades fomentadoras da alimentação
saudável e reforçar a inserção de frutas e hortaliças na qualificação de cardápios nutricionais,
pois, percebe-se também, através de levantamentos bibliográficos, que em algumas escolas
ainda existem resistências ao cumprimento das determinações e orientações do PNAE. Muitas
escolas não possuem o projeto horta escolar e em outras, como na escola em que atuo, o
cardápio não é rigorosamente cumprido até chegar ao aluno. Isso, em parte, deve-se à
responsabilidade do cumprimento das leis da Gestão Escolar averiguar e cumprir, pois,
lamentavelmente a fiscalização da Secretaria Estadual do Estado de Mato Grosso (SEDUC)
não é frequente. Ou seja, mesmo que a SEDUC/MT disponibilize cardápios adequados do
ponto de vista nutricional e cultural, a execução dos mesmos é recheada de lacunas e
repetição indefinida de alimentos de preparo mais fácil. Isto resulta na não efetivação dos
objetivos da merenda escolar e, correlatamente, em precariedade da educação alimentar.
No entanto, é importante destacar que a escola, em si, é um ambiente propício para
desenvolver ações que integrem as atividades projetadas para a educação nutricional às
atividades especificamente destinadas à aprendizagem de conteúdo, de modo a favorecer e
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estimular, por meio de métodos pedagógicos que possibilite ao aluno conhecer exemplos de
hábitos alimentares saudáveis para uma vida de qualidade e, sobretudo, experimentá-los ao
consumir a merenda escolar.
É, portanto, necessário repensar a formação de todos os profissionais da educação
quando se trata de alimentação saudável, uma vez que, a aprendizagem significativa
permanente, com abordagem específica, deveria ser parte do currículo ativo da escola a fim de
oportunizar ao aluno, escolhas conscientes, capazes de modificações, inclusive no ambiente
familiar, diminuindo desperdícios, visto que a aceitação do alimento pelo aluno depende da
cultura alimentar saudável de todos envolvidos, como pais, educadores e responsáveis
educacionais de apoio à nutrição escolar.
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Resumo
Nos aportes teóricos da educação, é de grande relevância a participação de sujeitos em ambiente de
aprendizagem com diferentes caminhos para o conhecimento em um processo significativo onde todos sejam
protagonista dos saberes. O presente artigo “Metodologia ativa na perspectiva do programa A União Faz a Vida”
tem por objetivo investigar a presença de metodologias ativas nas ações do Programa da Cooperativa implantado
nas escolas do município de Pontes e Lacerda-MT. A pesquisa é bibliográfica em que evidenciou aspectos do
referido programa desvelando sua relação com as metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem. Após a
pesquisa, o resultado foi: Na estrutura do Programa destaca-se o protagonismo dos alunos, os diferentes espaços
de aprendizagem em que por meio expedição investigativa propõe-se vivências promovendo o olhar crítico,
instigando a observação e a experimentação de novos saberes. O programa promove a oferta de metodologia de
projeto, sendo esta uma metodologia ativa. A ideia dentro da estrutura do programa A União Faz a Vida é
ensinar em um processo que relaciona as diferentes áreas do conhecimento em que a participação do aluno é
valorizada. Trabalha-se de forma interdisciplinar com práticas pedagógicas diferenciadas despertando o interesse
e a curiosidade do aluno e do professor. A metodologia de projetos promove significados e dinamiza o processo
ensino e aprendizagem para que este tenha sentido para o aluno.
Palavras-chave: Metodologia ativa, Metodologia de Projetos, Escola.

1 Introdução

O presente artigo destaca algumas a proposta metodológica e estratégias de ensino
fortalecidas pelo Programa A União Faz a Vida idealizado pelo SICREDI – Cooperativa de
Crédito o qual atua há 25 anos nas escolas e Cooperativas de Ensino do Brasil 21, o qual

18

Pedagoga graduada pela UNEMAT e graduada em Letras e Espanhol pela UFMT. Professora das redes de
ensino público dos municípios de Pontes e Lacerda-MT e de Vila Bela da Santíssima Trindade, especialista em
Psicopedagogia Clínica e Institucional com ênfase em Educação Especial.
19
Mestra em Educação, membro do grupo de pesquisa Docência e memória social, ação política de sujeitos
envolvidos na docência e no exercício de cargos políticos eletivos da UFMT coordenado pela Drª Marlene
Gonçalves. Professora efetiva das redes públicas, pertence ao quadro docente da Escola Municipal Professora
Rosilei Pereira dos Santos e exerce docência na Escola Estadual Deputado Dormevil Faria no município de
Pontes e Lacerda-MT.
20
Especialista em Gestão Pública Municipal, Gestão, Coordenação e Supervisão Escolar, Neuropsicopedagogia,
Assessora Pedagógica do programa A União Faz a Vida, Assistente a Docência no Polo UAB de Comodoro,
pela UNEMAT- Universidade Estadual de Mato Grosso e IFMT(Instituto Federal de Mato Grosso) Professora
efetiva da rede pública pertencente ao quadro docente da Escola Municipal Helena Matiuzzo Felix no município
de Comodoro-MT.
21
O Programa A União Faz a Vida foi criado no Brasil na década de 80 no Rio Grande do Sul – estado sede do
Sistema de Crédito Cooperativo Sicredi e a partir de então está presente em vários estados brasileiros. Em Mato
Grosso foi implantado no ano de 2005. O referido programa investe em conjunto com Prefeituras e empresas
privadas locais na formação de professores para atuarem com a metodologia de projetos educacionais dentro das
escolas (LOURDES E OSTEMBERG, 2018, p.3358).
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promove ações educacionais em escolas de ensino básico nas esferas estaduais e municipais.
O Programa objetiva oportunizar vivências de atitudes, valores e cooperação, possibilitando a
formação de cidadãos cooperativos e integrados na comunidade. Este provoca reflexões da/na
prática pedagógica destacando a qualidade da aprendizagem do educando ao passo que
apresenta e fortalece a metodologia de projetos na sala de aula.
A dinamicidade da proposta metodológica do Programa motivou esta pesquisa,
direcionamo-nos em busca de responder a seguinte indagação: Qual a relação entre a
metodologia de projetos do Programa A União Faz a Vida e a metodologias ativa?
O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica em que realizamos um paralelo entre a
metodologia de projetos implementada pelo Programa nas escolas municipais com as
metodologias ativas a constar na proposta política de educação brasileira e aderida, em
partes22, pelo município de Pontes e Lacerda.
O Programa intenciona contribuições no processo ensino-aprendizagem e na formação
do indivíduo cooperativo, participativo, crítico e protagonista do conhecimento. Neste sentido
a formação do indivíduo sai do modelo de ensino tradicional e vai além dos muros escolares,
trazendo uma proposta de articular conteúdos interdisciplinares e uma aprendizagem
significativa baseada em vivência e experiências com e na comunidade, oportunizando um
ambiente interativo, valorizando as ideias, interesses e curiosidades dos alunos.
Realizaremos reflexões sobre a metodologia ativa e traçamos um paralelo com o
Programa e seus impactos no âmbito educacional dentro de algumas concepções teóricas.
Nossos aportes teóricos foram: Rosseau, Dewey, Berbel, Lourdess e Ostemberg.

2 As metodologias ativas de ensino
As metodologias ativas de aprendizagem surgiram na década de 60 na Universidade
MCMaster, Canadá, no século XXI, com a intenção de promover ferramenta de aprendizagem
e novas metodologias de ensino de um modo geral, contribuindo para que o aluno perceba,
participe, busque e seja criativo transformando a aprendizagem em algo significativo, sendo

22

Na proposta pedagógica do ensino municipal de Pontes e Lacerda há uma contradição da prática e do discurso,
uma vez que nos Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas com implantação do Programa A União Faz a Vida
grafa-se o discurso das metodologias ativas, porém o município ainda aderi o sistema retrógrado e tradicional de
notas como forma de selecionar e qualificar os alunos. Outrora tivemos acesso a todos os Projetos Políticos de
todas as escolas com o Programa e constatamos a incoerência no discurso.
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um processo ativado por hipóteses, problemas e situações reais. Essa ideia metodológica
defende uma lógica diferente da metodologia tradicional, pois o conhecimento é obtido de
maneira mais ativa pelo aluno, para que esse protagonismo seja maior por parte do estudante.
Cabe destacar que sua essência não se constitui em algo novo, segundo Abreu (2009), o
primeiro indício dos métodos ativos encontra-se na obra Emílio de Jean Jacques Rosseau
(1712-1778), identificado como o primeiro tratado sobre filosofia e educação do mundo
ocidental em que a experiência assume destaque em detrimento da teoria.
Vale mencionar que os ideais da Escola Nova emergiram no final do século XIX, com
metodologias baseadas em valorização do interesse do estudante e não do educador, dessa
forma Dewey, teve grande influência por defender a aprendizagem pela ação considerando o
aprendiz no centro dos processos de ensino-aprendizagem, nesta perspectiva as metodologias
ativas aparecem como uma possibilidade de ativar o aprendizado dos educandos, colocandoos no centro do processo, ao contrário do método tradicional que centra o professor como
detentor do saber.
No método ativo provoca os estudantes, levando a uma tomada de consciência
transformando-os em co-responsável pela obtenção de conhecimento para si. Dessa forma,
podemos considerar que há uma maior interação entre aluno, professor e conteúdo no que
tange a construção dos saberes no espaço escolar, trazendo ao discente uma autonomia na
busca da construção do saber.
O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela compreensão, pela
escolha e pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas possibilidades de
exercitar a liberda e a autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos do
processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional futuro (Berbel,
2011, p.29).

Nesta perspectiva emerge a problematização da realidade e a reflexão das ações dos
sujeitos desta realidade, apresentando as transformações e inferencias das ações das pessoas
sobre o mundo que vivem, é oportunizada a interação constante entre os estudantes, em que
trocam ideias e estas são tomadas como elemento para a construção do conhecimento e
desperta atitudes críticas diante da realidade. Sendo assim, a metodologia é compreendida
como ferramenta de ensino e determinam práticas de ensino diversificadas, exemplos: aula
invertida, metodologias de projetos, estudo de caso, atividades em times e ensino híbrido.
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Na aula invertida o professor transforma-se em mentor/orientador e deixa de ser
detentor do conhecimento, nessa metodologia o processo de aprendizagem passa a acontecer
em diferentes espaços, já o estudante, torna-se o centro do processo de ensino-aprendizagem
sendo protagonista do ensino desenvolvendo uma aprendizagem significativa, ativa,
investigativa e colaborativa. Neste sentido, na proposta de sala de aula invertida o estudante
faz suas pesquisas e adquire informações em horários alternativos, as aulas objetivam sanar as
dúvidas, compartilhar experiências e apresentar resultados de forma criativa, autônoma,
dinâmica e colaborativa.
Na metodologia de projetos a aprendizagem é semelhante ao tópico anterior, pois ambos
estimulam os alunos a enfrentar desafios e são instigados a resolvê-los, mas diferencia-se no
momento em que o estudante prioriza a prática dos saberes, contribuindo para expansão e
enriquecimento do conhecimento preparando-os para a vida na sociedade.
O estudo de caso aborda uma situação da realidade do aluno, uma vivência deste e
envolve uma análise quantitativa com multiplas perspectivas para chegar a uma conclusão
sobre ele e gera uma conexão de ideias pelo qual contribui em melhor compreensão sobre a
complexidade do mundo.
Outra metodologia que vale mencionar é a atividades em times, neste sentido a turma
divide-se em grupos sobre a orientação do professor, são convidados a compartilhar ideias
entre si, chegando a uma solução em conjunto acolhendo as opiniões divergentes.
Na metodologia de ensino híbrido a ideia é que educadores e estudantes possam ensinar
e aprender em tempos e locais variados, neste cenário o ensino presencial se mistura com o
ensino a distância envolvendo pressupostos: o aprendizado acontece também de forma online,
existe a presença do mediador, o aprendizado online permite que o aluno escolha seu tempo
de pesquisa e estudos. Por meio de diversidades ferramentas midiáticas o ensino híbrido
permite a interação professor/aluno e amplia conexões no processo ensino-aprendizagem,
culminando na ideia de que não existe uma forma única de aprender e que a aprendizagem é
um processo movido por diferentes estações e maneiras de aprender.
Na metodologia ativa o professor tem autonomia para decidir quais metodologias são
mais apropriadas e considera-se utilizar a multiplicidade de métodos diluindo as aulas
monótodas que cooroboram na formação de sujeitos passivos.
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3 Metodologia de projetos do Programa A União Faz a Vida
O Programa A União Faz a Vida (PUFV) intenciona-se através da metodologia de
projetos formar cidadãos cooperativos e integrados à comunidade, este traz uma proposta de
aulas significativas para o aluno oportunizando planejamentos interdisciplinar possibilitando
situações de sensibilização de atitudes que envolvem respeito, justiça e solidariedade entre
outros valores.
Nesta perspectiva, o Programa promove atitudes e valores de cooperação e cidadania
através de uma Educação Cooperativa incluindo milhões de crianças por todo o Brasil. Propõe
uma metodologia diferenciada de ensino-aprendizagem baseada em princípios de cooperação
e cidadania. Sendo assim a partir do currículo escolar oportuniza ao professor uma
investigação em busca de saberes.
Para começar o projeto, na perspectiva do programa A União faz a Vida, o professor
elabora a pergunta exploratória23, no entanto considera-se um ponto de partida para delimitar
os campos de conhecimentos que serão trabalhados, neste sentido, esta pergunta exploratória
irá nortear o planejamento do educador e despertar o interesse do aluno ao conhecimento,
estimulando o desejo de aprender.
O próximo passo é determinar a escolha do território que pode ser sugerida ou não pelo
professor, toda decisão dos rumos do projeto envolvem a participação democrática dos
alunos.
Ao iniciar o projeto, bem no começo do desenrolar das atividades, no intitulado
Território, é realizada a Expedição Investigativa, a qual é um momento ímpar para o
projeto, pois o Território é o lugar da Pergunta Exploratória traçada pelos
professores que colocam à disposição dos alunos, documentários, fotos, imagens,
um espaço ou um ambiente. Ou seja, o Território é algo que provoque uma
discussão e leve o aluno ao desejo de aprender dentro de campos de saberes
(LOURDESS E OSTEMBERG, 2018, p. 3358).

Na Expedição Investigativa os educandos exploram o prazer do aprender e
compreender, e nela que alunos e educadores rompem os limites tradicionais de ensino, juntos
compartilham momentos lúdicos e prazerosos como, por exemplo: ver, observar,
experimentar, perguntar, (re) conhecer a comunidade com a finalidade de promover a
aprendizagem significativa, sendo assim aprendem, convivem e divertem no “mundo das
descobertas”.

23

Termos específicos utilizados na estrutura do programa A União Faz a Vida
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É na preparação da expedição investigativa, por meio da elaboração da pergunta
exploratória, que o educador faz comparecer seu interesse em desenvolver os
conhecimentos específicos previstos no currículo escolar. A pergunta norteadora da
expedição deve poder circunscrever um campo delimitado de saberes escolares dos
quais poderão ser derivados os projetos de interesse das crianças e aos adolescentes.
A formação da pergunta exploratória implica que o educador deve ter claro a qual
campo de saberes incide o seu interesse de ensinar. A questão norteadora deve ser
suficientemente ampla de modo que dela possam ser derivados múltiplos interesses
de conhecimentos, assim como deve ser suficiente delimitada, de modo que possa
circunscrever um campo delimitado de saberes (FUNDAÇÃO SICREDI, Aportes
teórico-metodológicos do Programa União Faz a Vida, p. 18, 2018).

Para que essa metodologia seja desenvolvida podemos utilizar diversas ferramentas
interessantes e diferentes com intuito em desencadear um olhar crítico e investigativo como
mapa do território, fotografar, entrevistar, explorar as mais ricas fontes de informação
encontradas em pessoas que moram ou trabalham no bairro. Na sequência e definido o projeto
que delimitam o objeto que os educandos escolhem conhecer mais, desta forma expressam
seu conhecimento prévio de maquetes, desenhos, textos, cartazes etc, assim, os alunos em
conjunto com os educadores decidem o tema mais importante para o grupo exercitando sua
relação com os pares.
Os temas serão alinhados e trabalhados dentro do currículo escolar de forma
interdisciplinar e novos saberes vão dando corpo ao projeto.

A definição do tema é fruto de intensas trocas verbais por meio das quais os atores
sociais envolvidos argumentam, defendem e justificam a escolha e os seus pontos de
vista. É preciso levar em conta que o critério de escolha de um tema não deve basear
[...] num “porque gostamos”, e sim em sua relação com os trabalhos e temas
precedentes, porque permite estabelecer novas formas de conexão com a informação
e a elaboração de hipóteses de trabalho, que guiem a organização da ação
(HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998, p.68 apud FUNDAÇÃO SICREDI, 2008, p.
21).

Na estrutura ofertada pelo Programa A União Faz a Vida os alunos serão envolvidos em
uma experiência educativa em que o processo de conhecimento está integrado entre teoria e
prática por meio de projetos desenvolvidos em três momentos distintos: inicial, formativo e
final. De acordo com os materiais bibliográficos do referido Programa, os projetos seguem
uma homologia de processos em etapas distintas sendo estas:
Índice Inicial: Representa o levantamento prévio do que as crianças e adolescente sabem
sobre o tema escolhido, elencando suas hipóteses e referências de aprendizagem. No Índice
Formativo: Nesta etapa as questões levantadas serão organizadas pelo grupo e deverão ser
respondidas por meio de pesquisas individuais e/ou grupais, nessa etapa recorremos à teoria e
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aos conteúdos curriculares dos livros didáticos, livros diversos, busca no google para buscar
as possíveis respostas. No índice formativo, contamos ainda com a participação da
comunidade de aprendizagem, que são importantes atores sociais muito importantes no
processo ensino-aprendizagem, implica em conhecer o entorno da escola, bem como suas
potencialidades. No Índice Final: Nesta, ocorre a retomada de consciência tanto dos saberes
aprendido, bem como dos procedimentos mobilizados para a sua aquisição.
De acordo com o exposto, o conhecimento não fica somente dentro da escola, pois ela
é compartilhada com a família, comunidade e sociedade. Este processo foi intitulado pelo
programa “Comunidade Aprendizagem”, crianças, adolescentes, professores, familiares e
membros da comunidade aprendem com o outro diretamente vinculado ao currículo escolar
de forma globalizada e não segmentada, construindo o conhecimento de forma coletiva e
participativa.
A metodologia de projeto desperta novas atitudes, maneiras de agir e ver o mundo,
dessa forma essa metodologia resulta no cidadão cooperativo baseada no diálogo e interação
possibilitando a criação e intervenção positiva na comunidade. No entanto o professor
desenvolve um papel facilitador da aprendizagem promovendo a educação cooperativa com
crianças, adolescentes, jovens em uma dinâmica metodológica no processo de ensinoaprendizagem no ambiente escolar, construindo e desenvolvendo iniciativas capazes de
transformar a sociedade e atender aos desejos e anseios da comunidade em um mesmo
objetivo.
A PUFV defende valores éticos entre os quais destacam equidade, igualdade, respeito à
diversidade, liberdade e participação na vida pública, colocando os direitos e deveres em
prática, na qual todos tem voz, promovendo e manifestando a cidadania em
ambiente/sociedade democrático, além de propor uma nova metodologia de ensino que
privilegie o empreendedorismo e a cooperação. O maior desafio da escola tem sido a
compreensão de que a aula pode existir em espaços alternativos para além da escola e que o
aluno é protagonista da sua busca de saberes.

4 Considerações finais
Está pesquisa objetivou responder a seguinte indagação: Qual a relação entre a
metodologia de projetos do Programa A União Faz a Vida e as metodologias ativas?
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Com a pesquisa nos referenciais bibliográficos do Programa A União faz a Vida
respondemos à nossa indagação em que podemos afirmar que o Programa A União Faz a Vida
propõe uma metodologia de projetos, portanto, é uma metodologia ativa e atende aos
processos de interação, participação, mobilidades diluindo a perspectiva da escola tradicional.
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Resumo:
O lúdico na educação tem sido um instrumento que a cada dia vem sendo agregado ao processo de ensino e
aprendizagem, através de metodologias que promovem o desenvolvimento das habilidades fundamentais. Nesse
sentido, esse artigo tem a finalidade de mostrar a importância das atividades lúdicas no contexto educacional e os
reflexos dessa prática no desenvolvimento global do aluno. Para tanto, utilizou-se uma pesquisa de natureza
bibliográfica sobre os temas principais, focos deste trabalho que são: Neurociência e Ludicidade, e elencou-se
assuntos pertinentes para esse entendimento. Desse modo, foi abordado o universo do brincar, o lúdico e o
processo de ensino e aprendizagem, dentre outros pontos relevantes. A partir dessas ideias houve um
entendimento de que os jogos e brincadeiras como ferramenta pedagógica só tem a favorecer o processo de
ensino e aprendizagem e tornam o sujeito mais consciente de seu papel na sociedade.
Palavras-chave: Brincar. Ludicidade. Lúdico. Neurociência

1 Introdução

A neurociência aplicada à educação contribui significativamente para descobertas de
novas práticas pedagógicas que nos mostra a importância de se conhecer o cérebro e de saber
que o órgão, em grande medida, é responsável pela aprendizagem.
As neurociências vem sendo caracterizadas como a junção de saberes, que se dedicam
ao estudo do sistema nervoso central (SNC), sendo a base de estudo, o cérebro, mostrando as
relações entre o “interior” e o “exterior” (LENT, 2010); (MACHADO, 2006).
Christodoulou e Gaab (2009), nos diz que a neurociência é uma área do conhecimento
que estuda o sistema nervoso, tanto em seu estado normal quanto patológico. Nesse mesmo
contexto, Guerra (2011), relata que as neurociências são ciências que descobrem os princípios
da estrutura e do funcionamento neurais, proporcionando a compreensão dos fenômenos
observados.
Estudos comprovam que o sistema nervoso influencia toda experiência sensorial,
motora, memória, aprendizagem, emoção e comportamento dos seres humanos. Rubin (2006),
explica que esse sistema possui uma estrutura que permite a recepção, transmissão,
organização, análise e resposta aos estímulos ambientais. Compreender o funcionamento do
sistema nervoso nos auxilia na compreensão de como ocorre o processo de pensamento,
ensino e aprendizagem.
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Segundo Cosenza e Guerra (2011), há diversos profissionais que se dedicam a estudar o
cérebro das crianças, por exemplo, psicólogos, neurologistas ou psiquiatras, os educadores,
dentre esses últimos estão representados a figura dos pais e professores. Através de estudos de
grande valia, hoje, os avanços na neurociência ajuda-nos a entender o funcionamento cerebral
e, consequentemente, auxilia-nos no processo de ensino e aprendizagem.
Durante o processo de ensino e aprendizagem encontramos diversas dificuldades, pois
segundo Markova (2006), os indivíduos pensam e aprendem de forma diferente, devido os
mesmos apresentarem padrões individuais da inteligência natural, no qual a mente utiliza
esses padrões para consertar, criar e compreender. Ainda nessa linha de raciocínio a autora
acredita que as pessoas não utilizam o cérebro da mesma maneira para pensar e aprender.
Gardner (2000), apresenta a teoria das múltiplas inteligências, afirmando que as pessoas
aprendem de formas diferentes, que não existe uma inteligência única e que apresentam
diferentes configurações e inclinações intelectuais.
Além de considerar a parte fisiológica, outros fatores contribuem com o processo de
ensino e aprendizagem do ser humano, como: um lar com ambiente familiar adequado e
saudável, bons exemplos, infraestrutura escolar adequada, entre outros. Além disso, segundo
Consensa e Guerra (2011), a família, a escola, o meio ambiente em que a criança está inserida
e o seu contexto histórico-social interferem significativamente na aprendizagem. Para que se
tenha um bom desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, o educador deve
considerar todos esses fatores.
Conhecer o funcionamento cerebral, os processos que ocorrem no cérebro do indivíduo,
através de estudos da neurociência, e ainda vivenciar o universo da ludicidade, o educador irá
compreender com melhor facilidade, o brincar no processo de ensino e aprendizagem.
O presente estudo teve como objetivo verificar e ressaltar a importância do lúdico no
processo de ensino e aprendizagem, buscando embasamento em bibliografias relacionadas ao
tema, para compreender como as práticas lúdicas podem influenciar de maneira significativa
no processo de ensino e aprendizagem, bem como no desenvolvimento global da criança.
A metodologia utilizada foi à revisão bibliográfica sobre os temas principais, focos
deste trabalho que são: Neurociência e Ludicidade. O interesse desse artigo foi o de realizar
uma pesquisa de investigação dos conceitos da temática proposta, composta de estudos sobre
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brincadeiras, ludicidade, neurociência e a importância do brincar no processo de ensino e
aprendizagem.

2 O universo do brincar

O brincar é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo
e social da criança. Através da brincadeira a criança expressa vontades e desejos que poderão
ser construídos ao logo de sua vida, quanto mais vivências a criança tiver envolvendo o ato de
brincar, mais promissor será o seu desenvolvimento.
Como apresenta a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, intitulada Estatuto da Criança e do
Adolescente, acrescenta no Capítulo II, Art. 16°, Inciso IV, que toda criança tem o direito de
brincar, praticar esportes e divertir-se.
Quando falamos de brincar, brincadeira e brinquedo, nós precisamos saber o seu
significado, pois ramificados de uma mesma base, o seu conceito e a sua aplicação são
diferentes. Friedmann (2012), apresenta a seguinte conceituação:

O brincar diz respeito a ação lúdica, seja brincadeira ou jogo, com ou sem o uso de
brinquedos ou outros materiais e objetos. Brinca-se também usando o corpo, a
música, a arte, as palavras etc. [...] a brincadeira refere-se basicamente à ação de
brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada
[...] brinquedo define o objeto de brincar, suporte para a brincadeira.
(FRIEDMANN, 2012, p. 19).

Para Piaget (1971), ao brincar, a criança consegue assimilar o mundo do seu ponto de
vista, sem se preocupar com a realidade, pois para ela não importa a natureza do objeto para
ocorrer a interação, mas sim a função que ela lhe atribuiu.
Kishimoto (2009), relata que só brincando que a criança vai começar a perceber o
objeto, não da maneira que ele é, mas como ela desejaria que fosse, conferindo um novo
significado.
Segundo Vygotsky (1987), a situação imaginária criada pela criança é o que define o
brincar. Kishimoto (2009), nos fala que, devemos considerar que o ato de brincar preenche
necessidades que são alteradas com a mudança de idade. Sendo assim, é de suma importância
a maturação dessas necessidades, para compreendermos o brinquedo da criança como uma
atividade singular.
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Kishimoto (2009), afirma que as crianças brincam com temas comuns: educação,
relações familiares e vários papéis que venham a representar às pessoas que integram o seu
meio. Esses temas representam o ambiente, aparecendo no contexto do seu dia a dia. Quando
ocorre uma mudança nesse contexto, as brincadeiras também mudam. Então, pode-se dizer
que, o ambiente é a condição para a brincadeira. Nessa mesma linha, Kishimoto (1996),
fortalece a questão da representação, ressaltando:

O brinquedo representa certas realidades [...] o brinquedo coloca a criança na
presença de reproduções: tudo o que existe no cotidiano, na natureza e construções
humanas. Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar à criança um
substituto dos objetos reais, para que possa manipulá-los. Duplicando diversos tipos
de realidades, o brinquedo as metamorfoseia e fotografa, não reproduzindo apenas
objetos mas uma totalidade social. (KISHIMOTO, 1996, p. 23-24).

Craidy e Kaercher (2001), asseveram que a criança vê o mundo através do brinquedo e
que as brincadeiras se perpetuam e se renovam a cada geração, sendo que, cada uma carrega
as suas características. As autoras complementam dizendo:

[...] A criança expressa-se pelo ato lúdico e é através desse ato que a infância carrega
consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, desenvolvendo
formas de convivência social, modificando-se e recebendo novos conteúdos, a fim
de se renovar a cada geração. É pelo brincar e repetir a brincadeira que a criança
saboreia a vitória da aquisição de um novo saber fazer, incorporando-o a cada novo
brincar [...]. (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p.103).

A criança quando está envolvida com as brincadeiras e brinquedos ela tem a
oportunidade de desenvolver um canal de comunicação, criando uma abertura para o diálogo
com o mundo adulto, no qual isso só irá contribuir para o seu desenvolvimento, melhorando a
sua autoestima e aumentando a sua relação de confiança consigo e com os outros
(KISHIMOTO, 2009).

3 O lúdico e o processo de ensino e aprendizagem

Sempre que a criança estiver brincando ou envolvida com algum tipo de brinquedo,
pode-se considerar que ali existe o lúdico em ação. Segundo Kishimoto (1996), a atividade
lúdica se apresenta de três formas o jogo, brinquedos e brincadeiras, cada uma destas possui

3169

características distintas, porém elas se assemelham quanto ao desenvolvimento cognitivo e ao
prazer proporcionado por elas. De acordo com Rau (2012a):

A ludicidade se define pelas ações do brincar que são organizadas em três eixos: o
jogo, o brinquedo e a brincadeira. Ensinar por meio da ludicidade é considerar que a
brincadeira faz parte da vida do ser humano e que, por isso, traz referências da
própria vida do sujeito. (RAU, 2012a, p. 31).

Há algum tempo atrás, o brincar, era considerado como perda de tempo ou uma coisa
sem nenhum significado. Estudiosos como Vigotsky, Piaget, entre outros, comprovaram que o
ato de brincar influencia na formação do comportamento social da criança e que cada
brincadeira, brinquedo ou jogo, pode lhe trazer benefícios que o acompanharão por toda sua
vida. Estudos revelam que conceitos morais, sociais, formação de valores, socialização e
comunicação podem ser desenvolvidos através das brincadeiras e dos jogos.

[...] O jogo para a criança é o exercício, a preparação para a vida adulta. A criança
aprende brincando, é o exercício que faz desenvolver suas potencialidades [...]
enquanto a criança está simplesmente brincando, incorpora valores conceitos e
conteúdos. [...] (LOPES, 2001, p.36-37).

O brincar é de suma importância para a criança, pois é através da brincadeira que ela
passa a dar sentido as coisas que a rodeiam e não apenas manipulá-las sem significados, ela se
socializa, interage uma com as outras, experimenta e ressignifica o mundo. A ação lúdica cria
valores, desenvolve habilidades por meio de atividades espontâneas, passa a formar novos
conceitos, desenvolve a expressão corporal e oral, e auxilia na construção do seu próprio
conhecimento.

O brincar para a criança é importante porque é bom, é gostoso e dá felicidade, e ser
feliz é estar mais predisposto a ser bondoso, a amar o próximo e a partilhar
fraternalmente, porque é brincando que a criança se desenvolve, exercitando suas
potencialidades, porque, brincando, a criança aprende com toda riqueza do aprender
fazendo, espontaneamente, sem pressão ou medo de errar, mas com prazer pela
aquisição do conhecimento, porque, brincando, a criança desenvolve a sociabilidade,
faz amigos e aprende a conviver respeitando o direito dos outros e as normas
estabelecidas pelo grupo, porque, brincando, aprende a participar das atividades,
gratuitamente, pelo prazer de brincar, sem visar recompensa ou temer castigo, mas
adquirindo o hábito de estar ocupada, fazendo alguma coisa inteligente e criativa,
porque, brincando, prepara-se para o futuro, experimentando o mundo ao seu redor
dentro dos limites que a sua condição atual permite, porque, brincando, a criança
está nutrindo sua vida interior, descobrindo sua vocação e buscando um sentido para
sua vida. (CUNHA, 1994, p. 11).
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A ludicidade que se faz mediação na transversalidade e que perpassa a ação pedagógica
potencializa os educadores, em suas ações teórico-metodológicas, auxiliando-os para que seus
objetivos e metas sejam alcançados. Utilizar o lúdico como atividade educativa, contribuirá
para o desenvolvimento integral da criança, gerando prazer durante o processo educacional, e
assim, a mesma terá uma facilidade maior para internalizar toda e qualquer informação
apresentada.

No campo educacional as brincadeiras e os jogos podem ser transformados em
instrumentos pedagógicos que facilitem o ensino e aprendizagem. Através do jogo, é
possível propor e não impor, fazendo com que a criança encontre prazer no ato de
aprender. (MARCELLINO, 2002, p. 14).

Devemos ressaltar que a criança está inserida no mundo como um indivíduo brincante.
Segundo Pimentel (2008), é através das brincadeiras que a criança realiza uma ligação entre o
concreto e o real, entre o objeto e a representação, entre a experiência e a imaginação, entre o
aparecido e o escondido. Neste sentido, Bandeira (2006), descreve:

Na brincadeira com as coisas do mundo, com os objetos da cultura, com as pessoas,
a criança faz a passagem do brincar inato ao filhote, para o lúdico, o jogo, faz de
conta, o imaginário, o simbólico. Por meio do jogo, do faz de conta, a criança cria,
recria. Vive situações imaginárias em que atende certas necessidades e vontades,
fora do instituído. Mediante o brincar, pode conservar coisas e pessoas perto de si,
pode simbolizar, pode significar e ressignificar para si, em outro propósito que não
seja do jogo pelo jogo (BANDEIRA, 2006, p.12).

Segundo Benjamin (1984), vários brinquedos, como, a bola, o arco, o papagaio, a roda
de penas, eram utilizados pelas crianças, na verdade eles eram impostos como objetos de
culto, porém devido a imaginação das mesmas, posteriormente, eles foram transformados em
brinquedos, perdendo esse caráter religioso. Em meados da década de 1930 os jogos e
brinquedos educativos começaram a ser inseridos nas instituições infantis e educacionais
(KISHIMOTO, 1993).
Ao utilizar o lúdico na educação deve-se ter alguns cuidados, como escolher jogos e
brincadeiras adequadas à faixa etária e o momento, o tempo de duração das atividades, o
material a ser utilizado, e não esquecer que é necessário a interação com os colegas e não a
exclusão, sem desconsiderar que as atividades devem promover a estruturação do
conhecimento.
Quando falamos de aprendizagem através do lúdico, consideramos o mesmo uma
alternativa significativa de aprender, de desenvolver atitudes, comportamentos e transformar
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conhecimento. O lúdico e a aprendizagem é um processo em que a sua construção ocorre
através da releitura dos fatos para a vida da criança.
A educação lúdica é um meio de auxilio no processo de ensino-aprendizagem, no qual o
gostar da escola, de estudar, de buscar conhecimento são elementos fundamentais. Mesmo
contendo esses elementos, o lúdico é pouco utilizado como recurso pedagógico, o mesmo,
acaba sendo utilizado para preencher as horas.
Proporcionar atividades lúdicas dentro do âmbito escolar, é fazer com que o educando
aprenda com liberdade e que se tenha um bom desenvolvimento. Hoje o lúdico se tornou um
conteúdo/forma tácita mediadora da aprendizagem, no qual o aluno aprende com alegria e
entusiasmo. Marcellino (1999), nos ensina:

Reconhecer o lúdico é reconhecer a especificidade da infância: permitir que as
crianças sejam criança e vivam como criança; é ocupar-se do presente, porque o
futuro dele decorre; é esquecer o discurso que fala da criança e ouvir as crianças
falarem por si mesmas; é redescobrir a linguagem dos nossos desejos e conferir-lhes
o mesmo lugar que tem a linguagem da razão; é redescobrir a corporeidade ao invés
de dicotomizar o homem em corpo e alma; é abrir portas e janelas e deixar que a
inclinação vital penetre na escola, espane a poeira, apague as regras escritas na lousa
e acorde as crianças desse sono letárgico no qual por tanto tempo deixaram de
sonhar. (MARCELLINO, 1999, p.23).

Segundo Antunes (2008), a brincadeira quando é bem orientada estimula a memória,
proporciona o exercício da atenção e desenvolve a linguagem. Para Kishimoto (2013):

O brincar também contribui para a aprendizagem da linguagem. A utilização
combinatória da linguagem funciona como instrumento de pensamento e ação. Para
ser capaz de falar sobre o mundo, a criança precisa saber brincar com o mundo com
a mesma desenvoltura que caracteriza a ação lúdica. (KISHIMOTO, 2013, p. 148).

Através de estudos Duprat (2014), concluiu que a ludicidade dentro da contextualidade
escolar é bem mais do que um procedimento metodológico, ela se torna uma oportunidade de
proporcionar ao aluno a construção livre de seu caráter e de desenvolver um olhar crítico para
o meio em que vive, contribuindo, assim, com a formação da sua personalidade.
Cabe aqui ressaltar a importância de relacionar os conhecimentos e conteúdos à cultura
e ao meio social dos alunos, cuidando para que eles não sejam aplicados em situação
descontextualizada e o educador deve considerar que os fatores externos fazem parte da
formação das crianças.
Segundo Rau (2012a), utilizar atividades lúdicas como método pedagógico, pode vir a
auxiliar na formação integral da criança. No contexto educacional a ludicidade é constituída
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por atividades que irão estar de acordo com as necessidades do aluno, sendo associadas à sua
realidade sociocultural durante o processo de construção do conhecimento.
De acordo com Vigotski (1987):

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade
interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de
ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais com
outros sujeitos, crianças e adultos. (VIGOTSKI,1987, p.35).

Referenciado acima, Vigotski, afirma que a brincadeira proporciona aprendizado e o
envolvido, nesse caso a criança, irá se relacionar com o outro, entendendo as relações
humanas, o seu papel e, consequentemente, construir a sua identidade.
Algumas pessoas dizem que escola não é lugar de brincadeira e querem separar o
brincar do aprender, nesse sentido Toledo (2008), faz a seguinte ressalva:

Ao considerar as brincadeiras das crianças como algo que atrapalha a aprendizagem,
a escola começa a separar os momentos que são para “aprender” dos que são para
“brincar”. Porque esses momentos precisam ser separados? Porque as crianças
precisam deixar de brincar para serem transformados no adulto? Porque o adulto não
pode brincar? (TOLEDO, 2008, p.12).

Para Kishimoto (2002), fazer o uso de atividades lúdicas no processo de ensinoaprendizagem pode se tornar algo de grande auxílio para o desenvolvimento do aluno, pois a
essência dos jogos e brincadeiras apresentam características que despertam o interesse da
criança.

O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, passa a ser
considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já que
colocar o aluno diante de situações lúdicas como jogo pode ser uma boa estratégia
para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na escola.
(KISHIMOTO, 2002, p. 13).

De acordo com Carvalho (1992), “[...] o ensino absorvido de maneira lúdica, passa a
adquirir um aspecto significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da
criança, já que ela se modifica de ato puramente transmissor a ato transformador [...]”.
(CARVALHO, 1992, p. 28).
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Podemos perceber, que o jogo e a brincadeira, são recursos, e segundo Santos (2002), o
desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, os processos de socialização, o
desenvolvimento pessoal, a expressão, a comunicação e construção de conhecimento. A
autora ainda nos mostra a dimensão que a atividade lúdica desempenha na vida do ser
humano, pois a ludicidade é algo essencial, independente da faixa etária da pessoa, no qual,
em alguns momentos ela gosta e irá brincar, e esse momento irá lhe gerar prazer e bem estar,
sendo assim, o lúdico tem grande importância para a humanidade.
Diante da nossa realidade, ouve se falar muito na necessidade de melhorar o ensino em
nosso país. Porém, para que isso venha a ocorrer, é preciso mudar a maneira de ensinar. Cabe
ao educador incentivar o aluno, mostrando diferentes formas para o mesmo, criar, descobrir e
construir o seu conhecimento.
Wajskop (2009), defende o uso do lúdico como algo de extrema relevância no
aprendizado do aluno. Pois, realizando o mesmo de maneira adequada poderá levar o aluno a
se apropriar do conteúdo com mais prazer e de forma que faça sentido para ele. Pode-se ainda
perceber que a brincadeira é um espaço de constituição do educando e ao mesmo tempo, é
também lugar de superação.
Dessa maneira pode-se dizer que, “[...] a brincadeira deixa de ser concebida como uma
característica inata da natureza infantil e passa a ser vista como uma atitude e uma linguagem
que é aprendida nas relações sociais e afetivas desde a mais tenra idade” (WAJSKOP, 2009,
p. 67).
Nos últimos anos, a neurociência, tem contribuído com estudos sobre o que acontece
quando o cérebro está em contato com novas informações. Segundo Gentile (2005):

Situações emocionantes, como jogos e brincadeiras, ativam o sistema límbico, parte
do cérebro responsável pelas emoções. Ocorre então a liberação de
neurotransmissores. Com isso, os circuitos cerebrais ficam mais rápidos, facilitando
a armazenagem de informações e o resgate das que estão guardadas. (GENTILE,
2005, p. 54).

Durante esse processo, os jogos e brincadeiras facilitam a aquisição do conhecimento
formal, pois de acordo com Jean Piaget (1978) apud Spigolon (2006), os jogos além de gastar
energias e ser uma forma de entretenimento, eles contribuem para o desenvolvimento
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intelectual. Tanto o jogos, quanto as brincadeiras favorecem a assimilação de realidades
intelectuais exteriores à inteligência da criança.
Trabalhar com práticas educativas voltadas ao lúdico, nos mostra que a criança aprende
brincando, de forma prazerosa. Em outras palavras, o lúdico, na sua raiz, faz toda diferença no
planejamento de ensino e na reflexão crítica do conhecimento.

4 Considerações finais

Este artigo mostra a relevância da utilização do lúdico como ferramenta metodológica,
pois o estudo desenvolvido traz a importância de valorizar a prática do brincar e o seus
benefícios. O brincar proporciona o desenvolvimento do envolvido, no qual através desse
momento à criança, se comunica, descobre suas habilidades, constituem valores e se socializa.
Sabemos que o brincar é próprio da cultura da infância, e o professor durante o processo de
ensino e aprendizagem não só deve desconsiderar isso, ele deve oferecer um brincar de
qualidade, pois dessa forma, o mesmo irá proporcionar o desenvolvimento de capacidades e
habilidades que serão construídas enquanto o aluno brinca dentro desse universo lúdico.
Baseado no referencial teórico deste estudo, procurou-se considerar as múltiplas
diversidades e possibilidades que as brincadeiras e os jogos oferecem às crianças quanto ao
seu desenvolvimento. Vimos que o lúdico viabiliza uma série de aprimoramentos em diversos
âmbitos dos desenvolvimentos, cognitivo, motor, social e afetivo. Ao utilizar a metodologia
lúdica em determinado momento da aula, não se procura unicamente atingir algum objetivo
contido no plano do professor, mas oportunizar ao aluno, através de ações pedagógicas,
condições, para que construa a sua própria identidade.
Portanto, entendemos que vivenciar o lúdico no contexto escolar possibilita abrir
caminhos para a integração de vários aspectos no processo de ensino e aprendizagem, por isso
devemos inserir o brincar dentro do âmbito escolar, não simplesmente como algo livre, como
um momento de “extravasar”, mas considerar a sua importância, quanto as demais atividades
que são cobradas dentro de sala (as quatro operações, o aprender a ler e escrever). Ressaltando
ainda que a ludicidade não se encontra apenas nos recursos utilizados, mas também na postura
do educador.
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Resumo:
Em meio às discussões sobre os direitos de aprendizagem da criança através das interações e brincadeiras e de
um processo educativo que considere sua infância, suas particularidades e necessidades, compreendendo-a em
suas multidimensionalidades, nos motivaram a realizar esta pesquisa a fim de avaliar as práticas pedagógicas dos
professores, observando se o brincar é assumido como eixo norteador do trabalho com a linguagem escrita na
Pré-escola (Pré II). Esta temática torna-se relevante para o campo de pesquisa, pois a partir das análises sobre as
práticas, buscar-se-á levantar aportes que respondam esta inquietação. Considerando esses aspectos, o Centro
Educacional Paulo Freire de Campo Verde-MT e a Creche Municipal Johannes Berthold Henning “Padre João”
são apontadas para realização do estudo por atenderem em grande maioria desta fase. Farão parte desta pesquisa
todos os professores desta etapa da educação básica, os quais somam 14 professores. Para esta investigação,
propõe-se realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa interpretativa, do tipo exploratória e documental.
Através dos objetivos pretendidos, será feito levantamento bibliográfico e análise de documentos escolares e
entrevistas semiestruturadas numa pesquisa de campo para explicar em profundidade os avanços e retrocessos na
aprendizagem da criança, resultado das práticas que realizam. A partir dos estudos propostos pretende-se analisar
em que medida suas práticas convergem para um ensino significativo e eficiente e a partir dessas compreensões,
oferecer suporte para a equipe reconhecer, ressignificar, validar ou invalidar suas práticas a partir da conclusão
da investigação que será explanada primeiramente aos participantes da pesquisa.
Palavras-chave: Prática pedagógica, Educação Infantil, Brincar, Linguagem Escrita.

1 Introdução

Esta pesquisa nasce da compreensão de que há novos cenários e novos paradigmas que
definem a criança como ser cultural, social, histórico e competente para produzir
conhecimento, interagir culturalmente, se desenvolver e aprender através dos eixos
estruturantes das interações e brincadeiras.
A escola infantil, entendida como uma extensão da família, espaço cujo objetivo maior
é ensinar a produzir conhecimento e aproximar a criança das diferentes linguagens e
principalmente da linguagem escrita, precisa empenhar-se para que o direito das crianças de
brincar e aprender nesta fase sejam garantidos, através de uma proposta pedagógica
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fundamentada nas orientações legais, em um planejamento prático e significativo, de uma
prática inovadora e responsável com as necessidades da criança onde os professores
compreendam e desempenhem com competência pedagógica um ensino significativo e
prazeroso, que parte das interações vivenciadas da criança para um ensino sistematizado.
A partir das concepções trazidas pelos últimos documentos legais produzidos, não se
admite mais uma prática educativa infantil voltada somente ao ensino descontextualizado das
interações e brincadeiras e dos interesses das crianças, que visa somente preparar a criança
para ingressar no ensino fundamental, antecipando a alfabetização, privilegiando apenas um
modo de se relacionar com a escrita, codificando e decodificando letras e palavras, usurpando
seu direito inalienável de brincar, em nome da preparação de um futuro escritor-leitor. Dessa
forma, o problema levantado para a pesquisa são as práticas pedagógicas realizadas pelos
professores na escola municipal Paulo Freire e na Creche Municipal Johannes Berthold
Henning “Padre João”, em relação à utilização do brincar como eixo norteador para o ensino
da linguagem escrita, se tais práticas representam avanços ou retrocessos, fortalezas e
fragilidades no desenvolvimento das capacidades e habilidades propostas para a fase.

2 Metodologias a ser aplicada

Para o desenvolvimento desta investigação científica, pretende-se trabalhar com
significados, valores, crenças e atitudes na busca de explicar o porquê das coisas e responder
o problema e as hipóteses lançadas, caracterizando-se numa abordagem qualitativa
interpretativa, de natureza aplicada. Objetivamos avaliar as práticas pedagógicas adotadas
pelos sujeitos, comparando à luz dos teóricos e documentos normativos, identificando suas
fortalezas e fragilidades, avanços e retrocessos no brincar e a linguagem escrita na prática
diária do professor. Para tal adota-se nesta investigação o tipo de pesquisa exploratória,
levantamento bibliográfico dos clássicos e atuais, entrevistas semiestruturadas com pessoas
que tem experiências práticas com o problema e análise de documentos legais e documentos
da escola.

3 Fundamentação teórica

A diversão é considerada por algumas pessoas o elemento chave do brincar. Outras
consideram o brincar como uma ação ligada ao desenvolvimento motor e não à educação;
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outras consideram o brincar como uma atividade que diz respeito somente às crianças
pequenas; outras ainda defendem que o ato de brincar deve ser livre sem interferência dos
adultos, escolhidos pelas próprias crianças. Na concepção de algumas pessoas leigas, a partir
do momento que a criança frequenta uma instituição de ensino, deve aprender a ler e escrever
e não a brincar, isso ela faz espontaneamente em casa.
Precisamos tirar proveito do apetite de querer saber da criança, desta curiosidade
infinita, da imaginação fértil, da busca incansável por novas experiências para aprender, pois
a criança é naturalmente curiosa e investigativa. Segundo Brock (2011) a criança pequena não
faz diferença entre trabalhar e brincar. Desta falta de diferenciação da criança é que
precisamos compreender o valor do brincar na aprendizagem e colocar em prática, oferecendo
ambientes ricos e oportunidades desafiadoras, promover todo tipo de brincadeiras –
espontâneas, estruturadas, imaginativas, criativas – que permitam realizar seu potencial de
desenvolvimento, de aprendizagem e de bem-estar.
Mas como saber se os professores realmente assumem o brincar como eixo norteador do
ensino, principalmente da linguagem escrita na Pré-escola (Pré II-5 anos) da Educação
Infantil? Para tanto, se precisa avaliar a prática pedagógica observando se o brincar é mediado
como meio para o desenvolvimento das habilidades próprias da fase da criança pequena.
Estamos realmente respeitando o direito da criança de brincar, promovendo o conhecimento e
a familiarização com o ambiente e o contexto, socializando-se, aprendendo a se expressar nas
diferentes linguagens e a criar (KISHIMOTO, 1997). É uma interrogação ou afirmação?
Nossas escolas de educação infantil ainda estão mergulhadas numa tradição escolar que
privilegia a escolarização, compreendendo a linguagem escrita como o simples ensino das
letras descontextualizadas, sem significado e como algo sério que não combina com
brincadeira. A criança precisa se apropriar e ter acesso ao mundo da linguagem escrita, porém
essa necessidade não pode atingir seu direito de brincar, de ser criança, pois há muitas formas
desses dois direitos serem respeitados sem se descuidar de nenhum (BRASIL, MEC/SEB,
2009).

4 Resultados esperados

A partir dos estudos propostos nesta investigação pretende-se identificar as fortalezas e
fragilidades das práticas pedagógicas realizadas pelos professores no processo de ensino das
crianças do Pré II da Educação Infantil, relatando em que medida estas práticas se constituem
como avanços ou retrocessos que impactam no desenvolvimento da aprendizagem, realizando
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uma avaliação das práticas pedagógicas onde o objeto de investigação será o brincar como
eixo norteador para o ensino da linguagem escrita.
Busca-se, a partir dessas compreensões, oferecer suporte para a equipe reconhecer,
ressignificar, validar ou invalidar suas práticas a partir da conclusão da investigação que será
publicada primeiramente aos participantes da pesquisa.
Após a produção dos dados, realizar-se-á uma análise qualitativa interpretativa com
triangulação dos dados colhidos, verificando a legislação, a observação dos documentos
oficiais que regem o ensino na escola e as análises das entrevistas realizadas com as
professoras, com a finalidade de identificar a relação teoria prática a partir dos estudos
realizados, demonstrando como os professores percebem, interagem e atuam neste processo.
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Resumo: Pensar o ciclo de políticas como um espaço de debates educacionais, perpassa pela compreensão de
que ele é um instrumento analítico de políticas públicas. Nesse viés, focamos nossa discussão, em como esse
método influencia a análise de currículos escolares, incorporados, por sua vez, como um emaranhado de
inovações/repetições em sua construção. Compreender que uma política de currículo, constitui-se também em
uma arena de disputas – de ideias, de projetos e de poderes, nos leva a refletir em como o ciclo de políticas, por
meio de seus contextos, podem ser interpretados como conflitantes. No entanto, discorremos que os contextos
dessa abordagem convergem para um fim comum, qual seja a reflexão e análise de determinada política, no caso
educacional. Com a utilização do ciclo de políticas, objetivamos uma análise crítica em relação à construção do
currículo escolar no Ensino Fundamental/anos iniciais.
Palavras-chave: Ciclo de Políticas. Currículo. Políticas Públicas.

1. Introdução

Nesse artigo, propomos um diálogo curricular por meio do método analítico
denominado ciclo de políticas (Ball, Mainardes). Essa abordagem discorre sobre cinco
contextos que perpassam pela compreensão de como as políticas públicas são pensadas e
geridas. Ressaltamos que as reflexões aqui apresentadas, emergem de uma pesquisa de
mestrado em educação24, desse modo, nosso olhar tem o foco em políticas públicas
educacionais, e nesse momento, com direcionamento específico àquelas que se referem à
construção do currículo escolar, com destaque especial ao lugar da literatura na elaboração
desses currículos. Creditando que compreender o ciclo de políticas não é tarefa rasa e/ou
superficial, antes, demanda profundidade de leituras.
Assim, a fim de compreender o contexto do ciclo de políticas na elaboração do currículo
escolar, traçamos um viés conceitual do ciclo de políticas com foco nos contextos de
influência, contexto da produção de texto, contexto da prática. Nesse âmbito, discorreremos
sobre o currículo como espaço de disputas. Para essa discussão, utilizamos autores como
Oliveira (2006), Mainardes e Marcondes (2009) e Arroyo (2011).
Nessa proposta, tivemos como foco esses contextos, considerando que eles
exemplificam de modo satisfatório como surgem as políticas educacionais e quais os
diferentes atores que influenciam nessa elaboração em seus diferentes momentos. Enfatizando
24

Costa, 2018 (capítulo um).
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que no ciclo de políticas os contextos estão de modo colaborativo, ou não, convergindo para
um determinado desfecho. Entre o referencial teórico curricular utilizado na pesquisa, estão
Goodson (1995), Moreira (2012), Silva (2015), Moreira e Silva (2013) e Costa (2001). Com
foco em concepções de literatura enquanto objeto humanizador, foram utilizados autores
como Lajolo (1984), Freire (1989), Zilbermam (1988), Cândido (1999), Compagnon (2009),
Todorov (2009), Santos (2017), Mortatti (2001, 2014, 2018).
Desse modo, buscamos apresentar na pesquisa, conexões entre o ciclo de políticas, o
lugar da literatura no currículo do Ensino Fundamental e a relação da literatura na formação
humana do aluno. Ressaltando que expomos neste artigo, o recorte que trata do ciclo de
políticas e o currículo como arena de disputas25.

2. O Ciclo de Políticas proposto por Stephen Ball
Tendo em vista o aspecto de poder que emana do currículo, enquanto uma arena de
disputas, dialogamos com o ciclo de políticas, considerando-o como uma forma de acessar a
constituição do currículo escolar. Esse método foi proposto na década de 1990 por Stephen
Ball26 e Richard Bowe. Ball é seu representante mais significativo e (in MAINARDES, 2009)
afirma que o “ciclo de políticas é um método! Ele [o ciclo de políticas] não diz respeito à
explicação das políticas. É uma maneira de pesquisar e teorizar as políticas” (MAINARDES;
MARCONDES, 2009, p. 304), no caso, as políticas educacionais. Em referência a políticas
educacionais, Oliveira (2008) afirma que as políticas de currículo são entendidas ainda como
um “espaço epistemológico das reformas curriculares”, compreendendo ainda que,
[...] a produção da política de currículo ocorre em um movimento cíclico,
configurado por um conjunto de textos e contextos em contínua interação. A
composição básica desse conjunto envolve três contextos: o de influência, o de
produção do texto político e o da prática (OLIVEIRA, 2008, p. 15).

Oliveira (2008), apresenta três, dos cinco contextos do ciclo de políticas. Antes, porém,
de passar aos contextos, ressaltamos que Stephen Ball classifica o ciclo de políticas como
método, já Mainardes27 (2006, p. 48), o apresenta como uma abordagem que “[...] vem sendo
25

Para conhecer todo o resultado da pesquisa, acesse a dissertação completa no repositório institucional da
biblioteca da UFMT. Disponível em: <https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/.../283c238b768ade79bd6e37a7dc8c
38cd.pdf>
26
Stephen Ball é professor [e sociólogo] do Instituto de Educação da Universidade de Londres. É um dos mais
eminentes pesquisadores da área de política educacional da atualidade. Suas pesquisas oferecem interessantes
recursos intelectuais que permitem compreender como as políticas são produzidas, o que elas pretendem e quais
os seus efeitos (MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 303).
27
Jefferson Mainardes, contemporâneo de Ball e pautado no Ciclo de Políticas desenvolve pesquisas sobre
políticas educacionais; é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e Honorary Senior Research
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utilizada em diferentes países como um referencial para analisar a trajetória de políticas
sociais e educacionais”.
A abordagem do ciclo de políticas constitui-se num referencial analítico útil para a
análise crítica da trajetória de programas e políticas educacionais desde sua
formulação inicial até a sua implementação no contexto da prática e seus efeitos
(MAINARDES, 2006, p. 48).

O ciclo de políticas é composto por cinco contextos. Esses contextos se apresentam
independentes uns dos outros, no entanto, se inter-relacionam. Segundo Mainardes (2006) a
princípio, Ball e Bowe, propuseram um ciclo contínuo constituído por três contextos
principais:
O contexto da influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática.
Esses contextos estão inter-relacionados, não têm uma dimensão temporal ou
sequencial e não são etapas lineares. Cada um desses contextos apresenta arenas,
lugares e grupos de interesse e cada um deles envolve disputas e embates
(MAINARDES, 2006, p. 50).

Contudo, por meio dos estudos de Stephen Ball o ciclo de políticas expandiu-se e teve
acrescentado aos contextos já existentes, outros dois contextos – o contexto dos
resultados/efeitos e o contexto da estratégia política.
Nienow (2016, p. 51), a fim de evidenciar como esses contextos se relacionam,
apresenta uma ilustração de como eles interagem e afirma que “[...] os contextos não têm uma
dimensão sequencial pois não são etapas”.
Figura 1 – Ilustração retirada de tese de doutoramento
representando os cinco contextos do ciclo de políticas

Fonte: NIENOW (2016) apud COSTA (2018).
Associate
do
UCL/Institute
of
Education
(Londres).
Disponível
http://cienciaparaeducacao.org/pesquisador/jefferson-mainardes/> Acesso em: jul. 2108.

em:

<
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A partir da figura exposta, verificamos que há um encontro entre os contextos, todavia,
focamos nossas análises e discussões nos três primeiros contextos – contexto de influência,
contexto da produção de texto e o contexto da prática, considerando-os mais pertinentes a
proposta da pesquisa realizada por nós, de análise do lugar destinado à literatura no currículo
do Ensino Fundamental, especificamente dos anos iniciais, objetivando uma análise crítica em
relação à construção desse currículo.
Transcorrendo novamente por Mainardes (2006, p. 48), o ciclo de políticas “[...]
constitui-se num referencial analítico útil para a análise crítica da trajetória de programas e
políticas educacionais desde sua formulação inicial até a sua implementação”, desse modo, ao
refletir sobre a constituição do currículo escolar e o lugar destinado a literatura, perpassamos
por diferentes agentes educacionais, que influenciam em sua definição.
O primeiro contexto é o contexto de influência onde normalmente as políticas
públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos. É nesse contexto que
grupos de interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da
educação e do que significa ser educado [...] É também nesse contexto que os
conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base política
(MAINARDES, 2006, p. 51).

Pensando na legitimidade de um currículo em uma perspectiva crítica, recorremos ao
questionamento que Silva (2015, p.14) faz ao caracterizar a abordagem crítica: “[...] qual
conhecimento ou saber é considerado importante ou válido ou essencial para merecer ser
considerado parte do currículo?”. Nesse contexto de influências, temos identificado que a
literatura na defesa de políticas de currículo – fato comprovado por meio dos textos políticos
oficiais em prol da leitura na escola. No entanto, apesar de compor o contexto de influência,
existe um apagamento da literatura em muitas políticas curriculares.
O segundo contexto, o contexto da produção de texto [...] os textos políticos
normalmente estão articulados com a linguagem do interesse público mais geral. Os
textos políticos, portanto, representam a política. Essas representações podem tomar
várias formas: textos legais e textos políticos, comentários formais ou informais,
pronunciamentos oficiais, vídeos, etc. (MAINARDES, 2006, p. 52).

Nesse contexto, verificamos ainda que como componente de um movimento cíclico, o
momento da produção do texto não significa a finalização da política curricular.
A política não é feita e finalizada no momento legislativo [...]. Os textos políticos
são o resultado de disputas e acordos, pois os grupos que atuam dentro dos
diferentes lugares da produção de texto competem para controlar as representações
da política (BOWE apud MAINARDES, 2006, p. 52).
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Mesmo não sendo contempladas na maioria das políticas curriculares, a pesquisa de
Costa (2018) aponta a presença da literatura na escola, o que confirma que o currículo não é
algo estático, pronto e acabado. Isto nos remete ao contexto da prática, esse contexto, como
discorre Mainardes (2006, p. 53) em referência a Ball e Bowe:
[...] é onde a política está sujeita à interpretação e recriação e onde a política produz
efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações
significativas na política original [...]. O ponto-chave é que as políticas não são
simplesmente “implementadas” dentro desta arena (contexto da prática), mas estão
sujeitas à interpretação e, então, a serem recriadas.

Esse contexto reflete a ação direta dos protagonistas do currículo na escola (professores,
discentes e outros agentes educacionais) que da recepção das políticas propostas no contexto
de influência e institucionalizadas por meio do contexto da produção de texto, eles as
interpretam e recriam no ambiente escolar, configurando o contexto da prática.
Para expor esses contextos de um modo visual, consideramos na figura 2, as primeiras
formulações escritas de Ball e Bowe dos processos políticos por meio de um ciclo contínuo
constituído por três facetas ou arenas políticas, propomos a seguinte formulação visual.
Figura 2 - Noção visual da primeira proposta do Ciclo de Políticas – o Ciclo Contínuo
Ciclo
Contínuo

3 - A Política
em uso

1 - A Política
Proposta

2- A Política
de Fato

Fonte: COSTA, 2018

Este modelo logo foi substituído pelo ciclo de políticas, pela rigidez que apresentava em
sua linguagem, nessa primeira forma de exposição – o ciclo contínuo (MAINARDES, 2006).
Expomos abaixo representada na figura 3, a transformação das “facetas” nos três
primeiros “contextos” do ciclo de políticas.

Figura 3 - Noção visual dos três primeiros contextos do Ciclo de Políticas
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Ciclo de
Políticas

3 - Contexto da
Prática

1 - Contexto de
Influência

2- Contexto da
Produção de
Texto

Fonte: COSTA, 2018

Esses contextos – de influência, de produção de texto e de prática – compõem então o
viés teórico-analítico escolhido para a análise da política de currículo nas escolas
pesquisadas.28 Assim, propomos adaptações, de acordo com nosso objeto de estudo, ao
método/ou abordagem do ciclo de políticas.
Figura 4 - Noção visual dos contextos de influência1, de produção de texto2 e de prática3 do
Ciclo de Políticas de acordo com a presente pesquisa
Ciclo de
Políticas

3 - Desenvolvimento
da Literatura nas
escolas pesquisadas
- seu tempo e lugar

1 - Políticas Públicas
Educacionais
Curriculares e de
Leitura

2- Currículo local

Fonte: COSTA, 2018

Na figura 4 apresentamos, de acordo com a coleta de dados realizada durante a
pesquisa, como tem ocorrido a criação e execução do currículo escolar no município de
Vilhena/RO29, bem como, o lugar que tem sido destinado à literatura.
28

COSTA, 2018.
Ressaltando que essa pesquisa se deu por meio de amostragem, realizada em duas escolas da rede municipal
da cidade de Vilhena/RO.
29
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Considerando o currículo como um espaço de disputas que caminha pelos diferentes
contextos na criação de uma política educacional, buscamos refletir também sob o aspecto
curricular de disputas.
3. O currículo como espaço de disputas
Arroyo (2011, p. 13) discorre que “[...] na construção espacial do sistema escolar, o
currículo é o núcleo e o espaço central mais estruturante da função da escola”. Por esse
motivo, constitui-se no “[...] território mais cercado, mais normatizado. Mas também o mais
politizado, inovado, ressignificado” (p. 13). Tendo como um dos indicadores desses cercos as
infinitudes de diretrizes curriculares para a Educação Básica,
quando se pensa em toda essa diversidade de currículos sempre se pensa em suas
diretrizes, grades, estruturas, núcleos, carga horária; uma configuração política do
poder. Outro indicador de centralidade política do currículo está na ênfase nas
políticas de avaliação do que ensinamos. Nunca como agora tivemos políticas
oficiais, nacionais e internacionais que avaliam com extremo cuidado como o
currículo é tratado nas salas de aula, em cada turma, em cada escola, em cada
cidade, campo, município, estado ou região [...] O currículo passou a ser um
território de disputa externa não só de cada mestre ou coletivo escolar (ARROYO,
2011, p. 14).

Desse modo, podemos afirmar que essa formulação de diretrizes imbricada de viés
político e ideológico, compõe o contexto de influência, em que as políticas educacionais
começam a ser projetadas. Sobre o assunto, Lopes (apud BERALDO e OLIVEIRA, 2010, p.
118) afirma que:
A reunião de atores não-governamentais em coalizões e alinhamentos
transnacionalizados para o desenvolvimento de estudos e de ações voltadas à
participação coletiva na formulação de políticas resulta do entendimento de que, no
mundo globalizado, não é somente a economia que transcende fronteiras entre as
nações. Problemas ambientais, conflitos étnico-culturais, efeitos da pobreza e da
miséria também transcendem limites territoriais exigindo soluções de caráter global.
Assim, as políticas tornam-se mais complexas e dependentes das análises de
especialistas e de outros atores sociais. Esse novo modo de fazer política resulta “em
clivagens diversas e novos equilíbrios de poder na política mundial” [...] e também
na política local. O conceito de comunidades epistêmicas está associado, portanto, à
“concepção de política como produção para além do Estado, sem, no entanto,
desconsiderar o Estado como atuante no processo”. (Grifos das autoras)

Consideramos então que nessa circunstância de comunidades epistêmicas, emergem
tanto o contexto de influência, como o contexto da produção de texto com a participação
docente. Uma vez que essas comunidades possuem autoridade e saberes para discorrer sobre a
formulação das políticas educacionais.

3189

Coletivos docentes tentam superar as dicotomias entre núcleo comum – saber único
e núcleo diversificado. Como? As escolas e seus coletivos estão avançando em
tentativas de superar as arraigadas dicotomias entre experiências sociais, humanas,
trabalho e conhecimento (ARROYO, 2011, p. 79).

Nessa perspectiva, “[...] a disputa no território dos currículos tem de ser posta contra a
perda de conhecimentos, de sua centralidade no direito a educação” (ARROYO, 2011, p. 90),
nessa perspectiva caminhamos para o contexto da prática, que após participação do professor
no contexto da produção de texto – em âmbito escolar – passa agora, com afinco, a realizar
interpretações e recriações nas práticas pedagógicas. Nessa perspectiva de disputas no
currículo, citamos Costa (2001, p. 99) a qual afirma que:
O que se exige na atualidade é um modelo de currículo assentado em princípios
filosóficos e axiológicos que recoloquem o papel e as funções sociais da educação
escolar quanto ao reconhecimento e valorização social, histórica e política dos
sujeitos envolvidos no contexto educativo, suas experiências e anseios.

Conceituado o currículo como lugar de construção de saberes, ponderamos que ele se
constitui de disputas que permeiam os diferentes contextos – de influência, de produção de
texto e o da prática.

4. Considerações finais

A fim de compreender os contextos do ciclo de políticas na elaboração do currículo
escolar, conceituamos o ciclo de políticas com foco em seus três primeiros contextos –
contexto de influência, contexto da produção de texto, contexto da prática. Discorremos sobre
o currículo como espaço de disputas utilizando autores como Oliveira (2006), Mainardes e
Marcondes (2009) e Arroyo (2011), que apresentam discussões referentes a políticas
curriculares.
Compreendemos a partir dessas reflexões, que o currículo está para além de
estruturas curriculares fechadas em extensos conteúdos programáticos. Que
currículo é tudo que coincide com a experiência de formação humana do aluno no
ambiente escolar – e fora dele. Conceito abordado principalmente pelas teorias póscríticas de currículo, de modo que passamos então de um conceito fechado para um
conceito aberto de currículo (COSTA, 2018, p. 124).

O ciclo de política contribui para que pensemos as construções curriculares como uma
“rede” que é tecida a muitas mãos – mãos gestoras, mãos docentes, mãos discentes, mãos
comunitárias, entre outras. E é com essa diversidade de atores que questões como as literárias
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podem ser melhor representadas dentro do ambiente escolar e de suas políticas públicas –
nacionais, regionais e locais. Aonde as disputas existentes nos diferentes contextos, culminem
para o fortalecimento de políticas públicas, no contexto ora apresentado, as educacionais.
Com base analítica no ciclo de políticas, com o olhar principalmente no contexto da
prática, compreendemos que os professores reinterpretam as políticas educacionais
curriculares, de onde manifestam que, independentemente de institucionalizada ou não no
currículo, a literatura se faz presente no ambiente escolar e em suas práticas pedagógicas.
Discorremos que, o ciclo de políticas, proposto por Ball nos aguçou o olhar diante das
análises das políticas curriculares abrangentes do Ensino Fundamental, não mais satisfazendonos a crença em um currículo pronto e acabado que surge de cima para baixo. Há o contexto
de influência, há o contexto da produção do texto, há o contexto da prática e todos estão
imbricados da participação, colaboração, resistência, reinterpretação ou mesmo reinvenção de
outros protagonistas dos currículos, como professores e estudantes no ambiente escolar.
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Resumo:
A Geografia se destaca como uma ciência que auxilia a explicar e a compreender a realidade dos fatos que
ocorrem na sociedade, favorecendo o entendimento da organização do espaço geográfico vivido e sentido. Na
escola, os conhecimentos geográficos, devem ser ensinados as crianças desde as séries iniciais, já que, também
são sujeitos do espaço geográfico, auxiliando a desenvolverem noções de espacialidades, a leitura de cartas e
mapas. Reconhecendo a importância do ensino da cartografia no ensino fundamental, este artigo foi
desenvolvido, por meio das experiências obtidas na aplicação de uma oficina realizada com alunos do 7º ano em
Cuiabá, e teve como objetivo contribuir para que os alunos compreendam os conteúdos e conceitos geográficos,
possibilitando desenvolver a percepção do seu espaço de vivência, como representá-lo e se movimentar nele.
Nessa perspectiva, foi realizado o levantamento bibliográfico, constituído principalmente de livros e artigos
científicos, disponibilizados na biblioteca da Universidade Federal de Mato Grosso e na internet. Buscamos
potencializar a relação do bairro com a vida dos alunos, pois, conhecer o lugar em que se vive, auxilia na
formação de cidadãos atuantes na sociedade.
Palavras-chave: Geografia. Alfabetização Cartográfica. Cartografia.

1 Introdução

Atualmente, o período histórico em que vivemos, é marcado por novas tecnologias,
estas, trazendo diversas informações e transformações na sociedade. Diante da quantidade de
informações que são apresentadas em diferentes linguagens (escrita, falada e cartografada), a
Geografia se destaca como uma ciência que auxilia a explicar e a compreender a realidade dos
fatos que ocorrem na sociedade, bem como interpretar essas linguagens, favorecendo o
entendimento da organização do espaço geográfico vivido e sentido.
Estudar Geografia é, sobretudo, uma estratégia para acompanhar e compreender os mais
variados fatos e fenômenos, e, as complexas mudanças que ocorrem no mundo de hoje,
entender o surgimento de novas formas de produção econômica, de desigualdades
socioeconômicas, conflitos geopolíticos, novos e antigos problemas ambientais e outras
questões que surgem em um mundo em constante processo de transformação.
Ressaltando a importância do ensino de Geografia nos dias atuais, esta, “deve ser uma
Geografia que permita aos alunos serem sujeitos da investigação, da observação do espaço
real, [...] e análise de fatos reais para entenderem o significado de produção e organização do
espaço geográfico” (PASSINI, 2012, p. 54).
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Se o professor concebe a Geografia, como uma disciplina que tem por função
descrever lugares, o uso que se fará do mapa possivelmente será o de mera
localização [...]. Por outro lado, se o docente concebe a Geografia como uma
disciplina que tem por função ensinar ou contribuir para que o aluno entenda melhor
as territorializações produzidas pelos homens. O uso que se fará do mapa
possivelmente será outro, [...], poderá também ser utilizado enquanto recurso que
pode encetar análises e explicações geográficas da realidade mapeada (KATUTA,
2000, p. 6).

No processo de ensino-aprendizagem, aliar a Cartografia no ensino da Ciência
Geográfica é essencial, pois é através dela que se elaboram mapas, cartas, croquis etc, levando
os alunos a desenvolverem suas habilidades, para que possam fazer “as leituras do mundo por
meio das suas representações” (PASSINI, 2012, p. 13).
Na escola, os conhecimentos geográficos, devem ser ensinados as crianças desde as
séries iniciais, pois, estes alunos também são sujeitos do espaço geográfico, interagem e tem
suas próprias concepções de mundo, ainda que de forma limitada, buscando símbolos, signos
e seus significados. Desenvolvendo nas crianças, noções de espacialidades, dentro outros
saberes e especificidades, a leitura de cartas e mapas.
As primeiras relações espaciais que a criança constrói são as relações espaciais
topológicas
(vizinhança,
proximidade,
separação,
envolvimento
e
interioridade/exterioridade). Elas evoluem depois para as relações projetivas
(coordenação de pontos de vistas, descentração, lateralidade). As ações que os
educandos organizam para essas construções podem explicar o funcionalismo do seu
pensamento para a leitura do espaço e sua representação. A passagem da percepção
para a representação espacial é feita sobre significante e significado, isto é, sobre o
pensamento (significado) e o desenho (significante) (PASSINI, 2007, p. 213).

Desde criança “que se inicia o processo de construção, aprendizado e domínio do
espaço. Ele se realiza em uma sucessão de estágios, em conformidade com o progredir do seu
desenvolvimento mental como um todo” (MARTINELLI, 2007, p. 53). Ou seja, o espaço e
suas articulações já estão inseridos no indivíduo desde sua tenra idade, e, nessa idade que
busca desenvolver a alfabetização cartográfica, seja para o indivíduo compreender melhor seu
espaço de vivência diário, seja para compreender o espaço social produzido em uma cidade,
ou, apenas para saber ler e interpretar um mapa, com suas diversas cores e legendas.
A partir desta discussão, e reconhecendo a importância do ensino da cartografia no
ensino fundamental, este artigo tem como objetivo relatar as experiências obtidas através da
aplicação de uma oficina realizada com alunos do 7º ano, na Escola Estadual Ana Maria do
Couto, contribuindo para a construção educacional do aluno, permitindo que ele aprenda e
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compreenda os conteúdos e conceitos geográficos, possibilitando desenvolver a percepção do
seu espaço de vivência, como representá-lo e se movimentar nele.

2 A importância da alfabetização cartográfica

Compreender o espaço em que se vive requer o aprendizado de alguns conceitos
básicos e fundamentais, com os quais a Geografia trabalha. Esse aprendizado, não surge da
noite para o dia, necessita sim, de ações que desenvolvam links entre o que é conceito e o que
é fundamental na construção, interpretação e leitura de mapas que representam o espaço.
Os conteúdos de Geografia e Cartografia estão integrados. Estudar Geografia é
importante para compreender os fenômenos e as transformações que ocorrem no mundo,
favorecendo o entendimento da organização do espaço geográfico vivido e sentido e a
Cartografia, auxilia, a partir das representações cartográficas, a compreender estes fenômenos
dentro do pensar Geográfico.
É incontestável a importância do ensino da linguagem cartográfica nas escolas,
principalmente no ensino fundamental, pois, possibilita a criança desenvolver a leitura e a
interpretação do espaço, utilizando a técnica cartográfica de modo adequado. Este período, é
caracterizado pelo processo de alfabetização, da cognição, do aprendizado, no qual se conhece
os signos, letras, e, se une vários significados até formar uma palavra, e assim, se desenvolve
o ato da escrita e da leitura dessas palavras formadas paulatinamente.
O fundamental no ensino da Geografia é que o aluno/cidadão aprenda a fazer uma
leitura crítica da representação cartográfica, isto é, decodificá-la, transpondo suas
informações para o uso cotidiano. Deve ter claro que ela antes de mais nada é uma
representação política. Para tanto, é necessário conhecer e saber utilizar os
elementos do mapa em diferentes e possíveis leituras, como sendo verdades
temporárias (CASTROGIOVANNI, 2008, p. 41-42):

É importante iniciar o ensino da cartografia na educação básica, aproveitando o
interesse natural das crianças pelas imagens, oferecendo diversos recursos como desenhos,
fotos, maquetes, plantas, mapas, jogos, imagens de satélites, de forma a acostumá-los com a
linguagem cartográfica.
No ensino fundamental II, é necessário que os alunos desenvolvam noções de “visão
oblíqua e visão vertical; imagem tridimensional e bidimensional; alfabeto cartográfico: ponto,
linha e área; construção da noção de legenda; proporção e escala, lateralidade/referência e
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orientação” (SIMIELLI, 1999, p. 98). A construção destes conceitos facilitará a leitura e
compreensão dos mapas e do espaço geográfico.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, estabelecia para o ensino da Cartografia
os procedimentos, a metodologia, os objetivos a serem alcançados e as atividades a serem
propostas para os alunos. Com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a ciência
cartográfica não ficou de fora. Segundo o documento, espera-se que todos os estudantes do
ensino fundamental desenvolvam a capacidade de leitura, elaboração e interpretar mapas e
gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica.
Entretanto, quando se aborda a ciência cartográfica nos ambientes escolares, o ensino
muito vezes é tratado sem maiores aprofundamentos. Sabe-se que a cartografia é conteúdo
recente nos cursos de formação de professores, e, só atualmente passaram a constar no plano
de aula do ensino fundamental.
É essencial observar, caso exista, a dificuldade do corpo docente em ministrar o assunto,
pois, estes possíveis despreparos, em se trabalhar com conteúdos cartográficos sem
correlacioná-los aos geográficos, faz com que os conteúdos, acabam sendo ministrados de
forma superficial, cansativa, desvinculada da realidade do aluno, fazendo com que estes não
se apropriem e não façam uso de forma adequada da ciência cartográfica.
Lacoste (1998), questionava o descompromisso da escola em relação à aprendizagem da
linguagem cartográfica, pois, aprender esta ciência é tão importante na vida do aluno, quanto
a disciplina de Português e Matemática. Contudo, o ensino da cartografia, deve sempre
relacionar com o cotidiano e vivência do indivíduo, para quê, possa aprender a se locomover
na região em que vive.
Para isso, o professor como mediador, deve ensinar ao aluno que o mapa é um
instrumento que traz uma série de informações e que não é apenas uma ilustração. “O objetivo
das representações dos mapas e dos desenhos é transmitir informações e não ser simplesmente
objeto de reprodução” (SIMIELLI, 2001, p. 98).
Num primeiro momento é preciso que o aluno seja um mapeador para depois vir a ser
um leitor crítico de mapas. “Para cada umas das formas de se trabalhar com a cartografia em
sala de aula, os resultados são diferentes: aluno leitor critico ou mapeador consciente”
(SIMIELLI, 2001, p. 99). É importante, ressaltar que, tanto o aluno mapeador como o crítico,
elimina a possibilidade de se transformar num aluno copista, que é aquele que transcreve as
informações sem compreender o assunto.
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[...] o sujeito ser capaz de ler de forma crítica o espaço, é necessário tanto que ele
saiba fazer a leitura do espaço real/concreto como que ele seja capaz de fazer a
leitura de sua representação, o mapa. É, inclusive, de comum entendimento que terá
melhores condições para ler o mapa aquele que sabe fazer o mapa. Desenhar
trajetos, percursos, plantas da sala de aula, da casa, do pátio da escola pode ser o
início do trabalho do aluno com as formas de representação do espaço. São
atividades que, de um modo geral, as crianças dos anos iniciais da escolarização
realizam, mas nunca é demais lembrar que o interessante é que as façam apoiadas
nos dados concretos e reais e não imaginando/fantasiando (CALLAI, 2005, p.244).

O ensino de mapas e de outras formas de representação cartográfica, para Almeida
(2010), é importante tarefa da escola. Ainda segundo a autora, o indivíduo que não consegue
usar um mapa está impedido de pensar sobre aspectos do território que não estejam
registrados em sua memória.
Cabe ao professor despertar nos alunos, o interesse pela ciência cartográfica, fazendo
com que procurem entender as dinâmicas existentes no espaço que os rodeia, pensando
sempre na área de abrangência geográfica que faz parte do seu cotidiano. Quando o aluno é
alfabetizado de forma adequada no ensino fundamental, ao ingressarem no Ensino médio,
provavelmente terão melhores condições de apreenderem conteúdos mais complexos
referentes a linguagem cartográfica.
Neste contexto, buscou-se trabalhar com a alfabetização cartográfica, com alunos do 7º
ano do ensino fundamental II, da escola Ana Maria do Couto, e contribuir para a construção
educacional do aluno, permitindo que ele aprenda e compreenda os conteúdos e conceitos
geográficos, possibilitando desenvolver a percepção do seu espaço de vivência, como
representá-lo e se movimentar nele. Nesse processo, aprender a reproduzir seu mundo através
de maquetes e desenhos, contribui para a apreensão e assimilação do conhecimento.
3 Metodologia
3.1 Caracterização da área de estudo

3.1.1 O bairro

O perímetro urbano de Cuiabá, começou a se expandir a partir da década de 1970,
quando foi criado o Centro Político Administrativo (CPA). Desta forma, as áreas livres,
localizadas na região norte da capital, foram destinadas à construção de conjuntos
habitacionais, pela extinta Companhia de Habitação - COHAB, para atender à população de
baixa renda.

3198

A partir daí, surgiu na década de 1980 o bairro Morada da Serra, que engloba o CPA I,
CPA II, CPA III e CPA IV e muitos outros em seu entorno, dentre eles o Primeiro de Março,
Três Barras, Novo Horizonte, Centro-América, formando um aglomerado urbano e
constituindo a grande Morada da Serra.
O CPA II, onde se localiza a escola Ana Maria do Couto, está a aproximadamente a 8
km do centro da capital. Sua população, segundo o CENSO no ano 2000 era estimada em
aproximadamente 56.000 habitantes, incluindo toda a Morada da Serra. Conta com serviços
de saneamento básico e com uma infraestrutura social para atender às necessidades dos seus
moradores, oferecendo-lhes serviços públicos como Ganha Tempo, terminal de ônibus, Posto
de Saúde da Família, entre outros.
No que se refere à educação, o bairro conta com a escola estadual Ana Maria do Couto,
e nas proximidades, com outra escola estadual e uma creche comunitária. Toda essa região,
possui lojas diversificadas, bancos, supermercados, casas lotéricas, estádio de futebol, e ainda
alguns locais de encontro da população, sendo a praça pública, a que suporta maior
quantidade de pessoas em eventos.
O bairro é um espaço público, que possui uma construção simbólica, e características
próprias, onde cada morador se reconhece, determina sua identidade e familiaridade. Algumas
vezes, é possível identificar o local onde o cidadão reside, pelas características que outros
moradores atribuem ao bairro.
Levar aos alunos a reflexão sobre a importância de conhecer o seu espaço de vivência,
espaço este, estudado pela Geografia, é fundamental, para que o aluno possam entender
melhor as transformações que ocorrem na sociedade, no seu bairro, na sua cidade ou mesmo o
mundo.
Se o aluno entender o espaço que ele habita, isto é uma forma de entender o seu
mundo, o seu cotidiano, e as pessoas que ali habitam. O espaço são “pegadas‟
registros, “fosseis” que cada pessoa/sociedade deixa ao longo de sua vida. [...] Estar
alfabetizado em geografia significa relacionar espaço com natureza, espaço com
sociedade, isto é, perceber os aspectos econômicos, políticos e culturais, entre
outros, do mundo em que vivemos. Ler e escrever em geografia é ler o mundo de
maneira que o aluno saiba situar-se (e não só localizar-se e descrever) e posicionarse. Que assuma um posicionamento crítico com relação às desigualdades sócios
espaciais. Ler e escrever a geografia para dizer a sua palavra e construir o seu espaço
(KAERCHER, 2004, p. 82-83).

Nesse sentido, trazer para o debate a relação bairro e a vida cotidiana, através do
conhecimento da alfabetização cartográfica, foi importante, para demonstrar que, através de
conceitos, o lugar onde vivem, onde se relacionam em seu dia-dia é uma fonte cartográfica,
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que, para realizar um mapa, não se necessita de se utilizar uma escala macro - o Brasil - mas,
sim de uma escala menor - o seu bairro.
A cotidianidade apresentada, esta vida de todos os dias, é percebida nos gestos, relações
e nas atividades rotineiras. É levantar nas horas certas, ir para o trabalho, para a escola, a
igreja etc. É um espaço do banal, rico em sonhos, ilusões e tragicidades, e sobretudo de
resistência e possibilidade transformadora. “Todos os estudos sobre a vida cotidiana indicam a
complexidade, contraditoriedade, e ambiguidade do seu conteúdo. E o que é mais importante,
a vida de todos os dias não pode ser recusada ou negada como fonte de conhecimento e
prática social” (NETO E CARVALHO, 2012, p.14).
O bairro que abriga a escola pesquisada, surge como um espaço cheio de significado
para o habitante, onde se locomove, trabalha, e constrói suas relações sociais. E para os
alunos, a relação do bairro com a vida cotidiana, é importante, pois, conhecer o lugar em que
vivem é fundamental para que os sujeitos conheçam e reconheçam o seu território, sua própria
história e que irá ajudar a construir sua identidade.
3.2 Coleta de dados
Para realização de uma pesquisa cientifica, a escolha dos procedimentos que serão
utilizados para descrever e explicar os fenômenos são fundamentais. Esses procedimentos,
“consiste em delimitar um problema, realizar observações e interpretá-las com base nas
relações encontradas, fundamentando-se, se possível, nas teorias existentes” (RICHARDSON,
2012, p.70).
Portanto, o trabalho de pesquisa deve ser planejado e executado de acordo com cada
método de investigação. Nesta pesquisa o método utilizado foi o do tipo qualitativo, que
difere do método quantitativo, pois não emprega nenhum dado estatístico, como processo de
análise de um problema, não pretende medir nada e não é expressa em números.
A abordagem qualitativa de um problema, “além de ser uma opção do investigador,
justifica-se, sobretudo, por se uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno
social” (RICHARDSON, 2012, p.79). Assim sendo, existem problemas que podem ser
investigados pelo método qualitativo e há outros que exigem uma metodologia diferente, a
quantitativa.
Nessa perspectiva, esta pesquisa percorreu a seguinte trajetória: a oficina pedagógica
sobre Alfabetização Cartográfica foi planejada e desenvolvida na disciplina Projetos
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Educativos em Cartografia do curso de Geografia - Licenciatura da Universidade Federal de
Mato Grosso. Aplicou-se a oficina na Escola Estadual Ana Maria do Couto, no município de
Cuiabá, MT, cuja localização é ilustrada na figura 1, com alunos do 7° ano.

Figura 2- Mapa de localização da escola Ana Maria do Couto

Fonte: Luis Flavio de Araújo, 2017

Em seguida, foi realizado o levantamento bibliográfico, constituído principalmente de
livros e artigos científicos, disponibilizados na biblioteca da Universidade Federal de Mato
Grosso e na internet. Buscamos referenciais teóricos utilizados na Cartografia e na Geografia,
autoras como Katuta, Passini, Almeida, Paganelli dentre outros, que nos auxiliaram no
desenvolvimento e no entendimento do projeto.
O segundo momento, houve o contato com a escola, conversas com coordenação e a
professora de Geografia da Escola Estadual Ana Maria do Couto, e ficou acordado que a
turma que iriamos trabalhar seria o 7º ano do ensino fundamental II, devido ao assunto ser
recomendado para alunos deste ciclo.
Posteriormente a visita na escola, para a construção da oficina, foi criada uma atividade
prática que correspondesse à aplicação das noções de Alfabetização Cartográfica. Essa
atividade além de auxiliar os conhecimentos a realidade do aluno, teve como objetivo fazer
com que os mesmos pudessem trabalhar em equipe, e dividir seus conhecimentos prévios
referente aos conteúdos trabalhados de forma colaborativa.
A atividade consistiu em disponibilizar aos alunos, um recorte da imagem de fotografia
aérea do bairro onde se localiza a escola, papel vegetal e caixas de lápis de cor. De posse
destes materiais, estes alunos deveriam delimitar e identificar os elementos obrigatórios que
um mapa possui (legenda, título, orientação e escala).
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Como estes alunos estão em fase inicial de formação, foi solicitado que construíssem
apenas alguns elementos, dentre eles a legenda, símbolos e título e que reconhecessem na
fotografia, elementos como a Escola Ana Maria do Couto, as principais avenidas (Av. Brasil e
Av. Pernambuco), o campo de futebol e o terminal de ônibus, discriminando cada item
observado, de forma a construir a legenda, indicando seus símbolos, cor, cada elemento
observado.

4 Resultados

O assunto trabalhado junto aos alunos, foi elaborado com base nos referenciais
bibliográficos utilizados e sugeridos pelos autores da Geografia e da Cartografia. Almeida
(2010) apresenta os meios no qual se destaca o processo em se trabalhar com a alfabetização
cartográfica em turmas do ensino fundamental II, como também, apresentar quais assuntos
devem ser abordados em cada ciclo que este aluno esteja. E, realizar uma oficina sobre a
Alfabetização Cartográfica, permite que estes alunos compreendam os conteúdos e conceitos
geográficos, possibilitando desenvolver a percepção do seu espaço de vivência, como se
movimentar nele.
O primeiro momento consistiu em realizar uma dinâmica, onde os estudantes deveriam
responder alguns questionamentos, como por exemplo “Você sabe o que é Cartografia?”
“Qual a importância da cartografia nas escolas?”, “Você sabe ler e identificar os elementos de
um mapa?”. Essa dinâmica teve como finalidade verificar o nível de conhecimento dos
alunos, se compreendiam os elementos cartográficos e as técnicas elementares da Cartografia.
Não raro, alguns alunos nunca fizeram uma leitura de um mapa.
Em seguida realizamos a contextualização sobre o ensino da Cartografia e a importância
da linguagem cartográfica. Retratamos o processo de urbanização da região norte do
município de Cuiabá na década de 1970, o surgimento do Morada da Serra e o de novos
bairros no seu entorno. Essa abordagem se fez necessária, (embora alguns destes alunos não
morem no CPA II), para podermos correlacionar o espaço vivido do aluno com a cartografia,
pois é na escola que aluno constrói suas relações sociais.
Como resultado da atividade aplicada, observamos que os educandos demonstraram
interesse e envolvimento em realizá-la. Destes, 18 alunos conseguiram identificar e delimitar
outros elementos presente na fotografia aérea, além do que foi solicitado. Dentre eles a área
verde do IBAMA, o Hospital do Câncer, o Mini Estádio Rubens Antônio do Belém
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Verdinho), e a Escola Estadual André Avelino, e principalmente, localizar a direção de suas
moradias, através do recorte da fotografia aérea apresentada, conforme observamos na figura
02.
Figura 2 - Realização da atividade “Elementos de um mapa” e material produzido pelos alunos

Fonte: Marinete Guimarães, 2019

Buscamos, desenvolver e fomentar nos alunos a compreensão acerca da importância em
saber ler e interpretar um mapa, e, de se localizar no espaço geográfico, potencializando a
relação do bairro com a vida dos alunos, pois, conhecer o lugar em que se vive, auxilia na
formação de cidadãos atuantes na sociedade.
Desta forma, acreditamos ter alcançado os objetivos expostos no projeto, mesmo
sabendo que a ciência cartográfica deva ser ensinada durante todo o ano letivo e que apenas
um momento, não é o suficiente. Desejamos que os alunos, após a realização desta oficina,
tenham a noção da importância do aprendizado cartográfico, da possibilidade de se localizar
de forma segura no espaço onde reside, onde desenvolve as ações do seu dia-dia, e com isso,
despertar o interesse de se apropriar com mais afinco da cartografia.

5 Considerações finais

Saber se localizar no espaço geográfico, é essencial para qualquer pessoa. E a
alfabetização cartográfica é o primeiro passo, pois busca apresentar à criança, instrumentos
para que ela possa se locomover, se orientar e interpretar o espaço geográfico em que vive.
Ao aplicarmos uma oficina como forma de trabalhar os tipos de visão, de imagens, o alfabeto
cartográfico e a construção da noção de legenda, só comprovamos e potencializamos o que
queríamos desenvolver nos alunos.
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No âmbito da oficina realizada, percebeu-se o alcance dos objetivos propostos no
momento em que os alunos expuseram seus argumentos na dinâmica, corroborando com a
ideia de que o ensino pautado na realidade do aluno, permite uma melhor contribuição tanto
para o educador quanto ao educando e, utilizando uma didática de fácil compreensão que traz
uma nova perspectiva de aprendizagem em torno de um assunto atual e que faz parte do seu
cotidiano.
De maneira geral, afirma-se que a disciplina de Projetos Educativos em Cartografia se
mostra como uma ferramenta importante na formação dos futuros docentes, pois, colabora
para a construção do profissional, auxiliando no entendimento de administrar possíveis
dificuldades que poderão ser encontradas pelos alunos em compreender o assunto.
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Resumo:
Este texto apresenta algumas reflexões sobre a relação entre o estudo da BNCC (BRASIL, 2018), prática
pedagógica e cotidiano escolar. Com o objetivo de compreender a construção curricular, problematizamos como
se configurou a relação entre o estudo da BNCC (BRASIL, 2018), prática pedagógica e cotidiano escolar.
Teórico-metodologicamente, a BNCC (BRASIL, 2018) é compreendida como uma política curricular
nacional/local; prática pedagógica como prática dialogizada construída pela história sociocultural e profissional
dos participantes do cotidiano escolar. A relação analisada sinaliza: a existência do não binarismo entre teoria e
prática, ambas constituidoras dos processos de formação continuada; o entendimento da existência da BNCC
(2018) como um documento oficial que estabelece uma relação de bricolagem (BALL, 2001) com outros
documentos anteriores e seus efeitos na reestruturação curricular local.
Palavras-chave: Política curricular. Currículo. Prática pedagógica.

1 Introdução
Este texto apresenta algumas reflexões sobre a relação entre o estudo da
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Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018), prática pedagógica e cotidiano
escolar. Com o objetivo de compreender a construção curricular, problematizamos como se
configurou a relação entre o estudo da BNCC (BRASIL, 2018), prática pedagógica e
cotidiano escolar mais especificamente no contexto pedagógico das turmas de alfabetização30
da Escola Estadual Governador Dante Martins de Oliveira.
A referida escola se localiza no bairro José Carlos Guimarães, um dos 5 (cinco)
residenciais que compõe a grande região do Novo Mundo, ambos localizados à margem da
Avenida Mário Andreazza, próximo ao Trevo do Lagarto e da BR 364. A E.E. Gov. Dante
Martins de Oliveira312é a única escola estadual dessa região, e atende a uma comunidade
civil que por motivo de alagamento/enchente foi remanejada dos bairros Lagoa do Jacaré e
Alameda, situados no município de Várzea Grande/MT. Além desse aspecto social, a
comunidade escolar também convive com problemas sociais como a violência social, situação
30

Turmas do 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental I, da Escola Estadual Governador Dante Martins de
Oliveira. Sendo 4 turmas distribuídas duas no período matutino e duas no período vespertino, ambas localizadas
nas salas anexas (local alugado onde funcionam 14 turmas do 1º ciclo do Ensino Fundamental I da referida
escola).2 Neste ano letivo de 2019, a Escola Estadual Governador Dante Martins de Oliveira atende
aproximadamente 1.215 (mil, duzentos e quinze) estudantes.
31
Neste ano letivo de 2019, a Escola Estadual Governador Dante Martins de Oliveira atende aproximadamente
1.215 (mil, duzentos e quinze) estudantes.
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de invasão entre a falta de outros serviços sociais básicos, como posto de saúde, posto
policial, área de lazer.
Para atender a comunidade escolar, a E.E. Gov. Dante Martins de Oliveira oferta
turmas do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. E neste
ano atende aproximadamente, 1.215 (mil, duzentos e quinze) estudantes.
Durante o primeiro semestre do ano letivo, os profissionais da escola participaram da
formação continuada32, entre as temáticas de estudos, a BNCC (BRASIL, 2018) se fez
presente. Nesse momento, como parte de uma proposta de trabalho/formação coordenado por
professores e coordenadores da escola, nos foi apresentado a proposta de pensarmos durante a
formação continuada, numa possível relação entre o estudo da BNCC (BRASIL, 2018), a
prática pedagógica e o cotidiano escolar.
A referida formação nos possibilitou o exercício de trabalharmos concomitantemente,
o estudo da BNCC (BRASIL, 2018), a reflexão da prática pedagógica e o entendimento do
cotidiano escolar. A partir da análise dessa relação reflexiva, apresentamos algumas possíveis
reflexões: a primeira, trata da compreensão teórico-metodológico da BNCC (BRASIL, 2018)
como uma política curricular nacional/local; a segunda, da relação entre prática pedagógica e
cotidiano escolar, como uma relação mediada pela prática dialogizada.

2 BNCC e a prática pedagógica
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) chegou em nossa
escola durante o ano letivo de 2019, através da proposta do CEFAPRO de incluí-la em nossos
estudos de formação continuada. Embora já houvesse no início do ano letivo, durante a
semana pedagógica o questionamento por parte das professoras pedagogas dos 1º e 2º ciclos,
em se discutir o documento local intitulado Documento de Referência Curricular para Mato
Grosso Ensino Fundamental Anos Iniciais (MATO GROSSO, 2018), para fundamentação do
planejamento anual, ainda não havíamos discutido ou estudado ambos os documentos.
Organizado os cronogramas de estudos da formação, e seguindo as orientações do
formador do CEFAPRO, iniciamos os estudos da BNCC (BRASIL, 2018). No primeiro
momento organizamos os grupos de estudos, formados por participantes de todos os

32

A formação continuada é desenvolvida em nossa escola como parte do cumprimento da hora-atividade dos
professores. E compõe o projeto de formação anual organizado pelo Centro de Formação e Atualização dos
Profissionais da Educação – CEFAPRO.
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segmentos dos profissionais da escola. E divididos entre: pedagogas, e professores das áreas
de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.
Nosso grupo de estudo, se dedicou a leitura e discussão da BNCC (BRASIL, 2018) a
partir da introdução, competências, marcos legais, fundamentos pedagógicos e o pacto
interfederativo. Depois nossos estudos foram norteados pela proposta de relacionar o estudo
da BNCC (BRASIL, 2018) – habilidades, conteúdos, objetos de conhecimento, área de
conhecimento – com a nossa prática pedagógica considerando o cotidiano escolar. Nos
desafiando a elaboração de um plano de aula que contemplasse a BNCC (BRASIL, 2018),
prática pedagógica e cotidiano escolar pensado para a unidocência.
Considerando o contexto da formação continuada e o cotidiano escolar, elaboramos
um plano de aula cuja temática fora “Moradia”. A escolha por essa temática se deu em
observação e momentos de conversa com os estudantes33 das turmas dos 2º anos do 1º ciclo
do Ensino Fundamental I. Esses estudantes, já haviam sinalizado um interesse em estudar os
arredores da escola, suas residências, famílias. Assim, entendemos que a temática “Moradia”
poderia ser o ponto de inter-relação entre prática pedagógica e cotidiano escolar.
Nesse sentido, seguindo os estudos da BNCC (BRASIL, 2018) nosso plano de aula
contemplou as áreas de conhecimentos: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e
Ciências Humanas. Na área das Linguagens trabalhamos a oralidade, partindo das rodas de
conversas onde os estudantes puderam trocar comentários sobre suas moradias e modos como
suas famílias estão organizadas. Também contemplamos a musicalização, o estudo da
canção/poema: A casa, de autoria de Vinicius de Moraes através de atividades de leitura e
reorganização de texto/poema.
Os trabalhos na área de Matemática se limitaram ao conhecimento e reconhecimento
da função social da matemática, quando abordamos os estudos dos números relacionados à
quantidade de pessoas que compõe a família de cada um estudante, os números presentes nos
endereços e as formas geométricas existentes na infraestrutura das casas. Como atividade
desafiadora foi proposto aos estudantes a construção de uma casa com palitos de picolé, folha
sulfite, cola, lápis de cor e giz de cera. Nessa atividade a criação da casa foi livre, não
apresentamos nenhum modelo ou imagem, justamente para que os estudantes pudessem
experienciar possibilidade de criar. Também aproveitamos a manipulação dos palitos para
trabalharmos operações concretas de adição e subtração.

33

Crianças cuja faixa-etária vária entre 6 e 7 anos.
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Na área das Ciências da Natureza, abordamos a rotina da higiene familiar, como a
família de cada um desenvolvia suas rotinas de higiene pessoal e da casa. Bem como, o
descarte dos lixos produzidos por cada família. Já na área das Ciências Humanas trabalhamos
a noção do “Eu” e do “Outro”: registros de experiências pessoais e da comunidade no tempo e
espaço (BRASIL, 2018), através de atividades que envolveram as brincadeiras populares de
infância, o percurso entre a casa e a escola, bem como as diferentes organizações familiares.
A partir da realização desse plano de aula, produzimos juntamente com estudantes
material que fora exposto depois como parte da proposta de estudo da BNCC (BRASIL,
2018) na formação continuada.

3 Considerações finais

O desenvolvimento desse estudo/trabalho nos possibilitou o entendimento de que, a
relação entre teoria e prática não é binária. Mesmo que pela ideia, de formação continuada
ainda exista uma compreensão de que esse momento, se configura entre uma formação
teórica, que supostamente fundamente a prática pedagógica, é possível transcender essa ideia.
Isso não quer dizer que, pensar a formação continuada para além dos binarismos entre
teoria e prática seja algo fácil, até porque encontramos resistências quanto ao modelo de
formação continuada desenvolvida pela rede estadual de ensino. É comum, mesmo na nossa
unidade ouvirmos comentários de professores que desvalorizam esses momentos de formação.
Mas, também é produtivo quando encontramos professores que estão dispostos a pensar de
modo diferente sobre o que se estuda.
O olhar para a BNCC (BRASIL, 2018) contempla resistências, quando se vê o
documento como mais um a ser estudado, algo que está supostamente distante do cotidiano
escolar. Entretanto, quando a olhamos como um documento cuja existência está bricolada
(BALL, 2001) as outras políticas curriculares nacionais anteriores a BNCC (BRASIL, 2018),
entendemos que sua existência tem determinado a reestruturação curricular local e
consequentemente nacional.
Nesse sentido, as reflexões sobre a relação entre o estudo da BNCC (BRASIL, 2018),
prática pedagógica e cotidiano escolar, aqui apresentadas nesse breve relato de experiencia,
sinalizam que pela construção do currículo de uma escola permeia ainda que de forma
precária as articulações discursivas entre as políticas curriculares nacionais e locais.
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O PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NA EVOLUÇÃO DO
PENSAMENTO GEOGRÁFICO BRASILEIRO E SUA CONTRIBUIÇÃO
NA FORMAÇÃO INICIAL
Bruno Silva Gonçalves (PosGeo/UFMT) – bsg.geo12@gmail.com

Resumo:
O Este artigo tem como objetivo relacionar os pontos principais sobre o ensino de geografia apontado neste
trabalho com a formação inicial dos graduandos dos cursos de licenciatura em geografia. Como metodologia
para a construção deste artigo se desenvolveu uma revisão teórica sobre os temas como o ensino de geografia, a
geografia nos parâmetros nacionais curriculares, como desenvolve o ensino de geografia nas principais escolas
do pensamento geográfico e também como e uma reflexão teórica para o futuro da disciplina escolar. Como uma
busca da práxis voltada ao ensino, neste artigo desenvolveu-se como produto uma atividade, de aula dialogada
para com os alunos do sexto semestre do curso de geografia, na disciplina de estagio supervisionado II. Essa
atividade se teve o objetivo de aproximar a teoria com a pratica, pelo desenvolvimento na disciplina dispondo
dos contatos dos discentes com a pratica didático-pedagógica em sala de aula. Se compreende que o ensino de
geografia se modificou através das diferentes escolas do pensamento e pelas ações políticas estabelecidas nas
reformas educacionais vista no Brasil. No mesmo sentido se apresentou o livro didático como uma das principais
ferramentas didáticas em sala de aula, que vem para auxiliar os professores e os alunos como fonte de pesquisa e
congruente a isso a também as modificações que no próprio livro didático durantes as reformas educacionais.
Todas essas mudanças tanto no ensino como no livro didático refletem no processo de ensino-aprendizagem em
sala de aula tento avanços e retrocessos e parte fundamental neste processo está o professor
Palavras-chave: Geografia. Didático-Pedagógico. Formação Inicial.

1 Introdução

A educação tem como base a formação de um cidadão pensante e consciente do papel
na sociedade, que tenha os conhecimentos adequados a tomarem decisões importantes para
sua vida e a sociedade no geral, que também saiba como respeitar o espaço que vive e manter
uma relação saudável, em pleno respeito.
O ensino de Geografia é concebido como ferramenta na construção do conhecimento,
em especial os conceitos geográficos estabelecidos para os alunos. De tal modo para sua
compreensão se parte da realidade do mesmo e das suas vivências dentro e fora de sala de
aula. O ensino de Geografia como ferramenta na construção do conhecimento, em especial os
conceitos geográficos estabelecidos para os alunos, passa a entender o porquê dos fatos
acontecerem e como ocorrem as mudanças na natureza e sociedade.
Este artigo tem como objetivo relacionar os pontos principais sobre o ensino de
geografia apontado neste trabalho com a formação inicial dos graduandos dos cursos de
licenciatura em geografia, assim fomentar a formação acadêmica e a construção do
conhecimento geográfico em sala de aula.
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Como metodologia para a construção deste artigo se desenvolveu uma revisão teórica
sobre os temas como o ensino de geografia, a geografia nos parâmetros nacionais curriculares,
como desenvolve o ensino de geografia nas principais escolas do pensamento geográfico e
também como e uma reflexão teórica para o futuro da disciplina escolar.
Como uma busca da práxis voltada ao ensino, neste artigo desenvolveu-se como
produto uma atividade, de aula dialogada para com os alunos do sexto semestre do curso de
geografia, na disciplina de estagio supervisionado II. Essa atividade se teve o objetivo de
aproximar a teoria com a pratica, pelo desenvolvimento na disciplina dispondo dos contatos
dos discentes com a pratica didático-pedagógica em sala de aula, em especial o ensino
fundamental II.

2 O ensinar e aprender em Geografia

A Geografia escolar tem importante função na formação do cidadão como um todo,
pois pode auxiliá-lo a ampliar suas concepções de mundo, a compreender as transformações
que ocorrem através da interação dinâmica entre os elementos da natureza para uma melhor
apreensão das relações que se estabelecem entre sociedade e natureza. O conhecimento
geográfico é indispensável para se compreender o mundo cada vez mais complexo.
A Geografia tem um papel fundamental na construção do conhecimento, através do
estudo da Geografia como disciplina escolar, tem como objeto de estudo o espaço geográfico,
relacionando as categorias de análise que norteia a produção do conhecimento geográfico.
De acordo com Pontuschka (2007) a Geografia como disciplina escolar, concede aos
alunos e professores aumentar suas representações sociais e o conhecimento a partir das várias
realidades sociais, naturais e históricas, compreendo assim, que o mundo está em
transformação constante.
Para que a construção do conhecimento aconteça a contento, há que se considerar todo
arcabouço histórico e social que o aluno traz consigo, somando a isto, novos conhecimentos
adquiridos no conteúdo da disciplina, para então, (re)elaborar e construir o seu conhecimento
geográfico.
A Geografia é a ciência que estuda, analisa e tenta explicar (conhecer) o espaço
produzido pelo homem e, enquanto matéria de ensino, ela permite que o aluno, se
perceba como participante do espaço que estuda, onde os fenômenos que ali ocorrem
são resultados da vida e do trabalho dos homens e estão inseridos num processo de
desenvolvimento. (CAVALCANTI, 2002, p. 13):

3212

De tal modo, o processo de ensino-aprendizagem se direciona “a necessidade de se
efetivar uma formação voltada para a cidadania que seja sólida do ponto de vista do
conhecimento geográfico e que abra caminhos para a vida" (CASTELLAR, 2010, p. 40).
Partindo do desenvolvimento da Geografia tanto como matéria de ensino ou como
ciência, é compreendida uma linguagem que se estabelece seus estudos através dos conceitos
e principalmente da concepção de espaço, “a Geografia desenvolveu uma linguagem, um
corpo conceitual que acabou por constituir-se uma linguagem geográfica. Essa permeada por
conceitos que são requisitos para análise dos fenômenos do ponto de vista geográfico”
(CAVALCANTI, 2006, p. 88).
O conhecimento geográfico se torna uma ferramenta singular para a formação do
aluno na participação na vida em sociedade, por proporcionar a entender as práticas sociais, a
partir do entendimento do espaço geográfico (CAVALCANTI, 2006).
Ligado a isso está posta a figura do professor, peça chave como mediador entre o
aluno e o conhecimento. Como aponta “compreender o papel do professor como mediador no
processo, conhecer as matrizes de entendimento do processo de aprendizagem dos alunos e
tomar posição diante delas” (CAVALCANTI, 2012, p.111). Com tais características é de
função primordial o estudo do processo de ensino-aprendizagem perante conceitos essenciais
na formação do aluno.
Partindo dessa premissa, o espaço escolar é, ao mesmo tempo, complexo e profícuo
para analisarmos a produção do conhecimento geográfico rico e heterogêneo. Nesse patamar,
a complexidade do espaço da Geografia escolar permite também refletir no pensamento
didático-pedagógico do professor de Geografia.
O ensino de Geografia é concebido como ferramenta na construção do conhecimento,
em especial os conceitos geográficos estabelecidos para os alunos. De tal modo para sua
compreensão se parte da realidade do mesmo e das suas vivências dentro e fora de sala de
aula. “é preciso incorporar referências no campo das dimensões econômicas, sociais e
culturais, com uma visão de mundo que incorpore o lugar onde vivem os alunos e
professores” (CASTELLAR, 2010, p. 40).
O espaço geográfico é o objeto balizador para a construção do conhecimento
geográfico, nele se estabelece todas as relações e a sociedade o modifica perante suas
necessidades, assim o conhecimento geográfico se estabelece como base importante da
construção do aluno, no entendimento das relações do mesmo com o espaço geográfico.
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É importante elucidar as perspectivas sobre as diferentes concepções em torno do
conceito de natureza, perante isso contribui para compreender suas interações com a
sociedade.
Perante a isso, a relação sociedade-natureza não é simplória, por ver que sua
historicidade marca que os conceitos e sua relação se modificaram e diferenciaram uma forma
ampla e complexa. Nunca existiu um só entendimento de sociedade e natureza e não se teve o
entendimento das relações das mesmas de uma única forma. Essas diferenciações se dão
através da espacialidade e do tempo, as sociedades são diferenciadas pelos espaços que
ocupam e resultante do seu tempo de existência.

3 A geografia crítica e um novo pensar para o ensino

No decorrer das décadas de 1970 e 1980 com as mudanças políticas estabelecidas no
Brasil, com o golpe de 1964 e a instauração da ditadura militar, houveram mudanças drásticas
no caminhar da geografia escolar, principalmente com a implantação da Lei n. 5.69271, que
estabeleceu os estudos sociais no ensino de 1ª grau.
Neste período que ocorre a condensação dos conteúdos das disciplinas de história e
geografia, o Brasil ainda é estudado de forma descritiva e informativa, mas com uma
qualidade inferior ao que predominou nos usos dos manuais didáticos de Aroldo de Azevedo
(AZAMBUJA, 2014).
Sobre o conteúdo de geografia veio a mudar quando se estabeleceu um avanço
qualitativo com o advento do pensamento geográfico a partir da geografia crítica, isso se deu
primeiramente nos conteúdos de 2ª grau e que acabou sendo implantado no 1ª grau, também
estabeleceu pela abertura política e os movimentos pela qualidade da educação.
Alguns autores como José William Vesentini, Melhen Adas, Diamantino Pereira,
Douglas Santos e Marcos Carvalho, empenharam-se na produção de manuais
didáticos que incluíssem as novas concepções e temáticas da geografia voltada para
a ruptura com o carácter descritivo e informativo deste conteúdo escolar.
(AZAMBUJA, 2014, p. 14)

Dessa maneira os livros didáticos para da vertente crítica se tem como parâmetro e
objetivo de:
Levar o aluno a ler e refletir, a engendrar conceitos ao invés de recebê-los
completamente acabados ou definidos. Deve ter um vocabulário acessível, um texto
nunca “telegráfico” e cheio de chaves, esquemas, etc., mas fundamentalmente
atrativo, como quem conta uma história, um acontecimento, uma aventura
(VESENTINI, 2008, p. 98).
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A respeito da autorais dos livros didáticos devem se pautar no chão da escola, ou seja,
pessoas com experiências na prática escolar, que compreenda o processo de ensinoaprendizagem na prática escolar.
Acreditamos que os melhores - isto é, os mais adequados ao crescimento intelectual
dos alunos, que motivam e suscitam a reflexão, que desenvolvem a criticidade - são
em geral aqueles feitos a partir de vários anos de práticas docente, com a
preocupação de se ajustar aos educandos, com ensaio-e-erro de textos, tema e
debates, na medida do possível independentes tanto da possível opção doutrinária
dos autores como dos interesses comerciais dos editores (VESENTINI, 2008, p. 97).

O livro didático crítico tem como base estabelecer o senso crítico a respeito da
sociedade. “É aquele que motiva os alunos a ler e pensar, que foi feito para ser usado
constantemente em dinâmica de grupos e em debates, que abre para a reflexão ao invés de
fornecer informações ou interpretações já prontas e estruturadas”. (VESENTINI, 2008, p. 97)
Relacionado a isso o ensino de geografia crítico estabelece que o livro didático como
um instrumento para o professor, que se deve utilizar essa ferramenta, mas também o
complementar dentro e fora de sala de aula.
O bom professor deve, “ser criativo e engendrar outras atividades juntos aos alunos”
(VESENTINI, 2008, p. 98). Ferramentas devem ser pesquisadas e produzidas para a abstração
dos alunos possa a ocorrer, o professor sendo assim a ponte entre o conhecimento geográfico
e conhecimento construído pessoalmente pelo aluno.

4 A Geografia humanística e o ensino

A geografia como ciência e disciplina escolar nos últimos anos a geografia crítica tem
engajado as discussões teóricas, mas é visto que tem uma gama de pressupostos teóricos no
seu pensar e no desenvolvimento, isso é explicado quando “embora haja um predomínio do
materialismo histórico dialético, é claro que o discurso geográfico escolar é claramente
condicionado por múltiplas perspectivas da Geografia” (SUESS, 2016, p. 52).
Visto isso a geografia brasileira principalmente depois da retomada da democracia um
avanço no pensar diferenciado tanto da geografia crítica ou do positivismo tradicional. Assim
se estabelece um pensar diferenciado como da geografia humanística.
A Geografia Humanista é definida por bases teóricas nas quais são ressaltadas e
valorizadas as experiências, os sentimentos, a intuição, a intersubjetividade e a
compreensão das pessoas sobre o meio ambiente que habitam, buscando
compreender e valorizar esses aspectos (ROCHA, 2007, p. 21).
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Desenvolve assim que o estudo humanista em geografia se parte da percepção através
do próprio ser humana, a partir das vivências dos indivíduos pertencentes do lugar.
Essa vertente de estudo na geografia compreende como base de estudo o espaço do
vivido e todas as relações estabelecidas perante a sociedade que esses indivíduos estão
imersos.
Sob esse prisma de estudo da Geografia, tem-se como premissa que cada indivíduo
possui uma percepção do mundo que se expressa diretamente por meio de valores e
atitudes para com o meio ambiente, ou, em outras palavras, a Geografia Humanista
busca a compreensão do contexto pelo qual a pessoa valoriza e organiza o seu
espaço e o seu mundo, e nele se relaciona. (ROCHA, 2007, p. 21).

Em relação aos estudos realizados no Brasil sobre essa vertente da Geografia, se
intensificaram a partir da década de 1970, quando as primeiras obras internacionais sobre a
temática começaram a serem traduzidas para o português. (ROCHA, 2007).
Os trabalhos nessa linha prosseguiram, contudo de forma menos numerosa em
relação a outras perspectivas de estudo geográfica, sendo, no entanto, destacável a
produção de diversos trabalhos sobre percepção ambiental, o que é ainda mais
popularizado com a tradução dos livros Topofilia e Espaço e lugar de Yi fu Tuan,
realizadas respectivamente em 1980 e 1983, e a ampliação de discussões acadêmicas
tanto em disciplinas vinculadas a cursos de graduação e pós-graduação quanto a
pesquisas observadas em projetos específicos ou individuais (ROCHA, 2007, p. 26).

Na atualidade a geografia humanista está sendo mais discutida no meio acadêmico “a
Geografia Humanista ainda é discutida por um grupo que, proporcionalmente, ainda é
reduzido em relação a outras perspectivas de estudo geográfico” (ROCHA, 2007, p. 26).
Mas como se estabelece em si a geografia humanista no ensino de geografia, isso é
levado em consideração quando se estabelece quando o processo do ensino aprendizagem
através do conceito do lugar.
A especificidade do lugar está correlacionada com as experiências únicas que se tem
com esse local e os significados atribuídos a essa experiência. Essa ideia é
importante na perspectiva escolar, em todos os anos do Ensino Fundamental, pois
possibilita, por meio do conhecimento de lugares mais imediatos dos alunos, como a
sua casa, rua, bairro, cidade e escola, uma aproximação teórica do conhecimento
geográfico (SUESS, 2016, p. 53).

Visto assim, o lugar é de importância para a compreensão do aluno da realidade do
espaço geográfico e com isso da sua realidade.
Entendemos que o lugar possui uma maior amplitude, deixando de ser visto como
um local qualquer na superfície, para incorporar os sentidos experienciais, no qual
cada pessoa reconhecerá o significado por meios das relações construídas e
estabelecidas. (SUESS, 2016, p. 54)
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A geografia humanista se desenvolve no ensino de geografia, pautado no estudo do
lugar para compreensão das relações estabelecida.
Embora saibamos que a Geografia Humanista influenciou e vem influenciando o
ensino de Geografia de modo direto ou indireto nas escolas brasileiras, acreditamos
que ainda exista uma carência acerca de sua sistematização e organização no ensino.
Deve-se ressaltar que até o momento não houve, explicitamente, uma teorização
sobre a Geografia Escolar pautada na fenomenologia (Suess, 2016, p. 52).

Se pode compreender como se deu o desenvolvimento da geografia humanista, como
ela se desenvolveu no Brasil e como através do conceito do lugar se desenvolve em sala de
aula, tudo isso é posto sem uma esquematização proposta metodológica que venha a avançar
ainda mais na utilização em sala de aula como desenvolveu o pensar da vertente humanista.

5 De volta para o futuro do ensino em Geografia

A sociedade moderna nas últimas décadas vem evoluindo com uma significante
velocidade tanto na esfera tecnológicas e também informacional, isso vem a refletir na
estrutura escolar e também no processo de ensino-aprendizagem, “o mundo tem mudado
rapidamente e com ele devem mudar também a escola e o ensino que nela se faz” (CALLAI,
2010, p.134). Mesmo que na educação essas mudanças aconteçam de forma mais lenta.
Na contemporaneidade do ensino de geografia se vê uma ecletiscidade na questão
metodológica, por toda a carga epistemológica acumulada durante todo seu desenvolvimento
enquanto disciplina escolar no Brasil, mas uma das principais preocupações é a da formação
do aluno enquanto cidadão perante a sociedade.
A Geografia como componente curricular da educação básica, com o objetivo de
contribuir para a formação do cidadão. Um cidadão que reconheça o mundo em que
vive, que se compreenda como indivíduo social capaz de construir a sua história, a
sua sociedade, o seu espaço, e que consiga ter os mecanismos e os instrumentos para
tanto (CALLAI, 2001, p. 134).

Se apresenta assim a importância de toda a carga metodológica acumulada, na
formação do aluno enquanto indivíduo participante da coletividade social em que há toda uma
diversidade cultural, natural e social, presente no espaço geográfico.
Um ponto importante na educação em si, que refletiu no ensino de geografia em sala
de aula foi a criação da LDB na década, “nesse contexto, estabeleceu-se, de forma bem mais
incisiva, a discussão sobre questões relacionadas à formação de professores e de todos os
profissionais da educação” (ZANATTA, 2010, 291). Se pensou como estava sendo essa
formação e também estipulou um tempo mínimo para a duração da mesma.
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Outro ponto de relação de ensino-aprendizagem, se estabeleceu na forma do currículo,
com o desenvolvimento do PCN e as orientações voltadas para o ensino de geografia.
Como resultado da discussão sobre a proposta de ensino de Geografia apresentada
nos Parâmetros Nacionais Curriculares, surgiram modos alternativos e mais
autônomos de trabalho com o ensino de Geografia sem vínculo explícito com a
orientação da proposta oficial. Embora deva ser considerado positiva a existência de
diferentes posições sobre o que deve ser a Geografia Escolar, considero importante
buscar pontos comuns entre essas orientações (oficiais ou não), já que todas elas
constituem tentativas de reestruturação da Geografia Escolar (ZANATTA, 2010, p.
291).

Assim se desenvolve uma nova dinâmica a partir dessas orientações, os professores
ficam estimulados a seguirem esses caminhos para desenvolver em sala de aula. Com todas as
dinâmicas da sociedade atual, se encontra um processo de renovação na educação e com isso
na própria geografia escolar.
E o que se quer hoje, e a sociedade exige da escola, é uma educação que desenvolva
o raciocínio lógico, a criticidade, a instrumentalização para usar coerentemente o
conhecimento, a capacidade de pensar e especialmente de poder construir o
pensamento com autoria própria. As informações e o conhecimento adquirido são
instrumentos para o processo de formação dos estudantes e não o objetivo final,
embora, na prática, exatamente o que se crítica é o que vem acontecendo (CALLAI,
2001, p. 135).

Com a evolução da geografia escolar no Brasil em paralelo a isso a interferências
sofridas pelos parâmetros impostos pelo Estado na educação e na geografia, se desenvolve
uma renovação do pensar enquanto aos avanços da própria sociedade, como a geografia
estabelece seus estudos na compreensão das dinâmicas da sociedade no espaço geográfico, se
desenvolve sua importância como componente curricular na educação brasileira.
Em crítica a todos essas orientativos do Estado perante a prática didático pedagógica
na sala de aula.
Não é possível aceitar que se devam estabelecer planos oficiais com a definição dos
conteúdos de cima para baixo a fim de obter através de uma homogeneidade a
garantia da qualidade, mas nem por isso deve-se desprezar proposições alternativas
de modelos como sugestões em nome de que cada professor deve ter sua autonomia.
O que não pode acontecer é se impedir o professor de pensar alternativas, de
escolher ou de criar. Vai depender das suas condições, que aliás são um tanto
precárias pela própria formação acadêmica que tiveram num momento da história
brasileira em que se recebe tudo pronto para não se correr o risco de tentar
alternativas que não interessassem (CALLAI, 2001, p. 135).

O importante é que com o tempo haja mudanças e melhorias na educação e também na
geografia escolar, mas que não se perca a autonomia do pensar e da metodologia do professor
em sala de aula, assim que desenvolva novos pensamentos para a construção do conhecimento
geográfico.

3218

A respeito do processo do ensino-aprendizagem na geografia escolar na sua
contemporaneidade se desenvolve a partir de alguns tópicos importantes para pensar a
geografia nos dias atuais e também para o próprio futura da disciplina escolar.

a)
Seleção dos conceitos geográficos básicos para estruturar os conteúdos de
ensino;
b)
Valorização das diferentes dimensões dos conceitos geográficos para a
construção de atitudes, ações e valores que norteiam comportamentos
socioespaciais;
c)
A “Geografia do aluno”, ou seja, as representações sociais deste como
referência do conhecimento geográfico construído em sala de aula;
d)
O reconhecimento da relevância da dimensão afetiva no processo de
conhecimento;
e)
A articulação dos componentes do processo de ensino, ou seja, objetivos,
conteúdos e métodos;
f)
O construtivismo como atitude básica do trabalho com a Geografia Escolar.
(ZANATTA 2010, p. 292)
g)

Se percebe a importância dos conhecimentos do conceito base estruturante do pensar
da geografia escolar, como território, lugar, região, paisagem, como forma de estruturar os
conteúdos e desenvolvimentos de temas pertinentes a sociedade atual. Como método de
abordagem para o ensino de geografia se desenvolve uma hibridação entre a escola crítica e a
geografia humanista, a partir do construtivismo como forma de aprendizagem dos alunos.

6 Livro didático e a geografia escolar
6.1. O histórico das políticas públicas para os livros didáticos no brasil

A política pública para os livros didáticos se inicia na década de 1930 do século
passado para a produção e distribuição do livro didático, que posteriormente veio a se tornar o
Plano Nacional do Livro Didático no ano de 1985, até chegar no PNLD houve metamorfoses
na escolha do livro didático e como se de que maneira da escolha.
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos programas
voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino
brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1937. Ao longo desses 80 anos,
o programa foi aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de execução.
Atualmente, o PNLD é voltado à educação básica brasileira, tendo como única
exceção os alunos da educação infantil (BRASIL, 2015, p 01).

Se pode observar na década de 1930 os objetivos para a produção e distribuição do
livro didático.
Iniciando o processo de criação de Instituto Nacional do Livro (INL) em 1929,
órgão específico para legislar sobre a produção do livro didático. Mas suas
atribuições começaram apenas em 1934, com funções relativas a edição de obras
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julgadas de interesse para formação cultural da população objetivando promover a
cultura nacional, elaborar uma enciclopédia e um dicionário e um dicionário
nacionais; e expandir o número e bibliotecas públicas (CARVALHO; VELOSO
Filho, 2015, p. 116).

É visto que foi o princípio para que houvesse um projeto embrionário para a escolha e
classificação dos livros didáticos, que viria a se efetivar em 1937 com a Comissão Nacional
do Livro Didático (CNLD), que foi a primeira política de controle e produção do livro
didático.
O CNLD foi a primeira política de legislação, controle e produção de livros
didáticos – as exigências focaram na informação e linguagem – e tinha como
competência: a) Examinar os livros didáticos que lhe eram apresentados, e proferir
julgamento favorável ou contrário a autorização de seu uso; b) Estimular a produção
e orientar a importação de livros didáticos; c) indicar os livros didáticos estrangeiros
de notável valor, que merecessem ser traduzidos e editados pelos poderes públicos,
bem como sugerir-lhes a abertura de concurso para a produção de determinadas
espécies de livros didáticos de sensível necessidade e ainda não existentes no país;
d) Promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais dos livros
didáticos, cujo uso tenha sido autorizado na forma da lei (CARVALHO; VELOSO
FILHO, 2015, p. 116).

Demonstra que a produção de livro didáticos oficiais e autorizados estavam no seu
início, mas já se tinha uma produção de livros didáticos de autores referenciados como já
visto em outra parte desta pesquisa. É de importância ressaltar que se era comum a
importação e tradução de livros estrangeiros para a utilização assim visto que se iniciava esse
modelo de avaliação para a utilização.
Na década de 1940 se observa o início embrionário da escolha do livro a ser utilizados
pelos próprios professores em sala de aula.
Pelo Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/45, é consolidada a legislação sobre as
condições de produção, importação e utilização do livro didático, restringindo ao
professor a escolha do livro a ser utilizado pelos alunos, conforme definido no art. 5º
(BRASIL, 2015, p. 02).

Já na década de 1960 é que vem a ser criado uma comissão de avaliação e escolha do
livro didático, com um teor mais acadêmico e técnico, “criou-se a Comissão do Livro Técnico
e Livro Didático (Colted) para coordenar as ações referentes a produção, a edição e a
distribuição do livro didático, período que foram distribuídos muitos livros, de forma
continuada” (CARVALHO; VELOSO FILHO, 2015, p. 116).
Assim se observou um avanço considerável principalmente quando se diz a respeito da
distribuição de forma continuada para a escolas. Já na década de 1970 o INL que toma a
responsabilidade de coedição unido as editoras e se fez o lançamento do Programa do Livro
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Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), que posteriormente iria vir a ser substituído
pelo 1985 pelo PNLD (CARVALHO E VELOSO FILHO, 2015).
É de importância ressaltar a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, que foi instituído em 1976.
Pelo Decreto nº 77.107, de 4/2/76, o governo assume a compra de boa parcela dos
livros para distribuir a parte das escolas e das unidades federadas. Com a extinção
do INL, a Fundação Nacional do Material Escolar (Fename) torna-se responsável
pela execução do programa do livro didático. Os recursos provêm do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e das contrapartidas mínimas
estabelecidas para participação das Unidades da Federação. Devido à insuficiência
de recursos para atender todos os alunos do ensino fundamental da rede pública, a
grande maioria das escolas municipais é excluída do programa. (BRASIL, 2015, p.
02)

Com o avanço da redemocratização do país e a nova constituição que garantiu o
direito de elaboração e distribuição de material didáticos na escola, se fez a criação do PNLD
em 1985, “foi um passo para a política educacional brasileira baseada na garantia de direito a
educação” (CARVALHO; VELOSO FILHOS, 2015, p. 116).
Na década de 1990 se tem alguns avanços importantes como a criação de comissão
especializada para avaliar a qualidade dos livros distribuídos de MEC e também formular
critérios para avaliação de novas aquisições. Também se tem uma efetivação da distribuição
dos livros para todo ensino fundamental, e com isso a formulação do primeiro guia do livro
didático para os anos iniciais de ensino fundamental I (antiga 1 a 4 série). Se deu a
substituição da Fundação da Assistência aos Estudantes (FAE) para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), assim o programa do livro didático é ampliado e são
distribuídos de forma ininterrupta para os anos finais do ensino fundamental (antiga 1 a 8
séries). (CARVALHO E VELOSO FILHO, 2015).
No ano de 2003 se tem o início da distribuição de Atlas Geográficos para escolas que
tenha turmas de EJA e também de anos finais do ensino fundamental. Se amplia o programa
do livro didático para o ensino médio, que partiu para o as fases de escolha e posteriormente
de distribuição nos anos subsequentes.
Em 2004 se fez a aquisição dos livros didáticos para o uso no ano seguinte para os
anos iniciais do ensino fundamental, se de o complemento dos anos finais do ensino
fundamental e no ensino médio se instituiu de forma gradativa a distribuição dos livros
didáticos primeiramente se fez das disciplinas de português e matemática.
Nos anos subsequentes se fez a reposição dos livros didáticos dos respectivos anos,
subsequente no ano de 2007, houve a ampliação nas disciplinas atendidas no ensino médio,
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para além de português e matemática, agora entram as disciplinas de história e química.
Ocorreu também a ampliação do próprio programa.
Com a publicação da resolução CD FNDE 18, de 24/04/2007, é regulamentado o
Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos
(PNLA), para distribuição, a título de doação, de obras didáticas às entidades
parceiras do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), com vistas à alfabetização e à
escolarização de pessoas com idade de 15 anos ou mais (BRASIL, 2015, p. 03).

No ano de 2008 se tem a incorporação das disciplinas de geografia e física para a
distribuição para os alunos do ensino médio, no ano subsequente se fez a incorporação das
outras disciplinas da grade curricular para o ensino médio.
Nesse ano se implantou o PNLD voltado para Ensino de Jovens e Adultos, A
resolução CD FNDE nº. 51, de 16/09/2009, regulamentando o Programa Nacional
do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA). O programa
abrange o PNLA, visto que atende estudantes jovens e adultos também em sua fase
de alfabetização (BRASIL, 2015, p. 01).

A partir esses anos na década de 2000, se pode notar um avanço significativo a
respeito tanto da distribuição do livro, sua universalização atingindo todos os níveis de ensino
na educação básica e também na própria qualidade do livro através da escolha feita, levando
critérios e requisitos construídos por especialista através de editais estabelecidos pelo próprio
ministério da educação.
Se pode compreender que a escolha do livro didático no Brasil não se tem uma história
recente, mas sim, se tem várias décadas de trajetória, que com o tempo e as mudanças, como a
forma de se pensar o ensino e também as leis e as diretrizes curriculares apontam mudanças
no que se fez o livro didático.
No quesito em específico do livro didático de geografia, demonstrar como os livros
foram seguindo a nuances do próprio ensino de geografia. Assim como um todo o livro
didático teve um real avanço a partir dos anos dois mil, que organizaram de forma
estruturante e de forma mais transparente as escolhas para o livro, um ponto que se gera muita
polêmica.

7 Discussões e resultados

Discutir o ensino de geografia perpassa o campo teórico que se estabelece no seu
caminhar da evolução tanto da geografia, quanto da própria educação no Brasil. Todo
andamento da sociedade brasileira no decorrer dos séculos, tem demostrado uma influência
enorme dentro de sala de aula e com isso no ensino de geografia. É visto que a pratica do
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ensino-aprendizagem se desenvolve ainda na formação inicial do professor, formações
voltadas para a pratica pedagógica tende a formar profissionais que se destacam por ter um
acumulo de conhecimento estabelecidos na pratica do cotidiano escolar.
Como ação para esse desenvolvimento do cotidiano escolar, se estabeleceu como
pratica em sala de aula para componente avaliativo na disciplina de Estagio de Docência, no
curso de mestrado em geografia, do programa de Pós-Graduação em Geografia da
Universidade Federal de Mato Grosso.
Se desenvolveu uma atividade juntos aos alunos do sexto semestre do curso de
licenciatura em geografia, na disciplina de estagio supervisionado II. A atividade se
desenvolveu através de uma exposição e debate aberto sobre, os principais assuntos
relacionados ao processo de ensino-aprendizagem na disciplina de geografia que foram: o
histórico da geografia escolar (com todas suas principais mudanças durante o decorrer da
história no Brasil), as principais escolas do pensamento geográfico (voltados para o ensino de
geografia), o livro didático (como ferramenta didático pedagógica), os documentos de
orientação curricular (específicos para o estado de Mato Grosso) e o sistema de informações
especifico para o estado.

8 Considerações finais

A partir desse artigo se estabeleceu como base para a práxis no processo de ensino
aprendizagem e na relação didático pedagógica, que se estabelece em uma tríade, entre
professor-recurso didático-aluno.
Se compreende que o ensino de geografia se modificou através das diferentes escolas
do pensamento e pelas ações políticas estabelecidas nas reformas educacionais vista no Brasil.
No mesmo sentido se apresentou o livro didático como uma das principais ferramentas
didáticas em sala de aula, que vem para auxiliar os professores e os alunos como fonte de
pesquisa e congruente a isso a também as modificações que no próprio livro didático durantes
as reformas educacionais. Todas essas mudanças tanto no ensino como no livro didático
refletem no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula tento avanços e retrocessos e
parte fundamental neste processo está o professor.
Assim fica evidente através do produto desse artigo, que o conhecimento de todas
essas mudanças no ensino de geografia e no material didático utilizado em sala de aula, se
refletira em uma melhoria na formação inicial dos futuros professores de geografia e avanços
para o próprio ensino de geografia e a educação.
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Resumo:
A pesquisa de doutorado Ensino Médio, Escola Plena e o Projeto de Vida: entre fazeres e compreensões tem por
objeto de estudo a disciplina Projeto de Vida, inserida no contexto curricular do Projeto Escola Plena, que
acontece em algumas escolas estaduais de Mato Grosso, selecionadas especificamente para participarem do
mesmo. Trata-se de um projeto que surge no contexto da reforma curricular do Ensino Médio e envolve, entre
outros, estudo em tempo integral e foco no desenvolvimento do protagonismo juvenil, para que os jovens
construam seus projetos de vida, o que se considera um pilar essencial do projeto em questão. Para efeito de
recorte, este trabalho apresenta dados preliminares quanto às concepções dos estudantes de uma escola acerca
dessa inédita proposta curricular. Nesse sentido, foram selecionados os questionários estruturados aplicados em
forma de teste-piloto, com vinte e nove estudantes. Para fins metodológicos, utiliza-se de um estudo de caso,
realizado em uma Escola Estadual de Ensino Médio do município de Cuiabá-MT. Com efeito, objetiva-se
apresentar e discutir as impressões dos estudantes quanto ao Projeto Escola Plena e à disciplina Projeto de
Vida, do qual participam.
Palavras-chave: Ensino Médio. Escola Plena. Projeto de Vida.

1 Introdução

O Projeto Escola Plena em Mato Grosso, aprovado através da Lei estadual nº
10.622/1734, começou a ser executado no ano de 2017. Trata-se de um projeto de escola em
tempo integral, implantado atualmente em 40 escolas estaduais mato-grossenses. Tal projeto é
vinculado ao Programa Pró-Escolas, que consiste no funcionamento em tempo integral de
escolas estaduais de Ensino Médio (MATO GROSSO, 2017, art. 1º). Suas diretrizes centrais
são: desenvolver ações inovadoras relativas ao currículo e à gestão escolar, direcionadas à
melhoria da qualidade do ensino; sistematizar, implementar e difundir o modelo de educação
integral; oferecer atividades que influenciem práticas inovadoras ao processo de ensinoaprendizagem, a fim de melhorar a sua qualidade; estimular a participação da comunidade
escolar na elaboração do projeto político-pedagógico da escola; ampliar a jornada escolar para
promover a formação integral e integrada do estudante; integrar o Ensino Médio à Educação
Profissional; viabilizar parcerias com o Governo Federal, instituições de ensino e pesquisa e
instituições públicas ou privadas, visando expandir a educação integral no Estado de Mato
Grosso (MATO GROSSO, 2017, art. 2º).
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Institui o Projeto Escola Plena, vinculado ao Programa Pró-Escolas, no âmbito da Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, e dá outras providências (MATO GROSSO, 2017).
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Segundo o sítio oficial da Secretaria de Educação de Mato Grosso, Esporte e Lazer
(Seduc-MT), o projeto atende mais de 20 mil estudantes em 28 municípios, e oferece três
refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche. São escolas, segundo a Seduc-MT (2019
[on line]), que possuem um diferencial metodológico, visando um acompanhamento “mais
próximo dos professores”, por meio das atividades de tutoria e estudo dirigido, com vistas ao
aprofundamento do conteúdo trabalhado em sala de aula.
Em 2016, a rede pública estadual de Mato Grosso havia iniciado um projeto de
educação em tempo integral, implantado de forma experimental em 4 escolas da rede,
atendendo a um edital de fomento do Ministério da Educação. Cabe lembrar que o Projeto
Escola Plena se aplica a escolas previamente selecionadas, de acordo com critérios e normas
estabelecidos por ato normativo do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
(MATO GROSSO, 2017, art. 3º). Para dar subsídio teórico-metodológico ao projeto inicial de
implantação do ensino em tempo integral, a Seduc-MT contratou o Instituto de
Corresponsabilidade pela Educação (ICE), que trouxe como modelo referencial o projeto de
escolas em tempo integral implantado em Pernambuco, na década passada. O fato é que o
projeto-piloto iniciado em 2016, atendendo apenas a quatro escolas estaduais ganhou corpo,
nome e delineamento específico no ano seguinte, ampliando e formalizando a iniciativa.
Esse modelo se pauta no protagonismo juvenil, “pois abre espaço para a atuação do
jovem no ambiente escolar, tornando-o a figura central da escola. O estudante participa das
decisões, o que proporciona o desenvolvimento de um perfil de liderança e responsabilidade”
(SEDUC, 2019 [on line]). As escolas públicas estaduais que desenvolvem o Projeto Escola
Plena oferecem, além das disciplinas curriculares previstas nas demais escolas regulares, as
disciplinas eletivas, que são criadas pelos próprios educadores da unidade de ensino,
oferecendo os “conteúdos e habilidades das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular
direcionadas aos interesses dos alunos, que têm a possibilidade de escolher quais disciplinas
irão cursar semestralmente”, tendo caráter interdisciplinar, viés prático e são voltadas à
experimentação (SEDUC, 2019 [on line]).
Neste trabalho, o objetivo, então, é apresentar e discutir os resultados preliminares do
questionário aplicado junto a vinte e nove (29) estudantes de uma Escola Plena, localizada em
Cuiabá-MT, de modo que possamos analisar as concepções dos mesmos acerca dessa inédita
proposta curricular, oriundos dos questionários estruturados aplicados em forma de testepiloto.

2 Ensino Médio, Escola Plena e Projeto de vida
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No contexto da organização da educação escolar brasileira, o Ensino Médio consiste
na última etapa da Educação Básica. Nas últimas décadas, sobretudo após as reformas
educacionais e econômicas da década de 1990, essa etapa tem sido bastante discutida. No
mesmo contexto político-econômico, a organização curricular da referida etapa vem sofrendo
alterações.
Quando se fala em Ensino Médio, refere-se à juventude, pois o público-alvo da etapa é
formado por jovens, com idades entre os 15 e 17 anos, embora se deva considerar a distorção
idade/série, um problema constante no Ensino Médio brasileiro. A juventude não é, como
aponta Freitas (2013, p.103), “uma unidade social”, mas uma “condição sócio-históricocultural de uma categoria de sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas
dimensões, com especificidades próprias que não estão restritas às dimensões biológica e
etária” (Parecer CNE/CEB nº 5/2011).
No contexto de discussão que permeou o cenário nacional com a Medida Provisória
(MP) nº 746/201635, que propôs a modificação das Leis nº 9.394/96 e nº 11.494/2007, e com a
Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017,

conversão da referida MP, institui-se a política de fomento

para implementação de escolas de Ensino Médio em tempo integral, que amplia a carga
horária mínima anual de forma progressiva, no Ensino Médio, para mil e quatrocentas horas,
devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil
horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017 (BRASIL, 2017), o Estado de
Mato Grosso elaborou o Projeto Escola Plena.
Trata-se de um projeto que começou a ser desenvolvido em Mato Grosso ainda em
2017, sendo formalizado posteriormente pela Lei n°10.622/17, aprovada em outubro do
mesmo ano. Para atuar nesse projeto, estabelece-se que os profissionais de educação atendam
aos requisitos exigidos pelo Ministério da Educação (MEC) e sejam submetidos a processo
seletivo, de acordo com critérios estabelecidos pela Seduc-MT (MATO GROSSO, 2017,
Parágrafo único).
A disciplina Projeto de Vida, por sua vez, corresponde a uma inovação no currículo
com relação às demais escolas de Ensino Médio, pois é uma disciplina que está, idealmente,
de modo específico, voltada a dar suporte para os estudantes a construir o seu próprio projeto
de vida: “O Projeto de Vida reside no „coração‟ do projeto escolar. Ele é o seu eixo, sua centralidade e sua razão de
existir. É fruto do foco e da conjugação de todos os esforços da equipe escolar” (ICE, 2015, p.28).

35

Convertida na Lei 13.415, de 2017.
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3 Metodologia

Metodologicamente, este trabalho se filia à abordagem qualitativa, que não se limita
(ou se fixa) a um determinado tipo de técnica ou instrumento de coleta de dados. Nesse
contexto, o pesquisador qualitativo é comparado a um bricoleur36, cujas colagens/montagens,
são utilizadas para interpretar e/ou reinterpretar a realidade. Parte-se do princípio de que a
realidade objetiva não é passível de ser plenamente capturada, entretanto, pode-se conhecê-la
parcialmente apenas por meio das suas representações (DENZIN; LINCOLN, 2006).
Tendo em vista os objetivos traçados, quanto à compreensão da perspectiva dos jovens
sobre o processo de implementação e desenvolvimento curricular do Projeto Escola Plena, o
estudo de caso foi o tipo de pesquisa mais adequado, considerando a necessidade de conhecer
o conjunto do perfil e opiniões dos alunos, o todo de um único caso. Desse modo, optamos
por uma escola de Ensino Médio do município de Cuiabá para a coleta de dados, tendo em
vista os aspectos: 1. Pioneirismo; 2. Experiência exitosa; 3. Diminuição dos casos de
violência; 4. Localização em bairro de vulnerabilidade social.
A escola na qual são coletados os dados da pesquisa: faz parte do grupo das primeiras
4 escolas contempladas com o projeto no município, tendo começado desde o ano de 2017; é
considerada pela Seduc-MT como uma “experiência exitosa” no sentido de ter se tornado uma
escola em tempo integral, e estar desenvolvendo o projeto de forma adequada; está localizada
em um bairro considerado com altos índices de violência e vulnerabilidade social, e por isso,
o projeto teria mudado (nos últimos anos) a realidade da escola, no sentido de diminuir a
violência e dar oportunidades de aprendizagem aos estudantes em situação de vulnerabilidade.
A análise que se propõe neste trabalho é sobre a disciplina Projeto de Vida e seus
desdobramentos no contexto da rotina da Escola Plena. Entende-se, no entanto, que para
compreender a disciplina em si, é necessário compreender o contexto escolar, porquanto se
aprende o currículo escolar em sua perspectiva abrangente. Neste sentido, os instrumentos de
coleta de dados devem dar conta de fornecer informações bastantes para comporem a visão do
conjunto.
Diversos autores (HOSS; CATEN, 2010; MELO; BIANCHI, 2015) enfatizam a
importância de validação interna dos instrumentos de coleta de dados. Neste sentido, uma
forma de validação interna de questionários recomendada pelos autores é a realização de um
piloto em caráter de pré-teste. Melo e Bianchi (2015) recomendam que o questionário seja
36

Denzin e Lincoln definem o bricoleur como um indivíduo que confecciona colchas, ou, como na produção de
filmes, uma pessoa que reúne imagens transformando-as como montagens. (IDEM, 2006, p. 18)
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testado por uma pequena amostra do público-alvo. No caso desta pesquisa (29 estudantes)
representa mais de 15% do público-alvo (170 estudantes).
Melo e Bianchi (2015) apresentam uma série de erros cometidos comumente na
elaboração de questionários de pesquisa que podem ser detectados através do pré-teste,
visando evita-los. Dentre eles, destacam-se: 1. perguntas que se autorrespondem; 2. perguntas
que induzem a resposta; 3.perguntas que não trazem a informação pretendida; 4. questionários
muito longos; 5. questionários muito curtos;

6. questionários sem coordenação lógica;

7.questionários sem preocupação com a estética, e 8. falta de preocupação com o tamanho da
amostra. No sentido de evitar que se cometam os erros acima citados, o pré-teste se revela
importantíssimo na perspectiva de obter as respostas necessárias à investigação.
O questionário estruturado aplicado com os estudantes em forma de teste-piloto visou
conhecer a perspectiva deles sobre os componentes curriculares da Escola Plena, em especial
sobre a disciplina Projeto de Vida. Além disso, o questionário pretendeu compreender um
pouco do universo simbólico e material em que o educando está inserido: suas condições
socioeconômicas, familiares, culturais, espirituais e suas perspectivas de vida.

4 Os resultados preliminares

Desde os contatos iniciais junto à Escola Plena selecionada, foram profícuas as
conversas informais realizadas no momento de apresentação e solicitação de autorização da
pesquisa junto ao grupo gestor e demais professores da escola.
Conforme preconiza a legislação pertinente que trata da ética na pesquisa com seres
humanos, através das Resoluções n° 466/2012 e n° 510/2016, faz-se necessário que a pesquisa
seja devidamente aprovada pelo Comitê de Ética, garantindo assim a proteção integral dos
sujeitos da pesquisa. No ínterim da análise, foi realizada a aplicação do questionário
estruturado em caráter de pré-teste, com a finalidade de avaliar a qualidade técnica da
linguagem utilizada nas perguntas elaboradas. O pré-teste foi realizado com uma amostra de
29 estudantes, durante os dias 12 e 13 do mês de maio de 2019, tomando como critério de
escolha apenas os estudantes que trouxeram o consentimento livre-esclarecido de casa
assinado pelos pais. O questionário era composto de 21 questões, sendo a última uma questão
de avaliação do próprio questionário.
As questões elaboradas buscavam conhecer os estudantes em aspectos que envolvem
classe, gênero e raça/etnia, além de conhecer as impressões deles em relação à escola, ao
Projeto Escola Plena e principalmente sobre a disciplina de Projeto de Vida. A primeira
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questão, que pretendia mapear a autodeclaração dos estudantes quanto a sua cor/raça, indicou
que, dos 29 estudantes, 09 se autodeclaram brancos, 11 se reconhecem como pardos, 07 como
negros/as e dois não souberam informar.
Quanto à orientação sexual, 27 estudantes se declaram como heterossexuais, 01
estudante se declarou como bissexual e 01 não soube informar. Em relação à fé/crença, 06
estudantes se declaram de fé cristã, 07 se reconheceram como católicos, 09 como evangélicos
e 02 como espíritas. Outros 05 estudantes preferiram caracterizar-se mais abrangentemente:
“Acredito em Deus”; “Pertenço à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias”;
“Acredito apenas em Deus e Jesus”; “Acredito em todas as religiões” e “Não acredito em
nenhuma dessas”.
Quanto à renda familiar, 11 estudantes informaram que a renda se aproxima ao valor
referente a um salário mínimo37; 07 estudantes marcaram o valor aproximado a 03 salários
mínimos; 02 relataram o valor de 02 salários e outros dois marcaram o quantitativo de 05
salários mínimos. Apenas 01 estudante informou o valor referente a 06 salários; 03 declaram
não saber responder e 02 não marcaram nada. Outro estudante respondeu que a renda da
família variava de acordo com o serviço que estivesse sendo feito pelo pai.
Boa parte dos estudantes investigados, 14, declararam estudar em regime de tempo
integral por escolha própria; 05 disseram que a escolha foi da mãe e outros 05 declaram que
não foi feita esta escolha porque já estudavam na unidade escolar antes de tornar-se uma
escola em tempo integral. Todas as pessoas da família de 02 estudantes participaram da
escolha pela permanência nesse modelo de escola. Declarou que foi uma escolha do pai, 01
aluno; também 01 estudante disse que escolheu devido ao convencimento por um professor, e
outro disse que não teve a possibilidade de escolher porque não havia vaga em outra escola.
Sobre a satisfação dos estudantes em estudar em uma Escola Plena, 09 estudantes
selecionaram a alternativa que indica muita satisfação; 13 declararam que estão “satisfeitos,
mas não muito”; 03 se declaram insatisfeitos; 02 responderam que não estão satisfeitos, mas
irão permanecer por decisão de seus pais e 02 marcaram a opção: “Tanto faz. Eu não ligo”.
Com relação à possibilidade de escola das disciplinas eletivas, 22 responderam ser
importante por se sentirem independentes, livres ou valorizados. Para 03 estudantes: “Não é
importante para mim. Tanto faz!”. Outros 03 responderam que as eletivas dão a chance de
aprender coisas novas e de forma mais dinâmica. E por último, 01 estudante respondeu que se
sente presa porque se ela não se interessar por nada, mesmo assim cobrarão que isso ocorra.

37

O valor do salário mínimo de referência utilizado no questionário é R$ 998,00.
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Foi perguntado aos estudantes quanto a sua satisfação sobre o fato de a Escola Plena
exigir a permanência do tempo integral na escola. A maioria dos estudantes, 13, disseram que
isso é bom, porque aprendem mais; 07 consideraram “bom” porque ocupa seu tempo; 06
marcaram ser “bom” pela necessidade de pensar em seu futuro; 03 disseram que não gostam
disso, mas reconhecem a importância para o seu futuro. Apenas 01 estudante declarou que
tem prazer em ficar na escola, e outro ressaltou que gosta disso por causa da alimentação.
Apenas 01 estudante disse que não gosta, porque são muitas horas e outro escreveu que o
ensino deveria ser melhor. Vale lembrar que 04 respondentes marcaram mais de um item.
Uma das questões foi alvo de muitas críticas por parte dos alunos, pois solicitava que
eles enumerassem os itens de 1 a 5, atribuindo (1) para o item que mais lhe agrada, dois para o
que agrada em segundo lugar, assim por diante, até o 5º item. Alguns estudantes, mais
especificamente 08, não responderam corretamente, alguns marcaram mais itens e outros
atribuíram um “X” ao invés de números que indicavam suas prioridades. Dentre esses, 02
preferiram não responder à questão. Numa ordem de prioridade, os estudantes preferem: 1º
os colegas; 2º Alguns professores; 3º A alimentação; 4ª O intervalo, e por ultimo, “as práticas
experimentais”.
Sobre ter um projeto de vida pessoal antes de ter estudado na Escola Plena, 13
estudantes responderam que o tinham antes de frequentarem as aulas da disciplina Projeto de
Vida; 06 disseram que tinham apenas uma ideia; outros 10 relataram que não tinham nenhum
projeto futuro. Desses 10, apenas 01 permanece sem ter projeto de vida.
Sobre a escolha da profissão, as respostas foram muito diversificadas, sem coincidir,
com exceção da relacionada ao curso de Medicina, que foi indicada por 5 estudantes; 04
estudantes preferiram não responder.
Foi perguntado aos estudantes se haviam mudado de ideia quanto à escolha da sua
profissão após terem as aulas de Projeto de Vida, 15 deles responderam que não mudaram de
ideia; 11 estudantes responderam que mudaram de ideia e 03 marcaram que permanecem
indecisos.
Uma das questões propunha uma avaliação da disciplina Projeto de Vida, envolvendo 9
quesitos, classificando-os em 05 conceitos: insuficiente, regular, bom, ótimo e excelente.
Sobre a qualidade dos temas abordados em aula, 24 consideram entre “bom” e “excelente”;
sobre as aulas serem prazerosas, 23 consideram entre “bom e excelente”; quanto à adequação
da linguagem do material didático utilizado, 16 avaliaram entre “bom” e “excelente”; sobre as
avaliações serem adequadas ao conteúdo, 20 escolheram entre “bom” e “excelente”.
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Quando perguntados se as aulas de Projeto de Vida ajudariam a decidir e construir o seu
próprio projeto de vida, 22 classificaram como “bom” e “excelente”; 21 entendem que o
professor está disponível para dialogar; 18 responderam que as aulas os ajudaram a conhecer
o mercado de trabalho; 19 acham que as aulas ajudam a pensar sua postura diante da vida e
15 acreditam que as aulas auxiliam na mudança de seu comportamento em casa. Do total de
participantes, 5 estudantes não responderam à questão.
Muitos estudantes, 22 do total de 29, consideram que os temas escolhidos pelo professor
ajudam na construção do seu projeto de vida; 04 afirmaram que já sabiam de tudo que foi
trabalhado; 01 estudante respondeu que os temas o deixaram mais confuso e 02 estudantes
não responderam. Boa parte, 16 estudantes, consideram as aulas de Projeto de Vida
divertidas/animadas, enquanto 10 as considera produtivas; 3 estudantes as classificaram como
“cansativas” e 2 como questionadoras. Houve 02 alunos que marcaram mais de um item.
Ao assistir às aulas de Projeto de vida, 24 estudantes se sentem orientados; 12
estudantes sentem “ânimo”, outros 12 sentem “conforto” e 11 se sentem alegres. Apenas 03
relataram se sentirem em “crise”, 02 sentem “desânimo” e 01 desorientação. Nessa questão,
eles foram convidados a marcarem mais de um item, portanto, o número de respostas é maior
do que o número de respondentes. Na opinião de 02 alunos as aulas de Projeto de vida não
são planejadas, o professor improvisa, já o restante dos investigados entende que as aulas são
planejadas e o professor sabe exatamente o que está fazendo.
Sobre o material didático que o professor leva pra sala, 20 alunos declararam que o
compreendem bem; 05 disseram que entendem quase tudo; 02 entendem pouco e 02 disseram
não entender quase nada do que está escrito.
Sobre os seus projetos de vida, 15 declararam saber exatamente o caminho a seguir; 06
acham que sabem o caminho que querem seguir; 3 afirmam saber o que querem, mas ainda
não sabem o que fazer para alcança-lo; 04 se dizem indecisos e 01 não respondeu.
A última questão contou com a abstenção de 3 respondentes, ela revelou que 23
estudantes consideraram as palavras utilizadas no questionário fáceis de entender “sempre” ou
“quase sempre”; 24 consideraram o questionário bem elaborado; 16 respondentes declararam
que as perguntas nunca geraram desconforto; outros16 relataram que não demoraram para
compreender as perguntas. Sobre as questões que eles julgaram mal elaboradas, foram
apontadas duas questões.
Enfim, o questionário aplicado cumpriu sua função: avaliar a sua própria qualidade
técnica, no sentido de conhecer as impressões dos estudantes quanto à Escola Plena e a
disciplina Projeto de Vida.
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5. Considerações Finais

Antes de qualquer consideração, faz-se necessário lembrar o contexto sócio-político e
econômico em que surge este projeto e suas peculiaridades curriculares. Vale ressaltar que o
projeto Escola Plena surge num momento específico em que o Estado brasileiro vive um
contexto econômico de recessão. Sendo assim, mudanças que ampliam os gastos de recursos
públicos com políticas sociais que atendem populações carentes devem ser vistos com
bastante cautela. Além disso, é necessário citar que foram aprovadas recentemente medidas
legais (Emenda Constitucional nº 95) que congelam os gastos públicos pelo período de 20
anos. Todo este contexto revela que o Projeto Escola Plena surge na contramão dos
delineamentos das políticas educacionais contemporâneas. Além disso, entende-se que o
modelo de escolas plenas foi imposto às escolas e atende apenas um número pequeno de
escolas estaduais, considerando o todo existente, e por isso, atende a um universo de
estudantes ainda bastante restrito.
Apesar deste contexto, e das limitações específicas que este modelo enfrenta, pode-se
afirmar que a qualidade oferecida aos estudantes está sendo reconhecida pela maioria deles.
Apesar disso, este reconhecimento ainda está restrito aos estudantes atendidos pelo projeto e
suas famílias. A maioria das famílias que residem na comunidade local do bairro atendido
ainda não reconhece o valor deste projeto, porquanto ainda prefere escolas com o currículo
tradicional.
Contudo, os estudantes revelaram satisfação com o acompanhamento que estão
recebendo, e com outros recursos que a escola tem oferecido. Neste sentido, apesar das
limitações que representam a amostra pesquisada, o questionário revelou que o projeto tem
boa aceitabilidade dos estudantes.
O questionário aplicado em caráter de pré-teste visou testar a acessibilidade do
questionário junto aos estudantes, considerando a linguagem utilizada na construção das
perguntas e a qualidade dos itens utilizados se aproximarem das respostas. Foi importante
aplicá-lo, pois notou-se, por exemplo, a fragilidade da questão que exigia nível de
concordância/enumeração dos itens do maior para o menor. Conforme esse questionário,
vimos que o perfil da maior parte dos estudantes é: de autodeclarados pardos, heterossexuais,
evangélicos e com renda próxima a um salário mínimo.
Sobre o projeto Escola Plena, a maioria: declarou estudar em regime de tempo integral
por escolha própria; declararam estarem “satisfeitos, mas não muito” com o modelo;
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consideram as disciplinas eletivas importantes por se sentirem independentes, livres ou
valorizados; se disseram satisfeitos com a permanência do tempo integral na escola, porque
aprendem mais.
Quanto ao projeto de vida pessoal, a maior parte dos estudantes afirma que o tinham
antes de frequentarem as aulas da disciplina Projeto de Vida e que não mudaram de ideia
quanto ao mesmo. Eles consideraram, majoritariamente, a disciplina Projeto de Vida, com
qualidade entre “bom” e “excelente”; sendo prazerosas, entre “bom e excelente”; adequação
da linguagem do material didático utilizado entre “bom” e “excelente”; e, avaliações
adequadas ao conteúdo entre “bom” e “excelente”; e, as aulas de Projeto de Vida ajudariam
na construção do seu próprio projeto de vida, entre “bom” e “excelente”.
De maneira geral, os resultados preliminares indicam uma visão positiva do novo
modelo de escola e da disciplina Projeto de Vida, a qual a maioria dos estudantes considera
que possui aulas divertidas/animadas e produtivas, que os orienta, anima, traz “conforto” e
alegria.
Por hora, afirma-se que o projeto tem sido aceito pelos estudantes. Parte significativa
dos estudantes o avalia satisfatoriamente, tendo encontrado neste modelo de currículo
oportunidades diversas no sentido de complementarem sua formação. Há ainda muito a
investigar, principalmente considerando as limitações da amostra selecionada. Quanto à
disciplina Projeto de Vida, pode-se constatar que é bem avaliada e bem aceita pela maioria
dos estudantes. As respostas apontam para uma satisfação quanto à postura do professor e
suas intervenções, embora ainda haja uma minoria de estudantes indecisos ou que não se
sintam influenciados pela abordagem.
Salienta-se a importância da continuidade e aprofundamento da investigação,
inclusive em um corpus mais significativo, para entender o horizonte de uma amostra dos
jovens do Ensino Médio quanto a esse novo modelo de escola, aplicado em algumas
instituições selecionadas pela Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso.
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O TRABALHO DE CAMPO COMO INSTRUMENTO
METODOLÓGICO PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA
Gabriel de Miranda Soares Silva (PPGGEO/UFMT) – soares.ufmt@gmail.com
Resumo:
Cabe a geografia promover uma leitura do espaço geográfico, desenvolvendo um olhar científico, crítico e criativo
ao longo do processo de formação de cidadã. Assim os professores devem se pautar nos diferentes métodos para
apresentar o espaço geográfico durante as aulas, promovendo uma aproximação do mundo com a sala de aula. Está
trabalho busca elucidar a prática de campo como instrumento metodológico no processo de ensino aprendizagem
de geografia. Como aporte metodológico utilizamos de um levantamento bibliográfico e documental, também
foram realizadas pesquisas em escolas, e atividades e aula em campo. Apresentamos resultados e pesquisas e do
trabalho final de curso desenvolvido pelo autor.
Palavras-chave: Trabalho de Campo. Metodologia. Ensino de Geografia.

Introdução
A Geografia se caracteriza como a ciência que analisa o espaço geográfico, a relação
do homem com a natureza. Sendo assim cabe ao professor de geografia apresentar este espaço
aos alunos, promovendo uma aproximação do mundo com a sala de aula. Esta aproximação
pode ser caracterizada em diferentes momentos durante a educação básica.
Neste trabalho buscaremos elucidar a prática de campo (aula e trabalho), como
instrumento metodológico no processo de ensino aprendizagem de geografia. Buscaremos
também apresentar uma proposta metodologias ao que tange a prática de campo e o ensino de
geografia. Como aporte metodológico utilizamos de um levantamento bibliográfico e
documental, também foram realizadas atividades de campo, observação e análises, registros
como anotações e fotografias.
Apresentamos aqui resultados da pesquisa desenvolvida durante a disciplina de
Projetos Educativos em Geografia Humana e Trabalho Final de Curso do autor. Ambas
desenvolvidas na Escola Estadual Professora Elmaz Gattaz Monteiro na área central da cidade
de Várzea Grande.

2 Desenvolvimento
Para a Geografia as atividades de trabalho de campo são de extrema importância, já
que dentre os conteúdos analisados dentro de sala de aula, o professor deve fazer com que os
alunos viagem sobre os conceitos, por meio não apenas dos conteúdos, mas também com
auxílio de fotos, vídeos e outros materiais pedagógicos. Ou seja, quando se é possível realizar
uma saída para trabalho de campo, os conteúdos ganham vida e a compreensão da turma se
torna de certa forma mais fácil.
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Nos escritos de Oliveira (2010, p. 153), o autor diferencia os termos trabalho de
campo e aula de campo, o primeiro é processo de pensar, agir, registrar, coletar informações,
já o segundo o movimento de sair do padrão clássico de ensino e procurar outros espaços para
uma aula. No entendimento de Castelar e Vilhena (2010, p. 7), o trabalho de campo é
um monumento especial para o aluno na medida que o professor pode articular os
conhecimentos teóricos do conteúdo desenvolvidos em sala de aula com a observação
dos fenômenos e objetos do lugar em questão. Assim o trabalho de campo não será
uma mera observação, mas um aprofundamento dos conceitos científicos. Por isso, é
importante que o professor, antes de levar os alunos, faça um reconhecimento das
potencialidades deles e elabore um roteiro de estudo. (CASTELAR, VILHENA, 2010.
p. 7).

A proposta em questão evidencia a oportunidade de vivenciar momentos em que os
alunos possam observar toda a dinâmica de transformação do espaço geográfico, a também
refletir sobre as implicações dessas transformações. Theves e Kaercher (2017, p. 286)
discorrem que,
A saída de campo e as atividades desenvolvidas a partir dele deram sentido as
informações obtidas, pois estas foram contextualizadas em relação aos estudos que já
estavam sendo realizados e novos saberes foram se constituindo através do diálogo e
da reflexão medida pela interação entre alunos, professores e mundo.

Ressaltamos que o trabalho de campo se destaca como uma das principais ferramentas
metodológicas ao que tange o processo de ensino aprendizagem de Geografia, em vários níveis
de ensino. Sob este contexto Cantóia (2014, p. 273) ainda retrata que é
papel do professor de Geografia inserir debates em sala que retratem a realidade vivida
pelos alunos, sejam eles da educação básica, seja de cursos de graduação do ensino
superior. O trabalho de campo, como instrumento pedagógico e didático que visa ter
um apanhado da realidade, é uma das formas de suscitar o debate e agregar diferentes
formas de ações com os alunos.

Sendo assim o trabalho de campo deve ser planejado e seus objetivos definidos, já que
ao sair do ambiente escolar imprevistos poderão acontecer. Destacamos aqui a aula e atividade
de campo realizada com os alunos da Escola Estadual Professora Elmaz Gattaz Monteiro, que
fica localizada em Várzea Grande, e dentre os objetivos desta atividade destaco a observação
empírica das transformações socioespaciais, que aconteceram na área central da cidade.
A atividade de campo aconteceu no dia 02 de julho de 2018, no período vespertino
com o roteiro que iniciava na Praça Aquidabam na Avenida Couto Magalhães (ponto A),
saindo da praça nos dirigimos até a igreja Nossa Senhora do Carmo (ponto B), e depois até a
Igreja de Nossa Senhora da Guia (ponto D), indo em direção ao terminal de integração André
Maggi (ponto E), último ponto do roteiro, como aponta a figura 1.
Figura 1: Roteiro do Trabalho de Campo
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Organização: Gabriel Silva, (2018).

Ao longo do trabalho de campo os alunos foram realizando registros fotográficos com
celulares, buscou-se uma interação com a tecnologia, já que todos os alunos presentes possuíam
um celular smartphone. Foi proposto aos alunos uma observação da transformação das
paisagens na área central da cidade, com base nas transformações socioespaciais que
aconteceram ao longo da história que moldaram a paisagem da área central da cidade. Oliveira
(2010, p. 154) instiga que durante a atividade de campo os alunos devem compreender as
diferenciações
entre as paisagens observadas nos livros didáticos com as paisagens vivenciadas en
loco, estas movidas e vivificadas pela relação dos alunos com as configurações óticas
apreciadas sem recortes, vistas justamente com os movimentos das relações sociais
seus diferentes tipos de domínios/ uso e seu entrono, a combinação de objetos naturais
e artificiais - um instante da relação sociedade-espaço – num verdadeiro conjunto das
coisas.

Apoiamo-nos no conceito de paisagem descrito por Romancini (2001, p. 80-81), onde
a autora destaca que:
A paisagem é o aspecto visível e diretamente perceptível e diretamente perceptível do
espaço geográfico. [...] A paisagens contém componentes naturais e humanos e traduz
os nexos existentes entre o homem e o mundo exterior. Esses nexos compreendem
não apenas aspectos materiais e biológicos, como também dimensões que se referem
à subjetividade. A paisagem é assim um lugar de significados, uma imagem na qual
se projetam experiências intelectuais, afetivas, estéticas e simbólicas.
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Além das paisagens analisamos as transformações das edificações que se localizam na
região central, com destaque para a Igreja de Nossa Senhora da Guia, tombada pelo patrimônio
histórico e cultural do município, já que apresenta importante marco no processo de
consolidação da cidade de Várzea Grande. Na figura 2 destaco a apresentação aos alunos que
aconteceu no interior da igreja, e destacando sua importância na paisagem urbana de Várzea
Grande.
Esta interação com os diferentes espaços se apresenta de forma enriquecedora durante
o trabalho de campo, Pontuschka et al, (2007, p. 180) evidencia que
Durante o trabalho de campo, educadores e educandos precisam superar o cotidiano
que impede o sentir e o criar constrói empecilho para chegar ao conhecimento. Esse é
o momento do diálogo: com o espaço, com a história, com as pessoas, com os colegas
e seus saberes e com tantos outros elementos enriquecedores de nossa prática e de
nossa teoria.

As autoras ainda destacam que devemos sair para uma atividade de campo sem
prejulgamentos ou preconceitos, estar disposto a liberar o olhar, para uma leitura afetiva dos
diversos espaços a serem percorridos (PONTUSCHKA et al, 2007, p. 180, grifo do autor).
Figura 2: Apresentação do Modelo Arquitetônico da Igreja de Nossa Senhora da Guia

Fonte: A. R. G. C., (2018).

2.2 Fotografia

Como já ressaltado a relevância do trabalho de campo no processo de ensino
aprendizagem de Geografia, enfatizamos que a fotografia se apresentara como técnica que
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complementa as observações que acontecem no decorrer do trabalho de campo, desta forma
saliento a importância da observação das paisagens e suas transformações. Silva, et al (2017.
p. 1) enfatiza que
A fotografia é um instrumento que possibilita tanto o professor quanto o aluno
enxergar uma nova forma de ler o mundo, nesse caso, a linguagem visual irá
proporcionar a leitura da paisagem em um determinado tempo e espaço. O uso da
fotografia em sala de aula pode levar esse aluno a despertar o interesse pela Ciência
Geográfica.

Adicionalmente Cavalcanti (2016) ressalta que o foco e a atenção dos alunos em sala
de aula acontecem com quando algo desperta o seu interesse, neste sentido propomos a
utilização de celulares smartphone, para fotografarmos alguns pontos ao longo do trabalho de
campo.
A fotografia é uma arte, e fotografar não é tarefa fácil, no poema abaixo de Manoel de
Barros o poeta procura um olhar entres a natureza e sua existência, sobre a relação fotógrafo e
fotografia.
O fotógrafo
Difícil fotografar o silêncio. Entretanto tentei. Eu conto:
Madrugada a minha aldeia estava morta.
Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. Eu estava
saindo de uma festa.
Eram quase quatro da manhã.
Ia o Silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha
máquina.
O silêncio era um carregador? Estava carregando o bêbado. Fotografei
esse carregador.
Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de
novo.
Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o
perfume.
Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei
a existência dela.
Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão.
Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o
sobre.
Foi difícil fotografar o sobre.
Por fim eu enxerguei a „Nuvem de calça‟. Representou para mim que
ela andava na aldeia de braços com Maiakowski – seu criador.
Fotografei a „Nuvem de calça‟ e o poeta. Ninguém outro poeta no
mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva.
A foto saiu legal (BARROS, 2000).
Com este poema destaco a importância da formação de um olhar geográfico sobre a
cidade, e não apenas da reprodução de imagens da área centra da cidade. Como já destacado a
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escola se localiza próxima à os pontos visitados durante o trabalho de campo, e os alunos
passam por estes pontos cotidianamente, a intenção da utilização da técnica de fotografias, era
propor que os alunos observassem estes espaços de maneira diferente, com um olhar cientifico,
crítico e criativo, para compreender os conceitos da Geografia e aplicar aos saberes cotidianos.
Ao final da atividade do trabalho de campo, os alunos selecionaram as fotos que foram
impressas e compuseram um painel no pátio da escola. Também foram fixadas no painel
fotografias antigas da cidade de Várzea Grande, na figura 3 é possível visualizar o painel
exposto no pátio da escola.
Figura 3: Painel exposto no pátio da escola

Fonte: Gabriel Silva, (2018).

Assim todos os alunos puderam observar os registros fotográficos, e com as
fotografias antigas também afixadas no painel, puderam tecer uma análise sobre as
transformações socioespaciais na paisagem da cidade de Várzea Grande.

3 Considerações Finais

As propostas metodológicas aqui apresentadas, visam evidenciar ferramentas e
propostas metodológicas ao que tange o ensino de Geografia, vai de encontro com a realidade
da educação pública no estado, onde se encontra professores que se pautam nos métodos
tradicionais de ensino, muita das vezes ultrapassado fazendo com que os alunos percam o
interesse em estudar e compreende a ciência geográfica de forma correta.
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Cabe também ressaltar que não responsabilizo os professores pelo baixo desempenho
dos alunos, já que estes muitas das vezes não buscam se apropriar dos diferentes métodos
propostos para aprender. Ao longo de toda a trajetória desta pesquisa, a proposta de ensinar e
aprender de formas alternativas foram levados em consideração, já que o autor foi aluno de
escolas públicas e estas propostas “inovadoras” eram raras no seu cotidiano escolar.
Saliento que a pesquisa não se encerra com este trabalho e demanda de mais pesquisas
na área, fazendo assim que os profissionais docentes sempre se encontrem atualizados quanto
aos métodos de ensinar e aprender Geografia.
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PERCEPÇÃO DOCENTE SOBRE A INCLUSÃO DE ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA NO ENSINO REGULAR
Francisca Franciele veloso de Almeida (UNEMAT) – fran_aveloso@hotmail.com
Geiseane Maria de Almeida (UNEMAT) jeysealmeida271@gmail.com
Resumo:
O estudo faz parte de um trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Educação Física e aborda a
inclusão no Ensino regular, especificamente a atuação do professor de Educação Física e do professor da sala
multifuncional em relação aos alunos com deficiência. Considera a importância da inclusão e a necessidade de se
buscar alternativas para a permânencia dos alunos com deficiência no ensino regular. Traçamos como objetivo
compreender de que forma acontece os processos de inclusão no Ensino Regular pela ótica dos professores de
Educação Física e da sala multifuncional que atuam com esses alunos nesse espaço. Para tal, foi feito um
estudo bibliográfico sobre Educação Inclusiva , apoiados em autores como Mantoan (1997, 2003,2006), Sassaki
(2003) e nas legislações referente ao tema. A pesquisa se caracteriza como qualitativa e descritiva. O universo de
pesquisa foram duas escolas Estaduais do Municipio de Diamantino. Abordamos como sujeitos, dois
professores: um de Educação Física e um professor da sala multifuncional do ensino regular. Os instrumentos de
coleta de dados foi um questionário, versando sobre a formação, desenvolvimento das aulas nesses espaços e a
dificuldade referente à inclusão dos alunos com deficiência. A análise de dados se apresentam de forma
descritiva, destacando as pecepções dos sujeitos. Consideramos que através desse estudo, consigamos entender
a importancia da educação inclusiva no ensino regular, por meio da percepção dos docentes tendo uma visão mas
ampla sobre a inclusão e as dificuldades enfrentadas, para que aconteça esse processo inclusivo de forma mais
efetiva.
Palavras-chave: Ensino regular; inclusão e percepção docente.

1 Introdução
A inclusão de alunos com deficiência na rede de ensino regular é um assunto que vem
se destacando mundialmente, apesar da legislação ser explicitado da obrigatoriedade por parte
das escolas em acolher e receber todos os alunos, independentemente de suas necessidades ou
diferença. Percebe-se que há ampliação da inserção desses alunos nesse espaço educacional,
entretanto, esse quantitativo não se efetiva de forma significativa. Faz importante reconhecer
as dificuldades e entraves enfrentados por estes alunos no decorrer da história, relembramos
as conquistas e principalmente todo espaço conquistado por estes alunos.
Para Sassaki (2003) inclusão desses alunos nas escolas vem ocorrendo de forma
gradativa, desde o final da década de 60 que as pessoas com deficiências foram introduzidas
na sociedade através dos movimentos de integração social. Porém não foram totalmente
aceitos já que até hoje muitos são vistos como incapazes.
O interesse pelo tema se deu na graduação enquanto acadêmica do curso de Educação
Física, nas aulas de estágio em que não foi percebido um envolvimento e participação de
alunos com deficiência nessas aulas.
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O estudo se justifica por considerar de extrema importância discussões sobre a temática
inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física, bem como buscar
estratégias de melhorias na inclusão desses alunos no ambiente escolar de forma satisfatória e
entender as causas do ensino regular estar de certa forma fornecendo uma educação
inacessível a estes alunos e entender as causas possíveis para esse fato.
O estudo apresentado faz parte de uma pesquisa realizada no Curso de Licenciatura em
Educação Física e trata da inclusão de pessoas com deficiência na rede de ensino regular e no
ensino especial compreendendo de que forma esses alunos com deficiência vem sendo
assistidos e qual a percepção do professor de Educação Física em relação a inclusão desses
alunos e as dificuldades enfrentadas nesse processo. Para esse recorte apresentaremos apenas
os dados coletados no ensino regular.
O artigo tem como objetivo compreender de que forma acontece os processos de
inclusão no Ensino Regular pela ótica dos professores de Educação Física e da sala
multifuncional que atuam com alunos com deficiência nesse espaço e quais as dificuldades
encontradas pelos professores.
Para a fundamentação teórica abordamos a conceituação de inclusão, breve histórico da
educação inclusiva no Brasil, e alguns aspectos legais apoiados em autores como Mantoan
(1997, 2003, 2006), Sassaki (2003) e algumas legislações sobre o tema.
2 Educação inclusiva no Ensino Regular

Para se falar de Educação inclusiva, se faz necessário compreender o termo inclusão.
Apesar de a inclusão ser bastante discutida no ambiente escolar, ainda se permanece alguns
entraves para que a mesma se efetive nesses espaços, devido ao contexto que a envolve, pois a
inclusão de alunos com deficiência na rede de ensino abrange algo muito amplo com relação a
espaço, viabilidade, ensino especializado, todo um contexto que este aluno sofre em seus lares
e na escola, alunos que são vítimas de seus familiares, professores, colegas, alunos que são
rotulados pelo que são e não pelo que sabem (MANTOAN, 1997).
A palavra inclusão se confunde com a palavra inserção devido a seus sentidos
semelhantes, podemos dizer que a palavra inserção se funde com os significados da palavra
inclusão e torna-se fundamental para um bom entendimento da palavra como um todo.
Segundo o dicionário Aurélio, a palavra inclusão vem do latim que significa fechar por
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dentro. Nessa concepção incluir pode ser entendido como inserir em um grupo um elemento
que não pertencia a aquele ambiente, fazendo com que o elemento torna-se peça fundamental
no grupo não evidenciando nenhuma diferença entre os componentes que nesse grupo seja
inserido. (MANTOAN, 2003).
Ao longo do tempo a história da inclusão no Brasil, vem se desmistificando, ganhando
novas formas e novas experiências, a desigualdade social afeta diretamente no acesso à
educação, pois, são perceptíveis as desigualdades educacionais das crianças, dos jovens e
adultos do Brasil, sofrendo especialmente alguns grupos étnico-raciais, população pobre,
camponeses, e pessoas com deficiência.
Glat e colaboradores (2003) diz que o desafio da atualidade brasileira está baseado em
desenvolver programas, instrumentos, pesquisas que possam evidenciar a necessidade de
implementação de projetos e programas de capacitação para a formação de professores para
realidade das escolas de ensino regular, para que haja inclusão nesses meios. No entanto,
sabemos que a inclusão não depende unicamente de formação, precisamos de políticas
públicas que viabilize a permanência desses alunos nas escolas, com investimentos de
acessibilidade, estrutura física e recursos materiais e humanos de apoio.
Algumas leis que garantem o direito dessas pessoas, como a Declaração de Salamanca
(1994) que assegura a todas as pessoas com deficiência os mesmos direitos de qualquer outra
pessoa, incluindo o direito à educação, tendo acesso a escolas de ensino regular e assegura
que todas sejam tratadas com características, habilidades e interesses e necessidades
diferentes.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96 destaca que a
educação nacional visa a igualdade de acesso e a permanência do aluno na escola, respeitando
as diferenças individuais. Nesta Lei, são dedicados três artigos para a educação especial, onde
é garantido que os alunos com necessidades educacionais especial sejam matriculados na
escola de ensino regular e reorganiza a forma de ensino para esses alunos como também a
criação de um serviço de apoio que ajude esses alunos durante as aulas (BRASIL, 1996).
A Resolução nº 2/2001 que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação básica, determinam, em seu 2º artigo, que “os sistemas de ensino devem
matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educando
com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para a
educação de qualidade para todos” (BRASIL, 2001, p. 01).
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Atualmente sabemos que as escolas da rede pública de ensino devem atender a todos
independente da limitação que possui e entende-se que é dever do Estado garantir que o
sistema educacional seja inclusivo fornecendo assim oportunidades igualitárias para os alunos
deficientes, não somente igualdade de direitos como também aprendizagem de qualidade,
apoio do Estado por meio do sistema educacional, pensando sempre em facilitar educação
(BRASIL, 2011).
Ao falar da inclusão no ensino regular é importante destacar a necessidade de apoio
pedagógicos e educacionais que podem ser oferecidos por profissionais multifuncionais e
como isso repercute na aprendizagem desses alunos. Essa necessidade é apresentada no
decreto nº 6. 571/2008:
Art. 1º Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de ensino
devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino
regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de
recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado
da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos.

Sobre a inclusão no sistema educacional, Mantoan (2006) relata que só é possível
quando há uma mudança no contexto dessa realidade, pois sem uma estrutura adequada,
delimita os campos de aprendizagem tanto dos alunos com deficiência como dos que possui
somente dificuldades de aprendizagem.
Se atentarmos para o fato destas leis existirem já há alguns anos, e consequentemente
nos atentarmos aos números de alunos que frequentam o sistema educacional notamos que a
verdade é o ensino escolar brasileiro, continua aberto para poucos, e essa situação cabe
especialmente para pessoas com deficiência. Este fato está presente em todo nosso território e
na maior parte de nossas escolas. (MANTOAN, 2006).
O fato de haver a inclusão de todos os públicos no ensino regular torna-se importante
para que haja uma organização de ensino, estas escolas devem adaptar-se aos alunos seja ele
quem for, e quais dificuldades apresentar, pois hoje há uma inversão de valores, as pessoas
estão se adaptando há escola, e o que deveria acontecer é a escola se adaptar para acolher a
todos os alunos, independente de suas limitações e deficiências.

Nesta concepção é

importante destacar como este processo de inclusão vem acontecendo nesses espaços e de que
forma os professores lidam com essas questões, em busca de aprendizados que levem a
efetivação da inclusão no ensino regular (MANTOAN, 1997).
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3 Procedimentos metodológicos
O estudo apresenta uma abordagem qualitativa que tem a concepção natural como sua
fonte direta de dados e o pesquisador como eu principal instrumento. Nesse tipo de pesquisa
acontece o contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo
investigada, sempre através do trabalho intensivo de campo. (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Em relação ao objetivo da pesquisa e forma como os dados foram tratados, considera-se
descritiva em que o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir
neles. Visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis (PRODANOV; FREITAS, 2013).
Esta pesquisa foi submetida ao comitê de ética da UNEMAT (Universidade do Estado
de Mato- Grosso) e possui autorização com n° 2.829.842. Utilizamos todos os procedimentos
necessários para a abordagem dos sujeitos, como a utilização dos documentos de autorização
da pesquisa nos ambientes educativos e o termo de consentimento livre e esclarecido para os
sujeitos da pesquisa apresentando de forma clara os aspectos legais da pesquisa, deixando
assim os entrevistados livres para que participem da pesquisa de forma espontânea.
A pesquisa aborda a inclusão no ensino regular em 02 escolas estaduais de ensino
regular da cidade de Diamantino-MT, no entanto a APAE também foi objeto da pesquisa, mas
para este momento utilizaremos somente dados parciais, não se fazendo necessário neste
momento os dados coletados na APAE. Durante o ano de 2018, a escola em que foi
entrevistado o professor da sala multifuncional atendeu a 11 alunos com deficiências, como
autismo deficiência mental e TDAH. Na outra escola em que o atendimento corre juntamente
com os demais alunos sem deficiências o total é de 05 alunos com deficiência, sendo elas
deficiência mental, auditiva e autista.
A princípio a pesquisa tinha como objetivo a percepção dos professores de educação
física do ensino regular, mas ao conhecer o universo pesquisado nos deparamos com uma das
escolas onde os alunos com deficiência não participam das aulas de educação física e eram
assistidos apenas pela pedagoga de forma especializada na sala “multifuncional”, por este
motivo a pesquisa ocorreu com o professor da sala de multifuncional.
Os sujeitos da pesquisa são dois professores, um professor de educação física e uma
pedagoga que atua na sala multifuncional,

3248

Para a identificação dos sujeitos da pesquisa, utilizaremos o termo Professor EF, ao se
referir ao professor de Educação Física e Professor MF, para o professor da sala
multifuncional.
Foi aplicado um questionário com perguntas abertas direcionado aos professores do
ensino regular, abordando a formação, desenvolvimento das aulas nesses espaços e a
dificuldade referente à inclusão dos alunos com deficiência.
O método de análise de dados utilizado foi descritivo, apresentando trechos de relato
dos sujeitos, buscando a compreensão dos mesmos em relação à inclusão nesses espaços e
relacionando com a teoria fundamentada nos autores estudados.
4 Percepções dos professores sobre a inclusão
Durante o processo de coleta dados foi aplicado um questionário com perguntas abertas
direcionado aos professores, abordando a formação, desenvolvimento das aulas nesses
espaços e as dificuldades referente a inclusão dos alunos com deficiência.
O professor MF é formado em pedagogia no ano 2008 e atua na área desde então. É o
único dos sujeitos que possuem pós-graduação em educação infantil e especial. Durante a
graduação, a abordagem de Educação Inclusiva destacada pelo professor se deu através da
disciplina de psicologia, estudos e comportamento físico e mental.
O professor ER é formado em Licenciatura em Educação Física no ano de 2007 e atua
na área desde 2008 e não possui uma formação continuada. Referente as disciplinas na
graduação que abordasse educação especial ou educação inclusiva o mesmo destaca que
apenas participou de algumas atividades na APAE e alguns trabalhos feitos na instituição de
ensino.
Sobre as salas de multifuncional: O professor MF destaca que trabalha na sala de
recursos multifuncionais e que atende justamente os alunos com deficiência e isso ocorre de
forma segregada. Sobre esse espaço o professor relatou que:
São salas com materiais diferenciados e profissionais preparados para o
atendimento as diversas necessidades educativas e transtorno de deficiência global,
hiperatividade, síndrome de dawn, motora, déficit de atenção. A maior dificuldade é
conscientizar os pais que os alunos não podem faltar as aulas e que muito
importante a ajuda deles em casa com a aprendizagem. ( PROFESSOR, MF).

Sobre a problemática do professor MF problemática Agarez (1999) acredita que existe
essa necessidade de um trabalho mais aprofundado sobre a participação dos pais neste
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contexto, tendo como necessidade ouvi-las juntamente com a família para tentar entender os
pontos de vistas, fazendo assim uma troca de informações, tornam assim o ensino mais leve e
mais acessível.
O professor EF destaca que possuem alunos com deficiência, no entanto não apresenta
possibilidades de adaptação e as dificuldades encontradas referente a esse aspecto inclusivo
“Sim, tenho aluno com síndrome de dawn que não é muito participativo e outro com
transtorno mental leve que participa de todas as atividades propostas.” (PROFESSOR EF).
Para Cidade e Freitas (1997) a educação física escolar se constitui em uma área propícia
para adaptação, por que permite que jovens e crianças realizem atividades físicas adequadas
as suas necessidades e possibilidades, fazendo com que eles se sintam valorizados e que haja
interação do mesmo com todos os alunos. Quando o professor realiza estratégias para adaptar
as aulas possibilita ao aluno uma ampla compreensão de suas limitações e capacidades,
fazendo assim com que auxilie ao aluno para melhor adaptação.
Ao discutir sobre o processo de inclusão desses alunos nas aulas de Educação, podemos
destacar que o professor EF apenas tenta conversar com os alunos que não possuem
deficiência para que haja uma aceitação por parte de todos e isso não ocorre de forma
integrada, já que o mesmo solicita aos alunos com deficiência para se retirar da aula e só após
introduz o diálogo. Como pode ser destacado a seguir “Geralmente peço ao aluno com
deficiência para se retirar e falo o problema com os demais e peço a colaboração de todos
para com o mesmo (PROFESSOR EF).
Para o professor de Educação Física a não participação das aulas ocorrem tanto com
alunos com deficiências quanto os sem deficiências. Isso nos remete a pensar que a inclusão
precisa ser discutida no âmbito da educação física de forma mais ampla, pois já se naturalizou
a não participação das aulas de Educação Física como algo freqüente e aceitável.
“Cabe a ele, a partir de observações criteriosas ajustar suas intervenções pedagógicas ao
processo ao processo de aprendizagem dos diferentes alunos, de modo que lhe possibilite um
ganho significativo do ponto de vista educacional, afetivo e sociocultural”(PRADO E
FREIRE,2001.p.5).
Para o professor MF a relação professor/aluno com deficiência e os demais alunos/
alunos com deficiência, o mesmo afirma ser uma “relação natural como qualquer outro ser
humano, o importante é respeitamos a limitação de cada indivíduo. Tenho visto que isso vem
sendo respeitado” (PROFESSOR MF).
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Enquanto que o professor EF não apresenta essa relação de forma positiva, o mesmo
relata que: “Em relação professor e aluno é um pouco difícil por não ser preparada para essa
atuação e também pela quantidade de alunos a ser trabalhado”(PROFESSOR EF).
O professor MF destacou a importância de se ter respeito para com essas pessoas e a
necessidade de aceitação com o diferente nos ambientes educacionais para que haja uma boa
relação. Entretanto o professor EF se refere à relação como algo difícil e não considera
preparado para lidar com essas questões. O que difere nesses espaços é que na Sala
Multifuncional, o professor lida apenas com alunos com deficiência, enquanto que nas aulas
de Educação Física, o professor precisa lidar, concomitante, com alunos com e sem
deficiências. Será que podemos considerar que nesses espaços que não há relação e interação
entre esses dois públicos, é possível efetivar a inclusão?
Entretanto para melhor entendermos as dificuldades relacionadas pelo professor EF,
tentando buscar meios e viabilizam tal dificuldade enfrentada no ato de lhe dar com alunos
deficientes na sala de aula que pode ser a falta de acesso diretamente ligada a escola ou até
mesmo uma pequena restrição do professor.
Macedo (2005) ressalta que o mais difícil em se relacionar com uma pessoa com
deficiência, é que a deficiência está em nós e não nela, nos deparamos com pessoas
deficientes de si, deficientes de amor ao próximo e muitas mais pessoas com deficiência
moral, que o que mais agrava o caso da inclusão atualmente.
Essa relação que Mantoan (2006) tem, faz dimensão com o que professor EF relata, a
falta de preparo, vendo por este ângulo, o governo em sua totalidade, poderia especializar
estes professores, para que os mesmo estejam preparados para receber estes alunos, olhando
por outro lado tentamos entender que a docência é conflituosa e acontece gradativamente, e é
durante esse processo gradativo que os professores passam a ter contato com a realidade da
escola e conhece as dificuldades encontradas.
A escola é considerada inclusiva somente quando reconhece a deficiência como
diversidade e consequentemente conseguem uma eficiência pedagógica, respondendo assim
as necessidades educacionais de cada aluno, condição que torna o sistema educacional
inclusivo, atendendo peculiaridades de cada aluno. O ensino, no entanto deve se flexibilizar e
adotar estratégias diferenciadas e que se adequem a ação educativa, de maneira que os alunos
aprendam, sempre entendendo que o processo de aprendizagem e ensino, deve atender a
diversidade de necessidades dos alunos na escola.

3251

Ao analisarmos a postura do professor em sala de aula e a experiência de
aprendizagem do aluno, entendemos, nesta pesquisa, que o professor exerce um importante
papel de mediação, que poderá favorecer ou não à construção do conhecimento pelo aluno.
Essa postura do professor na sala de aula parece afetar diretamente na experiência de
aprendizagem do aluno; seja de maneira positiva ou negativa.
A presença dos professores em cursos com o intuito de mudar sua ação ensinoaprendizagem vai muito além da simples presença, o professor necessita ser conscientizado o
refletir sobre sua prática, para que compreenda sua relação na aprendizagem e se torne
pesquisador de suas ações, buscando sempre aprimorar o ensino de sala de aula. (SADALLA,
1997)
Nesta concepção, o professor precisa explorar a autonomia, criatividade e comunicação
dos estudantes, para que se tornem autores do próprio saber, muitos professores acreditam que
devem receber preparação antes de trabalhar com alunos deficientes, acreditam também que
Nóvoa (1992) ressalta alguns elementos que julga importante para uma reflexão sobre a
função do professor no contexto educacional, como por exemplo, o trabalho do professor
consiste na construção de práticas docentes que conduzem estes alunos a aprendizagem;
entende que ser professor é aprender mutuamente a profissão, aprendendo sempre no dia-adia.
Sobre esses aspectos o Professor da sala Multifuncional destaca que “trabalha o mesmo
conteúdo com todos, porém de forma diferenciado de acordo com a necessidade especial de
cada um. Através de conversas, textos sobre o tema, filmes, palestras, atividades impressas,
materiais confeccionados, matérias pedagógicos etc.’’(PROFESSOR MF).
Além disso, o Professor MF, ao se referi sobre os espaços e materiais existentes na
escola, considera que a mesma está preparada para receber alunos com deficiência como
podemos ver em seu relato: “[...] porque a escola oferece, por exemplo: banheiros adaptados
para cadeiras de rodas, rampas, materiais pedagógicos e o espaço da escola é grande e
arejado”. Em relação aos materiais destaca “Sim o básico, bolas, rede de vôlei, corda, mesa
de pingpong, tatame, o restante tem que desenvolver a criatividade dos alunos”
(PROFESSOR MF).
Em relação ao espaço adequado e aos materiais o professor EF destacou que: “não, pela
estrutura física que sempre tem que sofrer reformas”. E que não possuem materiais
adaptados. ( PROFESSOR EF).
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Apesar das duas escolas serem públicas o tratamento e a inclusão desses alunos com
deficiência ocorrem de forma diferenciadas, percebe-se que aparentemente na escola em que
os alunos com deficiência é atendido apenas pelo o professor da sala multifuncional, a escola
tem mais estrutura e condições de recebimento desses alunos, no entanto, não sabemos por
qual motivo, os mesmos não estão participando das aulas juntamente com os alunos sem
deficiência.
5 Considerações finais
O estudo buscou compreender de que forma acontece os processos de inclusão no
Ensino Regular pela ótica dos professores de Educação Física e da sala multifuncional que
atuam com alunos com deficiência nessess espaço e quais as dificuldades encontradas pelos
professores.
No contato com essa duas escolas, através dos relatos dos professores foi possível
constatar que há diferenciação no atendimento dos alunos com deficiência no ensino regular.
Na escola em que os alunos com deficiência são inseridos na rotina escolar juntamente com os
demais, esta inclusão se fragiliza por dificuldades apresentadas pelo professor de Educação
Física como falta de materiais, espaços inadequados e não considerar capacitado para lidar
com os alunos com deficiência
Na outra escola, apesar do professor da sala multifuncional considerar que a escola
está preparada para receber esses alunos, pois existem materiais, espaços adaptados e
atendimento de apoio em sala multifuncional, os alunos com deficiências são atendidos
separadamente dos demais e de forma exclusiva por esse profissional. Desta forma, a inclusão
estabelecida nos documentos legais não se efetiva nesse espaço escolar e a sala multifuncional
ao invés de ser um espaço de apoio e suporte para a aprendizagem desses alunos, se torna uma
extensão da educação especial nas instalações do ensino regular.
Consideramos que o estudo não busca respostas imediatas para as problemáticas
encontradas no ensino regular, especificamente sobre a inclusão, e sim, evidenciar a
importância de discussão e pesquisas que tratem o tema para que possamos buscar alternativas
de melhoria de atendimento aos alunos com deficiências em todos os espaços formativos. A
Educação Física é um componente curricular que se apresenta com potencialidades para
abordar essas questões, basta que os profissionais envolvidos reconheçam que precisamos nos
adaptar e nos qualificar para receber esses alunos na escola com o apoio de profissionais
especializados das salas multifuncionais.
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Resumo
Instigadas pelas nossas próprias problematizações a respeito de nossas funções de educadoras e sobre o processo
de ensino-aprendizagem é que elaboramos esse artigo que apresenta fundamentos sobre a importância do
planejamento didático e a gestão em sala de aula. Partindo do pressuposto que ambos são ferramentas da prática
escolar, desenvolvemos este texto através de pesquisas bibliográficas nas obras de autores como Vasconcellos
(1999), (2006), (2014), Perrenoud (2001) e Moretto (2007). Ao longo do artigo debatemos sobre as linhas tênues
que mostram que o planejamento didático e a gestão escolar estão totalmente imbricados e que o planejamento é
o elemento chave para o “sucesso” ou o “fracasso” de uma aula.
Palavras-chave: Planejamento. Gestão. Ensino-aprendizagem.

1 Introdução

Neste presente artigo, realizamos uma pesquisa bibliográfica acerca do planejamento
escolar e a gestão em sala de aula. Tendo em vista que, ao nosso ver, um está imbricado no
outro.
Entretanto essa ligação, muitas vezes, é passada despercebida pelo professor, pois as
dificuldades da gestão são, por vezes, justificadas por causa de outros fatores, tais como: a
indisciplina. Contudo, é visível que, em alguns casos, essa falta de disciplina é gerada também
porque o planejamento não considerou os alunos específicos daquela turma. Algo,
infelizmente, recorrente entre nós, professores.
Além disso, muitas vezes, o planejamento é tido como algo administrativo que precisa
ser elaborado e apresentado à coordenação escolar e não uma ação que irá nortear a prática
em sala de aula. Destoando assim da visão de Libâneo (1994, p. 222 apud GAMA;
FIGUEIREDO, 2009, p. 6) que nos diz que

a ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulários
para controle administrativo, é, antes, a atividade consciente da previsão das ações
política-pedagógicas, e tendo como referência permanente às situações didáticas
concretas (isto é, a problemática social, econômica, política e cultural) que envolve a
escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade que integram o processo de
ensino.

Somado a essa visão sobre o planejamento, a gestão escolar, usualmente, é tida como
algo intrínseco ao fazer pedagógico, aprendida empiricamente e que pouco tem a ver com o
planejamento.
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Diante dessa problemática, fizemos uma discussão e reflexão teórica sobre o assunto
tendo como objetivo demonstrar como o planejamento didático e a gestão escolar estão
totalmente imbricados e que o planejamento é o elemento chave para o “sucesso” ou o
“fracasso” de uma aula.

2 Planejamento didático e gestão escolar: uma díade fundamental
Inicialmente, antes de falarmos de planejamento escolar, precisamos mencionar que o
planejamento é uma ação cotidiana, pois como menciona Gama e Figueiredo (2009, p. 1)
O planejamento está presente em nosso dia-a-dia, mesmo que implícito, como o caso
da pessoa que, ao levantar-se pela manhã, pensa no seu dia, no que vai acontecer ao
longo dele. Como não se tem certeza do que realmente irá acontecer no passar
dessas vinte e quatro horas, a pessoa obriga-se a pesar, prever, imaginar e tomar
decisões, contudo, ela sempre espera tomar as decisões mais acertadas, para que sua
ação alcance os objetivos esperados; mesmo não tendo consciência de que está
realizando um planejamento, esta pessoa está fazendo o uso do ato de planejar.

Logo, temos a necessidade de planejar o nosso dia a dia, nosso ano, nossa rotina pessoal
e a nossa rotina de trabalho e, enquanto professores, planejar as nossas ações em uma aula, em
um bimestre, semestre e, consequentemente, nosso ano letivo.
Segundo Haydt (2002, p. 94), “planejar é analisar uma dada realidade, refletindo sobre
as condições existentes e prever as formas alternativas de ação para superar as dificuldades ou
alcançar os objetivos desejados”.
Entendemos que planejamento significa também estimar acontecimentos ou atividades.
Essa previsão deve ser feita junto com o movimento da decisão para que se possa ter respostas
sobre: O que vamos fazer? Onde iremos fazer? Quando vamos fazer? Como faremos? Para
que faremos? Com quem? Por que faremos? Tais perguntas podem dar embasamento para o
planejamento escolar, para a ação didática, para os procedimentos pedagógicos, para as
vivências escolares e a operacionalização do conjunto das práticas pedagógicas. Ou seja, nos
ajudam a ter mais clareza sobre os nossos objetivos, procedimentos e a avaliação.
Haydt (2002) nos ajuda a pensar planejamento como instrumento essencial para à
pratica pedagógica. Ela considera como indispensável e que ajuda a “organizar
antecipadamente a ação didática, contribuindo para a melhoria tanto do trabalho do docente
como discente” (HAYDT, 2002, p. 104) e é ferramenta importante para o alcance dos
resultados almejados pela equipe escolar.
Podemos entender que o processo do aspecto didático do ato de planejar envolve:
conhecer o ambiente escolar, os alunos e a equipe pedagógica; analisar os recursos
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disponíveis e idealizar as possibilidades de uso; especificar os objetivos considerando as
características dos alunos; escolher os conteúdos de acordo com o processo de ensinoaprendizagem; estimar os processos pedagógicos e as experiências escolares; decidir sobre os
recursos pedagógicos e os processos de avaliação da aprendizagem.
A lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu artigo 13 que prevê sobre as
incumbências dos docentes, menciona no seu V inciso que o planejamento seja computado
juntamente na carga horária de trabalho do professor, pois esse deve “ministrar os dias letivos
e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional” (LDB, 1996, p. 6).
Entretanto, sabemos que muitas vezes por alguns percalços da própria rotina de trabalho
do professor, como, por exemplo, os momentos de formação, atendimento aos pais,
preenchimento de diário, esse tempo que, incialmente, era destinado para planejar suas aulas
acaba se esgotando e o professor é obrigado a fazer em casa o que estava previsto para ser
feito no ambiente de trabalho.
Isso resulta, muitas vezes, em um entrave para o professor porque esse profissional
precisará também replanejar o seu tempo pessoal para conseguir atender a essa demanda do
trabalho.
Mas planejar é necessário. É necessário porque será por meio dele que o professor
conseguirá traçar com clareza os objetivos, as finalidades de cada conteúdo ministrado em
sala, os procedimentos, o que e como fazer para conseguir uma prática mais significativa. E,
somado a isso, é através do planejamento que conseguiremos avaliar o início do nosso
processo de aprendizagem para se ter clareza de quais conhecimentos prévios os nossos
alunos possuem, bem como também avaliar o desenvolvimento do processo, para realizar uma
readequação ou não das nossas ações e, por último, uma avaliação final para ver o progresso,
as competências alcançadas e não alcançadas.
Perrenoud (2001) elucida sobre as especificidades de cada sala de aula para o docente
como um desafio constante, haja vista que cada aluno tem suas particularidades e uma sala de
aula tem um movimento distinto de outra sala. O planejamento tem que ser executado de
forma leve e não pode ser usado como ferramenta de punição aos alunos. "Esses dilemas não
conseguem ser totalmente superados pela experiência nem pela formação. No entanto, a
consciência de que eles ocorrem ajuda a conviver com a complexidade” (PERRENOUD,
2001, p. 19-50).
O envolvimento dos professores e dos alunos, dos alunos entre si, dos alunos com o
conteúdo, dos alunos com a escola, do professor com a escola, do professor com os recursos
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didáticos são fatores que balizam o êxito do ensino. Conforme Perrenoud (2001) o
planejamento vai além do cumprimento de uma etapa de ser professor. Ele é o elemento chave
para analisar, criar, propor, agir e fazer acontecer o processo de ensino-aprendizagem com
eficácia.
É válido ressaltar que o planejamento do professor deve ter coerência com os outros
planejamentos escolares, pois ao planejar as suas aulas, o professor deve ter discernimento
que há uma hierarquia, ou seja, em uma escala crescente temos o planejamento de aula que
deve estar em consonância com o planejamento de ensino, esse por sua vez, também precisa
estar integrado ao planejamento curricular que diz respeito aos fundamentos da disciplina,
área de estudo, desafios pedagógicos, proposta de conteúdos e os processos de avaliação. E,
finalmente, temos na hierarquia o planejamento educacional que tem como norte o Plano
Político Pedagógico (PPP) da escola que envolve a dimensão pedagógica quanto a
comunitária e administrativa da escola, sendo esse o plano integral da instituição.
Portanto, é preciso ter clareza de toda essa hierarquia para conseguir obter sucesso no
planejamento das aulas, pois se um desses planejamentos destoar, talvez o professor não
consiga atender aos objetivos propostos inicialmente, pois para o planejamento ter um bom
funcionamento é necessário que faça parte de um todo e não seja algo isolado, sem conexão
com os demais documentos que regem o ensino.
Nesse contexto, entendemos que o planejamento precisa ter coerência, ser claro, ter um
processo que possibilite a visão do presente, do agora e do futuro. Além disso, ao ser
constituído, o planejamento precisa ser direcionado, ou seja, precisa de executor ou
executores, que façam acontecer as ações previstas e as que podem surgir ao longo do
processo da aplicação daquilo que foi previsto, organizado e racionalizado. O grande valor de
se debater sobre o planejamento escolar reflete no trabalho do professor, nas suas ações, na
sua atuação e no desenvolvimento de métodos que contribuem para a aprendizagem do aluno.
Nenhuma discussão sobre o planejamento fica em vão. Esse é um tema que deve ser
dialogado constantemente no ambiente escolar. Os caminhos da educação exigem
planejamentos entrelaçados com as necessidades da sociedade e que vão ao encontro aos
anseios da população, por isso, comungamos com Vasconcellos (2006) quando menciona que
Planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada é agir de acordo com o
previsto; é buscar algo incrível, essencialmente humano: o real comandado pelo
ideal. Percebemos assim que o planejamento só tem sentido se o sujeito coloca-se
numa perspectiva de mudança (VASCONCELLOS, 2006, p. 35).
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Entretanto devemos ter o cuidado para não cair em duas tentações possíveis ao se
elaborar um planejamento. A primeira tentação é tornar o planejamento somente como um
formulário necessário administrativamente, ou seja, não adianta preenchê-lo conforme toda a
hierarquia anteriormente exposta, mas não colocá-lo em prática. Fazê-lo apenas para cumprir
uma tarefa. A segunda tentação, citada pelo autor, é fazê-lo e cumpri-lo religiosamente sem
adequá-lo à rotina da sala de aula, isto é, engessar as ações por meio dele. Sem alterar,
modificar, acrescentar ações para suprir a necessidade que a sala de aula exige. Sendo assim,
deve-se ter cautela e prudência para conseguir manter o equilíbrio das ações e não cair nessas
armadilhas descritas.
Precisa-se ter clareza que o planejamento tem a finalidade de reorganizar os
procedimentos didáticos, de adequar a prática e, além disso, adequar o conteúdo ministrado
com o tempo disponível porque se o planejamento falhar possivelmente irá interferir na gestão
em sala de aula, pois somos gestores do tempo e do conteúdo.
Essa gestão, conforme a LDB, deve ser democrática e prevê a participação dos
profissionais da educação na elaboração do PPP e da participação da comunidade escolar e
local em conselhos escolares ou equivalentes. O ambiente escolar deve ser um lugar em que
os alunos consigam ser participantes do processo, opinem, dialoguem, construam juntamente
com os professores o conhecimento. Pois, Segundo Ferreira (2008, p.08 apud STEDILE,
2009, p. 05), a gestão democrática se desenvolve “fundamentalmente, na sala de aula, onde
concretamente se objetiva o projeto político-pedagógico não só como desenvolvimento do
planejado, mas como fonte privilegiada de novos subsídios para novas tomadas de decisões”.
Para se ter um ambiente democrático, há a necessidade de redistribuir e delegar funções
de uma maneira que os alunos se sintam também responsáveis pelo aprendizado. E isso não
ausenta o professor de ser uma autoridade em sala, mas pelo contrário, cria um ambiente
propício para que ele tenha a permissão de agir e organizar seu ambiente de trabalho de
maneira democrática, sem ser autoritário porque quando o professor torna o espaço da sala de
aula democrático, o diálogo estabelecido com ele e seus alunos é que possibilita que alguns
tipos de disciplina sejam desconstruídos e reconstruídos através de saberes e valores, criando
um espaço democrático e, assim talvez ajudaria na construção da disciplina escolar tão
almejadas pelos educadores.
Dessa maneira, a sala de aula se torna um espaço onde podem ser produzidos,
manifestados, experimentados os comportamentos democráticos. E a interação entre os
grupos dependerá do professor, de sua forma democrática de mediar as situações,
possibilitando o crescimento de todos os integrantes do grupo. A gestão democrática supõe
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essa redefinição do papel do educador. Nesse caso, cabe-lhe o papel de influenciar seus
alunos para o envolvimento com o trabalho pedagógico, criando meios para que o aluno faça
uma leitura crítica da realidade.
A organização da sala de aula pode ser um dos meios que o professor pode usar para
não somente aconteça o conhecimento dos conteúdos programáticos, mas também a:
autenticidade, cooperação, determinação, solidariedade e o respeito mútuo. Sendo assim, a
gestão e a organização da sala de aula dependem da construção de regras e procedimentos
coletivos, do acompanhamento e da mediação dos comportamentos, pois o ato de ensinar é,
também, uma ação administrativa, já que envolve organização e coordenação.
Vasconcellos (2014) cita a relação interpessoal como uma das questões básicas para a
boa gestão em sala. Segundo o autor, a relação interpessoal diz respeito ao fato do professor
conseguir se aproximar do aluno para entender a dificuldade dele em termos de aprendizagem
ou de disciplina. Essa aproximação precisa ser feita sem ter um contato íntimo com o aluno
porque por razões pessoais e psicológicas talvez o professor não teria condições de lidar com
os problemas trazidos por ele.
Ao haver essa aproximação, há a aprendizagem, afirma Vasconcellos (2014), caso
contrário, há instrução, informação, pois o conhecimento está atrelado ao fato de nos
identificarmos como sujeitos participantes do processo e não mais alguém sem identidade,
sem relação afetiva com o contexto escolar que está inserido.
Ademais, juntamente com a relação interpessoal está o ato de planejar, pois o
planejamento pode levar a direção que se pretende chegar, do contrário, se não há
conhecimento do destino, do objetivo, dos resultados que se almeja, qualquer caminho pode
ser traçado de qualquer jeito e chegar em qualquer lugar, ou em qualquer consequência. É
importante planejar os procedimentos didáticos para não deixar “a vida levar”.

O planejamento é um processo mental que supõe análise, reflexão e previsão, e o
plano é o resultado do planejamento. O trabalho de planejamento é importante e
necessário porque evita a improvisação; ajuda a prever e superar dificuldades;
contribui para a consecução dos objetivos estabelecidos com economia de tempo e
eficiência na ação. Um bom plano apresenta as características de: coerência e
unidade; continuidade e sequência; flexibilidade; objetividade e funcionalidade com
clareza e precisão. Do ponto de vista didático, planejar é prever os conhecimentos a
serem trabalhados e organizar as atividades e experiências de ensino-aprendizagem
consideradas mais adequadas para a consecução dos objetivos estabelecidos,
levando em conta a realidade dos alunos, suas necessidades e interesses (HAYDT,
2002, p. 106-107).

Nesse sentido, podemos também afirmar que a oportunidade define o ato de planejar, já
que é por meio dela que se pode pensar, questionar e fazer a ação didática considerando as
particularidades da comunidade escolar. Não há nenhum conteúdo, nenhuma ação escolar,
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nenhuma atividade pedagógica totalmente pronta e acabada. Não há também nenhum
processo de ensino aprendizagem que siga uma receita de bolo. Porque esse é um processo
muito dinâmico. Nenhuma experiência de professor substitui o planejamento escolar, ou seja,
mesmo que o professor tenha uma longa carreira docente não é possível dar aulas assertivas
com alcance de resultados eficazes sem planejar a aula.
Para Moretto (2007) ensinar não é somente ministrar conteúdo, sendo assim, ele
considera equivocadas atitude de professor que tem a visão de que a vasta experiência basta
para entrar em uma sala de aula. Ele vai além ao defender que o planejamento beneficia a
aprendizagem significativa, a que possibilita o contato dos alunos com conteúdos relevantes,
com informações expressivas para a formação do aluno como cidadão crítico e partícipe da
comunidade.
Portanto, o planejamento não está associado a aprendizagem qualquer, sem significado
e sem valor. Fusari (2008, p. 47) afirma que “o preparar das aulas é uma das atividades mais
importantes do profissional da educação, nada substitui a tarefa de preparação da aula em si”.
O enfrentamento dos desafios que acontecem diariamente nas escolas e na sociedade
como um todo pode direcionar para as práticas de questionamentos e problematizações sobre
o fazer pedagógico. O planejamento escolar pode ser instrumento desse levantamento para
que se possam organizar as ideias e as ações conforme proposto por Moretto (2007). Toda a
equipe pedagógica é responsável pela condução desse novo movimento de pensar e de refletir
o fazer pedagógico.
Nesse contexto, comungamos com Vasconcellos (1999, p.50) que defende:

[...] o que vai, de fato, orientar a prática é a teoria incorporada pelos sujeitos. Por
isso, não adianta um belo texto que não corresponde ao movimento conceitual do
grupo. Embora, no dia a dia, o professor entre sozinho na sala de aula, ele está, na
verdade, sendo portador de um projeto que é coletivo, daí a importância de nos
remetermos à realidade do aluno e de todo o seu contexto.

Dessa forma, entendemos que o planejamento envolve o conhecimento da realidade e a
partir dela traça-se os objetivos de acordo com as necessidades e para que se possa colocar em
prática o que está sendo proposto no plano de ação. Todo esse movimento faz parte do
processo da produção e execução do planejamento. Planejar versa em prognosticar e definir
sobre todas as ações que se pretende desenvolver, não importa o tamanho e nem volume da
atividade, todas precisam ser planejadas com clareza do que será realizado, como acontecerá o
processo de desenvolvimento da ação e como o objetivo poderá ser alcançado.
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Assim, como proposto por Vasconcellos (2006), o ato de planejar cumpre sua missão
que é a promoção da reflexão, que é mediada e pode vir a causar transformações. A
dinamicidade do ato de planejar favorece esse movimento que dá vida ao processo de ensino e
aprendizagem. Todo esse processo mostra que é através da teoria que a transformação pode
ganhar a prática. Ambas, teoria e prática, são fundamentais no processo de ensino
aprendizagem.
Ademais, é através da confiança que o professor deposita no seu aluno que gerará a
autoconfiança dele. E um aluno confiante se sente capaz de aprender. Essa confiança pode ser
feita através da zona de desenvolvimento proximal, citado por Vygotsky (2010), a qual prevê
que o conhecimento significativo é construído a partir do conhecimento do aluno e será a
partir desse conhecimento trazido pelo aluno que o professor construirá os demais. Isso gera
uma confiança no processo, pois o aluno se sente integrante e capacitado a construir junto
com o professor um conhecimento significativo.
A teoria de Vygotsky (2010) pode auxiliar o professor na compreensão de como
acontece o processo de ensino aprendizagem. A zona de desenvolvimento proximal é a
extensão do que o aluno já sabe e o que ele pode aprender. Segundo Vygotsky (2010, p. 45),
"a zona proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã. ” É a troca de
informações, as partilhas realizadas na sala de aula, os diálogos de experiências da turma que
estimulam o desenvolvimento de cada aluno.
Trabalhar esse caminho sugerido por Vygotsky (2010) exige planejamento e gestão
escolar. Além disso, mexe com os processos de avaliação, já que o aluno não é avaliado
somente com o conteúdo que ele já aprendeu, mas também pelas vias que poderão serem
aprendidas, naquele saber que pode ser desenvolvido com potência e eficiência.
Nesse contexto, reforçamos a importância do envolvimento do professor com toda a
comunidade escolar, não só com os alunos, mas também com os seus pares para troca de
impressões e sugestões de atividades. Relato de experiências com os colegas que já
trabalharam com determinada turma ou com os que estão trabalhando e os que vão atuar,
podem ajudar na produção do planejamento e da gestão escolar como também na criação de
objetivos do processo de ensino –aprendizagem.
A outra questão básica para uma boa gestão em sala de aula, citada por Vasconcellos
(2014), é a organização do ambiente coletivo. Essa organização, como já foi dita, precisa ser
democrática, contando com a participação de todos. Um exemplo de ação democrática é a
elaboração do contrato didático. O professor recupera juntamente com os alunos os objetivos,
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as finalidades do ensino, o porquê que todos estão ali e, a partir disso, propõe as atitudes
necessários para conseguir alcançar as finalidades listadas.
Logo, é necessário que o professor seja o gestor daquele ambiente e não delegue essa
função a outrem. Vasconcellos (2014) menciona que o professor não deve “cair” na armadilha
da síndrome do encaminhamento, isto é, encaminhar o aluno para coordenação, direção toda a
vez que houver uma situação de conflito. Essa situação deve ser resolvida, primeiramente,
entre professor e aluno esgotando todas as formas possíveis para só então o professor delegar
essa função a outro, pois cada vez que o professor se ausenta dessa função está fracassando
enquanto gestor.
Uma das ações que pode ser feito pelo professor em uma situação de conflito é a sanção
por reciprocidade citada por Piaget (1977 apud VASCONCELLOS, 2014, p. 26) que prevê a
cada ação uma punição. Foi indisciplinado merece uma ação punitiva. E essa ação deve ser
dada pelo professor e não por outro gestor.
Em síntese, para um bom funcionamento da gestão em sala há a necessidade de estar em
concordância com a gestão escolar, com o PPP da escola que deve ter uma participação
democrática e de todos os envolvidos: pais, professores e alunos. Cada sujeito desse tripé
precisa assumir as suas responsabilidades, só assim que o sucesso escolar poderá ser
alcançado.

3 Algumas considerações

Ao término dessa breve discussão, tentamos demonstrar a correlação do planejamento
didático com a gestão escolar, pois, ao nosso ver, sem um planejamento adequado é mais
difícil ter uma boa gestão e vice-versa. É lógico que não estamos descartando os outros
elementos necessários para se ter uma boa gestão, pois é sabido que há outros entraves no
processo didático, contudo o professor estará mais perto de atingir seus objetivos e ser um
bom gestor se conseguir planejar com clareza e precisão as suas aulas.
Ademais, esperamos também ter elucidado sobre a importância de se fazer um bom
planejamento, pois acreditamos que através dele, o professor consegue munir-se e superar as
prováveis dificuldades em sala, evitar a repetição costumeira e mecânica das suas aulas,
adaptar o trabalho didático aos recursos disponíveis e às condições, adequar os conteúdos, as
atividades e os procedimentos de avaliação bem como garantir a distribuição adequada do
trabalho em relação ao tempo disponível.
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Resumo:
Este estudo destaca a importância da reflexão sobre a prática pedagógica no sentido de contextualizá-la perante
os desafios impostos pelo avanço tecnológico. A investigação iniciou em 2018 como requisito para conclusão do
curso de Especialização em Mídias Digitais para a Educação na UFMT a partir de análise documental e
pesquisas bibliográficas, e foi contemplada para continuidade dos estudos na proposta de Mestrado em Ensino
2019 UNIC/IFMT. As discussões apontam para a relevância do tema no cenário educacional atual e ressaltam a
importância de o professor buscar formação e atualizar sua prática, no sentido de utilizar as tecnologias para seu
crescimento próprio e o do aluno, fomentando o uso adequado das mídias digitais no contexto de uma
aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Tecnologia. Professores. Prática pedagógica.

1 Introdução
Vivemos em um tempo de crescentes e aceleradas conexões intercontinentais, em que as
mídias digitais são evoluídas a cada dia. Junto com este processo a humanidade vivencia uma
forte onda de globalização das mídias e do consumo das tecnologias digitais. Grande parte dos
nossos alunos já inicia seu percurso escolar familiarizados com toda essa modernidade,
inclusive inseridos na comunicação virtual, conectados às novas formas de interação, de
cultura, informação e produção de conhecimento.
Assim, o objetivo desse estudo é suscitar oportunidades de reflexão sobre as
metodologias utilizadas na escola no que se refere ao uso das mídias digitais e das tecnologias
da informação, chamando a atenção sobre a necessidade de os professores buscarem formação
e atualização dos seus métodos pedagógicos. Essa necessidade ficou evidente na análise do
Projeto Político Pedagógico da E. E. Professora Alice Fontes Pinheiro em Cuiabá, Mato
Grosso, no ano de 2018, que é equipada com diversos recursos digitais. Entretanto, de que
forma essa tecnologia disponível influencia a organização metodológica desses profissionais?
Como são utilizados esses aparatos no cotidiano da sala de aula?
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Sob essa perspectiva, as discussões foram fundamentadas nos aportes teóricos de
Cardoso (2015), Giraffa (2013), Queiroz. (et. al. 2015), entre outros, destacando as relações
entre a prática pedagógica e as Mídias Educacionais. Finalmente, apontam a necessidade de
uma reorganização da dimensão metodológica no sentido de aprimorar e inovar o fazer
docente sob a perspectiva da evolução tecnológica no contexto atual, promovendo uma
aprendizagem mais dinâmica, colaborativa e contextualizada.

2 A prática pedagógica e o uso da tecnologia

No Brasil, a Educação sistematizada passou por diversas transformações ao longo da
história quanto ao uso de tecnologias educacionais, como observamos na tabela.
Tabela 1 – Evolução das tecnologias educacionais no Brasil

Período
Brasil colonial

Tecnologias utilizadas
Teatro, festas, disputas, debates, música, dança e ofícios
manuais.

Brasil imperial

Livros, jornais, periódicos, quadro, giz, cadernos.

República

Peças anatômicas, aparelhos de química e física, mapas, livros,
cadernos, quadro negro.

Anos 50/60

Sistema de rádio e cinema educativos, projeções fixas e
animadas, vitrolas, livros, quadro negro, cadernos, cartilhas.

Anos 70/80

Cartilhas, e livros, cadernos, quadro negro e giz, mimeógrafos.

Anos 90/00

Cartilhas,

livros,

cadernos,

quadro,

retroprojetores,

mimeógrafos, vídeos, computadores, impressoras, TV e DVD.
Anos 10/18

Livros, cadernos, quadro, vídeos, internet, computadores,
notebooks, tablete, impressoras, aparelhos multimídias, data
show, lousa digital.

Fonte: Elaborada pela autora segundo pesquisas: QUEIROZ et. al (2015); COSTA ( 2015); LAGO (2012).

Observa-se que, na década de 1970 e 1980 o quadro negro e o livro didático se
consagraram como recursos mais utilizados, conforme estudos de Queiroz et. al (2015) com
um grupo de professores que atuou na época.
Tabela 2 - Recursos tecnológicos utilizados pelos professores nas décadas de 1970 e 1980

Recursos Tecnológicos
Livro Didático

Porcentagem das respostas (%)
60
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Atividade Extra (atividade xerocada)

10

Rádio, Televisão e Jornal

0

Internet

0

Material Mimeografado

10

Retroprojetor e Projetor de Slides

20

Quadro Negro

100
Fonte: QUEIROZ et. al (2015, p. 24)

A partir da década de 1990, o Governo Federal instituiu o Proinfo, programa com o
objetivo de estimular o uso da Informática na Educação. Gradativamente foram sendo criados
os Laboratórios de Informática, com conexão à internet e implantação de programas de
formação dos professores (COSTA, 2015).
Os requisitos para reestruturação do PPP da Escola Alice Fontes Pinheiro, em 2018,
exigiam a enumeração de práticas metodológicas diferenciadas para o atendimento do Ensino
Fundamental e atividades interdisciplinares na perspectiva da Educação Digital. A esse
respeito foram consultados quatorze docentes que atuavam na unidade de ensino.
Os dados obtidos podem ser observados na tabela a seguir e identificam o percentual de
professores que desenvolviam as atividades consideradas por eles como diferenciadas.
Tabela 3 – Atividades relacionadas ao uso das tecnologias em 2018, na Escola Alice Fontes Pinheiro, em
Cuiabá, Mato Grosso

Atividades

%

Leitura de livros digitais

21,05

Jogos pedagógicos

21,05

Pesquisas na Internet

79,89

Filmes de vídeo

63,15

Uso do áudio

36,84

Atividades xerocadas ou impressas

89,47

Fonte: Dados obtidos a partir de coleta de informações para reestruturação do PPP (2018).

Analisando os resultados da tabela, percebemos que a predominância das atividades
ditas diferenciadas incide sobre xerox ou impressão, nos levando a crer que a questão
metodológica ainda reflete a aplicação de exercícios prontos, o que consiste apenas na troca
do mimeógrafo pela impressora. Ou seja, trocamos o aparelho de DVD pelos projetores e o
quadro negro ou o livro pela tela do computador. Nenhum dos professores acusou o uso da
lousa digital como ferramenta interativa, sendo usada apenas como projetor de filmes, e,
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embora possamos identificar que outra maioria significativa utiliza a internet para pesquisas,
ainda há que se refletir se essa também não é só mais uma substituição de ferramentas e o
método continua o mesmo.

3 Considerações finais

As reflexões postuladas e os dados analisados ressaltam a necessidade da adoção de um
paradigma de educação centrado no educando, compatível com os avanços nas áreas
tecnológicas e científicas do conhecimento. Não basta, entretanto, a escola adquirir recursos
modernos se não utilizá-los para reavaliar seus conceitos de ensino e aprendizagem, buscando
uma concepção de educação inovadora e significativa, pautada na construção do
conhecimento e não apenas na transmissão de informações.
Giraffa (2013) considera que o mundo virtual e os recursos digitais ainda são um
desafio a ser superado pelos professores formados a partir de uma concepção tradicional,
baseada na cultura do papel e de equipamentos e recursos analógicos. A autora ressalta essa
necessidade, principalmente “no que tange à aquisição de competências para trabalhar com
tecnologias, no aspecto de operacionalização, quer no sentido de mudar sua práxis docente ou
a forma de como organizar e ministrar sua aula” (GIRAFFA, 2013, p. 11).
A mediação pedagógica, nesse sentido, precisa levar em conta as necessidades do
educando, valorizando suas habilidades e os meios dos quais ele mais se apropria e se
identifica para produzir seu próprio conhecimento. Dessa forma, o estudo resultou numa
proposta para o Projeto de Mestrado Acadêmico em Ensino UNIC/IFMT, viabilizando ações
de formação continuada em serviço sob a perspectiva do uso das TDIs a partir dos
procedimentos da pesquisa-ação.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS NO CONTEXTO ESCOLAR, UM DIÁLOGO
SOBRE OS MODOS DE ARENDER/ENSINAR
CEBALHO, Eva da Silva38 - evacebalho.2019@gmail.com
CARVALHO, Lucas dos reis39 - Lucas.reis@unemat.br
ZAMBRANO Mike Santafé40 - msantafez@unal.edu.co
Resumo:
Esse artigo tem por objetivo, trazer um diálogo em relação as inquietações do espaço escolar sobre: o processo
de ensino/aprendizagem na construção do currículo para além daquilo que é pensado e praticado no
cotidiano do meio educacional. A comunidade e o conjunto de conhecimentos escolares passaram por várias
transformações, principalmente nas circunstâncias das concepções das práticas de ensinar e nas formas de
alcance da qualidade da aprendizagem. A maior parte das pessoas envolvidas nessas instituições de ensino tem
procurado muito através de seus ensinamentos, compartilhar e problematizar o melhor dos saberes para as
crianças inseridas nas escolas. Neste sentido, para esse diálogo trouxemos autores como: Silva (1998), Alves
(2002), Oliveira (2003) dentre outros. Assim, esse estudo nos possibilitaram o entendimento de que o processo
de ensino/aprendizagem sempre fez parte das preocupações das pessoas que convivem nas instituições definidas
para os distintos processos educativos.
Palavras chaves: educação, currículo, preocupações.

1 Introdução
Diante do cenário de mudanças no papel do Estado, os municípios brasileiros
passaram a assumir, progressivamente, a oferta da educação infantil e ensino fundamental,
tendo em vista o cumprimento das normas legais prescritas na Constituição Federal de 1988,
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), lei nº 9.394, de 1996 e da Lei
nº 12.796 de 2013, que torna a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos. Nesse cenário normativo, o professor recebe toda a responsabilidade e o
mínimo de condições para exercer sua profissão.
Assim, o processo de ensino/aprendizagem sempre fez parte das preocupações das
pessoas que convivem nas instituições definidas para esses distintos processos educativos. Por
isso, a escola vai marcando seus tempos históricos ao construir modos diferenciados de
ensinar, com busca incessante por qualidade na aprendizagem. Porém, em muitas escolas é
atribuída ao professor a culpa pela defasagem na aprendizagem do aluno e pelo baixo
desempenho da escola.
Dessa forma, este trabalho traz algumas inquietações da maioria dos professores que
trabalham com determinação para que as crianças tenham um ensino de qualidade e mesmo
38
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assim não tem o mínimo de respeito da grande parte da sociedade. É sabido que o ensino para
ser considerado de qualidade é necessário um trabalho em coletivo de todos os envolvidos.

2 Inquietações sobre as práticas educativas escolar
O processo de ensino/aprendizagem sempre fez parte das preocupações das pessoas
que convivem nas instituições definidas para esses distintos processos educativos. Por isso, a
escola vai marcando seus tempos históricos ao construir modos diferenciados de ensinar, com
busca incessante por qualidade na aprendizagem. Porém conflitos e divergências são
constatados com mais frequência em escolas que gostariam de aderir ao um ensinamento de
qualidade para os sujeitos que nelas estão inseridos, principalmente em instituições de ensino
que desejam colocar na vanguarda do conhecimento. Então, o conservadorismo pedagógico
assume um processo único de confirmação da tradição.
Nesse sentido questionamos: qual seria o modelo ou proposta inicial de currículo
escolar ideal e eficiente que poderia transformar pensamentos dos professores que praticam o
ensino/aprendizagem ainda na visão tradicional? Pensar sobre este problema causa
incômodos, transtornos e inquietações no cotidiano das escolas tanto para os gestores,
professores, quanto para a comunidade que parecem confusos sem saber como corroborar
para o avanço do conhecimento através do currículo da escola. Por isso faz-se necessário
trazer um diálogo sobre essa temática.
Nesse quadro nos desanima a cada dia, não há condições de possibilidades objetivas
para promover melhorias na performance de ganho de qualidade de aprendizagem dos alunos,
mas exige-se a transformação e apresentação de bons resultados. Sabe-se que existem
inúmeras instituições que ensinam crianças, cada uma com métodos e regras que é produzida
através do currículo escolar apropriados e constituídos no espaço escolar pelos
diretores/gestores, coordenadores e comunidade.
Percebe -se que o modo de ensino/aprendizagem pode trazer significados importante
para os indivíduos se, nas escolas estadual ou municipal, sendo pública ou privada, houver
professores que possam construir e descontruir a ideia de algo pronto, definido e que é preciso
obedecer, diante disso os sujeitos do contexto escolar para ensinar deve pensar além daquilo
que é proclamado oficialmente ou que estiver regulado.
Nesse sentido o ensinamento será inovador e a maior parte das atividades
desenvolvidas no âmbito escolar poderão ser problematizadas por todos os envolvidos no
meio de maneira singular para que todos os indivíduos possam obter êxito e qualidade no
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saber ali possivelmente adquirido com possibilidades e potencialidades críticas além de tudo
que já está pronto.

2 Algumas contextualizações do cotidiano escolar
A escola passou por inúmeras ressignificações no decorrer do tempo, principalmente
no contexto de concepções de ensino. As instituições têm procurado cada vez mais através de
seus ensinamentos, transmitirem o melhor na construção de conhecimentos para seus alunos.
Dessa forma muitas lutas e desencadeamentos atravessam o nosso cotidiano e nos faz
concentrar esforços nos modos para realizar esses procedimentos da melhor forma possível.
Por isso, a educação escolar em seus tempos históricos construiu modos diferenciados
de ensinar. Silva (1998, p.190 e 195) ao discutir o currículo tem contribuído para aumentar
nossa compreensão sobre as íntimas e estreitas relações entre conhecimento, poder e
identidade social e, portanto, sobre as múltiplas formas pelas quais o currículo será
centralmente envolvido na produção do social.
Para o autor, o currículo está envolvido na produção de sujeitos particulares. Ainda
que em construção a Teoria do Currículo está envolvida na busca da melhor forma de
produzi-los. Assim ressalta Silva (1998, p.190 e 195) que as narrativas contidas no currículo
trazem embutidas noções sobre quais grupos sociais podem representar a si e aos outros e
quais grupos sociais podem apenas ser representados ou até mesmo serem totalmente
excluídos de qualquer representação.
Infelizmente, boa parte de nossas propostas curriculares tem sido incapaz de
incorporar experiências, pretendendo pairar acima da atividade prática diária dos
sujeitos que constituem a escola. Inverter o eixo desse processo significa entender a
tessitura curricular como um processo de fazer aparecer as alternativas construídas
cotidianamente e já em curso (ALVES 2002, p. 34)

Os educadores precisam buscar a inserção pelo conhecimento nos modos de preparar,
criar, formular e reformular as práticas educativas com métodos que instiga a curiosidade dos
alunos que por sua vez tem capacidade para adaptar-se a eles, procurar alternar as ideias e
levar em consideração a bagagem de conhecimento que eles trazem do meio que vivem, dessa
forma, o avanço no ensino possa acontecer na coletividade na sociedade. Nesse sentido, para
que o ensino e a educação avancem é interessante perceber o modo como as famílias se
relacionam com a escola.
Existem muitas inquietações que surgem no cotidiano escolar que precisamos
compreender como a dificuldade da criança em aprender. A verdadeira aprendizagem é aquela
que transforma o sujeito através dos saberes ensinados que são reconstruídos pelos
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professores/alunos para que a partir dessa reconstrução, esses sujeitos tornam-se críticos,
autônomos, emancipados. Nesse sentido Freire (1996, p. 26) diz que: Nas condições de
verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção
e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo.
Nessa perspectiva percebemos que a família tem um papel importantíssimo na
educação de seus filhos então ela deveria ou deve acompanhar mais de perto o processo de
aprendizagem e todo o desenvolvimento do currículo escolar que os filhos estão inseridos.
Nesse contexto, muitos pesquisadores tentam encontrar caminhos para ajudar famílias que por
vários motivos deixam seus filhos na escola, deixando toda a responsabilidade para a
instituição no processo de educação escolar. E, nessas circunstâncias de cenários complexos,
percebemos a importância que a escola tem na estruturação, construção e desenvolvimento
educacional dos sujeitos do seu meio.
Para tanto, a educação deverá oferecer instrumentos e condições que ajudem o aluno a
aprender a aprender, a aprender a pensar, a conviver e a amar. Uma educação que ajuda a
formular hipóteses, construir caminhos, tomar decisões, tanto no plano individual quanto no
plano coletivo. (MORAES, 1997, p. 211)
Para isso, de acordo com Libâneo, (1993, p. 225): a instituição educativa inventou e
exigiu o Plano Escolar, são registrados os resultados do planejamento da educação escolar. "É
o documento mais global, expressa orientações gerais que sintetizam, de um lado, as ligações
do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos". Então, temos
assim, uma organização regulada que permite resistências e desafios na constituição do sujeito
emancipado.
Portanto, o entendimento é ampliado a respeito das múltiplas e complexas realidades
das escolas reais, com seus alunos, alunas, professores, e professoras e problemas
reais, exigem que enfrentemos o desafio de mergulhar nestes cotidianos, buscando
neles mais do que as marcas das normas estabelecidas no e percebidas do alto que
definem o formato das prescrições curriculares. É preciso buscar outras marcas, da
vida cotidiana, das opções tecidas nos acasos e situações que compõe a história de
vida dos sujeitos pedagógicos que, em processos reais de interação, dão vida e corpo
as propostas curriculares. (OLIVEIRA,2003, p. 69)

Então , o contexto escolar precisa ser problematizado em todos os sentidos, ou seja,
criar nesse espaço/tempo formas de mediar o ensino através daquilo que na maioria das vezes
não é percebido no cotidiano por causa do engessamento e imposição das coisas prontas que
não deixam os professores

forçar o pensamento para inovar e fazer acontecer uma

aprendizagem diferenciada para seus alunos com possibilidades de torna-los outros .
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Libâneo, (1992 p.221) enfatiza que o projeto escolar é o planejamento global da
escola, envolve o processo de reflexão, decisões sobre a organização, o funcionamento e a
proposta pedagógica da instituição, [...] coordenação da ação docente, articulando a atividade
escolar e a problemática do contexto social.
Para que a educação possa acontecer conforme as perspectivas que a sociedade almeja
são necessários muitos estudos, pesquisas e trabalhos em conjunto com a comunidade em que
a criança está inserida e, diante a essas argumentações percebemos as dificuldades no fazer. O
ensino deve estar planejado levando em consideração os alunos que estão ali, por isso a
instituição tem que rever vários conceitos de como transmitir o conhecimento para tentarmos
sair desse caos em que a educação se encontra. Ainda nesse sentido Oliveira (2003, p.69)
corrobora conosco dizendo:
(...) Cada nova forma de ensinar, cada conteúdo trabalhado, cada experiencia
particular só pode ser entendida junto ao conjunto de circunstâncias que a torna
possível o que envolve a história de vida dos seus sujeitos em interação, sua
formação e a realidade local específica com as experiencias e saberes anteriores de
todos entre outros elementos da vida cotidiana. Pensar em alternativas curriculares a
partir dessa forma de percepção nos encaminha para um diálogo sem preconceitos
com os educadores que, estando nessas escolas produzem saberes e criam currículos
cotidianamente. (OLIVEIRA,2003, p. 69)

No entanto Libâneo (2002, p. 70), “especifica essa amplitude quando diz que: para uns
importa mais a educação como instituição social; para outros, a educação é um processo de
escolarização”. Uma questão que deve ser problematizada ao conhecermos aspectos
significativos do currículo nas experiências escolares e extraescolares que os sujeitos
compartilham.
Está claro que é bem menor o cansaço quando alguém faz alguma coisa só e não é
distraída por outras: desse modo, uma pessoa pode servir utilmente a muitas, e
muitas a uma. Em segundo lugar, isso é imposto pela necessidade. Os pais raramente
estão em condições de educar os filhos com proveito ou raramente têm tempo para
isso: segue-se que deve haver pessoas que exerçam apenas essa profissão, e desse
modo se prevê a toda a comunidade. (COMENIUS, 2011, p.85 )

Diante do cenário que problematiza e faz pensar sobre as experiências construídas o
autor acima citado nos mostra que, mesmo com a educação que as crianças recebem de seus
pais em casa, é necessário que elas vão para a escola em busca de outros saberes que só os
professores podem lhes proporcionar, porém os pais além de incentivar seus filhos devem
participar de alguma forma da educação instituição escolar juntamente com a comunidade.
Diante disso, a escola deve analisar as melhores formas de proporcionar-lhes o conhecimento
através da aprendizagem de acordo com a necessidade de cada uma das crianças.
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Ainda neste contexto Comenius (2011, p.89), ressalta que: todo homem nasceu para o
mesmo fim, ou seja, um ser racional, capaz de transformar e ser transformado, mas para que
isso aconteça todos devem ser instruídos nas letras, ser educados para tornarem capazes de
viver o presente sendo útil e de preparar-se dignamente para a vida futura.
A partir dessas considerações entendemos que esse trabalho deve ser permanente e
ampliado a cada dia buscando possibilidades para melhorar a educação. Afinal, a escola
deveria fazer um trabalho transparente com os problemas dos alunos e possíveis soluções,
porque a escola é uma instituição que pode dar possibilidades e instrumentos para as crianças
adquirirem experiências e criticidade diferenciadas das vivências cotidianas do âmbito
familiar para assim se integrarem com re/existência na sociedade.
Experiências que são capazes de transformar e desenvolver a formação do sujeito, pois
entende-se que a escola é um espaço importante, um local de encontros e desencontros de
novos paradigmas. Vale ressaltar que:
O valor da educação não consiste em dar aos educandos conhecimentos, mas
instrumentos para que possam usar de todas as suas capacidades, preparando-os de
modo que sejam capazes de usar os olhos, os ouvidos, as mãos, como instrumentos
que obedeçam às suas ordens, e que seu julgamento saiba aproveitar as condições
em que deve trabalhar para levar as forças executivas a agir econômica e
eficazmente. (CAMPOS, F.R. SHIROMA E. Oto, 1999, p.106 ).

A educação é transformada em nosso dia a dia, essas mudanças estão ganhando
significados importantes na sociedade, o direito de ir à escola é de todos, por isso percebemos
a importância da pesquisa pensada na escola que temos, que tipo e modelo de escola e
ensino/aprendizagem queremos construir, assim devemos persistir na articulação das
famílias/comunidade, conhecer a realidade das crianças e trabalhar coletivamente.

Considerações:
Nesse sentido o princípio é fazer valer como objetivo o direito a educação através das
lutas e ações: valorizar a escola como espaço de convívio democrático e solidário e os sujeitos
envolvidos no processo curricular. O corpo docente/comunidade/família são interlocutores
importantes na definição das políticas públicas de educação e na elaboração das propostas
curriculares.
Enfim a escola como um todo precisa redefinir a prática para que haja aprendizagem
quando o método que está usando não trazer o resultado esperado. Trabalhar num currículo
que seja inovador, contemporâneo, contextualizado, que rompa com a ideia de fragmentação
do saber, pensando, que tipo aluno e de sociedade nós desejamos construir através do
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desenvolvimento qualitativo da educação pública do município do estado e do país como um
todo exige de todos nós uma busca pelo conhecimento contínuo dessas experiências dos
saberes escolarizados.
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Resumo:
O artigo “Programa A União Faz a Vida nas escolas públicas: o protagonismo dos alunos” é uma pesquisa que
traz a discussão a respeito de um Programa de ensino que pertence ao Sistema de Crédito Cooperativo Sicredi 44 e
que está sendo desenvolvido em cinco escolas municipais de Pontes e Lacerda-MT. O referido programa tem
adesão por mais de vinte anos em escolas públicas e privadas em quase todo território brasileiro. O objetivo do
trabalho é discutir como o Programa em questão provoca o aluno a elaborar hipóteses e a participar da
construção dos seus saberes, investigando a forma que o Programa promove o protagonismo dos alunos na
escola. Esta é uma pesquisa qualitativa e utiliza-se da análise bibliográfica enquanto procedimento
metodológico. Ao analisar o referencial bibliográfico do Programa emergiram as seguintes indagações: O
Programa A União Faz a Vida valoriza o protagonismo do aluno? Em quais etapas da metodologia deste destacase o protagonismo dos discentes? Resultados obtidos na pesquisa: O Programa União Faz a Vida acredita no
destaque do aluno como sujeito em sua integralidade, uma vez que intenciona em suas etapas promover e
provocar o protagonismo dos mesmos planejando espaços de voz, decisões coletivas, construção de saberes no
grupo e a mediação dos sujeitos experientes. Dentro da metodologia o Programa intenciona desenvolver
cidadãos com direitos sociais, objetivando fortalecer o respeito à pessoa humana, desvelando um movimento
construtivo no ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Escola. Pedagogia de projetos. Aluno protagonista. Cooperativa Sicredi.

1 Introdução

O artigo “Programa A união faz a vida nas escolas públicas: o protagonismo dos alunos”
propõe uma discussão do referido Programa ofertado através da Fundação do Sistema de Crédito
Cooperativo Sicredi, o qual sugere uma metodologia de projetos no espaço escolar. Por mais de
vinte anos o Programa A União Faz a Vida perpassa as escolas brasileiras públicas e privadas e, em
Mato Grosso, está sendo implantado e desenvolvido por oito (8) cooperativas em vinte e sete (27)
municípios, entre esses Pontes e Lacerda. No município citado engloba atualmente as escolas
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municipais Alcides Franco da Rocha, Sanária Silvéria da Souza, Escola Professora Rosilei Pereira
dos Santos, Cirila Francisca da Silva e Arlindo Antônio Nogueira, no total constam atualmente 76
projetos em desenvolvimento.
A temática dos projetos parte das necessidades ora do aluno, ora do currículo, em uma
intencionalidade de desenvolver nos alunos, professores e comunidade local comportamentos,
valores e atitudes de cooperação, diluindo assim, a metodologia tradicional que outrora reproduziu e
ainda permanece reproduzindo práticas arbitrárias que excluem as experiências sócio culturais dos
alunos.
Ao pensar em uma instituição financeira resistimos de forma negativa à perspectiva de
participar de suas formações, porém ao aproximar-nos do Programa e dos seus referenciais teóricos,
tão logo uma hipótese emergiu entre nós, ou a escola pública não está ofertando uma política de
educação que satisfaça aos educadores ou os professores estão precisando de “outros” para ensinar a
ministrar aulas nas escolas públicas. O referido Programa desvela que a Educação brasileira abriu
espaço para além do setor público e que não é somente a esfera Federal, Estadual e Municipal que
tem feito Educação.
Na Constituição Federal (1988) no artigo 227, o texto grafa que a criança é responsabilidade
de “todos”, para tanto, o Sicredi faz parte do “todos”, todos articulam a educação brasileira com
tributos, e somos conhecedores de que as empresas financeiras se organizam a partir dos lucros de
juros. Todos e todas as empresas financeiras deveriam investir em educação enquanto retorno
daquilo que capitaliza com o suor do povo, do cooperador e do colaborador. Para nós este Programa
é uma obrigação coerente e não um investimento fantástico. Nos discursos da equipe do Programa
da Cooperativa Sicredi, nas abordagens às escolas públicas, destaca-se, tanto no discurso dos líderes
como na metodologia do material aplicado, que o Sicredi tem um dever com a educação e a
sociedade, não é algo utópico é um cumprindo do artigo da Constituição Brasileira.
Conhecemos o Programa quando fora implantado nas das escolas em Pontes e Lacerda-MT,
onde tomamos parte da fundamentação teórica e prática do mesmo e, a partir da leitura e
investigação iniciamos nossa pesquisa qualitativa a qual parte da análise dos referenciais
bibliográficos do Programa em questão.
Sendo assim, este artigo objetiva responder algumas indagações que nos movimentava, sendo
estas: O Programa União Faz a Vida, em sua intencionalidade, valoriza o protagonismo do aluno?
Em quais etapas da metodologia deste destaca-se o protagonismo dos discentes?
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Nos referenciais do Programa encontramos respostas para nossas inquietações e além dos
próprios referenciais retomamos os aportes teóricos que dialogam com as discussões à despeito de
alunos e sua construção de saberes. Para tanto, nossos aportes teóricos foram John Dewey,
Constituição Federal de (1988), Almeida e Prado (2003), Fundação Sicredi (2008), Tardif (2012)
entre outros.

2 Programa A União Faz a Vida: implantação e intencionalidade
No Seminário da Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) ano 2018,
trouxemos um resumo mais extenso do que significa e identifica o Programa A União Faz a Vida e
suas particularidades. Para esse ano, nesse artigo, trouxemos apenas alguns detalhes para que o
autor compreenda a dimensão geral do Programa.
De acordo com o site do Programa A União Faz a Vida45, o mesmo foi inspirado na cidade de
Montevidéu- Uruguai e foi lançado oficialmente no Brasil em 1995. Foi criado nas cooperativas de
crédito do Rio Grande do Sul e atualmente está presente em vários estados brasileiros. Para Lourdes
e Ostemberg (2018, p. 3358), em Mato Grosso, o Programa foi implantado no ano de 2005 e a
intencionalidade é investir, junto às Prefeituras e empresas privadas locais na formação de
professores focando na metodologia de projetos educacionais.
Conforme o material publicado pela Fundação Sicredi, Conhecendo o Programa A União Faz
a Vida (2008), a metodologia do Programa provoca o aluno para aprendizagem, que é entrelaçada
aos saberes da escola e da sua realidade. Os temas dos projetos podem ser de diferentes áreas do
conhecimento que obviamente estão na vida do aluno e se amarram ao currículo escolar, uma vez
que a escola traduz culturalmente o próprio mundo do aluno para o aluno, caso contrário a escola
não teria razão de existir.
Logo, para o Programa em uma turma de primeira fase dos anos fundamentais, os professores
não estudam sobre as árvores porque é novidade, ou porque as inventaram, estudam e investigam
sobre as árvores porque estas fazem parte do nosso espaço no planeta terra e dependemos da sua
existência para nossa qualidade de vida saudável, nessa ótica as temáticas dos currículos escolares
são, ou, deveriam ser a nossa vida ressignificada dentro da escola a partir de uma nova
experimentação e tomada de consciência.
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O Programa estimula aulas centradas na metodologia de projetos e o movimento que o
Programa sugere aponta para a corrente teórica sócio-construtivista e interacionista articuladas a
uma metodologia de projetos engajada nos princípios teóricos de John Dewey. Para Dewey,
[…] a escola deve estar conectada com a vida social em geral, com o trabalho de todas as
demais instituições: a família, os centros de recreação e trabalho, as organizações de vida
cívica, religiosa, econômica e política. Para ele (Dewey) 46 a educação é um processo de
vida e não uma preparação para a vida futura e a escola deve representar a vida presente tão
real e vital para o aluno como a que ele vive em casa, no bairro ou no pátio, embasado
nestas concepções surgi o método de projetos mais tarde denominado como pedagogia de
projetos (DEWEY, 1967 apud SILVA e TAVARES, 2010, p. 240).

Somos perceptíveis do fato de que nem todos os pensadores da educação corroboram que a
metodologia de projetos e a visão sócio-construtivista e interacionista sejam as mais ideais, ou mais
completa, há aqueles que a criticam e presam por outra forma de fazer escola, de fazer cidadãos.
Segundo Oliveira (2006, p.120) quando se discute currículo, e aqui cabe uma observação, pois
a autora dialoga currículo em uma perspectiva muito mais profunda, logo, para a mesma há por
parte da educação, como um todo, uma psicologização pelo decréscimo da presença da pedagogia
libertadora e a crescente presença da linha construtivista nos contextos dos currículos escolares.
Oliveira (2006) „indiretamente em seu texto, através da palavra psicologização‟ faz uma alusão aos
teóricos da formação da docência brasileira tais como Jean Piaget, Lev Vygotsky e outros que
também são aportes das formações de psicólogos e concentram-se nos currículos dos cursos de
formação de professores das universidades brasileiras.
Para o Programa União Faz a Vida, em seus materiais de formação, que estão em domínio
público, emerge-se a linha sócio-construtivista, em que o currículo é mediado pela metodologia de
projetos interdisciplinares promovendo espaços de aprendizagem significativas para o aluno. Para
Dewey a pedagogia de projetos propõe,

A pedagogia de projetos ao propor justamente essa vinculação entre espaços, pessoas,
conhecimentos, experiências no movimento da vida, faz do diálogo, da troca de
experiências e da diversidade, elementos chave para a transformação de relações sociais.
Abre possibilidades, aponta limites, trabalha conflitos e sentimentos. Esse contexto
educacional deve ser balizado por valores fundamentais para garantir a vida coletiva da
sociedade expressos pela sociedade, cooperação, cuidado, reciprocidade, afetos,
aprendizagens e, possibilidades inimagináveis de desenvolvimento e aprendizagem
(DEWEY, 1967 apud SILVA e TAVARES, 2010, p. 240).

O Programa A União Faz a Vida intenciona promover a partir da implantação da metodologia
de projetos, espaços em que é possível o diálogo com as comunidades de aprendizagem,
46

Grifo nosso.
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experiências com os espaços coletivos da sala de aula, tomadas de decisões em cooperação, dessa
forma expressa e estabelece respeito com a pessoa do aluno, respeitando sua voz e sua partilha de
saberes.
Por meio da metodologia de projetos aplicada pelo Programa espera-se a aproximação das
vivências do aluno, sua voz é ecoada quando ele faz a pergunta que condiciona todo o processo de
investigação que germina os projetos da sala de aula. Almeida e Prado (2003, p. 2) destacam que:
Na pedagogia de projetos, o aluno aprende fazendo, pesquisando, aplicando conceitos e
desenvolvendo estratégias de aprendizagem. Nessa forma de aprender contextualizada,
aberta para novas relações entre os diversos conceitos, numa situação de grupo em que as
interações se intensificam e se comprometem em termos de aprender e ensinar um com o
outro, o papel do professor, sem dúvida, precisa ser reconstruído.

Para o programa a constituição de um projeto deve responder às indagações do aluno. O
projeto com certeza vai partir de uma intenção pedagógica sugerida no planejamento do professor
que é o mediador responsável em provocar as situações que condicionam a aprendizagem, porém,
quando o aluno desvela seu interesse, a partir de então o professor mensura a direção e os caminhos
a prosseguir no projeto. Não é a soberania do professor e nem do currículo que determina o projeto
e sim a necessidade de aprender do aluno, a voz e a participação dele é convocada.
De acordo com as fontes bibliográficas do Programa, o mesmo estima gerar nos alunos uma
convivência respeitosa, com princípios de democracia, cooperação, solidariedade, sustentabilidade e
justiça, valores essenciais para a formação de um cidadão da/na polis47.
Na etapa, a escolha do tema, por exemplo, a partir de uma Assembleia48 os alunos escolhem
os caminhos que querem para o projeto, aquilo que é mais importante e necessário saber, assim
determinam o tema do projeto, após uma roda de conversa. Para o Programa todas as decisões do
grupo em relação ao Projeto devem ser discutidas na roda de conversa, gerando no aluno o princípio
da democracia e a participação coletiva.
O Programa é formatado em um modelo que permite ao aluno espaços diferenciado de
aprendizagem, envolve, visita investiga pessoas que nem sempre são vinculados diretamente à
educação, promovendo significado às pessoas da sua casa, bairro e a própria comunidade e assim
fortalece a visão crítica do envolvido, trabalhando os conflitos das tomadas de decisões e
desenvolvendo a afetividade entre os pares na tentativa de dizer que os saberes de um produtor de
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cana, gado e rapadura também são saberes que interessam para a escola, valorizando por exemplo o
proletariado, dessa forma gera-se respeito aos pares da sua comunidade, da sua cultura e vida.

Na conjugação de esforços para realizar a tarefa de educar integralmente, o Programa A
União Faz a Vida49estimula a perspectiva metodológica do trabalho com projetos, por meio
da qual, educadores, crianças, adolescentes e comunidade vivem uma experiência
colaborativa de aprendizagem em que definem o que pretendem fazer, escolhem rotas de
pesquisa-ação, discutem responsabilidades, estabelecem cronogramas de ação e desenham
claramente aonde querem chegar. Essa metodologia prioriza o diálogo, a troca de saberes, a
expressão de dúvidas, a resolução de conflitos, a percepção das diferenças. Ou seja, os
consideram como elementos chave no processo de apropriação e expansão de conceitos,
atitudes, valores e competências pessoais e sociais (FUNDAÇÃO SICREDI, Conhecendo
Programa União Faz a Vida, 2008, p11).

Diante dos referenciais do Programa A União faz a Vida notamos a promoção de um sujeito
protagonista com voz e espaços de diálogos. Na perspectiva do Programa a escola é espaço de
formação de cidadão que participam da própria construção de saberes, e tem como papel
possibilitar, aos que dele participam, elementos que os direcionem para uma visão crítica de mundo,
desvelando o fato de que todas as pessoas que convivem em seu espaço são sujeito significativos,
desenvolvendo a percepção de que todas as ações geram consequências e que as pessoas em sua
volta constituem a cultura, logo, a existência. Na abordagem, deste Programa, a escola não é a única
detentora do saber, visto que apresentam aos alunos, através das expedições investigativas 50, outras
janelas, outros saberes e experiências, afirmando em suas práticas metodológicas que a escola não é
um mundo fora do contexto do aluno desenvolvendo uma relação de pertencimento entre mundo,
comunidade, escola e aluno.

3 A pergunta exploratória e o índice inicial: espaços de protagonismo

Os referenciais do Programa alinham-se às perspectivas e concepções educacionais nacionais.
O programa alinha-se à concepção de educação integral que compreende o indivíduo como
um ser uno, indivisível, e em constante desenvolvimento, respeitando e conjugando as
dimensões cognitivas, afetivas, sociais e corporais dos envolvidos na relação educativa.
Efetivar a educação integral requer uma prática pedagógica que o ser humano em sua
integralidade, diversidade, universalidade e singularidade. Nessa concepção as experiências
e o repertório cultural dos sujeitos envolvidos ocupam lugar de destaque (FUNDAÇÃO
SICREDI, Conhecendo Programa União Faz a Vida, 2008, p11).

Os referenciais no site do Programa apresentam a intencionalidade deste:
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A intencionalidade do Programa é a Educação Integral.
O termo Educação Integral tem sido bastante utilizado atualmente no universo educacional,
mas o entendimento sobre os seus significados e usos ainda comporta diferentes
concepções. Todas, no entanto, sinalizam de alguma maneira para a necessidade de se
repensar a educação, seus modelos pedagógicos, sua organização curricular, os atores
envolvidos, seus tempos e espaços e seu sujeito principal, o ser humano (FUNDAÇÃO
SICREDI, Vivendo Trajetórias Cooperativas, 2008, p.15).

Ao iniciar o projeto no começo do desenrolar das atividades o professor provoca o aluno com
a intenção pedagógica, atraindo o olhar do aluno com a pergunta exploratória que dirige o aluno em
uma investigação, que seria uma pesquisa de campo, ou uma observação mais profunda de um
objeto.

É na preparação da expedição investigativa, por meio da elaboração da pergunta
exploratória, que o educador faz comparecer seu interesse em desenvolver os
conhecimentos específicos previstos no currículo escolar. A pergunta norteadora da
expedição deve poder circunscrever um campo delimitado de saberes escolares dos quais
poderão ser derivados os projetos de interesse das crianças e aos adolescentes. A formação
da pergunta exploratória implica que o educador deve ter claro a qual campo de saberes
incide o seu interesse de ensinar. A questão norteadora deve ser suficientemente ampla de
modo que dela possam ser derivados múltiplos interesses de conhecimentos, assim como
deve ser suficiente delimitada, de modo que possa circunscrever um campo delimitado de
saberes (FUNDAÇÃO SICREDI, Aportes teórico-metodológicos do Programa União Faz a
Vida, p. 18, 2018).

A partir da boa pergunta o aluno começa a sua experimentação e aguça sua curiosidade sobre
o objeto, local ou assunto a ser investigado. Os alunos não saem buscando qualquer resposta, pois
são direcionados por uma intenção, porém quando voltam da investigação, podem ou não lançar o
olhar aprofundado sobre o que viram na investigação. Ou, podem enxergar outras possibilidades,
tendo a oportunidade de mudar de opinião sobre a sua necessidade investigativa, essa decisão de
mudança é tomada no coletivo, para o Programa existe um zelo em relação à participação do aluno.
De acordo com os referenciais teóricos o professor é mediador e não os protagonistas com
respostas prontas e didáticas, nesta perspectiva talvez o professor nem tenha conhecimentos plenos
sobre aquilo que o aluno quer investigar. Para o Programa o professor e os alunos aprendem juntos
mediados pelas relações de troca.
Um dos passos do Programa que gera a escuta dos saberes que o aluno já possuí é no índice
inicial.

Índice Inicial: diz respeito ao levantamento prévio do que as crianças e adolescentes sabem
sobre o tema, quais as suas hipóteses e referenciais de aprendizagem. Depois da escolha do
tema, são incitados a comunicar, individualmente ou em grupo, o que sabem sobre ele. O
índice inicial possibilita às crianças, adolescentes e ao educador tomarem ciência dos
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conhecimentos já constituídos (conhecimento prévios) e aqueles que devem ser
possibilitados por meio da ação pedagógica (FUNDAÇÃO SICREDI, Formando
Educadores, 2008, p. 25).

O Índice Inicial é um espaço de voz dentro do Programa o qual intenciona registrar os
conhecimentos que os alunos já possuem. Nesse passo do Programa é sugerido aos alunos que em
uma roda de conversa, junto aos pares verbalizem os saberes que já possuem do
objeto/local/assunto que investiga, desvelando o protagonismo do aluno.
Nas discussões de Dewey a educação para a democracia requer que a escola se converta em
“uma instituição que seja, provisoriamente, um lugar de vida para a criança, em que ela seja um
membro da sociedade, tenha consciência de seu pertencimento e para a qual contribua” [...]
(WESTBROOK, TEIXEIRA, et. al., 2010, p. 20).
Tanto são as pesquisas que evidenciam sobre os saberes dos professores, os quais são
fortemente personalizados, formalizados, individualizados, objetivados, apropriados, incorporados,
subjetivados, sendo difícil de dissociar as pessoas, de suas experiências e situações de trabalho, e
tratar raramente de saberes na perspectiva da sociabilidade, que nem sempre esta é uma relação de
transparência perfeita, nem de domínio completo:
[...], a ação cotidiana constitui sempre um momento de alteridade para a consciência do
professor. [...] nós, enquanto professores não fazem tudo àquilo que dizemos e queremos; não
agimos necessariamente como acreditamos e queremos agir. [...], a consciência do professor
é necessariamente limitada o seu conhecimento discursivo da ação, parcial (TARDIF, 2012,
p. 265).

O programa provoca os professores a pensar na perspectiva do sujeito que aprende, não se
constitui uma estrutura engessada, os passos podem se alternar e o professor também é respeitado
em seu tempo, pois cada ação nos projetos demanda do mesmo uma mediação com significado.
No Programa o aluno é protagonista, é participante. Nesta perspectiva o Programa utiliza-se
da metodologia de projetos educativos e em vários aspectos e momentos deste fazer oportuniza-se
processos de diálogos e tomadas de decisões, em que as ideias devem ser compartilhadas no
coletivo e os rumos do projeto deve ser deliberado em diversos espaços simbólicos e concretos,
constituídos por assembleias de grupo, as rodas de conversa, perguntas exploratórias, investigação a
campo, e na própria escuta daquilo que o aluno já compreende e traz de informações.
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Todo esse movimento da metodologia do Programa é um exercício de cooperativismo,
cidadania em uma mesma intensidade para o professor e para o aluno, ambos são fortalecidos e
aprendem em um mesmo processo.

4 Considerações Finais

As questões que nos inquietaram e levaram-nos a este artigo foram provocadas a partir do
conhecimento do material bibliográfico do Programa A união faz a Vida, sendo assim, a pesquisa
permitiu-nos responder as seguintes indagações: O Programa União Faz a Vida, em sua
intencionalidade, valoriza o protagonismo do aluno? Em quais etapas da metodologia deste destacase o protagonismo dos discentes?
Na análise dos referenciais teóricos do Programa A União Faz a Vida foi possível notar a
participação mediadora do professor na construção dos projetos na sala de aula, porém há um
destaque para o protagonismo do aluno em todo percurso de construção dos projetos em sala de
aula, no qual sua participação não é apenas permitida, porém instigada em todos os passos.
Não há um projeto elaborado na proposta, há uma intenção pedagógica e um aluno que vai
direcionando a temática a partir das suas hipóteses e assim determina o nível dos saberes a serem
desvelados. O Programa fomenta vários espaços de voz e protagonismo sendo o aluno o ator da
construção dos saberes, o qual lança a dúvida e é estimulado a buscar suas respostas em um
processo abastado de significados e pertencimentos.
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Resumo:
O artigo tem a pretensão de notabilizar o trabalho diferenciado que é desenvolvido no Projeto de Vida como
componente curricular nas Escolas de Educação em Tempo Integral- Escolas Plenas e fazer uma interface como
estratégia metodológica nas cinco escolas piloto de tempo parcial do Novo Ensino Médio no Estado.
Inicialmente apresentaremos o desenvolvimento do Projeto de Vida no contexto das Escolas Plenas para
posteriormente referenciar no contexto do Novo Ensino Médio, pois, verifica-se que o Projeto de Vida é uma
organização pedagógica voltada para promoção do protagonismo, da realização de sonhos, construção de
projetos do estudante e contribuição para sua formação integral. O Projeto de Vida no Novo Ensino Médio
incorre no sentido de conduzir o estudante para o autoconhecimento, que este seja capaz de se situar e se
posicionar no mundo, reconhecer e analisar as várias possibilidades e a partir daí elaborar seu projeto,
desenvolver no estudante habilidades cognitivas e socioemocionais. A opção por determinado Itinerário
Formativo com o Novo Ensino Médio, pode estar relacionada a vários fatores que tendem a influenciar a escolha
por um ou outro itinerário, logo, as ações relacionadas ao desenvolvimento dos projetos dos estudantes têm
sentido de apropriá-los de valores, competências que o permitam realizar boas escolhas ao longo de suas vidas,
conforme suas pretensões futuras. Nesta perspectiva a Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino Médio
compreende que o Projeto de Vida, tanto nas Escolas Plenas como no Novo Ensino Médio possibilitará aos
estudantes a construção de seus Projetos de Vida de forma consciente.
Palavras-chave: Projeto de Vida. BNCC. Novo Ensino Médio.
.

1 Introdução

Este artigo tem a proposta de evidenciar o Projeto de Vida, como componente na
matriz curricular das Escolas de Educação em Tempo Integral, denominadas Escolas Plena,
no Estado de Mato Grosso.
O Projeto Escola Plena, instituído pela Lei Estadual nº 10.622 de 24 de outubro de
2017, tem como base teórica e metodológica as Orientações Curriculares de Mato Grosso –
OCs, os Documentos Referenciais Curriculares de Mato Grosso, a Base Nacional Comum
Curricular, se ancora nos princípios educativos (Protagonismo, os Quatro Pilares da
Educação, a Pedagogia da Presença e a Educação Interdimensional) e nos eixos formativos do
estudante (Formação Acadêmica de Excelência, Formação para a Vida e Formação de
Competências para o Século XXI), com vistas a apoiar o desenvolvimento do protagonismo e
do projeto de vida do estudante no decorrer de sua caminhada acadêmica, pessoal, social e
profissional.
E nesta concepção, todas as ações pedagógicas da escola em tempo integral são
voltadas para a realização do projeto de vida do estudante, a partir de um currículo flexível e
crítico, onde as aprendizagens consideradas obrigatórias estão presentes tanto nos
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componentes da base comum quanto da parte diversificada no viés de fortalecimento do
protagonismo juvenil e do desenvolvimento da autonomia, criticidade, criatividade,
responsabilidade no reconhecimento de sujeito crítico e ativo na sociedade.
Essas definições também são apresentadas na proposta do Novo Ensino Médio e pela
Base Nacional Comum Curricular (2018, p. 17), ao propor um currículo que promova “a
superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, [...] e o protagonismo
do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida”.
Este texto objetiva delinear o Projeto de Vida, como componente curricular, na
proposta do Novo Ensino Médio, considerando a organização desse componente nas escolas
de ensino médio em tempo integral e o olhar da Base Nacional Comum Curricular na
formação integral do estudante,
Para atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da
cidadania e à inserção no mundo do trabalho, e responder à diversidade de
expectativas dos jovens quanto à sua formação, a escola que acolhe as juventudes tem
de estar comprometida com a educação integral dos estudantes e com a construção de
seu projeto de vida (BRASIL, 2018, p. 464).

Para tanto, este artigo apresenta, primeiramente, um breve panorama de como está
estruturado o Projeto de Vida no contexto das escolas em Tempo Integral – Escolas Plenas; na
sequência a proposta de consolidação desse componente curricular no Novo Ensino Médio e
as reflexões da BNCC, ancoradas no desenvolvimento de competências e habilidades que
garantam aos estudantes a sua formação integral.

2 Desenvolvimento do projeto de vida no contexto das Escolas Plenas

O Projeto de Vida é um dos componentes curriculares na parte diversificada da matriz
curricular das escolas de educação em tempo integral do ensino médio no Estado de Mato
Grosso, com carga horária de 240 horas, distribuída equitativamente nos três anos.
O professor atribuído neste componente curricular, é um professor da base comum,
com o perfil de promotor de diálogos na construção de um conjunto de domínios para mediar
a formação de competências que o estudante deverá desenvolver nos diversos campos de sua
atuação da vida, como também exerce a função de mediar as novas competências com as
desenvolvidas nos componentes curriculares da base, visando à formação integral do
estudante.
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Essa organização sistematizada está embasada no Projeto Pedagógico de Educação em
Tempo Integral das Escolas Plenas com o intuito de favorecer a articulação das ações
desenvolvidas nas aulas de Projeto de Vida com os componentes da base comum, para a
promoção do protagonismo do estudante “para a tomada de decisões baseadas em valores não
apenas lidos e escutados, mas vividos e incorporados em seu ser” (COSTA, 200, p. 142); tais
valores e princípios deverão apoiar as escolhas do estudante durante o seu processo formativo
acadêmico para a construção de seus projetos de vida e sonhos ao longo de sua vida, uma vez
que “os sonhos são projetos pelos quais se luta” (FREIRE, 2000, p.53).
Para tanto, as aulas de Projeto de Vida buscam vincular os saberes desenvolvidos entre
as competências cognitivas e competências sócioemocionais, na proposição de ampliar as
vivências e situações de aprendizagens no decorrer do ensino médio, de modo a possibilitar ao
estudante “traçar roteiros sobre os próprios desejos de atuação no mundo” (ICE, 2015, p. 9),
sendo capaz de estabelecer metas para a consolidação dos seus projetos, desenvolvendo
pensamento crítico “sobre aspectos da nova ordem mundial e das competências do século
XXI” (MATO GROSSO, 2019, p.10).
Nas aulas de Projeto de Vida, o trabalho deve-se ser pautado nos:
[...] Princípios Educativos da Escola Plena: Protagonismo, 4 Pilares da Educação,
Educação Interdimensional e Pedagogia da Presença. Esses Princípios Educativos
também devem ser adotados por todos os profissionais da escola para o
desenvolvimento dos projetos de vida dos estudantes. (MATO GROSSO, 2019, p. 29)

Neste viés, compreende-se que nas aulas de Projeto de Vida, por meio das práticas
pedagógicas, com vistas à formação acadêmica de excelência, formação para a vida e a
formação de competências para o século XXI, sejam trabalhadas temáticas que abordem a
construção de conhecimentos para estabelecer uma relação de identificação do estudante
consigo mesmo, com os outros e com o mundo, organizados em eixos de formação para cada
série, com a seguinte estruturação:
 1º Ano do ensino médio: sentidos e significados do projeto de vida,
competências sócioemocionais intrapessoais, processo de identificação do eu e
o mundo.
 2º Ano do ensino médio: competências sócioemocionais intrapessoais e
interpessoais; o estudante e suas ações coletivas sociais e planejamento do
projeto de vida.
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 3º Ano do ensino médio: desenvolvimento do projeto de vida; possibilidades
de vida acadêmica; mundo do trabalho e o empreendedorismo e reflexões e
ações sociais no mundo contemporâneo.
É nessa perspectiva que o Projeto de Vida, enquanto componente curricular visa o
fortalecimento das ações protagonistas do estudante na escola e para além da circunferência
do ambiente escolar, capaz de projetar de forma estruturada seus sonhos.

3 Projeto de Vida e o Novo Ensino Médio

Considerando a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 e a adesão de Mato Grosso ao
Novo Ensino Médio, para o ano de 2019 foram implantadas doze escolas piloto no estado,
sendo sete escolas em tempo integral e cinco de tempo parcial de 1000 horas. O Projeto de
Vida, componente curricular no ensino médio das Escolas Plenas, é inserido no contexto das
outras cinco escolas piloto como estratégia metodológica, levando estas a planejarem suas
práticas pedagógicas articuladas ao Projeto de Vida dos estudantes.
A inserção do Projeto de Vida no Novo Ensino Médio vem no sentido de conduzir o
estudante para o autoconhecimento, para que este seja capaz de se situar e se posicionar no
mundo, reconhecer e analisar as várias possibilidades e a partir daí elaborar seu projeto,
assim, tende a proporcionar aos estudantes a busca e realização dos seus sonhos e projetos,
desenvolver as habilidades cognitivas e competências socioemocionais. Conforme (BRASIL,
2018),
[...] as redes deverão definir estratégias para trabalhar o desenvolvimento do projeto
de vida dos estudantes, como orientação vocacional e profissional e preparação para o
mundo do trabalho, atividades para trabalhar a capacidade dos estudantes de
definirem objetivos para sua vida pessoal, acadêmica, profissional e cidadã, de se
organizarem para alcançar suas metas, de exercitarem determinação, perseverança e
autoconfiança para realizar seus projetos presentes e futuros.

O trabalho em torno do Projeto de Vida, conforme aponta as Escolas Plenas é capaz de
incentivar, motivar e despertar nos estudantes a curiosidade de modo a conduzi-los para a
construção e realização dos seus sonhos, mas para isso é necessário que estes sejam
orientados, estimulados e acompanhados em seu percurso estudantil, não apenas pelos
professores, mas por toda equipe escolar.
Destacamos que a formação geral básica precisa apoiar o desenvolvimento do Projeto
de Vida, nesse sentido, é muito importante que os sonhos dos estudantes sejam mapeados,
para que ações conjuntas sejam concebidas de modo a apoiar e corroborar com o processo
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formativo dos estudantes, no entanto, segundo (BRASIL, 2018), “O Projeto de Vida não deve
ser confundido como escolha profissional, tampouco está destrelado ao mundo produtivo,
uma vez que auxilia o jovem a se conhecer, entender sua relação com o mundo e desenhar o
que espera para si no futuro.”, assim, é importante trabalhar na perspectiva da educação
interdimensional, na busca da realização humana.
Nesse contexto incentivar o protagonismo dos estudantes e oportunizar situações em
que os mesmos sejam encorajados e desafiados nos processos cognitivos, atrelados as
competências socioemocionas, tais como capacidade de resiliência, trabalho em grupo,
tomada de decisões, entre outros, irão contribuir significativamente no processo de ensinoaprendizagem, pois, em suas ações protagonistas os estudantes passam a se conhecer mais,
descobrir suas potencialidades e fragilidades, se tornam mais conscientes e participativos,
tanto no contexto escolar, como no convívio em sociedade, cidadãos críticos de seus deveres e
direitos.
Cabe ressaltar que num primeiro momento pode haver estudantes que ainda não tenham
definido seu Projeto de Vida e outros que, devido a vários fatores não tenham se permitido
sonhar, nesse sentido, as ações desencadeadas pelas escolas são fundamentais para o
desenvolvimento do Projeto de Vida dos estudantes, assim o Projeto de Vida é um meio de
ressignificar as ações pedagógicas, de revelar ao estudante a possibilidade de sonhar,
contribuir com a sociedade de forma positiva.
Nas escolas piloto de tempo parcial que em 2019 ainda não possuem Projeto de Vida
como componente curricular, a proposta é promover a articulação dos saberes científicos de
maneira a correlacioná-los às pretensões dos estudantes, seus sonhos e projetos, conduzindo o
processo de modo intencional para que as propostas pedagógicas docentes nas áreas de
conhecimentos e componentes curriculares auxiliem os estudantes nesse caminho, expandam
seu

universo

de

conhecimento

e

consequentemente

fortaleçam

as

competências

socioemocionais, promovendo a educação integral pretendida.
Nesse contexto, as escolas piloto de tempo parcial foram orientadas a organizarem suas
ações pedagógicas no 1º ano do ensino médio desenvolvendo o trabalho de forma a trabalhar
com o Autoconhecimento, Eu x Outro e Planejamento; no 2º ano Planejamento e no 3º ano
Preparação para o mundo fora da escola, para isso, recorrer a atividades lúdicas, dinâmicas,
recursos tecnológicos, explorar os espaços da escola e propor atividades relacionadas à
autoria, tendem a enriquecer esse trabalho.
O Novo Ensino Médio está diretamente relacionado às escolhas dos estudantes, por isso
está diretamente ligado ao Projeto de Vida destes, “[...] pode ser um espaço importante para
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ajudar os estudantes na escolha de seus itinerários formativos [...]” (BRASIL, 2018), nesse
sentido as ações voltadas ao Projeto de Vida auxiliarão os estudantes, pois a opção por
determinado Itinerário Formativo pode estar relacionada às potencialidades dos estudantes nas
áreas, ou ainda às pretensões futuras destes, assim, as ações relacionadas ao desenvolvimento
dos projetos dos estudantes têm sentido de apropriá-los de valores, habilidades e
competências que os permitam realizarem boas escolhas ao longo de suas vidas.

4 Projeto de Vida e a Base Nacional Comum Curricular

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que normatiza as
aprendizagens essenciais em todo o território brasileiro, organizado de forma que essas
aprendizagens sejam desenvolvidas progressivamente ao longo das etapas e concorre para o
desenvolvimento das dez competências gerais da educação básica, nesse sentido considera o
Projeto de Vida como um dos fatores necessários para contribuir com o desenvolvimento de
uma formação humana integral, com uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
De acordo com (BRASIL, 2018, p. 472) “[...] a escola que acolhe as juventudes assume
o compromisso com a formação integral dos estudantes, uma vez que promove seu
desenvolvimento pessoal e social, por meio da consolidação e construção de conhecimentos
[...]”, dessa maneira, o conceito de educação integral com a qual a BNCC está comprometida
refere-se a ações pedagógicas intencionais que promovam aprendizagens alinhadas as
necessidades formativas, possibilidades e interesses dos estudantes, considerando os desafios
presentes na sociedade contemporânea. Nessa perspectiva, considerar as diferentes juventudes
é fundamental, e fomentar e estimular o protagonismo dos estudantes desde o Ensino
Fundamental concorrem para a materialização do Projeto de Vida no Ensino Médio, visto que
a escola pode organizar suas práticas tendo este como eixo central.
Segundo (BRASIL, 2018, p. 16) “[...] BNCC e currículos têm papéis complementares
para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica,
uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que
caracterizam o currículo em ação.”, assim, a BNCC propõe o estímulo a aplicação dos
conhecimentos na vida real, ou seja, empregar a contextualização para dar sentido às
aprendizagens, fomentar o protagonismo dos estudantes em seu percurso formativo, desse
modo, a escola que acolhe as juventudes está comprometida com a educação integral, então,
cabe a esta, oportunizar situações para o exercício desse protagonismo atrelado a construção
de seu Projeto de Vida, além de assegurar ao estudante uma formação em sintonia a seus
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percursos e histórias, reflexão e opção por estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos, na
intenção de formar sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, capazes de enfrentar
os desafios da contemporaneidade.
Nessa dinâmica social contemporânea se destaca os avanços tecnológicos que se
apresentam como um desafio no Ensino Médio, pois como traz (BRASI, 2018, p. 473) “É
preciso garantir aos jovens aprendizes para atuar em uma sociedade em constante mudança,
prepará-los para profissões que ainda não existem, para usar tecnologias que ainda não foram
inventadas e para resolver problemas que ainda não conhecemos.”, assim, os estudantes
precisam se preparar até mesmo para as tecnologias que muitas vezes não têm acesso e ainda
as que não estão disponíveis. Nesse sentido as finalidades do Ensino Médio devem ser
recontextualizadas, de modo que se considere: a consolidação e aprofundamento das
aprendizagens de uma etapa para outra; preparar os estudantes para o exercício do trabalho e
da cidadania; formar estudante como pessoa humana, considerando sua formação ética, crítica
e autônoma intelectualmente; relacionar a teoria com a prática.
Para atingir a educação integral é necessário que as escolas assumam a convicção de
que todos os estudantes são capazes de aprender, de alcançar seus objetivos, quaisquer que
sejam suas características pessoais, seus percursos e histórias, para isso, o trabalho em torno
do Projeto de Vida deve se destacar nas ações pedagógicas escolares. O Projeto de Vida no
contexto da BNCC é o que estudante almeja, projeta e redefine para si em sua trajetória, assim
contribui com a formação do estudante, pois possibilita ao mesmo, de maneira assistida pela
equipe pedagógica escolar no Ensino Médio, refletir sobre seus sonhos e projetos conforme
suas potencialidades, analisar a viabilidade destes projetos, traçar metas para sua realização,
tomar decisões ao longo de sua vida.
Preparar o estudante para o trabalho e exercício da cidadania, não necessariamente
significa sua preparação para a escolha de uma profissão, mas sim o desenvolvimento de
competências que possibilitem aos estudantes realizar suas escolhas de forma consciente e
responsável, proporcionando o caminhar para seu Projeto de Vida.

5 Considerações finais

Relatos das Escolas Plenas do estado de Mato Grosso e análises realizadas pela
Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino Médio sobre as ações desenvolvidas acerca
dos sonhos dos estudantes apontam a relevância das ações pedagógicas intencionais com o
Projeto de Vida, pois impactam positivamente na vida dos estudantes.
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Nas referidas escolas esse é desenvolvido como componente curricular, atribuído no
sistema para um único professor, no entanto toda equipe escolar se mobiliza nas ações que
remetem ao Projeto de Vida, assim como os professores dos outros componentes curriculares
também o fazem, pois o foco do trabalho está no desenvolvimento pleno do estudante,
tornando-o um cidadão crítico, consciente, capaz de tomar suas próprias decisões ao longo de
sua trajetória acadêmica, pessoal e social, contribuindo com a sociedade de forma auspiciosa.
É com esse propósito que se pretende desenvolver o Projeto de Vida no Novo Ensino
Médio, fomentando nos estudantes, escolhas que sejam realizadas de forma consciente,
balizadas em suas potencialidades, suas histórias, seus anseios, possibilitar ao estudante a
escolha de itinerário formativo tende a propiciar que este canalize suas potencialidades e
consequentemente que seu processo cognitivo evolua exponencialmente.
Ressaltamos os avanços que o trabalho com o Projeto de Vida proporciona aos
estudantes das Escolas Plenas do estado, a partir disso, a ampliação para a oferta do Projeto de
Vida enquanto componente curricular no Novo Ensino Médio se justifica. Considerando que a
Base Nacional Comum Curricular é um documento que norteia e normatiza as aprendizagens
essenciais para os estudantes fica evidenciado que o trabalho com o Projeto de Vida deve ser
desenvolvido por toda equipe escolar, que possui um objetivo único, o sucesso do estudante.
Nesta perspectiva a Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino Médio compreende
que o Projeto de Vida implantado nas Escolas de Educação em Tempo Integral proporciona
ao estudante o despertar e o praticar de ações protagonistas que tendem a fortalecer sua
formação, tanto cognitiva como socioemocional, propiciando sua formação integral.
Consideramos que essas contribuições, dentre outras, impulsionaram a expansão do Projeto
de Vida no Novo Ensino Médio; nesse sentido a Base Nacional Comum Curricular aponta a
necessidade do trabalho intencional com o Projeto de Vida, visto que é um documento a ser
seguido por todo território nacional.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: APRENDIZAGEM ATIVA E O
PROFESSOR COMO MEDIADOR EM SALA DE AULA
Silvania Rodrigues Farias - silvaniarsf@gmail.com
Vitoriana Morinigo - morinigodesouza2015@gmail.com
Resumo
Este relato de experiência traz reflexão sobre o uso da metodologia ativa em sala de aula desenvolvida pelos
professores do ensino fundamental no primeiro semestre de 2019, na escola estadual São José do município de
Pontes e Lacerda-MT. Deste modo o objetivo da pesquisa será a busca em resposta a problemática relacionada
em como os professores trabalham em sala de aula a aprendizagem ativa? E se esta metodologia de uma
aprendizagem ativa na pratica proporciona o conhecimento sistematizado e com s
ucesso ao sujeito aprendiz. No decorrer do trabalho utilizamos a metodologia de observação em sala de aula
nesta observação tivemos como foco principal o plano de aula, relação professor-aluno em sala de aula e caderno
de alunos e do professor regente e depoimento dos professores após a ação pedagógica utilizando a metodologia
ativa. Neste sentido podemos observar que os professores que planejam suas aulas com metodologias ativas e
realmente colocam em prática, percebe que os alunos interagem mais entre seus pares, buscam solução para as
atividades a serem desenvolvidas tendo assim uma aprendizagem sistematizada.
Palavras-chave: Metodologia ativa. Professor mediador. Conhecimento.

Introdução.

Quando pensamos em educação de qualidade com formação integral dos estudantes
devemos levar em consideração a aprendizagem ativas, nesta perspectiva para que possamos
ter sucesso na ação pedagógica em sala de aula é necessário que os educadores façam
planejamento coletivo e individual e este seja um mediador do conhecimento. Mas não é
possível ensinar algo sem partir de um conceito de como os estudantes aprendem. Sendo
assim:
O trabalho com as metodologias ativas, além de partir do pressuposto que o
estudante deve ser o protagonista da ação pedagógica, está alicerçado na
contextualização. O termo método, segundo dicionário etimológico, deriva do grego,
traz alguns significados importantes que necessitam ser retomados para esta
discussão. Além de pesquisa, busca e estudo sistemático (organizado), método pode
ser decomposto em dois sentidos principais, o primeiro traz a ideia de perseguição,
de estar atrás de algo, já o segundo destaca a ideia de um trajeto ou
caminho. (SEDUC/MT.2019)

Deste modo o objetivo da pesquisa será a busca em resposta a problemática
relacionada em como os professores trabalham em sala de aula a aprendizagem ativa? E se
esta aprendizagem na pratica proporciona o conhecimento sistematizado e com sucesso ao
sujeito aprendiz, para assim estimular de forma não só crítica, mas também lúdica,
metodologia que instiguem a aprendizagem dos estudantes. Luckesi, 2011, diz que:
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Ensinamos o ponderável, o que já conhecemos e dominamos: no entanto, para além
do ponderável, o educando pode também aprender o imponderável. Isso tem a ver
com sua forma de assimilar o que foi ensinado e ultrapassá-lo criticamente. Quando
cada educando assimila o que foi ensinado, é imponderável que ele pode fazer com
que aprendeu. Pode recriá-lo de muitas formas. Se não fosse assim, a ciência e a
cultura seriam sempre a mesmice. Cada experiência humana pode ser criada e
recriada de muitas e muitas formas. (LUCKESI, 2011, p.52)

Desta forma é necessário estar sempre a busca de metodologia que possam levar nosso
estudante a assimilar o conteúdo a ser aprendido, pois é de conhecimento teórico
metodológico que a profissão docente exige que os professores planejem suas aulas antes de
colocá-las em prática levando em consideração os objetivos a serem alcançados, conteúdos,
procedimentos didáticos e avaliação da aprendizagem para depois fazerem a transposição
didática em sala de aula com seus alunos, sabendo que o processo de ensino aprendizagem, se
constitui pelos processos de ensinar e o de aprender estreitamente relacionados aos sujeitos
que buscam esse processo.
Neste sentido utilizamos durante um período de quatro meses no ano de dois mil e
dezenove, a metodologia de observação direcionando os estudos no plano de aula, relação
professor-aluno em sala de aula e caderno de alunos e o caderno de campo do professor
regente em sala de aula e entrevista com os professores sobre metodologia ativa. Tendo como
aporte teórico as literaturas de Luckesi, Avaliação da aprendizagem componente do ato
pedagógico, Libâneo Didática, Zabala, A prática educativa como ensinar entre outros.
Assim o trabalho com o tema, A aprendizagem ativa e o professor como mediador, se
justifica pela importância que o tema representa no processo educacional e ao ensino
aprendizagem com o aprender fazendo na forma colaborativa com a mediação do professor.

1. Concepção sobre o ensino e a aprendizagem ativa

É de conhecimento que o processo ensino aprendizagem são ações muito complexa
exercida pelos educadores, certamente mais complexa do que qualquer outra profissão, mais
esse fator leva os educadores a buscarem leituras e a utilizarem mais referenciais teóricometodológicos que ajudem a interpretar a dinamização em sala de aula e a entender esse
mundo de informações vivenciadas por todos no século XXI. Neste sentido Zabala (2010)
leva a reflexão sobre a necessidade de meios teóricos que contribuam para que análise da
prática seja verdadeiramente reflexiva. O autor ainda afirma que:
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Portanto, ao responder à pergunta” o que deve se aprender? “Deveremos falar de
conteúdos de natureza muito variada: dados, habilidades, técnicas, atitudes,
conceitos, etc. Das diferentes formas de classificar esta diversidade de conteúdo,
Coll(1986) propõe uma que, como veremos, tem uma grande potencialidade
explicatva dos fenômenos educativos. Este autor agrupa os conteúdos segundo
sejam conceituais, procedimentais ou atitudinais. Esta classificação corresponde
respectivamente às perguntas “o se deve saber? ”, “o que deve saber fazer? ” e
“como se deve ser?”, com o fim de alcançar as capacidades propostas nas
finalidades educacionais. (ZABALA, 2010, p. 30-31)

Quando queremos que os nossos alunos aprendam é necessário entender os elementos
que influenciam no desenvolvimento da capacidade de aprender, primeiramente, para que haja
aprendizagem é preciso que o educador desenvolva , no estudante o aprendizado dos verbos
querer e aprender, de modo a motivar para conjugá-los assim: eu quero aprender, com esta
ação resultara uma série de atitudes como interesse, motivação, atenção, compreensão,
participação e expectativa de aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser pessoa. Para
Libâneo:

É fora de dúvida que a aprendizagem do aluno é, também, suscitada pelos seus
interesses e necessidades. Entretanto, quando ela se baseia na experiência
espontânea, os resultados são casuais, dispersos, não sistematizados, a escola deve
fazer muito mais do que isso, pois sua função é introduzir os alunos nos domínios do
conhecimentos sistematizados, habilidades e hábitos para que, por meio deles,
desenvolvam suas capacidades mentais. Por isso, a atividade de estudo deve ser
sistematicamente dirigida e orientada. (LIBÂNEO, 2013, p. 113)

Neste processo de aprender o educador é fundamental, ele que fara ações planejadas
que serão executadas pelos estudantes sendo ele o mediador e orientador do conhecimento
sistematizado que levem o educando a serem ativos, pois é pela atividade que o ser humano
aprende, no entanto, o educador tem que ter o conhecimento teórico metodológico do que se
ensina assim terá facilidades em suas ações em sala de aula ou no ambiente escolar.
O outro elemento importante na busca pelo conhecimento, diz respeito às
competências e habilidades, no que poderíamos chamar, simplesmente, de desenvolvimento
de aptidões cognitivas e procedimentais. Quem aprende a ser competente, desenvolve um
interesse especial de aprender. Neste contexto Libâneo afirma que:(...) O objetivo do processo
de ensino e de educação é que todas as crianças desenvolvam suas capacidades físicas e
intelectuais, seu pensamento independente e criativo, tendo em vista tarefa teórica e práticas,
de modo que se preparem positivamente para a vida social (...), (LIBÂNEO, 2013, p.223,)
Neste sentido para buscar o desenvolvimento das capacidades e habilidades do
educando os educadores devem levar conhecimento para sala de aula com metodologias onde

3298

leve os alunos argumentar em grupos, onde pratique esse conhecimento aprendido de forma
que possa interagir com seus pares e na vivência com o outro.
Ainda neste direcionamento deve-se levar em consideração a aprendizagem de
conteúdo. Para tanto, a construção de um plano de aula deve estar pautada em conteúdos
atualizados e bem estruturados que é fundamental para que o aluno desenvolva sua
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos
valores em que se fundamenta a sociedade, conforme o que determina o artigo 32 da LDB.
Para que possamos pensar todos os elementos importantes para o conhecimento é
necessário que o professor se considere um mediar no ensino, que se coloque entre o aluno e a
aprendizagem. A primeira qualidade para que isso aconteça é a quebra do paradigma
do professor como detentor de todo o saber. É necessário, portanto, despir-se do antigo papel
e confiar na nova roupagem. Neste sentido Luckesi (2011) alerta que:
Como vimos, tomando de empréstimo a David Boadella sua compreensão dos
princípios que regem o desenvolvimento humano (principio formativo e
organizativo), a organização do “eu” de cada uma de nós se dá pelo suporte do
princípio organizativo, que, na escola nada mais é do que o papel do educador. Para
ocupar esse lugar, o educador “ deve ser o adulto da relação pedagógica”, isto é, “ser
o mediador da formação do educando”. (LUCKESI,2011, P.132)

Sendo assim percebe-se que mediar é promover metodologia para que a informação
se transforme em conhecimento e gere novas aprendizagens, não basta objetivar, é necessário
fazer boas perguntas, considerar as experiências educativas que o aluno traz, entende-se aqui,
a aprendizagem extrapolando a escola. O professor tem um papel fundamental na construção
de novos saberes, onde o conhecimento descentraliza-se e flui havendo um encontro
democrático e afetivo: Efetivo em que os dois, professor e aluno aprendam juntos.

2. Um olhar sobre o Plano de aula e ação pedagógica em sala do
mediador do conhecimento

professor como

Ser professor é saber que as pessoas aprendem melhor quando interagem com o outro
e com o objeto de aprendizagem, utilizando-se da linguagem. Portando, para

executar isto

em sala de aula é preciso planejar, ou seja, dispor de tempo para preparar e pensar em ações e
experimentos que busquem desenvolver diferentes habilidades em nossos educandos. Por isso
a importância de conhecer tanto a quem pretende ensinar, e também como ensinar. Segundo
Libâneo:
Devemos entender o processo de ensino como o conjunto de atividades organizadas
do professor dos alunos, visando alcançar determinados resultados (domínio de
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conhecimentos e desenvolvimentos das capacidades cognitivas), tendo como ponto
de partida o nível atual de conhecimentos, experiências e de Desenvolvimento
mental dos alunos. (LIBÂNEO, 2013, p.84)

Assim sendo em nossa unidade de ensino, são utilizadas como ponto de partida para
desenvolvimentos das ações pedagógicas as avaliações diagnósticas que nos possibilitam,
através de gráficos, uma visão mais ampla de cada realidade encontrada na sala de aula. Isso
nos permite um trabalho voltado diretamente as dificuldades ou avanços encontrados no
ensino e aprendizagem dos estudantes no início do ano letivo. Temos também como
metodologia de gestão da unidade escolar a realização de reuniões pedagógicas semanais
(coletivas) por ciclo ou por área do conhecimento que permitem o planejamento das ações,
reflexões por grupo de trabalho dos docentes, promovendo assim a construção do
conhecimento com atividades capazes de estimular e exercitar a curiosidade dos alunos,
valorizando também a diversidade presentes nas salas de aula. Para Libâneo o planejamento
escolar é:
O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das
atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos
objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de
ensino. O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é
também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.
(Libâneo, 2013, p. 245)

Neste sentido o pensar coletivo sobre o que vamos propor, alinhados aos objetivos a
serem alcançados em cada turma e ciclo, torna ainda mais valoroso quando há interação entre
os professores, pois nesse planejar são pensadas ações e estratégias com o uso de materiais
diversificados, servindo de apoio, para que o aluno possa compreender melhor como se dá a
construção do conhecimento. Para tanto, torna-se imprescindível para que ele perceba a
interligação existente entre os saberes e que o saber está pautado, principalmente na evolução
das experiências vividas historicamente. Além disso, elaborar e planejar ações pensadas no
desenvolvimento ativo da criança e adolescentes onde ele é o personagem principal da ação
de aprender, com oportunidade de vivenciar momentos de criação, reflexão e ação, permitindo
que eles compreendam determinados conceitos, entendendo seus princípios e funcionalidades
para assim sistematizar o conhecimento.
Com essa metodologia de gestão escolar na ação pedagógica nos permite, enquanto
coordenadoras, acompanhar os trabalhos, pois é possível observar e perceber de forma
bastante clara e objetiva que quando os educadores planejam, discutem, organizam com mais
detalhes, apoiando se nos materiais de apoio, visando um aprendizado de qualidade para seus
educandos os resultados de seus trabalhos são extremamente positivos. Observamos no dia a
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dia de nossa escola e em sala de aula o uso de diferentes estratégias e uma das que queremos
compartilhar é a acolhida dos alunos realizada pela professora Quitéria Barbosa da Silva do 1º
ano, primeiro ciclo, que recebe as crianças na porta da sala com diferentes formas de
cumprimento. Essa estratégia é divertida, prazerosa e chama atenção de todos que tem a
oportunidade de acompanhar. As crianças entram em sala sempre com muita alegria,
demonstrando o carinho e respeito da professora para com a turma e com cada aluno de forma
individual.
Acompanhamos também o trabalho feito com a leitura deleite da maioria das nossas
professoras. O momento da leitura é sem dúvida um dos momentos mais importantes,
significativos e encantadores da aula e nós, enquanto escola, temos percebido grandes
avanços no que diz respeito a participação de nossos alunos no desenvolvimento dos objetivos
que tratam do uso da oralidade. Também temos visto e acompanhado diariamente práticas
diferenciadas, onde professores buscam trabalhar de forma colaborativa com outros
professores. Professores de áreas distintas estão buscando parceria e ao mesmo tempo,
oferecendo ajuda e apoio ao colega. Os professores estão indo até a sala do outro para ensinar
conceitos para as crianças, despertando sonhos e encantando-as, sendo realmente um
professor mediador do conhecimento.
Não podemos deixar de destacar aqui a nossa principal preocupação, enquanto
gestores na ação pedagógica, que é a de estarmos sempre atentos a todas as mudanças
ocorridas na educação e também deixar claro que trabalhamos com um grupo de profissionais
que se dedicam, que buscam participar das leituras e reflexões sobre os mais diversos temas
que recebemos e que necessitam das nossas reflexões e opiniões.
Para tanto ao propormos as ações pedagógicas como coordenadora da unidade escolar,
sempre temos como apoio teórico metodológico os documentos do estado de MT, os de nível
nacional (BNCC), os resultados das avaliações externas e internas, os diagnósticos realizados
junto as turmas, nossas anotações dos conselhos de classe, as orientações e acompanhamento
dos professores do CEFAPRO e relatos do dia a dia, pois o estado com a implementação de
um currículo já alinhado ao BNCC, traz concepções voltadas para uma aprendizagem ativa
tendo o professore como mediador do conhecimento, e este exige mudanças dos professores
em suas ações pedagógicas
Com essas dinâmicas desenvolvidas na escola, temos como objetivo inserir cada vez
mais nossos professores no uso de uma didática criativa, ativa, acolhedora e participativa.
Para tanto, é necessário pensarmos no aprendizado que queremos para nossos educandos, para
cada ciclo, visando atender a cada um em seu processo de aprendizagem, ou seja, é necessário
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organizar nossas ações em relação as nossas prioridades no ensino de cada ano. O que
devemos introduzir, trabalhar ou consolidar, não se esquecendo que temos em cada uma das
salas alunos em diferentes estágios de conhecimento como: alunos com desafios de
aprendizagem, alunos com necessidades especiais que precisam de maior tempo para concluir
suas atividades, apoiando-se muitas vezes nos materiais de apoio e que além do horário
normal de aula, recebem aulas nas salas de recursos e laboratório de aprendizagem.
Ao longo desses dias, junto a gestão, temos vivenciado e acompanhado experiências
inovadoras e encantadoras, onde crianças e adolescentes tem tido a oportunidade de expressar
seus saberes através de diferentes formas, nos mais diversos planos de trabalho elaborados
pelos nossos professores. Momentos de grandes descobertas, de superação, principalmente
por parte de alguns alunos que possuem laudo médico, atestando seu grau de dificuldade e
especificidade. Por isso, acreditamos que o fazer pedagógico pautado na experimentação, na
promoção da construção do conhecimento, na coletividade entre os professores e
coordenadores, possibilita e garante a oportunidade do aprender fazendo a todos sem distinção
e permite ao professor enxergar em cada um seu verdadeiro talento e além de tudo despertar a
vontade de aprender. De acordo com Zabala:
Zabala (1998), por exemplo, mostra que a prática educativa implica uma mudança
nos conteúdos e nos modos de avaliar, ao considerar as finalidades do ensino, que
deve estar deve estar de acordo com um modelo centrado na formação integral da
pessoa. Ainda de acordo com o autor, a proposta curricular deve-se fundamentar em
projetos de intervenção adaptados às necessidades de sua realidade educativa, estilo
profissional, propostas singulares e com previsão de recursos variados, de modo a
integrar as unidades de aprendizagem construídas pelos professores. (Apud,
CAMARGO E DAROS, 2018, P. 10)

Assim faz-se ênfase em uma de nossas recentes apresentações de seminário com
elaboração de vídeo e maquete que nos deixaram encantadas, pois acompanhamos o trabalho
de um aluno autista que brilhou em todas as formas de execução de seu apender. Ele brilhou
desde o início, da escolha do tema ao término das apresentações, nos permitindo conhecer em
detalhe cada parte do seu trabalho. Um espetáculo para quem acredita e reconhece que cada
um de nós somos capazes de aprender, principalmente se temos a oportunidade de fazê-lo.
Dessa forma, acreditamos que a possibilidade de aprender fazendo está intimamente ligada a
oportunidade de poder vivenciar experiências, onde cada um é capaz de demonstrar o que
sabe, aprendendo o que ainda precisa saber. Desta feira Luckesi, 2011diz que:
Na prática pedagógica, educador e educando são dois sujeitos de uma relação, cada
um com um papel específico e com um nível de maturidade diferenciado. Ao menos
assim deve ser. O educando tem o encargo de aprender e desenvolver-se, e o
educador, de ensinar e dar suporte ao seu desenvolvimento. Do ponto de vista
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humano, como cidadão, ambos são sujeitos de iguais direitos e deveres; contudo, do
ponto de vista pedagógico, no contexto da prática educativa escolar, ambos têm
papéis diferentes. (LUCKESI, 2011, p.133)

Logo é interessante referendar que uma relação de proximidade saudável e de parceria
pode influenciar positivamente a relação professor e alunos embasados na confiança, nos
diálogos sendo possível formar uma avaliação contínua dos conhecimentos dos mesmos para
assim o professor mediar o conhecimento necessários aos educandos descentralizando o
ensino da figura do professor e trazendo um papel mais ativo e participativo para as crianças e
adolescentes através da metodologia tiva.

3.Conclusão
Em meio a tantas alternativas que temos hoje em relação ao meio tecnológicos, cabe
ao professor e/ou educador escolher o que se adéqua melhor em sua disciplina para ensinar no
dia-a-dia para os alunos nas diversidades em sala de aula. E que essa escolha possa trazer a
todo o aprendizado e conhecimento, tornando a sala de aula um mundo mais interativo e
prático que busca a relação entre o aprender e o ensinar.
Educar no século XXI é um desafio, pois temos uma era digital e com educação
inclusiva, mas podemos fazer adaptações, procurando novas metodologias que comtemple a
todos (a) para isso a aprendizagem ativa vem de encontro a essas diversidades do século XXI,
cada vez mais pode ser um ponto de partida e de chegada, um espaço importante, que
combina com outros espaços para ampliar as possibilidades de atividades de aprendizagem.
Para a organização de um trabalho com aprendizagem ativa deve-se respeitar pontos
como a realidade dos educandos, pois é dela que a aprendizagem fara sentido, sensibilizá-los
para aprender, buscar a teorização para o objeto do conhecimento a ser ensinado, hipótese de
solução sobre o objeto de conhecimento isso após a teorização e por fim colocar em prática o
que foi ensinado onde o estudante criar algo para resolver o que foi aprendido.
Por fim, incutir no aluno as diversas ações metodológicas para resolver uma situação
problema daquilo que foi ensinado, utilizando um simples celular como ferramenta, um
seminário, um jogo pedagógico, uma leitura de leite uma, gravação para explicar o assunto
aprendido, uma linguagem gráfica, fotográfica, uma situação problema, ou gêneros textuais e
outros métodos, servem de alerta para nós professores, que precisarmos aprender a gerenciar
vários espaços interligados de forma aberta, equilibrada e inovadora, pois só assim
avançaremos de verdade e poderemos falar de aprendizagem sistematizada e de qualidade na
educação.
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Espera-se que este relato de experiência sirva como ponto de apoio nas ações didáticas
dos companheiros que atuam na educação e que buscam novos caminhos para que realmente
seus alunos aprendam, pois, o objetivo da pesquisa em busca da resposta sobre a problemática
relacionada em como os professores trabalham em sala de aula a aprendizagem ativa? E se
esta aprendizagem na pratica proporciona o conhecimento sistematizado e com sucesso ao
sujeito aprendiz, foi concretizada com sucesso pois confirmamos que com uma aprendizagem
ativa é possível através da metodologia ativa. Deste modo é importante salientar que por meio
da vontade e do trabalho comprometido com a construção de uma sociedade mais ética é
possível construir modificações significativas em nosso ser e atuar no mundo, assim como em
nossa profissão.
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Resumo:
Este resumo apresentará a organização da hora-função, Produção Pedagógica e Produção Científica, da E.E.
Manoel Gomes que oferta o ensino fundamental do 1º e 9º ano em tempo integral em adesão ao modelo da
Escola Plena em 2018. O objetivo do relato é evidenciar as contribuições do espaço diferenciado à formação
continuada do professor, transformando-o como pesquisador em busca de novas estratégias e metodologias para
melhorar a sua prática de ensino em prol de ofertar aos estudantes uma educação com qualidade; ao mesmo
tempo proporcionar uma reflexão quanto aos desafios enfrentados pelos professores, em particular os das áreas
de Ciências Humanas no atendimento aos alunos que apresentam dificuldades de leitura, interpretação e escrita.
e No decorrer do texto é possível observar como ocorre este atendimento ao estudante e quais as atividades
desenvolvidas na hora-função “Produção Pedagógica”; além de apresentar como o momento de Produção
Científica tem contribuído para mudanças de paradigmas do professor, na compreensão que é preciso
constantemente exercitar o ato de reflexão/ação/reflexão. Ainda, de forma tímida, os resultados são apontados
quanto ao avanço da aprendizagem dos alunos. Assim, como a relevância da hora função para o professor com
vistas na mudança de sua prática em busca de enriquecer o processo de ensino- aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Produção Pedagógica. Produção Científica. Ensino-aprendizagem.

1 Introdução

A Escola Estadual Manoel Gomes, localizada no bairro da Manga, no município de
Várzea Grande, em 2018, passa a ofertar o ensino fundamental do 1º ao 9º ano em tempo
integral, vinculando ao Projeto Escola Plena. A Lei Estadual nº 10.622 em 24 de outubro de
2017 institui o Projeto Escola Plena vinculada ao Pró-Escola, com diretrizes para o
funcionamento e organização das escolas de ensino médio em tempo integral no Estado de
Mato Grosso com a proposição de um modelo pedagógico inovador na didática-pedagógica
ao processo de ensino aprendizagem.
O modelo pedagógico tem sua base fundamentada nos Princípios Educativos da
Escola Plena (Protagonismo, Quatro Pilares da Educação, Educação Interdimencional,
Pedagógica da Presença), as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso – OCs e o
Documento de Referência Curricular do Estado de Mato Grosso – DRC, com vista na
promoção da construção de um currículo que atenda as necessidade de aprendizagem do aluno
e as necessidades formativas quanto as práticas de ensino do professore na ótica da reflexão
ação-reflexição-ação.
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Partindo dessa perspectiva, a Escola Plena amplia a carga horária do estudantes e
também a do professor, podendo ter sua jornada de trabalho com até 40h51 semanais,
distribuída em 20h em regência, 10h atividades e 10h hora-função, sendo que desta horafunção 60% se destina à produção pedagógica e 40% à produção científica. Essa organização
tem por objetivo dar condições ao professor em atender o estudante com dificuldade de
aprendizagem de forma mais humanizada, além de permitir um tempo maior para que o
professe busque, por meio estudos, aporte teóricos para melhorar sua prática de ensino
garantindo ao estudante o ensino e a aprendizagem.
É nessa perspectiva, o modelo da Escola Plena foi concebida para
[...] atua de forma a garantir educação de qualidade para todos, independentemente
de toda e qualquer circunstância que possa acometer a criança, adolescente ou o
jovem. Este modelo de Escola se vale de pesquisas para saber quem são os sujeitos
que compõem seu grupo para dar-lhes condições para a formação de estudantes
autônomos, solidários e competentes. (MATO GROSSO, 2019, p.7)

Assim, este relato tem a pretensão de apresentar a organização do funcionamento da
hora-função dos professores da área das Ciências Humanas desta Escola, ancorada nos
pensamentos de Freire (1996 ) da necessidade do professor ser um pesquisador, e os
resultados que almejam ser alcançados pelos professores.

2 Organização e acompanhamento da hora-função: produção pedagógica e produção
científica

Declarar disponibilidade para atribuir até 40 horas na Escola Plena é um dos
requisitos e exigência disposto no Edital de Seleção Simplificado Interno das Escolas de
Ensino em Tempo Integral, publicado no site da Seduc no dia 13/11/2018. Tal exigência é
necessária, uma vez que o modelo pedagógico dispõe de uma organização de tempo diferente
das escola de tempo parcial, permitindo ao professor, por meio da hora-função, ter mais
tempo para planejar atividades diferenciadas para o atendimento ao estudante, de forma
individualizada; colaborar na viés da interdisciplinaridade nas disciplinas eletivas52, tutorear o
alunos acompanhando-o nos aspectos acadêmicos e pessoal no momento da Produção
Pedagógica; e formar grupos de pesquisar, na hora da Produção Científica, destinando 40%

51

A carga horária de atribuição de 40% horas ao professor contratado está atrelado ao número de turmas
formadas pela escola no início do ano letivo.
52
Disciplinas Eletivas é um dos componentes da parte diversificada da matriz curricular da Escola Plena,
voltada para um trabalho interdisicplinar.
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das 10h

hora função para estudos de temas que vão ao encontro das necessidade de

aprendizagem do Estudantes da prática do docente, num processo de transposição didática.
De acordo as orientações do Projeto Pedagógico da Educação em Tempo Integral da
Escola Plena essa divisão de tempo na fora função em Produção Pedagógica e Produção
Científica gira em torno do adentimento das necessidades de aprendizagem do estudante, em
consonância dom o Projeto Pedagógico da Escola.
A produção pedagógica é o espaço tempo para levantamento e estudos de dados
obtidos em diagnósticos realizados para acompanhamento e desenvolvimento de
atividades para/com os estudantes que apresentam necessidades formativas da turma
em que o professor atua, bem como para ampliação e potencialização de
aprendizagens de outros estudantes. Já a produção científica é específica para o
desenvolvimento de atividades de pesquisa e produção que tenham como objetivo
enriquecer o processo de ensino e aprendizagem e que integre o Projeto Político
Pedagógico da Escola Plena. (MATO GROSSO, 2019, p. 92)

No primeiro bimestre, as orientadoras de áreas, juntamente com os professores
organizaram o momento da hora-função quanto à Produção Pedagógica, elaborando um
cronograma de atividades do professor para: atendimento presencial dos estudantes com
dificuldade de aprendizagem, a partir de um diagnóstico; elaboração de materiais, momento
para participar nas eletivas e preparar atividades pedagógicas específicas para atender as
dificuldades dos alunos. Quanto a Produção Científica, a equipe escolar decidiu formar
grupos de estudos por área de conhecimento, ficando à critério dos professores pedagogos
atribuídos na parte diversificada participar dos grupos, cujo o tema viria ao encontro das
necessidade de apendizagem dos alunos dos anos iniciais.
Desta forma, na área de Ciências Humanas formou um grupo composto pelos
professores dos dois componentes curriculares e pela professora do Projeto Educativo
Cultural 53.
O acompanhamento das atividades na hora-função é realizado pelas orientadoras de
áreas por meio de instrumentos de monitoramento. Para a Produção Pedagógica o professor
preenche uma ficha onde registra os métodos avaliativos utilizados, a quantidade de
estudantes atendidos durante o bimestre, as intervenções realizadas e os resultados. Já na
Produção Científica, o professor preenche uma ficha de monitoramento informando as
atividades de estudo e pesquisa realizadas durante o bimestre.

53

Projeto Educativo Cultural é um componente curricular na matriz na parte diversificada, cujo objetivo é
realização de um trabalho indisciplinar articulado com a base nacional comum no desenvolvimento do processo
de constituição da identidade do ser human. Para este componente no ensino fundamental o pedagogo pode ser
atribuido, de acordo com as orientações da Coordendoria de Desenvolvimento do Ensino Médio –
CDEM/SEDUC.
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3 O diagnóstico da área de Ciências Humanas: desafios

Nas primeiras semanas de aula, por meio de atividades e sob orientação da orientadora
da área de Ciências Humanas, realizou-se um diagnóstico quanto as dificuldades de
aprendizagem dos estudantes nessa área de conhecimento e do componente da parte
diversificada Projeto Educativo Cultural. O resultado desse diagnóstico foi desafiador aos
professores de História e Geografia, pois 70% dos estudantes apresentaram dificuldades de

leitura, interpretação , produção de textos e alfabetização.
Após o diagnóstico. A indagação: Como, professores das área de Humanas, sem
formação na área de alfabetização, iria atender os alunos com dificuldades significativas no
campo da leitura, escrita e alfabetização? Segundo a teórica Soares (1998) o desenvolvimento
da capacidade do sujeito em se comunicar em um determinado contexto ocorre em detrimento
do domínio da leitura e a escrita. Nesta linha teórica da autora, entendemos que a
aprendizagem fica, de certa fora, comprometida, quando o estudante apresenta muita
dificuldade em ler, interpretar e produzir texto com coerência, apesar de entender que “ a
leitura de mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 2011, p. 19).
Era preciso que os professores de História e Geografia entendessem como o estudante
se apropria da escrita.

Desta forma, formou-se um grupo de pesquisa na hora-função,

Produção Científica, para estudar o tema voltado à alfabetização durante o primeiro semestre.
Durante o primeiro bimestre o grupo lançou mão do levantamento bibliográfico, leituras de
artigos e outros materiais que pudessem dar um aporte teórico para compreender o fenômeno.
A partir dos estudos, e na medida que o professor compreendia melhor o processo de
alfabetização, elaborava seu planejamento com atividades que pudesse atender melhor as
necessidades dos estudantes no momento da hora-unção, Produção Pedagógica.
Cada professor adotou critérios para selecionar a quantidade de alunos a serem
atendimentos. Em História, por exemplo, foram atendidos apenas três estudantes do 7º ano, e
os critérios adotados foram: aluno com muita dificuldade de leitura, produção e interpretação;
ser atendido primeiro os estudantes dos terceiro ciclo. As atividades planejadas foram: leitura
de história literárias feita pelo professor; recontagem da leitura pelo estudante e produção de
pequenas histórias; no entanto, o resultado não foi esperado, pois houve pouca interação com
as atividades de leitura, indica a necessidade do professor buscar um pouco mais de teoria,
para realizar a transposição de aula. Quanto ao componente curricular de Projeto Educativo
Cultural, a professora atribuída, por ser pedagoga, conseguiu desenvolver atividades que
atendessem as necessidade dos estudantes.
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É importante ressaltar que as 60% horas, das 10h da hora função para Produção
Científica, não destina exclusivamente ao atendimento direto dos alunos com necessidades de
aprendizagem, outras atividades pedagógicas que estão ligadas direta ou indiretamente a este
atendimento também são realizadas, e por este motivo os alunos que ainda não apresentaram
resultados satisfatório no decorrer no primeiro bimestre continuam sendo atendidos neste
segundo bimestre.

8 Considerações finais e/ou conclusões

Tanto a Produção Pedagógica quanto a Produção Científica são espaços, no modelo da
Escola Plena, relevantes para atender a necessidade formativa dos alunos e da prática de
ensino do professor. Este movimento dialético da ação-reflexão-ação possibilita ao professor
aprofundar seus conhecimentos, encontrar estratégias, metodologias no apoio da prática de
ensino para que os estudantes relacionem seus conhecimentos já adquiridos com os que lhe
são apresentados para a construção de sua formação integral, humanizada e crítica.
Porém, o fato de repensar a prática, sair do comodismo e se tornar um pesquisar em
busca de conhecimentos que não fazem parte do seu campo de atuação, caraterizou um grande
desafio para este grupo dos professores da área das Ciências Humanas da EE Manoel Gomes.
No entanto, os momentos de estudos realizados, no movimento dinâmico de
transformar a teoria em prática, estão contribuindo para que os professores tenham um novo
olhar, quebrando alguns paradigmas quanto ao papel do ensino de História e Geografia, além
de possibilitar o (re)pensar a formação “na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática forma crítica a práxis de ensino” (FREIRE,
1996, p. 43).
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TEMPO E TEMPORALIDADE: A ESCOLA COMO UM
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Resumo:
Este artigo compreende parte do estudo bibliográfico que compõe a tese de doutoramento que propõe analisar a
política curricular do município de Cuiabá-MT, com foco nas implicações entre tempo e temporalidade para o
currículo organizado por ciclos de formação humana. Discute-se dimensões do tempo numa abordagem
sociológica. Argumenta-se a noção de tempo como elemento estrutural e estruturante da cultura escolar, isto é, a
escola como teatro cognitivo e/ou um cronosistema que organizam os atos que regulam os processos e os tempos
de formação. Sinaliza-se que que a compreensão da pluralidade do tempo e a noção de tempo escolar como uma
construção histórica potencializa as análises de políticas educacionais com foco na discussão sobre tempo e
temporalidade no currículo.
Palavras-chave: Tempo e Temporalidade. Políticas Educacionais. Tempo Escolar.

1 Introdução
Podemos falar sobre o tempo em diferentes perspectivas teórica-metodológicas. O
tempo compreende diferentes dimensões, identificamos quatro delas: a dimensão físicomatemática; a social, a bio-psíquico e a fenomenológica54. Nessa lógica, estamos admitindo
uma pluralidade de tempos, que podem constituir-se de tempo prescrito, tempo vivido ou
tempo a ser seguido; tempo livre ou tempo controlado; tempo em curso ou o recordado;
tempo medido ou o tempo subjetivo; tempo que vai, que fica, ou tempo que esvai.
Quando pensamos sobre o tempo, especificamente em relação ao âmbito escolar,
consequentemente nos vem à tona o ano letivo, os horários ou grades curriculares,
calendários, horas de aula, tempo de recreio, período de avaliações ou provas, o tempo da
reprovação, o tempo do silêncio, férias, entre outras coisas mais.
No contexto da escola, também podemos pensar sobre o tempo das atividades para
conhecer os estilos de vida; o tempo da aprendizagem, o tempo; tempo da política ou para as
reformas educativas; o tempo de qualidade; o tempo laboral do professor ou o tempo da sua
formação. Todos esses são exemplos que aludem à dimensão do tempo físico, a medida do
tempo, que, por conseguinte, faz alusão a sua distribuição, sucessão, datação ou fixação,
ordem, sequência, ritmo...

54

Gimeno Sacristan (2008) na obra “El Valor del tempo em educación” apresenta as quatro dimensões do tempo
de forma mais bem detalhada.
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Essas são algumas referências básicas para o pensamento tecnificado moderno acerca
do tempo em educação. Todavia, não as poderemos entender se não se considerar o que
significam pois, „[...] a escolaridade, com seus horários e calendários, com seus rituais, é um
instrumento racionalizador uma vez que tem sido, em boa parte, fruto da racionalidade
moderna” e, “a mesma escolarização se converteu em um importante aparato da racionalidade
que regula o tempo psicológico dos sujeitos e do tempo social das sociedades modernas”
(SACRISTÀN, 2008, pp. 19-20).
Nesta comunicação enfatiza-se a centralidade do tempo nas políticas educativas,
compreendendo-o como um dos elementos estruturantes da cultura escolar. Em função do
resultado da pesquisa de mestrado, na qual delimita-se como objeto de estudo, conhecimento
e as relações de poder na política de currículo da rede pública municipal de ensino de CuiabáMT (MOURA, 2014), constrói-se um percurso de pesquisa voltado o para a discussão sobre
tempo e temporalidade na referida política, que culminou nos estudos de doutoramento. O
texto compõe parte do estudo bibliográfico que se realizou para atingir os objetivos propostos
na tese, os quais consistem em problematizar e evidenciar como alguns atores da política
vivenciam as implicações entre tempo e temporalidade. Argumenta-se a noção de tempo
como elemento estrutural e estruturante da cultura escolar, isto é, a escola como teatro
cognitivo e/ou um cronosistema que organizam os atos que regulam os processos e os tempos
de formação (ESCOLANO BENITO, 2008). Sinaliza-se que a compreensão da pluralidade do
tempo e a noção de tempo escolar como uma construção histórica potencializa as análises de
políticas educacionais com foco na discussão sobre tempo e temporalidade no currículo.

2 Evidências históricas
As evidências históricas apresentadas baseiam nos estudos de Escolano Benito;
Hernandez Díaz (2008). O primeiro autor destaca o tempo escolar como uma invenção e o
segundo discute a jornada escolar a partir de um recorte temporal desde 1838 até o período de
2008, ambos retratam o contexto espanhol.
De modo geral, as argumentações construídas corroboram com a ideia de que o tempo
escolar tem uma historicidade, articula-se com a história da infância e da família e, sobretudo,
se confunde com a própria história da educação.
A fim de fundamentar a ideia de que a o tempo escolar se constitui como uma
invenção e, também como um constructo social, delineia-se uma linha temporal, considerando
o tempo numa perspectiva física, mas não linear.
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Ressalta-se que nem sempre houve um tempo escolar preciso e definido e, nem em
todas as partes do mundo se entendia o mesmo por temporalização da atividade desenvolvida
na escola. Nessa perspectiva, “o tempo escolar vai se construindo e, se modifica, à medida
que se define em cada país a estrutura do sistema geral escolar derivado da era das revoluções,
originariamente na Europa e, mais tarde exportado para outros continentes” (HERNANDEZ
DÍAS, 2008, p. 55, tradução nossa).
As atividades escolares, tal como a conhecemos hoje, começa ser regulamentada no
Ocidente em função dos tempos naturais e das estações do ano, de fatores geográficos, de
tradições culturais, de necessidades de uso da força do trabalho infantil nas sociedades rurais
e, também em função dos tempos litúrgicos marcados pelas diferentes confissões religiosas e,
pela necessidade de se construir imaginários e identidades nacionais.
Com isso, Hernandez Días (2008) afirma que, o desenvolvimento do currículo, eixo da
atividade escolar, portanto se converte em duas categorias imprescindíveis, complementárias
e necessárias entre si, o espaço e o tempo, tanto no plano individual como na organização de
atividades coletivas.
Elege-se alguns marcos históricos que evidenciam a construção social do tempo
escolar. Nos anos de 1838 demarca-se o período em que se considera que houve uma
obsessão formal pelo uso do tempo escolar como elemento de controle, que não coincidia com
as práticas efetivas de assistência aos centros educativos, foi uma consistente no regime
liberal.
Volta-se um pouco mais no tempo para registrar que nos anos de 1812 surge e se
consolida o sistema educativo espanhol, contexto este marcado por concepções do Novo
Estado Liberal emergente.
Regressando um pouco mais na história, cerca de 300 anos antes, por volta dos anos
1586, o ratio studiorum jesuítica era o modelo que regulava a vida acadêmica, o currículo e o
horário dos colégios de humanidades.
Registra-se que no ano de 1780 marca o início e regulação do horário de cada dia nas
escolas de primeiras letras na Espanha- era o tempo reformador do ilustrado rei Carlos III. No
texto lê-se:
Al texto titulado “Estatutos del Colégio Académico del noble arte de
primeras letras”, de la fecha antes citada, se debe uma jornada escolar de
cuatro horas de mañana y otras cuatro de tarde, asi como la distibución
semanal de días lectivos, en la que los jueves y sábados eran de asueto,
además de la fiesta dominical (HERNANDEZ DÍAZ, 2008, p. 58).
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Com a proeminente ascensão dos liberais e a queda do absolutismo (1833), vislumbrase uma nova era política, mas também social e organizativa para a escola primária e para a
cultura dos espanhóis. Contudo, não há triunfo do pensamento progressista, portanto, em 1834
ocorre apenas alternâncias normativas devido os setores de resistência à mudança política
estrutural, adeptos do antigo modelo estamental.
Somente a partir dos anos de 1838 ascende um novo processo educativo de modo que
se constrói passos sólidos na organização da rede de escolas primárias. Nesse período surgem
as escolas para meninas; berçários; escolas de adultos, devido a altas taxas de iletrados;
formação de professores nas Escolas Normais; surgem também a prensa pedagógica
especializada para defesa de formação dos professores.
Esse regulamento de 1838 é também conhecido como o Reglamento Pablo Montesino,
fazendo alusão a um político liberal que viveu no exílio em outros países da Europa (França,
Inglaterra e Alemanha). Suas observações sobre o sistema de organização escolar são
determinantes para articular o modelo de organização temporal das escolas primárias na
Espanha.
Segundo Hernandez Díaz (2008, p 59-60), o Regulamento Pablo Montesino trata do
tempo escolar, especificando calendário da escola primária. Não havia férias, somente os dias
de feriado, domingos e tardes de quinta-feira eram livres. As prefeituras podiam
estabelecerem outros dias de férias, em função dos trabalhos da agricultura e artesanato,
principalmente nas comunidades rurais, que eram a imensa maioria da Espanha no século
XIX e boa parte do século XX. Observa-se nesse período um calendário escolar muito
criterioso e rigoroso. Conforme o documento, se estabelece três horas de aulas no período da
manhã e três horas no período da tarde, salvo os meses de verão - cada comunidade podia
decidir o horário de início e final das atividades escolares.
Escolano Benito (2008) destaca algumas mudanças no calendário escolar no período
entre 1855 a 1867, assim como alguns feriados como as festas de fim de ano, páscoa, feriado
de carnaval (eliminado do calendário), diminuição de horas de aula e, redução (para 14) das
festas religiosas.
Até o final do século XIX ainda aparecem como dias letivos as segundas-feiras e as
terças-feiras de carnaval, a quartas-feiras de cinzas e as segundas terças de Pentecostes.
Reconhece-se como festividades nacionais o dia de Reis, o dia da Independência Nacional e o
dia da Princesa de Astúrias. Observa-se que o calendário da escola tradicional expressava as
características de uma ordem do tempo arraigadas à liturgia, aos costumes e símbolos de uma
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sociedade pouco secularizada, assim como os modos de produção de uma economia agrária e
pré-moderna.
Data do ano de 1887 o anuncio sobre a redução dos períodos letivos e inclui as férias
no calendário escolar. Se estabelece que se realize em cada província conferências e reuniões
direcionadas para favorecer a cultura geral e profissional dos mestres e mestras.
Nesses período, registra-se algumas denúncias por parte dos professores/as que
insistiam desde muito tempo sobre o perigo de epidemia durante o verão. As escolas eram
insalubres e, também pela necessidade de descanso que deveriam ter os professores pelo
“agobiante55 ejercicio de su profesión”.
Observa-se mais algumas mudanças no calendário escolar. Segundo Escolano Benito
(2008), em 1923 o Estatuto do Magistério propôs estabilidade ao novo calendário,
estabelecendo que os dias letivos não pudessem exceder de 240 ao ano e, que seriam cinco
horas de aula durante o dia. Depois se estabelece um novo calendário com no mínimo 235
dias letivos. A partir de 1932 o calendário passa a ter no mínimo 230 dias no ano, as férias de
primavera e verão respeitam as condições climáticas de cada comarca de ensino e os preceitos
imperativos de higiene escolar. Também são eliminadas algumas festividades religiosas
conforme a nova orientação laicista do regime republicano.
Ressalta-se a importância em destacar o período da ditadura de Franco (1936-1975),
no qual o sistema escolar primário
[...] “padece um pronunciado estacamiento, y regresión evidente incluso,
respecto a otras etapas anteriores de la historia escolar española que
anunciaban novedades, reformas y decididas innovaciones pedagógicas
incluso, de la mano y em proximidade com otros movimentos de renovación
pedagógica de países europeos. Ese inmobilismo de los tempos de la escuela
iba muy em consonância com la autarquia económica que imponía el
régimen, com el aislamiento político forzado durante décadas entre uma
ditadura como la del franquismo y las democracias occidentales, com la
regresión hacia um modelo de sociedade ruralizada ajena al modo de
producción capitalista que representaba la modernidade (HERNANDEZ
DÌAZ, 2008, p. 62-63).

Antes mesmo do fim da ditadura, em 1970 a Lei Geral de Educação inicia o abandono
definitivo do velho modelo de sistema escolar do século XIX e a busca por uma educação
mais próxima da modernidade. Essa lei for promulgada no final do periodo franquista, no
entanto não se pautava por princípios democráticos, mas converte-se em um instrumento
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Na tradução para o português o termo significa esmagador, o autor utiliza o termo para dizer o quanto é
exaustivo o exercício da profissão docente.
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decisivo na modernização da Espanha no final do século XIX, indicando respostas para as
demandas formativas da emergente economia espanhola.
Somente nos anos de 1990, impulsionada pelo partido dos trabalhadores da Espanha
(PSOE), implante-se a Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), caracterizada
por um viés mais democrático, melhora os níveis de participação interna do sistema educativo
espanhol. A partir da lei, estende-se os princípios de escolaridade obrigatória e acesso gratuito
para todos. Também denota-se um crescimento destacado dos processos de modernização
pedagógica, pois no franquismo, as inovações pedagógicas estavam proibidas.
Em temos mais próximos, desde de 1980 configura-se um modelo de sociedade
urbana, as mudanças no sistema produtivo absorve mulher na vida laboral. Também muda
nesse período o modelo de organização familiar. Tais mudanças influenciam o modelo de
jornada escolar. Na Espanha inicia-se o processo de descentralização da gestão do Estado. No
sistema educativo, com a promulgação em 2000 do Estatuto de Autonomías e leis
subsidiárias, estabelece que se deve respeitar a lei geral do Estado e a própria de cada
Comunidade Autônoma.
Segundo Hernadez Díaz (2008), entre os anos de 1980 a 2008 observa-se uma
modificação da jornada escolar, quanto a sua distribuição do tempo, em unificada/continuada
ou dividida (manhã e tarde). Alguns centros educativos tinham jornada continuada no ensino
obrigatório, das 9:00 horas às 14:30 horas, incluído o tempo para comer, mas a maioria dos
centros mantinham o histórico modelo de jornada escolar dividida ou interrompida ao meio
dia. Aos poucos, o modelo de jornada continuada vai se estendendo para as Comunidades
Autônomas, mais ou menos de acordo com o que se definia entre os pais, professores e a
prefeitura.
De acordo com os autores, a mudança na jornada escolar na Espanha guiou-se mais
pelos direitos dos professores e dos pais e pela responsabilidade dos políticos, que
propriamente pelos interesses e conveniência dos alunos. Trata-se de uma decisão mais
política que pedagógica. Em relação às crianças e adolescentes, essa mudança não significou
melhoria das atividades internas da aula, pois “segue mais aos interesses dos professores e dos
pais, cada vez mais organizados em um tempo social de formato urbano, ou muito próximo a
ele” (HERNANDEZ DÍAZ, 2008, p. 70).
As discussões sobre jornada escolar ocorrem em função do modelo de sociedade
estabelecido. Portanto, o modelo de jornada ou tempo escolar definido não é neutro. Em
síntese, se entrelaça com a cultura escolar e pedagógica, com as concepções teóricametodológicas assumidas pelas secretarias de ensino e pelas escolas. Ademais, são decisões
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que agregam valores e discursos que caracterizam os modos de conceber a escola, a educação
e o processo de ensino.

3 Tempo Social e Tempo Escolar: sincronia e temporalidades
Emprestamos os termos de Escolano Benito (2008) para afirmar que a escola se
constitui como um cronosistema que se organiza em atos que regulam os processos e os
tempos de formação e, como uma instituição fadada a codificar as disciplinas e a gestionar o
currículo, como um conjunto de medições metodológicas e instrumentais. Nessa lógica, o
tempo escolar faz parte de uma estratégia civilizatória.
Argumenta-se que o tempo e espaço escolar, configuram-se, tanto como estrutural,
quanto estruturante da cultura escolar. É estrutural a medida que fixa “a ordem que outorga
governabilidade às instituições destinadas a formação da infância e da juventude”. E é
estruturante “porque interaciona e influencia a configuração de outros elementos que formam
parte da vida escolar como o espaço, a conduta dos sujeitos e as mediações instrumentais do
funcionamento dos estabelecimentos docentes” (ESCOLANO BENITO, 2008, p. 33).
Portanto, tempo e espaço escolar são uma invenção cultural.
Ademais, o autor considera, a partir da análise da cultura escolar como representação,
que podemos conceber a escola como um teatro cognitivo e um espaço para acolher a
dramatização do currículo e a retórica do método. Sob esse prisma, a escola pode representar
os mesmos códigos formais do teatro:
Como escenário material en el que se representa la acción cultural que
traduce y comunica toda propuesta pedagógia; como cronossitema
organizado em cactos que regulan los processos y tempos de la formación;
como instituición ad hoc para codificar las disciplinas y gestionar el
curriculum e como conjunto de mediaciones metodológicas e instrumentales
que implementan el desarrollo de la actividad (ratio, atrezzo, método)
(ESCOLANO BENITO, 2008, p. 33-34).

De acordo com essa perspectiva de análise, o tempo seria uma variável essencial que
condiciona toda a cultura escolar como conjunto. Os tempos educativos representariam os
ritmos que os atores da vida institucional tem de seguir para cumprir com os protocolos.
A noção de tempo e espaço da escola como um cronosistema nos remete a ideia de
tentativas de homogeneizar os tempos e como tentativa de sincronizar o tempo social e o
tempo pessoal.
Ressalta-se que processos pessoais e subjetivos referem-se ao conteúdo da experiência
que dá sentido do que é o tempo para quem vive. Portanto, a experiência de viver no tempo
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não é igual para todos, a seleção dos momentos do tempo com sentido, não é todo explicável.
A nossa memória seleciona episódios, ou seja, partes do tempo vivido. É o tempo recordado,
nossa história, em suma, nossa identidade (SACRISTÀN, 2008).
A dimensão social do tempo refere-se ao ritmo da vida social embasada na categoria
do tempo. O ritmo da vida em sociedade domina e agrega os ritmos variados de todas as
durações particulares, ou seja, são tentativas de universalizar os tempos subjetivos. É como e
fosse uma elevada autorregulação do indivíduo impostas através do tempo social. Segundo
Elias (1998) autodisciplina assevera, simultaneamente, nos planos „social‟ e „individual‟. A
sociedade contemporânea, com suas cadeias de interdependências, cada vez mais complexa e,
com a necessidade de uma determinação temporal exata da totalidade das relações, cada vez
mais premente, afigura o meio indispensável da sua regulação.
A invenção da infância moderna resulta em grande medida como consequência
induzida pela inserção das crianças nos espaços e tempos sociais. Segundo Marie-Madeleine
Compère,
El tiempo de la escuela “há tomado posesión de la infância”, esto es, se há
apropriado de ella, de su naturaliza y de su leiberdad. El ordem de la infância
se construye, em las socieddaes modernas, em torno al orden de la escuela, y
éste sobre la organización de la duración del programa educativo. El tempo
pues es uma atribuición esencial que confiere estatus a la misma infância
(apud ESCOLANO BEITO, 2008, p. 34-35).

Em outros termos, a infância é regulada pelo tempo da escola. A organização do
tempo escolar é consubstanciado pela dimensão do tempo social e cultural, ou seja, configurase como um marco das estratégias civilizatórias. Nesse sentido, tempo escolar e a noção ou
conceito de infância são construções sociais. Portanto, o processo de escolarização, o
calendário escolar se configuram não somente a estrutura das instituições educativas, mas
também a própria infância. Deste modo, a idade das crianças se identificará com a que
corresponda no curso escolar da estrutura acadêmica em que se materializa a educação formal
e, “muchos aspectos de la organización de la vida social, como el trabajo y las relacione
sfamiliares, se verán condicionados por la ordenación de los tempos de la infância, que em
buena pedida vendrán pautados por los mismos ritmos de la escuela” (ESCOLANO BENITO,
2008, p. 35).
Assevera-se que a introdução da infância na ordem do tempos educativos “ha operado
uma verdadeira mutación antropológico-cultural, uma metamorfoses que há transformado al
menor em alumno, em sujeto escolarizado” (ESCOLANO BENITO, 2008, p. 36). Dado que,
a partir “da segregação das crianças e de sua reclusão institucional”, a infância passa a ser
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percebida como uma idade com atributos específicos que será progressivamente ampliada em
sua duração a partir da escola obrigatória. Ademais, esse processo será compreendido como
um marco do progresso das sociedades em que as produz.
Em síntese, o tempo escolar se constitui como um instrumento fundamental para
compreender o complexo sistema de datação, horários e calendários que regulam as ações da
vida diária nas instituições e nas sociedades.

4 Considerações Finais
As sociedades em geral, a partir do seu processo de civilização e consequentemente de
escolarização acabam criando um paradoxo, pois garantir direito à educação básica esbarra no
direito à viver os tempos da vida. O tempo escolar, compreendido como uma invenção social
e cultural, regula e, de certo modo, mina as possibilidades de viver as fases da vida de uma
forma mais livre.
As análise sinalizam que ao longo da história do sistema educativo espanhol, a
organização do tempo escolar priorizou mais os direitos e interesses dos professores, dos pais
dos alunos e das políticas educativas, do que propriamente os direitos e interesses das
crianças, adolescentes e jovens.
Reverbera-se a necessidade de um debate político e administrativo do tempo escolar,
mas principalmente um debate pedagógico para evitar uma aplicação mecânica, carente de
reflexão, de modo que se pense uma distribuição do tempo voltada para a necessidades de
cada fase da vida e, propor incluir tempos mais reais e consoante com a realidade social das
famílias.
Portanto, afirma-se que o tempo escolar não é algo neutro. O mesmo, se constitui e se
entrelaça na/com a cultura escolar, na/com as concepções teóricas, política-pedagógicas
assumidas pelos docentes e pelas instituições de ensino. Ademais, são decisões que refletem
os valores e discursos que caracterizam o modelo de educação defendidos.
Considera-se que a compreensão da pluralidade do tempo e a noção de tempo escolar
como uma construção histórica, potencializa as discussões e as análises de políticas
educacionais, em especial as que centralizam nas temática sobre tempo e/ou temporalidade no
currículo escolar.
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Resumo: este trabalho teve como objetivo principal realizar uma análise do ensino e aprendizagem no centro
municipal de ensino básica Helena Esteves na cidade de Barra do Garças-MT. Os procedimentos metodológicos
pautaram-se em revisão de literatura sobre o assunto, onde posteriormente elaborou-se um questionário
avaliativo para ser mensurar a gestão, administração, ensino e aprendizagem do centro de ensino. De posse dos
dados, realizou-se a interpretação, juntamente com os resultados e discussão. Participaram da pesquisa os
estudantes do 9º ano, sendo um total de 47 estudantes, que responderam o questionário, notou-se que 74% dos
entrevistados, disseram que da forma com a escola é administrada é boa e 26% responderam não. Em Sequencia
da análise, visualizou-se que 41% dos estudantes consideram a escola boa, 33% regular, 15% ótima, 7%
excelente e 4% ruim. Evidenciou-se Ao longo do desenvolvimento do trabalho, visualizou-se que a comunidade
atentida pela unidade escolar estão satifestos com a gestão.
Palavras-Chave: ensino, aprendizagem, gestão.

1 Introdução
No ambiente escolar, independente da faixa etária, sejam crianças, jovens ou adultos os
hábitos, as atitudes, estão em transformação e também são revisados. Além da função pedagógica,
a escola tem a função social e política que é pautada pelo exercício da cidadania, por essas razões
qualquer as ações no que diz respeito ao ensino e aprendizagem devem ser voltadas para a
comunidade escolar.
Neste sentido, o aumento de conhecimento e informação sobre um determinado
lugar pode contribuir para a saúde urbana. Pois, com isso tem a possibilidade de agir
diretamente na origem da doença e assim buscar soluções. Para intervenção é necessário
conhecer a realidade em que vive, quais os principais problemas enfrentados pela
população. E a escola em que estão inseridos boa parte da população se torna o lugar ideal
para se conhecer o ambiente em que vivem e disseminar o conhecimento.
O ensino, a gestão e à prática docente em uma escola pública se inserem em uma
realidade cujos valores estão a serviço da sociedade. A nova ordem gerou a partir da
concepção do que é ser humano, do seu habitat natural e da perda do estado estável das
principais instituições da sociedade.
O ser humano, mercê da razão, é livre, mas precisa do outro para que possa existir e
extrai do meio ambiente o essencial para a sua sobrevivência material. Os pensadores
clássicos gregos, levando em conta essa condição do ser humano, definiram-lhe o atributo
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político, o social e o econômico. Esses atributos constituem a sua multidimensionalidade.
Portanto, qualquer ordem de valores ou fundamento paradigmático de uma sociedade que
atenta contra essa multidimensionalidade contradiz o equilíbrio da condição humana e, por via
de conseqüência, da sociedade (RAMOS, 1981).
Segundo Dewey (1927), ao investigador, o educador de hoje sabe que o seu trabalho
não se pode separar do contexto social, que lhe dá a origem, infunde-lhe as energias de
crescimento e, afinal, todo o significado. Sabe também que um sistema pedagógico só chega a
ser compreendido e interpretado dentro dos quadros da vida coletiva. Mas esforça-se em
caracterizar os fatos de valor propriamente pedagógico e em correlacioná-los com os demais,
no afã de discriminar-lhe as relações de dependência, e dezesseis tendências da educação
brasileira poder, assim, alcançar seguros elementos de previsão. A ânsia de explicação no
domínio dos fatos sociais é uma das características de nossa época, e, nesse movimento, a
educação não está à parte. Ela perquire e investiga, no desejo de contribuir também para
comunicação, no plano da vida coletiva, da mesma atitude de pensamento experimental já
adquirida pelo homem em outros setores de sua atividade.
O aparelhamento do ensino técnico-profissional, mantido pela União, passou a
merecer maiores atenções. Classificavam-se os vários órgãos e serviços em categorias
distintas; dividia-se o País em regiões de administração da educação; definia-se a ação
supletiva da União, em matéria de ensino e educação, e estabelecia-se um instituto destinado a
pesquisas pedagógicas; criavam-se, por fim, serviços para o estímulo e desenvolvimento de
instituições de educação do qual as escolas de ensino básico, estão voltadas para atender as
demandas emergenciais da sociedade (OTT, 1983).
A partir disso, as escolas de ensino básico assumem a função de educar e transmitir
conhecimento para as crianças, jovens e adultos e acima de gerenciar toda uma infra estrutura
no seu âmbito administrativo, com vistas a formação dos cidadões que procuram os centros de
ensino como meio de obter o conhecimento.

2 Objetivo
Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise do ensino e aprendizagem no
centro municipal de ensino básica Helena Esteves na cidade de Barra do Garças-MT.

3 Metodologia
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A metodologia utilizada no desenvolvimento dos trabalhos foram conduzidos
seguindo as orientações de Maragon (2014), sendo realizado em 8(oito) etapas descritas
abaixo:
1ª- etapa: definição do tema a ser estudado;
2ª- etapa: revisão de literatura sobre o tema abordado;
3ª- etapa: definição da área de estudo;
4ª- etapa: elaboração de um questionário quantitativo e avaliativo
5ª- etapa: aplicação do questionário no Centro Municipal de Ensino Básico Helena
Esteves;
6ª- etapa: organização dos dados extraídos dos questionários em ambiente de planilha
eletrônica;
7ª- etapa: geração de figuras e tabelas;
8ª- etapa: análise dos dados.
É importante ressaltarmos que infelizmente boa parte dos profissionais que estão a
frente da gestão e administração das unidades escolares, são formados em outras áreas do
conhecimento como História, Biologia, Pedagogia, Matemática, Letras e outras. Com isso, em
concordância com as avaliações conceituais e práticas, foi proposto, em linhas gerais este
trabalho para se poder mensurar a aceitação no âmbito escolar.
Portanto espera-se que metodologicamente as pessoas envolvidas neste trabalho
passem a ser agentes transformadores e divulgadores do trabalho propiciando a formação de
um cidadão critico, em um processo de formação dinâmica, em que haja o envolvimento,
permanente e participativo com a comunidade.

4 Resultados e discussão
As condições adversas das nossas crianças e jovens e de suas famílias, sem dúvida,
geram muitas dificuldades para a organização do ensino e aprendizagem na cabeça dos
alunos. Entretanto, cabe ao professor ter a consciência política de convergir para o seu
trabalho dentro e fora da sala de aula, tornando o ensino uma tarefa real, concreta, que
expressa o compromisso social, tendo como requisito principal a participação dos alunos em
suas aulas, mas sabido que para as aulas do professor se tornem prazerosas e interessantes é
necessário que o mesmo elabore aulas atrativas e fascinantes, onde se busque a participação
do aluno de forma espontânea e crítica (LIBÂNEO, 1994).
DAMIS, (2004), argumenta que a experiência pedagógica do professor além de
dominar a linguagem, conceitos, procedimentos teóricos e a transposição da pesquisa
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acadêmica na prática escolar ele tem um encontro pedagógico com os alunos e
automaticamente, o mesmo age de forma comunicativa com os alunos através do conteúdo. O
centro municipal de ensino básica Helena Esteves na cidade de Barra do Garças-MT, tem
aproximadamente 816 estudantes, atendendo os bairros: Jardim Nova Barra, Vila Maria, São
José, Ouro Fino, Palmares, Cidade Universitária, Abel Lira, Wilmar Peres, Jardim dos Ipes e
Nova Jerusalém. A gestão escolar e realizada de acordo com o organograma (Figura 1), onde
a Secretaria Municipal faz a gestão geral, posteriormente a Direção da Escola na seqüência a
Coordenação, professores e finalmente os estudantes.
Figura 1 Organograma da gestão escolar

Secretaria
Municipal de
Educação

Direção da
Escola

Professores

Coordenação

Estudantes

Fonte: Ednalva Maria da Silva (2019).

Com a intenção de saber qual o nível de aceitação da gestão e da administração
escolar, aplicou-se um questionário quantitativo e avaliativo com os estudantes do 9º ano, de
forma e importante esclarecer que se escolheram estes estudantes por ser da última fase
oferecida pela escola e com isso os participantes já vivenciaram várias experiências neste
ambiente escolar.
Observando a (figura 2), do total de 47 alunos, notou-se que 74% dos entrevistados,
disseram que da forma com a escola é administrada é boa e 26% responderam não.
Figura 2 – Porcentagem da administração
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Fonte: Ednalva Maria da Silva (2019).

Em Sequencia da análise, visualizou-se na (Figura 3), que 41% dos estudantes
consideram a escola boa, 33% regular, 15% ótima, 7% excelente e 4% ruim.
O trabalho decorre da importância de uma gestão participativa de todos os envolvidos
da comunidade escolar. Compreende-se a comunidade escolar como a equipe diretiva, a
coordenação e a supervisão escolar, os professores, os funcionários, os pais e/ou responsáveis,
os alunos e os representantes ligados as práticas pedagógicas, como as Secretarias de
Educação, os sindicatos, outras Instituições de ensino (LUCK, 2011).
Figura 3 – Consideração da escola

Fonte: Ednalva Maria da Silva (2019).
Diante da discussão foi atribuida uma nota para a escola (Figura 4), os estudantes
deram para a escola, assim 11 deram a nota 7; 10 alunos registraram a nota 9; posteriormetne
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5 entrevistados deram a nota 10; 8 participarntes deram a nota 8; 6 estudantes deram a nota 6;
5 pessoas deram a nota 5 e finalmente 2 alunos deram a nota 0 para escola.
Figura 4 – Nota da escola

Fonte: Ednalva Maria da Silva (2019).
Nesta ótica, os processos de gestão da escola vão além da gestão administrativa. Esses
processos procuram estimular a participação dos diversos segmentos e articular aspectos
financeiros, pedagógicos e administrativos para atingir um objetivo: promover uma educação
de qualidade “que abranja os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e oerganização da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996).
Neste contexto, com relação ao processo de aprendizagem, foi questionado aos
estudantes, quais as disciplinas que eles tem dificuldade, observando a (Figura 5), notous-e
que a disciplina de Matemática ficou com 24 intenções dos estudantes.
Figura 5 – disciplinas com dificuldade
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Fonte: Ednalva Maria da Silva (2019).
Assim continuando a averiguação na (Figura 5), a disciplina de Portugues destacou-se
com 17 intenções, Ciências com 6 intenções, nenhuma com 5 votos. Posteriormente a
disciplina de Histório apresentou-se com 4 registros, Geografia com 3 apontamentos, Inglês
com 2 votos e em um empate técnico com um voto cada as disciplinas de Física, Química e
todas as disciplinas.
Evidenciou-se que para desenvolver o trabalho de organização escolar é necessário
promover uma gestão democrática no espaço escolar das dimensões administrativas,
financeira e pedagógica, discutir e analisar os desafios, as possibilidades e os limites das
experiências de gestão com a comunidade escolar e, sobretudo, identificar os princípios
norteadores de uma gestão democrática e participativa.
A faixa etária dos estudantes, foram de 14 anos somando-se 29 pessoas e de 15 anos
com totalizando 17 entrevistados (Figura 6), entre ambos o sexo, ou seja masculino e
feminino. Neste sentido identificou-se que 29 estudantes foram do sexo masculino e 18
feninino (Figura 7).
Figura 6 – faixa etária dos estudantes.

Fonte: Ednalva Maria da Silva (2019).

Vieira (2007), destaca que no contexto do sistema educacional a gestão educacional
possui algumas tarefas como orientações, determinações, planejamentos e avaliações que dão
embasamento as políticas educativas. E as tarefas da gestão escolar se baseiam de maneira
instrínseca em ensinsar e apreender. Os dois tipos de gestão devem estar conectados, para o
bom andamento da educação.
Figura 7 – sexo dos entrevistados.
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Fonte: Ednalva Maria da Silva (2019).

Com relação a infra estrutura ofertada a comunidade escolar, sendo salas de aulas,
biblioteca, quadra de esportes 64% aprovaram dizendo que são boas e 36% opinaram que não
(Figura 8).
Figura 8 – infraestrutura.

Fonte: Ednalva Maria da Silva (2019).

Ainda diagnosticando os questionários 53% dos entrevistados opinaram dizendo que
já participaram de algum projeto no ambito escolar e 47% registraram dizendo que não
tiveram a oportunidade de participar de nenhum projeto (Figura 9).
Figura 9 – participação em projetos na escola.
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Fonte: Ednalva Maria da Silva (2019).

Não se desconhece que, na educação sistemática, a investigação pedagógica alcança
hoje resultados de grande precisão. No âmbito escolar, pôde ela instaurar um pensamento
técnico digno desse nome. Em relação à educação como processo global, o mesmo não
ocorre, à falta de elementos de perfeita caracterizarão ou de descrição objetiva integral. Há no
processo educativo, ainda das sociedades mais perfeitas, partes difusas, não de todo
suscetíveis de clara observação (RAMOS 1981). Dai sempre a necessidade de se investigar o
processo de ensino e aprendizagem escolar em todos os âmbitos e principalmente nas séries
iniciais, para se poder mensurar e ajudar a planejar ações para um futuro próximo a nível
local, regional e nacional.
Cabe a cada escola, através de seu Projeto Político Pedagógico criar e aplicar a sua
proposta pedagógica; gerir os recursos humanos, materiais e financeiros; encarregar-se do
ensino-aprendizagem do educando; oportunizando um ensino de qualidade, com métodos de
recuperação, e com apoio e o incentivo da toda a comunidade escolar nas tomadas de decisão,
estimulando o ensino e aprendizagem para todos os indivíduos (LIBÊNEO, 2004).

Considerações Finais
No ambiente escolar, independente da faixa etária, sejam crianças, jovens ou adultos os
hábitos, as atitudes, estão em transformação e também são revisados. Além da função pedagógica,
a escola tem a função social e política que é pautada pelo exercício da cidadania, por essas razões
as ações em saúde devem ser voltadas para a comunidade escolar.
Ao longo do desenvolvimento do trabalho, visualizou-se que a comunidade atentida
pela unidade escolar estão satifestos com a gestão. Também notou-se que é preciso se tomar
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algumas medidas mais concretas para sanar problemas de ordem estutural, infra estrutura,
psicológico, ordenamento, para melhor dar um apoio aos professores que estão a frente da
gestão e administração da escola.
Entende-se que esse é o comprometimento que organiza a gestão escolar, o que
demanda que o gestor tenha “consciência do coletivo”, pois ele tem a incumbência de formar
cidadões. Alem disso cita o “respeito, paciência e diálogo” como qualidade para um bom
gestor. Também aponta como incumbência da gestão democrática a “fraternidade,
solidariedade, justiça social, respeito, bondade e emancipação humana, mas do que nunca,
precisam ser assimilados e incorporados como consciência e como compromisso da gestão
democrática.
Compete á gestão escolar estabelecer o direcionamento e a capacidade de mobilizar,
sustentar e dinamizar as ações da escolar, de maneira que sejam orientadas para resultados. A
gestão escolar deve ser, portanto, caracterizada por um modo de ser e um modo de fazer que
priorizem as ações conjuntas, isto é, associadas e articuladas com a participação de todos que
estão inseridos no contexto escolar.
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Resumo:
Este artigo tem como objetivo relatar os dados levantados através de pesquisa semiestruturada, aplicada à três
professoras da Escola Municipal Novo Paraíso localizada na Comunidade Veraneio, zona rural do município de
Nova Canaã do Norte - MT. A entrevista partiu da problemática: Como é o processo de inclusão dos estudantes
pertencentes à comunidade judaica na Escola Municipal Novo Paraiso? Utilizou-se a pesquisa qualitativa como
metodologia de investigação neste trabalho. O instrumento aplicado para coleta das informações foi a entrevista
oral com perguntas semiestruturadas. As falas das professoras entrevistadas foram transcritas neste trabalho. Foi
possível constatar que, os professores pesquisados embora alguns não conhecem a comunidade judaica e sua
cultura, seus ritos, mas sempre estão buscando promover o respeito às diferenças e procuram sempre mostrar
para os demais alunos a cultura judaica, essa mobilização na escola conforme relatam as professoras
proporcionam uma convivência harmoniosa entre alunos e profissionais da educação da unidade escolar.

Palavras-chave: Inclusão cultural . Multiculturalismo. Respeito.
1 Introdução
A escola possui um importante papel no processo de ensino/aprendizagem, inclusão
social e cultural. Neste sentido, a mesma representa também um espaço privilegiado para
reflexão, discussão e promoção da diversidade cultural. Este artigo baseia-se na análise de
inclusão ou exclusão social e cultural das crianças pertencentes a comunidade judaica
estudantes na Escola Municipal Novo Paraíso, situada no Comunidade Rural Veraneio,
município de Nova Canaã do Norte- MT.
Candau, (2008) menciona que hoje esta consciência do caráter homogeneizador e
monocultural da escola é cada vez mais forte. E se faz necessário romper com esta e construir
práticas educativas em que a questão da diferença e do multiculturalismo se façam cada vez
mais presentes.
Este trabalho é de grande valia para a âmbito educacional no estado de Mato Grosso e
da comunidade judaica, pois, através dela será possível quebrar ou amenizar alguns
preconceitos e visões estereotipadas de muitas pessoas que não conhecem a cultura e práticas
sociais dessa comunidade, será possível assim, socializar como são os seus costumes do
grupo, sua cultura, sua crença, seus rituais e costumes. A forma de se vestir das pessoas que
vivem nessa comunidade ainda causa um estranhamento para algumas pessoas, muitas vezes
até confundem com outros grupos étnicos como os ciganos.
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Essa pesquisa busca averiguar se os professores e demais funcionários da escola
municipal Novo Paraíso trabalham o processo de inclusão das crianças da comunidade judaica
junto aos demais alunos não judeus.
Os dados coletados procuram responder ao objeto dessa pesquisa, que é para a
realização desse artigo, utilizou-se como metodologia a coleta de depoimentos de três
professoras que lecionam para três crianças da comunidade judaica: uma na educação infantil,
uma no segundo ano e a terceira no quarto ano do fundamental. O instrumento aplicado para
coleta das informações foi a entrevista com perguntas semiestruturadas. As falas das
professoras entrevistadas estão reproduzidas literalmente neste trabalho.

2 Contextualização do município de Nova Canaã do Norte, onde se localiza a

escola

municipal Novo Paraíso e a Comunidade Judaica

O primeiro nome do município de Nova Canaã do Norte foi Gleba Nova Era,
conforme dado pela Imobiliária e Colonizadora Líder, cujo principal acionista era Raimundo
Costa Filho. Não houve estruturação por parte da empresa povoadora na organização da
colonização. Um dos sócios da colonizadora, sr. Louro Silva Lima, foi assassinado e o
arranco povoador da gleba estagnou. Os problemas se avolumaram e o povo ficou à mercê de
sua própria sorte. Em 1982, o Incra promoveu a regularização fundiária de 3.540 famílias,
para fazer respeitar os direitos de propriedade dos colonos, que pagaram pelas terras.
O ritmo da produção agrícola foi levado adiante em esforço pessoal, sem ajuda de
fora. E assim, os colonos foram progredindo. A terra prometia e por isso foi dado ao lugar o
nome de Nova Canaã, sugestão do então bispo do município de Sinop, D. Henrique Froehlich,
que quis, com esta iniciativa, dar a ideia de que ali era a terra prometida aos que vinham se
instalar

na

região,

trazendo

sonhos,

coragem

e

muita

esperança

no

futuro.

O nome Nova Canaã também passou a significar terra conquistada com luta. A Lei nº 4.396,
de 23 de novembro de 1981, criou o Distrito Administrativo de Nova Canaã. Em 13 de maio
de 1986, pela Lei Estadual nº 4.997, foi criado o município de Nova Canaã do Norte. O termo
"Nova" foi acrescentado para diferenciá-lo de município homônimo, existente na Bahia.
A economia de Nova Canaã do Norte se baseia na pecuária bovina, está implantado
no município indústrias de beneficiamento de leite in natura e frigorífico para abate de parte
da produção de bovinos. Na agricultura, principalmente de subsistência, destacam-se as
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culturas de arroz, milho, feijão, algodão e café. Mais recentemente, introduziram as
monoculturas de arroz e soja.
Nesse contexto está inserida a escola municipal Novo Paraíso e a comunidade judaica
analisada, ambas estão situadas na comunidade Veraneio, zona rural do município de Nova
Canaã do Norte – MT, 680 km distante de Cuiabá.

2.1 Sujeitos da pesquisa

Para preservar a integridade das professoras entrevistadas será utilizado letras para
designá-las nesse artigo sendo: professora A, B e C. As docentes concederam entrevistas e
autorizaram que suas falas fossem gravadas em forma de áudio e posteriormente utilizadas
neste trabalho de forma transcritas.
A primeira entrevistada foi a professora A, a mesma é pedagoga, atualmente está
aposentada, atuou por trinta e dois anos como professora e retornou à lecionar no ano de dois
mil e dezenove na educação infantil (Pré 1).
A professora B também é licenciada em Pedagogia e possui especialização em
Psicopedagogia Clínica e atualmente está atuando na turma do segundo ano do ensino
fundamental.
A terceira entrevistada, a professora C, é licenciada em Biologia, atualmente está
atuando na Unidocência, numa turma do 4º ano do ensino fundamental na escola municipal
Novo Paraíso.

3 Análise das entrevistas com as professoras das crianças judias

A Escola é um espaço onde agrega sujeitos pluriculturais, que trazem consigo vastas
bagagens culturais, e na grande maioria das vezes essa diversidade cultural não é respeitada
dentro do ambiente escolar. Pela falta de conhecimento da cultura do outro ou,
inconscientemente, o etnocentrismo está internalizado na pessoa do professor, promovendo
muitas vezes a padronização cultural em sala de aula. De acordo com Candau (2008), essa
atitude tem implicações muito negativas para a prática educativa, algumas destas implicações
para os alunos, principalmente aqueles que são oriundos de contextos culturais habitualmente
não valorizados pela sociedade e pela escola, são: a excessiva distância entre suas
experiências socioculturais e a escola, promovendo o daltonismo cultural, favorecendo o
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desenvolvimento de baixa autoestima, e consideráveis índices de fracasso escolar,
desconforto, mal-estar e agressividade em relação à escola.
As entrevistas com as professoras buscaram identificar através dos relatos se há o
processo de inclusão cultural em suas respectivas salas.
As entrevistas ocorreu no dia vinte sete de junho de dois mil e dezenove no município
de Nova Canaã do Norte. A primeira pergunta direcionada foi a seguinte: Como é a relação
dos estudantes da Escola Municipal Novo Paraíso com os estudantes pertencentes à
comunidade judaica?
A professora relata que atualmente não há nenhuma manifestação de preconceito por
parte dos alunos com o estudante judeu, porém no início os colegas da sala estranharam o seu
cabelo cumprido e faziam muitas perguntas para a professora sobre tal.
―[...] não tem diferenças, nem preconceitos, tem a criança (judia), que as outras
crianças acham que é feminino, mas a professora tem que explicar e agora já estão
entendendo que aquela criança por ter o cabelo longo não é feminino, é masculino,
né. É isso, eles são amigos, eles se tratam bem‖. (Professora A)

A professora B também não percebe situação de preconceito de sua turma com o aluno
judeu, apenas quando o mesmo ingressou na turma despertou interesse dos colegas em saber
um pouco mais sobre o colega de sala de aula judeu,
―É assim, eu não vejo diferença da relação entre eles, né. A única coisa, assim que a
gente percebe é que as crianças têm uma certa curiosidade é em relação aos aspectos
físicos dele, né, a questão do cabelo que é longo, a questão da cultura, de não comer
certos alimentos, então existe essa questão de querer saber por quê?; mas essa
questão de interação, socialização é normal, eles não veem como diferentes‖.
(Professora B)

A professora C comenta que há uma relação harmoniosa dos seus alunos com o aluno
judeu, e que na verdade desperta mais a curiosidade acerca da cultura e tradições do que
fazem parte do colega de sala,
―A gente percebe que é muito boa, assim, normal, né. É claro que sempre tem uma
curiosidade, ah, professora, por quê que ele tem o cabelo grande, porque ele não
come tal coisa, uva ou a carne suína? Mas a gente percebe que sempre é uma relação
muito boa‖. (Professora C)

Segundo Topel, (2003), homens e mulheres para se transformarem em judeus
implica o aprendizado do complexo sistema ritualístico judaico ortodoxo, no qual as leis
dietéticas detêm um papel central. É necessário
É de grande importância a escola oportunizar as crianças o conhecimento de outras
culturas e religiões minoritárias e inseri-las ao espaço escolar assim, contribuindo para o
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processo de inclusão e também favorecer a socialização e o respeito às diferenças. Nesse
sentido, Gidden (2008), reforça que:
A socialização é o processo através do qual as crianças, ou outros novos membros
da sociedade, aprendam o modo de vida da sociedade em que vivem. Este processo
constitui o principal canal de transmissão da cultura através do tempo e das gerações
(GIDDENS, 2008, p.27).

Ainda nesse viés, Candau, (2008), lembra que as questões culturais não podem ser
ignoradas pelos educadores e educadoras, sob o risco de que a escola cada vez se distancie
mais do universo simbólico das mentalidades e das inquietudes das crianças e jovens de hoje.
Se faz necessário que a escola valorize e proporcione o respeito a pluralidade cultural em seu
espaço.
Quando questionadas se trabalham a inclusão da cultura judaica em sua sala de aula,
somente a professora A que ainda não trabalha, pois é o primeiro ano que trabalha com aluno
judeu, já as professoras B e C ambas responderam que sempre que possível. Conforme relata
a professora B,
―Sempre que possível, é, principalmente em relação às datas comemorativas, [...]
toda vez que tem uma data comemorativa: a Páscoa, o natal sempre a gente inclui
ele e pergunta como é essa relação, como ele comemora (aluno judeu), de que forma
que é comemorado, questão do Dia das mães, Dia dos Pais, só que eles não deixam
de trabalhar nada em sala de aula, então assim tudo que é, que está no currículo da
escola eles trabalham (alunos), já existe essa questão, os pais dizem que tem que
trabalhar tudo. Só algumas situações, como uma festa religiosa que eles não
participam (judeus), mas as outras coisas todos eles trabalham. ‖ (Professora B)

É perceptível que a professora B tem a preocupação em inserir o aluno judeu na sala
de aula buscando conhecer e valorizar as práticas culturais de sua comunidade e permitindo a
socialização entre as ambas culturas. Nesse sentido, Gusmão (2008) diz que:
A pluralidade cultural de grupos étnicos, sociais ou culturais necessita ser pensada
como matéria-prima da aprendizagem, porém nunca como conteúdo de dias
especiais, datas comemorativas ou momentos determinados em sala de aula. Fazer
isso é "congelar" a cultura, retificá-la, transformá-la em recurso de folclorização e
como tal acentuar as diferenças. (Gusmão, 2000, p. 19).

A professora C relata que procura sempre que possível relacionar as datas
comemorativas cristã com algumas datas comemorativas no calendário judaico,
―Sempre que possível a gente trabalha sim. A gente tenta sempre perguntar pra eles
alguma coisa, um tema relacionado que a gente está trabalhando, como que é na
religião deles, [...]. Na Páscoa por exemplo, como que é na religião deles? A gente
trabalha a inclusão dessa forma, sempre que possível‖. (Professora C)

De acordo com Khater e Souza (2018),
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A inclusão é uma força cultural para a renovação da escola, mas, para ter sucesso, as
escolas devem torna-se comunidades conscientes. Sem esse sentido de comunidade,
os esforços para alcançar resultados expressivos são inoperantes. (Khater e Souza,
2018, p.33)

Faz-se necessário que toda a comunidade no qual o aluno está inserido se sensibilize e
assume o compromisso de incluí-lo nesse meio e assim teremos resultados satisfatórios no
campo educacional e social.
A Orientações Curriculares de Mato Grosso das Diversidades Educacionais ressalta
que:
A escola não opera no vazio, ela é a construção de vários saberes, e a questão da
diversidade cultural no currículo da educação básica é mais uma dessas construções.
Neste momento de globalização, temas como raça, etnia, identidades estão cada vez
mais distantes do ambiente escolar. Faz-se necessário acolher urgentemente temas
culturais no ensino. (MATO GROSSO, 2012, p. 82).

A escola precisa além de criar espaços de inclusão em suas relações, também é
necessário oportunizar que o currículo escolar considere a diversidade cultural e
conhecimentos assim valorizado todos os sujeitos que fazem parte do seu contexto escolar.
Quando questionadas sobre como é trabalhar com um aluno da comunidade judaica, as
três professoras reforçam que sempre procuram trabalhar a inclusão dessas crianças em sala
de aula, sempre buscando compreender mais a cultura judaica, seus costumes e crenças.
Assim possibilita uma melhor compreensão das diferenças culturais no espaço escolar.
A professora B relata que quando recebeu uma das crianças em sua turma teve receio,
pois não sabia como trabalhar com aquele aluno ―diferente‖, sentiu a necessidade de
conversar com os pais da criança para conhecer mais sobre seus costumes, a religião e de que
forma os pais poderiam estar contribuindo no processo de inclusão da criança no contexto
escolar,
―No início eu senti um pouco de receio, né, procurei entender, conversar com a
família assim, é, como que é, como poderia ser lidado com eles, restrições que
teriam que ter, porque na questão da alimentação eles não podem comer nada de
suíno e nada de derivados, então toda vez que tem um lanche que tem um suíno é
separado, o lanche dele é feito outro, então essa questão essa questão da interação
começa desde lá da cozinha, né ,então as cozinheiras já sabem, já preparam o
alimento deles diferenciados, questão da uva, se tem alguma coisa de uva, uma
gelatina, um sorvete, o deles é diferente. Então sempre existiu essa preocupação da
escola toda tem essa questão da interação deles e não fazer que se sintam excluídos‖.
(Professora B)

Nesse contexto, Mato Grosso (2012), diz que se faz necessário a valorização das
raízes, etnias, religiões, manifestações culturais. E ainda as expressões artísticas e a história
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compartilhada deve ser a estrutura basilar para os processos indenitários, assim evitando o
etnocentrismo permitido a abertura para outras matrizes culturais.

3.1 Metodologia da pesquisa

Para a realização desse trabalho utilizou-se a pesquisa qualitativa como metodologia
de investigação neste trabalho. Nesse sentido, Gamboa diz que:
Assim quando se fala de pesquisa qualitativa se refere à coleta e tratamento de
informações sem uso de análise estatística, a instrumentos como entrevistas abertas,
relatos, depoimentos, documentos que não fecha a interpretação num único sentido
(paráfrase), mas, permite o jogo de sentidos (polissemia). (GAMBOA, 2003, p.399).

A pesquisa foi realizada com três professoras que lecionam nos anos iniciais do ensino
fundamental na Escola Municipal Novo Paraíso localizada na zona rural no município de
Nova Canaã do Norte – MT, no dia vinte e sete de junho de dois mil e dezenove. Através
deste trabalho foi possível analisar as percepções das professoras em relação aos alunos
judeus e se o processo de inclusão cultural se efetiva no ambiente escolar daquela
comunidade. Essa pesquisa possibilitou aferir as opiniões, as atitudes dos sujeitos pesquisados
na escola.
Foi utilizado como instrumento de coleta de informações, entrevista gravado em áudio
de forma semiestruturada com as professoras, ou seja, utilizou-se de perguntas previamente
elaboradas. Após a entrevista, as informações foram analisadas e posteriormente transcritas
para elaboração deste trabalho.
Conforme Becker (1993), o pesquisador não precisa seguir fielmente aos métodos e
teorias de pesquisadores consagrados, mas criar seus próprios métodos, há situações em que o
pesquisador tem que, elaborar ou até mesmo improvisar para que possa realizar seu trabalho
científico. Porém, isso não significa fazer ciência à revelia.

4 Considerações finais

De acordo com os dados da pesquisa sobre a inclusão cultural dos estudantes
pertencentes a comunidade judaica na Escola Municipal Novo Paraiso, localizada no
município de Nova Canaã do Norte -MT, é possível constar que as professoras ao receberem
os alunos da comunidade judaica em suas respectivas salas de aula, não estavam preparadas
para trabalhar com a pluralidade cultural no espaço escolar, porém, com a interação diária a
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participação da família judia na

vida escolar das crianças possibilitou às professoras

compreender mais e a cultura judaica e consequentemente promover o respeito mútuo estre
seus alunos.
Fica evidente que os professores pesquisados embora alguns não conhecem a
comunidade judaica e sua cultura, seus ritos, mas sempre estão buscando promover o respeito
às diferenças e procuram sempre mostrar para os demais alunos a cultura judaica, essa
mobilização na escola conforme relatam as professoras proporcionam uma convivência
harmoniosa entre alunos e profissionais da educação.
Este trabalho possibilitará futuramente realizar análises das representações sociais da
escola Municipal Novo Paraíso e a comunidade que a mesma está inserida, assim, poderá ser
uma maneira de enxergar a comunidade de fato como ela é percebida pelos atores envolvidos
em seu contexto.
Quanto à ideia de Representações Sociais foi primeiramente apresentada como tal por
Serge Moscovici, em sua obra ‗A representação social da Psicanálise‘. Segundo o autor, esse
é um fenômeno diário, que se produz num determinado contexto social. O indivíduo, é ator
participante da coletividade, ele se apropria da produção coletiva acerca de determinados
valores sobre os quais a coletividade criou uma ideia comum. Nesse sentido, a Representação
Social é um fenômeno psicossocial, se torna um conjunto de conceitos, afirmações e
explicações originados no cotidiano, no desenrolar de combinações interindividuais. Sendo
assim, analisar as representações dessa comunidade poderá ser uma maneira de enxerga-la de
como ela é percebida pelos atores envolvidos. As representações sociais que evidenciam
comportamentos vistos como naturais foram, em verdade, construídos ―naturalmente‖ através
do contato social.
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ANEXO 1
QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA
Mestrando: Alexandre Gomes Daniel
Caro(a) professor (a):
Essa entrevista é destinada ao levantamento de dados e tem por finalidade pesquisar: ― A
inclusão de estudantes pertencentes a comunidade judaica na Escola Municipal Novo
Paraiso, localizada no município de Nova Canaã estado de Mato Grosso‖.
01-Qual a sua Formação?
02-Tempo de Atuação na Educação?
04- Você trabalha a inclusão da cultura judaica em sua sala de aula? Caso sim, descreva. Caso
não, o que te impossibilita trabalhar?
05- Para você professora, como é trabalhar com um aluno da comunidade judaica?
06- Na sua opinião, como é olhar dos demais professores da Escola Municipal Novo Paraíso
para com os alunos da comunidade judaica?

Eu,____________________________________________________________________autori
zo a divulgação das minhas respostas nessa entrevista para contribuir com a pesquisa
intitulada: A inclusão de estudantes pertencente a cultura judaica na Escola Municipal
Novo Paraiso, localizada no município de Nova Canaã estado de Mato Grosso‖.
Grato pela contribuição:
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ASPECTOS RELEVANTES PARA PENSAR O ENSINO DE FILOSOFIA
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Sandro Luíz Charnoski1 (PPG Pro-Filo/UFMT) – sandrocharnoski@yahoo.com.br

Resumo:
Este artigo discutirá aspectos relevantes constituintes do processo de ensino de filosofia na educação básica.
Estes aspectos foram detectados durante o curso da disciplina ―Filosofia do ensino de filosofia‖ do Mestrado
Profissional em Filosofia (Prof-Filo) da Universidade Federal de Mato Grosso. Destes aspectos, pensar a própria
prática filosoficamente é um passo fundamental para a compreensão do ensino. Pretende-se abordar a formação
do professor de filosofia a partir da obrigatoriedade da Filosofia no currículo, superando a dicotomia filosofia e
didática como aspectos distantes no processo. Busca-se evidenciar o papel do professor enquanto filósofo, com o
objetivo de pensar a escola, com seus problemas e suas possibilidades, como uma escola do pensamento,
mediado pela aula como uma atitude filosófica, permitindo ao aluno significar o filosofar desde sua realidade
cultural e vivencial de forma crítica, autônoma e emancipada. O filosofar é o próprio ato de aprendizagem da
filosofia. A filosofia na escola configura-se a uma pedagogia do conhecimento, pois ensina a partir do seu
próprio jeito de ser. Ensinar filosofia sem filosofar não é possível. É apenas erudição, acúmulo de
conhecimentos. Só há ensino se houver aprendizagem e se não acontecer o filosofar, não há ensino de filosofia.
Palavras-chave: Aluno. Ensino de filosofia. Filosofia. Filosofar. Formação de professor.

1 Introdução

A presença da Filosofia na educação básica suscitou inúmeras e diferentes reflexões
acerca dos objetivos, das metodologias e dos conteúdos específicos nesse nível de ensino.
Essas reflexões encaminham para um outro aspecto importante da disciplina na educação
básica: pensar o ensino de filosofia como um problema filosófico, ou seja, pensar
filosoficamente o ensino de filosofia.
O artigo apresenta uma discussão sobre o ensino de filosofia na educação básica
considerando aspectos relevantes para o ensino de filosofia, a partir de sua inserção
obrigatória no ensino médio. O ponto inicial para o desenvolvimento desta reflexão se deu no
curso da disciplina ―Filosofia do ensino de filosofia‖ no curso do Mestrado Profissional em
Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso (Prof-Filo)2. A inserção obrigatória da
filosofia no currículo trouxe a filosofia para o ―chão da escola‖ e com ela veio o problema da
formação docente. Os professores ―formados‖ em filosofia eram poucos, o que obrigou
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Professor de Filosofia na Educação Básica do Estado de Mato Grosso, Bacharel em Filosofia pela Faculdade
Dehoniana-Taubaté/SP, Licenciado em Filosofia pela Faculdade Paulista São José/SP, Especialista em
Educação, diversidade e cidadania pela Faculdade Educacional da Lapa-FAEL/PR, Mestrando em Filosofia
(PPGProf-Filo) pela Universidade Federal de Mato Grosso.
2
―O Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) é um programa de pós-graduação destinado a ofertar
curso de mestrado a professores de filosofia do ensino médio ou fundamental, na modalidade profissional, em
rede e com abrangência nacional‖. Segue endereço eletrônico do Programa Prof-Filo para consulta:
http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/prof-filo/. Acesso em 02/07/2019.
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professores de outras áreas de conhecimento a lecionarem filosofia. Temos outro problema: a
filosofia está na escola, mas a escola não tem professor preparado especificamente para ela.
Os cursos de graduação das universidades passam a oferecer a formação específica o que,
num primeiro momento, pareceria resolver todos os problemas. Porém a formação específica
ainda não era suficiente pois, na escola, a filosofia é disciplina educativa e tem que ser
pedagógica, o que evidencia a necessidade de uma aplicação didática dos conhecimentos.
Filosofia e didática precisam caminhar na mesma direção para que o ensino seja efetivado e
para se pensar uma filosofia que construa na escola uma escola do pensamento e um
pensamento problematizador, questionador, ativo na ação de conhecer. Entender o que é
específico da filosofia, nos permite pensar o que ensinar e as possibilidades de como ensinar,
considerando a conjuntura escolar.
A aula de filosofia vista como um processo de educação para o pensar, de
emancipação do pensamento frente um movimento de racionalidade instrumentalizada, que
valoriza os fins econômicos em detrimento da autonomia do pensamento. As coisas, as
máquinas, o capital se tornam mais importantes que as relações entre os homens, aliás, mais
do que nunca, as relações são mediadas pelas formas de produção: economia e poder. A
educação só é emancipatória quando o professor é emancipado e o ensino da filosofia
acontece quando o aluno é capaz de dar início a uma atividade filosófica que lhe permita
envolver sua realidade, seu tempo, seu espaço, sua existência. Pensar sobre o próprio
pensamento é, em si, um ato filosófico e isso se transfere para a esfera da filosofia enquanto
disciplina educativa escolar como um ato pedagógico, na imbricação ensino-aprendizagem.
O objetivo deste artigo é discutir esses aspectos que consideramos relevantes para o
ensino de filosofia na educação básica, passando pela formação docente até chegarmos no
próprio ato de filosofar como aprendizagem da filosofia. A discussão justifica-se diante da
realidade política e educacional pela qual a filosofia e seu ensino estão atravessando, de
pensar seu papel na escola bem como sua reafirmação fundamental para o desenvolvimento
do pensamento crítico e para a formação humana dos alunos. A metodologia utilizada neste
texto é a descritiva, de cunho qualitativo, pois nos valemos de referencial teórico para coleta
de dados, mediante consulta bibliográfica sobre o assunto proposto.
Assim, o presente estudo apresenta-se como uma discussão sobre aspectos relevantes
constituintes da filosofia na educação básica e seu referido ensino. Um ensino que questiona
seu modo de ensinar para poder melhor fazê-lo.

2 Filosofia e a formação do professor de filosofia

3342

A Filosofia como disciplina obrigatória, integrando o currículo escolar, é fruto da
militância e da luta de professores e instituições num processo que, ao mesmo tempo em que
busca introduzir a filosofia na educação básica de forma definitiva, garantida pela lei, busca
reafirmar a filosofia pela atuação dos professores na sala de aula. ―Consolidada‖ sua
obrigatoriedade, outros problemas surgem e a formação dos professores mostra-se, de início,
como o mais relevante a ser considerado.
O foco da formação evidenciou a formação específica nos cursos de graduação, com
conhecimentos específicos sólidos e também na formação pedagógica, mas a formação de um
professor de filosofia deve ir além dos programas de graduação. Na verdade, como afirma
Cerletti (2003, 62) ―um professor de filosofia não se constrói apenas cursando algumas
matérias pedagógicas. Na realidade, alguém aprende a ser professor desde o momento em que
começa a ser aluno‖. A junção dos conhecimentos específicos com a dimensão pedagógica
daria conta de um ensino em alto nível nas escolas. Toda a carga de responsabilidade do
ensino estava nas costas do professor, pois recebeu formação necessária e suficiente para
garantir o ensino da filosofia.
A formação é imprescindível, mas ainda é insuficiente diante da realidade complexa e
diversa que é a escola e também diante do público que ela recebe. Na escola ―um professor de
filosofia é aquele que, acima de tudo, consegue construir um espaço de problematização
compartilhado com seus alunos‖. (CERLETTI, 2003, p. 62). Esta especificidade do professor,
na maioria das vezes, a academia não é capaz de formar, não que seja impossível, mas se dá
também por outras vias, pela experiência, pela capacidade de confrontar as realidades que
formam a escola e a realidade do aluno, pela análise da cultura e dos valores. A formação nos
diz que tipo de professor está sendo formado, porém não é capaz de dizer ―para que escola‖
está sendo formado. A filosofia no currículo escolar descortinou uma outra realidade: a
profissionalização. O professor de filosofia é agora um profissional de carreira e como tal,
está vinculado, querendo ou não, a uma visão empresarial da educação, com plano de carreira
e salário, formação inicial e continuada. Embora esta seja uma realidade sem rota de fuga, ela
não nos parece completamente negativa do ponto de vista institucional, quando pública
principalmente, que ‗obriga‘ o professor a dar continuidade na sua formação. Nessa
perspectiva, Cerletti (2003, p. 63) afirma que ―as tarefas de atualização, capacitação ou
aperfeiçoamento docente em exercício oferecem um espaço fundamental para questionar,
discutir e rever as práticas e os saberes que estão sendo postos em jogo‖. A orientação
mercantilista é uma realidade que vem com a profissionalização, perceptível nas avaliações de
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desempenho, na cobrança por qualidade no desenvolvimento de habilidades e competências
no aluno, agora tido como capital humano. A mediação agora é feita a partir dos ―resultados‖.
São eles que garantem e exigem, ao mesmo tempo, intervenção nos processos de ensino e
também na formação dos professores. O que não se considerou foi a complexidade e o
dinamismo escolar, apostando todas as fichas no receituário formativo.
Entre a formação mais sólida, mais bem qualificada e pedagógica e o ―chão da escola‖
havia (e ainda há) um abismo silencioso, que não era capaz de produzir uma escola
empenhada na formação das pessoas concretas. Pensou-se uma filosofia para a escola, mas
não uma escola para a filosofia. Tampouco pensou-se: o que é a escola para o estudante?
Ousamos dizer que nem mesmo a escola saberia responder, dada sua fragilidade. Com a
obrigatoriedade a figura do professor ganha uma dimensão política, fazendo com que a
preocupação com a presença do professor na escola fosse mais importante do que aquilo que
poderia ou deveria ensinar. O político em detrimento do pedagógico.

3 Filosofia, escola da filosofia e ensino de filosofia

Há que se pensar a escola numa outra formatação que possibilite fazer uma filosofia na
escola ao mesmo tempo em que é uma filosofia da escola. Pensar uma filosofia que construa
na escola uma escola do pensamento, ― um espaço e um tempo diferenciados que, de alguma
maneira, colocam em questão os espaços e os tempos sociais‖. (KOHAN, 2014, p. 18).
Reinventar a escola a partir daquilo que é específico da filosofia: o questionamento. Cabe à
filosofia, numa relação dialógica de conhecimento com as outras áreas do saber,
problematizar as representações da escola como espaço e tempo do saber, do educar. Ao
mesmo tempo, cabe a ela levantar questionamentos sobre aquilo que ensina, pensar uma
filosofia do ensino de filosofia que problematize, que investigue sua prática de ensino, numa
tentativa de ruptura com a visão que, em muitos casos, insiste em perdurar: a filosofia para
um lado e a didática para outro.
O problema não se coloca apenas justapondo filosofia e didática, mas pensar o próprio
ensino de filosofia como um problema filosófico. Portanto, a didática é um problema
fundamental para a filosofia, se queremos ratificar sua presença na educação básica. Aqui
salientamos a didática, não de forma generalizada, mas uma didática filosófica, pensada
especificamente para o ensino da filosofia, ou seja, pensada a partir das experiências didáticas
já existentes, enfocando naquilo que elas poderão oferecer para o ensino de filosofia. O ensino
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da filosofia na escola não é possível de acontecer enquanto essas duas realidades caminharem
para lados opostos, separadas.
Aí a necessidade de a filosofia questionar seu próprio processo de ensino, pois
―ensinar filosofia significa, acima de tudo, construir um olhar problematizador‖ (CERLETTI,
2003, p. 65). Se a filosofia está agora na escola, ela tem que ser pedagógica, tem que ser
didática para ser educativa. A educação é objeto dos questionamentos da filosofia quando se
pensa uma filosofia na escola e precisa ser compreendida a partir de uma reflexão filosófica,
problematizada, crítica em suas perspectivas e relações. Estas se dão na escola, por uma
filosofia pensada para a escola, que se ensina na escola e que, a partir dela mesma, se
questiona. Ela mesma é sua própria questão.
Pensar a filosofia na escola enquanto ação pedagógica, como ato de ensinar é
elementar, o que possibilita perceber que não existem receitas prontas e eficazes para ensinar
filosofia. ―Mas, como disciplina do currículo escolar, ela mescla conteúdo cultural, formação
e exercício intelectual a partir de seus materiais, mecanismos e métodos, como qualquer outra
disciplina‖. (FAVARETTO, 2002, p.82). E, por mais que esforços sejam empreendidos para
criar meios para o ensino, a filosofia na escola já tem uma formatação institucional, uma vez
legalizada, seu ensino deve atender ao que lhe compete, aos interesses de um projeto político.
―Dessa forma, a Filosofia encomendada para a escola não é qualquer Filosofia‖. (MATOS,
2014, p. 152). Isto está claro na nova versão da Base Nacional Comum Curricular – BNCC –
que delimita o ensino da filosofia enquanto formação para o convívio social, ou seja, ―ética
como o juízo de apreciação da conduta humana, necessária para o viver em sociedade, e em
cujas bases destacam-se as ideias de justiça, solidariedade e livre-arbítrio‖. (BRASIL, 2018, p.
547), uma tarefa também compartilhada com as outras disciplinas da área de conhecimentos
humanos. A nova Base Nacional Comum Curricular ―aboliu a disciplina‖ e englobou todas
numa única perspectiva: componente curricular das Ciência Humanas e Sociais Aplicadas.
Esta é uma questão a ser pensada em outro momento, devido tamanha importância e
complexidade.
Portanto, o ensino de filosofia deve atender aos preceitos estabelecidos antes da
própria realidade escolar, ignorando a realidade e as experiências dos alunos. Isso nos parece
por vezes contraditório, dado que, se a educação é um processo contínuo de formação, a
filosofia, enquanto disciplina educativa, não deve fugir dessa especificidade: formação da
pessoa humana considerando sua realidade, diversidade e sua singularidade/individualidade.
―Como ‗disciplina‘, é um conjunto específico de conhecimentos, com características próprias
sobre ensino, formação, etc.‖. (FAVARETTO, 2002, p. 82). Essa formação, pensada como
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filosófica, diferentemente dos outros saberes, consiste numa atitude, numa ação pensante do
sujeito: ação que é questionadora, inquieta, que se permite problematizar. O ensino de
filosofia não se sustenta sem que antes seja problematizador, inquiridor. A escola é esse
espaço que permite, ou deve permitir, ao aluno desenvolver sua ―curiosidade‖ enquanto
atividade filosófica, ―uma atitude: a atitude questionadora, crítica e desconfiada do filosofar.
O que se poderia começar por ensinar é então esse olhar agudo que não quer deixar nada sem
ver‖ (CELETTI, 2004, p. 27). Para este momento, entendamos a atividade filosófica enquanto
dialógica, numa estreita e inseparável relação da ação com a reflexão. Ação e reflexão que se
nutrem e fortalecem na busca e no sentido de si mesmas.

4 O ensino de filosofia como um desafio

O primeiro grande desafio é pensar o ensino de filosofia como filosofia, problematizar
filosoficamente o ensino de filosofia, uma prática teorizada. Pensar na sua especificidade,
naquilo que lhe é próprio, na tentativa de ruptura com a visão hermética que os projetos
políticos impõem. Entender o que é específico da filosofia, nos permite pensar o que ensinar e
as possibilidades de como ensinar, considerando a conjuntura escolar, já mencionada. Talvez,
para este momento, o ensino de filosofia partiria mais de um ―convite‖ a aprender do que
propriamente ―um ensinar‖. Porque o convite envolve o desejo do sujeito, mexe com o querer,
portanto, uma ação que é motivada pelo interesse, de ―estar entre‖, de fazer parte. Por isso
uma relação dialógica da ação e da reflexão aponta outro caminho que não o de um
ordenamento dos sistemas herméticos, mas um caminho aberto ao desenvolvimento do
pensar, pelo movimento interrogativo. Aquele que interroga, ouve, escuta, reflete, pensa,
―apropria-se do falado‖, alterando as relações entre as partes.
Quando pensamos o ensino de filosofia motivado pelo interesse, não reduzimos o
termo àquilo apenas que diz respeito ao egoísmo ou a ele relacionado, mas o ensino de
filosofia como um interesse de vontade de saber que não se acomoda ao simples saber, mas se
configura mais pelo desejo de saber. É um interesse ambicioso, pois, quanto mais sabe, mais
quer saber, sabendo que nunca saberá por completo, aludindo à máxima socrática do ―saber
que nada sabe‖. O caráter formativo da filosofia está no querer saber, que revela o sujeito em
processo de ser e, portanto, em busca de um sentido. Se nos é permitido falar de uma natureza
da filosofia, talvez esta natureza paire sobre a incerteza. A incerteza é a possibilidade de não
ser o é, sem deixar de ser. A certeza encerra toda e qualquer possibilidade de vir a ser, pois já
é. Não sabendo, posso saber, posso configurar, experimentar, construir. A incerteza é uma
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condição para o pensamento, é a partir dela que o filósofo pensa. Ela já é em si uma atitude
filosófica, é a dúvida, o questionamento daquilo que está dado.
A escola é esse espaço que permite ao aluno perceber-se enquanto um ser num
processo de fazer-se constante e o perguntar-se por si, querendo conhecer-se e conhecer o
―mundo‖ é um outro desafio para o trabalho da filosofia na escola. Como afirma Coelho
(2009, p. 16),
O que justifica, dá vida e sentido à escola, à relação pedagógica, ao trabalho de
docentes e discente, são o processo de formação humana que aí se realiza e a relação
de professores e estudantes com a cultura, com o pensamento, com o saber vivo,
instigante e que a cada momento se produz, se interroga e se recria‖.

5 Filosofia, educação para o pensar e o ato de filosofar

Esbarramos em incontáveis fatores que, em grande parte, se constituem em
empecilhos para o ensino de filosofia, sejam eles de ordem estrutural, sejam pela formatação
da escola, pelos programas previamente estabelecidos ou, como já discutimos no início deste
texto, de ordem formativa. A possibilidade de uma educação para o pensar é o desejo de cada
professor. Fazer das aulas de filosofia verdadeiros momentos do pensamento, articulados
entre alunos e professor.
Podemos não ter todas as respostas, tampouco saber as ―fórmulas‖ para o sucesso do
ensino, mas não podemos nos abster das perguntas. E uma pergunta fundamental se faz
extremamente necessária: quando falamos sobre ensino de filosofia no processo educativo,
como ensinar a pensar? A responsabilidade do ensino está, grandemente, sobre o professor.
Daí emerge outra questão, relativa a capacidade de o professor de filosofia pensar. Não se está
colocando isto em xeque, nem é nossa pretensão, mas surge aqui como um possível problema,
o que não decorreria de uma deficiência subjetiva durante o processo formativo, uma possível
incapacidade de pensar de quem se propõe ensinar. Sobre a capacidade de ensinar a pensar,
Kant (1992, p. 173) diz que
De um professor espera-se, pois, que ele forme em seu ouvinte, primeiro o homem
sensato, depois o homem racional e, por fim o douto. Semelhante procedimento tem
a vantagem de que o aprendiz, mesmo que jamais chegue ao último grau, como em
geral acontece, ter sempre ganho alguma coisa com o ensino e se ter tornado mais
exercitado e mais atinado, senão perante a escola, pelo menos, perante a vida.

A contemporaneidade nos aponta os possíveis desvios pelos quais o pensamento se
enveredou. O desenvolvimento da sociedade contemporânea tem como parâmetros o
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cientificismo e o racionalismo, elementos determinantes da caracterização do homem desse
período e de seu comportamento social. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia,
símbolos do progresso e do domínio humano sobre a natureza são frutos da racionalidade. A
racionalidade que marca a modernidade é a razão emancipatória, supervalorizada pelo
Iluminismo ―que depositava na razão a incumbência de gerar melhores condições de vida para
a humanidade, do ponto de vista da autonomia do pensar e agir‖. (ARANHA, 1995, p. 3). O
cientificismo é a euforia frente o progresso que se apresenta.
Esse sentimento de euforia e confiança exacerbada na razão merece a crítica dos
pensadores de Frankfurt, com a teoria da razão instrumental. Para estes, o Iluminismo não
trouxe somente luzes. Se a razão emancipatória se apresenta como a possibilidade de o
homem pensar por si próprio, superando os resquícios mitológicos supersticiosos e religiosos,
inserindo o homem na maioridade intelectiva, a segunda razão, a instrumental, privilegia os
meios pelos quais os resultados são obtidos, resultados imediatos e úteis. ―Por ‗razão
instrumental‘ quero dizer o tipo de racionalidade em que nos baseamos ao calcular a aplicação
mais econômica dos meios para determinado fim.‖. (TAYLOR, 2011, p. 14). A razão
instrumental não surge apenas como uma contraposição da razão emancipatória. Ela é
também decorrência das novas relações que ela mesma, a Razão, criou com o capitalismo e as
consequentes revoluções provocadas nas sociedades: revolução industrial, estabelecendo o
ponto mais significativo dessa percepção de razão. As coisas, as máquinas, o capital se tornam
mais importantes que as relações entre os homens, aliás, mais do que nunca, as relações são
mediadas pelas formas de produção: economia e poder.
A razão instrumental é um forte fator de dominação, pois não cria possibilidades de
pensamento. Ao contrário, tolhe toda e qualquer tentativas emancipatórias, produzindo assim,
uma irracionalidade, incapaz de combater a injustiça, a miséria, o preconceito, por exemplos.
Evidentes as distinções entre as razões, afirmamos que a razão emancipatória precisa ser
recuperada para que o pensamento se constitua a partir do humano, principalmente no tocante
à educação. A construção de uma razão emancipadora se justifica numa ação educacional
pautada na constituição de uma consciência orientada para a autonomia e para a crítica,
considerando os elementos políticos que compõem a sociedade.
É necessário contrapor-se a uma tal ausência de consciência, é preciso evitar que as
pessoas golpeiem para os lados sem refletir a respeito de si próprias. A educação
tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão crítica
(ADORNO, p. 2)3.
3

Na referência utilizada não consta ano de publicação. Segue link da fonte para possível consulta.
https://rizomas.net/arquivos/Adorno-Educacao-apos-Auschwitz.pdf

3348

Isto nos força a pergunta: quais são os fins da atividade educativa? A finalidade da
ação educativa é, preliminarmente, desenvolver uma reflexão sobre questões humanas de
forma clara, considerando a realidade concreta como princípio orientador da ação, em duas
vias: ética e política, denotando o caráter existencial do pensar.
A educação para o pensamento se funda no exame dos valores que sustentam as
relações humanas em sociedade, garantindo ao sujeito da aprendizagem as condições para sua
autonomia e emancipação. Ensinar a pensar é criar condições para o desenvolvimento da
crítica, que percebe a realidade além do simples dado fenomênico. Assim, Cerletti (2003, p.
62) afirma que ―ensinar filosofia é antes de mais nada uma atitude em face da realidade,
diante das coisas, e o professor de filosofia tem que ser, a todo momento, consequente com
esta maneira de orientar o pensamento‖.
Propomos, para a atividade educativa para o pensar, dois conceitos: reflexão e
autonomia. Antes de prosseguirmos, achamos necessária uma definição que caracterize
melhor o que estamos a dizer. Autonomia aqui é o movimento da própria razão de guiar-se,
mas não se confunde com uma ideia rasa de individualismo, uma vez que ela é uma razão
dialógica, comunicativa. Reflexão, embora seja possível afirmá-la como um movimento
voltado para o sujeito apenas, a reflexão é o que é refletido do sujeito e pelo sujeito desde seu
contexto, assim, também dialógica, pois se desenvolve pelo diálogo. A linguagem é a
mediação do discurso pelo próprio discurso. É pela linguagem que o pensamento ganha
contornos e se torna também cultura, imprescindível para a educação, ―um modo de
linguagem que articula fabricação de conceitos, argumentação, sistematização e significação‖
(FAVARETTO, 2002, p. 78).
Uma educação dialógica pressupõe uma relação com outros saberes, outras disciplinas
quando pensamos na realidade e na configuração da escola, indo além da relação dialogal
entre professor e alunos, mas principalmente dos alunos com eles mesmos. Mais uma vez, o
que sustenta a ação educativa é o diálogo que se desenvolve com as realidades ética e política
nas quais os alunos estão inseridos.
A educação não está apenas no campo da abstração, importante que também o esteja,
mas é necessário que seja pensada e formulada desde a realidade do aluno, possibilitando-lhe
se perceber no processo educativo enquanto ator em sua própria vivência social. A educação
só é emancipatória quando o professor é emancipado. Educação pensada aqui nos moldes
institucionais.
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Se por um lado a modernidade criou caminhos que desviaram a razão emancipatória
do seu projeto, parece-nos fundamental reativar o processo emancipatório. A formação é um
passo importante. Entendendo formação em três movimentos: a) formação específica –
garantida pela graduação e formação continuada, o professor como pesquisador; b) formação
pedagógica – garantia de que o ensino na escola não terá configuração propedêutica, ou seja,
será condizente com o estágio de desenvolvimento do aluno, assegurando seu caráter
educativo, somando ao específico da disciplina para que o senso comum seja aos poucos
superado; c) formação ética e política - garantia de uma formação escolar a partir de valores
no processo educativo, considerando o mundo das relações dos alunos.
A educação é, portanto, um percurso formativo que supõe uma intencionalidade, ou
seja, sua finalidade é ser formativa. É necessária a repetição anterior para o que agora
afirmamos. A educação só alcança seu fim se o professor for capaz de romper com a ideia de
ser um transmissor de conhecimentos e se perceber antes como um professor emancipado
frente aos desafios que se apresentam constantemente na escola e na sala de aula.
A escola nem sempre é um ambiente agradável, acolhedor e a sala de aula condensa
realidades completamente distintas e desafiadoras. Distintas porque são indivíduos em busca
de ‗alguma coisa‘ e, é nessa condição, que a filosofia se atreve a ser, não como um oráculo
prevendo os acontecimentos, mas um caminho para que o aluno possa desenvolver suas
capacidades de forma plena ou o mais próximo disso. Desafiadora porque, na construção do
conhecimento, as tensões são grandes e constantes, desde uma estrutura precária, que
evidencia a falta de investimentos em educação pelo Estado, a uma visão e lógica de mercado,
que coloca a escola como formadora de mão de obra, posto que, quanto mais alunos
―formados‖ em menos tempo, mais eficiente será a educação e a escola que o fez. A eficiência
é medida por índice e este é apenas o fim do processo (nem sempre a revisão é
possível/permitida) que, para ser considerado satisfatório, instaura no ambiente escolar uma
atmosfera de competitividade, não permitindo ao aluno errar, quando, na escola, o erro é parte
inerente ao processo da aprendizagem. Sem o erro não há experiência.
Este cenário nos força questionamentos sobre o ―papel‖ da filosofia na educação
básica e como ensinar. Estreitando ainda mais, porque lidamos com a filosofia como uma
disciplina educativa, como ensinar filosofia na educação básica e como garantir a
aprendizagem precisam ser questões de cabeceira para professores de filosofia, dado que
nosso objeto não pode ser moldado pelas mãos, como um artesão faz com a matéria bruta,
mas só pode ser pensado, pois este é o nosso objeto, o próprio pensamento.
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Com frequência ouvimos de colegas professores de outras áreas que a filosofia é a
disciplina que faz pensar ou que é a disciplina do pensamento e, para fazer jus ao que somos,
professores de filosofia, precisamos ampliar esta visão e, ao mesmo tempo, afirmar de que
pensamento se está falando, pois o pensar é próprio do ser humano e não exclusividade da
filosofia. Nossa tarefa é pensar como pensamos, problematizar o pensamento, questioná-lo e
apropriarmo-nos dele. Não é sem dificuldade que o fazemos. Pensar sobre o próprio
pensamento é, em si, um ato filosófico e isso se transfere para a esfera da filosofia enquanto
disciplina educativa escolar como um ato pedagógico, na imbricação ensino-aprendizagem.
―Especificamente filosófico é o problema de compreender o funcionamento de uma
configuração a partir de uma lei que lhe é infusa (é preciso que haja uma) ‖. (FAVARETTO,
2002, p.79).
Costumou-se atribuir o ―ensino‖ ao professor e o ―aprender‖ ao aluno, o que sugere
haver uma transmissão de dados, numa linguagem tecnológica, de conhecimentos para um
campo receptor, o aluno. No entanto, ambos são sujeitos no processo e a prática precisa ser
revisada, questionada. Isso cabe primordialmente ao professor/a. Filosofar sobre a filosofia
que ensina, para quem ensina e como ensina. Filosofar é o DNA da filosofia, é o que a
distingue das outras formas de pensamento. Como afirma Coelho (2009, p. 24),
Filosofar é romper com a acomodação, a preguiça de pensar, o senso comum, a
explicação fácil e superficial; é ir além dos fatos, das opiniões, das crenças, da
experiência, do quotidiano. É admirar-se, espantar-se, maravilhar-se, ser capaz de
ver o que não aparece na imediatez da experiência‖.

O ensino da filosofia acontece quando o aluno é capaz de dar início a uma atividade
filosófica que lhe permita envolver sua realidade, seu tempo, seu espaço, sua existência. Isso
só é garantido ao aluno se o professor de filosofia tiver clareza de quem é e para quem fala.
Assim, ―o professor de Filosofia [...], para enfrentar as injunções de sua atividade, antes de
definir-se por conteúdos, procedimentos e estratégias [...] precisa definir para si mesmo o
lugar de onde pensa e fala‖. (FAVARETTO, 2002, p. 77).
Nesse sentido, não é suficiente ser ―professor‖ de filosofia, há de ser filósofo, como
afirma Aspis (2004, p. 6) ―o professor de filosofia deve ser filósofo. [..]. Para nós as aulas de
filosofia são aulas de filosofar da mesma forma que ensinar filosofia é produzir filosofia.
Assim sendo, aulas de filosofia são produção de filosofia‖. A dimensão pedagógica da
filosofia na escola é fundamental para possibilitar ao aluno o acesso ao pensamento filosófico,
elaborado na história da filosofia.
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A história da filosofia é apontada como um caminho para ensinar filosofia, mas não o
único nem o melhor, uma vez que a história em si, sem a leitura dos textos não garante o
filosofar. O pensamento filosófico dos textos possibilita ao aluno filosofar quando tem
significação para ele, considerando seu contexto e sua linguagem, pois o aluno só tem
segurança na sua linguagem. É pela linguagem que a apropriação da filosofia acontece,
envolvendo o aluno num processo criativo de conceitos.
Mais do que instrumento de comunicação e expressão de ideias e conhecimentos, a
língua põe em questão o real e o imaginário, os conceitos e argumentos, interroga
seu sentido e gênese. [...], a escola deve ensiná-los a compreender seu sentido, a
pensa-los, a questioná-las, a recriá-las, a reinventá-las. (COELHO, 2009, p. 20).

A identidade do professor de filosofia está ligada à sua capacidade e necessidade de
criar/recriar conceitos, de pensar sobre o já pensado e o não pensado. A filosofia na escola
configura-se a uma pedagogia do conhecimento, pois ensina a partir do seu próprio jeito de
ser. Filosofar é um ato pedagógico e ―consiste principalmente em expulsar o acaso, decifrar a
todo custo uma legalidade sob o fortuito que se dá na superfície‖. (FAVARETTO, 2002, p,
79). Ensinar filosofia sem filosofar não é possível. É apenas erudição, acúmulo de
conhecimentos. Só há ensino se houver aprendizagem e se não acontecer o filosofar, não há
ensino de filosofia.

6 Considerações finais

O ensino de filosofia na educação básica é permeado de elementos que precisam ser
considerados para que o ensino realmente se efetive no processo educativo do aluno. A
obrigatoriedade da Filosofia como disciplina no currículo escolar, exige da formação que o
professor seja, além de professor, filósofo, capaz de articular o ensino e as relações com os
alunos, considerando as realidades da escola e da própria sala de aula. Considerar as
―realidades‖ é considerar as vivências do aluno como ponto de partida para a significação da
filosofia para o aluno.
A significação propiciada pelo valor de sua cultura e pela mediação estabelecida na
linguagem que permite ―produzir‖ filosofia nas aulas de filosofia tornando a aula um
momento do pensamento, o momento singular de encontro com o conceito, da atitude
filosófica que é o próprio ato de filosofar.

7 Referências bibliográficas

3352

ADORNO, Theodor. Educação após Auschwitz. Disponível em
https://rizomas.net/arquivos/Adorno-Educacao-apos-Auschwitz.pdf. Acesso em 05/07/2019.
ASPIS, Renata P. L. O professor de filosofia: o ensino de filosofia no ensino médio como
experiência filosófica. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v24n64/22832.pdf. Acesso em
17/06/2019.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. O que é uma educação para o pensar? In. A filosofia e
seu ensino. (Org.) Paulo Arantes, Franklin Leopoldo e Silva, Celso Favaretto, Ricardo Fabrini
e Selma T. Muchail. Petrópolis: Vozes; São Paulo: EDUC, 1995.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio.
Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf .
Acesso em 18/06/2019.
CERLETTI, Alejandro. Ensinar Filosofia: da pergunta filosófica à proposta
metodológica. In Kohan, Walter. (Org.) Filosofia: caminhos para seu ensino. Rio de Janeiro:
DP&A, 2014. P. 19 a 41.
___________________. Ensino da filosofia e filosofia do ensino filosófico. In. Filosofia do
ensino de filosofia. (Org.) Silvio Gallo, Gabriele Cornelli, Márcio Danelon. Petrópolis:
Vozes, 2003.
COELHO, Ildeu M. Filosofia, educação, cultura e formação: uma introdução. In.
Educação, cultura e formação: o olhar da filosofia. (Org.) Ildeu M. Coelho. Goiânia: Ed.
PUC-Goiás, 2009. P. 15 a 27.
FAVARETTO, Celso. Notas sobre ensino de filosofia. In. Um olhar sobre o ensino de
filosofia. (Org.) Altair Alberto Fávero, Jaime José Rauber, Walter Omar Kohan. Ijuí: Ed.
UNIJUI, 2002. P.77 a 85.
KANT, Immanuel. ―Notícia do Prof. Immanuel Kant sobre a organização de suas
preleções no Semestre de Inverno de 1765-1766‖. In: Lógica. Trad. Guido Antônio de
Almeida. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1992.
KOHAN, Walter. Um exercício que faz escola: notas para pensar a investigação
educacional de uma experiência de formação no Rio de Janeiro. In Martins, Fabiana
Fernandes Ribeiro. Neuto, Maria Jacintha Vargas. Kohan, Walter. Encontrar Escola. O ato
educativo e a experiência da pesquisa em Educação. Rio de Janeiro: Lamparina, FAPERJ,
2014. P. 14 a 22.
MATOS, Junot Cornélio. A Filosofia vai à escola, e daí? In Guido, Humberto; Junior, José
Benedito de Almeida; Danelon, Márcio. (Org.) O transversal e o conceitual no ensino de
Filosofia. Uberlândia: Edufu – Editora da Universidade Federal de Uberlândia, 2014.
TAYLOR, Charles. A ética da autenticidade. Trad. Talyta Carvalho. São Paulo: É
Realizações, 2011.

3353

ATOS DE ESCRITURA: PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DA ÁREA DA
EDUCAÇÃO E OS CRITÉRIOS HETERÔNOMOS QUALIS
Dionéia da Silva Trindade (PPGE/UFMT) – dioneia@ufmt.br
Silas Borges Monteiro (PPGE/UFMT) – silasbmonteiro@ufmt.br

Resumo:
Este trabalho objetiva discutir os parâmetros requeridos pelo Qualis/Capes para a estratificação de periódicos
científicos no Centro Oeste brasileiro. Essa análise é feita a partir de Jacques Derrida, mediante o conceito de
escritura. A questão a criar a trajetória analítica é: Que parâmetros normativos validam e qualificam um
periódico científico no Brasil? Metodologicamente, o estudo opera com a cartografia de Deleuze e Guattari
(1995). Na avaliação quadrienal 2013-2016, foram localizados 3.903 periódicos de acesso aberto, em versões
online especificamente voltados ao campo educativo. Dentre eles, cinco se situam na região Centro Oeste e
obtiveram Qualis A2, afirmando-se como espaços de escritura, instituindo rastros que expressam a memória da
ciência e a divulgação de conhecimentos recém-produzidos, mostrando sua importância à comunidade científica
da área da Educação.
Palavras-chave: Derrida. Escritura. Periódicos científicos da Educação.

1 Prolegômenos

Este artigo se justifica em razão de que as publicações periódicas científicas, na
atualidade, constituem-se como um dos principais meios de divulgação da comunicação
científica, afirmando-se como espaços para anunciar resultados, submeter a produção
científica ao julgamento de pares, arquivamento, e receber contribuições que possibilitem a
progressão da ciência e inovação tecnológica. E, neste cenário, se inserem os periódicos
científicos da Educação, contribuindo para o desenvolvimento científico da área da Educação
e do país.
Objetiva-se discutir os parâmetros requeridos pelo Qualis/Capes para a composição e
validação de periódicos científicos na região Centro Oeste brasileira. A análise é feita a partir
do arsenal teórico-analítico de Jacques Derrida, principalmente seu conceito de escritura. A
questão que cria a trajetória analítica é: Que parâmetros normativos validam e qualificam um
periódico científico no Brasil? A metodologia opera nos rastros da cartografia (DELEUZE;
GUATTARI, 1995), segundo a perspectiva epistemológica de rizoma.
Melo (2005) e Barradas (2005), cientistas brasileiros que se dedicam ao estudo das
ciências da informação e comunicação, pontificam que a crescente produção acadêmica de
pesquisadoras e pesquisadores, aglutinados à graduação e pós-graduação lato e stricto sensu,
tem contribuído mundialmente para um vertiginoso crescimento do número de periódicos
científicos. Incisiva é a contribuição conceitual oferecida por Barradas (2005, p. 14) quando
assim os define:
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As revistas ou periódicos científicos são, sem dúvida, a memória da ciência. Deve-se
lembrar que o principal objetivo da atividade científica é a produção do
conhecimento. Para que o conhecimento seja útil é imprescindível, inicialmente, sua
difusão entre os pares, depois, à sociedade, para que esta possa usufruir dos
benefícios advindos do conhecimento. E o canal formal de comunicação eleito pelos
pesquisadores, em todos os países, é o periódico científico, que divulga resultados
recém-gerados e conta com o crivo do sistema de avaliação por pares, o que lhe
confere maior legitimidade e credibilidade.

De acordo com a Norma Brasileira de Referência, periódico científico é:

[...] um dos tipos de publicações seriadas, que se apresenta sob a forma de periódico,
boletim, anuário etc., editada em fascículos com designação numérica e/ou
cronológica, em intervalos pré-fixados (periodicidade), por tempo indeterminado,
com a colaboração, em geral, de diversas pessoas, tratando de assuntos diversos,
dentro de uma política editorial definida, e que é objeto de Número Internacional
Normalizado (ISSN). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
NBR 6021, 2003, p. 3).

Desse modo, temos que as publicações seriadas se configuram sob a forma de revista,
boletim, anuário etc., mediante edição por fascículos com posição numérica e regularidade em
sua periodicidade, a se fazer presente por tempo indeterminado. Requer colaboração de várias
pessoas, e discute diversos temas, guiadas por política editorial própria, e necessita inserção
no Número Internacional Normalizado (ISSN).

2 Posição epistemológica

A abordagem teórica a iluminar as análises acerca das informações captadas no campo
de pesquisa, encontra lugar na fiilosofia da diferença, a partir do arsenal teórico de Jacques
Derrida e assemelhados, operando, sobremaneira, com o conceito de escritura escapando a
perspectivas universalistas.
Escritura reporta-se a um conceito esmiuçado pelo filósofo franco-argelino Jacques
Derrida (1973), ao trazer à tona o debate a tensionar o fenômeno da linguagem. Este gesto
filosófico do autor é corroborado em sua discussão acerca de O fim do livro e o começo da
escritura, em sua clássica obra intitulada Gramatologia. Afinal, escrevemos para quem? Essa
questão remete a outro conceito derridiano: desconstrução. O gesto desconstrutor, no caso da
gramatologia, opera no sentido de afirmar a escritura como produção singular que se
materializa no movimento da linguagem:

É preciso agora pensar a escritura como ao mesmo tempo mais exterior à fala, não
sendo sua imagem ou seu ‗símbolo‘ e, mais interior à fala que já é, em si mesma,
uma escritura. Antes mesmo de ser ligado à inscrição, à gravura, ao desenho ou à
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letra, a um significante, remetendo, em geral, a um significante que remete, em
geral, a um significante por ele significado, o conceito da grafia implica, como
possibilidade comum a todos os sistemas de significação, a instância do rastro
instituído. (DERRIDA, 1973, p. 56, grifo do autor).

O rastro remete a indício, traço, sinal, marca, vestígio de uma presença que não mais
está presente. Nessa acepção, a noção é de que uma presença – coisa, marca, signo natural,
força – produziu o rastro, ocasionando, desse modo, um efeito da presença original que o
produziu.
Dito isso, Derrida busca, em sua produção filosófica, o movimento de desconstrução da
metafísica logocêntrica que se inspira na crença do domínio da razão. A partir do signo
(palavra), o filósofo principia sua exposição acerca da desconstrução do pensamento binário.
Na relação binária, um signo estabelece uma combinação entre significante (forma) e o
significado (conteúdo). O papel do signo é espelhar um objeto no decurso de sua ausência.
Refutando esta ideia, Derrida (1973, 2013) concebe que o significado é inseparável de seu
significante, pois um significante remete à elaboração de outros significantes. Estes, por sua
vez, transbordam outros significantes, constituindo movimentos que vão para além das
linearidades instituindo rastros a deslocarem o pensamento a gestos de afirmação das
diferenças.
Nesses termos, Derrida (1973) busca distinguir o que existia de hegemônico e o que
havia sido desprezado em uma obra, em um escrito, entretanto, chamando a atenção sempre
para a peculiaridade de uma assinatura, considerando a própria língua de uma autoria
específica. Assim, o autor intenta fazer as obras dizerem de si próprias desde seu interior,
mediante seus brancos, assimetrias, sem, no entanto, impeli-las à morte (SKLIAR, 2008).

3 As trilhas metodológicas

Os artefatos que utilizamos para operar com o material empírico selecionado, bem como
as escolhas teóricas para a realização de uma pesquisa, nos guiam por diversas trilhas,
propiciando-nos indagar sobre o objeto pesquisado e nos direcionam para a obtenção de
diferentes achados. Dito de outra maneira, os liames que arrolam e constituem os circuitos
metodológicos de uma pesquisa são complexos e descontínuos, ao modo que constituem
itinerários em constante composição e recomposição. Assim, ―[...] Opções, escolhas e
direcionamentos são atividades permanentes no desenrolar de qualquer trabalho investigativo
(LOCKMANN, 2013, p. 43).
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Rosário e Aguiar (2013) elucidam que o método desenvolvido em uma pesquisa é, sem
dúvida, o alicerce de um trabalho, vez que, sem ele, inexiste investigação e se torna mais
difícil ao pesquisador responder aos seus problemas. Mas alicerçando-se em Feyerabend
(2007, 244), as autoras reiteram que ―[...] o problema não está na visualização de uma
possível resposta, desde o início de sua formulação, pois o que torna uma pesquisa rica são os
percursos plurais que o pesquisador realiza no processo de investigação‖.
Nas esteiras do pensar de Monteiro e Biato (2008), o método se trata de um termo a
evocar a noção de procedimentos a serem seguidos quando se almeja obter algum resultado
investigativo. Efetiva-se algo mediante determinados passos.
Então, no planejar desses passos, metodologicamente, a pesquisa opera nos
delineamentos da cartografia como pensado por Deleuze e Guattari (1995), os quais lhe
concebem a atribuição de método com o fito de acompanhar um processo e não representar
um objeto. A cartografia atribuída como método, cria seus próprios movimentos, seus
próprios desvios, pede passagem, dialoga, incorpora sentimentos e emociona. Constitui um
mapa do presente que demarca movimentos de produção em meio à perspectiva
epistemológica de rizoma, o qual ―[...] pode brotar no coração de uma árvore, no oco de uma
raiz ou na axila de um galho‖ (p. 23). Também possibilita fissuras, rupturas e linhas de fuga,
bem assim os trajetos em várias direções que podem se atravessar, se cruzar, se interligar e se
compor (DELEUZE; GUATTARI, 1995).
A cartografia é a ciência que aborda a concepção, produção, difusão, utilização e estudo
dos mapas. Inventando um mundo e seus lugares, interpretando, a seu modo, o espaço e,
como método de acompanhamento, procura traçar percursos de maneira a possibilitar ao
pesquisador ver o todo. Entendendo que o método cartográfico convoca a um exercício
cognitivo peculiar do pesquisador, uma vez que, estando voltado para o traçado de um campo
problemático, requer uma cognição muito mais capaz de inventar o mundo do que reconhecêlo (DELEUZE; GUATTARI, 1995; MOURA; HERNANDEZ, 2011).
Nessa esteira propositiva, é oportuno pôr em relevo as ponderações de Henning (2013),
professora e pesquisadora da Fundação Universidade do Rio Grande (FURG) e líder do grupo
de pesquisa Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia (GEECAF/FURG), que no artigo
intitulado ―Traçados da história da ciência: modos de pensar e fazer ciência na atualidade‖,
chama a atenção para a importância das linhas de fuga, ou rupturas com a ciência moderna,
justificando que há modos outros de fazermos ciência. Observemos:
Pensar a ciência como portadora da verdade, legitimadora de conceitos que
demonstram o que podemos considerar/aproveitar para nossas vidas, por muito
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tempo – e talvez ainda –, foi o que entendemos por validação da produção científica.
Hoje, essa postura é cada vez mais insustentável, mas nem sempre foi assim. Parece
difícil, nos dias atuais, inseridos em um mundo de transições epistemológicas, em
que a ciência orienta nossas ações cotidianas, pensarmos que, por séculos, não
existia este saber legitimado, pelo menos não com esse conceito moderno de
fazer/ser ciência. Por outro lado, não se pode desconsiderar que, na virada do século
XIX para o XX, a Ciência era quase uma nova religião detentora de verdades,
assentada em quase dogmas. (HENNING, 2013, p. 13).

A esse respeito, corroboramos com a autora quando supõe que compreender que o
paradigma da Modernidade, já não dá mais conta das perplexidades contemporâneas, nos
conduzindo a questionamentos acerca das verdades cristalizadas por séculos. Nas palavras de
Henning (2013), anuncia-se um paradigma pós-moderno no contexto do qual não existe
privilégio de olhares e, sim, deslocamentos e deslizamentos que iniciem – ou quiçá, terminem
em locais não científicos? Segundo a autora, a ciência é produzida por nós, uma vez que o
nosso discurso a constitui. Referenciando Foucault (2004), diz a pesquisadora, a ciência é
uma vontade de verdade. Essa afirmação, reporta-nos a Derrida (2009, 2013) e a Nietzsche
(1995) que em suas escrituras mencionam os impulsos, vivências e vontade de potência, e,
com base nesses autores, acrescentaríamos: a ciência é uma vontade de potência.
Lockmann se reporta à importância da compreensão de conceitos como mecanismos e
entende que, ao mesmo tempo em que eles nos postulam algumas possibilidades de análise,
também nos privam de outras. Dito isso, ―As ferramentas teóricas escolhidas para operar
direcionam o olhar no trabalho investigativo, golpeiam algumas verdades construídas e nos
fazem abandonar outros conceitos, outras teorias, outras formas de ver e entender o mundo‖
(LOCKMANN, 2013, p. 43).
Nessa tessitura de compreensão teórico-metodológica, procuramos traçar um itinerário
rizomático de pesquisa que nos possibilite deslocamentos e deslizamentos na composição do
mapa cartográfico, englobando periódicos científicos, os parâmetros qualis na tessitura de fios
com a pós-graduação em Educação, stricto sensu. Para tanto, é fundamental que
demarcássemos caminhos e planos de ação, de acordo com os pressupostos teóricoepistemológicos que assumimos.
Com o intento de buscar respostas às questões propostas neste trabalho, planejamos o
acontecimento da pesquisa para dois momentos: pesquisa exploratória e pesquisa
documental.
A primeira fase denominada de exploratória (GIL, 2007) objetiva compor informações
sobre o conhecimento produzido acerca dos periódicos científicos em Educação, sua relação
com os parâmetros qualis e o impacto na pós-graduação em Educação, expresso nas revista
científicas da área.
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O estudo de caráter exploratório, mediante pesquisa bibliográfica, como dirá Gil (2007),
é desenvolvido com base em material já elaborado como livros, artigos, dissertações e teses
acerca de determinado assunto ou área da ciência. É considerado um passo inicial na
realização de pesquisas científicas, pois possibilita maior familiaridade com o problema,
aprimoramento de ideias ou descorberta de intuições e observar lacunas. Frisemos que não foi
nossa intenção realizar um mapeamento da extensa literatura acerca dos periódicos
científicos, mas nosso objetivo constituiu em ter noções do que já se publicou sobre o tema
periódicos científicos da educação e qualis.
Nossas buscas se deram mediante artigos científicos publicados em periódicos sitiados
no Google Scholar, plataforma SciELO Brasil e Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para tanto, elegemos como
descritores de busca as seguintes expressões: periódicos científicos + educação; periódicos
científicos + educação + parâmentros qualis. Para otimizar as buscas, não delimitamos
período temporal, visando abranger maior número de trabalhos.
A segunda fase da investigação foi dedicada ao uso da pesquisa documental
(CELLARD, 2012), mediante consulta aos documentos oficiais/institucionais constantes das
plataformas dos periódicos pesquisados, sobretudo plataformas Capes periódicos e Webqualis
disponibilizadas online na internet. É preciso frisar que nos socorremos do expediente da
pesquisa documental, de acordo com a processualidade da paisagem cartográfica a possibilitar
caminhos em várias direções, que podem se atravessar e se aglomerar ou se romper
(DELEUZE; GUATTARI, 2005).
O objetivo da pesquisa documental é: a) buscar informações sobre os documentos que
normatizam os parâmetros qualis; b) explorar o universo de periódicos científicos em
Educação avaliados pela Capes no quadriênio 2013-2016, e filtrar aqueles que se situam na
região Centro Oeste brasileira. O trajeto para a busca documental, atendendo a necessidade da
paisagem cartográfica, ocorreu por meio de consulta às plataformas dos periódicos em estudo,
sobretudo mapeando documentos na plataforma Sucupira no site da Capes.
Sobre o uso de documentos em pesquisas, vale adensar que operamos com o conceito ao
modo como André Cellard (2008) o define, ao pontuar que esta técnica possibilita ao
pesquisador acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. Para o autor, a análise
documental favorece a observação do processo de amadurecimento ou evolução de
indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre
outros. Na análise documental, observamos a importância das ponderações da pesquisadora
Gonsalves (2007), segundo a qual a noção de documento remete a uma informação
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organizada sistematicamente e comunicada de diferentes maneiras (oral, escrita, visual, ou
gestual) e registrada em material durável.

4 Rastros indicativos das produções de periódicos científicos em educação

À procura de rastros que nos levassem a estudos e pesquisas do que já se publicou sobre
periódicos científicos e os parâmetros normativos qualis no campo da educação, em artigos
científicos, a pesquisa exploratória realizada nos portais eletrônicos, sobretudo no Google
Scholar e plataforma SciELO Brasil – com a utilização dos descritores periódicos científicos
+ educação; periódicos científicos, educação + parâmentros qualis –, apontou para o
panorama em que aparecem três grandes áreas: Ciências Humanas, Sociais e Saúde denotadas
por suas subáreas, estampadas na tabela 1, seguinte:
Tabela 1 – Subáreas do conhecimento em números absolutos (*N) e participações porcentuais quanto aos
achados publicados em períodicos científicos, na web, quando nos valemos dos descritores: periódicos
científicos; educação e qualis
Subáreas

*N

%

05

8,62

Ciências Sociais

04

6,89

Direito

01

1,73

Educação

14

24,14

em

07

12,07

Educação Física

15

25,86

Psicologia

05

8,62

Saúde

07

12,07

58

100

Ciência

da

Informação

e

Comunicação

Educação
Ciências

Total

Fonte: Elaboração própria dos pesquisadores, com base em informações obtidas na web em abril de 2019.
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Observando as subáreas e números contidos na tabela 1, importa mencionar que,
embora não tenhamos feito a apresentação por autor, tema e ano de publicação, merece
destacar que a publicação mais antiga é de 2003 e a mais recente é de 2018. Se reunirmos as
três subáreas: Educação, Educação em Ciências e Educação Física, temos majoritariamente
62,06% do total da amostra de 58 artigos. No entanto, a subárea que tem implicação direta
com nossa pesquisa é a da Educação, daí a opção por mostrá-las separadamente. Vale
registrar que a metodologia adotada para as análises dos artigos foi: leitura dos títulos dos
trabalhos, leitura das palavras-chave, dos resumos e dos textos na integralidade, incluindo as
referências. Todos os 58 textos foram lidos na íntegra.
Quanto aos trabalhos que, em nossa avaliação, mais se aproximaram da temática de
nossa pesquisa, apresentaremos breve resumo das discussões e tensionamentos.
a) Piotr Trzesniak, editor científico e pesquisador em comunicação científica e ciência
da informação em ―As dimensões da qualidade dos periódicos científicos e sua presença em
um instrumento da área da educação‖ (2006), aponta para importantes discussões sobre a
produção dos periódicos científicos, expressando que o qualis veio ‗popularizar‘ a avaliação
formal, explícita e criteriosa de periódicos entre os pesquisadores, destacando a avaliação dos
periódicos da área da Educação, segundo os critérios de avaliação da Anped;
b) José Educardo Manzini, editor da Revista Brasileira de Educação Especial –
indexada no portal SciELO –, docente do Programa de Pós-graduação em Educação da Unesp
de Marília, em ―Avaliação de periódicos científicos: Revista Brasileira de Educação Especial‖
(2013) traz como objeto de debate a avaliação, balizando-se em parâmetros qualitativos e
estatísticos propostos pela Anped e pelo portal SciELO Brasil. A discussão sobre a melhoria
da qualidade da revista indicou: 1) necessidade de recebimento de artigos via internet, por
meio de plataforma própria; 2) designação de editores adjuntos ou coeditores de modo a
garantir o fluxo de avaliação dos manuscritos recebidos; 3) investimento na infraestrutura,
como compra de computadores e softwares para melhorar a editoração da revista;
c) Castro et al (2017) abordam ―A Produção Científica em Educação Física de 2001 a
2010: caminhos da construção de um Campo‖. O estudo visou ―[...] compreender a produção
de programas de pós-graduação stricto sensu em Educação Física, no período de 2001 a 2010,
tendo como pano de fundo as ‗regras do jogo científico‘ vigentes no campo.‖;
d) As pesquisadoras Clarilza Prado de Sousa e Elizabeth Macedo, no artigo publicado
no n. 37 da Revista de Educação Pública, problematizam sobre a ―Avaliação da pesquisa em
Educação e indicadores de produção bibliográfica: um relato sobre o Qualis Periódicos‖. As
autoras destacam sobre a avaliação dos periódicos por indicadores indiretos como índices de
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impacto, no âmbito das ciências humanas e sociais. Apontam o processo de classificação
desses periódicos, realizado na área de Educação, no qual destacam critérios de normalização,
publicação, circulação, autoria, conteúdo e gestão editorial.
e) Santa Anna (2017) nos faz refletir sobre a importante temática que tangencia a
―Avaliação e qualificação de periódicos científicos: uma análise do qualis/Capes nos
principais periódicos científicos de ciência da informação no Brasil‖. Ainda que o artigo não
esteja situado na área da Educação, as questões apresentadas como pautas de tensionamentos
não diferem daquelas reportadas pelos pesquisadores há pouco mencionados, ao debaterem
sobre os periódicos da Educação. O autor problematiza a avaliação de periódicos científicos
observando, no âmbito da produção científica, as relações existentes entre as instituições
produtoras e as publicadoras. O propósito é analisar o relacionamento do indicador
Qualis/Capes com os periódicos científicos pioneiros da Ciência da Informação no Brasil, de
modo a considerar esse indicador como um componente de avaliação e qualificador dessas
publicações. Os achados apontaram para um crescimento do indicador qualis/Capes, de modo
a transparecer que os periódicos pesquisados – ainda que manifestem-se como generalizados
– progressivamente adéquam-se às exigências dessa avaliação, o que denota a busca pela
melhoria contínua e qualificação da produção científica e processos editoriais dessas
publicações.
Eis que Trzesniak (2006), Manzini (2013), Zubcich et al (2017), Sousa e Macedo
(2009) e Santa Anna (2017) trazem como pontos confluentes em suas pesquisas, a discussão
pertinente à produção científica em Educação e sua relação com a avaliação Qualis/Capes nos
periódicos científicos pesquisados, bem como aspectos e critérios exigidos nas produções
científicas, de modo a arregimentar elevados índices de impacto que impulsionem a altos
ranqueamentos. O que por sua vez ocasiona impacto na pós-graduação em Educação

5 O labirinto de acesso ao qualis periódicos

A Coordenação de Pessoal de Nível Superior (Capes) procede a estratificação dos
periódicos científicos mediante os parâmetros qualis. Estes expressam a classificação de
veículos de divulgação da produção intelectual (bibliográfica) dos programas de pósgraduação stricto sensu, utilizada pela Capes para fundamentação do processo de avaliação da
pós-graduação nacional por ela promovido. Concretiza-se na listagem dos periódicos
classificados por área de avaliação, a partir do trabalho das respectivas comissões de área,
bem assim no sítio de divulgação de informações relativas ao aplicativo Webqualis na
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internet. Outro indicador digno de atenção, que atribui classificação aos periódicos, é o Fator
de Impacto (FI) ou Impact Factor (IF) como foi originalmente nominado por seu criador
Eugene Garfield, e divulgado na revista Science, em 1955 (BRASIL, 2008; NASSI-CALÒ,
2017).
O FI é uma equação matemática em que o numerador é o número de citações e o
denominador o número de artigos publicados em dois anos subsequentes – tudo isso realizado
dentro de uma base de dados. Aumentando-se o numerador ou diminuindo-se o denominador
a sua fração irá aumentar e, portanto, o seu FI naquele espaço de tempo irá crescer. O FI é
utilizado praticamente por todas as agências de fomento mundiais como um indicador de
qualidade (UNESP, 2016). Observemos o seguinte diagrama, extraído do estudo de Priscila
Jacobsen (2017), quando aborda sobre o cálculo do FI:
Cálculo do FI

Fonte: Jacobsen (2017).

A leitura do diagrama expressa, por exemplo, que se o periódico x quer saber o seu FI
no ano atual, serão calculadas quantas citações recebeu entre os periódicos da coleção Web of
Science no ano passado e no anterior, dividido pela soma de artigos publicados nos mesmos
anos (JACOBSEN, 2017). O FI configura, na atualidade, a principal métrica utilizada para
avaliar os periódicos científicos em nível mundial, ao contabilizar as citações recebidas nos
artigos publicados.
A avaliação quadrienal Webqualis dos periódicos 2013-2016 foi realizada com base nos
seguintes parâmetros: A1, o mais elevado, subsequentemente A2; B1; B2; B3; B4; B5; e C,
com peso zero (BRASIL, 2008).
Na avaliação quadrienal 2013-2016, os quatro primeiros estratos que definiam a
qualidade dos periódicos são: Qualis A1 – exige que o FI do periódico seja igual ou superior a
métrica de 3,800 citações; A2 – Exige FI entre 3,799 e 2,500. Para o B1- FI entre 2,499 e

3363

1,300; e B2- FI entre 1,299 e 0,001. Para ser incluído nos quatro estratos superiores, o
periódico deve ter FI medido pelo Institute for Scientific Information (ISI) (BRASIL, 2017).
O ISI configura um banco de dados de citações a englobar uma diversidade de bases
indexadoras de periódicos científicos, incluindo a continuação de seu serviço de indexação
baseado em impressão de longa data, abarcando a coleção Web of Sciense (WoS) que engloba
o Science Citation Index (SCI), bem como o Social Sciences Citation Index (SSCI), o Arts
and Humanities Citation Index (AHCI) e o Emerging Sources Citation Index. Estas bases
possibilitam identificar quais artigos foram mais citados e seus autores. Com os periódicos
que integram o WoS se calculam as diferentes estatísticas do Journal Citation Ranking (JCR),
como o FI. Logo, não serão contabilizadas as citações de revistas da coleção obtidas em
periódicos fora da coleção ou considerado FI para periódicos fora do WoS (JACOBSEN,
2017).
A avaliação qualis Capes 2013-2016, de um periódico em cada um dos estratos
mencionados em linhas atrás, basearam-se em determinados princípios: a) A posição do
periódico na escala depende do seu FI; b) O número de periódicos A1, que é o estrato superior
da escala, deve ser inferior ao de A2; c) A soma de A1 + A2 deve corresponder a, no máximo,
26% dos periódicos em que a área publicou artigos no triênio anterior; d) A1 + A2 + B1 não
podem ultrapassar 50% de todos os periódicos do triênio anterior (BRASIL, 2017).
Em busca dos estratos qualis 2013-2016, referentes aos periódicos da Educação na
região Centro Oeste brasileira, sistematizamos as seguintes informações (tabela 2):

Tabela 2: Estratos qualis Capes e universo de periódicos científicos em Educação da região Centro Oeste do
Brasil – avaliação do quadriênio 2013-2016

Estrato Qualis

Quantidade de periódicos

A1

121

A2

380

B1

542

B2

425

B3

57

B4

307

B5

782

C

1.289

Total

3.903
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Fonte: Elaboração dos pesquisadores com base no Portal Capes Webqualis, abril de 2019.

Nos rastros da escritura derridiana, depuramos que do universo de 3.903 periódicos em
versões online e de acesso aberto, da área da Educação na região Centro Oeste do Brasil,
analisados, o parâmetro mais elevado obtido por eles no estrato qualis Capes – quadriênio
2013-2016, é o Qualis A2, obtido por cinco instituições ligadas, sobretudo a programas de
pós-graduação em Educação (quadro 1):
Quadro 1: Periódicos científicos em Educação com estrato Qualis A2 – quadriênio 2013-2016
Periódico
Cadernos
Educação

de

História

Instituição
da

Educação e Filosofia

Localização

Universidade Federal de Uberlândia
(UFU)

Uberlândia-MG

Universidade Federal de Uberlândia
(UFU)

Uberlândia-MG

Interfaces da Educação

Universidade Estadual
Grosso do Sul (UFMS)

de

Mato

Campo Grande-MS

Revista Brasileira de Política e
Administração da Educação

Universidade Federal de Goiás (UFG)

Goiânia-GO

Revista de Educação Pública

Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT)

Cuiabá-MT

Fonte: Capes, Webqualis, em abril de 2019.

Vale destacar que os periódicos Cadernos de História da Educação e Educação e
Filosofia, ambos ligados organicamente à UFU, na avaliação quadrienal 2013-2016,
situavam-se na estrutura organizacional da área, no rol geográfico dos periódicos localizados
na região Centro Oeste. Para obter respostas a essa questão, há que se aprofundar as buscas
para saber se na avaliação Webqualis 2017-2020, estes veículos ainda permanecem nesta
região ou se já estão ligados geograficamente à sua região de origem: a região Sudeste.

6 Escrituras em movimento

Os parâmetros normativos a validarem e qualificarem os periódicos científicos na
avaliação quadrienal Webqualis de 2013-2016, se assentavam em estratos qualis: A1, A2; B1;
B2; B3; B4; B5. Em atendimento a esses parâmetros, os periódicos listados no quadro 1, e
situados em regiões consideradas periféricas do Brasil, brotam rizomas e anunciam-se como

3365

Qualis A2. Parecem querer dizer de si, de suas performances, produzindo significantes que
remetem, em geral, a outros significantes, afirmando-se como espaços de escritura e
instituindo rastros que expressam a memória da ciência e a divulgação de conhecimentos
recém-produzidos, mostrando sua importância à comunidade científica da área da Educação e
ao País.
Merece relevo assinalar que no segundo semestre de 2019, a Capes anunciou novos
parâmetros qualis para a estratificação de periódicos científicos: Qualis Periódicos 2017-2020,
―São avaliados como periódicos científicos da Área de Educação, recebendo QUALIS entre
A1 a B5‖ (BRASIL, 2017, p. 1).
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RESUMO
Educar de modo crítico exige do professor uma postura de luta, de resistência, de mudança, a fim de
formar cidadãos questionadores e autônomos, capazes de se reconhecer como sujeitos no mundo.
Partindo dessa concepção, o que se propõe aqui é refletir sobre, de que modo é possível pensar a
educação numa perspectiva crítica e emancipadora, capaz de libertar e contribuir para que, o aluno seja
sujeito de seu próprio desenvolvimento, frente a presença orientadora que tem o educador. Para isso
buscou-se levantar os aspectos históricos que culminaram com o movimento da Teoria Crítica e que
são determinantes para melhor entender o objeto de estudo, no contexto político, social e cultural.
Foram discutidas, as concepções das principais teorias educacionais, e também os conceitos de
violência simbólica, emancipação e a importância da escola e do professor na contemporaneidade. A
opção pelo tema deveu-se as discussões e leituras sobre o papel da educação e dos sujeitos envolvidos
no processo, que anseiam conquistar liberdade do pensamento através da emancipação. Nessa direção,
o presente artigo analisa os elementos que configuram a proposta educacional libertadora e como ela
dialoga como o pensamento freireano, no que se refere às questões sobre o currículo na perspectiva
crítico-emancipatória. O aporte teórico que norteia esta pesquisa calca-se também nas reflexões de
Adorno, Horkheimer, Bordieu, Henry Giroux, entre outros, com ênfase nos aspectos significativos da
teoria de reprodução e teoria da resistência para a temática da emancipação e abordagem em relação
aos estudos curriculares. A pesquisa privilegia a abordagem de natureza qualitativa e elege, como
procedimento investigativo, o estudo bibliográfico. As reflexões aqui registradas denotam a
significância da educação que se realiza além dos muros da escola, assim como a relevância das
instituições escolares como elementos fundamentais na formação do indivíduo. Este estudo também
objetiva destacar a significância de Dermeval Saviani para a concepção de uma educação crítica, já
que suas ideias possibilitam uma ruptura com o caráter reprodutivista presente nas teorias da educação
contemporânea, situando desse modo a educação como um fator de libertação, responsável pela
transformação da sociedade.
Palavras-chaves: Teoria Crítica. Educação crítica. Educação emancipadora.

1 INTRODUÇÃO

O termo educação crítica ou pedagogia crítica emana em grande parte do
conhecimento acadêmico de Henry Giroux, Paulo Freire, Antonio Gramsci, Theodor Adorno,
Max Horkheimer, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, entre outros. Esses teóricos envolveramse em estudos relacionados às questões de poder, dominação, opressão, conhecimento,
cultura, justiça e igualdade social e inspiraram a presente pesquisa que objetiva apresentar
uma perspectiva crítica da educação e como se manifestam as relações de poder e de
desigualdade social e política.
A educação crítica tem relação direta com as práticas educacionais e com a busca pela
justiça social, pelos direitos humanos e por uma sociedade democrática. Além de ampliar as
compreensões críticas, busca propor práticas libertadoras, capazes promover transformações
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sociais. Essa atitude busca uma ruptura com as visões conformistas, que sustentam as relações
de exploração e dominação em nossas sociedades. Para Paulo Freire, a educação crítica busca
a libertação dos indivíduos e os auxilia na luta pelos seus direitos enquanto cidadãos, de modo
que haja uma sociedade mais justa. A pesquisa busca também por meio de análises
conceituais, compreender a autonomia como pressuposto para o desenvolvimento de uma
ética educacional.
É preciso refletir sobre a possibilidade de reinvenção de práticas educativas, de modo
que sejam democráticas e voltadas para emancipação. Isso consiste na construção pilares e
princípios sólidos, como possibilidades de mediação da práxis para o exercício integral da
cidadania. Sobre isso Paulo Freire afirma ainda:
Para mim é impossível compreender o ensino sem o aprendizado e ambos sem o
conhecimento. No processo de ensinar há o ato de saber por parte do professor. O
professor tem que conhecer o conteúdo daquilo que ensina. Então para que ele ou ela
possa ensinar, ele ou ela tem primeiro que saber e, simultaneamente com o processo
de ensinar, continuar a saber por que o aluno, ao ser convidado a aprender aquilo
que o professor ensina, realmente aprende quando é capaz de saber o conteúdo
daquilo que lhe foi ensinado. (FREIRE, 2003, p. 79)

As visões de Adorno e de Horkheimer, adeptos da teoria crítica, também são
referenciais para análise elaborada no presente trabalho. A proposta é compreender a crítica
de Horkheimer faz a "teoria tradicional" e bem como seu esforço na elaboração de uma nova
teoria, chamada Teoria Crítica. Partindo disso, objetiva-se questionar a possibilidade de
inversão desta lógica manipuladora no atual contexto social. A questão é, portanto pensar uma
teoria articulada que dê conta do problema.
Em 1982, Dermeval Saviani, demonstrou preocupação com essa questão, e consciente
da missão que coube às teorias críticas, de indicar a inexatidão nas demais teorias, formulou
algumas teses sobre as teorias dos métodos velhos e novos, essas teses também compreendem
o aporte teórico dessa pesquisa e vão nortear nossa discussão sobre como pensar uma
educação crítica e emancipadora, voltada para justiça social, capaz de combater as
desigualdades.

2 AS TEORIAS E O PAPEL DA ESCOLA NO CONTEXTO DA TEORIA CRÍTICA

Às teorias críticas coube o papel de apontar as falhas nas outras teorias, e em como
elas incidem em limitações e ilusões. Estão vinculadas inicialmente à tradição iluminista, que
vê na razão uma base possível de emancipação, contudo, essa mesma razão que parecia um
potencial libertador, acabou também se subordinando à técnica e a um processo de
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dominação, afastando-se do projeto pensado inicialmente pelos iluministas. O projeto
originário tinha por vista repensar a própria racionalidade, mas a razão iluminista acabou
cedendo lugar ao obscurantismo da razão instrumental.
Por isso Adorno e Horkheimer questionaram as conquistas dessa razão iluminista. Para
eles, ela é sobremaneira emancipatória, e ao instrumentalizar-se nega o seu fundamento.
Apenas na segunda fase do pensamento de Adorno e Horkheimer, quando houve a publicação
da obra Dialética do Esclarecimento, foi que uma tomada de consciência foi concebida, a de
que o sonho de uma humanidade emancipada e iluminada, havia se transformado em uma
nova barbárie.
Adorno e Horkheimer denunciam o desvio do projeto originário da razão iluminista, e
por isso a própria razão precisa passar por um processo de esclarecimento, pois do contrário,
põe em risco o projeto originário de emancipação do sujeito.
A teoria crítica não almeja de forma alguma apenas uma mera ação do saber, ela
intenciona emancipar o homem de uma situação escravizadora. (1983, p.156)

Baseada numa concepção estruturalista de filosofia e importante para compreensão das
demais teorias críticas, a teoria da reprodução de Bourdieu, representa uma teoria do sistema
de ensino enquanto ―violência simbólica‖. Embora essa teoria faça algumas referências a
Marx, não é propriamente marxista, é mais weberiana, pois seu campo de apoio é o da
sociologia da educação. Também é compreendida como uma teoria geral da sociedade, dessa
forma cumpre sua função que é equivalente a da filosofia nas outras teorias.
Já em relação às teorias não-críticas, o que se pode afirmar é que partem da ideia de
que a escola tem poder sobre a sociedade, entretanto, não reconhecem os limites desse poder.
Para Saviani, nem a escola a antiga, nem a nova, ou tecnicista, reconheceram as fronteiras do
poderio da educação.
Os teóricos educacionais críticos argumentam que a teoria tradicional dá conta de
questões importantes com relação ao conhecimento, dominação e poder, mesmo que esta
escola não ofereça as oportunidades de fortalecimento próprio e social na sociedade numa
totalidade.
Há um certo contraste de pensamento entre os intelectuais críticos e os teóricos
tradicionais, sobre isso Giroux expõe que:
[...] os educadores críticos fornecem argumentos teóricos e enormes volumes de
evidências empíricas para sugerir que as escolas são, na verdade, agências de
reprodução social, econômica e cultural. Na melhor das hipóteses, o ensino escola
público oferece mobilidade individual limitada aos membros da classe trabalhadora
e outros grupos oprimidos, mas, em última análise, as escolas públicas são
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instrumentos poderosos para a reprodução de relações capitalistas de produção e de
ideologias legitimadoras da vida cotidiana. (1997, p.148)

Outra teoria é a de Louis Althusser, a escola pensada como um aparelho ideológico do
Estado. O filósofo francês, que era marxista, mas fazia uma leitura estruturalista, também via
a escola com essa função de reprodução das relações vigentes. Temos também a teoria
dualista, de Roger Stablet, exposta na obra A Escola Capitalista na França, claramente
fundamenta no marxismo, articulou a educação a luta de classe, e acabou observando que na
escola, as contradições se perdem, a educação acaba escolhendo um lado, e passa a ser
instrumento de dominação.
Saviani atentou-se muito para essas questões e formulou algumas teses sobre as teorias
dos métodos velhos e novos e conclui que na escola tradicional se falava pouco em
democracia, porém ela funcionava muito mais como um instrumento de democracia do que a
escola nova. A escola tradicional foi construída para ser um instrumento de redenção, de
formação de cidadão, esse era o projeto de educação burguesa quando ela era revolucionária,
quando ela se torna conservadora, abandona o ideal de igualdade dos homens, e passa a
admitir as diferenças, afirmando que elas devem ser respeitadas, pois as crianças são
diferentes, assim se posiciona a escola nova, numa tentativa de justificar as desigualdades,
uma teoria reacionária.
Para Saviani, uma teoria revolucionária não está nem no campo tradicional, nem no
campo da pedagogia nova, mas sim num teoria que supere ambas, incorporando avanços e
superando limites. O autor em suas reflexões, também chamou atenção a um fator
determinante na pesquisa em educação que se deve ao fato de que as investigações precisam
considerar o contexto de produção.
Segundo Adorno, existe um distanciamento da escola, devido a uma tendência de
alçar-se em âmbito com vida. Este isolamento é inerente à própria cultura que ao cultivar,
resgata até o que não é aproveitável, por exemplo, na práxis dominante. Para Adorno,
renunciar à práxis possível é equivalente a neutralizar-se e adaptar-se sem contradições:
A negação do saber, ou seja, a abdicação da transmissão do saber historicamente
construído e imposto em nome da democratização do ensino é conformismo e
aniquilação das suas potencialidades. (Adorno e Horkheimer 1971, pp. 80-81).

Não deveria ser entendido apenas como ideológico esse isolamento da escola, na
verdade deveria ser compreendido como uma virtude, ou uma necessidade, já que uma escola
que, sem nenhuma sorte de travas, se abrisse totalmente ao externo, provavelmente perderia
também seu caráter acolhedor e formativo.
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Este caráter ―fechado‖ da escola pouco se tem verificado no nosso cotidiano, já que
as escolas – especialmente as públicas – estão mais e mais sendo devassadas,
tornadas transparentes perante a comunidade. O quanto isso tem de democrático e
transformador é consideravelmente imponderável já que – ao mesmo tempo – as
escolas estão abertas a toda sorte de imposturas e violências além das inerentes à sua
própria constituição. (Adorno 1972, p. 77)

Até a década de 60, a escola era tida como um instrumento de equalização das
diferenças sociais, capaz de contribuir harmonicamente para o bom funcionamento da
sociedade. Graças à postura crítica, que surgiu nessa mesma época, com as pesquisas
sociológicas, anteriormente denominadas reprodutivistas, essa concepção mecanicista pôde
ser superada.
Essa criticidade possibilitou o despertar de uma consciência amortizada dos
funcionalistas, dando espaço para uma nova compreensão do papel da escola, distante ainda
de pôr fim às desigualdades sociais, ao contrário, reforça, na medida em que serve aos
interesses das elites governantes. Apesar disso, a educação crítica lograda pelos teóricos da
reprodução, acabou ajudando na elucidação do que até então não tinha sido visto.

3 RESISTÊNCIA PARA ALÉM DAS TEORIAS DE REPRODUÇÃO

A educação é uma prática social presente em diferentes espaços e momentos da vida
em sociedade, porém é a educação escolar que cumpre um importante papel nos processos
formativos. Contudo, o que a escola tem feito muitas vezes é reforçar algumas ideologias,
como, por exemplo, aceitar como normal ou natural um determinado padrão de aprendizagem
por parte dos estudantes, aumentando assim, o processo de exclusão, dos que em tese já são
excluídos socialmente falando. Isso tem relação com o poder reprodutor da escola, que
Althusser (1985) já havia mencionado, em sua obra Aparelhos Ideológicos do Estado. O autor
alertou a respeito do papel ideológico que as escolas cumpriam nas sociedades modernas.
De igual modo, Bourdieu e Passeron, Bowles e Gintes, Baudelot e Establet, também
criticaram, cada qual a seu modo, esse função reprodutora da escola. Por isso, se faz tão
importante investigar a educação crítica, a fim de conscientizar e contribuir para formação de
estudantes autônomos. É necessário pensar e propor uma educação de qualidade que se faça
crítica e emancipadora.
Pensando e agindo assim, é possível efetivar a participação da educação no processo
de mudança da sociedade, já que ela estabelece com os processos sociais e políticos uma
relação de subordinação, que contribui contrariamente para a transformação e manutenção
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destas mesmas relações. Ou seja, é impossível conceber mudança na educação sem pensar em
mudança na sociedade. Há, portanto, a necessidade uma mudança capaz de promover uma
formação crítica e emancipadora, ao menos tempo, ética e articulada com políticas de inclusão
e resgate social.
A mudança só será verdadeira e transformadora quando promovida por uma educação
que busque a superação das condições socialmente desiguais, com posicionamentos críticos.
Quanto à criticidade dos teóricos da reprodução, pode-se dizer que teria contribuído
para a construção de uma teoria da resistência. A criticidade verificada nas teorias da
reprodução também se faz presente nas teorias da resistência. A única diferença é que
enquanto as teorias da reprodução ficam atadas a uma crítica desvinculada da ação, e por isso,
distante de uma práxis, as teorias de resistência conseguem conciliar a crítica e ação política,
consolidando uma postura transformadora.
Há um consenso entre alguns teóricos acerca da existência de diferentes
comportamentos estudantis no ambiente escolar. Essa postura de negação pode ser definida
como resistência, e por meio dela podemos observar o posicionamento de classe social:
" ... a negativa coletiva em aceitar as exigências e promessas da escola e a
contraposição a essas de valores alternativos", característica de alunos pertencentes à
classe trabalhadora (Fernandes Enguita, 1989, p. 7).

Entretanto, nem toda atitude de resitência ou de indisciplina tem interesse de
transformação social. Existe um certo romanticismo nas investigações, que precisa ser
superado. Diversos autores têm identificado nas chamadas teorias da resistência uma
elaboração que busca superar os aportes teóricos do reprodutivismo social e cultural, no
âmbito das contribuições neomarxistas à educação, entre eles: Fernandez Enguita, (1989),
Viegas Fernandes (1988) e Giroux, (1986).
Para Fernandez Enguita, a resistência pode ser apenas uma tentativa de compensação
ou de transferência de insatisfação em relação à dominação sofrida.
Neste sentido, Enguita dialoga com Paulo Freire, e oportuniza uma reflexão sobre as
consequências da não promoção de uma educação libertadora. A frase já tão popularizada de
Freire na obra Pedagogia do Oprimido (1987): “Quando a educação não é libertadora, o
sonho do oprimido é ser o opressor‖.
Viegas Fernandes, também usou o termo ―resistência‖ para casos de enfrentamento ao
poder. Para ele o conceito de resistência é adequado a atitudes de enfrentamento. Ele faz
distinção entre resistência e contestação. A contestação se faria presente naqueles casos de
relacionados a negação de princípios que visam manter o controle escolar. É claro que os
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comportamentos contestatórios podem vir a transformar-se em práticas de resistências, não
devendo ser ignoradas, mas sim investigadas parte da teoria da resistência.
O termo ―teorias da resistência‖ é usado genericamente e de forma um tanto imprecisa,
referenciando àqueles estudos que deram importância a esses fenômenos de contradição na
escola, redefinindo, como diz Giroux (1986), conceitos como classe, poder, cultura, ideologia,
e aprofundando conhecimentos a respeito das representações, significados e valores que os
grupos dominados dão aos acontecimentos da vida cotidiana. Porém, é preciso assinalar que a
coexistência de diversas concepções de mundo subjaz sob uma aparente harmonia,
ambicionada pelo funcionalismo, a dominação cultural e ideológica pregada pelo
reprodutivismo.
É um consenso entre os teóricos o que Bourdieu disse sobre o cumprimento da função
de reprodução das estruturais sociais que a escola cumpre. Seria possível afirmar que ela faria,
na contemporaneidade, o mesmo papel que antes fazia a religião. Fica portanto, a cabo da
escola garantir a reprodução do macro no micro, ou seja, a escola seria o meio pelo qual o
indivíduo assimilaria e reproduziria a sociedade.
Neste sentido, Bordieu contraria a tese da escola libertadora, ao tecer uma
argumentação na qual afirma que a escola é mais um dos mecanismos de manutenção da
estrutura de classes utilizados pelas elites para manterem sua posição de superioridade. Vendo
assim, a escola seria uma esfera de violência cultural contra as camadas populares, pois seria
nela que a cultura dominante lograria status, enquanto a cultura popular seria vista como
atrasada, rudimentar, primária, ou mesmo, inferior. É o que Bourdieu denomina de ―arbitrário
cultural‖.
Ora, se pensarmos o currículo enquanto uma sequencia básica de conteúdos,
organizados de acordo com o tempo e no espaço, e que educando deve apreender naquela
exata ordem, fica a necessidade de se questionar quem estabeleceu esta ordem? Quais
critérios foram utilizados na escolha dos conteúdos e por que outros conteúdos foram
deixados fora do currículo? Sendo assim, o currículo pode se transformar no que Bourdieu
chama de ―arbitrário cultural‖, ou seja, a imposição de uma determinada cultura, de uma
classe sobre outra. Isso nos conduziria ao seu conceito de ―violência simbólica‖.

4 A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA E AS RELAÇÕES DE PODER

Violência simbólica é um conceito social elaborado pelo sociólogo francês Pierre
Bourdieu, que não envolve coação física, mas que provoca danos morais e psicológicos. Uma
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forma de coação que se dá por uma determinada imposição, seja econômica, social ou
cultural. A violência simbólica fundamenta-se na criação e na fundamentação de valores
ideológicos, resultantes do processo de socialização, que induzem o indivíduo a se posicionar
segundo os padrões do discurso dominante.
As relações humanas são relações de poder, sustentadas pela existência de conflitos de
interesses. As ações dos indivíduos envolvidos nestes conflitos variam bastante entre dois
extremos de possível interação, seja pelo consentimento ou pela dominação física e/ou
psicológica
Numa linha de raciocínio mais weberiana, veremos como a ideia de imposição da
vontade está contida de intencionalidade e também como pode intenta afetar o
comportamento do outro da maneira desejada. Foucault também discutiram conceitos de
poder. O poder em Foucault parece possuir um caráter menos rijo, mais intátil do que para
Bourdieu. Para o segundo autor referido, o poder, em certa medida, necessita da cumplicidade
do outro, como o autor evidencia na violência simbólica, que para ser exercida, precisa do
reconhecimento do dominado, que precisa aceitar o poder e a dominação. Já para Foucault, o
poder não existe enquanto coisa, na verdade ele é um mecanismo. Ele compreende o poder
como algo que é mais se exerce do que se possuí.
Para Michel Foucault, as relações sociais são sempre relações de poder,
estabelecidades e localizadas entre o Estado e os cidadãos ou na fronteira das diferentes
classes sociais e é claro, no âmbito escolar. Essas relações se aprofundam dentro da sociedade
―ao nível dos indivíduos, dos corpos, dos gestos e dos comportamentos‖ (FOUCAULT, 2011,
p.30).
São novas as proposições de estudo das relações de poder e de dominação recorrentes
no contexto escolar e as possíveis relações entre esse fenômeno e as relações de poder
existentes na sociedade. Paulo Freire (2001) faz uma critica ao afirmar que a escola tem
ditado ideias e não trocado ideias, discursado aulas e não debatido temas, tem trabalhado
sobre o educando e não com o educando, impõe ao educando uma ordem que mesmo sem
concordar se acomoda, não tem ensinado a pensar, prefere dar as fórmulas prontas, não busca,
não exige, pois precisa de esforço e de procura que não é pelo menos por enquanto o objetivo
da escola hoje (p. 90-91).
Para esse autor a escola e a educação deveriam ter como prática a liberdade. A
proposta de Freire é promover uma educação autêntica, imersa na realidade, consciente e
promotora de superação da condição de dominação. Vemos outra crítica quando ele fala da
concepção de ―educação bancária‖ de Freire (2005), aquela que trata o aluno como ―depósito‖
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ou ―recipiente‖ a ser ―enchido‖ pelo educador, quanto mais ―cheio‖ estiver o ―recipiente‖
melhor será o educador e quanto mais facilmente se deixar encher tanto melhores serão os
educadores. A educação bancária está centrada nos livros, nos conteúdos, nos programas
engessados e vê o aluno como local de depósito e memorização de conteúdo narrado pelo
educador é, portanto arbitrário e violento.
O que se vê é o poder sendo exercido sem reflexão, sem a preocupação se o conteúdo
trabalhado faz sentido para o aluno e qual contribuição desse conteúdo para vida do educando.
Ocorre que a aplicação do conteúdo não desperta o interesse do aluno e com isso surgem
reclamações por parte dos professores que tentam justificar o desinteresse devido a
indisciplina por parte dos alunos. Aí fica um jogo de empurra responsabilidade para cá,
empurra para lá, os alunos dizem que é ―chato‖, que ―não tem nada a ver, para que vão
precisar disso...‖ E os professores responsabilizam os alunos ―esses alunos não querem nada
com nada, não gostam de estudar, não estão interessados, não tem educação,...‖ E por aí vai.
O poder que o professor busca exercer no ambiente escolar, segundo Bourdieu (1989)
é um poder simbólico, um poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade dos
sujeitos envolvidos no processo. Por isso, entende-se o poder simbólico como arbitrário e por
isso violento, já que exemplificaria a prática da educação bancária Paulo Freire (2005).
O poder simbólico é vivenciado e exercido pelos sujeitos no contexto escolar e nem
sempre se manifesta por meio de imposição. Pode ser aceito com naturalidade e
compreendido como uma ordem precedente de uma hierarquia. O aluno é cobrado pelo
professor, que é cobrado pelo coordenador, que é cobrado pelo diretor. Enfim, há regras
serem respeitadas, tarefas a serem cumpridas e todo um aparato burocrático bem definido e
regimentado norteando as ações e interações dos atores dentro da Instituição Escolar.
Dentro do sistema estabelecido, os alunos reconhecem a autoridade dos professores e a
legitimidade do que conhecimento que eles ofertam, por isso se dispõe a receber a oferta e
procuram interiorizar o que recebem. Essa forma de ―transmissão de conhecimento‖, é
arbitrária para Bordieu, e por isso, para muitos alunos, não faz sentido.
O problema do desinteresse resulta em atitudes consideradas afrontosas ao professor.
E por conta dessa situação, um conjunto de regras, deveres e direitos, são organizados para
garantir que o professor ensine e que o aluno aprenda. E assim a escola de hoje passa a dispor
de todo um aparado que pode legitimar a violência simbólica.
Outro exemplo do exercício da violência simbólica é na reorganização das classes,
separar alunos pela capacidade de aprendizagem, esperando que todos tenham um mesmo
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comportamento, ou que façam todas as tarefas, que todos tirem boas notas para que sejam
aprovados conforme as regras da instituição escolar.
Na obra Educação e Democracia (1987), Dermeval Saviani, argumenta com muita
clareza e realidade sobre uma série de problemas no sistema educacional brasileiro em
diversos momentos históricos. Para Saviani, essas falhas vêm fortalecendo as desigualdades e
privilegiando a classe dominante.

O autor, explica ainda que os estudos crítico-

reprodutivistas ao criticarem à educação hegemônica, colocaram em evidência as funções
reais da política educacional da época. A obra discute temas como a exclusão e a
marginalidade, apontando a educação como uma poderosa ferramenta para corrigir estes
desvios e por consequência a superação da violência.
E partindo deste princípio dentre outras teses citadas na obra, a sugestão é buscar um
pedagogia que corrija as falhas e os problemas da educação, ao passo que valorize a reflexão
quanto aos conteúdos e disciplinas estabelecidos para a escola. Para pedagogia históricocrítica de Saviani, o papel da educação escolar é possibilitar aos indivíduos o acesso aos
conteúdos sistematizados e aos conhecimentos formais e a cultura letrada.

5 O CURRÍCULO NA PERSPECTIVA CRÍTICO-EMANCIPATÓRIA

É missão da escola, promover a inclusão dos indivíduos por meio da aprendizagem
significativa, num processo democrático social. Para que isso ocorra a realidade do aluno
precisa ser contemplada nos conteúdos de sala de aula. Por essa razão a escola precisa evitar a
seletividade para eu possa combater a evasão escolar e marginalização.
Demerval Saviani também chama atenção para a importância do Estado nesse
processo. O Estado deve participar da elaboração de projetos e de políticas públicas que
contribuam para o processo de ensino-aprendizagem tanto nas escolas municipais como
estaduais. O Estado tem por responsabilidade garantir as condições necessárias para a
formação de cidadãos conscientes das suas ações nas esferas políticas e sociais, e que sejam
capazes de exercê-las com ética e moral. É dever do Estado, garantir educação para todos, por
isso Saviani ressalta a importância de se manter a harmonia entre os envolvidos no processo.
A criação de um documento que possa nortear as políticas pedagógicas, no âmbito
nacional, é almejada já há alguns anos pelos profissionais da esfera educacional. Em
dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Base Nacional Curricular
Comum, que servirá de referência para a formulação dos currículos dos estados e dos
municípios.
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A BNCC vem provocando muitas polêmicas, pois há quem defenda e veja como
necessária enquanto outros criticam, já que a consideram muito fragmentada com relação com
relação ao conhecimento. As críticas também se fundamentam na desconsideração das
questões de orientação sexual e gênero e na forma descontextualizada, como a disciplina de
Ensino Religioso, passou a ser considerada uma área do conhecimento do ensino
fundamental.
Dentro dessa discussão cabe a seguinte pergunta: A homologação da BNCC
compreende no seu cumprimento de forma obrigatória? Muito provavelmente. Portanto, em
que isso contribui para a criação de um currículo emancipatório, à luz de uma concepção
freireana?
Parece que falta refletir sobre as consequências dessa aprovação. Qual será o impacto
disso nas ações educacionais? De que forma isso vai afetar a gestão escolar, a formação dos
professores? O que deve ser ensinado e como isso deverá ser avaliado? É possível definir um
currículo único para todo país? Muitas ainda são as questões a serem refletidas, pois tudo isso
tem relação direta com o tipo de ser humano que desejamos para um determinado tipo de
sociedade.
Fica evidente, ao analisar o currículo enquanto instrumento de ação política e
pedagógica na educação, que nos últimos anos a educação tem sido tratada como uma
mercadoria e que se transformou em um negócio rentável, principalmente para as editoras que
oferecem ao estado os materiais, com o conhecimento organizado e estabelecido por quem
não atua diretamente na aplicação desses, e que, uma vez contratados, são aplicados, podemos
dizer que por coação.
Isso diverge do que propõe as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira (LDB 9394/96). O que está previsto é que, os ―currículos‖ ou os ―componentes
curriculares‖ devem levar em conta os níveis de ensino, as condições de escolaridade dos
alunos, a orientação para o trabalho e, também, à promoção do desporto nacional,
incentivando, o apoio às práticas desportivas não-formais (artigo 27 da LDB 9394/96). A
legislação estabelece o que o aluno deve aprender de fato, de como os conteúdos devem ser
organizados, bem como a forma como a escola deve se adaptar às peculiaridades de cada
região.
Paulo Freire não publicou um texto específico sobre Teoria do Currículo, porém o que
vê no cumprimento da legislação referente às orientações curriculares e quanto o que se
estabelece na BNCC, é um distanciamento da perspectiva freireana sobre currículo. Para o
autor, o currículo deve se configurar como um projeto humano de libertação, de modo que a
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escola ensine a pensar certo. Neste sentido, o que ensinar não poder estar desvinculado de
outras questões. É preciso refletir quanto ao ato de educar sobre: Quem educa? Por que
educar? O que ensinar? Como ensinar? A quem serve?
O conceito de currículo abrange aspectos importantes e deve levar em conta a
realidade social, política e histórica da comunidade. É preciso pensar uma educação voltada
para a justiça social para que às pessoas possam, por meio do conhecimento, exercer o poder
que emana dessa justiça. Portanto, é fundamental ter clareza dessas questões de serviço e
desserviço do currículo escolar, para quem serve e para quem não serve, para assim conceber
o currículo numa perspectiva freireana, como tudo aquilo que precisa ser ensinado para a
formação integral e humana de sujeitos críticos e emancipados.

6 A EMANCIPAÇÃO NUMA PERSPECTIVA FREIREANA

Para Paulo Freire, emancipação significa uma grande conquista política que só pode
ser mantida na práxis humana enquanto houver luta pela libertação de outros indivíduos. Só
acontece quando o ser emancipado busca a emancipação dos seus pares. Pessoas marcadas
pela dor da desumanização, promovida pela opressão e pela dominação a que foram
submetidas, podem se tornar incapazes de contribuir neste processo.
A Teoria Crítica tem relação direta com a política, por isso visa à transformação das
relações sociais. Os abusos autoritários e totalitários que marcaram a Europa na primeira
metade do século XX, só puderam ser vencidos com luta e resistência. São muitos os
acontecimentos históricos que evidenciam apenas duas saídas possíveis: o da emancipação e o
da exploração.
O processo emancipatório surge de uma intencionalidade politica, que anseia um
futuro voltado para transformação social. É provocado por todos aqueles que são
comprometidos com a desopressão. Essa luta pela transformação social, visando
emancipação, compreende o projeto emancipatório defendido por Freire. Esse projeto defende
o multiculturalismo, o direito de ser diferente, uma sociedade democrática. Para por em
pratica esse projeto, é fundamental que se busque uma sociedade socialista.
Um dos maiores desafios está justamente em desnaturalizar as desigualdades do atual
sistema. O efeito da ideologia dominante, desse discurso de naturalização é interiorizado e
propagado, até mesmo pelos indivíduos oprimidos. Cegos por essas ideologias, acabam
separando política de educação, e passam a viver educação da neutralidade.
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Não se pode falar de emancipação no pensamento de Freire sem que se fale da relação
entre política, educação e emancipação. Segundo o autor, é uma relação não entre educação e
emancipação, mas sim entre política e educação.
A emancipação compreende, portanto, no processo de libertação política, cultural,
humana e social de todos os oprimidos, que possam se libertar e também libertar seus
opressores desde a prática, e não mais permitirem ser oprimidos por ninguém.

7 O PAPEL DO EDUCADOR

Pressupõe-se empiricamente que o professor é um intelectual, ao compartilhar a defesa
dos valores universais e da emancipação do sujeito histórico. Um profissional engajado
politicamente, ou pelo menos deveria ser, capaz de promover transformação social,
preservando os valores de liberdade e de justiça. Segundo Gramsci (2001), o professor
intelectual tem consciência dos contrastes entre o tipo de sociedade e de cultura que ele
representa e o tipo de sociedade representado pelos alunos. (p. 1544).
Mas muitas vezes, esse intelectual acaba atuando sem consciência do porquê ou para
quê de sua atuação, sem refletir sobre quais princípios pedagógicos norteiam suas práticas.
Muitos profissionais ainda ensinam como os sofistas da antiguidade, vendendo
conhecimento, nada se importando com o espaço que ocupa na organização da sociedade.
(Adorno 1972, p. 69) cada vez mais desvalorizado e desqualificado pela sociedade por não
conseguir reverter para si mesmo os lucros desta negociação.
Sobre isso, Saviani fala que o ensino não deve se limitar à transmissão de
conhecimento, pois ele é acima de tudo uma ferramenta que se utilizada de forma inteligente,
por meio da proposição de atividades que permitam a resolução de problemas, farão com que
o aluno assuma a responsabilidade de sua própria capacidade de pensar. Ele também deixa
claro que o sistema é feito pelos seres humanos à medida que os mesmos assumem a teoria na
sua práxis. Portanto, o homem é capaz de educar de modo sistematizado quando: a) toma
consciência da situação (estrutura) educacional; b) capta os seus problemas; c) reflete sobre
eles; d) formula-os em termos objetivos realizáveis; e) organiza meios para alcançar os
objetivos; f) instaura um processo concreto que os realiza; g) mantém ininterrupto o
movimento dialético ação-reflexãoação. O último requisito (g) resume todo o processo, sendo
condição necessária para garantir sua coerência, bem como sua articulação com processos
ulteriores. (SAVIANI, 2014a, p.12).
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Para Paulo Freire, sugere que um educador crítico deve problematizar, com seu
educando, o significado da sua existência, de modo que ele a encontre a resposta para tão
questão. Professores devem permitir a que os alunos questionem e reflitam durante a
realização das atividades em sala de aula, pois só por meio dos questionamentos, é que eles
elaborarão de hipóteses, para assim desenvolver por meio de experimentações, as habilidades
e competências tão almejadas. O papel do professor, neste contexto, é contribuir para
transformação dos seus educandos, por meio da transmissão de valores morais e éticos, para
que eles se tornem cidadãos conhecedores e detentores de direitos e deveres, capazes de atuar
na transformação da sociedade através de sua participação ativa.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso desenvolver uma consciência em relação ao sentido da existência humana e
de sua influência na construção da história. Precisam ter capacidade de se desvencilhar das
armadilhas da instrumentalização da razão, bem como dos interesses ideológicos de grupos
dominantes. A desigualdade social e econômica no Brasil e no mundo tem sido vista pelos
alunos por meio da ótica do opressor ou por meio da ótica do oprimido, nos remetendo ao
pensamento de Paulo Freire que, tanto sonhou e acreditou nas possibilidades de transformação
que a educação pode proporcionar.
É oportuno também, valorizar o que Saviani defende: um currículo para a mudança
que atenda às necessidades da classe trabalhadora; uma pedagogia ―revolucionária‖ disposta a
atuar em defesa da escola pública; um método novo de formação de professores que busque
alinhamento com o desenvolvimento social, cultural e econômico do país.
A falta de criticidade impede a visão dos problemas na totalidade. É por isso, que o
conceito de reprodução não deve ser ignorado, apesar das suas fragilidades, ele contribuiu
para a construção de uma nova perspectiva na educação. Os apontamentos dos teóricos acerca
das deficiências da reprodução em educação foram essenciais para conscientização de uma
nova política e para pensar-se uma práxis transformadora em educação. Também
contribuíram para a desconstrução do discurso funcionalista e da falsa neutralidade da escola.
A função equalizadora da escola, capaz de acabar com as desigualdades sociais, também foi
questionada. Ademais, sem a resistência às teorias de reprodução, a luta por uma escola
democrática poderia se quer ter iniciado.
Essa reflexão deve nortear o trabalho dos docentes, todos os dias. Há que se questionar
se a educação dos nossos dias tem contribuído para mudanças em nossa sociedade ou se tem
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apenas fortalecido as relações de dominação. Levando em conta a reflexão sobre as teorias
educacionais e as falhas observáveis nas escolas tradicional, tecnicista e nova, a questão é,
qual escola temos e qual escola queremos?
É importante questionar também, segundo Giroux (1997), se os professores têm
promovido a construção de um pensamento crítico sobre a escola ou se têm apenas
contribuído com a preservação de uma sociedade mais capitalista, instrumentalizada para o
domínio e o controle social, econômico e também cultural?
Muitas reflexões acabam passando despercebidas, inclusive sobre o conteúdo
ensinado, a própria metodologia utilizada e muitas vezes tomados como meios naturais e
adequados para formar o professor, como se se tratasse simplesmente de uma atividade
neutra.
Bem, ao finalizar esse trabalho, o que se concluí é que a educação perdeu totalmente
seu caráter emancipatório e precisa, sem delongas, resgatá-lo!
A reprodução e a fixação de conceitos capitalista, tais como, a competição e a
meritocracia, tem tornado mais excludente e mais autoritária. Isso é muito preocupante, visto
que o que se verifica é o avanço da violência. Ora, se quisermos que a barbárie não se repita, é
preciso uma mudança ideológica, política e econômica. Caso contrário, seguiremos
convivendo com a violência, a exclusão, o preconceito, a agressividade e pensando que tudo
isso é normal e natural.
A educação critíco-emancipatória deve ser vista, não somente como um método, mas
sim como uma filosofia. Só uma educação crítica é capaz de reconhecer que carrega dentro de
si a barbárie e que precisa lutar contra ela. Isso implica em romper com a tradição filosófica
que considera o conhecimento como apreensão do objeto por parte do sujeito. Implica em
romper com a visão tecnicista e positivista que estabelece hierarquias no conhecimento e que
privilegia a competição e o mérito. A educação tem o dever de impedir a barbárie, se não o
faz, cabe questionar, para que ela tem servido.
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DESCONSTRUÇÃO: MENTIRA, HIPOCRISIA E POLÍTICA DESTINOS DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO
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Resumo:
Este trabalho busca, a partir de uma relação entre o processo de colonização e a educação ocidental, mostrar
quais são os limites dessa mesma educação, como a colonização estabeleceu o dentro e o fora, e finalmente,
propor caminhos possíveis de leitura desse dentro/fora, de modo a possibilitar novas formas de se olhar a
educação na atualidade – sempre relacionando essas possibilidades com a desconstrução. O trabalho se inicia
colocando em cena a leitura de Aimé Césaire do colonialismo, e deixando em evidência o seu uso das palavras
mentira e hipocrisia. Posteriormente, mostra a partir de Achille Mbembe como a Europa branca via o ―outro‖
como alguém a ser conduzido à civilidade, e o papel da educação nessa condução; explica como esse ―outro‖
localizado no ―fora‖ acaba pervertendo esses limites criados, de maneira especial, na educação; explica como
esse ―dentro/fora‖ criado é cheio de confusão, e como essa confusão pode ser vista a partir de uma leitura do que
é o mito da democracia racial no Brasil, e uma articulação com o conceito de parergon, a partir de Jacques
Derrida; por fim, tenta demonstrar como o conceito de desconstrução pode ser pensado no contexto de um país
perpassado de um mito de democracia racial, na medida em que aponta os limites ocidentais da educação
colonizadora, e abre possibilidades para que esses limites sejam rompidos e uma educação descolonizadora seja
praticada.
Palavras-chave: Colonização. Desconstrução. Educação.

I
O que acontece é que ―a Europa‖, moralmente, espiritualmente, é indefensável.
E acontece que hoje não são unicamente as massas europeias que incriminam, mas o acto de acusação é
proferido no plano mundial por dezenas e dezenas de milhões de homens que, do fundo da escravidão,
se erigem em juízes.
Pode-se matar na Indochina, torturar em Madagáscar, prender na África negra, seviciar nas Antilhas. Os
colonizados sabem, a partir de agora, que têm uma vantagem sobre os colonialistas. Sabem que os seus
―amos‖ provisórios mentem.
Logo, que os seus amos são fracos.
E, porque hoje me pedem que fale da colonização e da civilização, vamos direto ao embuste principal,
donde proliferam todos os outros.
Colonização ou Civilização?
A maldição mais nesta matéria é deixarmo-nos iludir, de boa fé, por uma hipocrisia coletiva, hábil em
enunciar mal os problemas para melhor legitimar as soluções que se lhe aplicam. (CÉSAIRE, 1977; p.
14)

―A razão é sempre a razão do mais forte‖ (LEBRUN, 2017), as hierarquias estão
postas a todo momento, a relação de forças está posta a todo momento. Talvez as questões
mais importantes a serem pensadas são: como essas hierarquias se escondem? Onde elas se
escondem? Como fazer com que elas apareçam, ou melhor, como conseguir mostrar onde elas
aparecem?
Aimé Césaire logo no início de seu Discurso sobre o colonialismo já nos antecipa duas
considerações. Primeiro, que as hierarquias a que me refiro (DERRIDA, 1973) estão
diretamente relacionadas ao colonialismo, e que até mesmo, um não pode ser pensado
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atualmente sem entrelaçamento conceitual com o outro; segundo, que essas mesmas
hierarquias talvez se escondam no que consideramos conceitualmente como civilização, e que
elas se escondem a partir do que ele nomeia como ilusão, hipocrisia coletiva, sempre tirando
vantagem de uma suposta ―boa fé‖.
Por fim, e o ponto de partida para minha argumentação no que se seguir desse texto,
ele deixa explícito que ―os colonizados sabem que vivem uma mentira contada pelos seus
amos‖, portanto, sabem que ―os seus amos são fracos‖. Retornemos ao início: ―a razão é
sempre a razão do mais forte‖.
O filósofo camaronês Achille Mbembe, em seu livro Crítica da Razão Negra (2014),
fala em determinado momento, sobre o processo de resolução de uma questão do ocidente
branco, datada na modernidade: os negros seriam capazes de governarem-se? Questão que se
estendia para outras como se os negros seriam capazes de terem direitos, de exercer cidadania,
de serem em última análise, iguais aos cidadãos brancos europeus. Ele começa dizendo que:
Para apurar as implicações políticas destes debates, talvez seja preciso lembrar que,
não obstante a revolução romântica, uma tradição bem vincada na metafísica
ocidental define o ser humano como possuidor de linguagem e razão. Com efeito,
não há humanidade sem linguagem. A razão em especial confere ao ser humano uma
identidade genérica, de essência universal, a partir da qual decorre um conjunto de
direitos e valores. A razão une todos os seres humanos. É idêntica para cada um
deles. (MBEMBE, 2014; p. 150)

Assim, o debate colocava em dúvida o caráter humano das pessoas colonizadas:
seriam essas pessoas dotadas de razão? De linguagem? Não podemos esquecer que essas
questões foram começar a surgir apenas após todo o processo inicial de colonização, que
trouxe consigo uma carga inimaginável de violência, sustentada pela certeza de que nenhum
dos grupos colonizados era humano. Certeza esta construída pela imagem que o branco
europeu tinha de pessoas negras e indígenas: selvagens, sem religião, sem moral, sem ordem,
sem organização política – animais.
Considerar o colonizado alguém ―racional‖ só foi considerado após séculos de
colonização – após emergirem revoluções burguesas e princípios iluministas na Europa, onde
foram começar a entrar em cena na história do pensamento branco ocidental, as noções
modernas de direitos individuais, igualdade, liberdade e democracia – moralmente e
racionalmente conduzidas. Mbembe diz então que ―essas questões deram lugar a três tipos de
respostas a implicações políticas relativamente distintas‖ (2014).
A primeira delas viria a afirmar o negro como sem história, fora da história, ―situar a
experiência humana do negro na ordem da diferença fundamental‖ (MBEMBE, 2014). Nada
que viesse do negro importava, era útil, tudo era desprezível, inclusive ele próprio; seria
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impossível conviver com o signo africano, com o corpo negro, colocando-o como igual ao
corpo branco, à experiência branca de existência. O próprio corpo negro era testemunho dessa
diferença fundamental e inquestionável – traços fenótipos, cabelo, dança, língua, e
principalmente a cor da pele. Mbembe encerra a primeira resposta dizendo que ―em virtude
desta diferença radical ou até deste ser-à-parte justificava-se a sua exclusão, efectiva e por
direito, da esfera da cidadania humana total‖ (2014). Reparem que o primeiro movimento é o
de exclusão total, de existência à parte, ou como o próprio Mbembe coloca, ser-à-parte. O
que podemos pensar a respeito dessa exclusão se utilizarmos das reflexões de Derrida? Qual
seriam os encaixes conceituais desse ser-à-parte? Iremos pensar isso mais adiante, porque as
outras respostas ainda irão trazer mais alguns elementos – apenas acho importante marcar esse
pedaço do texto, pois ele é uma mão na roda pro resto da discussão proposta.
A segunda das respostas está alinhada com a primeira em relação à diferença
fundamental, mas lida com ela de outra maneira, se distanciando da exclusão total. Nesta
resposta, a diferença não consiste num signo africano/indígena vazio, sem razão ou com
absolutamente nada, ela considera a diferença, considera costumes, e preenche o signo do
outro. Como Mbembe explica, ―trata-se de inscrever a diferença numa ordem institucional
distinta, ao mesmo tempo que se constrange esta ordem distinta a operar num quadro
fundamentalmente igualitário e hierarquizado‖ (2014). A diferença existe não na lógica de um
[signo, corpo, lugar] branco preenchido e um [signo, corpo, lugar] colonizado vazio, mas sim
na lógica de um colonizado com suas diferenças e costumes, todos considerados. A partir
disso, essa diferença contida no colonizado é ―incorporada‖ à ordem ocidental, num falso
campo de igualdade. É possivelmente o que Césaire percebeu como ―mal enunciar os
problemas para melhor legitimar as soluções que se lhe aplicam‖ (1977) – e essa formulação
pode em última análise servir para todas as três respostas elencadas por Mbembe. Daí então,
―seriam produzidas formas de saber especificas (a ciência colonial) com o objetivo de
documentar a diferença, de eliminar a pluralidade e a ambivalência‖ (MBEMBE, 2014), ou
seja, o reconhecimento de uma existência ―positiva‖ da diferença, seria o pré-texto para uma
catalogação do colonizado, um movimento que afirmou de maneira decisiva a prática de
considerar o colonizado um objeto, manipulável, e em certa medida desumano. Mbembe
encerra dizendo que:
O paradoxo deste processo de abstracção e de reificação é o seguinte: por um lado,
aparenta reconhecimento; por outro, constitui por si um juízo moral, uma vez que,
por fim, o costume é apenas singularizado para melhor indicar a que ponto o mundo
indígena [e negro], na sua naturalidade, em nada coincide com o nosso; isto é, não
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faz parte do nosso mundo e não poderia, desde logo, servir de base à experiência de
uma cidadania comum. (MBEMBE, 2014; p. 153)

Por fim, a terceira resposta deriva da política/processo de assimilação. Crê que é
possível uma ―experiência de mundo que seria comum a todos os seres humanos, ou melhor,
na experiência de uma humanidade universal erguida numa semelhança essencial entre seres
humanos‖ (MBEMBE, 2014). Aqui, as diferenças são deixadas de lado, e passa-se a acreditar
em uma universalidade do ser humano. Porém, essa universalidade não pertence de início à
todas(os), mas ao contrário, apenas ao branco europeu; a herança das outras duas soluções
anteriores colocaria o negro e o indígena em uma posição de diferente (inferior) como
pressuposto. E é aqui que entramos em mais uma colocação importante para o restante do
texto: Mbembe explica que ―a educação seria a condição para que ele [negro/indígena] fosse
encarado e reconhecido como nosso semelhante e para que sua humanidade pudesse ser
figurável e perceptível‖ (2014). Esse movimento inscreve na lógica colonial um
―apagamento‖ da origem étnica do colonizado; ele passa a ser um sujeito detentor de direitos
na medida em que é conduzido à razão e aos moldes (margens, bordas, molduras) ocidentais.
Nos estudos de relações étnico-raciais brasileiros isso pode ser o que chamamos de
embranquecimento. Importante também ressaltar a posição estratégica da educação no
processo de violência colonial – a educação (ocidental) aqui aparece como um instrumento
político/processual de apagamento étnico e direcionamento moral, como uma assassina de
histórias, como uma des-personificadora, ao mesmo tempo que contém consigo, a negação da
diferença e o acesso ao status de cidadão da pessoa colonizada. Contém a presença e a nãopresença, direciona de certo modo, o real e o irreal. Mbembe nos diz:
Assim, a essência da política de assimilação é dessubstancializar a diferença, através
de todos os meios, para uma categoria de indígenas [e negros] cooptados para o
espaço da modernidade, se fossem ―convertidos‖ e ―cultos‖, ou seja, aptos para a
cidadania e para usufruir dos direitos cívicos. (MBEMBE, 2014; p. 154) grifos
meus.

Podemos encarar essas três respostas como três momentos, três atos simultâneos. As
consequências práticas desses atos foram decisivas para a formação das instituições e leis da
forma como conhecemos hoje. O primeiro ato fixa o pressuposto de ―diferença excludente‖
das instituições modernas e todas as que viriam adiante (dentro da tradição ocidental),
colocando o negro e o indígena como ser-à-parte. O segundo ato torna possível a
instrumentalização dessa diferença, das formas quais fossem e forem possíveis. O terceiro ato
num gesto duplo, encerra o processo de universalização do ocidental branco (estabelece o
branco como humanidade, e a partir disso fixa esse humano na educação, nos direitos, nas
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leis, na medicina, na psicologia e etc), ao mesmo tempo em que encerra o processo de
desumanização do colonizado, inscrevendo-o num eterno sentimento de incompletude, de
negação de si mesmo, e de busca pela ―instrução‖, pela existência ―digna‖, nos moldes
estabelecidos (e constantemente reafirmados pelas instituições ocidentais modernas) pelo
europeu – no que Mbembe chama de humanidade prorrogada4.

II

A terceira resposta, como já disse antes, encerra o humano em torno do branco
europeu ocidental. Ou seja, ela fecha o ser humano, constrói muros, fronteiras, margens,
bordas, ou pra propósitos de análise, insere um parergon – o que pretende delimitar o que está
dentro e o que está fora. Para Derrida, parergon aparece como algo importante para se discutir
como podemos dizer com exatidão o que está dentro-fora de algo: partindo do exemplo da
moldura de um quadro, um ornamento, que vêm do termo grego parerga, Derrida propõe que
parergon é o que escapa aos limites de dentro e fora; é o que não está dentro da obra, mas ao
mesmo tempo não está fora, e exatamente por isso acaba embaralhando a distinção dentrofora, e estabelecendo o ―fora‖ como um suplemento, algo que acaba fazendo parte da obra,
mesmo sendo-à-parte (RODRIGUES, 2013).
Esse termo se encaixa aqui, ao pensarmos o conceito de ―humano‖ como uma obra, e a
partir disso, considerarmos tudo o que acaba se dizendo a partir desse conceito – leis,
burocracias, didáticas, democracias, moral. Pensando o humano como algo fechado e
delimitado, como obra, podemos pensar também seu parergon, seus embaralhamentos com o
―lado de fora‖, partindo da comparação dos binarismos dentro-fora e colonizador-colonizado.
O ―lado de fora‖, o colonizado, como já dito anteriormente, entra numa condição de
humanidade prorrogada, por estar inscrito numa ordem ocidental de organização social –
modelos de organização social oriundos da modernidade. São esses modelos de organização
que embaralham essa noção de humano, porém não de maneira totalmente ―acidental‖ ou
―acasual‖, mas de certo modo, proposital. Fazem parte das engrenagens da violência colonial,
a mentira e a hipocrisia da igualdade e da universalidade, dos direitos e da individualidade e
cidadania. Porém apesar de ser algo proposital, acaba sendo também um ponto de
embaralhamento, de confusão, de disseminação de possibilidades. A humanidade prorrogada
4

Mbembe fala detalhadamente sobre esse conceito no tópico ―Uma humanidade prorrogada‖, do capítulo
dois de seu livro. ―MBEMBE, Achille. O Poço da Alucinação. MBEMBE, Achille. Crítica da razão
negra. Trad. Marta Lança. Lisboa: Antígona, p. 75-137, 2014.‖
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acaba inscrita em um jogo de significantes que, ao mesmo tempo em que provoca sofrimento
e dominação ao colonizado, lhe proporciona um espaço para criação e ressignificação, ou nos
termos em que coloca Mbembe: inversão (2014). A respeito disso, ele diz:
É próprio dessa humanidade prorrogada, incessantemente condenada a reconfigurarse, anunciar um desejo radical, insubmersível e vindouro, de liberdade ou de
vingança, principalmente quando tal humanidade não passa pela abdicação radical
do sujeito. Com efeito, ainda que juridicamente definidos como bem móveis e
apesar de práticas de crueldade, de degradação e de desumanização, os escravos
continuam a ser humanos. Através do seu labor ao serviço de um senhor,
continuam a criar um mundo, através do gesto e da palavra, tecem relações e um
mundo de significações, inventam línguas, religiões, danças e rituais, e criam uma
―comunidade‖. A destituição e a abjecção que lhes são impostas não eliminam de
todo sua força de simbolização. Pela sua mera existência, a comunidade de escravos
não deixa de rasgar o véu da hipocrisia e da mentira que cobre as sociedades
esclavagistas. (MBEMBE, 2014; p. 91, grifos meus).

Uma análise prática desses termos entrega-nos o fato de, apesar de toda a mentira e
hipocrisia do colonizador, e apesar de todas as instituições e conceitos existentes atualmente
(principalmente no contexto brasileiro) terem sido fechados em torno da ―humanidade
universal‖, da obra que é o ser humano, ainda assim, existir um parergon envolvendo essa
obra, que trás como suplemento toda a experiência de criação e resistência negra e indígena.
Ou seja, a força de simbolização do colonizado transita na obra branca europeia colonial
moderna, e está dentro e fora, transitando por lá a todo momento, e mais que isso, pervertendo
―acasualmente‖ os próprios limites do que pode ser considerado dentro-fora.
Como a lógica da colonização escapa à lógica dialética5, e pode ser observada de
forma pronta e acabada no caso brasileiro, nos termos do que chamamos de mito da
democracia racial, a perversão desses limites é disseminada e utilizada das mais variadas
maneiras possíveis, constituindo privilégios, dinâmicas de exclusão, assim como formas de
resistência e enfrentamento do racismo.

III

Ainda mobilizando aspectos da terceira resposta, um deles é especialmente
importante: a educação. Como Mbembe explica, seria através da educação que índios e negros
seriam transformados e cidadãos. Para além do que já foi discutido anteriormente a respeito
da humanidade prorrogada, do ser-à-parte, podemos propor um olhar à palavra educação que

5

Não se resume à uma tese, antítese e síntese, nem a dois termos que produzem um resultado complexo, mas
sempre limitado a esses dois termos. É um jogo de disseminação e fluidez, criação e repetição, que produz
infinitos novos termos, e leva aos mais variados caminhos e destinos.
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esteja relacionando-a com outros significantes, como o próprio ―humano‖, com ―cidadão‖,
com ―indivíduo‖, com ―civilização‖. Integrada na obra do ―humano‖, está a educação. Os
limites, os supostos dentro e fora do ―humano‖ são também para efeito de análise, o dentro e
fora da educação.
O colonizado, inscrito nessa ordem colonial, está para a educação assim como está
para sua condição de humano – se pensarmos em parergon. Isso quer dizer que ele é situado
ao lado de fora, nos currículos, nas aulas, nas discussões, no plano pedagógico, nas
hierarquias de valores, nos ensinamentos morais; porém acaba embaralhando o dentro-fora da
educação, na medida em que existe e é violentamente integrado na ordem e modelo
educacional ocidental. Carolina Maria de Jesus tem um capítulo dedicado à escola em seu
livro Diário de Bitita (2017). Em uma das passagens do livro ela conta:

O que eu admirava é que a dona Maria Leite [branca] não auxiliava os brancos, só os
pretos, e nos dizia:
– Eu sou francesa. Não tenho culpa da odisseia de vocês; mas eu sou muito rica,
auxilio vocês porque tenho dó. Vamos alfabetizá-los para ver o que é que vocês nos
revelam: se vão ser tipos sociáveis, e tendo conhecimento poderão desviar-se da
delinquência e acatar a retidão.
Para nos envaidecer, ela dizia:
– Eu gosto dos pretos. Eu queria ser preta e queria ter o nariz bem chato.
E sorria. Os negrinhos que já sabiam ler, liam para ela ouvir. Ela ouvia com
profundo interesse. Minha mãe era tímida. E dizia que os negros devem obedecer
aos brancos, isto quando os brancos têm sabedoria. Por isso, ela devia enviar-me à
escola, para não desgostar a dona Maria Leite. (DE JESUS, 2017; p. 70, grifos
meus).

Esse momento da vida de Carolina data do início do século 20, menos de 40 anos após
o Brasil ter abolido a escravidão. Aqui ainda podemos observar os aspectos da colonização,
apontados por Mbembe. A senhora branca e francesa Maria Leite, deixa explícito que auxilia
crianças negras por dó, que elas precisam ―ter conhecimento‖, para revelar algo, e ao mesmo
tempo desviar da ―delinquência‖ e ―acatar a retidão‖. A educação é vista pela mulher branca
europeia como um meio de integração, de entrada para a retidão, para a vida sem desvios. Em
suma, crianças negras eram vistas por Maria Leite como ―desviadas‖, crianças fora da reta, da
linha – crianças em última análise, fora de algo. Também é notável a postura da mãe de
Carolina, que se curva diante do colonizador sábio, e diz que se deve sempre obedecê-lo –
mas apenas o que tem sabedoria; isso mostra também por outro lado, o que está em jogo na
detenção do saber: obediência, poder.
Fica bem explicado como a educação aparece como parte da ―obra humana‖, e como
ela situa o colonizado do lado de fora. É possível então, pensar o processo educacional como
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parergon, ditando o dentro-fora, e por cumprir a função de direcionar para o humano-cidadãoculto-sociável, e não propriamente fazer parte desse conjunto de significantes, se situar fora
deles, no limite, limite suficiente para afirmar todo o resto que fica de fora também; porém, ao
mesmo tempo sendo o ―fora da obra que participa da obra‖ (RODRIGUES, 2013), e trazendo
todo o fora para participar também, ser suplemento.
No contexto brasileiro, esse embaralhamento do dentro-fora está intimamente
relacionado com o mito da democracia racial, que de saída, foi se inscrevendo na sociedade
brasileira para apagar as violências coloniais, nivelando a população brasileira na condição de
mestiça, e eliminando portanto, o branco e o negro do palco histórico brasileiro, colocando em
cena (de maneira mentirosa e hipócrita) o mestiço – como plano de fundo, visando eliminar a
certeza de que o Brasil é um país racista. O mito da democracia racial se manifestou em
estudos científicos (BOLSANELLO, 1996), na literatura brasileira, nas políticas públicas da
primeira república (DOMINGUES, 2005) e (FERNANDES, 1989), e foi se fixando como
mito fundador (CHAUÍ, 2006) na cultura do país de maneira extremamente eficaz – tendo
como parâmetro de eficiência os objetivos da branquitude brasileira (SHUCMAN, 2012).
Porém, apesar de ter promovido um apagamento e violências muito singulares à experiência
brasileira, na esteira do branqueamento, da mentira e da hipocrisia vieram também alguns
aspectos de subversão e perversão, que afirmam a presença negra (presença do que está fora)
na ―obra humana‖ (o dentro), e quando mostradas com nitidez e agressividade, golpeiam
todas as bordas e limites desse interior.

IV

Ninguém melhor que a ativista, filósofa e antropóloga Lélia Gonzales (GONZALES,
1984) pra nos mostrar esses aspectos de subversão e perversão da ―obra humana‖ ocidental:
É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Framengo. Chamam
a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente ignoram que a
presença desse r no lugar do l, nada mais é que a marca linguística de um idioma
africano, no qual o l inexiste. Afinal, quem que é o ignorante? Ao mesmo tempo,
acham o maior barato a fala dita brasileira, que corta os erres dos infinitivos verbais,
que condensa você em cê, o está em tá e por aí afora. Não sacam que tão falando
pretuguês.
E por falar em pretuguês, é importante ressaltar que o objeto parcial por excelência
da cultura brasileira é a bunda (esse termo provém do quimbundo que, por sua vez, e
juntamente com o ambundo, provém do tronco linguístico bantu que ―casualmente‖
se chama bunda). E dizem que significante não marca... Marca bobeira quem pensa
assim. De repente bunda é língua, é linguagem, é sentido é coisa. De repente é
desbundante perceber que o discurso da consciência, o discurso do poder dominante,
quer fazer a gente acreditar que a gente é tudo brasileiro, e de ascendência europeia,
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muito civilizado, etc e tal. Só que na hora de mostrar o que eles chamam de ―coisas
nossas‖, é um tal de falar de samba, tutu, maracatu, frevo, candomblé, umbanda,
escola de samba e por aí afora. (GONZALES, 1984; p. 238)

Sem entrar em detalhes a respeito da análise riquíssima e profunda que ela faz a
respeito da importância das línguas de matriz africanas na constituição do português (que pra
ela é pretuguês), devemos nos atentar a capacidade da ―comunidade negra‖ de estar dentro do
cotidiano, ao mesmo tempo em que é jogada nas suas manifestações mais legítimas pra fora:
religião e funk, por exemplo. Até mesmo nesses exemplos, a ―obra brasileira‖ acaba trazendo
para dentro em momentos específicos essas manifestações – pular ondinhas no ano novo,
dançar funk nas festas de formatura das elites brancas, fazer ―feijoada vip‖ cobrando 100 reais
a entrada. No contexto escolar, a língua formal (marca euro-ocidental) é o que aparece nos
livros, na figura de poder de professores e diretores das escolas. Porém é no pretuguês que as
discussões sobre o conteúdo se desenvolvem, é no pretuguês que professoras e professores
(principalmente os de escola pública, e mais ainda os que cresceram na mesma realidade que
os alunos – escolas públicas e de periferia) conseguem conversar e estabelecer o tão valioso
diálogo que Paulo Freire nos apresenta, numa tentativa de desconstruir a engrenagem
hierárquica própria da colonização; é no pretuguês que seminários são apresentados em salas
de aula de ensino médio – quem é que não lembra da cena do filme Cidade dos homens
(Cidade dos Homens, 2007), em que Acerola explica a história de Napoleão pra sua turma, e
faz todo mundo entender, coisa que a professora até então (usando a língua formal) não havia
conseguido fazer? Mais ainda, a professora, percebendo o que estava acontecendo, seguiu o
mesmo modelo de Acerola pra terminar de explicar o conteúdo.
Lélia Gonzales, ao explicar a condição da mulher negra na sociedade brasileira, acaba
explicando também mais uma porção de outras relações e dinâmicas, inclusive a relação entre
o parergon de Derrida e o mito da democracia racial – a partir da psicanálise. Ela parte do
conceito de mãe-preta, e se utilizando da importância da figura materna para a psicanálise,
explica o que ela chama de neurose cultural brasileira:
É interessante constatar como, através da figura da ―mãe-preta‖, a verdade surge da
equivocação. Exatamente essa figura para a qual se dá uma colher de chá é quem vai
dar a rasteira na raça dominante. (...) Ela, simplesmente, é a mãe. É isso mesmo, é a
mãe. Porque a branca, na verdade, é a outra. Se assim não é, a gente pergunta: quem
é que amamenta, que dá banho, que limpa cocô, que põe prá dormir, que acorda de
noite prá cuidar, que ensina a falar, que conta história e por aí afora? É a mãe, não é?
Pois então. Ela é a mãe nesse barato doido da cultura brasileira. Enquanto mucama,
é a mulher; então ―bá‖, é a mãe. A branca, a chamada legítima esposa, é justamente
a outra que, por impossível que pareça, só serve prá parir os filhos do senhor. Não
exerce a função materna. Esta é efetuada pela negra. Por isso a ―mãe preta‖ é a mãe.
E quando a gente fala em função materna, a gente tá dizendo que a mãe preta, ao
exercê-la, passou todos os valores que lhe diziam respeito prá criança brasileira,
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como diz Caio Prado Júnior. Essa criança, esse infans, é a dita cultura brasileira,
cuja língua é o pretuguês. A função materna diz respeito à internalização de valores,
ao ensino da língua materna e a uma série de outras coisas mais que vão fazer parte
do imaginário da gente. Ela passa prá gente esse mundo de coisas que a gente vai
chamar de linguagem. E graças a ela, ao que ela passa, a gente entra na ordem da
cultura, exatamente porque é ela quem nomeia o pai. (GONZALES, 1984; p. 235236)

A neurose cultural brasileira diz respeito ao constante apagamento-criminalizaçãonegação de todos os traços negros da cultura brasileira, sempre presentes e recalcados, ao
mesmo tempo em que escapam das mais variadas formas em feriados e hábitos ―brasileiros‖.
A figura da ―mãe-preta‖ é o que se apresenta como elemento fundamental dessa neurose.
Partindo disso podemos tranquilamente conceber uma ―obra brasileira‖ (branca) com um
dentro e um fora delimitados, mas constituídos de suplementos, solapando esses limites, e
desmontando os limites, na medida em que fazemos com que o trânsito que acontece do fora
pra dentro vá aparecendo – e nesse movimento, os próprios limites vão se desfazendo, e o que
fica é o jogo, a fluidez. Nesse sentido, fica evidente sua relação com o parergon de Derrida.
Pra além disso, sua relação com o mito da democracia racial consiste justamente nesse afeto,
nesse amor que a mucama dá ao filho do branco; um dos pontos mais convencedores do mito
da democracia racial é justamente a argumentação de que apesar de toda a violência da
escravização, ela também foi afeto – o mito da democracia racial apela para as relações de
bons afetos entre senhores e escravos para justificar o caráter harmônico das relações raciais
no Brasil, e esse argumento, fixado na cultura, permanece (atualizado) até hoje, como todo
bom mito.
Fica muito tranquilo perceber como as relações raciais no Brasil são um grande e
proposital – mas ao mesmo tempo acidental – embaralhamento entre o que se situa ―dentro‖ e
o que se situa ―fora‖, com uma série de aspectos que se repetem, se recriam, criam aspecto
novos e disseminam possibilidades de destinos infinitas. Tudo depende de como se direciona
o olhar pra tudo isso, e a respeito do olhar, o colonialismo sabe muito bem como direcionar.

V

Já está estabelecido dentro dos propósitos da minha argumentação, que a educação faz
parte de um processo de limitação do dentro-fora, até mesmo que a palavra educação é o
parergon da ―obra humana‖, assim como outras palavras [lei, medicina, moral, crime] podem
ser, dependendo da análise proposta. Preciso agora levantar algumas questões. O objetivo
dessas problematizações seria então acabar com a sociedade ocidental? Seria acabar com
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todas as línguas e escritas europeias? Retomar as tradições indígenas e africanas, deixando
―de fora‖ tudo o que é branco euro-cristão-ocidental? Abandonar a língua formal e falar
apenas pretuguês? São propostas tentadoras, mas a resposta é não.
―A educação é parergon‖, mas a razão ainda é humana, ainda faz parte do dentro.
Tudo o que está fora continua sendo recalcado, apagado, posto de lado, à parte, prorrogado.
Por mais que os limites sejam questionados e o que está dentro acabe precisando de um
suplemento de fora, não me parece suficiente parar por aqui – continuar sendo fora, satisfeito
com a condição de suplemento, de recalcado. Mas também não é uma possibilidade, inverter o
dentro e o fora – até porque essa inversão é impossível, e almejá-la, na minha percepção, é um
gesto de ingenuidade, já que a própria ordem de exclusão parte de uma tradição construída em
experiências e dinâmicas muito singulares. Essa discussão (do colonizado) sobre o que fazer
frente ao dilema da colonização é gigante, e já tem contribuições de diversas pessoas; não me
interessa se deparar com ela como todas essas outras pessoas já se depararam – talvez não por
agora.
Derrida iniciou um caminho importante, um caminho de análise do ocidente, de
análise das mentiras e hipocrisias do ocidente, o caminho da desconstrução. Não
necessariamente o caminho da desconstrução tem ―um lado‖, seria até mesmo incoerente ―ter
um lado‖, mas me sinto tranquilo em dizer que a desconstrução não está dentro da ―obra
humana‖. Ela surge justamente como o caminho que dissemina tudo o que a colonização se
esforça pra que não seja disseminado; o caminho por onde a palavra pode se desprender da
substância ocidental, e buscar outro destino que não o direcionado pela voz, pelo homem, pela
presença. Penso a desconstrução como algo que pega o ocidente e o segura, pra que todo o
―em torno‖ possa sair correndo pra onde quiser correr. O que me leva à conclusão de que a
desconstrução pode ser parte do jogo da diferença, mas é fundamentalmente presa ao
ocidente, e é assim que deve ser: a desconstrução deve ser a única coisa presa à tradição
ocidental, e a última. A última parte da tradição colonial, o parergon responsável por
disseminar a diferença, e possibilitar o esvaziamento da ―obra humana‖ – imaginando à
grosso modo, naquela cena da obra de Bansky sendo triturada, na autodestruição (e por isso
com cuidado, disse que era uma imaginação a grosso modo), a desconstrução é a moldura, e a
filosofia ocidental a obra de arte triturada. Não me importa tanto o fato de a obra de arte ter
sido triturada (e exatamente por isso assumo os riscos de uma imaginação grosseira), mas sim
o efeito que a cena causou em todo o mundo; a reflexão causada por essa cena, os seus
desdobramentos; a disseminação de possibilidades que esse gesto inédito e ousado trouxe ao
mundo. Em seu texto sobre perdão e reconciliação, em certo momento, Derrida pede perdão
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por levantar algumas questões, mas justifica dizendo que ―boas questões correm sempre o
risco de serem sacrílegas e perigosas‖ (DERRIDA, 2005); pois bem, também acho que ―bons‖
exercícios de imaginação grosseiros as vezes podem ser igualmente perigosos.

VI
A desconstrução é um modo de pensar a filosofia, ou seja, a história da filosofia no
sentido ocidental estrito e, consequentemente, de analisar sua genealogia, seus
conceitos, seus pressupostos, sua axiomática, além de naturalmente fazê-lo não
apenas de maneira teórica, mas também levando em conta as instituições, as práticas
sociais e políticas, a cultura política do Ocidente. (DERRIDA; p. 10)

Na entrevista acima, Derrida afirma o caráter político da desconstrução. Aimé Césaire,
na citação inicial desse texto, deixou explícito que o colonizador é fraco, cheio de fraquezas.
Como também já foi dito no início do texto, a razão é sempre a do mais forte. Nessa altura já
está mais suave perceber que se a razão é sempre a do mais forte, e o colonizador é o fraco, ―a
força está do lado de fora‖.
Também acabei de discutir o que penso ser o local político da desconstrução: um
vínculo fundamental com o ocidente. Ou seja, a desconstrução é o movimento de análise do
ocidente, e a partir disso, a disseminação de possibilidades. Isso dá uma pista da atuação
prática inspirada num gesto desconstrucionista: anunciar e analisar onde está o ocidente, onde
estão sua hipocrisia e suas mentiras, e a partir disso, deixar que a direção seja dada a partir das
possibilidades que surgirem, a partir de outros gestos, que não o da própria desconstrução.
Ainda na entrevista citada, Derrida demonstra em sua resposta, o que imagino ser a
própria postura política da desconstrução: ao ser perguntado sobre qual é o papel da filosofia
nos estabelecimentos de ensino e na sociedade no século 21, ele responde que a filosofia deve
se ocupar da ―tentativa de criação de novos conceitos destinados a fundar um novo conceito
do político e um novo direito internacional‖; em seguida faz uma breve exposição sobre como
estaria naquele momento, a situação geopolítica do mundo, como ela se relacionava com o
direito internacional por exemplo, e explica que uma tentativa de mudança no direito
internacional implicaria na criação de novos conceitos jurídicos, que implicariam em
questionar a soberania de estados, que nós podemos imaginar quais seriam; então ele diz que
tudo isso implicaria uma transformação do direito e portanto, de ―todos os conceitos que o
constituem: o conceito de responsabilidade, de personalidade, de sujeito, de norma jurídica‖.
Pra mim, esse é o gesto prático/político da desconstrução. Derrida sabe e sinaliza que novos
conceitos devem ser pensados, elaborados, partindo do questionamento de outros conceitos,
problemáticos – por questão de coerência, todos relacionados com o processo de colonização
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e com as estruturas substanciais da filosofia ocidental europeia. Entretanto, ele não se
preocupa (enquanto exercita o gesto da desconstrução) em imediatamente propor estes novos
conceitos. Ao invés disso, se preocupa em explicar porque eles devem surgir, quais suas
urgências, quais seus possíveis destinos, quais serão suas dificuldades, qual barreira (moldura)
eles irão precisar enfrentar; ou seja, se preocupa em analisar os aspectos do ocidente (da
colonização), que estarão implicados com o surgimento dessas novas possibilidades, se
preocupa em disseminar as possibilidades, e denunciar a hipocrisia e as mentiras do direito
internacional – por exemplo, como fez brilhantemente em Espectros de Marx (DERRIDA,
1994).
Em tempo: não pretendo com essas observações, limitar a desconstrução, ou encerá-la,
muito menos diminuir a capacidade de criação que ela tem. Apenas anuncio aqui, uma
tentativa de começar a me familiarizar com esse gesto, à minha maneira, olhando pra todas as
possibilidades disseminadas, e optando por essa.
Ao pensar nos destinos da educação no contexto do Brasil, acho de muita importância
que antes de nada, todo gesto de desconstrução aponte diretamente para o ocidente, aponte pra
todas as mentiras do colonizador, e igualmente aponte pra sua hipocrisia. A colonização – o
processo educativo cunhado na violência da colonização – direciona o olhar de quem estiver
sendo educado, e faz parte dessa violência que esse olhar direcionado se torne hábito, se torne
prisão; a mera busca por novas possibilidades sem o combate explícito aos modelos coloniais
não tem resultado algum, pois se o colonizado não consegue ver o que direciona seu olhar,
não vai conseguir impedir que seu olhar seja direcionado; por mais que existam infinitas
possibilidades, o hábito sempre direcionará o colonizado para o ―lado de fora‖.
O processo histórico foi, para grande parte da nossa humanidade, um processo de
habituação à morte do outro - morte lenta, morte por asfixia, morte súbita, morte
delegada. Esta habituação à morte do outro, daquele ou daquela com quem se crê
nada haver para partilhar, estas formas múltiplas de enfraquecimento das fontes
vivas da vida em nome da raça ou da diferença, tudo isto deixou vestígios muito
profundos, quer no imaginário e na cultura, quer nas relações sociais e económicas.
Tais lesões e cicatrizes impedem de fazer comunidade. De facto, a construção do
comum é inseparável da reinvenção da comunidade. (MBEMBE, 2014; p. 305)

A construção do comum passa inevitavelmente por um gesto de desconstrução. O
processo de habituação precisa ser pensado, ter sua genealogia analisada, e isso precisa ser
muito bem feito, caso o contrário, as possibilidades, os destinos, podem ser simplesmente
uma atualização das mentiras e hipocrisias do colonizador.
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Resumo:
Este artigo foi elaborado a partir de reflexões sobre o ensino e aprendizagem de Filosofia na educação básica e
busca apresentar propostas de unidades didáticas voltadas para as aulas de Filosofia no Ensino Médio. O trabalho
não está concluído, tendo em vista que se trata de um projeto do Mestrado Profissional em Filosofia do Núcleo
da Universidade Federal de Mato Grosso, e que está em fase de desenvolvimento. O objetivo consiste em pensar
o ensino e aprendizagem da disciplina de Filosofia e apresentar três propostas de unidades didáticas sendo elas
versando sobre os temas de aporofobia, direitos humanos e feminismo.
Palavras-chave: Filosofia no Ensino Médio. Propostas Didáticas. Ensino de Filosofia.

1 Introdução
Com o processo de redemocratização do Brasil, em 1996 foi promulgada a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, na qual a Filosofia, a partir de uma
perspectiva instrumental6, passa a integrar os currículos da educação básica não como uma
disciplina, mas como um conhecimento necessário para o exercício da cidadania. Em 2008,
após intensos debates, é publicada a Lei 11.684/08 que altera a LDB e a Filosofia se torna
definitivamente uma disciplina obrigatória em todos os anos do Ensino Médio. Doravante
após a publicação da lei haverá um significativo crescimento no número de materiais e de
propostas de trabalho voltadas para o ensino de Filosofia no nível médio, sendo que o
presente projeto também se insere nesse contexto.
Recentemente com a Lei 13.415/17 a Filosofia passa por um novo processo de
readequação nos currículos do Ensino Médio, que traz somente as disciplinas de Língua
Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática como obrigatórias. Conforme consta na Base
Nacional Curricular Comum (BNCC), a Filosofia, bem como outras disciplinas, não será mais
ofertada para todos os alunos e alunas do Ensino Médio, mas apenas para aqueles estudantes
que optarem seguir o itinerário7 voltado para a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
As opções de escolha do estudante dentro dos itinerários formativos serão condicionadas,
6

Na perspectiva instrumental a filosofia não é um fim em si mesmo, mas um meio para atingir um objetivo
determinado, aqui, por exemplo, o seu fim é ser cidadão (GALLO, 2012, p. 20-22).
7
Os sistemas de ensino e as escolas devem construir seus currículos e suas propostas pedagógicas, considerando
as características de sua região, as culturas locais, as necessidades de formação e as demandas e aspirações dos
estudantes. Nesse contexto, os itinerários formativos previstos em lei, devem ser reconhecidos como estratégicos
para a flexibilização da organização curricular do Ensino Médio, possibilitando opções de escolha aos estudantes
(BRASIL, 2017, p. 471). Sendo 5 os itinerários formativos: Linguagem e suas tecnologias, Matemática e suas
tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Formação técnica e profissional. Dependendo da
necessidade a escola também poderá criar o seu próprio itinerário formativo integrado.
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diante da disponibilidade da escola de oferecê-los, ou seja, se a escola contar com professoras,
ou professores, e condições materiais para oferecer os itinerários de acordo com o Art.36 da
Lei 13.415/17,
o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Curricular Comum e
por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de
diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a
possibilidade dos sistemas de ensino.

A rede estadual deve obrigatoriamente oferecer pelo menos um dos itinerários e 40%
das 1000 horas anuais que o estudante passará na escola será destinado a sua formação no
itinerário escolhido e até 20% poderá ser preferencialmente cursada na forma de Educação a
Distância8. Dentro dos conteúdos que compõe a área de Ciências Humanas e Sociais na nova
BNCC a Filosofia aparece timidamente e seu conteúdo se resume principalmente em torno da
ética, epistemologia e filosofia política9, enquanto outras importantes questões filosóficas não
são contempladas. É considerável o prejuízo resultado na redução do espaço destinado a
Filosofia, aos professores, professoras e principalmente aos alunos e alunas, pois parte
significativa dos estudantes tem seu primeiro ou único contato com a Filosofia através da
escola.
Ante esse panorama, a disciplina de Filosofia em uma escola pública enfrentará alguns
desafios: a necessidade de justificação, o desinteresse pelas aulas e até a preocupação com
conteúdos curriculares. Além de, por exemplo, confrontar-se com resistências de filósofos
contrários a democratização do saber filosófico como os descritos por Lidia Maria Rodrigo
(2014, p. 19-20).
Existe o receio que a filosofia possa ser ensinada na escola de massa à custa de uma
inevitável perda de qualidade e profundidade. Além disso, dada a especificidade da
atividade filosófica, argumenta-se que esta deveria caber apenas aos grandes mestres
do pensamento e aos especialistas competentes; embora o grande público possa
usufruir de uma cultura filosófica, essa fruição jamais teria a possibilidade de fazer a
experiência do autêntico filosofar.

Em oposição para os argumentos apresentados por Lidia Maria, Comte-Sponville
discorre o seguinte sobre a Filosofia: ―e isso se aprende na escola? Tem de ser aprendido, já
8

Resolução Nº 3, de 21 de novembro de 2018. Art. 17, § 15. As atividades realizadas a distância podem
contemplar até 20% (vinte por cento) da carga horária total, podendo incidir tanto na formação geral básica
quanto, preferencialmente, nos itinerários formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico - digital
ou não - e pedagógico apropriado, necessariamente com acompanhamento/coordenação de docente da unidade
escolar onde o estudante está matriculado, podendo a critério dos sistemas de ensino expandir para até 30%
(trinta por cento) no ensino médio noturno (BRASIL, 2018, p. 10).
9
Como exemplo, na competência específica 5 da área de ciências humanas encontramos: O exercício de
reflexão, que preside a construção do pensamento filosófico, permite aos jovens compreender os fundamentos da
ética em diferentes culturas, estimulando o respeito às diferenças (linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais
etc.), à cidadania e aos Direitos Humanos (BRASIL, 2018, p. 577).
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que ninguém nasce filósofo e já que a filosofia é, antes de mais nada, um trabalho. Tanto
melhor, se ele começar na escola‖ (2003, p. 252). Ou seja, conhecer a história da Filosofia, os
textos filosóficos, aprender e exercitar o filosofar são direitos que se materializam na sala de
aula e não devem ser negados aos jovens.
Ao rememorar o exemplo de Sócrates observamos que o exercício do filosofar parte
da ignorância e se afirma enquanto um saber ativo, crítico e dialógico. Sendo, portanto, a
Filosofia fundada não somente na contemplação do mundo, mas também como possibilidade
de criação, de ação, e de transformação de realidades e de conceitos.
À medida que ao professor, será necessário romper com a visão de uma Filosofia
reservada para especialistas e desenvolver estratégias e propostas de ensino que possibilite o
contato com a história e textos da Filosofia além da experiência do filosofar. Ademais, a
responsabilidade do professor é de singular importância no processo de iniciar seus alunos e
alunas nas primeiras caminhadas pelas veredas da Filosofia.
Para atender os estudantes que chegam a escola e democratizar o conhecimento
filosófico, é que tecemos a proposta de unidades didáticas, pensadas para serem utilizadas nas
aulas de Filosofia, com estudantes do Ensino Médio da escola pública de Educação Básica.
As unidades didáticas serão desenvolvidas a partir do ―eixo problemático‖, uma vez
que, ―[...] pode nos colocar mais próximos da lógica da aprendizagem. O exercício da
problematização é o exercício do equacionamento da ignorância. É o exercício de reconhecer
a ignorância e colocar-nos, professores e alunos no caminho da aprendizagem‖ (GALLO,
2012, p.122-123). A exemplo de Sócrates que se torna uma figura conhecida não só em seu
tempo, mas para toda posteridade, ao reconhecer a ignorância como ponto de partida para o
exercício do filosofar. Na ―A apologia de Sócrates‖ vê-se o filósofo de frente a acusação,
despido de certezas, exortando seja poeta, político, cidadão ou escravo, rico ou pobre a buscar
a sabedoria e dissuadindo aqueles que indubitavelmente dizem a possuir. Da ignorância é
donde também partimos para iniciar os temas das propostas didáticas.
Os conteúdos estudados nas unidades didáticas versarão sobre três temas:
aporofobia10, direitos humanos e feminismo. Para trabalhar com os conteúdos selecionados,
partiremos dos estudos desenvolvidos por Silvio Gallo, no qual elementos não filosóficos
podem oferecer possibilidade de sensibilização. ―Trata-se de chamar a atenção para o tema de
trabalho, criar uma empatia com ele, isto é, fazer com que o tema ―afete‖ os estudantes‖
(Idem, p. 96). Para tanto, selecionaremos recortes de filmes, seriados, pinturas e fragmentos
10

Aporofobia: de rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos en
apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio (CORTINA, 2017, p. 14).
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de textos literários. Seguidos da problematização dos temas e da investigação com os textos
filosóficos.

2 Por que elaborar propostas didáticas?

Os temas selecionados para as unidades foram pensados para ampliar a
disponibilidade de materiais didáticos para o ensino da Filosofia no ensino médio. As aulas de
filosofia enquanto um espaço do livre pensamento, aberto ao diálogo e ao debate, e que seja
um ambiente propício à reflexão será o ponto de partida para problematização dos temas das
unidades didáticas.
O estudo dos temas com alunos e alunas do ensino médio incide na perspectiva, ―que
o ensino de filosofia é um debate sobre os problemas da ―realidade‖ e da ―atualidade‖ –
aqueles que surgem de acontecimentos sociais, políticos, existenciais etc. [...]‖
(FAVARETTO, 2017, p.128). Portanto, ao problematizar sobre aporofobia, direitos humanos
e feminismo, é oportunizar aos estudantes discutir sobre temáticas contemporâneas visando
entendê-las e a partir delas exercitar o filosofar.
A proposta da primeira unidade didática surge diante da possibilidade de refletir em
conjunto com alunos e alunas do ensino médio sobre o conceito de aporofobia. A investigação
e problematização do tema aporofobia advêm da constatação da pobreza e como tal situação
afeta negativamente a vida de pessoas. A rejeição e a violência que a pobreza desperta será
um dos pontos centrais da discussão na unidade didática, tendo em vista que a pobreza e
aporofobia enquanto fenômenos sociais também devem ser refletidos eticamente. Para Adela
Cortina, autora do conceito de ―aporofobia‖, a pobreza pode ser entendida como a negação da
liberdade, além de que, um indivíduo em situação de pobreza extrema encontra-se diante de
empecilhos materiais para se buscar a felicidade, pois a preocupação incide primeiramente em
suprir os meios básicos para a subsistência. A autora selecionada para a investigação sobre o
conceito de aporofobia não poderia ser outra, pois é a mesma quem cria e desenvolve o
conceito.
A segunda unidade vem com o intuito de investigar sobre o conceito de feminismo e a
luta feminista dentro do contexto do neoliberalismo. O neoliberalismo aqui entendido, em
linhas gerais, como a separação entre a política e a economia. Uma vez existente essa
distinção a economia se encontra em relação de superioridade com a política, pois pode ser
autogerida e não necessita de elementos externos para ordená-la e a interferência do Estado se
dá minimamente para que evite desestabilizações significativas do sistema econômico. Dentro
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dessa conjuntura será feita a problematização sobre a construção do feminismo e as lutas
feministas.
As principais características político-sociais do neoliberalismo – responsabilização
do indivíduo, o foco no homem econômico, a rejeição da interferência do Estado, a
valorização da racionalidade humana, o entendimento do progresso como fruto de
liderança, competição e cumprimento de metas – foram incorporadas e
transformadas pelo e no feminismo (...) (MEDEIROS, 2017, p.11).

Ao longo da unidade didática importantes questões para o feminismo serão
problematizadas, por exemplo, o trabalho feminino, a construção de identidade, o
empoderamento e emancipação feminina. Os conteúdos da proposta foram pensados, visando
propiciar aos estudantes a oportunidade de investigar as relações existentes entre sexo, classes
sociais e divisão do trabalho no neoliberalismo. Existem outras vertentes do feminismo11 aqui
priorizamos o classista, pois este oferece referências para questionar a apropriação das lutas
feministas pelo sistema capitalista, além de permitir ponderar sobre as disparidades e
contradições do neoliberalismo para o feminismo. As autoras selecionadas para a investigação
são Heleieth Saffioti, Zuleika Alambert, Nancy Fraser, dentre outras. Essas opções se dão,
pois se trata de autoras que sofrem influência do marxismo ao desenvolver suas reflexões e
lutas em torno do feminismo, mesma perspectiva adotada para desenvolver a unidade
didática.
Na unidade sobre direitos humanos a sensibilização será desenvolvida em torno da
problemática da dignidade da pessoa humana. A investigação se dará com fragmentos de
textos do livro ―A metafísica dos costumes‖ de Immanuel Kant. Na obra selecionada o autor
discorre sobre o conceito de dignidade, identificando-o com o ser humano independentemente
de sua situação econômica, sexual, social, étnica ou religiosa, sendo a dignidade fundada no
princípio da igualdade. A finalidade da unidade consiste em refletir em conjunto com os
estudantes, visando contribuir para a desmitificação de argumentos que são propagados em
torno do que são e para quem são os direitos humanos, por exemplo, quando se afirma que
―direitos humanos é coisa de bandido‖.
Em tempo de ataques a escola e ao ensino de Filosofia, deve-se fortalecer a discussão
em torno da importância que ambas possuem para a formação dos estudantes. É necessário
defender a escola pública e laica que possibilite aos alunos e as alunas a oportunidade de se
estudar a pluralidade do pensamento filosófico, de conhecer sobre as origens dos direitos
humanos e seus desdobramentos na sociedade contemporânea. Que se tenha a oportunidade
11

Exemplos de outros movimentos feministas: radical, negro, liberal, interseccional, lésbico, transfeminismo,
etc.
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de estudar sobre o ódio e o desprezo ao pobre, e como dentro do capitalismo as diferenças
econômicas são intensificadas. Defendendo sempre, que a escola seja um ambiente favorável
para refletir sobre as pautas e lutas dos movimentos feministas em busca de emancipação. E,
quiçá a escola seja um lugar de suspensão das desigualdades e dificuldades encontradas fora
de seus muros (MASSCHELEIN; SIMONS, 2013, p.67).

3 Referências teóricas e metodológicas

A pesquisa será feita a partir de análise e leitura da bibliografia selecionada de acordo
com os objetivos da presente pesquisa. Contamos com alguns autores e autoras pensando a
escola, a filosofia, o ensino de Filosofia e a Filosofia do ensino de Filosofia e o aprendizado
em Filosofia. Para elaboração das unidades didáticas faremos uso dos escritos de Adela
Cortina, Heleieth Saffioti, Zuleika Alambert, Nancy Fraser, Immanuel Kant e dentre outros
autores e autoras. Para a atividade de refletir e trabalhar com a Filosofia enquanto disciplina
na educação básica, utilizaremos Silvio Gallo, Maria Lidia Rodrigo, Maria Lucia Aranha e
demais teóricos ou teóricas, além da leitura e reflexão sobre a legislação concernente ao
ensino de Filosofia no Ensino Médio.
Apropriaremos da metodologia para o ensino de Filosofia elaborada por Silvio Gallo
ao desenvolver as unidades didáticas, uma vez que possibilita uma aprendizagem
significativa, pois o aluno ou aluna não serão apenas ouvintes, mas farão parte da aula ao
serem sensibilizados para um problema e convidados à investigação filosófica.
Para proceder segundo a proposta metodológica desenvolvida por Silvio Gallo, será
necessário iniciar as aulas de Filosofia com uma sensibilização. A etapa de sensibilização
consiste em utilizar elementos não filosóficos para incitar a atenção e a curiosidade dos
estudantes, ressaltando que aqui se encontra um princípio epistemológico, o conhecimento se
origina nos sentidos, mas não se resume a ele. A próxima etapa é a problematização cujo
objetivo ―trata-se de transformar o tema em problema, isto é, fazer com que ele suscite em
cada um o desejo de buscar soluções‖ (GALLO, 2012, p. 96). Seguindo para a investigação,
onde se dará a busca por elementos que possibilitem solucionar o problema, nessa etapa será
possível revisitar os escritos dos filósofos a partir das questões levantadas. Aqui a
investigação no caso será sobre os temas de aporofobia, direitos humanos e feminismo.
Segundo Gallo, todo o percurso deverá ser feito com o objetivo de realizar a conceituação, ou
seja, ―aqui, nessa etapa final, trata-se de fazer o movimento filosófico propriamente dito, isto
é a criação de conceitos‖ (Idem, p.98). A justificativa do método desenvolvido na obra
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―Metodologia do ensino de filosofia‖, é que a especificidade da Filosofia é a criação de
conceitos, se isso lhe é específico, então a concepção de ensino de Filosofia também deve ser
coerente com essa perspectiva, logo, o que se deve fazer nas aulas de Filosofia no ensino
médio é criar ou recriar conceitos.
Para cada temática escolhida haverá uma sensibilização com o uso das artes. Nesse
trabalho a obra de arte será uma ferramenta cuja função é despertar os estudantes para a
problematização que se segue. Na primeira unidade será investigado o conceito de
―aporofobia‖ e refletido sobre a pobreza. Para tanto podemos fazer uso, por exemplo, da
literatura brasileira de Aluízio Azevedo em ―O cortiço‖ quando retrata a miséria de pessoas
que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza e sofrem das mazelas e preconceitos
pelo fato de viverem nessa situação. Logo após será possível iniciar a problematização
questionando as condições de vida dos personagens, o que é ser pobre, o preconceito ao
pobre, as condições existências e a busca pela liberdade e felicidade diante de circunstâncias
tão nefastas. São exemplos de problemas que podem ser pensados para se chegar a uma
investigação conceitual. Para fundamentar a investigação serão inseridos fragmentos de textos
da filósofa Adela Cortina.
Na unidade sobre feminismo a sensibilização também será feita com o uso de arte. Na
problematização questões como, por exemplo, o que é trabalho? Existe divisão sexual do
trabalho? O que é ser mulher? O que é neoliberalismo? Como ele afeta a construção da
identidade e das relações de trabalho das mulheres? O que é empoderamento feminino? O que
é emancipação feminina? São alguns dos pontos que serão levantados ao longo da unidade.
Na etapa da investigação e conceituação utilizaremos como principais autoras Heleieth
Saffioti, Zuleika Alambert e Nancy Fraser.
A arte também será parte da sensibilização na unidade sobre os direitos humanos,
seguida da problematização de questões como, por exemplo, o que é o ser humano? O que são
direitos humanos? Para quem são os direitos humanos? O que é dignidade humana? Na
investigação conceitual utilizaremos como referências principais a Declaração Universal dos
Direitos Humanos e fragmentos de textos da obra ―A metafísica dos costumes‖ de Immanuel
Kant.

4 Considerações finais

O trabalho aqui apresentado vem para refletir sobre a disciplina de Filosofia, seu
espaço na educação básica e propor unidades didáticas para seu ensino. A relevância do
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projeto se dá ao trazer para a discussão temas contemporâneos os quais nem sempre
encontramos a disponibilidade de materiais para serem utilizados com os estudantes da
educação básica.
Ademias, em um momento que ocorre uma nova reformulação dos currículos
escolares, nós enquanto professores do Ensino Médio devemos estar atentos e atentas, sempre
apresentando resistência, quando necessário, frente aos desmontes da educação pública e do
ensino de Filosofia. O trabalho vem no sentido reafirmar a importância da Filosofia ao
abordar temas e problemáticas concernentes ao nosso tempo e mesmo que ainda esteja em
fase de elaboração é necessário apresentar as propostas desenvolvidas e consolidar o lugar da
Filosofia na educação básica.
Referências
ARRUDA, Maria Lucia de. A filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 1990.
BRASIL. Presidência da República. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei
nº 9394/96. Brasília, 1996. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20dezembro-1996-362578-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 12 de Ago. de 2018.
______. Base nacional comum curricular: educação é a base – Ensino Médio. Disponível
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf . Acesso em:
21 de Mar. de 2019.
______. Decreto de lei nº 11.684 de 2 junho de 2008. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm. Acesso em: 13 de set. de
2018.
______. Proposta de Emenda à Constituição Nº 241-A, DE 2016. Disponível em:
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1495741&filename=TramitacaoPEC+241/2016. Acesso em: 13 de set. de 2018.

_____. Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018. Disponível em:
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622.

Acesso em: 18 de

maio de 2019.
CAMPANER, Sônia. Filosofia: ensinar e aprender. São Paulo: Livraria Saraiva, 2012.
COMTE-SPONVILLE, André. Dicionário Filosófico. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
CORTINA, Adela. Aporofobia, el rechazo al pobre: um desafio a la democracia. Barcelona:
Paidós, 2017.
FRASER, Nancy. Reconhecimento sem ética? Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/ln/n70/a06n70.pdf. Acesso: 14 de junho de 2019.

3409

FAVARETTO, Celso F. Filosofia do ensino de filosofia. In. MAAMARI, A. Mattar (org).
Novas tendências para o ensino de filosofia: campo histórico-conceitual, didático e
metodológico. Curitiba: CRV, 2017.
GALLO, Sílvio. Metodologia do ensino de filosofia: uma didática para o ensino médio.
Campinas: Papirus Editora, 2012.
GOLDEMBERG, José. O repensar da educação no Brasil. In: Estud. av. v.7 n.18 São Paulo
maio/ago. 1993. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340141993000200004. Acesso em: 21 de abr. de 2019.
MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Em defesa da escola: uma questão pública. Belo
Horizonte: Autêntica, 2013.
MEDEIROS, Fernanda Luíza Silva de. Feminismo e neoliberalismo na
contemporaneidade: uma ―nova razão‖ para o movimento de liberação das mulheres?
01/12/2017. Disponível em: http://www.teoriaepesquisa.ufscar.br/index.php/tp/article/viewFile/613/371.
Acesso: 28 de jun. de 2019.
PACHÓN, Javier Sánchez. Adela Cortina: el reto de la ética cordial. Disponível em:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5257685.pdf. Acesso em: 28 de jun. de 2019.
PLATÃO. Apologia de Sócrates. São Paulo: Nova Cultural, 1987. (Os pensadores)
SILVEIRA, Renê J. T.; GOTO, Roberto (Orgs). Filosofia no ensino médio: temas,
problemas e propostas. São Paulo: Edições Loyola, 2007. (Coleção Filosofar é preciso)
RODRIGO, Lidia Maria. Filosofia em sala de aula: teoria e prática para o ensino médio.
Campinas: Autores Associados, 2009. (Coleção formação de professores)
RODRIGUES, Zita Ana Lago. O ensino da Filosofa no Brasil no contexto das políticas
educacionais contemporâneas em suas determinações legais e paradigmáticas. Revista
Educar UFPR. Vl. 28, n. 46, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/n46/n46a06.pdf.
Acesso em: 13 de abr. de 2019.
ZULEIKA, Alambert. Feminismo: o ponto de vista marxista. São Paulo: Nobel, 1986.

3410
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Resumo:
Este artigo, resultado de uma experiência no PIBID, aborda o tema das Histórias em Quadrinhos que no século
XX eram vistas como forma de manipulação dos jovens, mas que no final desse período foram incorporadas no
meio educativo como arte com características próprias. A pesquisa tem por objetivo caracterizar Histórias em
Quadrinhos e demonstrar como podem ser utilizadas no Ensino Médio nas aulas de filosofia como recurso
didático. Isso se deu por meio da Alegoria da Caverna de Platão, recontada através dos quadrinhos, “Piteco, em
as sombras da vida”, do cartunista Mauricio de Sousa, para compreender e analisar o que são atitudes
filosóficas. A pesquisa bibliográfica foi utilizada, tendo por base o livro ―Como usar história em quadrinhos na
sala de aula”, dos autores Ângela Rama e Waldomiro Vergueiro (2012), que no corpo desse trabalho foi
resumido de forma a expor as principais ideias dos autores. Não há no livro quadrinhos para o Ensino de
Filosofia, por isso foi criado um pequeno tópico para esse fim. Os autores caracterizam história em quadrinho
como um ―jogo‖ ou sequência 4, 8, 12 páginas, pois diferentemente das charges e tirinhas, essas histórias devem
seguir uma sequência de páginas. As aulas foram aplicadas em três turmas dos 1° anos, da Escola Estadual
André Avelino Ribeiro em Cuiabá, Mato Grosso. Os objetivos foram alcançados, pois os quadrinhos tornaram-se
um excelente meio de aprendizado, visto que prende a atenção, instigando o aluno à leitura e convidando à
problematização.
Palavras-chave: Quadrinhos. Ensino de filosofia. Atitudes filosóficas.

1 Introdução
O artigo visa caracterizar o que são de Quadrinhos, bem como levar aos alunos do
Ensino Médio, nas aulas de filosofia a terem contatos com conceitos abstratos da filosofia
clássica por um tipo de leitura mais próxima aos alunos dessa faixa etária, tornando o
conteúdo mais leve e de fácil compreensão. O trabalho foi produzido com a seguinte
estrutura: apresentamos a partir do livro Como usar Histórias em Quadrinhos na sala de aula
o que são Histórias em Quadrinhos e suas características específicas, a trajetória da História
em Quadrinho desde o surgimento, onde teve repressões e proibições ao público jovem, até se
tornar uma ferramenta de uso Pedagógico; o uso desse recurso em algumas matérias tais
como, Língua Portuguesa, Geografia, História, Artes, e Filosofia (tópico que incluímos).
Após essa fundamentação teórica, expomos uma proposta de plano de aula, explorando
atitudes filosóficas por meio do fragmento de Marilene Chauí (em apêndice) e a História em
Quadrinhos Piteco: em as sombras da vida (em anexo), ao mesmo tempo em que elaboramos
um relato e experiência de reflexões das aulas aplicadas. Todo esse processo é resultado de
uma experiência no Programa Institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID) que com
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a parceria entre Escola Pública e Ensino Superior, permite a efetivação entre teoria e prática,
contribuindo desse modo com a formação docente dos futuros profissionais da educação.
A Alegoria da Caverna é um diálogo do filósofo Platão (427 a.C) contido no capítulo
VII do livro a República, onde Platão trata sobre o conhecimento humano e ignorância (como
os seres humanos tomam opinião como conhecimento). Platão dizia que tudo o que
percebemos pelos sentidos são sombras de algo mais perfeito contido no mundo das ideias e
só se alcança a perfeição do Mundo das Ideias através da razão, ou seja, o conhecimento e a
libertação da ignorância. Para levar esses conceitos aos alunos do Ensino Médio, optamos
pela História em Quadrinhos de um dos principais cartunistas brasileiros, Maurício de Sousa.
No quadrinho apresentado aos alunos, o personagem Piteco vive na realidade do mundo
(fazendo alusão ao mundo das ideias), e os outros três personagens vivem na caverna (mundo
sensível) olhando para as sombras projetadas nas paredes achando que a sombra é tudo o que
existe de real. Nesse caso, Piteco aparece como com uma postura filosófica, pois o
personagem critica o porquê dos outros ficarem vendo apenas sombras, se existe todo um
mundo de conhecimento a ser descoberto fazendo com, que os outros personagens também
contemplem o mundo real. A alegoria recontada em formato de Quadrinhos facilitou a
compreensão desses conceitos.
A utilização dos quadrinhos como fim didático pedagógico foi operacionalizado na
elaboração de um plano de aula e efetivado por meio de uma intervenção em sala de aula,
onde os resultados demonstraram que esse recurso é uma fonte eficiente para despertar para o
aprendizado filosófico.
2 O que são quadrinhos
De acordo com o dicionário, quadrinhos é uma história narrada por meio de pequenos
quadros, ou unidades gráficas compostas por texto e imagem, que ficam dispostos um ao lado
do outro, no decorrer de tiras (horizontais ou verticais) história em quadrinhos (HQs). O
primeiro livro em quadrinho surgiu na Inglaterra no século XVII, e com o passar do tempo
foram se desenvolvendo novos quadrinhos pela Europa tendo início na vida cotidiana das
pessoas pelos jornais em formato de tirinhas, porém as Histórias em Quadrinhos não tinham a
notoriedade de hoje, eram consideradas subgênero.
2.1 Características das histórias em quadrinhos
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Segundo o livro Como usar Histórias em Quadrinhos são utilizados pelos personagens
duas formas de comunicações: a verbal e a imagem. Desta forma:


Parte das informações das Histórias em Quadrinhos são passadas ao leitor por

meio da linguagem verbal;


A fala dos personagens se caracteriza por meio de uma linha circular próximo

à cabeça dos que estão a se expressar, denominados de balões;


A fala do narrador do quadrinho aparece em um retângulo no canto superior e

esquerdo do quadrinho;


A representação de sons é feita por meio das onomatopeias, que são

representadas por letras e caracteres, por exemplo, o tic-tac do relógio, o buábuá do choro,
zzzzzz de sono ou dormindo, beijo smack.

Figura 1 os tipos de balões12

3 História em quadrinhos como ferramenta pedagógica

Por alguns períodos de nossa história, como descrevem os autores do livro Como usar
História em Quadrinho na sala de aula, os quadrinhos tiveram grande notoriedade e ao
mesmo tempo sofreram de grande rejeição. Apesar de hoje os quadrinhos serem considerados
e utilizados como recurso didático, além de uma arte muito bem desenvolvida em todo o
mundo, por alguns momentos isso não ocorreu, pois durante a Guerra Fria as histórias em

12

Disponível em: http://www.eraumavezbrasil.com.br/voce-sabia-que-existem-diversos-tipos-de-baloes/
Acesso em: 30 jun.2019.
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quadrinhos foram alvo de diversas críticas por parte dos pais, professores e grupos religiosos
da sociedade Norte Americana local onde surgiram as principais histórias e personagens que
conhecemos hoje. Essa rejeição aos Quadrinhos ocorreu por conta da grande campanha do
psiquiatra Frederic Wertham contra as Histórias em Quadrinhos. Ele protestou, escreveu
artigos, falou em mídias sociais sobre os efeitos ―devastadores‖ dos quadrinhos no
desenvolvimento dos jovens, chegando a publicar um livro sobre esse efeito negativo dos
quadrinhos aos jovens (A Sedução dos Inocentes -1954).
Após a publicação do desse livro, a Comics Magazine Association of America
desenvolveu um código ainda mais detalhado que assegurava que os Quadrinhos não iriam
prejudicar o desenvolvimento dos jovens. Durante muito tempo a má fama das Histórias em
Quadrinhos permaneceu, sendo assim, elas foram completamente excluídas das escolas, e
proibidas às crianças pelos pais. Somente no final do século XX com o desenvolvimento da
comunicação e estudos da cultura, é que os Quadrinhos foram estudados individualmente
passando a ser considerados como uma arte com características próprias. Desta forma, as
Histórias em Quadrinhos foram ―redescobertas‖ e apoiadas por educadores e sociedade, o que
facilitou para que fossem utilizadas como práticas pedagógicas.

3.1 Os quadrinhos no ensino de língua portuguesa
No ensino de Língua Portuguesa, os autores usam como exemplo um quadrinho do
Maurício de Souza, em que Chico Bento morador do campo conversa com seu primo da
cidade, Chico Bento usa uma linguagem própria relacionada ao modo caipira (isquisito, ropa,
qui). Pela norma culta da Língua Portuguesa Chico Bento fala de uma maneira ―errada‖,
assim esse é um exemplo de como esse quadrinho pode ser usado para discussões de
certo/errado, variações Linguísticas, preconceitos Linguísticos e uso de gírias. Os alunos
também podem construir balões com diálogos para assim perceber sua importância, a
linguagem dos quadrinhos é ampla, possibilitando ao professor inúmeras formas de
abordagem.

3.2

Os Quadrinhos no ensino de geografia

No ensino de Geografia como os autores apontam existe a possibilidade de aplicar o
uso de Quadrinhos na apresentação de imagens, culturas e costumes de diferentes países, mas
deve se ater para não se tornar apenas apresentações de imagens. Como exemplo, o autor trás
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As aventuras de tintin do autor Hergé que utiliza o espaço geográfico de fotos e reportagens
retiradas da National Geographic na elaboração das aventuras de seus livros. O autor ressalta
ainda, que a utilização de Quadrinhos é muito útil e oportuna, já que pelo recurso pode se usar
imagem e texto ao mesmo tempo.
Sugestões para a utilização de quadrinhos no ensino de geografia: ensinar conceitos de
geografia como: representação do espaço, escala, visão vertical e oblíqua e leitura de
símbolos.
4

Os quadrinhos nas aulas de história
Como dizem os autores, o uso de Quadrinhos em História ainda era raro, mas destaca-

se Redescobrindo o Brasil lançado nos anos 80 pela editora Brasiliense contando com dois
volumes: Da colônia ao Império: um Brasil pra inglês ver e latifúndio nenhum botar defeito e
cai o Império: República vou ver! Os dois volumes foram escritos pela autora professora e
historiadora da USP Lilia Moritiz Schwrcz. As obras foram importantes para demonstrar a
possibilidade de se usar história em quadrinhos para a obtenção do conhecimento histórico
mais aprofundado, pois ainda em 1980 havia críticas aos quadrinhos como ferramenta
didática. Como sugestões apontadas pelos autores na utilização dos Quadrinhos no Ensino de
História temos: trabalhar o conceito de tempo e suas dimensões, sucessão, duração e
simultaneidade, ilustrar vidas sociais de comunidades do passado.

4.2

Os quadrinhos nas aulas de arte

Para os autores o uso de quadrinhos se tornam úteis nas aulas de Artes por conter
vários elementos das Artes Plásticas em sua estrutura, como cores e geometria.
Sugestões para a utilização de quadrinhos no ensino de artes: pode ser utilizado não
apenas para explicar elementos das Artes Plásticas, mas também como exercício prático,
discutir e praticar o processo criativo incentivando os alunos a criarem suas próprias HQS.
O livro Como usar histórias em quadrinhos na sala de aula traz um diversificado
conteúdo teórico e prático de como aplicar a técnica de Quadrinhos de forma eficaz em
diferentes áreas e de forma interdisciplinar. Os autores ainda trazem exemplos de atividades,
referências de Quadrinhos para determinada matéria e ainda como trabalhá-los em sala de
aula.
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4.3

Os quadrinhos nas aulas de filosofia

No livro Como usar história em quadrinho na sala de aula os autores não apresentam
o emprego deste recurso para as aulas de filosofia, embora não seja abordado podemos sim
utilizar os quadrinhos na apresentação de conteúdos filosóficos, de forma a sintetizar os
conteúdos e estimular a reflexão crítica. Podemos citar dois livros de filosofia em que os
quadrinhos são usados para a elucidação de problemas filosóficos, como por exemplo, o livro
Filosofia para principiantes (1998) de Richard Osborne, que traz a biografia e principais
conceitos de cada filósofo ao longo da história intercalando texto a quadrinhos. Também
destacamos o livro Filosofia em quadrinhos para principiantes (2013) de Margreet de Her
indicado para todas as idades, que conta a história da filosofia ocidental em quadrinhos. Além
dos livros podemos citar o site Filosofia na Escola13, onde no link quadrinhos encontramos
uma compilação de várias histórias em quadrinhos de grandes filósofos. Saindo um pouco do
Ocidente podemos citar as Histórias em Quadrinhos Japonesas; os Mangás, da Editora L&PM
que possui uma coleção Pocket em Mangá de alguns clássicos da filosofia como, por
exemplo: O contrato Social de Jean Jacques Rousseau, Assim falou Zaratustra de Friedrich
Nietzsche e o Manifesto do partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Em nosso
artigo e plano de aula, optamos pela utilização das Histórias em Quadrinhos Piteco em: as
sombras da vida de Maurício de Sousa, para conhecer a Alegoria da Caverna de Platão e por
meio dela indicar o que são atitudes filosóficas.

4 Resultados e reflexões

O artigo como um todo é resultado de uma experiência de docência e pesquisa no
PIBID, no Subprojeto Interdisciplinar de Filosofia e Sociologia. O resultado dessa pesquisa
reforça o objetivo desse programa: valorização da formação de professores para a Educação
Básica. Antecipando o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula da Rede Pública,
o PIBID possibilita mediante integração entre teoria e prática, entre universidade e escola
pública, uma formação mais potente, mas significativa. Esse aparato contribuiu na formação
docente de filosofia, pois estimulou a pesquisa, a elaboração de plano de aula, o exercício da
docência e a capacidade refletir sobre a prática educativa.

13

Os quadrinhos do site Filosofia na Escola podem ser encontrados
<http://www.filosofianaescola.com.br/p/quadrinhos.html>. Acesso em: 10 julh. 2019.

no

endereço:
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Nos quadrinhos de Maurício de Sousa: Piteco em: as sombras da vida retrata a
Alegoria da Caverna de Platão originalmente contida no livro VII, A República sendo uma
das principais obras do filósofo Platão. O clássico da filosofia retratado em Quadrinhos se
tornou mais leve e facilitou a compreensão, além de ter mantido a atenção dos alunos por toda
a aula, pois além dos Quadrinhos foram apresentados slides (com a biografia de Platão,
fragmento da filosofa Marilena Chauí) e um vídeo animado da Alegoria da Caverna. Logo
após foram distribuídos uma cópia do Quadrinho a cada aluno, para que assim pudéssemos ler
todos juntos. Após a leitura dos Quadrinhos buscamos fazer algumas associações do
fragmento lido e o vídeo visto anteriormente com as Mídias Sociais (facebook, Instagram,
Whatsapp, entre outras...) falando de como essas Mídias Sociais podem se tornar uma espécie
de caverna.
No momento final da aula foi aplicada uma atividade com três perguntas: 1- Dentre os
personagens qual teve uma atitude filosófica? Justifique; 2- Por que os prisioneiros não
acreditaram no companheiro que havia saído e voltado à caverna? 3- De acordo com o
quadrinho apresentado em aula, compare a alegoria da caverna com as mídias sociais. Os
critérios estabelecidos para a correção das atividades foram os seguintes: A para quem
respondeu e justificou criticamente; B respondeu, mas não justificou todas as questões; C
respondeu sem justificar; D deixou de responder alguma questão/incompleto; E o aluno
―colou‖, (neste caso quem colou e quem deu cola receberam E).
Embora essa pesquisa não tenha caráter quantitativo, as porcentagens no gráfico
seguinte revelam que os objetivos da intervenção didática em sala foram alcançados, pois a
maioria (58%) dos alunos teve um bom desempenho, e quando somamos a categoria A e B
ligados à justificação de argumentos a porcentagem sobre para 80%.
Gráfico 1 - Análise de desempenho das respostas dos alunos
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Os resultados obtidos dessa experiência foram muito satisfatórios, pois conseguimos
trabalhar conceitos filosóficos da filosofia clássica relacionando com as Mídias Sociais, que
se não usada corretamente, pode ser uma das alienações mais nocivas da atualidade, tornandose assim, uma caverna, onde tudo o que é visto ali é tido como real, impedindo de ver a
realidade como ela é.
Uma das perguntas pedia para que fosse feita a identificação de qual dos personagens
teve uma atitude filosófica. Percebemos que todos souberam identificar essas atitudes, cada
um escrevendo de forma diferente, mas apontando sempre para o personagem Piteco. Desse
modo, citamos duas respostas que expressam o entendimento dos alunos. O primeiro diz: ―o
Piteco. Ele quis mostrar para os outros a realidade fora da caverna, para mostrar aos outros
que a verdadeira realidade não era dentro da caverna‖. (Aluno A). Outro expressou: ―Piteco,
porque ele levou os outros rapazes para fora da caverna para ver o mundo real‖. (Aluna B).
Outra pergunta pedia uma relação da Alegoria da Caverna com as mídias sociais: ―De
acordo com o quadrinho que foi apresentado em aula, compare a alegoria da caverna com as
mídias sociais”. Nessa questão também obtivemos boas respostas, mostrando que o conteúdo
foi compreendido como nas falas seguintes: ―As pessoas que estavam na caverna, são as
mesmas que estão na frente da TV, pois acreditam em tudo que passa em uma simples
projeção‖. (Aluna C).
Na caverna as pessoas eram aprisionadas em um mundo em que acreditavam como
real, pois não buscavam a realidade. No mundo de hoje as pessoas se aprisionam em
seus aparelhos tecnológicos e mídias sociais acreditando em tudo o que vê, não
investigando para saber se é verdade ou não. (Aluna D).

As questões foram respondidas por três turmas do 1º ano, e nas três pedimos para que
os alunos nos entregassem as folhas respondidas para correção. O resultado foi que a maioria
dos alunos respondeu de acordo como que foi solicitado, com exceção de poucos que
responderam sem justificar. Ficamos muito satisfeitos com os resultados alcançados com
essas aulas. Com essa experiência percebemos que é possível realizar uma aula dinâmica,
divertida e com bons resultados na filosofia com recursos didáticos diferentes do habitual.
Essa pesquisa e especificamente a aplicação do plano de aula, nos ajudaram a tomar
consciência que entre o planejado e o realizado há elementos da aprendizagem que não
podemos controlar, visto que por mais que haja um esforço do professor e meios pedagógicos
que estimulem a produção de conhecimento, há sempre alunos que não conseguimos atingir.
Isso serve para buscarmos a excelência, mas sempre cientes de que há fatores imprevisíveis na
aprendizagem. Tomar consciência disso diminui nossa culpa e frustação.
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5 Considerações

Mediante as reflexões, aulas e atividades aplicadas em de sala, podemos perceber a
necessidade de uma aula bem planejada pelo professor, e que o cuidado na seleção de
conteúdos faz toda a diferença no resultado obtido como constatamos anteriormente no
trabalho. Desde o principio quando começamos a produzir e refletir sobre novas metodologias
aplicadas ao Ensino de Filosofia, através da coleção Como usar em sala de aula, nos
deparamos com uma variedade de recursos didáticos, que até então não havíamos utilizado na
prática.
A experiência de pesquisar materiais para recurso didático no PIBID exigiu tempo e
cautela quanto à seleção, mas foi de grande aprendizado para a nossa formação docente, uma
vez que nos possibilitou exercitar a pesquisa juntamente com prática em sala de aula. A
internet conta com uma grande extensão de Histórias em Quadrinhos, mas são raros
Quadrinhos voltados para a filosofia; o que exigiu de nossa parte uma pesquisa mais
detalhada. Os Quadrinhos de Maurício de Sousa recontando a Alegoria da Caverna foram de
grande importância para nós, já que se alinhavam ao conteúdo que o professor supervisor do
PIBID estava aplicando aos 1º anos do Ensino Médio. Essa ferramenta possibilitou elucidar
um dos principais diálogos sobre o conhecimento a partir do filósofo Platão que trata sobre a
importância da Educação, a libertação da ignorância e opinião tida como conhecimento.
Nessa perspectiva os Quadrinhos se mostraram eficazes no entendimento desses conceitos
importantes, além de estimular a curiosidade dos estudantes ainda em fase inicial no Ensino
Médio para conteúdos e debates sobre Educação, atitudes críticas e filosóficas.
Concluímos com a pesquisa e aulas aplicadas, que os Quadrinhos utilizados na
explicitação de conteúdos filosóficos se planejados como recursos que fogem às práticas
tradicionais que só privilegiam a oralidade, podem trazer resultados surpreendentes e
satisfatórios na compreensão de novos conteúdos e problematizações de conceitos filosóficos
aos alunos do Ensino Médio. O recurso didático dos quadrinhos é um excelente meio de
aprendizado para os alunos, pois prende a atenção instigando o aluno à leitura e sensibilizando
à problematização.
Referências
CHAUÍ, Marilene. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003.
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PLATÃO. A República, parte II. Tradução Ciro Moiriza, São Paulo: Escala Educacional,
2006.
RAMA, Angêla et al. Como usar as histórias em quadrinho na sala de aula. São Paulo:
Contexto, 2012.
SOUSA Mauricio. Piteco em sombras da vida disponível em
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Apêndice
Plano de aula
Docentes
Sarha C. Silva, Thaisa J. Arruda, Ynaê Rúbia V. da. S. dos santos.
Público Alvo: 1º Ano do Ensino Médio.
Tempo: 25 minutos.
Tema: Introdução à filosofia
Objetivo Geral

Apresentar as atitudes filosóficas a partir da alegoria da caverna de Platão
Objetivo específico

Apresentar em forma de quadrinho a alegoria da caverna de Platão e saída da
ignorância para um pensamento crítico

Relacionar a alegoria da caverna com as mídias sociais
Conteúdos

Características da filosofia;

Atitudes filosóficas;

Alegoria da caverna de Platão;
Procedimentos de ensino

1º Apresentação da biografia e fragmento de Platão e contexto histórico.

2º Exibição vídeo didático sobre a Alegoria da caverna de Platão disponível
em: Alegoria da Caverna de Platão - Alex Gendler VoiceOver Pt Edu Cunha.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ZBAyHVlzRV0


3º Organizar os alunos em duplas e distribuir os quadrinhos ―Piteco em: as
sombras da vida‖ para leitura, do autor Mauricio de Sousa disponível em:
http://www.filosofianaescola.com.br/p/quadrinhos.html


4° Discutir com os alunos a relação entre o quadrinho, a alegoria e a mídia
social.

5º Aplicar atividade sobre o tema discutido em sala
Avaliação: Valor: 1,0

Dentre os personagens qual teve uma posição filosófica? Justifique.

Por que os prisioneiros não acreditaram no companheiro que havia saído e
voltado à caverna?

De acordo com o quadrinho que foi apresentado em aula, compare a alegoria
da caverna com as mídias sociais.
Recursos didáticos
Projetor/ História em quadrinhos/
Bibliografia

3420

Alegoria da caverna de Platão. Voz de Alex Gendler, animação de Stretch 2017 1
vídeo (4 minutos e 32s) publicado em setembro de 2017. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ZBAyHVlzRV0. Acesso em: 07 mar.2019
CHAUÍ, Marilene. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003.
PLATÃO. A República, parte II tradução Ciro Mioraza, São Paulo: Escala
Educacional, 2006.
SOUZA,

Maurício.

Piteco

em

as

sombras da vida disponível
http://www.filosofianaescola.com.br/p/quadrinhos.html. Acesso em: 07 mar.2019

em:

Anexos
Fragmento adaptado da Alegoria da Caverna de Platão
Imaginemos uma caverna separada do mundo externo por um alto muro. Entre o muro
e o chão da caverna há uma fresta por onde passa um fino feixe de luz exterior, deixando a
caverna na obscuridade quase completa. Desde o nascimento, geração após geração, seres
humanos encontram-se ali, de costas para a entrada, acorrentados sem poder mover a cabeça
nem locomover-se, forçados a olhar apenas a parede do fundo, vivendo sem nunca ter visto o
mundo exterior nem a luz do Sol, sem jamais ter efetivamente visto uns aos outros nem a si
mesmos, mas apenas sombras dos outros e de si mesmos porque estão no escuro e
imobilizados. Abaixo do muro, do lado de dentro da caverna, há um fogo que ilumina
vagamente o interior sombrio e faz com que as coisas que se passam do lado de fora sejam
projetadas como sombras nas paredes do fundo da caverna. Do lado de fora, pessoas passam
conversando e carregando nos ombros figuras ou imagens de homens, mulheres e animais
cujas sombras também são projetadas na parede da caverna, como num teatro de fantoches.
Os prisioneiros julgam que as sombras de coisas e pessoas, os sons de suas falas e as imagens
que transportam nos ombros são as próprias coisas externas, e que os artefatos projetados são
seres vivos que se movem e falam.
(CHAUÍ, Marilene. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003).
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O ENSINO DE FILOSOFIA COMO EXPERIÊNCIA FILOSÓFICA
Divina Mendes Chagas (Prof-FILO/UFMT) – divinamchagas@gmail.com

Resumo:
O ensino de Filosofia para jovens e adultos na educação básica pode ser justificado quando se dá como
experiência filosófica que perpasse os problemas deste público. Não existe a dicotomia entre o ensino de
Filosofia e o ensino do filosofar. O ensino de filosofia pode se dar como produção de pensamento partindo do já
pensado. O professor de filosofia não está isento de passar também por essa experiência filosófica. Esta se
entrelaça à vivência singular dos indivíduos em sala de aula e pode ser fonte de interesse e transformação. A
comunicação pretende articular a visão de quatro teóricos acerca do ensino de Filosofia e tem por objetivo
propor a promoção da experiência filosófica em sala de aula como um caminho possível para a atuação do
profissional licenciado em Filosofia em sala de aula.
Palavras-chave: Ensino. Filosofia. Experiência filosófica.

1 Introdução

O seguinte artigo partiu de alguns questionamentos iniciais propostos durante o
primeiro semestre de aulas no Prof-FILO, mestrado voltado para professores de Filosofia da
Educação Básica, que de forma bem específica busca debater acerca do ensino de Filosofia,
tendo em vista suas bases históricas, legais e epistemológicas na educação básica no Brasil.
Nem sempre faz parte do cotidiano do profissional de Filosofia o pensar sobre o que
decidiu estudar, ainda que depois transforme o que estudou em trabalho. Mais propriamente,
transformar o ensino daquilo que escolheu estudar em pesquisa e, posteriormente, pensar para
quem se decidiu ensinar. Tal percurso investigativo nem sempre faz parte do cotidiano de um
professor da educação básica. E isto pode ser bastante problemático. Escolhemos uma
disciplina afinal. E ao decidir lidar com ela em um contexto, em uma modalidade de
educação, nos comprometemos a compartilhá-la na medida do possível. Quando o
compartilhamento ocorre por meio de conteúdos selecionados de forma arbitrária ou
enumerados em ordem supostamente cronológica dentro de um manual, pode ser bem fácil e
sem muito trabalho. Mas, quando nos fazemos perguntas acerca da identidade da disciplina na
qual atuamos, das características do nosso público e daquilo que seria pertinente compartilhar
naquele local; as perguntas já não são tão simples. São estas questões que o Programa ProfFILO desperta naqueles que ali se encontram.

[...] As boas perguntas pertencem ao domínio público, ao cotidiano. Elas são muito
úteis, mas não passam de perguntas menores. Quase sempre há uma resposta. [...] As
Verdadeiras Perguntas têm uma importância totalmente diferente. Elas dizem
respeito ao sentido da vida. Elas nos despojam de nossas frágeis certezas, de nossas
mesquinhas convicções, e nos põem em confronto com a vertigem de nossa
insondável ignorância. (PRACONTAL, 2004, p. 11).
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Pracontal utiliza expressões ―boas perguntas‖ e ―Verdadeiras Perguntas‖ em tom de
alerta para se referir a uma falsa postura de quem se dedica ao estudo de determinada área do
saber. Aqui tomaremos estas expressões para além do seu contexto original para pensar um
pouco sobre elas no âmbito de nossas preocupações. O ato filosófico pode partir tanto de uma
boa pergunta quanto daquilo que o autor chama de verdadeira pergunta, que seria algo mais
elaborado, rebuscado e feito por quem sabe de antemão que não há resposta. As perguntas
acerca do ensino de Filosofia podem começar com boas perguntas e encontraremos respostas
para elas. A disciplina precisa ser garantida por lei? Precisa ser obrigatória no ensino médio?
Precisa ser trabalhada por profissionais da área? Essas são boas perguntas, mas elas tem
respostas fáceis. Essas, não interessam tanto. Quando o professor de Filosofia se faz perguntas
que perpassam sua própria experiência em sala, essas perguntas se tornam verdadeiras. Não
são hipotéticas, mas saem da vida para tentar melhorar essa atuação em sala. E nem sempre
encontrará as respostas que espera. O simples fato de fazer perguntas verdadeiras no sentido
reclamado por Pracontal, já colocará o professor no movimento de uma experiência do
pensamento que, provavelmente, trará consequências práticas.
Neste artigo colocaremos em destaque algumas questões que surgem para qualquer
profissional da Filosofia quando inicia sua atuação em sala de aula. Para este profissional que
optou pela licenciatura em Filosofia, a sala de aula é o campo de empregabilidade. E por ser
um profissional como tantos outros, convém que esteja atento à sua performance e se
questione: o que entendo por Filosofia? O que entendo por ensino? Que metodologia perpassa
minhas aulas e por quê? Quem é meu aluno? Essas e outras questões estão presentes no
cotidiano deste profissional e no decorrer do texto faremos um diálogo, ou melhor,
utilizaremos uma expressão encontrada em ASPIS (2004), faremos uma ―experiência
filosófica‖ (p. 305) acerca do ensino de Filosofia e seus desafios, trazendo para esta
experiência Cerletti (2009), Paviani (2002), Favaretto (2017) e a própria Aspis. Questões
essas que serão melhor desenvolvidas ao longo de minha pesquisa de mestrado no Prof-FILO
da UFMT. Aqui procuramos expor algumas provocações que nos levaram a escolher o tema
da experiência filosófica em sala de aula como objeto de investigação. E por apresentar e
propor o caminho da experiência filosófica, leitores e ouvintes estão convidados a integrar
este mesmo movimento. Pensemos o já pensado dentro de nossa realidade atual. Nos
deixemos provocar no sentido de re-significar o ensino de Filosofia.

2 O ensino de Filosofia é um problema filosófico
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As disciplinas do currículo escolar da educação básica demandam questionamentos
acerca daquilo que seria básico a se ensinar, também acerca de qual seria a melhor maneira de
ensinar e que tipo de apoio se faz necessário para ensinar:
[ ... ] não haveria procedimentos eficazes para ensinar filosofia em qualquer
circunstância e reconhecíveis de antemão, mas que o ensino da filosofia implica uma
atualização cotidiana de múltiplos elementos, que envolvem de maneira singular
seus protagonistas (professores e estudantes), a filosofia posta em jogo e o contexto
em que esse ensino tem lugar. (CERLETTI, 2009, p.08).

Por esta linha de raciocínio, o pensamento de Comenius (1592 – 1670) acerca da
possibilidade de ―ensinar tudo a todos‖, já estaria derrubado por terra e não se aplicaria ao
ensino de Filosofia. Em sua visão pedagógica influenciada por sua visão de mundo e de
homem, nas quais ambas estão voltadas para uma existência religiosa, haveria uma igualdade
de possibilidade em todas as inteligências. Recebendo os estímulos certos, educados desde a
infância para a prática das virtudes e da religiosidade, todos os homens poderiam aprender
tudo. Parece que seria apenas uma questão de método aplicado a todos da mesma forma, na
mesma idade seria possível obter os mesmos resultados de aprendizagem. Em oposição a esta
ideia, para que aconteça a atualização cotidiana de elementos do ensino e da aprendizagem se
faz necessário que os protagonistas problematizem e pensem em conjunto cotidianamente.
Cerletti não força um protagonismo exclusivo nem do professor, nem do aluno, mas nos
apresenta esse protagonismo como uma via de mão dupla. E acrescenta sua visão de ensino de
Filosofia: ―[...] é, basicamente, uma construção subjetiva, apoiada em uma série de elementos
objetivos e conjunturais‖ (CERLETTI, 2009, p. 08).
Por ser uma construção, esta forma de ensino não está dada. Não está pronta. Não se
apresenta como uma fórmula a ser seguida, cujo sucesso já está garantido. Por ser um
protagonismo conjunto, não é transmissão passiva de saberes. O ensino de Filosofia visto
através desta perspectiva implica numa atitude de constante problematização por parte do
professor:
[...] para levar adiante a tarefa de ensinar filosofia, uma série de decisões devem ser
adotadas. Decisões que são, em primeiro lugar, filosóficas, para em seguida – e de
maneira coerente com elas – elaborar os recursos mais convenientes para tornar
possível e significativa aquela tarefa. ( CERLETTI, 2009, p 09 )

Se para ensinar Filosofia, decisões se fazem necessárias, está pressuposta a
problematização da atividade. Problematização que se expressa em formas de perguntas que
nem sempre apresentam respostas fáceis e rápidas. Elas demandam empenho, pesquisa e
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socialização de experiências. Ninguém ensina partindo do nada. Quem ensina tem sua
personalidade, seus conhecimentos específicos, suas opções filosóficas, a formação que
recebeu em sua graduação e recebe em sua formação continuada. Ninguém ensina para uma
assembleia de desconhecidos. Ainda que as salas de aula do ensino médio da educação básica
sejam numerosas, existem características gerais que precisam ser levadas em conta. O
professor tem seu lugar de fala, tem seu lugar de problematização. Como assim? Este lugar é
sua sala de aula. Desde aí ele toma suas decisões. E também tem um conjunto de
personalidades, costumes, idades e conhecimentos prévios. Sendo assim, ensinar Filosofia
para crianças, para adolescentes ou para adultos configurará problematizações diversas.
Acresça-se a esta divisão as questões socioeconômicas e as decisões novamente precisarão de
novas configurações.
Cerleti nos desafia, ainda pensar de forma diferente a dicotomia histórica iniciada por
Kant acerca do ensinar filosofia versus ensinar a filosofar: [ ... ] ―ensinar filosofia e ensinar a
filosofar conformam uma mesma tarefa de desdobramento filosófico, em que professores e
alunos compõem um espaço comum de pensamento‖ (CERLETTI, 2009, p.19).
O lugar da aula de Filosofia então pode ser observado como um espaço. Como assim
espaço? Espaço comum para um exercício em conjunto: o exercício do filosofar. A sala de
aula nesta dinâmica não é um espaço de transmissão do professor seguido de acolhimento
passivo por parte do aluno. Nesta lógica, o ensino de Filosofia é antecedido pelo filosofar, se
desdobra como exercício do filosofar e posteriormente, precisa ser filosofado novamente para
que se avalie prós e contras e que se possa reinventá-lo sempre de novo. Voltando ao conceito
de atualização abordado no início. Sem o filosofar, o atualizar não ocorre. Ao questionar o
professor se coloca também diante do questionamento.

3 Filosofando sobre o ensino de Filosofia

Trazemos agora Paviani, que nos apresenta o entrelaçamento entre Filosofia e
filosofar: [...] o filosofar já efetivado e consolidado nos textos se torna acessível através da
história da filosofia e do estudo sistemático das grandes questões filosóficas, com a ajuda do
impulso ao filosofar de cada indivíduo dentro de seu mundo e de sua época.‖ (PAVIANNI,
2002, p. 41).
Seguindo esta linha de raciocínio, o ensino de Filosofia não se dá sem o já pensado.
Na história da Filosofia encontramos o já pensado. Isto pode ser repassado de forma
estratégica e maquinal como finalizado e posteriormente armazenado na memória do aluno
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por um tempo. Por quanto tempo? Pode ser pelo tempo que um exame exija. Ou pode ser uma
potência de início do exercício filosófico em sala de aula. Quando o texto de um ou mais
autores é tomado como ponto de partida, ele pode ser repensado dentro de um novo contexto,
com novos protagonistas, como nos indicava Cerletti anteriormente. Esses dois autores
parecem concordar em outro aspecto: ―[...] o ensino de filosofia tem relação com o contexto e
os sujeitos do estudo. No curso de filosofia, nos demais cursos de graduação e nos cursos de
nível médio, a filosofia possui diferentes objetivos e finalidades.‖ (PAVIANI, 2002, p. 42).
Não é um ensino independente, descolado do ambiente no qual se dá. Não é um ensino
que pode ser padronizado por meio de técnicas impessoais que não levem em conta os sujeitos
que ali estão envolvidos na aproximação do exercício filosófico. Se se der de forma deslocada
do real, não será significativo. Se for padronizado em metodologias que restrinjam a liberdade
do professor e engessem os conteúdos a serem abordados, não se movimentará de forma viva.
Assim, levar em conta quem fala e para quem se fala, são aspectos importantes do
ensino de Filosofia. Todavia, continua o autor: ―Entre os pressupostos que precisam ser
considerados no ensino da Filosofia está a exigência de esclarecer o próprio conceito de
Filosofia. É preciso acabar com a vaguidade conceitual no ensino de filosofia, iniciando com
a expressão filosofia.‖ (PAVIANI, 2002, p. 43).
O professor tem ―a filosofia‖ que lhe atrai de forma pessoal, deixar claro esta
concepção filosófica pessoal é também bastante esclarecedor para seus alunos. Evitam-se
confusões. Convidar esses alunos a também fazer suas opções pessoais é necessário. Sempre
frisando aquela honestidade intelectual à qual nos força o exercício filosófico: de nos deixar
convencer pelo que parece melhor pensado e formulado. Porém, ao abordar conceitos como:
ser, bem, linguagem, beleza precisa ter e deixar claro como são esses conceitos para os
autores abordados no momento, sejam eles: Sócrates, Kant, Deleuze ou qualquer outro. A
clareza na compreensão do já pensado auxilia no repensar o conceito em sala, filosofando,
agora, acerca de conceitos outrora já abordados.
Quando nos questionamos acerca do ensino de Filosofia, um tema ou problema que
desponta é: a utilidade da disciplina. Um grupo poderia defender que ela é absolutamente
inútil e alegar suas razões elevadas para defender tal postura. Outro grupo poderia alegar que
é útil e empregar razões não menos elevadas para tal postura. Particularmente, não vemos
como algo ruim a possibilidade de se encontrar e defender a utilidade do ensino de Filosofia
nesta ou naquela perspectiva; contanto que não se reduza a apenas isto ou aquilo. Quanto a
este problema, Paviani nos diz: ―[...] convenhamos, é preciso muito fôlego pedagógico para
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suportar nos limitados espaços escolares essa função indispensável a todo conhecimento
teórico.‖ (PAVIANI, 2002, p. 44).
De fato, colocar todo conhecimento teórico a serviço desta ou daquela utilidade, pode
se tornar cansativo e sem sentido. Por outro lado, seria atrativo o ensino de uma disciplina que
não tenha utilidade alguma? Pode ser que sim? Mas para qualquer público? Outras
problematizações e decisões seriam necessárias tomando esta abordagem como central. É
preciso sim pensar o contexto no qual se está inserido. No caso da educação básica, por
exemplo, que conhecimentos filosóficos seriam indispensáveis para o contexto ―básico‖?
Certamente, não seria aquela Filosofia acadêmica e altamente especializada. Mas também não
seria um ensino de Filosofia que esvaziasse esta disciplina de uma abordagem que repense o
pensado. Se não for para repensar o pensado não tem sentido provocar uma experiência.
Voltamos assim ao conceito já abordado de atualização. Agora aplicado não somente ao
professor de Filosofia, mas ao ato de filosofar. O filosofar em sala de aula pode ser
compreendido como uma atualização do já pensado.

4 O professor de Filosofia e duas possíveis ilusões

Traremos agora para este exercício de pensamento acerca do ensino de Filosofia
Favaretto:
[ ... ] na situação escolar brasileira, em que a valorização da disciplina provém da
crença de que o exercício desta modalidade de pensamento provém do trânsito por
conhecimentos e linguagens que permitem a maturidade intelectual, social e afetiva.
Acredita-se que a Filosofia é requerida no processo educacional, pois cobre uma das
necessidades fundamentais do homem. ( FAVARETTO, 2017, p. 126 ).

É problemático pensar que em nosso contexto brasileiro a valorização do ensino de
Filosofia pode se dar apenas quando baseado nesta crença. Como se coubesse à disciplina
promover a maturidade intelectual, social e afetiva do aluno. Pode ser? Sim, mas não apenas
isto. Pode não acontecer? Sim. E este fato não desvaloriza em nada o ensino de Filosofia. A
criação desses limites e a restrição da disciplina a eles são bastante problemáticos. Um ensino
baseado na promoção da maturidade carregará pressupostos filosóficos e metodológicos que
podem se tornar bastante restritivos.
Certamente o ensino de Filosofia na educação básica vai ao encontro das necessidades
ditadas pela curiosidade dos jovens no ensino médio. E esta curiosidade pode se compreender
como continuidade de dúvidas que já perpassaram a humanidade em todas as épocas.
Observemos o que nos diz Favaretto: ―Ao mesmo tempo em que o aprendizado dos
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conhecimentos já elaborados é básico, e não só em Filosofia, mas em todos os setores do
conhecimento humano, este aprendizado em si já é filosofar.‖ (FAVARETTO, 2017, p. 127).
Ao perceber-se parte desse movimento histórico do pensamento filosófico, o aluno
pode se reconhecer como guardião dessa cultura já produzida. Mas pode também se ver
inquietado no sentido de pensá-la novamente sob novas circunstâncias. Adquirindo a cultura
daquilo que já foi problematizado, o aluno já estaria exercitando filosoficamente seu
pensamento.
Este texto é parte da investigação do ensino de Filosofia na educação básica, em uma
modalidade específica: o ensino para jovens e adultos. Quando fazemos este recorte, seria de
fato uma imensa ilusão pretender transferir o ensino acadêmico de Filosofia para a sala de
aula da educação de jovens e adultos. Uma vez que este aluno se encontra fora do período
convencional da educação regular. Em sua maioria já estão inseridos no mercado de trabalho,
são aposentados ou estão ocupados nos cuidados de seus familiares. Essas características são
norteadoras na escolha e decisão de temas e autores que conduzirão o desenrolar da disciplina
na prática.
Uma das ilusões pelas quais o professor de Filosofia poderia passar: ―A questão
principal, no caso do ensino básico, é como não transformar a disciplina nesse nível básico
numa simples transferência dos procedimentos do ensino universitário de filosofia. Há uma
especificidade própria do ensino de filosofia no nível básico.‖ (FAVARETTO, 2017, p. 128).
Outra ilusão que pode acometer quem está à frente do ensino de Filosofia: ―Entende-se
que o valor formativo da Filosofia está no fornecimento de um conjunto acabado de
conhecimentos, articulados como sistema de verdades e valores próprios para serem
adquiridos.‖. (FAVARETTO, 2017, p. 128).
Também é problemático pensar que o aluno adquira conteúdos cumulativos na
Filosofia, de onde posteriormente retira soluções para todos os problemas. Não se adquire o
conhecimento filosófico e guarda-se como uma aquisição material. Exercita-se esse
conhecimento que se apoia no já pensado historicamente.

5. Conclusão

Concluindo sem concluir: será possível tornar o ensino de Filosofia uma experiência
filosófica? No decorrer de nossa pesquisa inicial acerca do ensino de Filosofia, uma autora
nos chamou a atenção por suas concepções inovadoras: ―Não há cisão entre filosofia e
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filosofar. O ensino de filosofia deve ser produção de Filosofia como o fazem os filósofos,
portanto, o professor de filosofia deve ser filósofo‖ (ASPIS, 2004, p. 305).
Além de ser filósofo, convém que esse professor se exercite na luta. E por quê? Toda
luta histórica pela inserção do ensino de Filosofia nos currículos da educação básica precisa
ser pensada e repensada constantemente. E para que? Para reacender a esperança da
transformação que tal ensino pode operar. Para que tal inclusão não se transforme em letra
morta. E para que não se descanse no direito já alcançado e sempre frágil, não se deixe
adormecer a militância em defesa da Filosofia como disciplina. Escolher a Filosofia como
profissão é escolher estar constantemente em estado de alerta e em defesa da mesma. Não há
descanso.
Aspis desfaz também a dicotomia filosofia versus filosofar e adiciona uma
característica interessante: que este ensino pode produzir filosofia também. Nossa pesquisa
continua em andamento, pretendemos pensar o ensino de Filosofia como experiência
filosófica. Esta, passa pelo já pensado historicamente, re-significa o já significado com este
público específico: jovens e adultos. Que filosofia guia nossas aulas? Diante de que público
nos encontramos? Que características possui a experiência filosófica? São algumas das
questões que nos impulsionam na continuidade deste trabalho. E assim seguimos no limbo ora
rotulados como ―patinhos feios‖, ora pensando com os teóricos da educação; ou então
profanando os filósofos que pensaram a especificidade da Filosofia. Sem temor em meio aos
rótulos; e problematizando os próprios rótulos. No esforço e esperança de tornar este ensino
interessante, experiencial e transformador. Não sabemos se algum dia assim será, mas nossos
planejamentos semanais provam que temos a esperança de que seja!
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Resumo:
O presente trabalho tem por finalidade elaborar uma reflexão sobre o ensino de Filosofia na educação básica
observando os dispositivos legais da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e a Base Nacional Curricular Comum
(BNCC). A LDB é apresentada em suas configurações ao longo da história, iniciando na Lei n° 9.394 de 1996,
passando pela Lei 11.684 de 2008, e chegando a Lei 13.415 de 2017. No percurso apresentamos o que a
legislação determinava sobre o ensino de Filosofia na educação básica e seus desdobramentos, a relação da atual
LDB com a atual BNCC tentando elencar possibilidades e dificuldades para o ensino de Filosofia. Em seu
desfecho, abordamos alguns conceitos sobre o ensino de Filosofia e como eles dialogam com os textos da lei,
chamando a atenção para a importância da pauta para os docentes de Filosofia, sejam eles da educação básica ou
universitária, reafirmando a necessidade de uma discussão continuada sobre o tema.
Palavras-chave: Ensino de Filosofia; LDB; BNCC.

1 Introdução

O conhecimento acumulado pela humanidade ao passar pela sistematização acadêmica
recebe um molde que tem a possibilidade de ser compartilhado com os indivíduos de uma
sociedade. Uma das modalidades desse compartilhamento é a escola, onde aparece no formato
de disciplina, conteúdo, área de conhecimento. A Filosofia, como bem sabemos, tem uma
longa relação com a história humana e quando se encontra nas bibliotecas, salas de aulas e
departamentos das universidades, também é submetida ao mesmo movimento de
sistematização, modelagem e compartilhamento social.
Não podemos falar de universidade e escola e acreditar que não estamos tratando sobre
educação, a ressalva é que partiremos para este debate compreendendo a dimensão
institucional que engloba e media essas duas esferas do saber, ou seja, as duas são regidas por
normativas legais, e quando se legisla sobre a educação básica há uma implicação no modo
como as licenciaturas se organizam. Desse modo, faremos algumas reflexões sobre Lei de
Diretrizes e Base (LDB) e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) com um recorte
específico sobre o ensino de Filosofia.

2 Dispositivos legais e o ensino de Filosofia na educação básica
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Em 1996 a Lei n° 9.394/96 inseria no currículo do ensino básico a Filosofia e a
Sociologia, não como uma área específica do conhecimento, que demandaria em sala de aula
um tempo próprio e um professor habilitado. Ela entrava nas escolas como um componente
curricular destinado ao exercício da cidadania, mas não como disciplina obrigatória. Ou seja,
a legislação reconhece a importância destas áreas do saber para a vida cívica como princípio
de formação educacional, mas não garante a efetivação, deixando aos estados e escolas
particulares a opção por torná-las ou não disciplinas. Em 2008 a Lei 11.684 muda o quadro
anterior categorizando a Filosofia e a Sociologia como disciplinas. Sendo assim, o ensino
médio passa a contar com mais duas disciplinas nas áreas de humanas.
Os professores que se organizaram em defesa do status disciplinar da Filosofia passam a
realizar outras reflexões e a teorizar sobre a prática em sala de aula, pois uma vez assegurada
pela LDB, os profissionais da educação sentem a necessidade de estabelecer um esteio
teórico, procedimental, didático e sobretudo filosófico sobre o ensino de Filosofia. Nesse
sentido as produções de livros e artigos voltados para esta temática se avolumaram de maneira
significativa. Outra vertente da educação que sofreu modificações foi o conjunto institucional
que perpassa desde a seleção para ingresso no ensino superior, publicações editoriais
concorrendo a edital público para distribuição de livros didáticos, criação ou reestruturação de
cursos de graduação de licenciatura, e programa de pós-graduação voltado para a formação
continuada dos profissionais da educação.
É possível observar que no Exame Nacional do Ensino Médio, a Filosofia compõe não
só questões interdisciplinares, mas questões específicas de conceitos filosóficos ou da história
da filosofia. O Plano Nacional do Livro Didático, programa governamental responsável pela
seleção e distribuição de livros didáticos para escolas públicas de todo país, passa, a partir do
ano de 2012, a incluir os livros didáticos de filosofia em seus editais. Recentemente é
inaugurado o Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, o PROF-Filo,
oportunizando aos professores da educação básica uma formação continuada que parte da
vivência escolar para a pesquisa acadêmica, passando por um refinamento filosófico das
práticas, metodologias e didáticas, e retorna à vivência escolar como uma reflexão
propositiva, e pública aos pares por meio de dissertação.
Já em 2017, com a Lei n° 13.415 a sustentação legal da Filosofia no ensino básico é
reconfigurada. Para entendermos como se dá essa reconfiguração, abordaremos alguns
aspectos da referida lei tecendo breves comentários reflexivos, muito mais como uma
tentativa de apropriação das diferentes partes que compõe a realidade educacional de nossos
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tempos e sem pretensões de dar um veredito incontestável. Serão eles o Art. 35-A, Art. 36 e o
Art. 62 da referida Lei.
O Art. 35-A menciona ser obrigatório o estudo e prática de filosofia em seu §2° ―A
Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente
estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia.‖, o que seria uma certeza e
garantia do ensino de filosofia, salvo se no §3° do mesmo artigo, a lei não determinasse língua
portuguesa e matemática como obrigatórios em todos os três anos do ensino médio,
determinando que ―O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três
anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização das
respectivas línguas maternas.‖. Temos de deixar claro o reconhecimento destas duas
disciplinas como áreas imprescindíveis na formação básica. Tentamos chamar atenção, em
uma leitura analítica, para a redação da Lei em tela. Se em 2008 a lei determinava como
disciplina obrigatória a Filosofia, em 2017 ela fala da obrigatoriedade de ―estudo e prática‖ de
Filosofia. Apontada esta diferença, pedimos a suspensão provisória do tema para retomá-lo
mais a frente.
No Art. 36 é possível identificar que o ensino médio será constituído de itinerários
formativos sendo eles: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências
da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; formação técnica e
profissional. Ou seja, a depender da oferta da instituição de ensino, o estudante poderá
escolher um ou mais itinerários formativos, sendo que a normatização dos percursos se dará
na Base Nacional Curricular Comum, conforme afirma o §5° ―Os sistemas de ensino,
mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio
cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput.‖. O Art. 62, por sua vez, cria uma
amarração entre o ensino básico e o superior, quando determina no seu §8°: ―Os currículos
dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum
Curricular.‖.
Antes de sair em uma defesa desarvorada da Filosofia como disciplina, a nossa intenção
é realizar uma investigação, elaborar pressupostos, descrever dos fenômenos concernentes ao
ensino de Filosofia. A Filosofia demonstra inegavelmente, por meio de seu modo de
investigação e de sua história, que o dogmatismo, a conclusão apressada, a falta de rigor na
investigação racional, refreia a capacidade de espanto, de elaborar perguntas e do trabalho de
tentar respondê-las.
Sabemos – empiricamente, ou por força cultural – que em algumas situações uma coisa
é a letra da lei e outra é a realidade. A LDB que estamos discutindo, parece abolir o conceito
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de ―disciplina‖, pois no Art. 36 § 1° diz ―A organização das áreas de que trata o caput e das
respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em
cada sistema de ensino.‖, e abolindo tal conceito, os ―conteúdos‖ possivelmente serão
puxados a reboque, eliminando o ensino em ―caixas‖ especializadas. Podemos inclusive
pensar que a Filosofia deixa de ser disciplina porque não existe mais ―disciplina‖. O fato de
pensarmos assim não nos dá garantia de que a Filosofia tenha seu espaço dentro da escola
como área de saber autônoma, tratando de temas específicos da Filosofia, com um tempo
dedicado a isso no horário escolar, e conduzido por um profissional devidamente habilitado.
É certo que teremos a língua portuguesa e a matemática como centro do ensino médio, e
que o estudante poderá, dentro das opções ofertadas pela instituição de ensino, optar por qual
itinerante quer seguir. Os itinerários deverão seguir o que diz a BNCC, ou seja, a articulação
entre a LDB e a BNCC, ou tem como base linguagem e matemática, ou é uma base que não é
necessariamente comum a não ser na letra da lei.
Para que não aleguem que este é um sofisma de falso dilema, devemos abordar os
conceitos ―base comum‖ e ―formação‖. Digamos que a Lei de Diretrizes e Bases é um projeto
político que tenta elencar quais são os conhecimentos sistematizados fundamentais para o
cidadão. A intenção de organizar esses conhecimentos é torná-lo comum, ou seja, que durante
uma parcela da vida, a maioria, ou idealmente todas as pessoas possam ter acesso ao mesmo
conjunto de conhecimento, preferencialmente anterior à vida adulta, pois durante a juventude,
segundo esse projeto, há uma formação para o convívio em sociedade, para o exercício dos
direitos e deveres da vida pública, para o acesso às ciências e ao mundo do trabalho. Estamos
tentando demonstrar que o termo ―base comum‖ poderá sofrer na prática sérios
questionamentos, tais como: ―comum o quê?‖, ―comum pra quem?‖.
No caso específico da Filosofia, o texto da BNCC não só impressiona por uma
construção ampla, que propõe compreender a si, ao outro, a um saber elaborado por meio do
diálogo com as mais variadas maneiras de pensar, que privilegia o raciocínio lógico e rigoroso
ao levantar hipóteses, como parece, enquanto normatização de ensino, esgarçado ou dúbio.
Para demonstrar o que dissemos é interessante irmos ao item 5.4 da BNCC, ―área de ciências
humanas e aplicadas‖ que já no começo diz
A BNCC na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – integrada por
Filosofia, Geografia, História e Sociologia – propõe a ampliação e o
aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do Ensino
Fundamental, sempre orientada para uma educação ética. Entendendo-se ética como
juízo de apreciação da conduta humana, necessária para o viver em sociedade, e em
cujas bases destacam-se as ideias de justiça, solidariedade e livre-arbítrio, essa
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proposta tem como fundamento a compreensão e o reconhecimento das diferenças, o
respeito aos direitos humanos e à interculturalidade, e o combate aos preconceitos.

O parágrafo aponta a necessidade de uma educação ética. Ética é um campo importante
da Filosofia e já de saída temos, na qualidade de professores de Filosofia, nosso lugar
assegurado na escola. Será? Vejamos outro trecho no item.

Além disso, ao explorar variadas problemáticas próprias de Geografia e de História,
prevê que os estudantes explorem diversos conhecimentos próprios das Ciências
Humanas: noções de temporalidade, espacialidade e diversidade (de gênero, religião,
tradições étnicas etc.); conhecimentos sobre os modos de organizar a sociedade e
sobre as relações de produção, trabalho e de poder, sem deixar de lado o processo de
transformação de cada indivíduo, da escola, da comunidade e do mundo.

Assim como o Art. 35A no §3° crava uma categoria, aqui o documento aponta ao que é
próprio de duas áreas do conhecimento, sendo que o que é próprio da Filosofia fica a cargo da
subjetividade e capital intelectual do leitor. O que nos chama atenção é que a BNCC aponta o
que é próprio das Ciências Humanas – e por nosso turno, professores de Filosofia, poderíamos
reclamar essa propriedade à nossa área do conhecimento argumentado sobre a história da
filosofia, problemas filosóficos – ao mesmo tempo em que torna um tema comum quando diz,

Portanto, analisar, comparar e compreender diferentes sociedades, sua cultura
material, sua formação e desenvolvimento no tempo e no espaço, a natureza de suas
instituições, as razões das desigualdades, os conflitos, em maior ou menor escala, e
as relações de poder no interior da sociedade ou no contexto mundial são alguns dos
principais desafios propostos pela área para o Ensino Médio. Definir o que seria o
tempo é um desafio sobre o qual se debruçaram e se debruçam grandes pensadores
de diversas áreas do conhecimento. O tempo é matéria de reflexão na Filosofia, na
Física, na Matemática, na Biologia, na História, na Sociologia e em outras áreas do
saber.

É importante que a educação não seja vista como um conjunto de conhecimentos
estanques, manipulados por especialíssimos, retidos em suas particularidades tornando
impossível o aprendizado interdisciplinar, por outro lado, ter uma normativa que ambígua,
genérica ou esgarçada em seus conceitos pode contribuir para que o ensino e o aprendizado
amplo, com aderência ao sensível, ao mundo imediato dos estudantes, seja reduzido ao
lirismo da letra da lei.
Até aqui discutimos livremente sobre o tema, mas um dado nos parece concreto, o fato
da BNCC alterar, respeitando a autonomia das instituições, a configuração das licenciaturas.
Como já dissemos, a LDB de 2008 modificou o cenário acadêmico, que sofrerá nova
mudança diante da demanda surgente no Art. 62, citado anteriormente.
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Dos idos de 1996 até 2017, muito se pensou e escreveu sobre o ensino de Filosofia. É
possível encontrar a preocupação sobre a formação docente do professor de Filosofia, as
práticas pedagógicas, a didática, a relação da Filosofia com a instituição escolar básica, em
formato de seminários, entrevistas, artigos e livros. Resgatar esse trabalho, olhar para ele
utilizando a ótica da dinâmica do transcorrer do tempo, das mudanças históricas é um modo
de contribuir com o que gera essa preocupação. Recorremos a um excelente estudo realizado
por Joce Mary Mello Giotto (2005), que analisa, com o enfoque do ensino de Filosofia, as
LDB´s que vão de 1961 a 1996. Além das reflexões acerca dos aspectos legais e suas
consequências, ela também comenta sobre a importância do ensino de Filosofia na educação
básica argumentando que,
[…] Entende-se que a Filosofia presente nos currículos desse ensino, encontra seu
próprio sentido no processo escolar de socialização, colaborando com as demais
disciplinas do currículo na formação integral do jovem educando. A Filosofia pode
ser o eixo condutor de uma proposta de educação que promova a mediação entre o
ser, o conhecer, e o mundo da vida, isto é, da prática social, numa proposta que
vislumbre as múltiplas formas de expressões humanas, como o cognitivo, o ético e o
estético, possibilitando uma educação voltada para a totalidade. (GIOTTO, 2005, p.
318).

Por seu turno, a BNCC ao falar sobre a área de Ciências Humanas afirma que,

As diferenças e semelhanças entre os indivíduos e as sociedades foram sedimentadas
ao longo do tempo e em múltiplos espaços e circunstâncias. Procurar identificar
essas diferenças e semelhanças tanto em seu grupo social (familiar, escolar, bairro,
cidade, país, etnia, religião etc.) quanto em outros povos e sociedades constitui uma
aprendizagem a ser garantida aos estudantes na área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas. Afinal, o exercício de deslocamento para outros pontos de vista é central
para a formação das juventudes no Ensino Médio, na medida em que ajuda a superar
posturas baseadas na reiteração das referências de seu próprio grupo para avaliar os
demais.

Não há um distanciamento entre o que defende Giotto (2005) e o que propõe a BNCC.
O documento afirma a necessidade de reconhecer a si e o outro, seu próprio grupo social e
uma outra cultura. Em consonância a autora não apenas defende uma educação que
―vislumbre as múltiplas formas de expressões humanas‖, mas também afirma que a Filosofia
pode ser seu eixo condutor. Demarcamos com esse comparativo uma atitude propositiva, ou
seja, defendemos a Filosofia como eixo de uma educação pensada a partir das ciências
humanas com a articulação de dois movimentos: a construção do itinerário formativo que se
baseie no uso rigoroso da razão, na reflexão sistemática e cuidado na construção de
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pressupostos e hipóteses; bem como um tempo específico dedicado ao que é próprio da
filosofia, a saber, sua história, problemas, conceitos e filósofos.
O embasamento dessa proposição é composta da discussão já apresentada e do que nos
diz Sílvio Gallo (2005) sobre o ensino de Filosofia:

Ora, desde Aristóteles que a filosofia se define como um fim em si mesma, e não
como um meio para atingir um objetivo determinado. Justificar um espaço para a
\Filosofia nos currículos da educação básica apenas de modo instrumental – isso é, a
filosofia a serviço de algo, como a cidadania – é essencialmente antifilosófico,
portanto. Indo mais para o contexto da argumentação presente no PCNEM, de ver na
filosofia uma preparação abrangente do indivíduo, fazendo parte de sua introdução
ao universo da cultura e das técnicas para nele habitar, prefiro apostar no ensino da
Filosofia como um fim em si mesmo, para além de qualquer tutela, seja ela cidadã
ou moral. Nesta oportunidade, quero investir em pensar a educação filosófica como
uma forma de resistência. Resistência ao momento presente, momento de contínua
aceleração, no qual nada mais é duradouro; e resistência à opinião generalizada, ao
jogo daqueles que tudo sabem sobre todas as coisas. Resistência singular de si
mesmo contra um mundo de finalidades generalizadas. Dizendo de outro modo,
reivindico a possibilidade de afirmarmos: ―conheço filosofia e sou cidadão‖, em
lugar de ―sou cidadão porque conheço filosofia‖. (GALLO, 2005, p. 390).

Gallo (2005) escreve no contexto histórico da LDB de 1996, mas o texto poderia ter
sido escrito ontem, dado a sua atualidade. Os problemas apresentados há mais de vinte anos
encontram acomodação no atual cenário do ensino de Filosofia, e é para esse aspecto da
BNCC que chamamos atenção. Se por um lado o documento trata da Filosofia como um
componente da Área das Ciências Humanas, por outro ela aparece ligada à ética ou de modo
generalizada, possibilitando inferências dúbias, ou seja, podemos acreditar que o ensino de
Filosofia será mantido como conhecimento singular voltado ao estudo da ética – passível de
ser facilmente instrumentalizado –, ou ser diluída em conteúdos ou problemas supostamente
filosóficos.

3 Conclusão

Para finalizarmos é necessário que fixemos alguns pontos. Tentamos escapar de dois
extremos: o proselitismo e o fatalismo. Não defendemos o ensino de Filosofia na educação
básica em detrimento a qualquer área do saber, portanto, não é intuito nosso fazer dessa
discussão um panfleto propagandista, bem como não atribuímos a ele uma áurea salvadora da
educação com propriedades quase místicas. Não entendemos que o ensino de Filosofia será
banido das escolas, nem que será imediatamente pulverizado dentro da Área das Ciências
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Humanas – repetindo, imediatamente – e que outros profissionais farão um ―tipo qualquer de
filosofia‖.
Entendemos que a Filosofia é importante na educação básica, que o acesso a esse
conhecimento deveria ser algo tão natural quanto a ideia de que jovem deve ter acesso à
escola, e um dos motivos é que a história da Filosofia se confunde, no ocidente, com a história
da educação, portanto ela tem um aspecto formativo, uma preocupação com conhecimento
basilar do mundo e de si. Não vaticinaremos que excluirão o ensino de Filosofia – com um
tempo exclusivo em sala de aula, com professor e material didático próprio – do dia para a
noite das escolas.
Sabemos que a legislação normatiza a existência do ensino de Filosofia no ensino
médio, e não temos certeza de como a aplicação dela se dará. Sabemos o papel que nos cabe
na qualidade de docentes, de pesquisadores, de trabalhadores que tem como matéria-prima a
dúvida, a inquietação e a busca constante por resposta aos problemas de nossa época. Não é
exclusivo de nossa vontade que a Filosofia seja uma realidade concreta na sociedade por meio
da educação básica, mas há uma parcela de responsabilidade que nos cabe, que é atuar nas
escolas, universidades, grupos de pesquisa, sociedade civil organizada, e é nesses espaços que
fundamentamos, pelo desenvolvimento teórico e prático, a justificativa de nossa existência.
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO: UMA REFLEXÃO SOBRE AS INTENÇÕES DA
POLÍTICA NEOLIBERAL
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Resumo:
O presente artigo constitui-se de uma revisão bibliográfica tendo como objetivo refletir a respeito dos desafios da
educação em ser concebida como ferramenta de superação às propostas impostas pela política neoliberal a partir
dos modelos postos à educação formal, com currículos pré-estabelecidos, como a Base Comum Curricular
(BNCC). Autores como FREIRE (1989), FOUCAULT (1996), ADORNO (1995), PARO (2010) e GIROUX
(1986), apresentam posicionamentos teóricos importantes sobre a educação e nos conduz à problematizar tais
ideias, pois em todas as concepções teóricas pesquisadas o homem é tido como ser histórico-cultural. A pesquisa
aqui proposta parte de pensamentos como o de Freire que defende ser necessária a fabricação da subjetividade do
sujeito e de que é um desafio da escola ensinar a pensar. De Foucaut que diz ser a educação o meio de se
construir sujeitos históricos, por isso é algo de suma importância para todo ser humano. Adorno ao defender que
a democracia só se dá quando os sujeitos são emancipados. O pensamento de Paro ao dizer que o professor só
cumpre sua função social quando constrói em seu aluno um valor que permeia todo seu aprendizado. E a ideia de
Giroux, ao destacar ser o professor um intelectual público e trazendo uma crítica muito relevante ao currículo.
Evidencia, assim, a necessidade de construir a identidade de cada currículo escolar, visando possibilitar a
construção do conhecimento. Daí a importância de problematizar as intenções do modelo neoliberal de
educação, sobretudo de sua proposta para a negação da constituição da subjetividade e anulação da construção de
sujeitos históricos.
Palavras-chave: Educação, subjetividade e construção do conhecimento

1 Introdução
O discurso a respeito da educação na contemporaneidade traz consigo muitas
reflexões. De um lado, é visível que há um sufocamento do pensamento crítico sobre o
assunto. O que é posto como as propostas de educação nem sempre são passíveis de diálogo.
Assim, na escola, lugar também de educação, infelizmente, isso parece acontecer
frequentemente.
Outro ponto a ser pensado é o que ainda pode-se fazer para que não sejamos
soterrados pelos mandos da sociedade capitalista, que faz questão de dividir as formas de
trabalho entre dominantes e dominados.
Na esfera escolar, social por natureza, é comum identificarmos tal afirmação. Visto
que nesse contexto são repassados o ensino valores culturais de interesses da cultura
dominante, que pregam os interesses da sociedade capitalista, por meio dos currículos préestabelecidos.
Excluindo, assim, as classes populares de todo o processo democrático de educação
pode-se dizer que não há a efetivação da democracia, ela fica só na teoria. Considerando que
o poder político neoliberal poda qualquer forma de criticidade, pois sua preocupação não é a
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reflexão, emancipação do sujeito, e sim, a produção de mão de obra para a reprodução de sua
dominação.
A respeito de tal dinâmica, faz-se necessária, uma análise acerca do papel da educação
como ferramenta de superação às propostas impostas pela política neoliberal a partir dos
modelos postos à educação formal, com currículos pré-estabelecidos, como a Base Comum
Curricular (BNCC). E também, como essas interferências na ação educativa estrutura um
modelo educacional para o não pensar do sujeito.
Nesse aspecto a educação formal é pensada, infelizmente, para a não construção do
conhecimento, tornando-se assim, um perigoso instrumento de manipulação, uma forma de
doutrinamento que visa a reprodução de conteúdo, sem reflexão, reafirmando, dessa forma as
intenções do sistema capitalista dentro e fora de sala, o de formar um cidadão passivo e
conformado.
Portanto, e partindo do entendimento que a educação pode ser mais um meio de
construir sujeitos-históricos conscientes e emancipados, o objetivo principal deste estudo está
em refletir sobre as principais interferências sofridas nessa constituição a partir das intenções
política neoliberal, do modelo capitalista, consolidando seu poder.
Tal modelo de educação se faz opressor por não se importar com a autonomia e
autenticidade do homem crítico. Dessa maneira, é necessária uma mudança, partindo
principalmente na escola para que essa realidade seja transformada, especialmente, para a
emancipação do ser, visando a formação do indivíduo para a sociedade democrática e para
todos.

2 Educação, ensino e escola: reflexões necessárias
A concepção de que a escola é o lugar não só de ensino, mas também de educação
ainda é pouco compreendida no âmbito escolar e pela comunidade em geral.
Segundo PARO (2010, p.23) ―a educação consiste na apropriação da cultura‖. Assim,
ela está em movimento e requer uma atualização histórico-cultural, ao qual o homem vai se
tornando mais humano.
Foucaut(1999) diz ser a educação o meio de se construir sujeitos históricos, por isso é
algo de suma importância para todo ser humano.
A educação formal, então, é tida como foco dos debates mais intensos a respeito da
temática: Educação. Talvez, porque seja na escola onde há as situações de conflitos e
vivências sociais decorridas do contexto social e por diferentes sujeitos como o professor e o
aluno.
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A respeito do sentido da escola Coelho (2013) cita Kant(2004,p.17) quando afirma que
―a ideia de educação, escola e formação, ‗ não é outra coisa senão o conceito de perfeição que
ainda não se encontra na experiência‘‖.
Contudo, quando a educação se preocupa em seguir as exigências do estado, que cobra
o tempo todo resultados estatísticos sobre a qualidade de ensino com avaliações internas e
externas, deixa de lado a real natureza da educação, reduzindo-a na empiria. É possível, assim
afirmar que a escola passa a promover um espaço onde o ensino é voltado a transmissão de
conteúdo.
Outro aspecto importantíssimo a respeito de como a educação pode ser concebida é a
partir do modelo de sociedade seguida, se tem a preocupação com a emancipação do ser
humano ou se está envolto a valorização da Razão técnica/instrumental, do sistema
capitalista.
Para Paro (idem, p.34) ―na sociedade capitalista(...) ‗agir sobre as coisas‘ e determinar
o comportamento de outros‖ são provas da presença do poder institucionalizado.
Diante disso, é necessário refletir sobre as intenções por detrás da educação dada para
todos, sob alguns dos aspectos relevantes qual é o papel da educação da escola pública, se faz
a aceitação dos currículos a ser adotado, sem reflexão coletiva.
Estudiosos críticos da Educação defendem que no ensino do conteúdo deve haver uma
finalidade social.
A partir de tal afirmação Paro(ibidem, p.58) aponta que o professor pode ―construir
em seu aluno um valor que permeia todo seu aprendizado: o desejo de aprender‖. Sendo
assim, corrobora com o pensamento de que a Educação é uma prática determinante para a
efetivação das práticas sociais.
Paulo Freire(1989) diz que não há Educação fora da sociedade humana, pois fazemos
história e não há ser humano no vazio, sem situação no tempo histórico.
No entanto, nesse contexto em que a Educação se encontra é um desafio concebê-la
como ferramenta de superação as imposições feitas pela política neoliberal com currículos
pré-estabelecidos, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Visto que romper a todos esses dogmas pré-estabelecidos requer entendimento e
argumentação teórica fortes, formadas por construções teóricas que demandam tempo.
Outro ponto a destacar é que a maioria dos professores, confirmam tal indagação,
mesmo sem perceber, não conseguindo mostrar a partir de sua prática o importante papel de
mediador do conhecimento. Reproduzindo o autoritarismo da escola tradicional, ―deixando de
contribuir para a formação de personalidades democráticas‖(PARO, 2010, p.63).
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Neste contexto, ressalta-se como o professor é parte fundamental no processo de
construção do conhecimento. Tendo em vista que a partir da educação o sujeito pode ser
transformado integralmente. Contudo, ela não pode ser considerada redentora, como prega o
discurso da política neoliberal, mas fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade.

2.1 Educação para a construção do conhecimento: alguns obstáculos

A escola, diferente do que muitas pessoas pensam não está dissociada do mundo que a
cerca. Assim sendo, tem seu viés político e para ser democrática há a necessidade de se fazer
a leitura crítica de todas as esferas que formam a sociedade para daí ser realmente o lugar de
construção do conhecimento.
Diante do exposto, qual seria então os entraves que cercam o sistema educacional para
a construção do conhecimento?
Freire (2011) diz que é importante a subversão do povo como ameaça para a ordem
instaurada pelos dominadores. Desse modo, o autor destaca que ―para os representantes das
classes aquinhoadas pela ordem anterior, atacá-la e tentar democraticamente sua superação
era subvertê-la‖ (FREIRE, 2011, p.77).
Na perspectiva de Freire (idem), ―depositários‖ de conteúdos desde muito cedo,
internalizam para si a consciência opressora, reproduzindo-as nas ações pedagógicas sem
perceber.
Foucault(1996, p.21) reforça tal argumento dizendo que há na sociedade
―procedimentos de controle e delimitação do discurso‖ aos quais são difíceis de escapar. Tais
discursos por fazerem parte do cotidiano, são muitas vezes reproduzidos sem reflexão.
Esse sem dúvida pode ser um ponto de partida para a não construção da subjetividade
do sujeito, principalmente, quando o professor não propicia ao aluno o entendimento
necessário sobre determinado assunto/conteúdo situando as situações históricas que
propiciaram sua definição.
Nesse sentido, ocorre o que Paro (2010, p.64), defende sendo ―um tipo de obediência e
passividade que não é compatível com o exercício democrático de cidadãos autônomos‖.
Do argumento anterior, ainda é importante ressaltar que o professor em sala, muitas
vezes, inconscientemente usa de modelos de repressão para passar seu conteúdo, deixando o
mais importante de lado, a reflexão e o objetivo dele.
Paro(idem) defende que o professor só cumpri sua função social quando constrói em
seu aluno um valor que permeia todo seu aprendizado.
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A partir de tal indagação é necessário destacar o importante papel do professor como
mediador de conhecimento, mas não o único responsável por todo o processo. Considerando
que os desafios em conceber a educação como ferramenta de produção de conhecimento são
muitos, e não é considerado o foco do modelo neoliberal e capitalista, atualmente adotado no
Brasil, por exemplo.
Segundo Giroux(1986) o professor é um intelectual público partícipe da esfera escolar
e mediador de conhecimento, assim, sua tarefa deve ser a de um missionário pedagógico
crítico que vise uma mudança social dentro e fora de sala de aula. Refletindo sobre o
argumento do autor pode-se afirmar que é necessário que o professor esteja em constante
formação.
A respeito do currículo, Giroux(idem) afirma que como é o professor quem aplica-o é
fundamental sua mediação e participação em todo processo de elaboração. Assim como é
também fundamental a participação da comunidade escolar e em geral na elaboração do
currículo escolar a ser adotado na escola.
Giroux(ibidem) fala de forma precisa outro importante elemento que pode camuflar a
construção do conhecimento: o currículo oculto. Segundo o autor a escola pode formar um
cidadão conformado com a ordem, posta pela sociedade capitalista. No ambiente escolar
atitudes como a seleção/ separação dos melhores alunos ignoraram a existência de sujeitos
críticos dando vez ao autoritarismo de imposição da ordem capitalista.
A partir dessa reflexão, Giroux(1986) diz ser é necessário refletir sobre o currículo
oficial- dos conteúdos selecionados- para que não sirva apenas à mão de obra, para a
efetivação de um currículo tecnicista, objetivo do modelo capitalista. Nesse sentido, o autor
propõe uma reconstrução do currículo a partir da transformação de todas essas noções, cujos
verdadeiros agentes do processo participem: os professores, os alunos, os pais e a
comunidade.
Para Freire (2011) a educação só poderá conduzir o ser humano à uma libertação por
meio de uma práxis que ao contrário de depositar conteúdos, ―implica a ação e a reflexão dos
homens sobre o mundo para transformá-lo‖ (Ibidem, p.93).
Assim, cabe a escola a despertar a subjetividade do sujeito, difícil papel, mas
necessário à transformação social. Considerando que pensadores críticos da educação
defendem ser um desafio da escola ensinar a pensar.

2.2 Da necessidade da valorização humana
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Pucci(2017) fala que os pensamentos defendidos por Kant com o Iluminismo era o de
transformar a Razão instrumental em Razão emancipatória, resgatando o esclarecimento e
libertação. Entretanto, é importante saber que sua ideia não teve êxito, pois a burguesia da
época a medida que impunha seus interesses, privilegiava a dimensão instrumental.
Os pensamentos freireanos promovem a leitura de mundo como fundamental para a
construção do ser histórico-cultural. No entanto, alguns percalços parecem frear os possíveis
avanços.
Um deles é a postura adotada pela política neoliberal com propostas de educação que
tende a atender o modelo capitalista, voltado somente para o emprego de mão de obra. Fala-se
nesse contexto da educação pública, da massa menos favorecida, a de direito de todos.
É possível verificar a partir do investimento em políticas públicas de ensino no Brasil
que as intenções tendem ao mercado de trabalho.
A BNCC, homologada no fim de 2018 é um dos destaques dados a proposta do tipo de
educação a ser concebida nas escolas. O documento teve pouquíssima participação dos
professores e muito menos da comunidade escolar.
A versão regionalizada do estado de Mato Grosso da BNCC- nomeada Documento
Curricular Referência Mato Grosso suprimiu muitos aspectos nacionais e mundiais para dar
conta agora dos 40% restantes, estipulados a complementação do restante do documento da
quarta versão a ser homologada no ambiente escolar. No mês de maio a rede estadual de
educação de Mato Grosso teve o dia D para socializar a homologação do documento. Como
sempre, muitos pontos do documento tiveram que ser deixado de lado nesse momento por
conta do tempo disponibilizado.
Nesse sentido, Giroux(1986) critica o currículo oculto e defende ser importante a
reflexão sobre ele e o currículo oficial, combatendo a divisão do trabalho dada na elaboração
do currículo: aqueles que elaboram e determinam o currículo; daqueles que executam e
aplicam.
Para Freitas(2004) as concepções de Freire a respeito da pedagogia da conscientização
foram fundamentais para a construção da concepção teórica que adotaria em sua vida pessoal
e profissional assumindo uma postura de não reprodução de ações que não contribuissem com
a transformação da realidade. A autora cita Frigotto ( 1991, p. 81)para ressaltar que ―não é a
crítica pela crítica, o conhecimento pelo conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico
para uma prática que altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no
plano histórico-social‖. Visto que não se pode deixar estagnar o sentimento de passividade
instaurado na sociedade atual.
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Adorno(1995) aponta que ―aquele que quer transformar provavelmente só poderá fazêlo na medida em que converter esta impotência, ela mesma, juntamente com a sua própria
impotência, em um momento daquilo que ele pensa e talvez também daquilo que ele faz.‖
(ADORNO,1995, p.185).
Portanto, o papel da escola em todo esse contexto é o de viabilizar um ideal de
democracia por meio de um ensino emancipatório, pensado na autonomia moral e intelectual
do ser humano para um pensar independente, inclusive das massas.
Dessa maneira, Adorno (idem) destaca que ―uma democracia com o dever de não
apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma
democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado.‖
(p.141)
Portanto, é na escola, por meio dos professores mediadores que os alunos se
apropriaram ou não do sentimento transformador da democracia, para poderem mudar o
mundo ao qual vivem.

3 Considerações Finais
Esta pesquisa bibliográfica realizada mostrou o quanto a educação é importante para a
constituição de uma sociedade democrática. Por isso, é alvo imediato de alterações quando há
modificações no sistema político.
E quando o seu uso é o de ignorar a formação do sujeito reflexivo a democracia cada
vez mais longe de efetivar-se.
Os textos de estudo confirmaram que há um interesse do sistema capitalista em
exercer seu poder a partir de discursos que são reproduzidos e não questionados, pois já se
tornaram frequentes no cotidiano da escola, como a presença do discurso da escola
tradicional, da seleção dos melhores alunos, reprodução apenas de conteúdo sem reconsiderar
de posicionamentos, opiniões, visões dos alunos.
O sujeito passivo a toda essa situação de opressão corrobora com a disseminação do
que julga incoerente, mesmo sem saber. Um exemplo, é o professor ignorar a explicação de
um conteúdo quando questionado e se fazendo do uso do autoritarismo cala seus alunos.
Portanto, a educação não consegue atingir seu objetivo de formar sujeitos autônomos e livres.
Refletindo a partir do modelo de currículo posto BNCC (Base Nacional Comum
Curricular) pode-se perceber que há poucos elementos que sugerem que o sujeito utilize a
capacidade de questionar e tratar com criticidade os conteúdos postos, nos mais diversos
contextos sociais. Inclusive, ao regionalizar a BNCC para cada região do país os conteúdos,
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perderam a historicidade trabalhada na escola, tanto do contexto nacional, como do mundial,
alguns conteúdos perderam o sentido.
Desse modo, percebe-se que a escola, bem como a sociedade como um todo, tem
falhado na tarefa de formar sujeitos autônomos, quando aceita as imposições de currículos
prontos.
Daí a importância da comunidade escolar nesse processo de reflexão coletiva do
currículo referência para seus alunos possibilitando o acesso a esse conhecimento.
Cabe então aos profissionais da educação uma reafirmação das concepções teóricas
em suas práticas. Visto que apresentam, sem perceber, a partir de suas ações a suas ideologias,
crenças e predileções. Ao ter-se esse cuidado o professor, por exemplo poderá oportunizar o
acesso a outras possibilidades de reflexões, formando o aluno para ser um sujeito
humanizado/livre, contribuído para a sua emancipação.
Dessa maneira, o professor é fundamental no processo de formação humana, mas não
deve ser o único responsável. Infelizmente, não é de conhecimento de todos que as políticas
públicas educacionais brasileiras visam atendimento da lógica mercadológica neoliberal,
reforçando a não reflexão do sujeito consciente e emancipado.
O presente estudo evidencia, assim, a necessidade de construir a identidade de cada
currículo escolar, visando possibilitar a construção do conhecimento. Daí a importância de
problematizar as intenções do modelo neoliberal de educação, sobretudo de sua proposta para
a negação da constituição da subjetividade e anulação da construção de sujeitos históricos,
construindo, assim, sujeitos conscientes de sua própria história e capazes de transformá-la.

4 Referências
ADORNO, Theodor W. ―Educação – Para quê‖. In: Educação e Emancipação. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1995.
COÊLHO, Ildeu Moreira(org.) Escritas sobre o sentido da escola. Campinas: Mercado das
Letras, 2013
FREIRE, Paulo. A importância do Ato de Ler: três artigos que se completam. São Paulo:
Cortez, 1989.
FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. 14 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2011.

3449

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 50 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.
FREITAS, Ana Lúcia Souza de. Pedagogia da conscientização: um legado de Paulo Freire
à formação de professores. Alegre: EDIPUCRS, 2004.
FOUCAULT, M. A Ordem do Discurso. São Paulo: Loyola, 1996.
GIROUX, Henry. Teoria crítica e resistência em educação: para além das teorias de
reprodução. Petrópolis: Vozes, 1986.
PARO, Vitor Henrique. Educação como exercício do poder: crítica ao senso comum em
educação. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2010.

3450

TEMPOS MODERNOS: DESIGUALDADE, PROBLEMAS SOCIAIS E
HERMÊUTICA CONTEMPORÂNEA
Sílvio Takeshi Tamura — sttam_mail@terra.com.br
Resumo
Entra neste artigo uma série de reflexões sobre as relações entre cinematografia, filosofia, educação e aspectos
sociais. Criado em fins dos Oitocentos, o cinema transpassou inúmeras modificações até chegar às tecnologias
atuais. Inicialmente, as produções pioneiras começaram na França, porém com a explosão das Grandes Guerras,
o polo migrou-se para os Estados Unidos. Até então, os longas-metragens eram vistos como produtos de
entretenimento, exibidos pelos cines populares, no corredor do século 20. Posteriormente, vários filmes passaram
a ser utilizados como material pedagógico, difundindo-se por todo o mundo, bem visto na instituição de diversas
faculdades de cinema, cursos de pós-graduação e grupos de pesquisa. Este trabalho aborda como objeto o longa
Tempos Modernos, dirigido e estrelado pelo ator, cantor, comediante e diretor Charles Chaplin. Nestas
entrelinhas, tenciona-se engendrar alguns tópicos filosóficos contidos nestas filmagens, juntamente com seus
aspectos educativos e sociais.
Palavras-Chave: Tempos Modernos. Charles Chaplin. Filosofia. Problemas Sociais.

1 Introdução
Este artigo é resultado de um conjunto de leituras interdisciplinares acerca da história
do cinema e suas peculiaridades enquanto objeto de estudo. Inicialmente, as escritas
abordarão a origem da cinematografia, suas primeiras tentativas de funcionamento e os
principais nomes envolvidos nesta inventiva. Ademais, serão discorridos os países pioneiros
nas produções audiovisuais, os motivos pelos quais os polos transferiram-se de lugar e as
cidades que se consagraram mundialmente como capitais cinemáticas, tornando-se referências
para milhares de artistas, diretores, cineastas e estudantes da área.
Até meados dos Novecentos, o cinema era visto como lazer, entretenimento e ponto de
encontros nos fins de semana. Entretanto, neste ínterim, diversos pensadores, de diferentes
campos do conhecimento começaram a interpelar as obras fílmicas enquanto ícones de
pesquisa. Na Europa, grupos de historiadores passaram a aceitar os longas-metragens como
matéria-prima da historiografia, renovando as formas de pensar a ciência dos homens no
tempo. Até então, predominava-se o paradigma de que as narrativas da memória deveriam ser
descritas por grandes heróis, muitos de passados longínquos, destacando-se, entre eles, as
guerras da Grécia Antiga. Doravante, grande número de historiógrafos passaram a consentir
novos componentes enquanto constituintes do fazer histórico, a exemplo, sobretudo, das
narrativas orais, música, teatro, literatura e, igualmente, o cinema.
Outras esferas do conhecimento também oficializaram novos haveres como objetos de
análise, verbi gratia, a Filosofia, que transcendeu os conceitos da Hermenêutica Clássica para
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a denominada Hermenêutica Contemporânea, levada pelas mãos do pensador alemão HansGeorge Gadamer (1900-2002). À luz destas premissas, as artes ganharam novos instrumentos
de interpretação, destacando, principalmente, os quadros e pinturas de artistas proeminentes,
como exemplo, o italiano Leonardo da Vinci (1452-1519). Neste sentido, a sistemática
filosófica passava a esquadrinhar não somente correntes, publicações e autores, mas também
obras artísticas, inclusive, o cinema.
A primeira parte deste trabalho dedica-se aos aspectos teóricos e biográficos da
cinematografia, necessários para o embasamento memorial da Sétima Arte. O segundo
subtítulo concentra-se em algumas dissecações sobre o filme Tempos Modernos, do produtor,
humorista, roteirista e escritor britânico Charles Chaplin (1889-1977), correlacionando-o com
princípios e doutrinas filosóficas, sobretudo, marxistas.
Este feature filme retrata o cotidiano de uma indústria em que os operários são
explorados aos limites. O personagem principal, interpretado por Chaplin, representa o
cidadão contemporâneo, utilizado como fornecedor de mão de obra barata. Em inúmeras
cenas, Charles utiliza-se dos scripts para tecer duras críticas ao sistema. Visivelmente, o
roteiro da filmagem guarda características marxistas, citando a apropriação do capital por
parte dos investidores, formação de classes sociais, conglomerado constituinte do Exército de
Reserva e outros fatores econômicos e sociais.
Desemprego, miséria, fome e outras adversidades são temas contracenadas pelos
atores/atrizes desta produção fílmica. Em verdade, Charles Chaplin utilizava-se de seus
audiovisuais para criticar o Estado, maldizendo sobre a incapacidade das autoridades em
resolver as mazelas sociais. Este artigo propõe-se a percorrer alguns tópicos sobre este longametragem, conectando-o à Filosofia, particularmente, às ideias deixadas pelo escritor alemão
Karl Marx (1818-1883).

2 Cinema: Historiografia e Hermenêutica em Sala de Aula
O cinema é uma arte relativamente nova. Não há data exata de seu advento, entretanto,
segundo registros, teria surgido em fins do século 19, mais precisamente em 1895. Também é
incerta sua paternidade, ratificando-se provavelmente a Auguste Marie Louis Nicholas
Lumière (1862-1954) e Louis Jean Lumière (1864-1948), conhecidos como Irmãos Lumière.
Muitos se aventuraram a desenvolver dispositivos que reproduzissem imagens em
movimento, a partir de fitas eletromagnéticas. Thomas Edison (1847-1931), renomado pela
invenção da lâmpada elétrica, também contribuiu na trajetória da cinematografia, utilizando
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rolos perfurados, películas de celuloide e fotogramas. Embora fosse uma inovação para a
época, logo esta técnica fora superada e substituída por novos recursos.
Número sem fim de parafernálias despontou-se ao longo dos Oitocentos na investida
de levar ao público o que mais tarde seria um dos maiores símbolos da história da
Modernidade. A ideia inicial era transformar negativos fotográficos em sequências de
movimentação. No entanto, gradativamente, diversas tecnologias foram desenvolvidas e
incorporadas, até chegar aos níveis de hoje.
As apresentações preliminares eram extremamente simplórias e não havia ambiente
específico para exibição. Por vezes, as projeções eram realizadas em locais públicos como
praças, parques e espaços coletivos. No raiar dos Novecentos, inauguraram-se algumas salas
destinadas a estas mostras, e posteriormente, os primeiros cines.
Equivocadamente, muitos consideram os americanos como pioneiros nas produções da
Sétima Arte. Fato é que a França fora precursora e desbravadora na formação, montagem e
distribuição de quase a totalidade dos trabalhos veiculados na primeira metade do século 20.
Entrementes, com a explosão da Primeira (1914-1918) e Segunda (1939-1945) Guerras
Mundiais, desencadeou-se uma série de problemas instalados no continente europeu, desde
logística, conflitos territoriais, barreiras de importação e exportação entre outras adversidades,
inviabilizando o investimento no mercado cinematográfico da região.
Neste contexto, produtoras, diretores, cineastas e demais profissionais migraram para
os Estados Unidos, fortalecendo e consolidando Hollywood como ícone mundial da indústria
fílmica, televisiva e de entretenimento. A partir de então, Los Angeles passou a ser círculo
artístico-cultural, internacionalmente reconhecida e procurada por especialistas de diferentes
áreas da cinegrafia. Toda a estrutura arquitetônica, econômica e turística da cidade gira em
torno das atividades audiovisuais, teatrais e musicais dos estúdios hollywoodianos.
Nos primórdios, os longas-metragens eram vistos especialmente como entretenimento,
levando multidões às filas dos cinemas. O programa de fim de semana preferido dos jovens,
famílias e casais de namorados era assistir aos filmes em cartaz. Portanto, até meados do
século passado, os cines eram vistos como casas de diversão e encontros entre amigos.
Todavia, paulatinamente, vários pesquisadores de diferentes campos do conhecimento
começaram a empregar vídeos, documentários e outras narrativas como objetos de estudo.
Durante muitos séculos, predominou-se o paradigma de que a história deveria ser escrita e
fundamentada em documentos palpáveis, extraídos de arquivos, inventários e outros acervos
catalográficos. Entrementes, no decorrer dos Novecentos, grupos de intelectuais europeus
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reuniram-se e constituíram o que ficou batizado como Escola dos Annales, destacando nomes
como Marc Bloch (1886-1944), Lucien Febvre (1878-1956), Fernand Braudel (1902-1985),
Jacques Le Goff (1924-2014), Pierre Nora (1931-atual), entre outros.
No decurso deste movimento histórico-literário, diversas mudanças ocorreram,
particularmente nos tratos com a historiografia, aceitando a ideia de novos aparatos como
matéria-prima do fazer histórico. Na segunda metade do século 20, Michel Foucault (19261984) sobrelevava-se como uma das maiores referências humanas e sociais do círculo
intelectivo francês, introduzindo e defendendo o uso de novas fontes como método produtivo
da ciência histórica. Deste modo, formas inovadoras passaram a ser admitidas como
componentes estruturais do historicismo contemporâneo; inclusive, e singularmente: a
música, o teatro, as artes visuais, a literatura e o cinema.
Neste ínterim, a filosofia seguiu caminhos semelhantes, acompanhando as mudanças e
legitimando obras artísticas enquanto propósitos de análises. Pouco diferente da história, os
estudos filosóficos guardavam aproximações explícitas com as artes, há tempos, desde a
Grécia Antiga, citando, por exemplo, os poemas homéricos, assim denominados por terem
sido escritos provavelmente por Homero, trovador grego, retratando heróis e fatos épicos,
imortalizados em Ilíada (HOMERO, 1981) e Odisseia (HOMERO, 2000), delineando laços
com a poética e a literatura.
Extremamente importante ressaltar que estas linhas não afirmam de modo algum que a
filosofia tenha assumido contato com as artes somente a partir da Modernidade, bem visto no
parágrafo anterior, mencionando o repertório cântico e épico de Troia, transcrito por Homero.
Tenciona-se, pois, sublinhar a transição da hermenêutica clássica, anteriormente presente nos
arcabouços da filosofia, para o que ficou cognominado como hermenêutica gadameriana, em
alusão a Hans-George Gadamer (1900-2002); inaugurador e maior exponencial desta corrente
de análise. Tamanha importância e contribuição de Gadamer para estas epistemes, que muitos
estudiosos da atualidade reportam-se às suas obras como alicerces da hermenêutica
contemporânea.
Igualmente, Hans Gadamer propunha novos olhares para a interpretação e observação
do mundo e das coisas; lastreado na aceitação de novos textos como argumentos do pensar;
empreendendo renovações na apreciação da Contemporaneidade, incluindo, primordialmente,
a linguagem e as criações artísticas. Na edição Hermenêutica da Obra de Arte, Gadamer
(2010) produz uma longa explanação sobre as relações entre: estética, literatura, linguagem,
poética, artes plásticas e outras representações culturais.
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Diferenciação relevante entre a hermenêutica clássica e a hermenêutica gadameriana
era o fato de esta última condescender diálogos entre diferentes artes, incluindo expressões
sonoras e imagéticas. Em suma, Hans-George Gadamer considera como textos não somente
os registros manuscritos, mas também a concepção dialética, por meio da comunicação e
linguagem. Gadamer (2010, pp. 133-136) cita o exemplo de um quadro. Segundo este
filosófico alemão, o autor da tela tinha por intenção expressar algo por meio da pintura; e toda
vez que um expectador com ela se depara, tenta interpretar/entender o que o artista quis
retratar. Em muitos detalhes iconográficos, há detalhes até hoje não esclarecidos, que muitos
não conseguiram decifrar.
Transportando este raciocínio de Hans-George para outras dimensões, que será, por
exemplo, que o quadro da Mona Lisa quer dizer? Qual seria a verdadeira mensagem
conjecturada no sorriso de Gioconda? Que sentidos Leonardo da Vinci pretendia, em verdade,
exprimir no retrato de uma senhora de braços levemente cruzados?
Identicamente, quando um poeta escreve seus versos, o mesmo carrega consigo
intentos, muitas vezes, não explícitos. Diversos hinos, odes, poemas e demais narrativas em
rimas e métricas ainda atualmente não foram totalmente esclarecidos pela posteridade. Os
enigmas ocultos nos traços artísticos caracterizam-se como argumentos de interpretação e
análises, que nem sempre, chegam a unanimidades. Com o cinema, o mesmo ocorre. No
corredor da história, muitos cineastas, produtores e demais envolvidos foram perseguidos,
presos e condenados, acusados de passarem mensagens ideológicas por meios de longasmetragens e documentários.
Por tais fatos e alguns outros, o casamento entre filosofia e Sétima Arte chegou
também às salas de aula. Diversos países passaram a adotar produções fílmicas como
ferramentas pedagógicas; e na atualidade, muitos grupos de pesquisas foram constituídos em
diferentes universidades, promovendo discussões cinematográficas, correlacionando-as aos
mais variados campos do conhecimento. Noutras palavras, o cinema, doravante, assumiu
também caráter educacional, aplicado como instrumento de reflexão.
Em vários países, o cinema faz parte da estrutura curricular de diferentes níveis de
ensino, desde a alfabetização até aos programas de pós-graduação. No Brasil, a lei 13.006, de
26 de junho de 2014,14 estabeleceu a obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nas
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escolas de educação básica. A princípio, esta normativa determina o regimento de 2 (duas)
horas mensais destinadas a estas atividades.
No entanto, muitos educadores, coordenadores e supervisores questionam o
cumprimento desta deliberação, porquanto que, na prática, não se constatam plenamente a
efetivação deste plano pedagógico. Muitos docentes reivindicam condições apropriadas para
tais diligências, como: cinemateca, equipamentos de reprodução audiovisuais, projetores,
além de um espaço dedicado a estes fins.
Sem sombra de dúvidas, a Sétima Arte enriquece o conteúdo educacional, levando o
aluno a ver a sociedade através das lentes cinematográficas. Houve época em que as
produções fílmicas eram mal vistas como material de ensino. Apenas os livros eram aceitos
enquanto ferramentas didáticas. N‘A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire (2011, p. 19)
afirmava que ―a leitura do mundo precede a leitura da palavra‖. Ou seja, antes mesmo do
indivíduo aprender a soletrar, já lia o mundo em que vive. Portanto, ler não se resume a
decodificar letras e sílabas.
Não obrigatoriamente, texto deva ser um conjunto de frases, impressas em conjuntos
de páginas. Semiologicamente, texto é tudo aquilo que pode ser lido: pessoas, placas,
acontecimentos, etc. Dentre estes, inclui-se, igualmente, a cinematografia. Ao assistir a um
longa-metragem, o educando lê a mensagem do filme, juntamente com seus personagens,
enredo e outros componentes. Dessa forma, o professor/a deve trabalhar em sala de aula a
relação entre o texto (filme) e a situação em que os lecionandos vivem. Nesta fusão, surge o
que Freire (2011, p. 20) denomina de contexto, etimologicamente com o texto, comunhão
entre os sujeitos e a conjuntura a qual pertencem.
Muitos discentes, ao se depararem com uma produção cinematográfica, identificam-se
consigo mesmos, reconhecendo a situação em que vivem com os demais. Em consequência, o
cinema deve atuar em sala de aula como instrumento de reflexão, transformando-os em
personagens pensantes e questionadores.

3 Tempos Modernos: Charles Chaplin e Crítica aos Problemas Sociais
Nascido em Londres, em 16 de abril de 1889, Charles Spencer Chaplin veio de uma
família humilde, residente da periferia britânica da época. Filho de uma cantora e um
vocalista, Chaplin ficou órfão ainda na infância. A mãe morrera em decorrência de problemas
de saúde e mentais; e o pai, por complicações no fígado.
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Antes da fama, Charles tentou carreiras musicais, teatrais e comédias. Entretanto, foi
no cinema que teve seu talento reconhecido. Tamanha importância para a Sétima Arte, muitos
dividem a cinematografia entre antes e depois de Charles Chaplin. Foi ele o maior ícone do
cinema mudo, fase em que as filmagens não tinham tecnologias para inserção de áudio, e
algumas cenas continham mensagens escritas para orientar o expectador sobre os scripts.
É certamente o cineasta mais pesquisado, referenciado e pioneiro em diferentes
inovações fílmicas ao longo do século 20, digno de estudos notáveis, a exemplo de Chaplin,
uma Biografia Definitiva, do historiador David Robinson (2012). Curiosidade em seus
trabalhos era o fato de serem dirigidos por ele mesmo, além de ser o próprio Charles o ator
principal.
Muitas de suas produções continham críticas ao sistema, bem visto em O Grande
Ditador,15 em que desaprovava os movimentos fascistas, nazistas e ditatoriais. Em alguns
países, seus filmes chegaram a ser censurados, considerados subversivos e ideológicos. Em
Tempos Modernos,16 circunstância semelhante ocorreu. Protagonizado por um trabalhador
assalariado, este longa-metragem retrata as consequências da Revolução Industrial para a
classe proletária. Visivelmente, esta produção engendra comentários negativos sobre os
problemas sociais que se instalavam na Modernidade.
Uma das cenas mostra uma longa fila de funcionários de uma indústria, entrando no
expediente pela manhã. As chaminés que expulsavam as névoas avolumadas de fumaça
simbolizavam o progresso, que por sua vez, vinha acompanhado de malefícios ambientais,
bem visto nos níveis de poluição que assolavam as grandes cidades. Os primeiros veículos,
roncando motores pelas ruas asfaltadas, reforçavam a arquitetura inovadora, deixando para
trás o antigo layout provinciano.
A primeira parte do filme retrata o cotidiano de uma fábrica, em que centenas de
operários eram explorados por um magnata investidor. Satiricamente, Chaplin interpreta um
proletário que vende sua força de trabalho por um salário pífio, que mal dá para sobreviver.
Visivelmente, observam-se argumentações marxistas no roteiro deste longa-metragem. Em
sua obra mais renomada, O Capital, Karl Marx (2016) desenvolve uma série de reflexões
sobre o sistema de produção capitalista e suas particularidades, sobretudo voltadas à
exploração laboral.
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O Grande Ditador. Direção: Charles Chaplin. Estados Unidos, 1940.b
Tempos Modernos. Direção: Charles Chaplin. Estados Unidos/Nova Iorque, 1936.
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De um lado, os homens de negócios detêm recursos para empreender investimentos
com vistas à obtenção de lucros. Na outra ponta, uma multidão de desempregados procura
colocação no mercado a fim de receber remuneração mensal para sua subsistência. A esse
contingente de desocupados Marx (2016) denominou de Exército de Reserva, massa
populacional disposta a trocar mão de obra braçal por ordenados periódicos. Nesta produção
cinematográfica estrelada por Chaplin, mostram-se aglomerados de cidadãos parados, lendo
classificados de gazetas, visitando empresas, na esperança de encontrarem emprego.
Fato é que não há vaga para todos. Deste modo, forma-se um aglomerado de
indivíduos ociosos, necessitados de cargos e funções urgentes, aceitando, por isso,
pagamentos diminutos. Essa conjuntura beneficia o empregador pela falta de alternativas
restantes aos contratados. Constitui-se, pois, uma relação desigual, em que o maior aproveitase do menor, impondo a este, condições desfavoráveis.
Igualmente, Karl Marx (2016, p. 348) concebe o termo Mais-Valia, subdivida em
Mais-Valia Absoluta e Mais-Valia Relativa. Sumariamente, Mais-Valia seriam os valores
retirados pelos proprietários industriais em forma de ganhos não repassados aos trabalhadores.
Os proventos referentes à produção seriam recolhidos pelo investidor, subtraindo dos
operários tais quantias por eles frutificados. Isto posto, os valores pagos aos jornaleiros são
inferiores aos montantes reais legítimos. A este evento, Marx (2016, p. 349) cognominou de
Mais Valia Absoluta. Em Tempos Modernos, o patrão gratificava apenas parte da
produtividade dos empregados; e ficava com a diferença. O Saldo era reinvestido na geração
de ouras manufaturas, retornando, por conseguinte, mais dividendos. Noutras palavras, o
empregado não recebia remuneração por horas adicionais, mas sim patamares abaixo do
esperado.
Identicamente, a Mais-Valia Relativa (Cf. MARX, 2016, p. 354) designava-se na
inovação tecnológica, introduzindo máquinas e equipamentos que realizam a mesma função
de dezenas de braçais, no entanto, com custos menores, proporcionando, assim, maior
lucratividade. Inicialmente, levas de operários eram substituídos por engenhocas movidas a
vapor. Mais tarde, centenas de sujeitos eram dispensados em razão dos avanços destas
parafernálias. Tal fenômeno multiplicava mais e mais o número de desempregados pelas ruas.
Aos que restavam, o objetivo era explorá-los o máximo possível, exaurindo suas
forças aos extremos. Este filme de Charles Chaplin mostra uma cena em que um grupo de
vendedores apresenta ao dono da fábrica uma revolucionária máquina que possibilitaria os
funcionários se alimentarem sem precisarem parar. Ou seja, utilizando esta inusitada
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invenção, os operários não teriam mais horário de almoço, pois poderiam mastigar e engolir a
comida sem ocuparem as mãos, fazendo várias atividades ao mesmo tempo.
A exploração parecia não ter limites. A ordem era produzir mais, mais e mais, dentro
da mesma carga-horária de trabalho. Para isso, a estratégia era acelerar o ritmo de produção,
intensificando a velocidade em que os operários labutavam. Certo dia, não aguentando a
pressão e as metas abusivas, o personagem interpretado por Charles Chaplin sofre uma forte
convulsão, acometendo-se numa crise nervosa, precisando ser hospitalizado às pressas.
Após semanas internado, o funcionário tem alta; e antes de partir, o médico
recomenda-lhe a não voltar à rotina frenética de trabalho, porquanto que seria prejudicial para
sua saúde. No olho da rua, o empregado volta a ser desempregado, sem auxílio, sem
indenização e sem direitos. Tal episódio, em verdade, constitui-se numa crítica social,
denunciando os modos pelos quais a massa trabalhadora era tratada no início do século 20.
Nas avenidas, multidões protestavam contra a crise econômica que se instalava nos
grandes centros. Carregando faixas e cartazes, cidadãos de bem reivindicavam providências
do Estado com relação ao caos que se espalhava pelas urbes. Numa das manifestações, o
protagonista fora detido e levado à delegacia; e posteriormente, condenado por agitação da
ordem pública e participação em manifestos contra o Governo.
No início, desaprova tal ocorrido; porém, após poucas semanas aprisionado, muda de
ideia, pois verifica que tem diariamente café da manhã, almoço e jantar, sem precisar
desembolsar absolutamente nada. Além disso, tem agora onde morar, sem se preocupar em
pagar nenhum tostão. Novamente, Chaplin dispara outra crítica social. O personagem preferia
ficar preso, uma vez que não careceria de se perturbar para sobreviver. Metaforicamente,
Charles Chaplin quis dizer que até os presos tinham condições melhores que os trabalhadores.
Era preferível viver como detento que operário.
Anos se passaram, e o condenado cumpriu seu tempo de prisão. No último dia, o
diretor da penitenciária cumprimentou-o e desejou-lhe boa sorte em sua nova vida. Neste
momento, o então ex-detento pede-lhe que possa ficar no calabouço, porquanto que ali a vida
seria mais tranquila. Uma forte onda de desemprego assolava a economia; e o personagem
temia padecer de fome, frio e necessidades. O chefe da casa de detenção informa-o que
infelizmente não será possível, e que ele deverá deixar a cadeia.
Agora liberto, o ex-presidiário procura trabalho por toda a cidade, entretanto, sem
sucesso. Dias e dias sofrendo, com fome e desempregado, o mesmo tem uma ideia: cometer
algum crime para retornar à cela. Dessa forma, eles seriam obrigados a aceitá-lo de volta. A
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insistência do rapaz em preferir a prisão que a vida de desempregado reforçava a crítica de
Chaplin sobre a incompetência do Estado em resolver a situação. Charles utilizava-se das
cenas para tecer ataques políticos ao sistema.
Ao regressar à cadeia, as autoridades tomam conhecimento do ocorrido; e sabendo de
sua intenção proposital do crime, devolvem-no às ruas. Percebendo sua tormenta, o
superintendente do presídio escreve-lhe uma carta de recomendação, declarando que o
referido sujeito não deve nada à Justiça, é trabalhador, honesto e útil à sociedade. Com este
certificado, consegue emprego de guarda noturno numa loja de departamentos. Certa noite, é
surpreendido por três homens que entraram no estabelecimento para roubar. Frente a frente
com os elementos, todos levam uma agradável surpresa: um deles reconhece-o como colega
de setor, quando trabalhavam na mesma fábrica. E neste momento, se abraçam e se
cumprimentam. Em seguida, os mesmos revelam que invadiram o empório para comer, pois
estavam famintos, há dias sem se alimentar. E somente estavam fazendo isso porque se
encontravam desempregados.
Mais uma vez, Chaplin recorre às cenas para compor críticas aos poderes públicos.
Neste tempo, uma forte onda de violência se alastrava pelas metrópoles, todavia, Chaplin
alertava que tais índices de criminalidade eram decorrentes, em grande parte, à falta de
empregabilidade, dado que um e outro são variáveis diretamente proporcionais. Quanto mais
elevadas as taxas de desemprego, maiores também eram os níveis de violência. Charles
Chaplin valia-se de suas produções fílmicas para alertar que o regime político-administrativo
desprendia-se demasiadamente em prender, julgar e condenar, contudo, não enxergava que a
raiz do problema residia nos baixos percentuais de emprego.
Noutra cena, uma jovem (interpretada pela atriz Paulette Goddard, na época, esposa de
Charles Chaplin) furta algumas bananas no cais do porto, a fim de levá-las para casa. O pai
encontrava-se desempregado, e a família sofria com a situação. Havia além dela mais duas
irmãs menores, que padeciam de fome e necessidade. Acometido de enfermidades e sintomas
de depressão, o pai acaba falecendo, deixando-as sozinha no mundo. Órfãs e desamparadas, as
duas meninas são levadas por agentes sociais, encaminhando-as para um albergue.
Mais uma vez, Chaplin provoca o expectador e entender que famílias inteiras se
desfragmentavam pelo fator desemprego e incapacidade do Estado em resolver as questões
sociais. Crianças e mais crianças eram direcionadas aos orfanatos por consequências da crise.
Muitos pais abandonavam os filhos por não terem condições de criá-los. Através das lentes do
cinema, Charles reiterava que o Governo dispendia recursos onerosos para manter asilos e
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casas de abrigo, ocupados por menores e anciãos. Caso as autoridades se preocupassem na
geração de empregos, melhorias na qualidade de vida, programas assistenciais e outras
providências, não haveria tantos resultados negativos.
Tempos Modernos é considerado um ícone da história da cinematografia, tanto em teor
técnico quanto em termos artísticos. Característica principal de Chaplin era o perfeccionismo
no trato com as filmagens. Inúmeras cenas foram gravadas dezenas de vezes, até que ficassem
conforme ele queria. Não por acaso, ainda hoje Charles é apreciado, estudado e pesquisado
por milhares de diretores, cineastas, historiadores, sociólogos e críticos de cinema. Seus
longas-metragens guardam consigo além do entretenimento o caráter educativo, fazendo o
público pensar sobre o mundo em que estão inseridos.
Considerações Finais
Este artigo encerra suas escritas na tentativa de expor algumas observações sobre as
relações entre filosofia, educação, história e sociedade; concatenados à Sétima Arte. Foi-se o
tempo em que ensinar bastava um quadro negro e pedaços de giz. Na contemporaneidade,
novos arranjos uniram-se às tecnologias, originando-se outras didáticas e metodologias de
estudo.
Visivelmente, muitos ainda se contrapõem ao cinema como ferramenta pedagógica,
argumentando possíveis imprecisões na obtenção de resultados consistentes. Fato é que há
materiais bons e materiais ruins, cabendo ao educador selecionar tais escolhas. Muitos
questionam a música enquanto elemento didático. Há músicas boas e músicas ruins. Compete
aos professores optar por itens de qualidade. Diversos docentes contestam o uso de
quadrinhos em sala de aula. Há HQs de alto nível e de baixa qualificação. Igualmente,
concentra-se nas mãos dos instrutores a incumbência de distinguir boas e más opções.
Humildemente, quero aqui deixar minha singela opinião e contribuição, defendendo a
utilização da cinematografia como importante, profícua e frutífera metodologia educativa, em
diferentes níveis, desde o ciclo básico até aos cursos de pós-graduação. Especialmente,
ressalto as simetrias entre produções audiovisuais e as correntes filosóficas, servindo
perfeitamente como objetos de estudo e análises.
Grande número de longas-metragens salvaguardam em si aspectos filosóficos
fundamentais, citando a Ética e a Filosofia Política em A Clockwork Orange (Laranja
Mecânica), de Stanley Kubrick;17 a Metafísica e a Teoria do Conhecimento em 2001: A Space
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Laranja Mecânica. Direção: Stanley Kubrick. Estados Unidos/Nova Iorque, 1971.
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Odyssey (2001): (Uma Odisseia no Espaço), do mesmo diretor;18 o Existencialismo em A
Hora da Estrela,19 de Suzana Amaral; e por fim, no caso deste texto ora apresentado, Modern
Times (Tempos Modernos),20 de Charles Chaplin, trabalhando perspectivas marxistas.
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UMA TEORIA DA CRIAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DE GILLES
DELEUZE
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Resumo:
O Presente trabalho compõe parte de uma pesquisa de dissertação defendida em 2017, intitulada “Possibilidades
formativas no PIBID-UFMT: investigando práticas transcriadoras na formação do professor de filosofia”. O
recorte agencia conceitos potentes na filosofia de Gilles Deleuze e propõe pensar uma Teoria da criação sob o
prisma da Filosofia da Diferença. Para tal intento foi utilizada a pesquisa bibliográfica. É partir de Deleuze com
sua crítica à Filosofia da Representação, que se procurou elencar conceitos para pensar aquilo que é a mais nobre
tarefa do pensamento: sua função criadora. No entanto, esse modelo de Representação marcou de modo
hegemônico o Ocidente com referenciais de modelo, identidade, imutabilidade, semelhança, essências
verdadeiras e de aversão a tudo que não contemple esses arquétipos, excluindo assim todo devir. Mas Deleuze
propõe apostar na Diferença, um modo de pensar que não é tolerante com pressupostos, que não segue modelos,
mas que se comporta como devir, como produção de novas possibilidades. Essas duas formas de pensamento são
encontradas principalmente em três obras do filósofo: Nietzsche e a Filosofia (1976), Proust e os signos (1987), e
em Diferença e Repetição (1988). Já que pensar não é um ato de recognição, não é conformidade entre o
pensamento e o que está fora dele, então uma Teria da Criação procura produzir a diferença que não é
complacente com modelos, mas que produz uma singularidade por meio da repetição.
Palavras-chaves: Filosofia da Diferença. Repetição. Deleuze. Teoria da criação.

1 Introdução
Neste artigo almejamos pensar uma Teoria da Criação na Filosofia da Diferença por
meio da crítica que Deleuze faz à Filosofia da Representação, uma concepção de mundo que
impede o pensamento de criar novas possibilidades. A partir desse exame analisaremos alguns
conceitos e posturas deleuzianos que nos possibilitam pensar uma teoria pela ótica da criação.
Situando no tempo esses aportes teóricos, pontuamos o século XX como consolidação para
pensar a diferença com os filósofos Nietzsche, Deleuze, Guattari, Foucault, Derrida dentre
outros. Pensadores esses que rejeitam uma verdade estabelecida e como correspondência ao
real, questionam a noção de sujeito racional, autocentrado. E é em Deleuze com sua crítica
uma Filosofia da Representação (mantém o pensamento em uma mera função de recognição)
que ele construirá sua filosofia sobre a perspectiva inventiva, da diferença, impulsionando o
pensamento para sua função mais digna que é a criação de conceitos.
O referencial teórico dessa pesquisa situa-se no arcabouço da Filosofia da Diferença,
que rejeita as formas estratificadas de conceber o mundo, os referenciais de identidade e a
representação que impedem o pensamento de criar intensidades criativas e inovadoras. É
ancorada por Gilles Deleuze que a pesquisa busca propor uma teoria da criação na diferença.
Para ele a filosofia inventa e fabricar conceitos. (DELEUZE; GUATTARI, 2010).
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Uma pesquisa da diferença cria linha de fuga e de intensidade que rompe com a ideia
de cientificidade moderna, com regras rígidas de produção de conhecimento, com a concepção
de uma verdade única, imutável, e uma investigação sobre a ótica da neutralidade. Numa
perspectiva nietzschiana, põe-se em xeque a concepção de ciência e verdade imutável,
previsível, una, universal. Com isso a diferença, a singularidade é privilegiada em detrimento
da identidade.
2 Situando historicamente o campo epistemológico da criação
Há um esforço do pesquisador em traduzir esse conhecimento ao leitor, uma vez que a
escrita deleuziana é rebelde, seus textos são herméticos, de difícil compreensão como bem
apontou Marton. (2012). Deleuze procurou escapar da tradição, uma vez que a filosofia
francesa sempre foi marcada por um certo apego ao historicismo21, como bem lembrou em
Conversações. (DELEUZE, 1992).
No século XX, duas correntes filosóficas marcaram a cena da filosofia francesa. A
filosofia da vida nas abordagens de Henri Bergson (1859-1941) e uma filosofia que procurava
transcender este mundo através do método Edmund Husserl (1859-1938). Este último
pensador com a Fenomenologia, marcou bem o pensamento francês a ponto de influenciar
Jean-Paul Sartre (1905-1980) e Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Mas enquanto Ponty
procurou trabalhar uma fenomenologia do corpo, Sartre se ateve a uma fenomenologia da
consciência. (GALLO, 2008).
Há um grupo de pensadores franceses do século XX que se caracteriza pela ― ‗rejeição
mais ou menos explícita da tradição racionalista das Luzes‘ e por ‗um relativismo cognitivo e
cultural que trata as ciências como narrativas ou construções sociais‖. (CUSSET, 2008, p.14).
São eles: Gilles Deleuze (1925-1995), Jacques Derrida (1930-2004), Félix Guattari (19301992), Michel Foucault (1926-1984), Jacques Lacan (1901-1981), Jean-François Lyotard
(1924-1998), Jean Baudrillard (1929-2007), Luce Irigaray (1930), Bruno Latour (1947),
Michel Serres (1930), Paul Virilio (1932), Julia Kristeva (1941).

21

Historicismo entendido como fazer História da Filosofia, apenas redizer o que os filósofos pensaram. Assim,
de certo modo fugindo de uma tradição racionalista, Deleuze propõe pensar por conta própria como Nietzsche o
inspirou: ―Ele dá um gosto perverso [...]: o gosto para cada um dizer coisas simples em nome próprio [...]‖.
(DELEUZE, 1992, p.15). Deleuze ―gostava dos autores que tinham o ar de fazer parte da história da filosofia,
mas que se escapavam por um lado ou por todos os lados‖ (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 13).
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A partir de 1968, a filosofia de Nietzsche, levada por Pierre Klossowski (1905-2001)
aos franceses, lançaria intempestivos ventos a essa época, influenciando pensadores como
Gilles Deleuze, Jacques Derrida (1930-2004), Michel Foucault, Jean-François Lyotard.
Embora esses pensadores sejam contra modelos, categorização, e jamais tenham atribuído
para si alguma classificação, eles são considerados como pós-estruturalistas22. Michel Peters
no seu livro, Pós-estruturalismo e filosofia da diferença – uma introdução, enfatiza que esses
pensadores rejeitam as ideias de pensar a verdade como correspondência ao real, do sujeito
racional, autocentrado, de critérios universais para o conhecimento (PETERS, 2000). Embora
trabalhem com a ideia da diferença, cada um a opera sob uma perspectiva peculiar.
3 Crítica deleuziana à filosofia da representação: caminhos para a diferença

“Pensar é criar, não há outra criação, mas criar
é, antes de tudo, engendrar, "pensar" no
pensamento”.
(Deleuze)
Deleuze entende a filosofia como processo de criação. Essa criação não se confunde
com a arte, e muito menos com a ciência. Ela é bem específica: criação de conceitos, na
medida em que ―a filosofia é a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos‖. (DELEUZE;
GUATTARI, 2010, p. 8).
Essa postura de uma filosofia entendida como mobilidade, devir, transformação,
invenção, é resultado de todo um trabalho de análise e crítica à história da filosofia, ao que ele
denominou de Filosofia da Representação. Essa filosofia, de matriz platônica, marcou de
modo hegemônico o Ocidente com referenciais de modelo, identidade, imutabilidade,
semelhança, essências verdadeiras e de aversão a tudo que não contemple esses arquétipos,
excluindo assim todo devir, toda diferença. Deleuze defendeu uma filosofia fundamentada na
diferença, e não na identidade e, portanto, que não se coaduna com a representação.
Reconhecendo o pensamento como recognição, essa filosofia impede que o pensamento
filosófico exerça sua função mais nobre e intensa, que é a de criar conceitos.

22

―Discordo abertamente, portanto, daqueles que se apressam em falar em ‗pós-estruturalismo‘ ou em abarcar
quase tudo sob o epíteto de ‗pós-modernismo‘. De um lado porque o prefixo ‗pós‘ designa apenas posterioridade
temporal, e aí caímos na obviedade: claro que absolutamente tudo o que foi produzido posteriormente ao
estruturalismo é ‗pós-estruturalismo‘, mas isso é muito pouco para delimitar um esforço de pensamento e
produção conceitual; de outro lado porque o pós-modernismo, se é que podemos, de fato, falar em algo assim,
seria também um termo excessivamente vago para designar esforços de pensamento‖. (GALLO, 2008, p.30).

3465

No conjunto dos escritos de Deleuze encontramos três obras que abordam essas duas
formas de pensamento. A primeira é Nietzsche e a Filosofia (1976), onde, no capítulo 3, ele
trata da Nova imagem do pensamento. Na conclusão da parte I de Proust e os signos (1987),
investiga sobre ―A imagem do pensamento‖, e em Diferença e Repetição (1988), no Capítulo
3 aborda acerca de ―A imagem do pensamento‖. Assim, a imagem do pensamento (filosofia da
representação) que se apresenta como dogmática, como moral, pois julga a realidade a partir
de modelos preestabelecidos e imutáveis, se contrapõe ao pensamento sem imagem ou nova
imagem do pensamento que prioriza a diferença, a singularidade, a potência criativa do
pensamento.
A ideia de uma filosofia da representação já se encontrava desde os pré-socráticos,
que buscavam o fundamento e a origem de todas as coisas, ou seja, defendiam que existia na
natureza uma arché, um princípio fundante que dá existência aos seres. Assim, a indagação
que funda a história do ocidente: o que é isto?, permite acessar o mundo, e tem sua resposta no
conhecer a essência dos seres.
O conceito de essência, na filosofia da representação, traduz a ideia de identidade,
pois a essência é aquilo que faz algo ser idêntico a si mesmo e diferente de outro. É justamente
a essa ideia de identidade imutável e una que Deleuze dirige sua crítica, uma censura que recai
sobre a história da filosofia, que, por categorias, divide a realidade entre Ser e Não-Ser
(Parmênides), mundo sensível e inteligível (Platão), e negação da negação (Hegel).
A crítica que Deleuze faz à filosofia é o fato de ela ter feito do pensamento um ato de
recognição23, enclausurando seu poder de criação e sendo complacente com os valores do
Estado e da Igreja. Assim, ―impedindo o exercício de sua natureza criativa e absolutamente
insubordinada, a filosofia fez do pensamento um ‗bom moço‘, sempre complacente com as
tolices do mundo‖. (SCHÖPKE, 2012, p. 29).
Apontamos algumas ideias da crítica deleuziana operadas na filosofia ocidental e que
perpassa toda sua obra.
1) O filósofo concebe uma filosofia que não se amarra em modelos e nem em
pressupostos e, por isso mesmo, está em constante devir e reformulação. Um problema muito
delicado no começo da filosofia, segundo Deleuze, foi o de eliminar os pressupostos. O fazer
filosofia está condicionado à eliminação dos pré-conceitos, ―pois começar significa eliminar

23

Com esse conceito podemos entendê-lo como apenas uma conformidade entre o que está fora do pensamento e
o próprio pensamento. Assim, há apenas um reconhecimento, sem produção de algo novo.
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todos os pressupostos‖. (DELEUZE, 2006, p. 128). É em Nietzsche que Deleuze encontra o
melhor intercessor para esse desacordo de uma imagem pré-filosófica, de uma luta rigorosa
contra a não-filosofia.
Ele é o Intempestivo, nem temporal e nem eterno. Ah! Chestov e as questões que ele
sabe levantar, a má vontade que ele sabe mostrar, a impotência para pensar que ele
coloca no pensamento, a dupla dimensão que ele desenvolve em suas exigentes
questões concernentes ao mais radical começo e à mais obstinada repetição.
(DELEUZE, 2006, p.129).

Nessa perspectiva não há verdades imutáveis nem fatos eternos como bem lembrou
Nietzsche. O problema como combustível do pensamento, não é comprazente com modelos
prontos ou até mesmo oriundos da recognição de modelos pré-fabricados. A filosofia
deleuziana, longe de ser estática, dogmática, estatutária, é um pensamento contra toda forma
de identidade, portanto, amiga do devir.

Eu faço, refaço e desfaço meus conceitos a partir de um horizonte movente, de um
centro sempre descentrado, de uma periferia sempre deslocada que os repete e os
diferencia. Cabe à Filosofia moderna sobrepujar a alternativa temporal-intemporal,
histórico-eterno, particular-universal. Graças a Nietzsche, descobrimos o
intempestivo como sendo mais profundo que o tempo e a eternidade: a Filosofia não
é Filosofia da História, nem Filosofia do eterno, mas intempestiva, sempre e só
intempestiva, isto é, ‗contra este tempo, a favor, espero, de um tempo que virá‘.
(DELEUZE, 2006, p. 9).

2) O autor de Diferença e Repetição (2006) também elabora uma crítica à filosofia da
representação, que reduz a diferença ao Uno e ao Mesmo. O pensamento deve ser libertado da
hegemonia da identidade. É justamente no capítulo III deste mesmo livro que o filósofo
objetiva desconstruir o que ele denomina Imagem dogmática do pensamento, sustentada na
ideia de representação, ou seja, a conformidade de um dado objeto representado à ideia.
O termo ―‗representação‘ é um vocábulo, de origem medieval, que indica a imagem
ou ideia (ou ambas as coisas) de um objeto de conhecimento qualquer. ―Num certo sentido,
representar é pôr sob os olhos alguma coisa, mas é também tornar presente ao espírito algo que
já esteve presente aos nossos sentidos‖. (SCHÖPKE, 2012, p.39). Nessa imagem, o ato de
pensar se reduz a um reconhecimento entre aquilo que está fora do pensamento e o próprio ato
de pensar. Ou seja, pensar é uma conformidade entre o pensamento e a coisa representada. É o
que a expressão aristotélica-tomista preconizou até ser questionada por Nietzsche e Deleuze:
adaequatio intellectus et rei (adequação entre intelecto e coisa). A verdade e o pensar
estariam numa conformidade entre o intelecto e a coisa. Longe disso, o pensar não é a
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representação que um sujeito faz de um objeto, uma vez que ―o sujeito e o objeto oferecem
uma má aproximação do pensamento. Pensar não é nem um fio estendido entre um sujeito e
um objeto, nem uma revolução de um em torno do outro‖. (DELEUZE; GUATTARI, 2010,
p.103). “No pensamento como representação, o mundo não se move, nada se cria, não há
invenção. Nada difere, nem devém. Não há diferença nem devir. É pura identidade‖.
(TADEU; CORAZZA; ZORDAN, 2004, p. 180).
A representação subordina a diferença ao quádruplo cambão: identidade do conceito;
oposição na determinação do conceito; analogia no juízo, e semelhança no objeto. Assim, a
representação não é capaz de pensar a diferença em si mesma e a ―repetição para si mesma,
pois esta só é apreendida através da recognição, da repartição, da reprodução, da semelhança,
na medida em que elas alienam o prefixo RE nas simples generalidades da representação‖.
(DELEUZE, 2006, p.136). Cabe então, segundo o filósofo, eliminar a filosofia da
representação. Deste modo, ―tirar a diferença de seu estado de maldição parece ser, assim, a
tarefa da filosofia da diferença‖. (DELEUZE, 2006, p.38).
3) Deleuze também promove a heterogeneidade do pensamento ao defender o
abandono de uma imagem dogmática e homogênea do pensamento. Não é mais possível
pensar somente a partir da filosofia. O pensamento encontra ressonâncias de criação na ciência
e nas artes, como pintura, literatura, cinema e teatro. Visto como heterogêneo, seu pensamento
contempla não apenas a filosofia moderna, mas as de épocas diferentes. Sua vasta produção
aborda estudos monográficos de filósofos como: ―Lucrécio, Leibniz, Espinosa, Hume, Kant,
Nietzsche, Bergson, Foucault… Outros dizem respeito a pensamentos não filosóficos: Proust,
Sacher-Masoch, Zola, Kafka, Melville, Whitman, Tournier, Carmelo Bene, Beckett, Francis
Bacon, e o cinema‖. (MACHADO, 2010, p. 11). Para Deleuze, entre arte, filosofia e ciência
não há nenhum privilégio de uma sobre as outras, pois as três são criadoras: a filosofia cria
conceitos, a arte, afetos, e a ciência, funções. O importante, para Deleuze, é a relação, a
aliança da filosofia com esses saberes com o intuito de criar novas possibilidades de conhecer,
novas formas de pensar.
[...] assim, quando sua filosofia se põe em relação intrínseca com saberes de outros
domínios — com outros modos de expressão —, o objetivo não é fundá-los, justificálos ou legitimá-los, mas estabelecer conexões ou ressonâncias de um domínio a outro
a partir da questão central que orienta suas investigações: ‗o que significa pensar?‘,
‗o que é ter uma ideia?‘ na filosofia, nas ciências, nas artes, na literatura.
(MACHADO, 2010, pp. 12-13).
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A filosofia, dialogando e experimentando outros saberes, potencializa seu modo de ser,
revitaliza um saber que, segundo Deleuze, ficou por muitos séculos aprisionado na
representação e, por consequência, confundia o ato de pensar com reconhecer e identificar.
Para Deleuze, o velho estilo na filosofia não tem mais sentido. Novas intensidades, novas
estepes são necessárias ao pensamento nômade: ―A pesquisa de novos meios de expressão
filosófica foi inaugurada por Nietzsche e deve prosseguir, hoje, relacionada à renovação de
outras artes, como, por exemplo, o teatro e o cinema‖. (DELEUZE, 2006, p. 10). O
pensamento vai ser novo quando a nutrição for nova. Essa nutrição estrangeira deve provocar
reverberação de intensas trocas.
Assim, a filosofia, a arte e a ciência entram em relações de ressonância mútua e em
relações de troca, mas a cada vez por razões intrínsecas. É em função de sua
evolução própria que elas percutem uma na outra. Nesse sentido, é preciso considerar
a filosofia, a arte e a ciência como espécies de linhas melódicas estrangeiras umas às
outras e que não cessam de interferir entre si. (DELEUZE, 1992, p. 156).

4) Por fim, a noção de sujeito moderno, autocentrado e autoconsciente é posta em
xeque. A modernidade forjou, a partir do Humanismo e do Iluminismo, a ideia de sujeito
como uma unidade evidente, como aquele que se autorregula, autodetermina, consciente e
responsável por suas ações. Diferente disso, o sujeito é visto não mais como uma identidade
definida, acabada, como um ser dado. Não é mais matriz do pensamento e da ação, construídas
a partir de uma concepção cartesiana-kantiana, mas um ser que se constitui nas experiências,
no heterogêneo onde se singulariza: ―O ‗eu‘ não designa um sujeito universal, mas um
conjunto de posições singulares ocupadas num Fala-se/Vê-se, Combate- se, Vive-se‖.
(DELEUZE, 2005, p. 23). Recorrendo a Foucault sobre a constituição do sujeito, Deleuze
afirma que existem forças (o fora) que passam a fazer parte do (lado dentro) sujeito, atribuindo
certa singularidade.

Eis o princípio geral de Foucault: toda forma é um composto de relações de forças.
Estando dadas forças, perguntar-se-á então primeiramente com que forças de fora
elas entram em relação e, em seguida, qual a forma resultante. [...] Pode-se já prever
que as forças, no homem, não entram necessariamente na composição de uma formaHomem. Mas podem investir-se de outra maneira, num outro composto, numa outra
forma: mesmo se considerarmos um curto período, o Homem não existiu sempre, e
não existirá para sempre. Para que a forma-Homem apareça ou se desenhe é preciso
que as forças, no homem, entrem em relação com forças de fora muito especiais.
(DELEUZE, 2005, p. 132).

Na obra Empirismo e subjetividade (2001), Deleuze aponta que a subjetividade é
construída na experiência social, não sendo assim a subjetividade teórica, mas prática, acerca

3469

de um sujeito que se constitui a partir das circunstâncias, da singularidade: ―O sujeito se
constitui no dado. Se o sujeito se constitui no dado, somente há, com efeito, sujeito prático‖.
(DELEUZE, 2001, p. 98). O pós-estruturalismo, que de certo modo influenciou pensadores
como Deleuze, ―enfatiza a construção discursiva do eu – sua corporeidade, sua temporalidade
e sua finitude, suas energias inconscientes e libidinais – e localização histórica e cultural do
sujeito‖. (PETERS, 2000, p. 36).
Quando Deleuze elabora uma crítica aos pressupostos da filosofia, quando é mordaz à
representação que reduz o pensamento à conformidade e à identidade, ao instaurar a
heterogeneidade do pensamento e colocar em xeque a concepção de sujeito moderno, ele fará
uma revisão corrosiva da filosofia por meio do conceito de diferença e seu consequente
correlato, a repetição. Essas questões desafiam Deleuze no intuito de: ―Lutar contra toda forma
de moral que invadiu o pensamento; lutar sobretudo contra as ideias de transcendência e de
verdade absoluta‖. (SCHÖPKE, 2012, p. 29).
4 Diferença e repetição

“Repetir repetir – até ficar diferente. Repetir é
um dom do estilo”.
(Manoel de Barros)
Mas o que está por trás dos conceitos diferença e repetição tão presentes na obra de
Deleuze? Carregariam, eles, ideias aparentemente tão simples e autoevidentes? Teriam esses
conceitos, ideias tão potentes e ricas de significados que transportariam em si uma força que
pudesse mobilizar toda uma nova forma e proposta de pensar? Procuraremos fornecer pistas
sobre essas indagações.
Quando pensamos em diferença, o senso comum traduz como aquilo que faz algo ser
diferente de outro, aquilo que faz com que algo não seja outro, que distingue uma coisa de
outra. Daí expressões como: ―ninguém é igual, todos são diferentes‖, ―ser diferente é normal‖,
―Ribas é diferente de James‖. O Dicionário UNESP do português contemporâneo define
diferença como: 1-Falta de igualdade, 2-Disparidade, distinção; 3-Divergência, desarmonia.
(BORBA, 2012, p. 438).
O verbete repetição: significa 1-ação de repetir; 2-reprodução; 3-nova ocorrência; 4figura pela qual uma palavra ou frase é repetida para dar mais ênfase ou energia à expressão;
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reiteração. (BORBA, p. 1205). Entende-se repetição como fazer o mesmo muitas vezes, não
renovar. Não é disso que se trata esses conceitos em Deleuze. Na introdução de sua obra
Diferença e repetição, ele assim esclarece:

A repetição não é a generalidade. De várias maneiras deve a repetição ser distinguida
da generalidade. Toda fórmula que implique sua confusão é deplorável, como quando
dizemos que duas coisas se assemelham como duas gotas d'água ou quando
identificamos ―só há ciência do geral‖ e ―só há ciência do que se repete‖.
(DELEUZE, 2006, p. 11).

A repetição não deve ser confundida com a generalidade da ciência. E o que fazemos
quando generalizamos? Reunimos em uma categoria ou em um grupo seres particulares com
certas características semelhantes que, por sua vez, se submetem a uma mesma lei. A
generalidade é uma ―operação mental que consiste em estender a toda uma classe de seres ou
de fenômenos aquilo que é constatado em alguns seres: é assim que se formam os conceitos
empíricos‖. (JAPIASSU; MARCONDES, 2008, p. 120). Deste modo, todos os indivíduos
particulares que se distinguem dos outros seres por possuírem fecundação interna e glândulas
mamárias são identificados e, por consequência, igualados na categoria de mamíferos. Bem
criticou Nietzsche que esse processo tende a igualar o não igual, eliminando as diferenças
individuais, as singularidades: ―Todo conceito nasce por igualação do não-igual. Assim como
é certo que nunca uma folha é inteiramente igual a uma outra, é certo que o conceito de folha é
formado por arbitrário abandono dessas diferenças individuais, por um esquecer-se do que é
distintivo‖. (NIETZSCHE, VM, §1).
Segundo Nietzsche esse igualar o diferente desperta para a representação ao sugerir
que exista uma folha primordial (a folha), um modelo da qual todas as demais derivariam. A
generalização exclui o que é estranho na medida em que procura tratar todos os
dessemelhantes de forma igual e por isso mesmo, essa representação não apreende o que há de
singular em cada ser. Na visão de Monteiro (2006, p. 105), ―o esforço de conceituar seria uma
espécie de aterramento planiforme tornando iguais os diferentes‖. Para Deleuze, ―A
generalidade exprime um ponto de vista segundo o qual um termo pode ser trocado por outro,
substituído por outro‖. (DELEUZE, 2006, p.11). Na afirmação ―todo felino é mamífero‖, se
trocarmos o termo felino por onça, estaremos ainda na esfera da generalidade, pois o termo
felino iguala todos os desiguais (onça, gato, jaguatirica, leão, leopardo, etc.) na categoria
mamífero, assim como os mesmos desiguais são incorporados no grupo dos felinos.
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No entanto, a repetição não está ligada à generalidade, à reprodução do mesmo, do
semelhante, mas à produção do singular, do diferente, uma vez que ―a repetição concerne a
uma singularidade não trocável, insubstituível‖. (DELEUZE, 2006, p. 11). Para Deleuze, o que
importa não é a generalidade resultado do agrupamento de seres distintos em uma mesma
categoria por uma suposta identidade que elimina o díspar para conservar uma semelhança; é
antes de tudo o que se tem de diferente, de singular.
A diferença pura ―não é algo que se apresenta nos corpos como uma marca visível,
isto é, ela não é algo palpável como uma propriedade ou um acidente‖. (SCHÖPKE, 2012, p.
51). A diferença, em si, é pensada a partir da singularidade, enquanto a generalidade é pensada
a partir da particularidade. ―Só há sentido em falar da repetição daquilo que é absolutamente
singular. E o singular é diferença pura‖. (SCHÖPKE, 20012, p. 36). O singular é entendido
como aquilo que é único, e insubstituível, enquanto que o particular se refere à especificidade
de cada ser submetido às leis da natureza, como a de gênero e espécie. Enquanto o particular
pode ser substituído por termos equivalentes, na generalidade, o singular pode ser apenas
repetido. Deve estar claro:
Se a repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade contra o
geral, uma universalidade contra o particular, um relevante contra o ordinário, uma
instantaneidade contra a variação, uma eternidade contra a permanência. Sob todos
os aspectos, a repetição é a transgressão. Ela põe a lei em questão, denuncia seu
caráter nominal ou geral em proveito de uma realidade mais profunda e mais
artística. (DELEUZE, 2006, p. 12).

A transgressão aqui é vista como desmoronamento daquilo que está posto e acabado.
Violação daquilo que se impõe como poder instituído, como verdade inquebrantável.
Transgressão contra a ideia da repetição do mesmo, pois a única repetição presente é a da
diferença que cria uma singularidade de produção do novo, fluidez de possibilidades,
repetições criativas, dispositivos transgressores de criações.
A filosofia da representação exclui a diferença ao subjugá-la à identidade. Na História
da Filosofia, isso se deu em Parmênides, ao desvalorizar o não-ser; em Platão, ao desprezar o
simulacro, decadência da cópia em detrimento do modelo; e em Hegel, quando o negativo que
só se realiza no interior da afirmação, ―estendendo-se à fenomenologia, que permanece com a
dicotomia entre mundo-aí e mundo da vida‖. (GALLO, 2008, p. 32).
Por isso, a tarefa da filosofia da diferença, segundo Deleuze é pensar a diferença em si
mesma, sem mediação. Para ele, a verdadeira distinção do platonismo não é revelada na
divisão entre o mundo modelar e o mundo das cópias, mas na demarcação entre as cópias
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bem-fundadas e as cópias mal-fundadas (‗os simulacros‘) (SCHÖPKE, 2012). Há uma
mudança de natureza de modelo-cópia, para cópia-boa e má-cópia em relação ao idêntico, ao
modelo ideal.

[...] ela não é entre o original e a imagem, mas entre duas espécies de imagens. Ela
não é entre o modelo e a cópia, mas entre duas espécies de imagens (ídolos), cujas
cópias (ícones) são apenas a primeira espécie, sendo a outra constituída pelos
simulacros (fantasmas). A distinção modelo-cópia existe apenas para fundar e aplicar
a distinção cópia-simulacro, pois as cópias são justificadas, salvas, selecionadas em
nome da identidade do modelo e graças a sua semelhança interior com este modelo
ideal. A noção de modelo não intervém para opor-se ao mundo das imagens em seu
conjunto, mas para selecionar as boas imagens, aquelas que se assemelham do
interior, os ícones, e para eliminar as más, os simulacros. Todo o platonismo está
construído sobre esta vontade de expulsar os fantasmas ou simulacros. (DELEUZE,
2006, p. 125).

O simulacro é o que não se coaduna com o modelo, com a identidade, não possui
semelhança com o original. É aquilo que é estranho, desviado da forma ideal, é o diferente
transgressor, o contrário do padrão posto como essência imutável, como verdade a ser seguida
e copiada. Quando a vontade platônica tenta exorcizar o simulacro, acarreta na submissão da
diferença. (DELEUZE, 2006). Mas o simulacro é o díspar transgressor. ―Não é próprio do
simulacro ser uma cópia, mas reverter todas as cópias, revertendo também os modelos: todo
pensamento torna-se uma agressão‖. (DELEUZE, 2006, p. 9). Como todo dissonante, o
simulacro-diferença é lançado no ostracismo do ―nos abismos dos oceanos mais profundos‖, e
como uma ―imagem demoníaca, destituída de semelhança‖ é exorcizada pela imagem de um
Deus-Identidade. Seu caráter transgressor e agressivo é reprimido. Sendo que ―o que é
condenado no simulacro é o estado das diferenças livres oceânicas, das distribuições nômades,
das anarquias coroadas, toda esta malignidade que contesta tanto a noção de modelo quanto a
de cópia‖. (DELEUZE, 2006, p. 250).
Para que a diferença possa ser pensada em si mesma e não mediatizada, é preciso que
ela não seja relacionada com o idêntico. Assim, ―reverter o platonismo significa o seguinte:
recusar o primado de um original sobre a cópia, de um modelo sobre a imagem. Glorificar o
reino dos simulacros e dos reflexos‖. (DELEUZE, 2006, p. 71). O mundo moderno é o mundo
dos simulacros (DELEUZE, 2006, p. 8), é o mundo profundo da diferença e da repetição:
―Restaurar a diferença no pensamento é desfazer este primeiro nó que consiste em representar
a diferença sob a identidade do conceito e do sujeito pensante‖. (DELEUZE, 2006, p. 250).
5 Considerações
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O filósofo não é alguém que encontra e descobre, ele inventa. Essa ideia de Gilles
Deleuze e Felix Guattari concebe a filosofia como atividade criadora. Por isso mesmo o pensar
não é reprodução. Não é uma recognição a partir de um referencial imutável e inquestionável
e, portanto dogmático. Essa nova concepção é tão insurgente que nos propõe a pensar na
constituição de um sujeito que se constrói por meio das diversas situações e desafios da
história e do meio social. Questiona deste modo a Representação, a recognição, modos de
pensar em que não há busca, não há movimento, pois existe apenas uma conformidade entre o
que está fora e dentro do pensamento. Mas Deleuze substitui essa imagem do pensamento por
um pensamento sem imagem, um pensamento da diferença que valoriza o singular, que abre
brechas a outras conexões como a arte e a ciência. Se não abandonarmos a filosofia da
representação, não teremos condições de propor nenhuma forma alternativa de pensar, pois um
pensamento pautado na identidade, na representação trai profundamente o que significa
pensar, alienando a diferença e a repetição.
O ato de pensar para Deleuze também é criação. Mas esse pensamento não pode ser
tolerante com modelo que impedem a possibilidade de criação, mas deve procurar produzir a
diferença, por meio da singularidade. Essa ousadia é tão revolucionária e potente que permite
a cada, indivíduo adotar uma perspectiva de pensamento e ação criadora.
Ao estilo deleuziano, essa pesquisa procurou produzir uma teoria estrangeira dentro da
própria linguagem filosófica tradicional aos criar monstros e aversões que irrompessem com
as formalidades cristalizadas pelo pensamento da representação, produzindo a diferença.
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―SEM MÚSICA A VIDA SERIA UM ERRO‖: A MÚSICA COMO
POSSIBILIDADE DO FILOSOFAR EM SALA DE AULA.
Deyvison Ronny da Silva Lopes – (PPGFIL/PROF-FILO UFMT) – deyvison_ronny@yahoo.com.br
Resumo
Nesse trabalho se problematiza e busca fazer algumas reflexões sobre o Ensino de Filosofia no Ensino Médio e
as principais dificuldades observadas. O nosso objeto de trabalho se dará no sentido de propor um meio para
levar a cabo a tarefa de ―ensinar Filosofia‖ no ensino médio utilizando a Música. A metodologia que será
utilizada será a produção de uma unidade didática utilizando canções do cancioneiro popular brasileiro como
elemento sensibilizador para introduzir os estudantes do ensino médio à Filosofia demostrando como a
linguagem musical pode ser uma aliada nessa tarefa não muito simples que é a de ensinar Filosofia no Ensino
Médio.
Palavras-Chaves: Filosofia, Ensino de Filosofia, Música.

Introdução
O nosso objeto de trabalho se dará no sentido de propor um meio para levar a cabo a
tarefa de ―ensinar Filosofia‖ no ensino médio utilizando a Música. Obviamente não é
necessário dizer, que uma realidade de uma escola nem sempre é igual à de outra. Até mesmo
numa mesma escola podem existir turmas com realidades diferentes e turnos com realidades
distintas. Sendo assim um único recurso didático pode ser eficaz em alguns casos e
insuficiente em outros. Portanto, é conflitante pensar que um livro didático ou qualquer outro
recurso atenderá todas as demandas num país extenso e multifacetado culturalmente como o
Brasil. Se o professor de Filosofia, de fato estiver comprometido com o ensino terá que
encontrar uma maneira adequada de tornar a arte de despertar o interesse pelo pensar que se
adapte a sua realidade, ainda que isto lhe custe esforços em pesquisa, planejamento e exija
uma dose extra de criatividade.
Ao longo da história da Filosofia, os mais variados filósofos se pronunciaram a
respeito da Música. Platão, no livro III de A República, dedica-se a um dialogo entre Sócrates
e Glauco sobre a educação musical como algo importante na educação dos jovens. Até ―o
prazer mais intenso e mais ardente, o sexual se torna moderado e harmonioso com a educação
através da Música‖ ( 2006, p. 156). A mesma consideração será dada na obra de Aristóteles,
onde este apresenta em seu livro A Política, um capítulo sobre a Música que é dedicado à
educação, nessa passagem Aristóteles exalta a importância da Música na formação educativa
dos jovens afirmando que ―a Música tem o poder de formar a personalidade‖ (1963, p.206,
§1). Na Grécia antiga a Música sempre esteve presente na sociedade seja nas atividades
pastoris e domésticas ou nas liturgias populares como nos ditirambos de Dionísio, assim como
no teatro, a arena onde os gregos expressavam seu amor pelas musas inspiradoras de suas
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canções, comédias e tragédias. Um exemplo da adoração a musicalidade que os gregos
possuíam está na peça de Eurípides, As Bacantes, que logo em seu párodo, após a fala
apaixonada de Dionísio que anuncia sua vingança contra aqueles que duvidam de sua
divindade e da honestidade de sua mãe, evoca as suas bacantes a seduzirem e a entorpecerem
os alvos de sua fúria com sua Música, é nessa hora que ―Entra o coro das Bacantes, envergando
peles de gamo, coroadas de hera e de serpentes, agitando os tirsos e os tamboris, tocando flauta e
dançando ao som destes instrumentos‖ (2011).

Bem mais adiante encontramos filósofos apaixonados pela Música como
Schopenhauer que afirma que A Música é um exercício de metafísica inconsciente, no qual o
espírito não sabe que está a fazer Filosofia. Para ele a Música age no sujeito de uma maneira
intensa, rápida, infalível e possui uma linguagem de aspecto universal que excede os limites
da individualidade e atinge o âmago do ser. Por este motivo, Schopenhauer acredita que as
demais artes referem-se às sombras, às cópias das ideias; enquanto a Música refere-se ao
protótipo, à essência que é a própria vontade:
De modo algum a música é, como as outras artes, reprodução das ideias, mas
reprodução da própria vontade, cuja objetividade também são as ideias; por isso o
efeito da Música é tão mais poderoso e incisivo do que o das outras artes; pois
somente essas se referem à sombra, aquela porém à essência. (SCHOPENHAUER,
2000, p.105.)

Nesse mesmo sentido temos outro grande nome do pensamento, Nietzsche que por
meio de seus aforismos radicaliza e afirma que ―sem música a vida seria um erro‖ (2006). O
fato é que São vários os filósofos que dedicaram parte de seu tempo a escrever sobre o que a
Música representa para o homem adentrando ainda nas questões estéticas, criando teorias e
problematizações que merecem uma pesquisa à parte.
A Música talvez seja a forma de expressão mais usada e apreendida por nós. Desde os
tempos mais tenros ela se faz presente. Em nossa cultura possuímos os mais diversos gêneros
musicais, passando do clássico, erudito, barroco, pelo samba e bossa-nova, devido a isso o
cenário musical brasileiro é riquíssimo no sentido de fornecer tanto, grandes poesias, quanto
belos arranjos musicais que podem ser utilizados para o enriquecimento didático da aula de
Filosofia, levando o estudante a compreender e refletir melhor sobre as questões filosóficas
levantadas em sala. Não há como negar que a Música faz parte da vida. Ela transforma certas
atividades em algo deleitoso e é capaz de atenuar nossos cansaços deixando o ambiente
agradável para outros trabalhos: o que não encerra uma novidade visto que já vem sendo
usada assim há muito tempo por alguns psicoterapeutas. Por exemplo, podemos citar Freud
que em seu Projeto para uma psicologia científica, afirma que:
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Os investimentos da fala são formados pela associação de neurônios (memória) com
as representações sonoras, as quais se encontram diretamente associadas às imagens
motoras. O investimento nas imagens sonoras permite ao próprio ego reinvestir a
informação de descarga, possibilitando a passagem de quantidade que deixa traços
na forma de lembranças. (1996, p. 420.)

Portanto é mais do que claro que a Música perpassa a realidade humana em todas as
dimensões como a arte, a cultura a psicologia e a educação. Sendo assim, por que não usá-la
para fazer e ensinar Filosofia? Isso é possível? Porque recorreríamos à Música?
É necessário esclarecer, que, a Música, mesmo nestas condições, não visa substituir os
clássicos filosóficos e nem o livro didático, mais numa parceria aproximá-los da realidade do
educando. Tal como os textos da tradição filosófica não são dogmas, as letras das canções
também não são. Cada canção expõe um ponto de vista, em geral do compositor, que serve,
assim como os textos dos filósofos, de ponto de partida para uma reflexão e debate.
A Música em sala de aula é capaz de salvar as aulas da monotonia corroborando com
números menores de evasão escolar e melhores níveis de aprendizado. Poderá ainda facilitar o
acesso à cultura musical do país. Por fim, o que se pretende mesmo é ―tocar‖ o estudante e
por meio da Música, motivá-lo e facilitar o seu ingresso na atividade do filosofar.
Como já é sabido, com a lei 11.684/2008 o ensino de Filosofia no ensino médio se
torna obrigatório. Por ser ainda recente e não ter uma assimilação da importância da disciplina
por parte dos alunos. O professor da disciplina, sobretudo nas escolas da rede pública e em
populações mais carentes, se depara, em alguns casos, num cenário de total desinteresse pela
Filosofia. Este desinteresse parte de dois lados: dos alunos e da própria escola em certos
casos. De modo geral, com base em observações que podem não ser constatadas em outros
lugares, a falta de interesse surge por: preconceito em relação à disciplina, falta de preparação
do quadro docente e ausência de recursos pedagógicos facilitadores da prática docente.
Mediante a estas três dificuldades mencionadas acima, o professor precisa produzir
alguma coisa nos 40 minutos destinados às aulas de Filosofia. Neste contexto, como cativar o
aluno e fazer com que ele se interesse pela Filosofia em sala de aula? Aristóteles escreveu que
para a Filosofia acontecer é necessário que o homem ―se espante‖ com a realidade ou ainda
que algo lhe ―chame atenção‖. A gênese da Filosofia está na admiração como encontramos no
Livro A da Metafísica de Aristóteles ―Na verdade, foi pela admiração que os homens
começaram a filosofar‖ (2002). A Música poderá ―encantar‖ o estudante e despertar nele esta
admiração para a atividade filosófica. Isso será possível uma vez que ela traz algo do
cotidiano que nos pode ser útil na abordagem de temas estudados pela Filosofia.
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Por tudo isso, nossa proposta é usar letras de Músicas brasileiras, para provocar o
interesse e gosto pelas aulas de Filosofia por parte dos estudantes. A Música pode ser capaz
de criar uma aproximação do conteúdo filosófico com a vida. Não pecamos em usar Músicas
em sala de aula, pois a pedagogia nos incentiva a buscar práticas criativas e dinâmicas. Em
sua Pedagogia da autonomia (1996), Paulo Freire nos convida a exercer práticas pedagógicas
a partir da realidade do educando. Se a Música faz parte desta realidade não há problema
algum em trazê-la ao contexto escolar. O seu uso em sala de aula, além de gerar certa
―ludicidade‖ quer buscar também, o desenvolvimento de certas características como:
interpretação, senso crítico e elaboração de opiniões próprias, como são proposto nas
orientações curriculares para o ensino médio.
Há uma barreira a ser vencida entre os estudantes, o conteúdo e a linguagem da
Filosofia. Os jovens de hoje estão ligados à tecnologia e a cultura. Ao mesmo tempo, a
Música é um elemento de agregação desses jovens em diversas tribos urbanas. A Música vem
se apresentando com uma ferramenta importante no processo de ensino e de aprendizagem.
Precisamos compreender as dificuldades de comunicação e aceitação por partes dos
jovens do Ensino Médio para assimilar os conteúdos de Filosofia. Para muitos desses jovens a
Filosofia é algo distante e sem ligação com a sua realidade
O principal motivo para a pesquisa foi o interesse em propor o uso da Música
enquanto recurso e instrumento de ensino pode contribuir para facilitar o ensino de Filosofia
por parte dos professores e tornar a aprendizagem mais agradável por parte dos estudantes.
Uma das maiores dificuldades que encontramos, como professores de Filosofia
no Ensino Médio, é a questão da linguagem. Como se fazer entender por nosso público de
adolescentes e jovens, ligados a uma cultura da imagem, da Música, dos games e da Internet.
O intento de deflagrar um processo filosofante, porém, se faz ainda mais
problemático – diríamos quase dramático-, quando consideramos que o nosso
público é de adolescentes e jovens imersos em uma cultura de massa, bombardeado
por imagens que engolem apressados, sem nenhuma reflexão. A nossa sociedade,
rápida, descartável e consumista, não propicia a concentração mental necessária ao
ato filosófico então, como vencer esse abismo e fazer o jovem leitor se interessar
pela Filosofia? Como impedir que esta seja apenas letra morta, mas que tenha um
significado existencial, suscitando questionamentos em relação a nossa sociedade,
desinteressada em refletir sobre si mesma? Consideramos que a resposta está na
própria filosofia: tratando-a como um modo de questionar a existência do ser
humano, enraizado na realidade; superando a visão de descrição fria e monótona de
sistemas filosóficos difíceis, que não dialogam com as pessoas comuns
(INCONTRI; BIGHETO, 2010, p. 3-4).

Geralmente os professores de Filosofia no Ensino Médio têm três opções de
metodologia para trabalhar os conteúdos da disciplina em sala de aula. Pode-se adotar a
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abordagem histórica, a temática ou a problemática. No entanto, é claro que a segunda e a
terceira formas de apresentar a disciplina não pode prescindir de uma visão geral da história
da

Filosofia;

sem

a

qual

os

conhecimentos

filosóficos

ficaram

superficiais,

descontextualizados e sem sentido. Essa compreensão é defendida por Gilberto Cotrim ao
justificar seu livro Filosofia Temática assim, ―Filosofia Temática expõe grandes temas
filosóficos como: cultura, trabalho, ideologia, consciência crítica, teoria do conhecimento,
epistemologia, ética, política e estética‖ (2008, p.3). Além disso, na parte 2, intitulada
Grandes filósofos, o livro de Cotrim traz importantes referências sobre o pensamento dos
mais significativos filósofos ocidentais.
A opção pela abordagem temática da Filosofia, articulada com a história da Filosofia,
parece ser a mais adequada para o Ensino Médio. Portanto, o trabalho com Música em sala de
aula será realizado a partir dos temas filosóficos.
O ponto central da Filosofia parece ser o seu caráter de constante reflexão crítica da
realidade. Nesse sentido, o papel do professor de Filosofia é ajudar seus alunos a saírem do
mundo das aparências, do senso comum, da caverna, em direção ao mundo do conhecimento
racional (SAVIANI, 1989). Para isso, é necessário identificar o contexto social, político,
econômico e cultural em que estão inseridos os jovens educandos do Ensino Médio. Partindo
do cotidiano desses jovens, problematizar a realidade através de um debate construtivo. Mas
isso só será possível numa interação entre o professor e os alunos, que se estabelece por meio
de uma prática educativa dialética e dialógica. Esta prática educativa, por sua vez, tem como
base a compreensão de que somos seres em construção, portanto, seres inconclusos (FREIRE,
2003).
A aproximação dos temas filosóficos do cotidiano dos educandos, através da
linguagem dos jovens e da Música, apresenta-se como uma possibilidade metodológica no
despertar do interesse e contribui para diminuir o abismo existente entre os alunos, os
conteúdos da Filosofia e a linguagem dos professores como observam Incontri e Bigheto:
A Filosofia nasce sempre de questões radicais, que dizem respeito à humanidade
enquanto tal, e ninguém deveria se sentir excluído da capacidade de filosofar.
Assim, tratá-la em conexão com seus contextos históricos e, ao mesmo tempo, com
a atemporalidade de seus temas, sempre pertinentes ao ser humano, é uma forma de
aproximá-la das pessoas. É preciso mostrar, sobretudo ao adolescente e ao jovem,
que a filosofia tem perguntas e que procura respostas a respeito de problemas e
situações que são sempre atuais, que lhes tocam de perto. (2010, pp. 3-4)

A Música, como qualquer outra arte, acompanha historicamente o desenvolvimento da
humanidade. Antes mesmo do descobrimento do fogo, o ser humano já se comunicava por
meio de sinais e sons rítmicos. Como por exemplo, Bréscia no livro Educação Musical: bases
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psicológicas e ação preventiva. (2003), afirma que a Música está presente em quase todas as
manifestações sociais e pessoais do indivíduo desde os tempos mais antigos. Já Soares, diz
que a ―utilização da música como recurso didático foi uma constante [...] considerávamos
inovadora a análise de letras de música, e satisfatória a utilização do método ‗ouvir e
interpretar‖. (2008, p. 209)
Tais considerações nos levam a acreditar que a Música pode facilitar a compreensão
do estudante, pois estabelece empatia entre autor/compositor e o mesmo. A empatia é um
conceito que ocorre quando todos os sujeitos – compositores e alunos – se identificam com o
contexto histórico, passando a pensar historicamente e filosoficamente, ou seja, se colocando
no lugar do outro. Segundo Felgueiras:
A empatia está associada à simpatia, à projeção de sentimentos ou, mesmo, à
identificação com outros personagens [...]. Se empatia for entendida como uma
disposição para ter em conta os pontos de vista de grupos que, de um modo diferente
de nós, acreditaram, valorizaram e sentiram determinados processos ou eventos,
então, podê-la-emos também enquadrar, como alguns pretendem, nas atividades
cognitivas. (1994, p. 57)

Assim, é possível levantar a hipótese de que o estudante, nas situações em que a
Música é utilizada como recurso didático, se identifica com o assunto, podendo transformar
seus conceitos espontâneos em conceitos trabalhados de forma mais rigorosa e bem
fundamentada, tal quais os elementos do conhecimento científico. Por isso que Gardner no
livro Inteligências Múltiplas: a teoria na prática (1996), admite que a inteligência musical está
relacionada à capacidade de organizar sons de maneira criativa e da discriminação dos
elementos constituintes da Música.
Outra importância do uso da Música na educação é fornecida por Faria no livro A
Música, fator importante na aprendizagem (2001) quando este afirma que, para a
aprendizagem da Música, é muito importante, o aluno conviver com ela desde muito pequeno.
A Música quando bem trabalhada desenvolve o raciocínio, criatividade e outros dons e
aptidões, por isso, deve-se aproveitar esta rica atividade educacional dentro das salas de aula.
Já Snyders em A escola pode ensinar as alegrias da música? (1992) comenta que a
função mais evidente da escola é preparar os jovens para o futuro, para a vida adulta e suas
responsabilidades. Mas ela pode parecer aos alunos como um remédio amargo que eles
precisam engolir para assegurar, num futuro bastante indeterminado, uma felicidade bastante
incerta. A Música pode contribuir para tornar esse ambiente mais alegre e favorável à
aprendizagem, afinal ―propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a dimensão
essencial da pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam estimulados,
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compensados e recompensados por uma alegria que possa ser vivida no momento presente‖
(SNYDERS, 1992, p.14)
Nas obras do educador Paulo Freire, encontramos referências à adequação do
ambiente para o ensino.
Sonhamos com uma escola que, sendo séria, jamais vive sisuda. A seriedade não
precisa ser pesada. Quanto mais leve é a seriedade, mais eficaz e convincente é ela.
Sonhamos com uma escola que, porque é séria, se dedique ao ensino de forma não
só competente, mas dedicada ao ensino e que seja uma escola geradora de alegria. O
que há de sério, até de penoso, de trabalhoso, nos processos de ensinar e aprender,
de conhecer, é não transforma este ―que fazer‖ em algo triste. Pelo contrário, a
alegria de ensinar e aprender deve acompanhar professores e alunos em suas buscas
constantes. Precisamos é remover os obstáculos que dificultam que a alegria tome
conta de nós e não aceitar que ensinar e aprender são práticas necessariamente
enfadonhas e tristes. É por isso que eu falava de que o reparo das escolas,
urgentemente feito, já será a forma de mudar um pouco a cara da escola do ponto de
vista também de sua alma (FREIRE. P; 2000, p.37).

A escola que sempre foi o sonho de todos os educadores não é a que ocorre hoje,
principalmente pelo fato das instituições de ensino, muitas vezes carregar consigo um
sinônimo de repressão. Muitos são os jovens e adultos que quando são alunos, já possuem
uma história de exclusão e chegam muitas vezes na escola com indisposição para uma
participação positiva em aula, que o levaria a um melhor aproveitamento escolar. Se isso
ocorre, e há formas comprovadas de reduzir a agressividade, porque não usá-las.
―É fundamental manter um ambiente de alegria e de ludicidade na classe. Sem
humor, o educador não experiência o encontro existencial com o educando e
bloqueia o próprio processo de ensino-aprendizagem. A educação tradicional
colocou as virtudes: atenção, dedicação e responsabilidade como incompatíveis com
a alegria e descontração.‖ (SILVEIRA, 2008, p.28-31)

Segundo Freire, ―não há docência sem discência, pois quem forma se forma e re-forma
ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado‖ (1996, p.25). Dessa forma
entende-se que o aluno precisa do professor e o professor precisa do aluno, pois o aprendizado
não depende só do aluno. Utilizando a Música de maneira sensata pode-se oferecer um
conhecimento ao educando através do ensino lúdico na linguagem musical.

Considerações preliminares.
Conforme o que foi apresentado, esse escrito é apenas o inicio de uma pesquisa maior
que busca apresentar uma alternativa para os professores de Filosofia possam utilizar em suas
aulas. A pesquisa já foi aplicada preliminarmente e os resultados se mostraram satisfatórios
porem é muito prematuro emitir algum juízo de valor, mas tem muita potencialidade.
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Resumo:
Esta pesquisa reflete os fenômenos que repercutem a conjuntura educacional e social da Educação de Jovens e
Adultos. O objetivo deste artigo é propor uma reflexão sobre os entraves enfrentados pelos professores e alunos
da EJA no que se refere ao currículo trabalhado nessa modalidade de ensino. Admite-se que muitos professores
se deparam com um ambiente que não fazia parte do seu cotidiano, mesmo sendo habilitado na docência, não
contavam com a experiência na EJA. Assim, vai à busca de novos conhecimentos para resolver esse impasse
entre ele e o seu ambiente de trabalho, os alunos, no entanto, procuram participarem mais das atividades. Desta
forma, destaca-se a importância da formação dos professores para contribuir com os avanços sociais de um
programa mais pensado nas necessidades dessa clientela da EJA. Este estudo faz parte de um recorte da
dissertação em andamento, onde o artigo problematiza a realidade dos professores em relação ao trabalho
desenvolvido em sala de aula e dos alunos da EJA considerando que o currículo deve ser diferenciado de acordo
com as necessidades deles.
Palavras-chave: Transformação. Educação. Autonomia. Modalidade de Ensino.

1 Introdução

O presente estudo tem como tema central a Educação de Jovens e Adultos (EJA): Uma
realidade de sala de aula. Quais as dificuldades dos professores em trabalhar nessa
modalidade de ensino? E dos alunos em acompanhar as aulas? De acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96 a Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma
modalidade de ensino, que visa oportunizar a formação escolar para aqueles que não tiveram
acesso ou não pôde concluir o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. Este artigo
tem como objetivo propor uma reflexão sobre os entraves enfrentados pelos professores e
alunos da EJA no que se refere ao currículo trabalhado nessa modalidade de ensino,
observando que este é decorrente da relação entre a teoria e a prática.
O currículo vem apresentando nos últimos anos um destaque quando se refere a
problemas educacionais, levando aos maiores interessados: educadores o direito de voz na
construção de um currículo mais humanizado. Para melhor compreender o papel do currículo
na escola, é necessário conhecermos alguns conceitos de currículo que, segundo Kemmis
(1986, p. 22), o currículo deve ser visto como um problema de relação entre a teoria e a
prática, de um lado, e entre a educação e a sociedade, de outro. Afinal, o currículo, assim
como a teoria que o explica, é uma construção histórica que se dá sob determinadas
condições. Sua configuração e seu desenvolvimento envolvem práticas políticas, sociais,
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econômicas, de produção de meios didáticos, práticas administrativas, de controle ou
supervisão do sistema educacional, etc (OLIVEIRA, 2015).

2 Revisão Bibliográfica

A educação, em um sentido mais amplo, pode-se dizer que ela seria a promotora de
uma liberdade promovida pelo conhecimento do mundo em que vive. Neste sentido, a
educação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, e em qualquer outro lugar do
mundo pode-se classificar como uma educação libertadora levando em consideração as
necessidades dos educandos, respeitando a diversidade e especificidade daqueles que a
integram.
Esse tipo de educação a partir da LDB 9394/96, seção V, artigo 37, onde se lê: A
educação de jovens e adultos é destinada aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de
estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Também Paiva (1973), nos esclarece
ainda que:
A educação de jovens e adultos é toda educação destinada àqueles que não tiveram
oportunidades educacionais em idade própria ou que ativeram de forma insuficiente,
não conseguindo alfabetizar-se e obter os conhecimentos básicos necessários (Paiva,
1973, p. 16).

Quando se fala da EJA, faz-se uma associação com a exclusão social, sendo que nem
sempre isso corresponde a uma realidade. Referindo-se ao grande contingente de mão de obra
precária tida como excluída da cidadania, não existe exclusão, porque todos estão incluídos na
sociedade. O que existe é uma inclusão precária, instável e marginal decorrente de uma
situação econômica que o país sempre viveu independente do contexto histórico em que vive.
A exclusão passou a ser notada porque a inclusão proposta pelo capitalismo está muito lenta.
O período de passagem da exclusão para a inclusão está muito longo, ultrapassou a
transitoriedade, está se transformando num modo de vida. (MARTINS, 1997).
O jovem está inserido num contexto social onde o conhecimento é a chave da
sobrevivência, pois, o dinheiro não o conhecimento, esse temos adquirir e que somos
responsáveis por ele. Do que adianta eu ter dinheiro para pegar um ônibus coletivo, o destino
que eu desejo ir é o primeiro passo para minha mudança, se não sabemos para onde queremos
ir, qualquer lugar serve, Freire (2006) define bem sobre a prática que o saber fazer desenvolve
em cada um de nós, não basta apenas saber, mas principalmente fazer e passar esse
conhecimento a diante, sendo esse o grande papel do professor.
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Dentro desse contexto, está inserida a formação do professor, a qual deveria ser uma
formação específica nessa modalidade de ensino (EJA), no entanto, os cursos de licenciatura
não preparam os professores para isso e muitos assumem uma sala de aula na EJA por falta de
opção, dificultando ainda mais a relação professor/aluno, onde influenciará muito na questão
de evasão ou permanência na escola, sendo esse, um dos entraves enfrentados por eles.
Brunelli (2012) afirma que muita das vezes a formação continuada ofertada aos professores
que atuam na EJA é a mesma oferecida aos educadores que trabalham em outras modalidades
da educação. Assim, de certa forma trata de um ensino que deveria ser diferenciado, e isso
não acontece na prática. Os professores, vão adaptando suas aulas, conforme surgem às
necessidades, por isso, são grandes as dificuldades enfrentadas pelos professores.
Pode-se dizer que a prática docente vem com o trabalho desenvolvido diariamente,
onde exige do docente uma busca constante de conhecimento e fazer pedagógico,
consequentemente se tornando um pesquisador efetivo. Finger (2003) nos lembra que, para
Freire, “o formador de adultos não é apenas um facilitador, é, mais, um animador empenhado
na causa das pessoas com quem trabalha, pois, um professor de EJA deve está disposto a
enfrentar os obstáculos da profissão”.

3 Resultados e Discussões

O trabalho foi desenvolvido em duas escolas públicas estaduais de Cuiabá, a primeira
escola fica localizada em bairro de periferia, é uma escola de ensino regular tanto no ensino
fundamental e médio, como na modalidade EJA e a segunda escola se localiza no centro de
Cuiabá, sendo uma escola de referência por trabalhar somente com a EJA, CEJA onde é
utilizada outra estratégia de ensino: carga horária etapa.
Por meio de observações no interior das escolas, participação de reuniões pedagógicas
e análise do PPP, pode-se afirmar ambas estão de acordo com a LDB, Lei nº 9394/96 que, em
seu artigo 26, reza que “os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base
nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e da clientela”, (PPP, 2015).

5 Considerações Finais
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Atualmente, o Brasil está passando por grandes mudanças, seja na área política,
econômica, no que se refere à sociedade civil, aos seus direitos e às suas conquistas
decorrentes de décadas de lutas. Nesse sentido, a educação tem sofrido mudanças que atinge
desde sua formação inicial à profissional, afetando assim toda a sociedade.
O professor, no entanto, está lutando de sua categoria profissional que se pode dizer
atualmente subcategoria onde a maioria dos professores reconhece que a proposta da EJA é
excelente, mas que existe uma grande lacuna entre o que é proposto nos documentos oficiais
com a realidade encontrada nas escolas, sem uma orientação e capacitação diferenciada a essa
modalidade de ensino.
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Resumo:
Presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de formação continuada aos docentes da Escola
Municipal Alcides Franco da Rocha, localizada no município de Pontes e Lacerda – MT. A proposta de trabalho
surgiu a partir da necessidade de estudo da Base Nacional Comum Curricular – BNCC. A ação formativa ocorre
semanalmente com a mediação do Coordenador Pedagógico da Unidade Escolar. Os docentes realizam o estudo
por área de conhecimento e posteriormente socializam com o grupo maior. De acordo com o andamento da
atividade e da área estudada há sugestões de atividades práticas a serem desenvolvidas na sala de aula. Os
resultados têm surpreendido os participantes com notória repercussão e mudança nas práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Formação continuada. Prática pedagógica. Normas para publicação.

1 Introdução

A Escola Municipal Alcides Franco da Rocha, situada à rua Hildo Polizei, 227, Jardim
Marília, atende no ano de 2019 a 467 estudantes, distribuídos em dois turnos de funcionamento.
No período matutino 263 alunos do primeiro ao nono ano, e no período vespertino 204
estudantes, do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental. Os referidos alunos são oriundos
das mais diversas classes sociais e a faixa etária varia entre 6 a 14 anos de idade.
Na busca de proporcionar momentos de discussões coletivas buscamos ofertar aos
profissionais da educação, especialmente aos professores, uma proposta de formação
continuada pautada na realidade vivenciada no cotidiano escolar e nas discussões que circulam
o universo educacional. Para isso, discutiremos temáticas que possam contribuir com as
necessidades percebidas, com o intuito de sanar algumas das fragilidades identificadas no
âmbito escolar. Assim, entendemos que a sala de formação é um momento impar para
discussões e reflexões acerca do processo de ensino aprendizagem, como explicita (Imbernón,
2006, p. 17).
A formação do professor deve promover o desenvolvimento profissional e das ações
pedagógicas ligadas ao desenvolvimento curricular, planejamento de programas e, em geral,
melhoria da prática educativa, e nelas implicar-se, tratando de resolver situações problemáticas
gerais ou especificas relacionadas ao ensino em seu contexto.
De acordo a visão de com Imbernón, a formação do profissional da educação, é um
dispositivo imprescindível e que deve servir para reflexão, diante das situações presenciadas na
sala de aula com alguns estudantes. Dessa forma, ele menciona esse momento e correlaciona-o
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para a melhoria da instituição, pois se, ao surgir um problema, todos se ajudarem, precisamente
haverá soluções de forma prática e rápida. Contudo, a sala de formação é um momento de troca
de informações e experiências pedagógicas de cunho extremamente educativo que possibilita
aos profissionais da educação a socialização de suas práticas, além disso, é um momento
propício para discutir teorias voltadas para a educação, dentro dos recortes pensados para cada
momento de trabalho.
Vivemos em uma sociedade plural, onde os avanços tecnológicos vêm transformando
a forma de comunicação nos diversos setores da atividade humana. Desse modo, as
informações circulam de maneira muito veloz. A compreensão das Tecnologias da
Informação e Comunicação - TICs, se apresenta de forma mais coerente quando inserida em
um contexto maior. Tais adventos geram necessidades educativas que precisam ser
contempladas na proposta pedagógica da Unidade Escolar.
As exigências do mundo moderno têm levado as instituições responsáveis pela
educação formal a discutirem que tipo de homem queremos formar, que sociedade queremos
ter, qual escola faz-se necessário e qual a formação de professores necessitamos e queremos.
Desta forma, precisamos “[...] educar realmente na vida e para a vida, para a vida diferente, e
para as desigualdades sociais [...]” (IMBERNÓN, 2002, p.07). A ação educativa influencia
diretamente na transformação social, assim, é necessário que o profissional da educação tenha
uma formação permanente e crítica, onde possa estudar, pesquisar, questionar a realidade e
visualizar novos paradigmas.
Neste sentido, a formação continuada dos profissionais da Educação Básica tem se
revelado como uma alternativa na busca de mudança. Estudos acadêmicos mostram que as
novas configurações da linguagem e as novas formas de comunicação têm influenciado nas
relações sociais, no mundo do trabalho e nos contextos educacionais. A formação continuada
tende a preparar o docente para trabalhar neste contexto de mudanças.
Ao longo da história, foram muitas as lutas por uma educação mais significativa,
convém destacar que uma delas foi no ano de 1996, momento que foi reformulada e
promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Essa Lei propôs a
democratização e descentralização das políticas de formação inicial e a formação continuada.
No Art. 67, inciso quinto, prevê um “[...] período reservado a estudos, planejamento e
avaliação, incluindo na carga de trabalho”. Nesse sentido, a Escola Municipal Alcides Franco
da Rocha, por meio do Projeto Sala de Formação oportuniza momentos de discussões
coletivas junto aos profissionais da Educação com objetivo de auxiliá-los no trabalho diário,
sobretudo no desenvolvimento das práticas pedagógicas. Assim, o projeto foi elaborado com
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intuito de planejar e organizar estudos teóricos, análise e reflexão de dados relacionados aos
problemas que permeiam a realidade do ensino nesta Unidade Escolar. A ação formativa visa
fomentar práticas pedagógicas inovadoras e uma consequente melhoria na proficiência dos
alunos com foco nos estudos da Base Nacional Comum Curricular – BNCC.
2 Tecendo os conhecimentos teóricos/metodológicos

Para fundamentar esse projeto de formação realizamos estudos de autores que
discutem o processo crítico reflexivo à formação de professores, perpassando pela dimensão
pessoal e coletiva, valores sociais, culturais e econômicos com vistas ao desenvolvimento
pessoal, profissional e institucional. Também recorremos a autores e documentos que
enfatizam a concepção de ensino da língua materna com foco no desenvolvimento dos
letramentos.
Na educação escolar o aspecto fundamental é o trabalho com o conhecimento que se
consolida por meio do processo de apropriação da herança cultural, da transformação da
informação em conhecimento sistematizado. Para Vasconcelos (2014), a Metodologia Dialética
de Construção do Conhecimento se organiza em três dimensões:
[...] se para aprender o sujeito precisa querer, o professor tem que se preocupar com
esse querer [...] è tarefa nossa procurar provocar esse interesse, resgatar esse interesse [...] A
segunda dimensão [...] é prioritariamente, a Construção do Conhecimento: é o momento em
que o aluno vai analisar o objeto buscando chegar à uma síntese. Do ponto de vista
pedagógico, uma estratégia básica é a problematização [...] A terceira dimensão [...] é a
Elaboração e a Expressão da Síntese do Conhecimento [...] para se fechar o ciclo do
conhecimento, é preciso que o sujeito se expresse, [...]. (VASCONCELOS, 2014, p. 28).
Com base nas discussões apresentadas pelo autor, ressaltamos que a construção do
conhecimento não é entendida apenas no sentido de obter informações, é processo que implica
ações de ler, identificar, analisar, organizar, elaborar, expressar entre outras capacidades. Então
é preciso trabalhar as informações de maneira crítica, buscando desenvolver um conhecimento
sistematizado.
Conforme os estudos de Solé (1998, p. 33), “[...] o problema do ensino de leitura na
escola não se situa no nível do método, mas na própria conceitualização do que é a leitura”.
Também afirma que é necessário fazer estudos “das concepções de leitura que mais
determinaram (e determinam) as práticas de sala de aula”.
Os estudos de Rojo, 2009, destacam que um dos objetivos principais da escola, é
viabilizar ao estudante a condição necessária à participação das variadas práticas sociais por
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meio da leitura e da escrita, ou seja, os letramentos “[...] de maneira ética, critica e democrática.”
(ROJO, 2009, p. 107).
Esta mesma autora destaca que o mundo contemporâneo exige práticas de letramentos
ao longo da vida. Diante desta afirmação, ressaltamos que trabalho didático pedagógico tem
que considerar os letramentos múltiplos, os letramentos multissemióticos e os letramentos
críticos e protagonistas. Assim a autora questiona “[...] como organizar, na escola, a
abordagem de tal multiplicidade de práticas? Que eventos de letramentos e que textos
selecionar? De que esfera? De que mídias? De quais culturas? Como abordá-los?” (ROJO,
2009, p.109).
Com relação à escrita Dolz aponta que um dos objetivos prioritários do Ensino
Fundamental, que é: “[...] Produzir e compreender uma diversidade de textos orais e escritos
[...]”. (DOLZ, 2010, p. 14). A partir da convicção que a escrita é uma forma de comunicação,
de expressão e de conhecimento, e que constitui uma das condições para a integração à vida
social e profissional, destacamos que o ensino de língua materna deve dar oportunidade para
que os estudantes possam “[...] aprender a produzir uma diversidade de textos, respeitando as
convenções da língua e da comunicação [...]”. (DOLZ, 2010, p. 13).
O processo de desenvolvimento das capacidades de leitura e de escrita conforme a
perspectiva dialética se caracteriza pelo movimento entre a ação de ensinar e de aprender. A
finalidade desse processo é de contribuir com a formação integral do sujeito.
O contexto do ensino de língua materna exige um diagnóstico com a finalidade de
conhecer pontos importantes para planejar o ensino e desenvolver aprendizagens significativas.
Neste sentido, o trabalho de formação pretende mediar estudos e discussões para que os
docentes possam diagnosticar problematizar e potencializar as questões pedagógicas que
envolvem o ensino e a aprendizagem.
Para diagnosticar as dificuldades de ensino e aprendizagem devemos observar e
analisar os resultados das avaliações internas e externas da Unidade Escolar e analisar as
fragilidades para a partir desta compreensão propor as intervenções necessárias.
Para trabalhar a formação continuada com os docentes buscamos a perspectiva
dialética que vê o professor como o principal agente das mediações pedagógicas, ele é o
articulador entre o processo de ensino e aprendizagem. O docente é o mediador das interações,
das significações no processo de construção do conhecimento. Ele exerce as funções
pedagógicas de planejar, estruturar, avaliar e também a de gestão da sala de aula.
Assim, os estudos de Vygotsky destacam que a interação social e a mediação são
pontos centrais do processo educativo, já que esses dois elementos estão intimamente ligados
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ao processo de constituição e de desenvolvimento dos sujeitos. O estudante se constitui na
relação com o outro e a sala de aula é propícia à construção de ações partilhadas, então, a
interação constante é fundamental ao processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, o
professor é um importante articulador do processo de ensino e aprendizagem, ele exerce a
função de mediador das ações que envolvem todo o processo de ensino.
Acreditamos que a escola é um espaço formativo, desse modo, o projeto de formação
continuada possibilita reflexões teóricas/práticas e contribuem à ressignificação da prática
pedagógica. O processo formativo promove o desenvolvimento pessoal, profissional e
institucional. Esse possibilita a ação ativa dos profissionais da educação, ou seja, o estudo, a
pesquisa, a análise, a reflexão geram autonomia do sujeito frente às questões didáticopedagógicas, neste sentido:
Destacamos ainda, que o profissional da educação, para contribuir criticamente na
transformação social, deve contar com uma sólida formação básica, além de participar de um
projeto de formação contínua que lhe permita estudar, questionar e pesquisar seu trabalho
profissional a luz de novos paradigmas e teorias pedagógicas (RODRÍGUEZ, 2003, p. 54).
A autora afirma que os projetos de formação continuada promovem o
desenvolvimento do sujeito por meio da participação ativa nos processos formativos. Esses
processos propiciam a descoberta de novos caminhos para transformar a realidade escolar e
consequentemente a sociedade. Os estudos coletivos tendem a desenvolver paradigma
colaborativo que gera a autonomia dos sujeitos e da instituição.
A formação centrada na escola visa atender as necessidades oriundas da realidade
didático pedagógicas, ou seja, melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. A escola
como espaço formativo precisa proporcionar um novo enfoque dos conteúdos, das estratégias
de ensino/aprendizagem que induzam a ação-reflexão-ação. O momento formativo deve dar
abertura de comunicação, de colaboração, de autonomia, também necessita desenvolver
atitudes de valorização pessoal, profissional e institucional.
Neste sentido, Garcia ressalta que “[...] o desenvolvimento profissional dos
professores está intrinsecamente relacionado com a melhoria das condições de trabalho, com a
possibilidade institucional de maiores índices de autonomia e capacidade de ação dos
professores individual e coletivamente.” (GARCIA, 1999, p. 145).
Conforme as discussões desse autor é possível evidenciar que o desenvolvimento
profissional é marcado por diversos fatores, entre eles destacamos o desenvolvimento da
capacidade autônoma de cada um e do coletivo.
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No tocante a formação continuada Libâneo destaca que ela “[...] visa ao
desenvolvimento pessoal e profissional mediante práticas de envolvimento dos professores na
organização da escola, na organização e articulação do currículo, nas atividades de assistência
pedagógico didática [...]” (LIBÂNEO, 2002, p. 66). Então, as discussões voltadas para os
aspectos pedagógicos são fundamentais no cotidiano da formação continuada que acontece na
escola.
Diante deste contexto, é possível perceber a relevância da formação continuada no
espaço escolar, sobretudo nas discussões coletivas que envolvem os docentes das diversas
áreas do conhecimento, tal importância se dá devido seu enfoque ser voltado para os métodos
e as técnicas necessárias à prática e às ações educativas. Então, destacamos que estudar os
diferentes processos de ensino e de aprendizagem é fundamental para orientar e definir os
objetivos, os conteúdos, os métodos, as formas de avaliação e outros elementos do processo de
ensino e aprendizagem.
Neste sentido, outra discussão importante de Libâneo (2002), aponta que a didática é
responsável pela mediação da teoria com a prática docente. Ela faz a ligação entre os
fundamentos teóricos e a ação prática que fortalece a práxis educativa. Os docentes precisam
ter um pleno “[...] domínio das bases teóricas científicas e tecnológicas, e sua articulação com
as exigências concretas do ensino” (LIBÂNEO, 2002, p. 28), pois o fortalecimento teórico
possibilita o aprimoramento da ação educativa.
As discussões anteriores demonstram a necessidade do fortalecimento do campo
teórico em consonância com o campo didático pedagógico. Neste sentido, Pimenta (2012)
afirma que o saber docente é crescido de conhecimentos teóricos e pedagógicos que se
complementam na concretização do ensino e aprendizagem. “[...] a teoria como cultura
objetivada é importante na formação docente, uma vez que, além de seu poder formativo, dota
os sujeitos de pontos de vista variados para uma ação contextualizada”. (PIMENTA, 2012, p.
31). Essa mesma autora reafirma que “[...] O papel da teoria é oferecer aos professores
perspectivas de análises para compreender os contextos históricos, sociais, culturais,
organizacionais, e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente,
para neles intervir, transformando-os [...].” (PIMENTA, 2012, p. 31).
De acordo com as afirmações da autora, destacamos que a teorização da prática
pedagógica é fundamental à reinterpretação da realidade pedagógica, mas a teoria por si só não
tem o poder de transformação da realidade. A prática isolada também não transforma
realidades, então concluímos que a teoria e a prática se completam e são inseparáveis na
efetivação da práxis.
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Neste sentido, Ghedin destaca a necessidade de “[...] uma mudança da epistemologia
da prática para a epistemologia da práxis, pois a práxis é um movimento operacionalizado
simultaneamente pela ação e reflexão, isto é, a práxis é uma ação final que traz no seu
interior, a inseparabilidade entre teoria e prática”. (GHEDIN, 2012, p. 153). Destacamos que a
práxis é regida pela movimentação entre a ação-reflexão-ação em que:
A prática pedagógica, entendida como uma práxis envolve a dialética entre o
conhecimento e a ação com o objetivo de conseguir um fim, buscando uma transformação cuja
capacidade de mudar o mundo reside na possibilidade de transformar os outros. (GIMENO
SACRISTÁN, 1999, p.28).
As discussões desse autor completa a visão de formação continuada constituída por
um processo dialético em que a construção do conhecimento se concretiza na movimentação
entre conhecimento e ação. Para Bakhtin (1981), a perspectiva dialógica permite a libertação
do sujeito com vista à autonomia. Essa perspectiva deve estar presente no processo de
formação continuada, pois ela é favorável à busca de respostas aos problemas que envolvem o
processo de ensino e aprendizagem.
Com base nessas discussões e considerando a formação continuada para professores
buscamos fundamentação teórica na concepção Bakhtiniana em que o ensino da língua materna
visa o processo de apropriação da língua com os letramentos. Essa perspectiva considera os
professores como agentes de um processo formativo contínuo que precisam pesquisar, analisar,
refletir e planejar ações didáticas com vistas ao processo de desenvolvimento ativo do
estudante.
No Brasil os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998) é um marco na
mudança de concepção de ensino de Língua Materna, esse documento conceitua e prioriza
uma perspectiva dialógica que contribui para o desenvolvimento dos letramentos. O ensino da
língua é situado na perspectiva das linguagens em uso, práticas didáticas plurais e
multimodais, cujo texto é o principal instrumento de trabalho.
Em consonância com o documento nacional o estado de Mato Grosso lançou em 2010
as Orientações Curriculares de Mato Grosso (OCs). No documento da Área de Linguagens
dentre os objetivos comuns destacamos o código, o texto e a leitura. “Os códigos são
elementos semióticos de estruturas complexas convencionadas pela interação na vida social.
[...], os códigos são constituídos por signos e símbolos que possibilitam a manifestação
interacional da linguagem”. (MATO GROSSO, 2010, p. 12).
O mencionado documento amplia o conceito de texto “[...] como objeto de
significação, leitura, interação, apreciação, expressão e fruição dos diversos elementos
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linguísticos, pictóricos, corporais, tecnológicos, sonoros, plásticos, gestuais e cênicos e não
apenas aquele restrito à língua escrita ou à falada”. (MATO GROSSO, 2010, p. 12).
Conforme essa abordagem, a leitura se consolida “[...] pela (re)signifiçação, fruição,
experimentação e apreciação. Sendo assim, o aluno lê agindo, interagindo, experimentando e
ressignificando textos, intertextos e hipertextos”. (MATO GROSSO, 2010, p. 12).
No tocante ao desenvolvimento da leitura, a Orientação Curricular da Área de
Linguagens, considera “[...] o leitor, o sujeito que interage e atribui significado ao texto. O ato
de ler e ouvir leitura de textos deve ser entendido como uma possibilidade de construir e ampliar
significados.” (MATO GROSSO, 2010, p. 16). Então, o trabalho com a leitura precisa
considerar as diferentes formas e finalidades dos textos na busca de ampliar a capacidade leitora
dos estudantes.
Conforme a concepção dialógica, o sistema emocional tem relação com a capacidade
leitora, pois o controle emocional leva ao desenvolvimento de capacidades verbais e não
verbais. Essas ampliam o conhecimento do vocabulário, da língua e da escrita. O
desenvolvimento da capacidade leitora permite observar como os textos se adaptam às situações
de comunicação, como eles se organizam, quais as formas de expressão que os caracterizam e
qual é finalidade social do mesmo.
De acordo com a concepção dialógica à produção de textos orais ou escritos faz-se
necessário um conjunto de características relativamente estáveis que configuram os diferentes
gêneros discursivos construídos historicamente. Neste sentido, ressaltamos que a aprendizagem
da produção escrita se constitui em uma finalidade fundamental do ensino de língua materna.
Para Petroni:
[...] gêneros do discurso socialmente constitutivos é, ou parece ser, uma boa
alternativa para aproximar o aluno das diferentes formas de se relacionar com o textodiscurso, uma vez que o trabalho com gêneros discursivos torna possível estimular a
postura crítica do aprendiz, ao desvelar as relações de força presentes em diferentes
esferas da atividade humana, condicionantes do processo interlocutivo. (PETRONI,
2008, p. 10).

A partir das discussões da autora, destacamos a importância do trabalho de produção
textual a partir do gênero discursivo para uma produção autônoma e crítica. O desenvolvimento
de capacidades relacionadas à escrita deve ser prioridade no trabalho com a Língua Materna.
Todas essas discussões nos remetem a necessidade de mudanças de postura frente ao
trabalho didático pedagógico. No mundo contemporâneo o trabalho com a linguagem precisa
dar “[...] conta das demandas da vida, da cidadania e do trabalho numa sociedade globalizada e
de alta circulação de comunicação e informação, [...]” (ROJO, 2009, p. 90). Neste sentido temos
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que ampliar a visão “[...] de língua em uso, linguagem e texto e práticas didáticas plurais e
multimodais, que as diferentes teorias de texto e de gêneros favorecem e possibilitam”. (ROJO,
2009, p. 91).
Essa mesma autora em outro estudo discute a respeito do ato de ler e pontua várias
concepções que permeou o trabalho com a leitura ao longo da história e destaca que a mais
recente “[...] a leitura é vista como um ato de se colocar em relação um discurso (texto) com
outros discursos anteriores a ele, emaranhados nele e posteriores a ele, como possibilidades
infinitas de réplica, gerando novos discursos/textos [...]”. (ROJO, 2002, p. 03).
Com base na perspectiva dos letramentos pretendemos desenvolver ações formativas
na busca de intervir na realidade do ensino e da aprendizagem. Neste projeto propomos
desenvolver estudos teóricos, reflexão a respeito da prática pedagógica e a troca de experiências
vislumbrando novos caminhos para os educadores lidarem com as novas formas de linguagens
e as demandas do mundo moderno.
Outro fator primordial que deverá permear os estudos na sala de formação são as
discussões implementadas pela BNCC, visto que a Base Nacional Curricular Comum visa,
portanto, superar o atraso, a distorção, as realidades tão distantes e diversificadas percebidas
entre as escolas de todo país. Cria-se, então, a regulação e foco no saber fazer, no domínio de
competências e suas habilidades, para que, com base nelas, o educando seja capaz de responder
as demandas objetivas apresentadas a ele no mundo real.
Desse modo, os conteúdos continuam a existir, mas eles deixam de orientar e regular
as ações educativas, tornando-se insumos importantes que auxiliam os educandos, no processo
de apropriação das competências e suas habilidades, a ter estofo, a contar com informações e
dados processados, a possuir argumentos, que lhes auxiliem a superar as dificuldades e
problemas que eventualmente surgem diante deles em suas vidas.
A BNCC que surge de debates e estudos iniciados há mais de quatro anos, a ser
aplicada a partir de 2019/2020 nas escolas brasileiras, induz a todos os envolvidos, real
mudança no que tange a própria concepção de escola que se consolida com tal mudança. Irá
implicar em novos procedimentos, práticas e saberes a serem consolidados que, por sua vez,
exigirão educadores com formação diferente daquela que até o presente momento é oferecida
nas universidades brasileiras nos cursos de pedagogia e nas licenciaturas.

4 O diálogo dos temas de estudo e a prática pedagógica
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Para desenvolver o projeto sala de formação no letivo de 2019 foram elencados temas
de estudos para contribuir com as práticas pedagógicas. Esses visaram o desenvolvimento
profissional e institucional, bem como o aprofundamento das políticas públicas educacionais,
que são:








Uso da tecnologia na sala de aula;
Estudos de temas relacionados à área de Linguagem: texto, leitura e os diversos
tipos de letramentos com foco nas orientações da BNCC;
Estudos de temas relacionados à área de Ciências Naturais com foco nas
orientações da BNCC;
Estudos de temas relacionados a área de Ciências Humanas com foco nas
orientações da BNCC;
Estudos sobre Alfabetização e Linguagens conforme disposto na BNCC e debate
sobre a legislação da educação municipal, em especial às Leis, Decretos e
Portarias voltadas às questões pedagógicas;
Avaliação interna e externa:
Olimpíadas de Língua Portuguesa e Matemática

5 A problemática educacional e a formação continuada

O contexto educacional brasileiro apresenta problemas oriundos de fatores
econômicos, políticos e sociais, esses influenciam as questões de ordem estrutural e
pedagógica. Os problemas de ordem estrutural são gerados pelo fato de investimentos não
adequados e insuficientes para à demanda educacional brasileira. Os problemas relacionados
às questões pedagógicas são advindos da fragilidade das políticas públicas que geralmente
não atendem as reais necessidades sociais. Esses e outros problemas estão presentes no
contexto da Educação Básica.
É notório a amplitude dos problemas educacionais, trata-se de questões específicas que
têm sido observadas por meio das avaliações externas e internas. As avaliações externas têm
demonstrado que o desenvolvimento do conhecimento tem sido muito baixo, ou seja, os alunos
não estão proficientes conforme expectativa do desenvolvimento humano. Esses resultados têm
se revelado um amplo campo de pesquisa em que estudiosos vêm discutindo e buscando apontar
caminhos para mudar tal realidade.
As avaliações externas vêm trazendo dados importantes para a educação brasileira,
sobretudo para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A análise desses dados
evidencia dificuldades relacionadas à leitura, a escrita e os conhecimentos matemáticos, desta
forma possibilita o docente a observar e analisar se o currículo trabalhado contempla as
habilidades básicas para o desenvolvimento de capacidade de leitura e escrita, uma vez que
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essas são essenciais para que os estudantes caminhem na construção de conhecimentos para
uma atuação crítica e consciente na sociedade contemporânea.
Diante dessas questões definimos para o projeto de formação continuada os seguintes
objetivos: mediar estudos teóricos, análise, reflexão e apropriação dos dados das avaliações
externas e internas da Unidade Escolar, com vistas à melhoria da prática pedagógica dos
profissionais da Educação da Escola Municipal Alcides Franco da Rocha e a consequente
melhoria no desempenho da proficiência dos estudantes; realizar análise dos resultados das
avaliações internas e externas da escola para planejar ações contemple as especificidades de
cada área do conhecimento; promover estudos teóricos relacionados às práticas de leitura e
produção textual; fomentar discussões coletivas para a troca de experiência e enriquecimento
da prática pedagógica dos docentes; desenvolver coletivamente um plano de ensino com foco
na leitura e na escrita na perspectiva dos letramentos; realizar leitura e discussões dos
documentos oficiais que permeiam a educação nas esferas Nacional, Estadual e Municipal;
incentivar os docentes a produzirem um relato de experiências com vistas à socialização dos
estudos realizados; compreender as transformações dos espaços como produto das relações
socioeconômicas da comunidade e suas relações com o contexto global; dialogar com os
docentes sobre a importância do estudo das Ciências Naturais, colocando em prática
conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidas no aprendizado escolar no contexto da sala
de aula.

7 A importância da metodologia na formação continuada

Para desenvolver este Plano de Ação Formativa recorremos a Metodologia da
Pesquisa- ação por entender que essa “[...] supõe uma ação planejada de caráter social,
educacional, técnicos e outros [...]”. (THIOLLENT, 2002, p. 07). Conforme esse autor os
procedimentos metodológicos devem considerar um diagnóstico da situação em que
pretendemos intervir por meio da ação à resolução de problema.
Para a Metodologia da Pesquisa-ação o conhecimento e a ação estão no centro da
problemática, a relação entre esses é estabelecida no campo do agir e no campo do fazer. Para
agir é preciso conhecer e para fazer também temos que conhecer. Neste sentido, precisamos
obter informações e conhecimentos em função de uma ação.
Na busca da apropriação da situação problema faremos uma análise quantitativa e
qualitativa dos dados das últimas avaliações que ocorreram na escola para uma possível
intervenção pedagógica. Será proposto aos docentes, que, em pequenos grupos realizem estudos
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sobre temas relacionados às áreas do conhecimento, os referidos temas surgirão a partir das
discussões do coletivo. Nota-se que na proposição das temáticas relacionamos somente as áreas,
pois o estudo específico de cada área ocorrerá a partir das necessidades e anseios dos
participantes da Sala do Educador com a articulação do líder de grupo e acompanhamento dos
Coordenadores Pedagógicos.

8 Considerações finais

Os estudos da Sala do Educador ocorrerão uma vez por semana, precisamente às
segundas-feiras, das 17h00min horas às 19h00min horas, com duração de 02 horas cada
encontro. No decorrer desse estudo, os docentes realizarão leitura do documento oficial da Base
Nacional Comum Curricular – BNCC e farão apresentações por área de conhecimento, ou seja,
todos os docentes da área de conhecimento organizam grupo de estudos e após debaterem a
temática socializam com o grupo maior. Foi proposto ainda pelo líder do projeto que cada grupo
apresente proposta de atividade com foco na BNCC e socialize nos encontros presenciais.
O referido trabalho está em andamento, temos observado um resultado muito positivo
frente as questões pedagógicas e também os profissionais das diferentes áreas do conhecimento
têm adotado uma postura mais interdisciplinar frente a construção dos conhecimentos e isso
vêm contribuindo para o desenvolvimento dos alunos na sala de aula.
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Resumo:
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), juntamente com os demais 37
Institutos Federais existentes no Brasil, completou, no final do ano de 2018, dez anos da sua implementação.
Entre os objetivos propostos quando da criação dos IFs consta o de ministrar cursos de Licenciatura. O presente
trabalho apresenta resultados iniciais de uma proposta de pesquisa sobre o tema Formação de Professores no
IFTO. Buscou-se levantar quais cursos de Licenciatura são oferecidos pelo IFTO, bem como, o número de
ingressantes, evadidos (abandono e desistência) e de licenciados formados até o primeiro semestre do ano de
2018. O levantamento de dados foi realizado no início do segundo semestre de 2018 junto à reitoria da
Instituição. Usou-se de abordagem qualitativa para análise dos dados pautados na metodologia apresentada no
trabalho de Gatti (2010). No IFTO há 8 diferentes cursos de Licenciatura distribuídos em 7 Campi, sendo que há
cursos como Computação e Matemática que são ofertados em mais de um Campus. A média de evasão atinge
35%, enquanto a de formação de licenciados fica em 8%. Permanecendo assim os questionamentos sobre quais
medidas devem ser tomadas para reverter tal quadro.
Palavras-chave: Formação Inicial. Licenciados. Profissão Docente.

1 Introdução
As Licenciaturas nos Institutos Federais tem sido campo de estudos de profissionais da
educação. Em um levantamento feito por Lopes e Darsie (2019) identificou-se nove trabalhos
envolvendo cursos de Licenciatura em Matemática ofertados por IFs pelo Brasil e
apresentados no Encontro Nacional de Educação de Matemática em suas últimas três edições.
Entre as discussões levantadas nesses trabalhos destacam-se as relacionadas às questões sobre
evasão nesses cursos, bem como sobre a necessidade de se discutir sobre as Licenciaturas
ofertadas pelos IFs.
Como forma inicial de aproximação ao objeto de estudo proposto para o
desenvolvimento de uma pesquisa no Doutorado do Programa de Pós Graduação em
Educação em Ciências e Matemática (PPGECEM), buscou-se levantar quais cursos de
Licenciatura são oferecidos pelo IFTO, bem como, o número de ingressantes, evadidos
(abandono e desistência) e de licenciados formados até o primeiro semestre do ano de 2018.
Para este trabalho, seguiu-se a metodologia apresentada em Gatti (2010) que, ao discutir
sobre a formação de professores no Brasil, teceu breve contextualização sobre as licenciaturas
em estudo, descrevendo dados quantitativos sobre elas como número de matriculados e de
concluintes, entre outros, incluindo, em seguida, sinteticamente aspectos em destaque dos
dados levantados.
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2 As Licenciaturas no IFTO
Entre os primeiros cursos a serem oferecidos por um Campus do IFTO estão o de
Ciências Biológicas e Computação da cidade de Araguatins, bem como os cursos de
Matemática dos Campi de Palmas e Paraíso do Tocantins e de Física do Campus Palmas.
Todos eles iniciados no ano de 2009. Atualmente o IFTO conta com 8 cursos de Licenciatura
ofertados em 7 dos seus Campi, sendo que há um mesmo curso em mais de um Campus,
conforme consta no Quadro 1 a seguir.
Quadro 1: Cursos de Licenciatura ofertados pelo IFTO
Curso de Licenciatura
Ciências Biológicas

Campus Ofertante
Ano do início da Oferta
Araguatins
2009
Araguatins
2009
Computação
Colinas
2015
Dianópolis
2014
Porto Nacional
2010
Educação Física
Palmas
2014
Física
Palmas
2009
Letras/Língua Portuguesa
Palmas
2012
Palmas
2009
Paraíso do Tocantins
2009
Matemática
Paraíso do Tocantins
2012
Química
Gurupi
20181
Teatro
FONTE: Elaborado pelas autoras com base em dados do site www.ifto.edu.br, (IFTO,
2018)2.
2.1 O ingresso, a evasão e a formação de estudantes nos cursos de licenciaturas do
IFTO: análise do percurso.
Gatti (2010) entre outros autores que discutem sobre a Formação de Professores no
Brasil tem acompanhado o percurso de vários cursos de Licenciatura do país. Há alguns
pontos em comuns entre eles quando se refere a análise de ingressantes, aos números de
evasão e de formação desses estudantes. O alto índice de evasão e atenuados índices de
licenciados são evidentes no Instituto Federal do Tocantins, como se pode observar na Tabela
1 a seguir.
Tabela 1.Ingressantes, evadidos e licenciados pelo IFTO, 2009 e 2018/1, por curso e Campus.
Curso

Campus

Total de
Ingressantes

Total de
Evadidos

Total de
Licenciados

1- De 2010 a 2017 o Campus Gurupi ofertou o curso de Licenciatura em Artes Cênicas.
2
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS- IFTO-. Cursos
Licenciatura,
2018.
Disponível
em:
<http://www.ifto.edu.br/ifto/cursos/presenciais/graduacao/licenciatura/licenciatura> Acesso em: 04 ago. 2018.
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Nº

Nº

%

Nº

%3

Licenciatura em Artes
Cênicas

Gurupi

238

117

49

56

24

Licenciatura em Ciências
Biológicas

Araguatins

429

165

38

68

16

229

75

33

0

0

220

96

44

0

0

610

259

42

61

10

127

40

31

0

0

366

252

69

18

5

393

246

63

20

5

352

189

54

37

11

262

115

44

20

8

20

0

0

0

0

248

117

47

23

9

Colinas
Licenciatura em Computação

Dianópolis
Porto

Licenciatura em Educação
Física

Palmas

Licenciatura em Física

Palmas
Palmas

Licenciatura em Matemática
Paraíso
Licenciatura em Química

Paraíso

Licenciatura em Teatro

Gurupi

Língua Portuguesa

Palmas

FONTE: Elaborado pelas autoras com base em dados do SISTEC, fornecidos por IFTO,
2018.
Para chegar ao quantitativo de evadidos somou-se os números fornecidos pelo Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) referentes aos
estudantes classificados como „abandono‟ e „desligado/desistente‟. O Sistec indica como
„abandono‟ a situação de matrícula do aluno que deixou de participar do curso e, como
„desligado/desistente‟ a situação em que o estudante comunicou formalmente o desejo de não
permanecer no curso. Situações que juntas, a nosso ver, configuram como evasão.
Os números de estudantes evadidos por curso variam entre 0 a 259, sendo que a média,
em porcentagem, fica em torno de 35. Excluindo-se os cursos que ainda não completaram
tempo de integralização das disciplinas, tem-se como média 8% de licenciados formados entre
os cursos. Sendo o curso de Artes Cênicas o que mais formou nesses dez anos, e os cursos de

3

Entre os valores não contidos na tabela constam o quantitativo de alunos que estão em curso, integralizaram o
curso, mas não se formaram, reprovaram ou foram transferidos. Os mesmos não foram expostos nessa tabela por
não serem o foco principal da análise deste trabalho.
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Física e Matemática do Campus Palmas os que licenciaram apenas 5%, , cada, sobre o total
dos estudantes ingressantes. Cabe ressaltar que esses dois cursos também apresentam o maior
índice de evasão entre as licenciaturas ofertadas pelo IFTO, 69% e 63%, respectivamente.
Enquanto os cursos que apresentam maior número de ingressantes são os de Computação,
ofertado no Campus Porto Nacional e Ciências Biológicas, do Campus Araguatins, do IFTO.
A análise de tais dados permite afirmar que a situação de formação de professores no
IFTO assemelha-se aos dados apresentados por outros pesquisadores em âmbito nacional no
que tange às seguintes pontuações: alto índice de evasão e pouco de formação. Seriam os
fatores ligados as desprestígio da profissão professor uma das causas para atenuados índices
de licenciados pela instituição?

3 Considerações finais e/ou conclusões
A verificação, a partir de dados quantitativos de como está o processo de formação de
professores em uma instituição como o IFTO nos leva a perceber que a realidade apontada em
pesquisas sobre esse tema a nível nacional tem representatividade diante da situação regional
e local das licenciaturas em estudo. As problemáticas em torno da formação inicial do
professor, tais como, ingressos de estudantes abaixo do número de vagas oferecidas, número
de evasão significativamente acima do quantitativo de formados, permanecem, bem como, os
questionamentos sobre quais medidas devem ser tomadas para reverter tal quadro. A criação
dos Institutos Federais foi uma tentativa de mudança dessa situação, todavia, há ausência de
políticas públicas com vista a valorização do profissional docente, o que pode ser um dos
motivos para tanta evasão nas licenciaturas.
Referências
GATTI, B. A. Formação de professores no Brasil: características e problemas. Educação e
Sociedade, Campinas, v.31, n.113, p. 1355-1379, out. dez., 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/es/v31n113/16.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2019.
LOPES, K.M.V.; DARSIE, M.M.P. As produções científicas sobre os cursos de
Licenciatura em Matemática divulgadas pelos Institutos Federais nos ENEMs, 2010,
2013, 2016. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. Cuiabá:
SBEM, 2019.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E A ATUAÇÃO DO PESQUISADOR
WANDERLEI ANTONIO PIGNATI
Vanessa Campos de Moraes – UFMT - vanessabio113@gmail.com
Marlene Gonçalves – UFMT - gochatram@gmail.com

Resumo:
O presente trabalho abordará sobre a formação do professor e a atuação o pesquisador Wanderlei Antonio
Pignati, sendo este artigo parte da pesquisa de Mestrado, intitulado “Uma vida militante Wanderlei Antonio
Pignati: médico, professor, pesquisador, ator político. Com o objetivo de compreender a formação, algumas
ações do professor enquanto pesquisador e analisar alguns dados não contemplados na dissertação de mestrado.
Mediante o uso da entrevista semiestruturada obtivemos dados sobre a biografia do nosso sujeito pesquisado e
por extensão conhecer um pouco da sua história familiar, seu percurso formativo, suas ações como professor,
pesquisador a partir do que foi rememorado. As análises vão todas ao encontro de que não há como desvincular a
formação das ações, pois a personalidade do militante se faz presente nesses âmbitos onde atuou e atua.
Palavras-chave: Formação de professores. Professor universitário. Saber docente.

1 Introdução

Este trabalho envolve parte dos dados coletados para a pesquisa que originou a
dissertação intitulada “Uma vida militante Wanderlei Antonio Pignati: médico, professor,
pesquisador, ator político”, que faz parte do projeto guarda-chuva “Gênero, vida e ação:
Memórias de Docentes que exerceram cargos eletivos nas esferas Municipal, Estadual e
Federal em Mato Grosso”, coordenado pela professora doutora Marlene Gonçalves cuja
finalidade é o registro da memória de docentes que participaram da política em Mato Grosso
ocupando cargos eletivos.
Neste artigo não adentraremos na trajetória política partidária exercida por Wanderlei
Pignati, o objetivo é compreender a formação, algumas ações do professor enquanto
pesquisador e analisar alguns dados não contemplados na dissertação de mestrado. Com o
estudo da memória conseguimos conhecer a vida de um professor, mas que professor seria
este? Wanderlei Antonio Pignati nascido dia dez de novembro de 1951 de parto feito pela avó
em um sítio localizado na cidade de Boraceia no interior de São Paulo, mas para abranger a
formação e a atuação deste professor é preciso ir além de sua origem, é indispensável saber de
onde vêm suas raízes? Qual o fio condutor responsável por ações do presente? Por onde
transitou? De acordo com Sacristán (1995):
Os professores possuem como colectivo social, um certo status, que varia segundo
as sociedades e os contextos, diferenciando se em função do nível de escolaridade
em que exercem. Os factores que configuram o status do grupo profissional, nos
diversos contextos sociais, são complexos e variados. (SACRISTÁN, 1995, p.66)

3507

Para alcançar o objetivo proposto utilizaremos a metodologia qualitativa, que “não
presume que se sabe o suficiente para reconhecer as questões mais importantes antes de
efetuar a investigação”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 50), convergindo com o método
utilizado na pesquisa de mestrado, a Prosopografia que possibilita registrar o tempo vivido de
outra pessoa. Para capitarmos o registro do tempo vivido, utilizamos um dos recursos da
metodologia qualitativa; a entrevista como ferramenta de coleta de dados com Wanderlei
Pignati, familiares, amigos, ex-alunos, orientandos, ex-alunos, ex orientandos, pessoas que
tiveram e tem contato com o professor pesquisador.
Os dados obtidos com as entrevistas nos possibilitaram conhecer a historicidade da
formação do professor e a atuação enquanto pesquisador ativo até a presente data e de acordo
com com a irmã Marta Gislene Pignati (2018) “ele escolheu um lado e ele vai brigar a favor
deste lado até ficar velhinho”, Todos os dados coletados foram analisados com cautela, afinal
fazem parte da memória de uma carreira. “a entrevista é utilizada para recolher dados
descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver
intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo”.
Bogdan, Biklen (1994, p. 134).
Alguns depoentes autorizaram o uso de seus nomes e outros serão identificados pelos
nomes de personagens fictícios do livro “Os Miseráveis”, do escritor francês Victor Hugo, o
livro foi citado como parte da memória afetiva da infância de Wanderlei Antonio Pignati ao
depor sobre as histórias contadas pelo avô, Leonardo Paulim, aos netos.
Frentress e Wickham (1992, p.39) dizem que “a memória representa o passado e o
presente ligados entre si e coerentes, neste sentido, um com o outro”, então analisamos os
dados para constatar esta hipótese de ligação passado e presente.

2 A formação do professor

A formação do indivíduo se inicia desde o seu nascimento antes mesmo de saber qual
profissão irá seguir, no caso do Pignati como é conhecido os dados nos leva a inferir que os
vestígios de sua escolha profissional podem ser identificadas na educação não formal,
recebida no seu contexto familiar, com destaque os saberes passados pelo avô Leonardo
Paulim, pequeno agricultor, que juntamente com os filhos e netos plantavam, colhiam,
vendiam, numa época que não utilizava agrotóxicos. Essa experiência com a não utilização de
agrotóxico a nosso ver pode ser considerado o fio de Ariadne que alicerça as pesquisas do
pesquisador sobre os impactos dos agrotóxicos nas diversas formas de vida, como um elo de
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sua formação como pessoa e por extensão de sua formação profissional docente na
perspectiva de Tardif apresenta o saber docente como “um saber plural, formado pelo
amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de
saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2008, p.36).
É com essa acepção de junção de experiências, vividas na infância e adolescente estão
presentes nas ações realizadas pelo docente e pesquisador Wanderlei, cuja trajetória formativa
escolar inicia-se na Escola Municipal Manoel de Barros localizada na zona rural
A soma das experiências do homem desenvolve o senso crítico e explica as ações
realizadas por ele anos depois, a formação informal transmitida pelo avô Leonardo Paulim de
maneira espontânea desempenhou um papel fundamental da educação enquanto leu clássicos
da literatura com viés crítico como o livro “Os miseráveis” de Victor Hugo, de acordo com
Peixoto (2000, p.110) “os avós são o apoio com que os netos podem contar, ainda que não
compartilhem concepções de vida semelhantes”. uma relação fortalecida pelo diálogo, um elo
sem responsabilidade de criação/educação, mas que influenciou na qualidade de maneira
positiva, quando o neto rememora com afeto do avô.
Evocando a historicidade de uma carreira faremos uma retomada a formação escolar e o
contexto que a envolve. Quando Wanderlei concluiu a quarta série primária, a família decidiu
mudar-se para a cidade Itapuí/SP. Entre os motivos estava o fato de que a escola Manoel de
Barros oferecia apenas o curso primário. Sobre o início dessa nova etapa estudantil Wanderlei
Pignati (2018) rememora: “eu fui fazer o que chamava de Ginásio, tinha que fazer uma prova
para passar, o que hoje corresponde ao 5º, 6º, 7º, 8º não tinha o 9º, hoje tem o nono ano, fiz o
ginásio lá na cidade”4. A prova mencionada era chamada de Exame de Admissão ao Ginásio,
Legris (2012, s/p) justifica a necessidade desse exame: “as escolas primárias públicas eram
corretamente competentes no quesito da pedagogia, mas não em número de vagas e de
unidades suficiente para uma população em torno de 5 milhões de habitantes”. Quando o
Wanderlei Pignati faz uma referência ao presente “hoje tem o nono ano” se refere à ampliação
do ensino fundamental para nove anos, de acordo com a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de
2006, faz questão em explicar para a pesquisadora durante a entrevista dados, acreditamos ser
características do professorado.
Wanderlei Antonio Pignati (2018) cursou o Ensino Médio Científico na Escola Estadual
Caetano Lourenço de Camargo, na cidade de Jaú/SP, localizada a 25km de Itapuí/SP, porque

4

Dados referente a formação acadêmica de Wanderlei Pignati aqui expostos fazem parte da dissertação de
mestrado “Uma vida militante Wanderlei Antonio Pignati: médico, professor, pesquisador, ator político” de
autoria de Vanessa Campos de Moraes e orientação de Marlene Gonçalves.
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não havia ensino médio onde residia, fazia o trajeto de Itapuí para Jaú em transporte escolar:
“tinha um ônibus que saía as seis horas da manhã e chegava, às vezes, as sete, quando chovia
muito atolava na estrada, às vezes chegava lá as sete e meia”. De acordo com Bosi (1994, p.
29), “a narração da própria vida é o testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa tem
de lembrar. É sua memória”. Encerrando o ensino médio mudou-se para São Paulo/SP fez
cursinho, trabalhou na empresa Light dividindo a moradia com um tio, no ano de 1970
ingressou no curso de medicina na UnB, participando deste a juventude de movimentos
estudantis.
[...] o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a
identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história profissional,
com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares
na escola, etc. [...] um professor nunca define sozinho e em si mesmo o seu próprio
saber profissional. Ao contrário, esse saber é produzido socialmente, resulta de uma
negociação entre diversos grupos. (TARDIF, 2002, p.11)

Anos mais tarde ele filiou-se ao Partido dos trabalhados então a experiência de
participação desde jovem em movimentos estudantis tendencioso para um partido que visa
lutas semelhantes aos quais ele acredita.
[...] a atividade docente não é exterior às condições psicológicas e culturais dos
professores. Educar e ensinar é, sobretudo, permitir um contato com a cultura na
acepção mais geral do termo; trata-se de um processo em que a própria experiência
cultural do professor é determinante (SACRISTÁN, 1995, p.67)

Wanderlei Antonio Pignati encerrou o curso e muda-se de Brasília para Cuiabá no ano
de 1984, em virtude de ter sido aprovado no concurso público de provas e títulos para
provimento de cargos da carreira do magistério superior da Universidade Federal de Mato
Grosso, ocorrido no final de 1983. A esse respeito afirma: “[...] no final de 1983 eu fiz o
concurso, eu queria seguir a carreira universitária, eu gostava daqui por causa do trabalho no
internato de Barra do Garças, Aragarças” (WANDERLEI ANTONIO PIGNATI, 2018).
Durante a entrevista, ao ser indagado se sempre teve o desejo de ser professor, ele respondeu:
“não só professor, Brasília é muito chato, é métrica aquela cidade, eu achava um mistério,
tudo dominado pelos partidos políticos, não tinha muita coisa para fazer, vim para Cuiabá em
1983” (WANDERLEI ANTONIO PIGNATI, 2018).
Wanderlei Pignati cursou doutorado em Saúde Pública de 2003 a 2007, na Escola
Nacional de Saúde Pública Fundação Oswaldo Cruz, sob orientação do doutor Jorge Mesquita
Huet Machado, com a tese intitulada: “Os Riscos, Agravos e Vigilância em Saúde no Espaço
de Desenvolvimento do Agronegócio no Mato Grosso”, na qual abordou várias pesquisas
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desenvolvidas em Mato Grosso, que apresentavam a desvalorização da saúde do trabalhador
rural.

3 O pesquisador no exercício da militância

O professor Wanderlei Pignati atualmente está aposentado como professor dos cursos
de graduação Medicina e Saúde Coletiva, onde ministrava as disciplinas de Saúde e
Sociedade no curso de Medicina, Saúde e Trabalho no curso de Saúde Coletiva, nota-se que a
ementa ddas disciplinas está inteiramente ligada com as pesquisas realizadas e coordenadas
por ele. No último ano (2018) ministrou aulas na pós-graduação em Saúde Coletiva, orienta
alunos do mestrado e doutorado, foi tutor do Programa Mais Médicos em Mato Grosso.
Coordena três projetos de pesquisa: Consumo de agrotóxicos e o perfil epidemiológico
do câncer em Mato Grosso; Avaliação da contaminação ocupacional, ambiental e em
alimentos por agrotóxicos na bacia do Juruena-MT; Impactos sócio sanitário ambiental da
agropecuária no território e povo Xavante- Maraiwatséde, Mato Grosso, Brasil.
Ao entrevistar o professor, autor, João Monlevade5 e a professora Vera Lúcia Pereira
Araújo6 depõe sobre o afastamento do Wanderlei Pignati da política partidária e dedicação a
pesquisa:
A gente distingue as coisas, mas no fim é tudo muito junto mesmo, o pesquisador é
o seguinte todos nós somos pesquisadores natos agora o pesquisador quando encuca
uma hipótese ele necessariamente ele tem que ir tirando outras coisas se não ele não
vai em frente. (JOÃO MONLEVADE, 2018).

Ele se recolhe para a universidade a gente passa a acompanhar mais o resultado das
pesquisas dele. [...], ele foi para a área da pesquisa retomou lá a função dele na Universidade e
hoje o Pignati é uma referência internacional. (VERA LÚCIA PEREIRA ARAÚJO, 2018).
Estes depoimentos se entrelaçam entre si compreendendo os estudos realizados e
empenho por parte o coordenador, mas como destaca Weber (2003, p. 55) “já dissemos que
não existe ciência inteiramente isenta de pressupostos e dissemos também que ciência alguma
tem condição de provar seu valor a quem lhe rejeite os pressupostos”, logo não são pesquisas
aceitas por pessoas que obtém lucro por meio do agronegócio.

5

João Monlevade autor, sociólogo, filósofo, mestre em administração escolar, doutor em educação, atuou como
professor na Universidade Federal de Mato Grosso, foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino
Público do Mato Grosso (1987 -1991).
6
Vera Lúcia Pereira Araújo, mais conhecida como professora Verinha, exerceu o cargo de deputada estadual
(2003 a 2007) pelo PT em Mato Grosso, colaborou com a consolidação do partido em nível nacional do qual é
filiada ativa.
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Foi publicado pela Folha de São Paulo dia 23 de março de 2011 em resposta as
pesquisas coordenadas pelo professor Wanderlei Pignati em específico a pesquisa que
originou a dissertação de mestrado orientada por ele e de autoria da Danielly Cristina de
Andrade Palma intitulada “Agrotóxicos em leite humano de mães residentes em Lucas do Rio
Verde – MT” (2011), a Associação Nacional de Defesa Vegetal, representante dos produtores
de agrotóxicos disse: "Não há evidências científicas de que, quando usados apropriadamente,
os defensivos agrícolas causem efeito à saúde". O depoente que convive com o pesquisador
Bamatabois (2018) afirma “sessenta e duas nutrizes deram positivo então não tem
questionamento, é um caso gravíssimo 100% das amostras deram positivo, foi uma coisa
contundente que hoje está aplicado no mundo”. A professora Vera Lúcia acompanhou pela
mídia este momento e depõe:
Aquelas primeiras revelações de que leite materno em Lucas estava condenado, isso
na cidade tem momentos dele ir na cidade e foi bastante agredido neste sentido, teve
audiências públicas que o Ministério Público do Trabalho encaminhou naquela
região onde trouxe ele para apresentar a pesquisa sobre o que significava o impacto
do veneno naquela região, na vida das pessoas, para a vida animal e que fizeram as
verdadeiras mobilizações de lotar o plenário e meio que ir para o enfrentamento
físico, este é o nível destas pessoas aí eles levam a ferro e fogo aquelas coisas
porque na verdade por trás disso está as grandes corporações que se utilizam porque
na verdade os agricultores que trabalham com esta coisa de soja tem o grandão mas
tem o médio e o médio vende as vezes para os armazéns e muitas vezes ele esta
completamente endividado porque já recebe antecipado um recurso para ele plantar
ele vira um plantador dos armazéns. (VERA LÚCIA PEREIRA ARAÚJO, 2018).

Tem quem rejeite os pressupostos e questione a veracidade, criticando de forma árdua
em diversos meios de comunicação como na notícia apresentada pela Folha de São Paulo,
desvalorizando as pesquisas coordenadas pelo professor. Os depoentes pesquisadores que
entrevistamos relatam:
Ao criticar este modelo de desenvolvimento que beneficia um grupo social, este
grupo social que beneficiado por esta destruição que a gente está denunciando ele
claro vai reagir contra então os ruralistas a classe patronal tem reagido de forma
critica e contraria as nossas pesquisas. (ENJORAS, 2018).
Eu já fui em várias reuniões que eu tive que chegar na reunião e dizer, não estou
entendendo vocês, tem um pesquisador de vocês aqui falar uma coisa e vocês ficam
questionando ele falando que está errado, em detrimento de outros que vem de fora
falar, eu sou de fora e estou dizendo que ele está falando a verdade, como é que fica?
É uma situação, eu entendo que é uma cooptação até do próprio mercado, das
empresas que trabalham, nas pesquisas que ele fala contra, que nós falamos contra,
denigre ele como pessoa, já teve denegrir violentamente, levar para o lado pessoal.
(BAMATABOIS, 2018)

Nas atividades do professor sempre haverá algo de sua pessoa. Nesse sentido,
consideramos como uma luta não partidária a incansável produção de pesquisas. “A entrevista
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pode oferecer dados para comparar evidências coletadas com outras fontes a fim de ampliar a
confiabilidade do estudo, além de oferecer diferentes olhares sobre o evento” (DEUS,
CUNHA, MACIEL, 2010, p.03). Ao entrevistar um depoente que teve contato com o
pesquisador Wanderlei Pignati revelou o entusiasmo como uma luta pela qual o professor está
à frente.
Uma coisa que eu observo bastante é a luta dele incansável e dos professores que eu
já conheci ele é o único que vai e dá tapa a cara, ele é o único que vai em frente,
enfrenta mesmo não tem medo, com certeza já teve várias ameaças, mas ele não tem
medo e ele fala mesmo, e infelizmente não é todas as pessoas que reconhecem, é um
trabalho incansável o dele. (GRANTAIRE, 2018)
Ele conseguiu perceber e teve esta capacidade de comprovar que era uma realidade
em Mato Grosso apesar de ser um estado que ficam dizendo ser um estado
exportador com uma grande economia, mas a custo de que? Quem é que está
pagando este preço? Primeiro que a riqueza é sacrificada na vida das pessoas que
ficam doentes e muitas vezes podem ser as gerações futuras que acabam ficando
doentes e na alimentação também algo silencioso que só vai perceber anos a frente,
então as pesquisas são de um valor enorme. (VERA LÚCIA PEREIRA ARAÚJO,
2018).

Podemos dizer que o depoimento relata algumas consequências da militância exercida
pelo professor, quando o depoente diz: “com certeza já teve várias ameaças” acreditamos que
vem de pessoas que não concordam com as pesquisas e obtém lucros deste meio que é o
agronegócio. O pesquisador depoente afirma:
Mas em contraposição o grupo de trabalhadores o grupo de população agricultora
pequeno agricultor que quer mudar o modelo de uso de químico para o modelo de
uso agro ecológico eles tendem, o grupo dos indígenas o grupo dos quilombolas
vários destes grupos que a gente trabalha em conjunto inclusive com eles porque é
importante trabalhar com eles, eles sim apoiam as nossas pesquisas e incentivam que
continue porque o nosso grupo ainda por mais que tenha enfrentado este desafio
científico de compreender estes impactos modelo de desenvolvimento ainda tem
muito a se conhecer, a gente sabe apenas uma parcela muito pequena de todo o
impacto que está ocorrendo deste modelo de desenvolvimento do agronegócio então
a muito incentivo a muito apoio e a muita aceitação por parte dos grupos de
trabalhadores de como em geral, por parte das nossas pesquisas. (ENJORAS, 2018).

Weber (2003, p.32) “Efetivamente, para o homem, enquanto homem, nada tem valor a
menos que ele possa executá-la com entusiasmo”. Durante a coleta de dados os depoentes
relatavam este entusiasmo de formas variadas, uma delas descrita como militante a este
respeito assim se expressa:
Sobre esta questão do pesquisador militante, é uma nomenclatura que não foi eu que
inventei ela faz parte de um movimento que existe internacionalmente no mundo
científico acadêmico que são pessoas pesquisadores que tem compromisso com a
transformação social visando a igualdade, a justiça combater estas opressões a
exploração então existe um movimento internacional de pesquisadores com
diferentes abordagens diferentes áreas, diferentes ênfases que saem desta postura
que é mais hegemônico que é mais dominante na ciência que é a postura de
neutralidade afastada da sociedade para uma postura realmente de compromisso com
a população que necessita mesmo deste serviço público que é a produção do
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conhecimento voltado para a melhoria de condições de vida, voltado para modificar
essas estruturas, essas condições sociais que estão colocadas que promovem essas
desigualdades essas opressões, estes impactos na saúde e no ambiente, então a gente
tem até vínculos com estes movimentos de pesquisadores. (ENJORAS, 2018)

O pesquisador Wanderlei Pignati encara lutas grandes uma delas é citada pela
professora Vera Lúcia:
Com a PL do veneno que na verdade vai desmontar tudo aquilo que a gente
construiu em termos de proteção mesmo com estes problemas agora imagina se tem
uma lei que permite tudo que a gente está contestando denunciando ainda
questionado, imagina se não tiver uma legislação guardiã disso os retrocessos são
terríveis e assim há inclusive artigos de que o veneno é uma cadeia que vem o
veneno e depois vem os medicamentos então é uma cadeia de comércio que é para
fomentar um comércio inclusive com a doença e a morte das pessoas. (VERA
LÚCIA PEREIRA ARAÚJO, 2018).

O projeto de Lei 6299/02 conhecido como “PL do veneno” de autoria do senador Blairo
Maggi, visa habilitar o uso legal de agrotóxicos proibidos no Brasil. Melo (2019) “o
ministério da agricultura formalizou nesta terça-feira dia (21) mais de 31 agrotóxicos, no ano
todo já são 169 produtos autorizados”. O pesquisador que nos cedeu entrevista depõe:

Este ativo ambiental que veio de um passivo ambiental está destruindo todo este
estado, nós não queremos mais chamar o estado de Mato Grosso, porque não é mais
mato e muito menos grosso, virou um deserto verde, a gente chama de deserto verde
e não é mais Mato Grosso, porque destruir tudo é um deserto padrão, padrão capital,
padrão neoliberal, mais padrão capital que coloca todas as plantas padronizadas,
todas iguais da mesma altura, crescem iguais, vivem iguais, são todas da mesma
espécie, a monocultura. (BAMATABOIS, 2018)

O lucro que será obtido por meio da agricultura se sobressai a saúde quando um projeto
como este é defendido pelo ministério da agricultura,visa também substituir a palavra
agrotóxico pela expressão “defensivos fitossanitários”, seria um retrocesso da luta pela saúde
coletiva e um problema a saúde pública, afinal os efeitos do veneno são incalculáveis como a
infertilização do solo, péssima qualidade do alimento, acarretando doenças grandes a saúde
humana, extinção de espécies de animais, ingestão de água contaminada, consumo de animais
intoxicados pelo homem.

4 Considerações finais
Durante toda a pesquisa fiz notas de campo, “notas de campo: o relato escrito daquilo
que o investigador ouve, vê experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os
dados de um estudo qualitativo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.150), dia dezoito de junho de
dois mil e dezoito fui recebida pela Otília Teófilo Pignati (esposa do Wanderlei Pignati), com
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um abraço e sorriso largo dizendo “não precisa tirar calçado, porque esta casa tem vida, tem
cupim, bichos, exclamou: olha não é forrada”, sentamos na sala a minha frente ela sentada no
sofá e aos fundos eu avistava uma janela de madeira com vista para o quintal abundante em
árvores, e durante a entrevista o som dos passarinhos que residem ali cantavam ao fundo, no
final da entrevista fui convidada a conhecer a residência e afirmo não parecia que eu estava
próximo a uma avenida agitada de Cuiabá/MT, um lugar que transmite tranquilidade
igualmente a quem mora ali, uso esta nota de campo afirmando que a formação do professor
esta relacionada diretamente com a sua vivência, quando a esposa diz “esta casa tem vida, tem
cupim” significa que o pesquisador que é contra o uso de veneno e a favor da vida não usa em
sua casa este produto, o respeito pela vida está em seu lar, abundante de diversas espécies de
plantas e animais, o fio condutor trás coerência não há como desvincular a formação do
homem de suas ações.
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Resumo:
O presente trabalho relata a vivência na disciplina de atividades rítmicas e expressivas no curso de graduação em
Licenciatura em Educação Física da Faculdade Católica Rainha da Paz. A dança é uma das formas expressiva
mais utilizada pelo ser humano, desde a antiguidade o homem a usava para venerar seus Deuses e com esses
rituais acreditavam que obteriam resultados melhores em sua produção agrícola. A importância de se vivenciar
na prática pedagógica, em especial na formação de professores no curso de licenciatura em Educação Física na
Faculdade Católica Rainha da Paz, como finalidade de contribuir na formação do acadêmico, de modo a
possibilitar uma prática pedagógica e conceitos através da vivência e oportunizar ao público presente enxergar a
arte através dos movimentos rítmicos variados de dança, com o intuito de promover a integração entre os
acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física e incentivar a prática saudável da dança, e assim
quebrar tabus. Para encerrar a disciplina de Atividades Rítmicas e Expressivas, valorizando a cultura e a
diversidade da dança no Brasil, optamos por fazer apresentações de dança escolhendo três temas: o tango como
uma dança de salão, o samba e uma dança afro representando a descendência negra no país.
Palavras chave: Educação Física. Atividades Rítmicas e Expressivas. Prática Pedagógica.

A Educação Física tem como objeto de estudo a cultura corporal de movimento
humano, manifestada através dos movimentos, expressões em diferentes contextos como
jogos e brincadeiras, esportes, danças, ginásticas, lutas, seus benefícios fisiológicos,
psicológicos e suas expressões culturais e sociais.
O professor de Educação Física constrói significados em seu ambiente de atuação e
constrói suas ações no mundo, agindo simbolicamente em sua atividade profissional ao lidar
com as diversas manifestações corporais presentes na sociedade a partir do processo de ensino
e aprendizagem vivenciados durante a sua formação. Na ação de construir significados, o
professor deve buscar inter-relacionar os conteúdos que estuda e vivenciar a formação com a
realidade do seu contexto de trabalho a fim de melhor elaborar objetivos e métodos que
atendam às necessidades e promovam a aprendizagem dos seus alunos, tornando-os mais
conscientes enquanto sujeito histórico, social e cultural.
Ao refletir sobre a realidade e os desafios que perfazem o processo de formação de
professores de Educação Física no ensino de atividades rítmicas e expressivas, realizou- se
uma breve análise de alguns aspectos que permeiam o processo de ensino e a formação no
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contexto

educacional, assim como discussões acerca dos processos formativos destes

educadores em especial os graduandos em Licenciatura do curso de Educação Física da
Faculdade Católica Rainha da Paz, destacando a compreensão de práticas de ensino de forma
que esse conhecimento permita aos futuros docentes aplica- las no ensino básico.

1 Educação Física e a Formação de Professores
A discussão em torno da formação profissional cada vez mais ganha ares técnicos e
científicos, até porque, sabemos, vivemos numa época em que a ciência ocupa um importante
espaço social. Então, para que formar professores?
Em relação à formação docente, isso também ocorre, com suas particularidades, com
suas tensões e com intencionalidades diversas, em que o foco, de alguma forma ou de outra,
sempre se coloca na qualidade da formação desses futuros professores e com isso, numa
melhora da educação em seus vários níveis de ensino, desde a educação infantil, passando
pelo ensino fundamental e médio, chegando ao ensino superior.
Pensar a formação dos professores no Brasil, não é possível traçar qualquer análise
reflexiva, sem levar em consideração o contexto da universidade, lócus da formação
profissional, uma formação que leve em conta uma formação mais crítica, reflexiva, que
considere o papel social desses profissionais, pensando nas repercussões disso para cada
cidadão brasileiro existes concepções sobre o ensino da dança na formação de professores e o
próprio preconceito no ensino da dança na educação básica. E como acabar com estas
preconceitos?
O entendimento da dança como manifestação da Cultura Corporal e de expressão e
comunicação é concomitante nos dois casos, pois os PCNs de Artes ainda
apresentam uma divisão no ensino da dança em três eixos. Destes os dois primeiros
podem ser considerados equivalentes à Educação Física, e o terceiro exclusivo da
disciplina de Artes. O primeiro enfoca a dança na expressão e na comunicação
humana, correspondendo na Educação Física à intenção de expressão e comunicação
mediante gestos. O segundo aborda a dança como manifestação coletiva equivalente
às manifestações da Cultura Corporal. Por fim, o terceiro eixo tematiza a dança
como produto cultural e apreciação estética. (BRASIL, 1997, p.73)

Na sociedade contemporânea a aceitação de certos tipos de conteúdos, cada vez mais
limitadas na teoria e na prática o que dificulta o ensino aprendizagem. A educação física no
ensino básico, onde professor se mantém atuando na docência através de sua vocação e
esforços diários, compreendendo as exigências do corpo contemporâneo, repensando uma
educação física que vai além da pedagogia da bola, contemplando todos os conteúdos da
educação física e conhecimentos sobre o corpo.
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2 Metodologia, Prática Pedagógica e o Currículo

Os saberes da docência na sociedade contemporânea onde há uma superação diária
para levar uma prática cada vez mais atualizada e que desperte atenção de quem irá pratica-la.
Partindo do princípio na prática pedagógica onde o docente deve saber fazer para poder saber
ensinar, e através das experiências e vivencias práticas o discente se sente motivado a
aprender para poder ensinar.
Nesse contexto, conforme Schön, é necessário que o professor reconsidere sua prática,
dando atenção aos acontecimentos, procurando ser curioso em relação às situações ocorridas
com os alunos, tendo capacidade de se surpreender com as descobertas e inquietações de seu
público, enfim, “ir ao encontro” do aluno e entender seu próprio processo de conhecimento,
valorizando, também, a “confusão” e as “dúvidas” que o próprio conhecimento gera,
encorajando-os a partir disso. SCHÖN (1992, p. 89).
Acreditando na importância da vivência para que o aluno possa ter domínio do
conteúdo da dança, considero que para construir saberes em educação física ou educação do
corpo em movimento onde levanto o tema que não há vida sem movimento é necessário
ocultar os conhecimentos e respeitar a individualidade de cada um, para que o objetivo possa
ser atingido.
Em relação ao ato de ensinar segundo Gadotti (1998, p. 83)
O que mantém o homem em pé é o equilíbrio de forças opostas. Esse equilíbrio é
estático quando um pé age sobre o outro, mas o homem só avança quando toma o
risco de desequilibrar-se, impulsionando um pé para frente, rompendo o
equilíbrio. Romper o equilíbrio é um ato pedagógico transformador: significa
impulsionar o homem para frente. GADOTTI (1998, p. 83)

A imagem que o professor transmite é algo bem relativo. Com objetivos claros e que
me causa um pouco de reflexão, pois ao ensinar no curso de graduação e na formação de
professores a que resultados queremos alcançar?
Analisando estas indagações, Contreras (2012, p. 122) afirma que: “A prática
constitui-se, desse modo, um processo que se abre não só para a resolução de problemas de
acordo com determinados fins, mas à reflexão sobre quais devem ser os fins, qual o seu
significado concreto em situações complexas conflituosas”. E que “[...] os processos de
reflexão acabam sendo fonte de novos conflitos e discussões em torno dos limites que, para a
compreensão e ação, as instituições e as práticas sociais colocam em relação aos problemas
profissionais”. (CONTRERAS, 2012, p. 122).
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Diante de um cenário atual a observação e prática serve para análise e compreensão
dos movimentos, enquanto os docentes e discentes estiverem movidos pelo desafio de
“ENSINAR E APRENDER”. Lançamos a ideia do projeto “A ARTE É O MOVIMENTO,
PORQUE NÃO HÁ VIDA SEM O MOVIMENTO”.
Assumir a disciplina de ARE no curso de licenciatura em Educação física veio com
um pouco de medo e insegurança, imagino o que se passou na cabeça dos alunos.





No objetivo específico da disciplina e da apresentação;
Aprofundar os estudos dos conteúdos relacionados à dança;
Analisar os valores educativos das danças como propostas pedagógicas;
Possibilitar à comunidade acadêmica questionamento sobre cultura popular e
identidade, através do reconhecimento de nossa diversidade cultural;
Para tal desempenho de encerramento da disciplina de Atividades Rítmicas e
Expressivas, valorizando a cultura e a diversidade da dança no Brasil, optamos por fazer
apresentações de dança escolhendo três temas: o tango como uma dança de salão, o samba e
uma dança afro representando a descendência negra no país. Das atividades a serem
desenvolvidas em dois dias, separamos três grupos para apresentar nos corredores e com
objetivos de impactar os olhares de diferentes formas:
1º- grupo representou a dança Tango, no primeiro dia, uma dança a dois,
demonstrando firmeza sem seus passos, o cavaleiro conduzindo sua dama, ela delicada e ao
mesmo tempo atraente aos olhares perplexo do público local.
2º- grupo representou o samba, de gafieira domínio dos brasileiros, malandro
mostrando que dominamos uma expressão corporal a qual devemos ter orgulho
3º- grupo fechou as apresentações com uma dança Afro, em comemoração ao dia da
consciência negra uma vez que estávamos no mês de novembro que queríamos trazer uma
reflexão com o público local através da dança.
As apresentações aconteceram nas dependências da Faculdade Católica Rainha da
Paz- FCARP, necessariamente nos corredores, onde o objetivo de usar este ambiente foi
impactar os acadêmicos desta instituição atraindo o olhar e a reflexão para a dança como uma
arte que atravessa gerações e culturas. Afinal a “A ARTE é o MOVIMENTO, Porque não
há vida sem movimento”.
Tendo como base minha vivência pessoal na apresentação da dança na FCARP, vejo a
real importância dessa prática. A oportunidade de evolução e superação de limites pessoais
(vergonha, medo, descrença das próprias capacidades) não se mede.
Lembro-me de levantar meus olhos em direção aos meus companheiros seguindo o
ritmo do batuque, estávamos tão carregados de emoções e expectativas que ninguém poderia
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nos interromper, aquele momento era nosso, lutamos para chegar ali, e lá estavamos,
improvisando desde o figurino até a respiração ofegante camuflada por um sorriso largo.
Hoje, conheço as sensações de palco, conheço os olhares, e até ganhei mais ritmo, levo cada
aprendizado para meu dia a dia, me controlo mais perante discursos e diálogos, consigo me
recompor com mais facilidade quando estou ansiosa para falar em público e sem dúvidas não
ouso me subestimar, pois sei que com esforço é possível.
Preocupado com a minha didática perante o ensino superior e a formação de que como
os discentes estão absorvendo os conteúdos, e qual a finalidade do que estou ensinando?
Na apresentação da dança no caderno de Artes dos PCNs esta tem suas
especificidades, avançando na definição do que é dança e iniciando uma tentativa de
justificar sua presença na escola. “A arte da dança faz parte das culturas humanas e
sempre integrou o trabalho, as religiões e as atividades de lazer. Os povos sempre
privilegiaram a dança, sendo esta um bem cultural e uma atividade inerente à
natureza do homem”. (BRASIL, 1997, p.67)

Sou encantando pelo movimento ou expressão corporal através da dança. Como diz
Vazquez: Essa atividade, especificamente humana, implica na intervenção da consciência,
graças à qual o resultado é primeiro ideal (sua antecipação, sendo na atuação didática
representado pelos objetivos a serem alcançados) e, segundo, um produto real (o que se pode
verificar como resultados). Trata-se de adequar 327 intencionalmente o primeiro ao segundo.
Portanto, a atividade humana se desenvolve de acordo com finalidades, que só existem,
através do homem, como produtos de sua consciência (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 189).
Pensar na dança como uma prática corporal e nela as possibilidades e sensações,
trazendo no seu ensino uma diversidade e pluralidades cultural. Avançando assim quantos aos
preconceitos ainda existentes no ensino de dança.
Concordando com Freire quando diz que:
é preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e em seus
métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito,
construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens
relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história [...] uma educação que liberte,
que não adapte, domestique ou subjugue. (2006, p. 45)

A ideia de ensinar dança na graduação superior, na formação de professores não é
formar bailarinos e sim profissionais preocupados com sua prática docente, respeitando a
individualidade de cada um trabalhar em grupo, a capacidade de criar coreografias e
movimentos expressivos. Despertar nos discentes um olhar mais aguçado para a
manifestações artísticas da dança e suas possibilidades de expressão como sentimentos, ideias,
sentimentos e emoções.
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Aulas teóricas são ricas de importantes meios de aprendizados, mas poder viver e
sentir na pele as sensações de uma apresentação é o que move e motiva o acadêmico, poder
evoluir, poder tentar algo novo e diferente, pois mesmo ensaiando tantas e tantas vezes ainda
não se sabe ao certo o que ocorrerá na hora, então a prática é a alma, é o caminho para melhor
entendimento do assunto, para melhor desempenho da profissão. Com as aulas e o
conhecimento adquiridos dá- se a devida importância a disciplina de expressão corporal,
cativados pela arte, externar em formas poéticas e ritmadas as sensações e opiniões, é
entender que podemos falar mesmo estando com a boca fechada, é ver que cada piscar de olho
pode representar uma história, como não se cativar pelo poder da expressão corporal?
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Resumo:
O presente trabalho revela a Prática Pedagógica de Professoras da Rede Estadual de Ensino de uma Escola
Especializada que adotaram métodos lúdicos de ensino/aprendizagem para garantir o sucesso no processo de
apropriação do conhecimento de crianças com deficiência. Este trabalho foi elaborado com o objetivo de
demonstrar como esse processo está sendo construído no ambiente escolar através das atividades lúdicas, com
foco principal nos Jogos e nas Brincadeiras. As atividades lúdicas favorecem o desenvolvimento de algumas
habilidades fundamentais para as crianças com ou sem deficiência. Através dos Jogos e das Brincadeias as
crianças podem experimentar o mundo, explorando suas possibilidades, participando ativamento desse processo,
possibilitando assim a construção de sua identidade favorecendo uma imagem positiva de si. Dessa forma, podese considerar que este trabalho foi positivo e que trabalhar com crianças com deficiência envolve a compreensão
das diferenças e o direito de cada criança de aprender dentro de um contexto social, valorizando o ato de brincar,
como fundamental para o desenvolvimento global das crianças com deficiência. É preciso garantir as condições
necessárias para que esse processo aconteça de forma efetiva, buscando alternativas que possibilitem o acesso ao
conhecimento.
Palavras-chave: 1) Escola Especializada. (2) Atividades Lúdicas. (3) Jogos e Brincadeiras.

1 Introdução
A importância deste trabalho se reflete em mostrar as Práticas Pedagógicas que vem
sendo desenvolvidas em uma Escola Especializada, com o objetivo de favorecer a
aprendizagem dos alunos com deficiência. Diante dessa necessidade em se repensar o fazer
pedagógico, percebe-se que é importante saber como o aluno aprende, como é seu
desempenho ao realizar as tarefas escolares, quais são suas habilidades e preferências, o que
desperta seu interesse em aprender.
No ambiente escolar a criança com deficiência, normalmente tem dificuldades
relacionadas aos processos cognitivos, como atenção, concentração, memória, raciocínio
lógico, também são comuns a baixa autoestima, os problemas de interação e sociabilidade.
Diante dessas características, o professor deve refletir em como ensinar uma criança com tais
dificuldades, ao elaborar atividades para o aluno com deficiência , deve considerar não só
suas dificuldades, mas sim focar em suas capacidades, oferecer desafios para que ele possa
buscar soluções para resolver os obstáculos. Enfim, elaborar situações de aprendizagem de
forma que todos os alunos participem e avancem em função de suas possibilidades. Após
vários anos de experiência na Educação Especial, nós professoras, percebemos que através da
ludicidade, nossas crianças com deficiência aprendem melhor. Por esse motivo, produzimos
nossos planos de aula sempre priorizando métodos lúdicos de ensino. Para refletir, buscar
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algumas respostas para contribuir com nossa prática e compartilhar com outros colegas de
profissão, torna-se necessário explicitar aqui como os jogos e as brincadeiras são
fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças com deficiência.

2 Desenvolvimento

A escola é um local onde acontecem momentos de interação, de criatividade, alegria e
socialização. Educar crianças com deficiência para a autonomia consiste em acreditar nas
potencialidades de cada um, na capacidade de desenvolver, de tomar iniciativas e tornar-se
cada vez mais independente em suas ações cotidianas, respeitando suas limitações. Para que
os alunos se desenvolvam de forma global é necessário que o ambiente escolar seja
estimulador, lúdico e criativo. Num ambiente acolhedor e seguro a criança vivencia outras
formas de relacionamento, seu mundo expande-se, ela assume outros papéis e encontra novos
desafios na convivência entre seus pares. A Escola Especializada onde desenvolvemos o
trabalho com Jogos e Brincadeiras apresenta como proposta de trabalho Projetos Educativos
visando propiciar a interação do aluno no processo de construção do conhecimento, bem
como, possibilitar uma aprendizagem real, ativa e significativa. A nossa escola tem como
foco um currículo integrado, onde os temas são trabalhados de forma globalizada e
interdisciplinar. Essa forma de trabalho por meio de Projetos Educativos, possibilita o
desenvolvimento de atividades lúdicas, fundamentais para as crianças com deficiência.
Brincar, para a criança, é coisa muito séria. Toda criança deveria poder brincar, pois
a brincadeira contribui para o processo de socialização das crianças, oferecendo-lhes
oportunidades de participar de atividades coletivas livremente, além de ter efeitos
positivos para o processo de aprendizagem e estimular o desenvolvimento de
habilidades básicas e aquisição de novos conhecimentos. (MAFRA & KEMPA,
2008, p. 2)

Para esses autores as atividades lúdicas, tais como os jogos e as brincadeiras são
fundamentais para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras e sensoriais nas
crianças. Afirmam que mesmo apresentando atrasos no desenvolvimento cognitivo e motor a
criança com deficiência necessita de atividades lúdicas no seu dia a dia, pois contribuem
muito para o seu desenvolvimento global. A partir de situações lúdicas de aprendizagem,
pode-se tentar conduzir o processo de socialização do aluno propondo atividades em
pequenos grupos, onde ele terá que interagir com seus pares. As atividades lúdicas, os jogos e
as brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades, tais como: o
desenvolvimento da linguagem oral (habilidades expressivas e comunicativas) e da linguagem
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gestual; a psicomotricidade: esquema corporal, equilíbrio; coordenação motora ampla e fina; a
expressão artística através das artes plásticas; o desenvolvimento da musicalidade e do senso
rítmico, através da expressão e sensibilidade e do autoconhecimento; a exploração de
materiais variados possibilitando noções de formas, tamanhos, cores, composição; o
desenvolvimento das funções intelectuais como percepção, raciocínio logico-matemático,
concentração, comparação, associação, análise, classificação, formação de conceitos,
dedução; as noções de orientação espaço-temporal; a lateralidade; a socialização: participação
e interação; vivencia de papeis sociais e aprender a jogar em grupos, jogos cooperativos,
jogos pedagógicos.
Os materiais produzidos e utilizados em sala de aula como recurso pedagógico, além
de desenvolver habilidades citadas acima, favorece uma prática pedagógica flexível, dinâmica
e envolvente, pois tanto o professor como o aluno estão envolvidos ativamente no processo de
aprendizagem. Dessa maneira, através das experiências vivenciadas, por nós professoras da
Educação Especial, chegamos às referidas considerações. Esperamos que nosso trabalho
possa contribuir com nossos colegas, sendo uma referência para o processo de ensinoaprendizagem dos alunos com deficiência.

3 Considerações Finais
Considerando as observações realizadas durante nosso trabalho pedagógico tendo
como foco de estudo a aprendizagem do aluno com deficiência através dos Jogos e
Brincadeiras, evidenciamos que com essa proposta metodológica estamos conseguindo
alcançar nossos objetivos de aprendizagem, traçados para os alunos com deficiência.
Merece também destaque os avanços significativos que os alunos apresentam durante
o processo de desenvolvimento das atividades propostas, na aplicação dos jogos e durante as
brincadeiras realizadas.
Assim, este trabalho permitiu uma reflexão sobre a prática pedagógica do professor
que atua na Educação Especial, que na busca por novas estratégias, sempre procurando
melhorar e inovar suas aulas, acredita no potencial que seus alunos possuem e valoriza suas
habilidades.
Portanto, pensar em Educação Especial é acreditar no ser humano em sua totalidade,
rompendo as barreiras, superando limites, diversificando as atividades de avaliação,
considerando o progresso diário do aluno, sua aprendizagem e utilizando suas próprias produções como parâmetro.
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Resumo:
Este texto apresenta um estudo do tipo Estado do Conhecimento, em que a pesquisa foi realizada nas plataformas
de publicações de teses, dissertações, periódicos, artigos que abordam a temática “indução à docência”, bem
como “programas ou iniciativas de acompanhamento” ao professor iniciante. O objetivo deste artigo é evidenciar
as pesquisas acadêmicas e apresentar os resultados do levantamento de uma busca, que aponte qual o volume e o
que estes estudos podem contribuir para aqueles que se dedicam a conhecer os processos relacionados a indução
docente, no início de carreira, com recorte temporal de 2013-2018. Como suporte teórico focou-se,
principalmente, nos trabalhos de Marcelo (2016) e André (2012) que trazem contribuições importantes para
compreensão deste período de inserção profissional e evidenciam a importância de um acompanhamento mais
próximo aos professores iniciantes. A pesquisa foi realizada utilizando a abordagem quantitativa-qualitativa,
para conhecer o volume das produções, bem como a forma como o tema vem sendo referenciado. Com a leitura
dos trabalhos acadêmicos evidenciou-se que, já existem programas ou iniciativas de acompanhamento docente,
mas esses ainda são tímidos para atender as fragilidades deste momento da carreira do professor, isto é, no início
da carreira. Foi possível verificar que a preocupação com o desenvolvimento profissional e a formação dos
professores em início da carreira vem ganhando importância nas pesquisas, o que indica a relevância desta área
de estudo para a formação de professores.
Palavras-chave: Indução à docência. Formação de professores. Programa de acompanhamento docente.

1 Introdução

Neste trabalho expomos a trajetória da nossa busca nos principais bancos de dados e
informações acadêmicas do Brasil, com o propósito de identificar estudos e pesquisas que
abordem os projetos ou iniciativas de indução à docência e programa de acompanhamento ao
professor no início da sua carreira profissional.
O objetivo deste texto é evidenciar as pesquisas acadêmicas e apresentar os resultados
do levantamento de uma busca, que aponte qual o volume e o que estes estudos podem
contribuir para aqueles que se dedicam a conhecer os processos relacionados à indução
docente, no início de carreira, com recorte temporal de 2013-2018. Portanto, nosso interesse é
evidenciar as pesquisas acadêmicas que se dedicam a esta temática e apontem as principais
conquistas e desafios para a formação profissional docente.
Para esta finalidade foi realizado estudo do tipo Estado do Conhecimento que é
caracterizado pela busca de produção acadêmica nas plataformas destinadas a publicação de
artigos, teses e dissertações. Para Andrade (2006), “Os estudos do tipo estado do
conhecimento possibilitam um retrato do objeto estudado”. Desta forma, é possível
destrinchar aquilo que se procura estudar para maior compreensão do que vem sendo
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produzido sobre o assunto e assim guiar a pesquisa que se propõe. No nosso caso, evidenciar
as pesquisas acadêmicas no recorte temporal de 2013-2018, que investiguem a indução à
docência e assuntos correlatos. Portanto, a pesquisa do tipo Estado do Conhecimento é de
caráter bibliográfico e documental. Esses tipos de pesquisas
[...] parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção
acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos
e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares,
de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de
mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais
de congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, p. 258).

A autora esclarece que se trata de “uma metodologia de caráter inventariante e
descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar”. Assim, a
investigação deve começar pelo o que está próximo, ou seja, o conhecimento que já existe,
portanto, tudo aquilo que já foi produzido. A construção do conhecimento, portanto, é o
resultado da aquisição de informações e dados, que são analisados, servindo de suporte para a
reconstrução e até o surgimento de novos conhecimentos. Compreendemos que o
conhecimento se dá de forma cumulativa e está sempre em construção, sendo mutável diante
de novas descobertas ou contribuições. Para Santos e Eliel (2006),
A construção de novos conhecimentos e o desenvolvimento da ciência deve se dar a
partir dos conhecimentos primeiros e da assimilação das informações que
referenciam tais conhecimentos, sendo esses devidamente creditados a seus autores
por meio da citação, que é o modo mais comum de atribuir crédito e
reconhecimento. (SANTOS; ELIEL, 2006, p. 19).

A busca pelo conhecimento científico acumulado é tarefa fundamental para o
pesquisador, pois que esta é a maneira de fundamentar sua pesquisa e pleitear crédito para
suas novas descobertas. O avanço tecnológico da Ciência da Informação vem possibilitando o
acesso mais rápido e preciso ao maior número de materiais científicos existentes, o quem
facilitando muito a busca do pesquisador. Assim, temos cada vez mais um banco de dados em
“um sistema cada vez mais diversificado de organizações e mídias de apresentação do
conhecimento” (SANTOS; ELIEL, 2006, p. 24).
Desta forma, para não perder o essencial da informação e para assegurar a cobertura
mais completa possível do assunto analisado, a partir de um grande volume de dados e/ou de
informação, a questão que se impõe é a de encontrar técnicas que permitam extrair sentido
nessa massa de informação, sem, no entanto, ter que ler documento por documento, o que
tornaria inviável o processo (SANTOS, 2002).
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Esta investigação mais ampla só é possível devido à tecnologia das plataformas de
forma que permite acessar rapidamente vários trabalhos científicos que foram desenvolvidos e
publicados nas plataformas de busca acadêmico-científica.
Vale informar, que nossa pesquisa está inserida no campo “formação de professores”,
mas decidimos delimitar especificamente a indução à docência. Podemos definir que a grande
área da pesquisa seja a formação dos professores, que abarca muitos subtemas, como:
formação inicial, formação continuada, programas de indução ao professor iniciante,
identidade e profissionalização docente, entre outros. O nosso interesse está em conhecer a
formação específica voltada para o professor iniciante, ou seja, queremos saber se existem
programas ou projetos de acompanhamento ao professor no início da sua carreira docente e
como esta formação se dá. Dentro desta grande área restringimos a busca para tudo que esteja
ligado a indução à docência.
Entendemos

a

indução

à

docência

programas

ou

iniciativas

de

apoio,

acompanhamento e orientação dos professores em suas primeiras inserções profissionais, ou
seja, nas experiências profissionais docentes, mas que preveem acompanhamento sistemático
de profissionais da educação com propósito de colaborarem com esta etapa permeada por
inseguranças e dúvidas.
Para Wong (2004), a indução é um processo abrangente, consistente e detalhado de
desenvolvimento profissional. Sendo esse processo coerente e contínuo, sendo organizado por
uma instituição educacional a fim de formar, apoiar e manter professores iniciantes na carreira
docente, visando sua progressão de aprendizagem ao longo da vida.
Desta forma, pesquisamos o que vem sendo produzido para que possamos
compreender a construção do conhecimento sobre essa temática e sua contribuição para a
formação de professores.
Apresentamos neste texto parte de uma pesquisa realizada nas principais plataformas
de publicações de textos acadêmicos, com a finalidade de fazer um levantamento sobre o que
vem sendo pesquisado e publicado sobre o assunto: Indução à docência, bem como programas
ou iniciativas de acompanhamento, no que tange a formação de professores iniciantes.

2 Caminhos da Pesquisa e Contextualização do descritor

As pesquisas do tipo Estado do Conhecimento além de utilizarem os descritores para
busca dos assuntos, também se classificam por quantidade. Assim, esse estudo utiliza-se da
abordagem quantitativa-qualitativa, pois como Santos Filho (2002) e Gamboa (2002),
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entendemos que a compreensão da problemática da pesquisa necessita estar vinculada às
implicações teóricas e epistemológicas. Nosso propósito é conhecer a dimensão do volume
das produções, bem como o que os estudos sobre a indução à docência ou programas de
acompanhamento docente vêm sinalizando, especialmente, se há contribuição para a
formação de professores iniciantes.
Em nossa investigação utilizamos a plataforma Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e
Tecnologia/Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações (IBCT/BDTD), Scielo e Google
Acadêmico, a fim de buscar programas ou projetos de indução à docência e definimos como
recorte as publicações entre 2013 e 2018, com o propósito de fazer o levantamento das
produções mais recentes.
Nesta busca por conhecer o quem sendo debatido nas pesquisas foram realizadas
leituras de Teses e Dissertações defendidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação
do país, disponibilizadas nos sites da CAPES e do IBCT/BDTD, e artigos de periódicos da
área de educação, com os descritores: indução à docência; programa de acompanhamento e
programas de acompanhamento docente. Utilizamos como filtro o país da publicação: Brasil;
o idioma: português; programa: de Pós-Graduação em Educação.
Em nosso levantamento encontramos e utilizamos como referencial teórico sobre o
tema os seguintes autores, André (2012); Huberman (2013), Marcelo Garcia (1999) e Tardif
(2002), que serviram de sustentação para nossa maior compreensão sobre o assunto.
Na Pesquisa na CAPES com o descritor, indução à docência, encontramos 33
trabalhos, com os filtros: data de publicação: 2013-2018; idioma: português, por disciplina:
educação. Destes selecionamos apenas um trabalho por apresentar elementos da formação de
professores da educação básica com o título: O programa de apoio a eventos no país como
instrumento de políticas públicas de fomento a formação de professores da educação básica,
publicado na Revista Brasileira de Pós-Graduação, 2014. Este trabalho é uma analise
documental dos eventos apoiados pelo Programa de Apoio a Eventos no País (Paep),
programa institucional da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC). A pesquisa apresentou como resultados
a reflexão sobre as práticas governamentais, para propor melhorias que contribuam com o
papel que este programa desempenha como instrumento de política pública de fomento a
formação docente para a educação básica. Segundo este estudo a indução e o fomento a
formação inicial e continuada de professores, são relevantes, uma vez que a maioria dos
jovens não vem na docência uma profissão a seguir.
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Já com o descritor programa de acompanhamento foram encontrados 566 trabalhos.
Pelo grande volume e por levantar trabalhos de outros assuntos partimos para o descritor,
programas de acompanhamento docente, com aplicação dos mesmos filtros que levantou 20
trabalhos. Destes apenas um publicado na Revista Educação & Realidade com o título: O
Impacto do Programa São Paulo faz Escola em Professores Iniciantes de 2016 contribui para
nossas reflexões. Esta pesquisa apresenta um estudo sobre o acompanhamento de professores
iniciantes integrantes do Programa São Paulo Faz Escola, introduzido nas escolas públicas
paulistas no ano de 2008, se tornando o currículo oficial do Estado no ano de 2010. O
objetivo da pesquisa foi compreender e avaliar a ação docente de professores iniciantes e os
impactos do uso do material curricular, ou seja, analisar em que medida esse currículo
organizado por meio de cadernos pode contribuir para a qualificação da prática docente.
Logo após, iniciamos a pesquisa na plataforma BDTD utilizando o primeiro descritor,
indução à docência com o recorte temporal de 2013 a 2018, programa de Pós-Gradução em
Educação, foram encontrados quatro trabalhos, sendo três teses e uma dissertação. Sendo que
uma das teses não era da área da Educação.
Esclarecemos que selecionamos, inicialmente, os três resumos dos programas de Pósgraduação em Educação que continham como palavra-chave a expressão “indução à
docência”. Mas, para maior compreensão e profundidade do assunto de interesse lemos o
resumo da outra tese. Desse modo, foram lidos os quatro resumos encontrados.
Destacamos que dessas pesquisas, duas teses são da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCAR), a outra tese da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGD), no
âmbito do Programa de Português para Estrangeiros (PPE). E, uma dissertação da
Universidade Federal da Bahia (UFBA).
No primeiro filtro com o descritor, indução à docência, identificamos que os três
trabalhos, dos programas em Educação, têm como palavra-chave: “docência”. Sendo eles: a
tese de doutorado; Diretores de escola: o que fazem e como aprendem, de 2014, da UFSCAR,
que focou a pesquisa sobre a imersão dos diretores dos de escola, em seu contexto de atuação
e procurou desvendar o rol de afazeres que caracteriza a prática cotidiana da gestão. Aponta
para a necessidade de um programa de indução à profissão oferecido pela rede contratante.
A tese com o título: Os especialistas escolares no trabalho de mentoria: desafios e
possibilidades, de 2017, UFSCAR. Esse trabalho tem a palavra indução como destaque,
apresenta uma pesquisa sobre a atuação de mentores-professores experientes, que orientam,
acompanham e apoiam professores em início de carreira nas suas primeiras inserções
profissionais - a partir da sua participação no Programa de Formação online de Mentores
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(PFOM) da UFSCar. Esta pesquisa tem o olhar para atuação dos mentores, mas sua base
teórica sobre a formação de professores e a preocupação com os professores no início da
carreira, o que vai de encontro ao nosso objeto de estudo. Neste caso, o trabalho foi lido na
íntegra e como a autora entendemos que:
Os programas de indução são iniciativas que se caracterizam pelo apoio e
acompanhamento de professores em suas primeiras inserções profissionais. [...].
Essas iniciativas, no cenário educacional internacional, ganham destaque, já que
representam a oportunidade de uma inserção profissional mais amena. (BORGES,
2017, p. 36).

Destacamos que segundo o relatório da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE, 2006), foi feito levantamento em 25 países, dos quais
em 10 indicaram a obrigatoriedade de programas de iniciação à docência: Austrália (alguns
estados), Coreia do Sul, França, Grécia, Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte,
Japão e Suíça.
A outra tese tem o título: Eventos de formação de professores de português como
língua adicional: a organização das práticas e as trajetórias de participação em um estudo
interpretativo sobre aprender a ensinar, ano de defesa 2018, da UFGD. O resumo apresenta
que o trabalho tem o objetivo de descrever e analisar práticas de formação e trajetórias de
participação de professores de português como língua adicional. Este trabalho possui os
termos de interesse da nossa pesquisa, por se tratar de estudo sobre a formação de professores,
porém ele não está vinculado ao programa de Pós-Graduação em educação, mas foi útil para
ampliação dos nossos conhecimentos sobre a temática.
E, ainda, a dissertação: O trabalho, O Pibid e a iniciação profissional docente: um
estudo com professores egressos do Programa, de 2015, da UFBA, que utiliza o termo
iniciação à docência. Ela apresenta as palavras chaves: Inserção profissional; Professor
iniciante; Profissionalidade docente; Iniciação à docência; Pibid7. A dissertação teve como
objetivo analisar as repercussões do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(Pibid) na iniciação profissional docente dos egressos desse Programa, mais especificamente,
na dimensão da profissionalidade. Foi traçado um comparativo entre professoras iniciantes
participantes do Pibid e outro grupo de professoras iniciantes não participantes.
A proposta deste trabalho foi comparar a indução profissional desses dois grupos de
professoras e ao final, foram analisados como o Pibid repercutiu em alguns aspectos da
profissionalidade de suas ex-bolsistas, quais sejam: inserção na escola, gestão de classe,
7

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Brasil).
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conhecimentos específicos, avaliação e planejamento. E os aspectos que se destacaram foram
as dificuldades apresentadas pelos professores não-egressos do Pibid diante do controle de
turma, da transposição didática e da avaliação. Concluímos então, que tal proposta não se
configura exatamente com o que queremos investigar, mas destacamos a importância do
programa Pibid, como contributo à iniciação profissional docente.
Na perspectiva da nossa pesquisa que se dedica ao estudo do processo de indução do
docente à sua profissão, dos quatro trabalhos encontrados, o que apresenta maior contribuição
para nossa pesquisa é a tese: Eventos de formação de professores de português como língua
adicional: a organização das práticas e as trajetórias de participação em um estudo
interpretativo sobre aprender a ensinar, já detalhado anteriormente. Vale destacar que o PPE
tem como propósito central a formação dos professores pela participação em seminários,
tutorias e docência compartilhada, portanto amplia o olhar da nossa pesquisa.
Após essa etapa de busca, utilizamos o descritor, programa de acompanhamento, o
levantamento foi realizado na plataforma BDTD, analisando as produções de teses e
dissertações vinculadas aos programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil, tendo o
mesmo recorte temporal de 2013 a 2018.
Na plataforma BDTD foram encontrados 28 trabalhos, dos quais apenas dois estão
ligados ao tema da nossa pesquisa. Sendo duas dissertações: Programa de Acompanhamento
Docente no Início da Carreira: influências na prática pedagógica na percepção de
professores de Educação Física, de 2016, da Universidade do Extremo Sul Catarinense
(UNESC), tendo por assuntos principais: Formação de professores, Socialização profissional,
Prática de ensino, Ensino – Orientação profissional e Os sentidos políticos atribuídos à
educação escolar pelos professores iniciantes: continuidade, utopia, resistência e revolução,
de 2016, da Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Educação, com os temas:
Aprendendo a Profissão: professores em início de carreira, as dificuldades e descobertas do
trabalho pedagógico no cotidiano escolar, Formação e Atuação de Professores/Pedagogos.
Estes dois trabalhos encontrados nos ajudam a compreender o que vem sendo feito, no
sentido de acompanhar e auxiliar na formação do professor iniciante em diferentes regiões do
Brasil.
Especificando um pouco mais para, programas de acompanhamento docente,
apareceram 24 trabalhos ligados aos programas de Pós-Graduação em Educação, divididos
em 12 dissertações e 12 teses. A classificação por assunto ficou assim distribuída: Professores
– formação, Aprendizagem profissional da docência, Educação, Educação musical, Formação
continuada de professores, Formação de professores.
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Após a leitura dos resumos identificamos dois trabalhos que se dedicam ao estudo de
programas de acompanhamento ao docente em início de carreira. Como a dissertação com o
título Formação de professores iniciantes: o Programa de Mentoria online da UFSCar em
foco, de 2014. Palavras-chave: Desenvolvimento profissional da docência, Aprendizagem
profissional da docência, Mentoria online, Professor iniciante. Este teve por objetivo analisar
de que maneira o Programa de Mentoria online contribuiu para a formação de professores
iniciantes, com o intuito de auxiliar professores com menos de cinco anos de carreira a
superarem as dificuldades típicas dos anos iniciais da docência, por meio do seu
acompanhamento, via correspondências eletrônicas, por professoras experientes (mentoras). O
outro, intitulado Os especialistas escolares no trabalho de mentoria: desafios e
possibilidades, de 2017, já foi apontado acima na busca por indução à docência.
Portanto, dos 24 trabalhos analisados, apenas os dois já supracitados possuem
informações que alinham a nossa pesquisa. Para a classificação dos resumos foram usados,
inicialmente, os temas: iniciação à docência, formação do professor iniciante e
profissionalização docente.
No segundo momento iniciamos a pesquisa na Plataforma Scielo com o termo indução
à docência, usando os filtros: coleção Brasil, idioma; português e espanhol, ano de
publicação; dentro do nosso recorte temporal, foi encontrado um registro: Políticas y
programas de inducción em la docência em Lationoamérica de Carlos Marcelo e Denise
Vaillant, de 2017.
O trabalho de Carlos Marcelo e Denise Vaillant foi de grande contribuição no sentido
de conhecer os programas de indução à docência que vem sendo realizados nos últimos anos
na América Latina.
Na mesma plataforma com o termo programa de acompanhamento, utilizando os
mesmos filtros, área: ciências humanas, periódicos publicados nas revistas de educação.
Obtivemos dez resultados, mas como apareceram trabalhos que não estão diretamente ligados
ao nosso interesse de pesquisa, optamos por apresentar de forma explicitada os resultados da
busca usando o termo programa de acompanhamento docente, com o filtro: coleção Brasil,
idioma; português, ano de publicação, foram encontrados quatro trabalhos. Delimitando para
periódicos em educação, encontramos apenas um publicado na Revista Educação &
Realidade com o título: O Impacto do Programa São Paulo faz Escola em Professores
Iniciantes de 2016, que já foi supracitado na pesquisa da plataforma CAPES.
Como suporte teórico, utilizamos o texto: Políticas e programas de apoio aos
professores iniciantes no Brasil de André (2012), que muito contribuiu para termos a
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dimensão das pesquisas sobre programas de acompanhamento a professores iniciantes. A
pesquisa faz um levantamento de programas e políticas de inserção profissional à docência. O
texto reúne um estudo de pesquisa recente sobre as políticas docentes no Brasil, a qual incluiu
15 estudos de caso em estados e municípios das cinco regiões do país.
Os resultados evidenciaram, em dois estados e em um município, ações formativas
voltadas aos professores iniciantes, no momento do concurso de ingresso. Em dois municípios
podem ser identificadas ações de apoio aos professores principiantes, inseridas em uma
política de formação continuada. A pesquisa revelou ainda três programas de aproximação
entre universidade e escola que podem favorecer a inserção na docência: o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, proposto pela Capes/MEC, em âmbito federal,
o Bolsa Alfabetização, pelo Estado de São Paulo, e o Bolsa Estagiário, pelo município de
Jundiaí (SP). São iniciativas muito recentes, mas bastante promissoras na tentativa de
amenizar as dificuldades do início da docência. Outro ponto que requer atenção no processo
de definição de uma política de apoio aos iniciantes é a avaliação das ações formativas . Essas
iniciativas podem colaborar com a estruturação de programas de indução à docência.
Para André (2012),
As políticas de apoio aos professores iniciantes, observadas em poucos municípios
brasileiros, merecem toda a atenção dos órgãos públicos, responsáveis pela gestão
da educação, porque podem ser reproduzidas e adaptadas a outros contextos, vindo a
contribuir para diminuir as taxas de abandono e para manter os bons professores na
profissão. (ANDRÉ, 2012, p. 16).

Na plataforma Google Acadêmico com o descritor, indução à docência foram
encontrados 20 resultados, no recorte temporal de 2013 a 2018. Destacamos como relevantes
para o nosso trabalho, dois trabalhos sendo: Professores em início de carreira: políticas
públicas no contexto da América Latina, de 2014. Artigo publicado na Revista Formação
Docente. O estudo buscou identificar políticas públicas de apoio ao professor em início de
carreira, no Brasil e em outros países da América Latina. Verificou-se que existem programas
em alguns países da América Latina e no contexto brasileiro ocorrem algumas iniciativas,
mas, que tais experiências ocorrem de maneira pontual e isolada, não se constituindo em uma
política efetiva de apoio ao professor, nessa fase da carreira.
O outro trabalho, A indução do corpo docente iniciante na república dominicana. O
programa Inductio, de Carlos Marcelo, de 2016. Artigo publicado na revista Intersaberes. O
artigo apresenta o Programa Inductio que vem se desenvolvendo na República Dominicana
para a indução do corpo docente iniciante. O Programa tem o objetivo de favorecer os
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processos de indução profissional à docência ao corpo docente iniciante. Contempla um
amplo conjunto de atividades desenhadas para apoiar os professores iniciantes.
Para Marcelo (2016),
A indução profissional na educação é o período de tempo que envolve os primeiros
anos, nos quais os docentes têm de realizar a transição de estudantes a educadores. É
um período de tensões e aprendizagens intensivas em contextos geralmente
desconhecidos e durante o qual os docentes iniciantes devem construir
conhecimento profissional além de conseguir manter um certo equilíbrio pessoal.
Convém insistir na ideia de que o período de indução é um período diferenciado no
caminho de converter-se em docente. (MARCELO, 2016, p. 305-306).

Na sequência da pesquisa na plataforma Google Acadêmico com o termo, programa
de acompanhamento docente, foram localizados 30 registros. Dos quais, destacamos o
trabalho Programas de inserção profissional para professores iniciantes: revisão sistemática,
publicado na Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores, em 2015, este
aborda um estudo sobre programas de inserção profissional para iniciantes. Considera como
questões: que programas existem? Como são organizados? Qual é o impacto desses
programas na melhoria escolar? O objetivo do estudo foi analisar a produção científica do IV
Congreprinci, em 2014, a partir dos trabalhos publicados nos anais do evento, foram tomados
como foco de análise seis artigos que se referem ao desenvolvimento e avaliação de
programas de inserção profissional para o professorado principiante e aos efeitos desses
programas na melhoria escolar. Autores como André (2012), Gatti (2012), Marcelo Garcia
(1999, 2008) e Romanowski (2012) constituíram o aporte teórico. Os resultados desta
pesquisa revelaram a existência de poucos programas de inserção profissional, evidenciando a
necessidade de ampliação de pesquisas sobre o tema e de proposição de ações mais efetivas
envolvendo escolas, redes de ensino e universidades, que contribuam para promover o
desenvolvimento profissional docente.
No balanço do levantamento da produção científica sobre indução à docência em
programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil, verificou-se o interesse de autores
como: Reali, Mizukami (2008) e André (2012). Sendo que André (2012) investigou as
pesquisas sobre formação de professores, com o foco na inserção profissional.
Assim, constatamos que a preocupação com a formação continuada do professor
iniciante, tem guiado novos estudos para melhor compreender e ajudar o processo de inserção
do professor em sua carreira profissional.
Como resultado da pesquisa confirmamos que o início da carreira docente é marcado
por incertezas, inseguranças, repulsas e muitas vezes o professor tem a sensação de
desamparo e abandono. Os pesquisadores que se dedicam à temática do professor iniciante
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vêm evidenciando, ao longo do tempo, a necessidade de uma formação continuada que sirva
de suporte, para que o professor enfrente com maior estabilidade os primeiros entraves da sua
carreira profissional.
Assim, após nossa busca sobre os programas de indução ou acompanhamento ao
professor iniciante, ressaltamos os pontos principais, sendo eles: o estudo revelou que as
aprendizagens adquiridas com os programas de acompanhamento resultaram em mudanças na
prática pedagógica dos professores participantes. Estas mudanças ocorrem na prática
pedagógica bem como na socialização de experiências com os pares e a reflexão crítica sobre
a prática e na prática. Desta forma, os programas ou iniciativas de acompanhamento ao
professor iniciante demonstraram que contribuem para a diminuição da angústia, insegurança
e dificuldades com a profissão.

3 Conclusões inconclusas

Após a leitura das pesquisas acadêmicas sobre os programas de indução ou
acompanhamento ao professor iniciante, evidenciamos que já existem iniciativas neste
sentido, mas ainda são tímidas para atender as fragilidades deste momento da carreira do
professor no início da carreira.
No Brasil os programas identificados adotam a estratégia da mentoria para auxiliar os
professores iniciantes. Já nas pesquisas realizadas nos países da América Latina, constatamos
que existem programas em alguns países, mas, que tais experiências ocorrem de maneira
pontual e isolada, não se constituindo em uma política efetiva de apoio ao professor nessa fase
da carreira.
Percebemos que a preocupação com o desenvolvimento e a formação dos professores
em início da carreira vem ganhando espaço, mas ainda são necessários estudos mais
aprofundados, disseminação dos resultados positivos dos programas já implantados para a
consolidação de uma cultura de apoio ao professor iniciante.
Acreditamos que o apoio ao professor iniciante deva se dá de forma sistematizada, ou
seja, que estabeleça procedimentos para o acompanhamento deste profissional, neste sentido,
seria mais adequado que estas iniciativas façam parte de políticas públicas que se preocupem
com a formação destes profissionais, para melhorar as condições da sua atuação na escola.
O resultado da nossa análise aponta a necessidade e importância do acompanhamento
para professores que estão ingressando na carreira, observamos que as influências positivas da
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socialização e a reflexão sobre a prática pedagógica, promovem o desenvolvimento dos
profissionais iniciantes de forma mais tranquila, profissional e prazerosa.
Assim, afirmamos que a formação continuada dos professores, necessita ser revisitada,
discutida e modificada de forma a contribuir com a construção de um perfil profissional
docente à altura dos desafios da realidade educacional.
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Resumo
Segundo Aquino (1997), várias pesquisas têm apontado a indisciplina e o baixo rendimento escolar como
principais problemas na área de ensino. Nesse contexto, surge a perspectiva da Pedagogia Sistêmica que aborda
parte da visão sistêmica-fenomenológica e tem como sustentação o amor e respeito à família com uma postura
aos princípios e leis inconscientes, denominadas como “ordens do amor” (HELLINGER, 2007; 2003). Para
Franke-Gricksch (2009), os alunos sentem-se fortes quando são reconhecidos e aceitos na escola por tudo que
trazem para sala de aula, suas histórias, seus pais e seus ancestrais. O presente trabalho trata de um relato de
experiência em ensino e tem como objetivo mostrar a vivência e os resultados apresentados com a integração
dessa abordagem sistêmica na rotina diária da sala de aula de uma professora do ensino fundamental,
constituindo-se, portanto, como uma abordagem autobiográfica. Os principais teóricos e autores que sustentam
esse trabalho são Marianne Franke-Gricksch, Bert Hellinger, Olinda Guedes, Jean Lucy Toledo Vieira, Fátima
Mello. O resultado indicou que ao olhar sistemicamente incluindo todos os envolvidos do sistema escolar como
parte de um contexto educativo e amparado nessa nova abordagem surge uma nova perspectiva para esses alunos
tornando a relação professor-aluno-família mais leve e respeitosa. Conclui-se que à medida que o foco desta
visão\postura se diferencia, aumenta a confiança do aluno pelo professor, melhoram os vínculos e estimula-se
mais o interesse e desenvolvimento do aprendizado escolar.
Palavras-chave: Abordagem sistêmica. Família. Inclusão. Relato de experiência. Estudos autobiográficos.

1 Introdução

Segundo Aquino (1997), várias pesquisas têm apontado a indisciplina e o baixo
rendimento escolar como problemas principais na área de ensino, e que esses fenômenos são
causados pelos “alunos-problema” que tanto assombram os professores e profissionais da área
de educação. No Brasil, segundo os depoimentos dos próprios educadores, estes se vêem
assustados frente às novas exigências do seu cotidiano profissional e que uma sensação de
desamparo teórica, técnica e até ética parece acompanhá-los nas práticas letivas cotidianas.
De acordo com Nóvoa (2007) e Vieira (2018), dificuldades relativas à profissão se
tornam indiscutíveis e o excesso de cobrança é uma constante na vida do educador. Com isso
o professor sente-se em duradouro duelo com a realidade ou exercendo papéis que não são
seus, onde a culpa se torna presente pela falta de sucesso e por não conseguir resolver tudo.
O sistema de ensino e aprendizagem está envolvido em uma série de variáveis, com
isso não cabe buscar culpados, mas reconhecer que esses problemas do ensino escolar são
resultantes de um fenômeno complexo e que não existem causas únicas e invariáveis.
Segundo Celestino (2013), novos conceitos estão sendo questionados a partir de estudos que
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analisam no ambientes familiares causas dos problemas que interferem no aprendizado do
educando.
Nesse contexto, surge a perspectiva da Pedagogia Sistêmica, originada a partir dos
trabalhos do filósofo, teólogo, psicanalista e professor alemão Bert Hellinger que aborda parte
da visão sistêmica-fenomenológica e dos campos morfogenéticos8 (HELLINGER, 2007;
2003; VIEIRA, 2018). Essa abordagem potencializa o professor a expandir seu olhar além do
sistema escolar, visando outros sistemas que com ela se relacionam, olhando não só para os
problemas de aprendizagem e de disciplina, mas para busca de soluções deles, por meio da
interação com o corpo docente e considerando as dificuldades que traz o aluno. (CUDEC,
2019).
Partindo dessas premissas e de vários resultados positivos da postura sistêmica na área
da educação (VIEIRA, 2018; FRANKE-GRICKSCH, 2009), juntamente com as constatações
das dificuldades na convivência familiar de vários alunos do ensino fundamental I de uma
escola Espírita filantrópica, além dos baixos rendimentos escolares e das dificuldades
comportamentais, justificou-se a realização desta mudança de postura da educadora com uma
nova visão após conhecimento da pedagogia sistêmica. Dessa forma este estudo teve como
objetivo trazer a auto-análise da educadora criando novas bases de compreensão da própria
prática profissional a partir dos próprios questionamentos sistêmicos, avaliando os benefícios
dessa abordagem nas suas relações estendidas no ambiente escolar.
Para Nóvoa (1995) ao registrar e narrar as reflexões sobre os momentos da formação
continuada e das práticas pedagógicas outros profissionais em contato com essas narrativas
também aprendem com as diferentes situações, contribuindo significativamente para a
formação do professor, seja no início de sua carreira, ou mesmo durante o exercício da
profissão.

2 Fundamentação teórica

8

Rupert Sheldrake, biólogo inglês (descobridor do transporte da auxina), criou a teoria da morfogênese: as
atividades da mente podem ser interpretadas em termos de campos mórficos em interação com os padrões de
atividades psicoquímicas do cérebro. Tais campos não estão restritos ao cérebro: eles se estendem para além do
corpo e adentram o meio ambiente, estando por trás da percepção e do comportamento, possibilitando
fenômenos incomuns e surpreendentes – como por exemplos saber quando se está sendo olhado, e uma certa
“telepatia”; a memória pessoal pode ser compreendida em termos de auto ressonância do passado da própria
pessoa. Seria desnecessário supor que todas as memórias estejam armazenadas no cérebro, na forma de “traços”.
Uma ressonância com inúmeras outras pessoas do passado ligaria cada memória coletiva de sociedade da cultura
e à memória coletiva da humanidade (tratado pela primeira vez por Jung como inconsciente coletivo). Hábitos
pessoais e coletivos dependem da ressonância mórfica e diferem apenas em grau. Essa compreensão
impulsionaria o campo da aprendizagem geral e dos métodos educacionais.
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Como menciona Franke-Gricksch (2009) a Educação Sistêmica mostra como muitas
das mediações utilizadas para solucionar problemas na relação escola-aluno-família falham
devido ao desconhecimento das leis inconscientes que governam o grupo familiar. Ainda
segundo a autora na transferência da visão sistêmica da terapia familiar para a docência, é
permitido perceber as pessoas não como indivíduos isolados, mas como parte de uma
estrutura inter-relacionada, e isso acontece quando os professores se abrem afetivamente às
famílias, permitindo-lhes entrarem nas salas de aula como uma presença invisível, porém
permanente.
Ainda para Franke-Gricksch (2009) os alunos sentem-se fortes quando são
reconhecidos e aceitos na escola por tudo que trazem para a sala de aula: suas histórias, seus
pais e seus ancestrais. Então a escola não é uma melhor alternativa do que a vida em casa,
mas um enriquecimento do que já existe; e com isso o respeito que nós, educadores, temos
pela criança não é nada mais que o respeito pela sua família de origem, e isso também inclui o
respeito pelo destino da mesma. Do ponto de vista da Pedagogia Sistêmica, isso atua de uma
forma também invisível e por ressonância acima referida como campos morfogenéticos,
potencializar seu desenvolvimento e a sua disposição para aprender, pois abre um canal de
comunicação e harmoniza a relação entre professor (a) e aluno quando sentem que seus pais
são respeitados, sejam eles quem forem do jeito que são e como são.
Para Vieira (2018) no contexto da educação, a Pedagogia Sistêmica surge como uma
prática de mudança de postura ligada ao contexto educativo. Algumas posturas são essenciais
para a convivência e o processo de aprendizado além de facilitar o fazer pedagógico a partir
do trabalho sistêmico. Esse novo paradigma vem sendo desenvolvido em vários países como
México, Espanha, Portugal, Alemanha e Brasil, ampliando a visão significativa do todo, na
relação escola-família, trazendo a possibilidade de criarmos, a partir da escola, um ambiente
de inclusão, onde todos possam assumir os seus papéis, levando em conta os sistemas
familiares, educativos e institucionais.

3 Desenvolvimento

Segundo Bert Hellinger (2007) e Oliveira (2014) a Pedagogia Sistêmica não é na
verdade uma metodologia em si, mas sim um método educativo que a partir da Análise
Sistêmico-Fenomenológica está vinculada no contexto educacional denominado Campos de
Aprendizagem. Este estudo buscou introduzir esses métodos sistêmicos na sala de aula do 4º e
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5º ano matutino do Educandário Espírita já referido, e evidenciar os resultados sentidos e
observados pela autora, apresentados juntamente com os alunos dessas respectivas salas.
Vieira (2018) justifica que a educação sistêmica não consiste em uma nova
metodologia ou técnicas, nem do abandono das concepções pedagógicas e psicopedagógicas
consagradas, utilizadas pela escola e sim uma nova postura\atitude enquanto modo de ser e
estar em sala de aula, que pode ser adotada pelos educadores do corpo docente que aceitem
essa mudança, pois se trata de uma postura interna, ou seja, uma forma de ver e se colocar na
vida.
Sendo assim, a primeira fase desse estudo foi trazida pela orientadora pedagógica,
onde a mesma após ter participado de um curso de formação continuada trouxe a proposta da
aplicação dos exercícios sistêmicos juntamente com as novas atividades na rotina diária
adotada pela escola.
Após a introdução da abordagem sistêmica pela coordenadora pedagógica os
professores (as) ficaram livres para escolherem os exercícios que sentissem com autonomia e
liberdade para aplicar em sala.
Dentre eles, o exercício do reconhecimento da força dos pais foi aceito por todos os
professores; quando no começo do ano letivo todos os alunos desenharam bonecos
representando seus pais e estes foram colados na parede perto das suas mesas; os alunos
orientados a honrá-los pela vida que chegou por meio deles e que através deles receberam a
capacidade vital e com ela a força para desenvolverem-se em relação ao mundo interno e
externo. Assim, todas as vezes que precisassem como, por exemplo, nas avaliações ou em
outros momentos de ansiedade e nervosismo, deveriam ir até a foto ou a imagem
representativa dos pais e colocar suas mãos em cima imaginando-lhes bem pertinho,
ganhando suas forças e apoio para a resolução dos problemas e a maioria relatava que após
esse exercício se sentiam mais calmos.
Vieira (2018) orienta ao professor também levar seus pais para a sala, seguindo essa
orientação os professores (as) levaram uma foto dos pais também a colando na parede. No
início da aula todos os integrantes da sala faziam uma respiração profunda agradecendo pela
vida que receberam dos pais. Foi observado que nos dias que esse exercício era realizado,
tínhamos uma manhã mais tranquila. A base deste trabalho também encontra-se nas práticas
meditativas, mente atenta e calma, como a exemplo da atualmente famosa mindfullness9.

9

Mindfulness - ou Atenção Plena - é uma prática meditativa, inspirada na meditação budista não-religiosa
milenar intitulada vipassanã, está compondo repertório de cursos entre empresários e universidades; produz um
estado onde treinamos qualidades de atenção ao momento presente e autocompaixão com experiências
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Outro exercício realizado era na hora da meditação, todos pegavam seus tapetinhos de
TNT, deitavam e eram conduzidos a um relaxamento por meio da respiração e a imaginarem
o pai e a mãe atrás deles, era pedido para que imaginassem a mamãe à sua esquerda e o papai
à sua direita onde a criança dizia “mamãezinha, obrigada (o) pela vida que me deu, você é a
mãe certa para mim. Você e o papai me deram a vida e eu vou fazer algo de muito bom dela.
Por isso, continuo meus estudos com alegria”, depois era pedido para imaginarem o pai e falar
mentalmente a mesma coisa. As crianças relatavam que mesmo com um dos pais biológicos
ausente, por diversos motivos, conseguiam sentir mais calmos e felizes por sentirem eles por
perto, para Vieira (2018) os alunos possuem o direito de levarem seus pais para a escola e a
escola o dever de acolhê-los como são sem se prender a julgamentos.
O movimento da inclusão era realizado no início do ano, onde as crianças em círculo,
e uma por vez, paravam na frente dos colegas, olhava nos olhos e dizia “Eu vejo você! Seja
bem vindo! Você agora também faz parte! Você tem um lugar!” e se tivesse vontade de
abraçar o colega ficava a vontade para realizar esse movimento. Depois dessa atividade os
alunos relatavam que sentiam felizes e mais à vontade na sala. Este trabalho também se insere
na perspectiva de Maturana e Verden-Zöller (2013) no clássico “Amar e Brincar
Fundamentos Esquecidos do Humano”, que traz a dimensão humana para o ato do ensino
formal. Igualmente as rodas de conversa são colocadas neste mesmo intuito, nas palavras de
José Pacheco, Eggertsdóttir e Marinósson (2006), o primeiro é o co-criador da Escola da
Ponte, podemos salvar vidas nas escolas com esta simples e breve prática deste que cotidiana.
Diminuindo bullying e automutilação, crescentes em números alarmantes pelo mundo
afora10(rodapé) se olharmos uns para os outros: “você existe para mim, eu te vejo!”.
Segundo Hellinger ( 2007) e Mello (2018) o pertencimento diz respeito ao vínculo
afetivo que devemos ter, onde todos fazem parte e esse exercício integra a turma e traz
harmonia e boa convivência mantendo o equilíbrio e o respeito com a história do outro, assim
cada um possui um lugar naquele espaço.
Com as crianças que tinham a imagem de um dos pais biológicos destruída, excluída,
mesmo que inconscientemente, ou mesmo a de irmãos consanguíneos, de famílias mosaicos,
ou outras configurações familiares atuais, foi realizado um trabalho com toda a sala, onde
desafiadoras. Através do treinamento de mindfulness aprendemos a perceber pensamentos, sensações corporais
e emoções no momento que ocorrem, sem reagir de maneira automática ou habitual. Com isso, aprendemos a
fazer escolhas mais conscientes e funcionais, influenciando positivamente na maneira como lidamos com os
desafios cotidianos. Através de Mindfulness, aprendemos regular as emoções desafiadoras e criar espaço
mental, mesmo em circunstâncias difíceis.
10
Dados da OMS de 2019 afirmam que houve aumento de 200 % na taxa de suicídio entre crianças de 10 a 14
anos.
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com palitos de picolé foram convidados a construírem sua família de origem, usando
colagens, representando todos os membros. Algumas delas relataram que naquele momento
era possível visualizar como a sua família era composta por vários irmãos, quando seus pais já
haviam formado outras famílias. Foi observada na postura e no movimento das crianças a
felicidade por incluir e enxergar todos que faziam parte da sua formação familiar.
Também no início do ano, na formação pedagógica, foi solicitado ao corpo docente
que levasse uma foto dos seus pais. Essas fotos foram coladas em um painel onde
permaneceram por todo o período do encontro, ao pedir que compartilhassem a experiência
muitos disseram terem se sentidos seguros, outros felizes com a presença dos pais.
Segundo Vieira (2018) quando os professores aceitam e incluem seus pais na sua vida,
possivelmente passam a ter uma relação mais leve com os pais de seus alunos, olhando-os
com mais respeito, sem nenhum julgamento e colocando-se unicamente no lugar de professor
(a), irão atuar efetivamente na inclusão de todos. Agindo assim não só terá boa disposição
para ensinar como também os alunos atingirão o objetivo principal, pois se sentem respeitados
por aquilo que são e que trazem consigo e o professor (a) acolhe a história desse aluno em seu
íntimo sem sentir pena, sem julgamento e sem expectativas sobre ele e sem pretensão de
mudar o destino desse aluno, apenas respeitando a sua realidade, e de uma forma mais leve
oferecer apoio e segurança, fazendo apenas o papel de professor (a) (GUEDES, 2012;
MELLO, 2018).
O estudo se insere na perspectiva autobiográfica (MINAYO, 2009) e na dissertação do
mestrado em ensino da primeira autora, ainda em construção.

4 Considerações Finais

Com esse estudo foi possível entender que a Pedagogia Sistêmica é uma abordagem
que pode ser utilizada sem interferir na proposta pedagógica da escola e não exclui nenhuma
metodologia já existente, aproveitando todas as formações e conhecimentos pregressos do
corpo docente e dirigente da escola.
Essa abordagem nos traz a ideia de que estamos todos conectados em um grande
sistema, onde fazemos parte da vida uns dos outros (MATURANA e VERDEN-ZÖLLER,
2013; BRONFENBRENNER, 1996). Ela nos convida a fazer uma reflexão em nossas
conexões e historicidade, contribuindo na buscar de um novo olhar para nossos alunos de
forma respeitosa, acolhendo toda a sua história familiar e com isso trazendo para a sala toda a
diferença do educar com ética, onde a firmeza e a sensibilidade permitem que se promova a

3544

ordem e por meio dela o respeito amoroso pode fluir, desenvolvendo o crescimento pessoal
tanto do aluno como do professor, não somente no ambiente escolar como ultrapassando os
muros da escola.
Foi possível observar e sentir a importância de revermos os nossos hábitos e postura
frente aos problemas existentes na sala de aula, quando muitas vezes colocamos a culpa
somente em nossos alunos e em suas famílias e esquecemos de rever nossos “pré-conceitos”.
Precisamos olhar para o outro com toda a sua história de vida e dizer “sim” com todo o
respeito, sem o olhar julgador e cheio de cobranças ao analisarmos as situações no nosso
único ponto de vista, quando então poderemos realizar a verdadeira inclusão escolar.
Essa autorreflexão criou bases de compreensão da própria prática da educadora,
provocando mudanças na forma de compreender a si e aos outros.
Além disso, analisou criticamente a si, colocando em dúvidas suas crenças e
preconceitos, construindo e desconstruindo seu processo histórico para melhor poder
compreendê-lo. Bert Hellinger (2007) nos mostra que precisamos parar de querer mudar
nossos alunos, ao fazermos isso estamos interferindo na dinâmica do seu sistema que para ele,
talvez, esse seja um aprendizado rico e único, além de que com isso nos mostramos
prepotentes e arrogantes nos colocando nos lugares dos seus pais, nos achando melhor que
eles para resolução dos seus problemas. Para a Pedagogia Sistêmica, a família confia nas
escolas o bem maior que possuem que são seus filhos, e o respeito ou o não respeito do
professor a esta família será capaz de estimular ou bloquear o desenvolvimento e a capacidade
de aprendizagem da criança; para além da visão fenomenológica de Hellinger (2007; 2003),
acoplamos Maturana e Verden-Zöller (2013) e a visão bioecológica de Bronfenbrenner
(1996).
Essa mudança de postura nos leva a uma reflexão de que recebemos em nossa sala de
aula não somente a criança, mas também seus sonhos, suas esperanças, seus medos e às vezes
esses espaços são lugares de esperança de um futuro melhor para todos que fazem parte desse
sistema. Guedes (2012) nos lembra que a escola é um organismo vivo, que ajunta, congrega
toda a diversidade não só de sonhos, mas de habilidades e de histórias de vida, de limites e de
possibilidades; já dizia o inesquecível Paulo Freire (1987).
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Resumo:
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso de Educação Física, câmpus
Diamantino/MT da Universidade do Estado de Mato Grosso/Unemat. Temos como objetivo principal analisar a
percepção dos professores de Educação Física sobre seus processos de formação para atuação no Núcleo de
Apoio à Saúde da Família/NASF. Metodologicamente é uma pesquisa qualitativa e método exploratório. Os
instrumentos de coleta de dados serão entrevistas com dois professores de Educação Física que atuam no NASF
das cidades de Nortelândia e Arenápolis, além disso, será analisado a matriz curricular dos cursos que estes
professores foram formados. A pesquisa encontra-se em andamento, espera-se que este trabalho possa suscitar
debates que interferem e contribuem para a legitimação da Educação Física no âmbito da Saúde Pública e quiçá
pistas para se pensar novas perspectivas para formação dos professores de Educação Física.
Palavras-chave: Formação de Professores de Educação Física. Núcleo de Apoio à Saúde da Família/NASF.
Educação Física.

1 Introdução
Este texto refere-se a proposta de pesquisa em andamento de um Trabalho de
Conclusão de Curso vinculado ao curso de Educação Física da Universidade do Estado de
Mato Grosso/UNEMAT, câmpus Diamantino/MT. Tem como temática central, a discussão
sobre a formação do professor de Educação Física e suas intervenções na Saúde Pública, nas
cidades de Nortelândia e Arenápolis, Mato Grosso. Para tanto, temos como objetivo principal
analisar a percepção dos professores de Educação Física sobre seus processos de formação
para atuação no Núcleo de Apoio à Saúde da Família/NASF.
Compreendemos que a saúde é um conjunto de bem estar físico, mental e social,
diante disso, entendemos que a Educação Física é fundamental no campo de trabalho da área
da saúde pública, afinal, por meio da atividade física pode-se abranger um conjunto de
benefícios a saúde. Os benefícios, que estão para além de um corpo bonito esteticamente.
Diante disso, consideramos o professor de Educação Física, juntamente com os órgãos
públicos de saúde, poderiam atuar diretamente nas comunidades, vivenciando as necessidades
e realidades das mesmas, trabalhando nos locais disponíveis para a prática de atividade física,
em prol de uma melhor qualidade de vida da população, afinal, acesso a saúde gratuita é um
direito previsto na Constituição (MIRANDA, MELO e RAYDAN, 2007).
Nesse ensejo, é pertinente investigarmos a formação em Educação Física, na intenção
de responder a seguinte questão: Quais as percepções dos professores de Educação Física
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atuantes no Núcleo de Apoio à Saúde da Familiar/NASF, sobre seus processos de formação
para atuação nesse espaço formativo?
O interesse de realizar essa pesquisa partiu através do Estágio Supervisionado II que
realizei no NASF na cidade de Nortelândia-MT. A experiência nesse ambiente despertou
entender a relevância do professor de Educação Física nesse setor, mas principalmente,
compreender as suas percepções diante da sua formação para atuação no Núcleo de Apoio à
Saúde da Família/ NASF.

2 Esclarecimentos metodológicos
Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório acerca da Formação do
professor de Educação Física e sua atuação na saúde pública no Munícipio de NortelândiaMT e Arenápolis-MT. Considerando nosso objetivo de estudo, entendemos que a pesquisa
qualitativa é a abordagem mais pertinente durante o processo investigativo.
De acordo com Richardson (1999), os estudos que empregam uma metodologia
qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de
certas variáveis, assim como compreender e classificar processos dinâmicos vivenciados por
grupos sociais.
Conforme o autor supracitado a pesquisa exploratória aprofunda os conhecimentos das
características de determinado fenômeno para procurar explicações das suas causas e
consequências.
O local escolhido para a realização dessa pesquisa será, no Núcleo de Apoio a Saúde
da Família (NASF), localizado nas cidades de Nortelândia-MT e Arenápolis-MT, os
participantes serão os professores de Educação Física que prestam atendimento no NASF das
referidas cidades. Os instrumentos de coleta de dados entrevistas e análise documental da
matriz curricular dos colaboradores da pesquisa.
3. Formação do Professor de Educação Física e a atuação no Núcleo de Apoio a Saúde
da Família (NASF)
Ao falarmos de formação de professores, entendemos com Imbernón (2002) que ela é
um processo contínuo de desenvolvimento profissional, que tem início na experiência escolar
e prossegue ao longo da vida, vai além dos momentos especiais de aperfeiçoamento e abrange
questões relativas a salário, carreira, clima de trabalho, estruturas, níveis de participação e de
decisão.
Sendo assim, a formação de um professor é construído diariamente, o docente já traz
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com ele uma bagagem enorme de experiências de vida e escolar e isso contribui muito para a
construção da sua formação docente.
No entanto, é importante ressaltar que a dinâmica formativa que pretende transformar
as experiências em aprendizagens depende, portanto, de um contexto para as reflexões sobre
as práticas, constituído pelo grupo de professores reunidos para um trabalho de colaboração,
reflexão e pesquisa (CANÁRIO, 2000).
No que tange a formação de professores de Educação Física, entendemos que esta
acompanhou as demandas do mundo de trabalho, a área escolar, a mais tradicional, que
oferece possibilidades na educação infantil, ensino fundamental, médio e superior, no entanto,
espaços de trabalho se expandiram oportunizando novos campos para a atuação do professor
de Educação Física e consequentemente, novas proposituras para formação nessa área.
Afinal, a formação é um processo complexo e dinâmico e deve considerar diversos
fatores como a necessidade social, do mundo do trabalho, estrutura, docentes, conhecimentos,
proposta do curso e discentes (TANI, 2007).
Desse modo, compreendemos que o processo de formação de professores da educação
física, precisa também, considerar as necessidades de atuação no âmbito da saúde, tanto na
dimensão da gestão, como na promoção da saúde, contribuindo para saberes e experiências
que favoreçam o atendimento às necessidades sociais em saúde (ANJOS; DUARTE, 2009).
Diante dessa conjuntura, no NASF em suas Diretrizes, o professor de Educação Física
deve buscar em sua atuação estar atento aos aspectos que envolvem a prática de atividade
física na atualidade, de forma que reconheça na determinação histórica dos fenômenos que a
envolvem concepções hegemônicas de corpo massificadas pela grande mídia, bem como os
problemas envolvendo as questões de gênero, de etnia, do trabalhador e aos ciclos de vida,
acesso às práticas esportivas, a mercantilização do lazer, dentre outros. (BRASIL, 2010).
O NASF surge a partir da publicação da Portaria Ministerial nº 154 de 24 de janeiro de
2008, é composto por profissionais de diferentes categorias, como por exemplo: assistente
social, professor de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico
acupunturista, médico ginecologista, médico homeopata, médico pediatra, médico psiquiatra,
psicólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional (BRASIL, 2012).
Neste cenário, percebe-se a importância de investigar as percepções dos professores de
Educação Física para suscitar debates que interferem e contribuem para a legitimação da
Educação Física no âmbito da Saúde Pública.
4. Considerações inicias
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Este trabalho encontra-se em andamento, no entanto, com essa pesquisa esperamos
contribuir para reflexões sobre a formação em Educação Física de elementos importantes que
interferem na inserção, aceitação e, consequentemente na legitimação da Educação Física nas
unidades de saúde. Afinal, ao discutir sobre a formação desses professores, teremos pistas
para se pensar novas perspectivas para formação dos professores de Educação Física.
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Resumo:
Este artigo tem como foco a prática pedagógica na interface com a inclusão na perspectiva de trazer a lume
estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo maior é apresentar a contribuição da prática
pedagógica de professores da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) para a inclusão de estudantes com
Necessidades Educacionais Especiais (NEE) em uma escola pública de Ensino Fundamental no município de
Humaitá/AM. O texto traz recortes de uma pesquisa em andamento em nível de mestrado e se caracteriza como
uma pesquisa descritiva analítica de cunho qualitativo por considerar a dinamicidade da prática pedagógica. Para
melhor compreensão sobre o desenvolvimento da temática, esta pesquisa tem como norte o problema: De que
forma é desenvolvida a prática pedagógica de professores na Sala de Recursos Multifuncionais? Reconhecemos
a importância da prática pedagógica no processo de inclusão dos que ficam à margem da educação escolarizada.
Neste sentido, se percebe que a escola busca cumprir sua função social quando abre suas portas para estudantes
com NEE e os resultados parciais são animadores, pois vêm evidenciando significativo progresso no
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos estudantes observados desde o inicio do ano letivo de 2019. Isto
ratifica a importância da SRM para o apoio não só dos estudantes, mas dos professores para a concretização da
inclusão no ensino regular, na escola lócus do estudo. Contudo, ainda, são poucos os professores que procuram
auxílio ou apoio no sentido de fazer um trabalho conjunto para a concretização de práticas voltadas às
necessidades especiais dos estudantes.
Palavras chaves: Educação Especial. Inclusão. Prática Pedagógica.

1 Introdução
A educação é direito de todos. Esta afirmação com base em documentos oficiais garante
a educação escolarizada aos alunos que apresentam Necessidades Educacionais Especiais
(NEE), e a presença destes, no atual contexto, é desafiador para todos que fazem parte do
ambiente escolar.
A educação especial possibilita as pessoas que possuem alguma NEE a conviver,
aprender e socializar em um ambiente que deve ser adequado e preparado para a inclusão na
educação formal nas classes regulares das escolas. Neste sentido, o foco deste artigo é a
prática pedagógica na interface com a inclusão na perspectiva de trazer a lume estudantes com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Consideramos estudantes com TEA aqueles que apresentam condutas atípicas e, por
isso, são considerados deficientes, precisando usufruir do direito garantido na legislação em
vigor. Essa garantia possibilita a inserção e integração com a comunidade escolar, na
perspectiva de valorização desses estudantes como cidadãos pertencentes à sociedade.
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Mostrar a importância da inclusão de estudantes com TEA é uma oportunidade de dar
visibilidade, também, aos espaços escolares em que são atendidos os que possuem alguma
NEE. A Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) é um espaço existente na escola em que são
realizados trabalhos diferenciados e específicos na perspectiva de concretização do processo
de inclusão.
Diante do exposto, este artigo objetiva apresentar a contribuição da prática pedagógica
de professores da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) para a inclusão de estudantes com
Necessidades Educacionais Especiais (NEE) em uma escola pública de Ensino Fundamental
no município de Humaitá/AM.
O texto traz recortes de uma pesquisa em andamento em nível de mestrado e se
caracteriza como uma pesquisa descritiva analítica de cunho qualitativo por considerar a
dinamicidade da prática pedagógica. Para melhor compreensão sobre o desenvolvimento da
temática, esta pesquisa tem como norte o problema: De que forma é desenvolvida a prática
pedagógica de professores na Sala de Recursos Multifuncionais?
Esperamos contribuir para a reflexão sobre a prática pedagógica de professores na
possibilidade de ser o fio condutor de mudanças necessárias na escola ao que diz respeito a
educação inclusiva, e a valorização da Sala de Recursos Multifuncionais como espaço de
apoio e integração no ensino regular de estudantes com NEE.
2 A educação especial em discussão
Em se tratando da educação especial é importante defini-la de acordo com a Resolução
do CNE/CEB nº 2/2001, Artigo 3º:
Por educação especial, modalidade da educação escolar entende-se um processo
educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços
educacionais especiais, organizado institucionalmente para apoiar, complementar,
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de
modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais,
em todas as modalidades da educação básica.

Assim, também, nesta mesma Resolução em seu Artigo 5º são considerados educandos
com necessidades educacionais especiais os que durante o processo educacional,
apresentarem:
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de
desenvolvimento que dificultem acompanhamento das atividades curriculares,
compreendidas em dois grupos:
a) aquelas não vinculadas a causa orgânica especifica;
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b) aquelas relacionadas as condições, disfunções, limitações ou deficiências;
II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos,
demandando a utilização de linguagens ou códigos.
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leva a
dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.

Então, podemos dizer que a educação especial é uma modalidade do ensino que
perpassa os níveis da educação e que os educandos necessitam de atendimento específico,
pois a eles lhes são garantidos esse direito na Constituição Federal (1988), e ratificado na Lei
de Diretrizes e Base da Educação (1996).
As Diretrizes da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva na Resolução
CNEE/CEB nº2/2001, acentua que a educação especial deve ser ofertada nas instituições de
todo território brasileiro a fim de propiciar o pleno desenvolvimento das potencialidades
sensoriais, afetivas e intelectuais do aluno e, com base nos princípios da escola inclusiva
assegurando condições para o sucesso escolar dos estudantes com NEE (BRASIL, 2001).
Na importância de efetivação da educação especial na perspectiva inclusiva o Ministério
da Educação criou as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) através do Plano de
Desenvolvimento da Educação – PDE/2007, com a finalidade de dar Atendimento
Educacional Especializado a esses estudantes.
Através da SRM são realizações ações como: atividades especificas à deficiência,
adaptação de materiais para participação dos estudantes nas atividades, orientação aos
professores da sala regular e para a família. Vale ressaltar a importância do apoio, nessas
ações, por parte da escola e dos profissionais do quadro da educação e da saúde.
Na SRM é realizado o Atendimento Educacional Especializado (AEE), definido no
Decreto 6.571/2008 do Conselho Nacional de Educação (CNE) Art. 1- § 1°: Considera-se
atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidades e
pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar
à formação dos alunos no ensino regular.
Tal Decreto é confirmado pela Resolução (CNE) n°4/2009 firmando as Diretrizes
Operacionais para a execução do AEE definindo o público alvo, as atribuições, as atividades a
serem realizadas e outras.
Partindo dessas explicações normativas estabelecidas legalmente, destacamos que o
termo “Transtorno Espectro do Autismo” começou a ser usado em 2013, com a publicação
oficial da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-5, quando foram fundidos quatro
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diagnósticos sob o código 299.00 para TEA: Autismo, Transtorno Desintegrativo da Infância,
Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação e Síndrome de Asperger.
No atual DSM (Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais) o
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), em 2018 passou a ser definido dentro da
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, como
CID- 11, reunindo todos os transtornos que estavam dentro do espectro do autismo em um só
diagnóstico definido como TEA. Assim é o que afirma o site Tismoo, 2018:
No documento é definido como uma condição de saúde caracterizada por prejuízos
em três importantes áreas do desenvolvimento humano: habilidades sócio
emocionais, atenção compartilhada e linguagem. Atualmente a ciência fala não só de
um tipo de autismo, mas de muitos tipos diferentes, que se manifestam de uma
maneira única em cada pessoa.

Neste sentido, a escola precisa se adaptar para atender esse público de acordo com suas
necessidades visando a permanência desses estudantes que chegam com déficit nos aspectos
sócio emocionais, linguagem, atenção, dentre outros. Assim, reconhecemos que a escola
desempenha sua função social quando abre suas portas para receber estudantes com
necessidades especiais.
Segundo Marinho e Merkle (2009, p. 6085) o TEA é “[...] uma síndrome nova reunindo
sinais clínicos específicos, formando um quadro clínico totalmente à parte e diferenciado das
síndromes psiquiátricas pré-existentes”.
Apesar dos estudantes com TEA apresentarem síndrome com sinais clínicos
característicos e com especificidades a cada pessoa, isso não os impede de frequentar a escola
e efetivar a escolarização na educação formal.
3 A prática pedagógica de professores na Sala de Recursos Multifuncionais
A escola tem sua função política e social. Partindo dessa afirmação, podemos dizer que
a escola é um espaço formativo onde a função é, também, formar o homem para o exercício
de sua cidadania. Sendo assim, os professores precisam estar cientes de suas
responsabilidades com a formação do outo, principalmente, em se tratando do estudante com
necessidades educacionais especiais.
Diante do exposto, a prática pedagógica dos professores pode fazer a diferença no
processo da inclusão, uma vez que todos têm direito à educação. Por isto, no atual contexto já
se percebe a presença nas salas regulares de algum estudante com TEA. Essa realidade requer
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que o professor use de seu profissionalismo para ser um agente de mudança através de
práticas que possibilitem o respeito à individualidade, proporcionando o crescimento não só
intelectual, mas a inserção social de estudantes.
Nesse sentido, percebemos que a prática pedagógica é um processo que envolve o ato
de ensinar e de aprender, com consciência e compromisso. Para Silva (2019, 51):
A prática por si só não conduz a um caminho necessariamente promissor,
principalmente, quando usada na dimensão prático-utilitarista, na tentativa de
resolver questões ou necessidades imediatas. Sendo assim, a prática no sentido de
agir, realizar, fazer, toma outra direção no cotidiano da docência, exigindo uma
maneira consciente, onde haja compromisso com as mudanças e com a
transformação social.

A sala de aula é um ambiente em que o professor exercita sua prática diante de inúmeras
situações que envolve o ensino e a aprendizagem, pois se depara com a diversidade, ou seja, a
heterogeneidade dos estudantes que chegam na escola. Isto requer que este profissional
busque alternativas possíveis para o aprendizado de todos.
A LDB 9.394/1996 contempla artigos referentes a formação de professores, o que
respalda a importância da qualificação profissional de maneira que atenda as especificidades
no exercício de suas atividades. Isto nos possibilita inferir que a formação é um constructo
para a qualidade do ensino, por isso o currículo dos cursos de licenciatura precisa fazer a
interlocução entre teoria e prática.
Neste sentido, a formação inicial de professores contribui para a consolidação de um
currículo que atenda as necessidades da educação especial visando a interação e a inserção
dos estudantes no ensino regular. Por isso, o currículo não poderá se limitar a conteúdos
fragmentados que ofuscam os reais objetivos dessa modalidade de ensino. Portanto, o
currículo como um fator que ultrapassa os limites das questões puramente conteudistas,
segundo Dickmann (2018, p.156) “[...] faz parte de uma visão de educação mais ligada ao
fator humano [...]”. É questão de ver no outro as potencialidades e seu valor social.
À medida que o professor busca por formação profissional, há possibilidades de
melhoria da qualidade do ensino, de mudanças do seu fazer pedagógico e transformação de
realidades vivenciadas no contexto escolar. É inegável que a docência é permeada de desafios,
e isto exige atitudes para enfrentamento da exclusão e a garantia de inclusão de estudantes
com NEE, que implica em aceitar o diferente, compreendê-lo e inseri-lo no convívio social.
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As práticas, como afirma Libâneo (2005, p. 3) “[...] implicam necessariamente decisões
e ações que envolvem o destino humano das pessoas, requerendo projetos que explicitem
direção do sentido da ação educativa e formas explícitas do agir pedagógico [...]”. Portanto,
não é difícil os professores se depararem com situações que exigem o saber agir e identificar
características de estudantes com TEA, precisando para isso investir na formação e no seu
desenvolvimento profissional docente.
Sendo assim, a função da prática pedagógica do professor, quer seja na sala de aula
regular, na de recurso multifuncional ou na sala especial é incluir os alunos, proporcionando
conhecimentos que possibilite o aprendizado significativo para o desenvolvimento das
potencialidades individuais.
Na SRM há necessidade de dinamismo para conhecer as dificuldades e limitações dos
estudantes, bem como para elaborar ações que possibilitem inclui-los nas atividades
desenvolvidas na escola em que se visualize o potencial neles existentes, precisando para isto,
um trabalho em quipe em que todos se responsabilizem pela implementação da inclusão no
ambiente escolar.
A atuação da SRM é de ofertar apoio aos estudantes com NEE, mas nem sempre a
escola dispõe deste espaço em que possam vivenciar experiências conjuntamente com
profissionais que dão suporte nesta área de atendimento. É importante que estes estudantes se
sintam inseridos e interajam, pois apesar de suas condições são seres humanos, precisando de
outros seres humanos. Tardif (2007, p. 31) afirma: “[...] ensinar é trabalhar com seres
humanos, sobre seres humanos, para seres humanos [...]”.
É neste sentido que a prática pedagógica requer a capacidade do profissional expressar
sua solidariedade e humanidade diante de situações que emergem no campo da docência,
precisando criar possibilidades para a evolução intelectual, emocional e sensorial, dos que a
ele chegam e ficam sob sua responsabilidade no decorrer do ano letivo.
4 A Sala de Recursos Multifuncionais
A escola lócus deste estudo, atende uma clientela de 573 (quinhentos e setenta e três)
estudantes do Ensino Fundamental, dentre estes 19 (dezenove) possuem alguma NEE. Vale
destacar que 6 (seis) apresentam o TEA e são acompanhados no horário do contra turno.
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Ao iniciar o ano letivo é realizada uma entrevista com os pais ou responsáveis pelos
estudantes para o preenchimento da Ficha Histórica, do Plano de Desenvolvimento Individual
(PDI) e a assinatura do Termo de Compromisso na participação na Sala de Recursos.
Com base em dados coletados desta entrevista com os pais foi possível obter
informações importantes que contribuíram para a construção do PDI, e assim dar respaldo
para o atendimento dos estudantes no AEE. O perfil dos estudantes atendidos na SRM está
assim constituído:

ALUNOS

Tabela 1: Estudantes com TEA atendidos na Sala de Recurso Multifuncional
DEFICIÊNCIA
SERIE/ANO
IDADE
SEXO

1

Autismo

2º ano

07

M

2

Autismo

4º ano

12

M

3

Autismo infantil

6º ano

14

F

4

Síndrome de Asperge

6º ano

11

M

5

Síndrome de Asperge

6º ano

12

M

8º ano

13

F

6
Autismo
FONTE: Dados da Secretaria da Escola 2019

De acordo com a tabela, o número de meninos supera o de meninas. Os estudos têm
revelado, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), que há de 30 a 50% mais
meninos que sofrem de TEA do que meninas.
Sobre esses estudantes podemos descreve-los de acordo com alguns aspectos de
comportamento: três interagem na escola e na família, comunicando-se muito bem; uma, não
se comunica oralmente na sala de aula e nem tampouco em outros espaços da escola, mas
segundo seus pais, em casa entre os familiares age completamente diferente, se expressa com
facilidade. Outro, a fala não é compreensível, gosta de estar sozinho, tem pouca interação. E
um outro estudante gosta de interagir e participar, porém não fala, se comunica com gestos e
sinais de LIBRAS.
A entrevista com os pais possibilitou conhecer mais de perto o acompanhamento dado a
esses estudantes por profissionais especializados na área da saúde. A escola, por sua vez,
através da SEMED, faz o acompanhamento disponibilizando profissionais na área da
educação, como: psicólogo, fonoaudiólogo e assistente social. Esses profissionais atuam,
também, realizando orientações aos professores, tanto aos da sala de recurso, quanto aos das
salas regulares e às famílias.
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Na SRM são realizadas atividades voltadas para o desenvolvimento das funções
cognitivas; desenvolvimento de vida autônoma; enriquecimento curricular; ensino da
informática acessível e ensino do uso da comunicação alternativa e aumentativa; ensino de
técnicas no Soroban. Essas atividades contribuem para o desenvolvimento motor, cognitivo e
social dos estudantes com TEA e ajudam no atendimento individual e em grupo preconizado
no texto da Declaração Mundial de Educação para Todos de 1990 ao mencionar que: “As
políticas educacionais deverão levar em conta as diferenças individuais e as diversas situações
[...]. As crianças com necessidades educacionais especiais devem receber todo apoio adicional
necessário para garantir uma educação eficaz [...]”.
Na SRM é realizado mensalmente conversas formais a fim de saber os interesses e
habilidades dos estudantes para melhor planejar um roteiro de atividades a ser executado e
posteriormente avaliado, observando os resultados e avanços dos estudantes. Para isto é
utilizada uma ficha avaliativa em que as principais áreas destacadas são: linguagem e
comunicação, linguagem escrita, estrutura eapaço/temporal, leitura, atenção e concentração,
psicomotricidade, coordenação viso-motora, memória visual e auditiva, raciocínio lógico,
artes e movimento.
Para serem avaliados nessas áreas são realizadas inúmeras atividades que envolvem
algumas ações, e são elas:
 Didáticos e Pedagógicos (jogos, atividades impressas, livros, revistas, cartazes,
fantoches, brinquedos, e etc.);
 Tecnológicas (celular, notebook, tablete, televisão, data-show e aplicativos);
 Atividades complementares (passeios, encontros e visitas em alguns lugares da escola,
comunidade ou cidade);
 Orientações e sugestões aos professores da sala regular; e
 Encontros com as famílias.
Essas atividades possibilitam a aprendizagem, o desenvolvimento da autonomia e
interação no ambiente escolar e fora dele. Podemos ressaltar a importância destes estudantes
receberem todo este apoio pedagógico, uma vez que não recebem apoio na sala regular por
um cuidador ou professor auxiliar. Esta é uma questão a ser vista e atendida pelo órgão
responsável.
A escola, lócus deste estudo, mesmo tendo uma SRM com profissional disponível em
um período, são poucas as vezes que os professores solicitam ajuda. No entanto, a professora,
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na dinamicidade do seu trabalho participa das atividades dos estudantes adaptando o plano à
proposta curricular do ensino para que os estudantes compreendam o conteúdo e participem
efetivamente das atividades escolares. Tendo consciência de seu trabalho, planeja suas
atividades, pensando também nos professores da escola. No início do ano letivo realizou
palestras informativas sobre as NEE e um dia foi direcionado à temática do TEA, envolvendo
atividades de leitura, orientações sobre a identificação do TEA, oficinas de adaptação de
materiais, objetivando que os professores das salas regulares pudessem ser partícipes no
processo de inclusão desses estudantes.
No decorrer do ano ocorrem entrevistas com os pais ou responsáveis desses estudantes e
encontros mensal para a aproximação e interação entre escola e família com o objetivo de que
as famílias possam conversar sobre os filhos e suas peculiaridades. Também, há palestras para
os estudantes da escola para que estes possam conhecer sobre NEE dos estudantes que estão
na escola, incentivando o respeito e a compreensão sobre suas limitações e habilidades.
Nessas palestras ocorrem atividades de interações e oportunidades de questionamentos e
dúvidas sobre o assunto para que haja esclarecimentos que venham contribuir com inclusão e
minimização de preconceitos.
Percebe-se, portanto que é importante trabalhar na escola temáticas que ensejam a
inclusão de estudantes com necessidades especiais, trazendo para o campo da reflexão e da
ação, atitudes que valorizem o crescimento intelectual e social dos mesmos. Moreira (2000)
contribui afirmando que a educação é uma reflexão social que o professor deve reconhecer na
prática de seu papel social e político, e assim proporcionar ações que possibilitem o
crescimento intelectual e social dos seus alunos.
Apesar das limitações que o TEA pode imprimir em um estudante, nada pode impedi-lo
de participar do processo de escolarização, seja na escola regular ou na escola especial. Neste
sentido é que a prática pedagógica transformadora tem a possibilidade de contribuir para o
processo de inclusão.
5 Considerações finais
Trazer para o campo da pesquisa científica a temática inclusão, é uma possibilidade de
dar visibilidade aos estudantes com TEA e ao trabalho realizado através da Sala de Recursos
Multifuncionais em uma escola pública municipal. Mesmo existindo este espaço de apoio
especializado, ainda, há muito o que se fazer para efetivar a inclusão de pessoas com
Necessidades Educacionais Especiais nas escolas regulares. Há, também, necessidade de
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atitudes e ações que direcionem o respeito do outro pelo outro em ambientes escolares e não
escolares. Neste sentido, combater o preconceito que, às vezes, está velado, é uma árdua
tarefa da escola, da família e da sociedade como um todo.
É nesta direção que a escolarização dos alunos com Necessidades Educacionais
Especializada, em escolas regulares, se faz necessário. Por isso, a importância de investimento
na formação de professores nessa área do conhecimento, pois se percebe melhor inter-relação
entre teoria e prática em relação à educação especial quando práticas pedagógicas
comprometidas com mudanças se evidenciam no contexto do ensinar e do aprender.
Podemos mencionar que a Sala de Recursos Multifuncionais da escola lócus do estudo é
um espaço importante para a concretização da inclusão, pois é nesse espaço que são
proporcionadas atividades especificas que vão de encontro às necessidades individuais dos
estudantes.
Os resultados parciais evidenciam que a prática pedagógica desenvolvida com os
estudantes inseridos na SRM contribui de forma significativa no desenvolvimento cognitivo,
social e afetivo, tendo para isto o acompanhamento direto de uma professora que desempenha
com responsabilidade e profissionalismo sua função.
Neste sentido, o papel do professor é fundamental para a inclusão de estudantes com
necessidades especiais, mesmo não sendo o único responsável, mas ele está na linha de frente
do ensinar e do aprender. Contudo, ainda, falta um trabalho conjunto e envolvimento dos
professores do ensino regular para a concretização de práticas voltadas às necessidades
especiais dos estudantes.
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A PROFESSORA CELCITA PINHEIRO E SEU INGRESSO NA
POLÍTICA DE MATO GROSSO
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Resumo:
Embora sendo minoritária a participação das mulheres na carreira politica partidária eleitoral, um grupo
expressivo de professoras estão ocupando espaços no cenário politico de Mato Grosso. Esta atuação vem
despertando interesse de pesquisadores que procuram estudar o que motivou essas professoras a se tornarem
docentes, e, de que forma se desenvolveu a sua profissão, para que pudesse influenciar, posteriormente, o seu
ingresso no cenário político mato-grossense? Este trabalho apresenta um recorte da trajetória educacional e
política da professora Celcita Rosa Pinheiro.Pelo fato de ter exercido cargo eletivo em Mato Grosso, a
professora faz parte dos estudos de mestrado do Programa de Pós Graduação em Ensino(UNIC\IFMT) em
cooperação com o grupo de pesquisa: Docência e memória social, ação política de sujeitos envolvidos na
docência e no exercício de cargos políticos eletivos, que engloba o projeto de pesquisa em desenvolvimento
“Gênero, Vida e Ação: memórias de docentes que exerceram cargos eletivos na esfera municipal, estadual e
federal”(UFMT). Conforme estes objetivos é de grande interesse saber a sua formação docente, bem como sua
trajetória como educadora, e serviços prestados na área da educação.
Palavras-chave: Formação docente. Cargos eletivos. Estado de Mato Grosso.

Introdução
Estudar as memórias desta professora que exerceu cargo eletivo em Mato Grosso faz
parte dos estudos do grupo de pesquisa: Docência e memória social, ação política de sujeitos
envolvidos na docência e no exercício de cargos políticos eletivos, que engloba o projeto de
pesquisa em desenvolvimento “Gênero, Vida e Ação: memórias de docentes que exerceram
cargos eletivos na esfera municipal, estadual e federal”, devidamente aprovado pelo Conselho
de Ética, CAAE:70537316.9.0000.5690, parecer n.º 2.273.031, coordenado pela professora
doutora Marlene Gonçalves. Os estudos são construídos na proposta de intercâmbio entre as
Universidades: UFMT, UNIC e UERJ em seus respectivos programas de Pós Graduação em
educação e ensino.
Celcita Rosa Pinheiro da Silva é uma política brasileira, nasceu em Santo Antônio do
Leverger (MT), no dia 22 de dezembro de 1943, filha de Manoel João da Silva e Teodosia
Francisca da Silva. Foi casada com o político Jonas Pinheiro, já falecido, com quem teve dois
filhos. Ocupou cargo eletivo como deputada federal de 1999 a 2007.
A Professora Celcita Pinheiro é graduada em história pela Faculdade Católica Dom
Aquino em 1974, complementando sua formação acadêmica na Universidade Federal do
Mato Grosso (UFMT), com a especialização em História e Historiografia de Mato Grosso
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(1982-1983). Durante dezesseis anos, entre 1975 e 1990, Celita Pinheiro lecionou em sua
região, e exerceu as atividades de técnica de assuntos educacionais e culturais da Secretaria de
Educação e Cultura de Cuiabá.
Foi Professora da Escola Leônidas de Matos em Santo Antônio de Leverger/MT
(1962-1964); do Ginásio Marechal Rondon em Jaciara/MT (1966-1970); e, Escola Estadual
José de Mesquita em Cuiabá/MT (1978-1979). Além disso, foi Supervisora de Ensino da
Secretaria de Educação em Jaciara/MT (1965-1970); além de Presidente da Regional da Ação
Liberal Feminina de MT (1993-1997), entre outros.
Em 1990 filiou-se ao Partido da Frente Liberal (PFL) legenda pela qual foi eleita
deputada federal em 1998, como representante do estado do Mato Grosso. Foi reeleita em
2002.
Como deputada federal, Celcita Pinheiro participou, também, como segunda e terceira
vice-presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura, e como titular da comissão
permanente da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional (CAINDR).
Celcita Pinheiro foi nomeada em 2 de fevereiro de 2007 para o cargo de secretária de
Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, na primeira gestão do prefeito
Wilson Santos, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Em 13 de fevereiro de
2009, foi reempossada para o mesmo cargo por Wilson Santos, reeleito em outubro do ano
anterior.
O aumento de professores que ingressam no cenário político do Brasil chama a
atenção para esse grupo de pesquisa, que busca apontar o que motivou essa professora a se
tornar docente e de que forma se desenvolveu a sua profissão docente, que influenciou
posteriormente o seu ingresso no cenário político mato-grossense.
Conhecer as memórias desta professora irá contribuir com o referido projeto de
pesquisa, visto que este pretende desenvolver estudos analógicos a respeito da trajetória
política de mulheres professoras que concorreram a cargos políticos.
A trajetória de vida da Professora Celcita Pinheiro auxilia na comparação com as
histórias e relatos de vida de outras professoras participantes, onde serão identificadas
possíveis características semelhantes e aspectos contraditórios para compreender quais foram
as iniciativas, bem como as decisões que tomaram para ocupar posições neste espaço de
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poder, utilizando-se da Prosopografia para tal viés, que, vem sendo fundamental para dar
suporte nestes estudos, já que permite abranger um universo de análises, formulações de
questões similares, combinações de informações recebidas através das pesquisas, podendo
assim, relacioná-las, conseguindo identificar uma pessoa na sua totalidade e na complexidade
de suas relações construídas no âmbito social.
Considerações finais
Cabe-nos a reflexão sobre o que motivou esta professora a ocupar um cargo eletivo.
Sua experiência na área da educação contribuiu para Proposições Legislativas de sua autoria
com fins educacionais e culturais, bem como para trazer melhorias para a Educação no Estado
de Mato Grosso, além de contribuições para os Direitos Humanos e Direitos das Mulheres.
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A TERTÚLIA LITERÁRIA DIALÓGICA ENQUANTO PRÁTICA
EDUCATIVA FORMATIVA: TRANSFORMANDO AS RELAÇÕES NOS
ESPAÇOS EDUCACIONAIS
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Maiane Félix Lourenço (PPGEdu/UFMT) – maianefelix@hotmail.com
Eglen Silvia Pipi Rodrigues (PPGEdu/UFMT) – eglenrodrigues@gmail.com

Resumo:
O trabalho aqui apresentado tem intuito de compartilhar relatos de experiências vivenciados entre os educandos e
educandas a frente da atividade, denominada Tertúlia Literária Dialógica, projeto incorporado nas ações do
Programa de Educação Tutorial (PET) - Educação Interdisciplinar. O objetivo deste trabalho é relatar a Tertúlia
como prática educativa de formação que transforma as relações nos meios educacionais que se utilizam de sua
metodologia. Relatos provindo de procedimentos metodológicos fundamentados na Aprendizagem Dialógica e
observações nos ambientes educacionais que ocorreram durante as atividades. A Tertúlia Literária Dialógica
proporciona essencialmente o fortalecimento nas relações entre os agentes educativos, educandos e todos os que
participam, possibilitando observar a transformação e favorecendo o respeito às diversidades e uma forma de
superação de desigualdades culturais e sociais.
Palavras-chave: Transformação. Âmbito educacional. Diálogo igualitário. Tertúlia Literária Dialógica.

1 Introdução
Analisando o formato da escola na prática, é possível perceber que as mudanças de um
modelo de ensino tradicional ainda não foram suficientes e eficazes para garantir um ensino
de qualidade e igualitário a todos os alunos. Entre os vários fatores que ainda não garantem a
qualidade no ensino, destaca-se a falta de diálogo e o posicionamento do professor na
mediação dos conflitos em sala de aula, considerando que as relações no âmbito escolar são
reflexos de uma sociedade fundamentada no autoritarismo e na hierarquização do poder.
É comum identificar algumas situações de conflitos que são provenientes
principalmente pela falta de diálogo e da maneira que o professor exerce o autoritarismo,
impossibilitando que os alunos e alunas se reconheçam como sujeitos ativos no processo de
aprendizagem. Outra questão que colabora para a existência de situações conflituosas, é a
falta de sentido que o aluno possui e que pode ser desenvolvida pela mediação do professor,
numa lógica que o quadro, o giz e os livros são os únicos atuantes em sua prática. Nesse
sentido, se faz necessário que o professor conheça e se aproprie de outros caminhos que
possibilitam uma prática mais dialógica tanto na resolução de conflitos, quanto para a
mediação do conteúdo, potencializando a qualidade da aprendizagem.
No contexto escolar é comum acontecer situações conflituosas construídas
principalmente pela divergência de opiniões, seja entre alunos e alunos ou entre qualquer
sujeito da unidade. A escola deve oportunizar espaços dialógicos proporcionando melhores
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interações entre as pessoas, principalmente para as classes desfavorecidas, apoiando as
atividades de luta por causas que vão na contramão das desigualdades sociais. Esses espaços
devem ter o intuito de proporcionar aos alunos experiências com diferentes grupos sociais e
expandir a troca de saberes. De modo que isso só se torna possível construir uma prática
democrática por meio do diálogo. O diálogo, assim como o conflito são fatores constitutivos
de um processo de construção democrática (Freire, 2005).
Ao falar das relações existentes nos dias atuais, é possível perceber a constituição de um
modelo autoritário e que não aceita opiniões diferentes. Freire (2011), afirma que o diálogo
“[...] é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se
esgotando, portanto na relação eu-tu” e que “se é dizendo a palavra com que, pronunciando o
mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens
ganham significação enquanto homens” (FREIRE, 2011, p. 109).
A atuação do professor torna-se determinante na resolução de conflitos em sala de aula,
de modo que sua postura dialógica permite a construção de relações pautadas no respeito,
solidariedade e criticidade. Esse pensamento se constitui ainda na formação inicial de
professores/as numa perspectiva contrária das relações pautadas no autoritarismo, visto que
esse modelo tradicional de ensino não contempla uma educação para a prática da liberdade e
igualitária a todas e todos.
Por conseguinte, este relato de experiência apresentará uma proposta teóricametodológica que orienta a prática de formação desde a graduação ao exercício docente nos
espaços educacionais. Tais relatos foram vivenciados no âmbito acadêmico e escolar,
desenvolvidas e executadas por intermédio de petianos/ tutores do programa de Educação
Tutorial – PET Educação Interdisciplinar.

2 Metodologia

Diante da necessidade de transformação nas relações e como uma metodologia
diferente proposta ainda durante a formação inicial de professores/as proporcionado pelo
grupo PET, apresentamos a prática educativa Tertúlia Literária Dialógica que faz parte de um
conjunto de atuações educativas de êxito composta também no projeto Comunidades de
Aprendizagem que intenciona à transformação social e educativa da escola, com elementos
considerados importantes para a aprendizagem na sociedade atual. Essa metodologia

3566

possibilita o desenvolvimento de uma prática que pensa o diálogo e humanização nas
relações, pois, é uma atuação de êxito sustentada

[...] nos princípios da aprendizagem dialógica, fundamentados nas teorias de
Habermas – da Ação Comunicativa e Freire – da Dialogicidade. Os princípios que
sustentam a Aprendizagem Dialógica são: diálogo igualitário, inteligência cultural,
transformação, dimensão instrumental da educação, criação de sentido, solidariedade
e igualdade de diferenças. ” (RODRIGUES et. al., 2015).

Os sete princípios, estão exemplificados a seguir:

a) Diálogo igualitário: a força está nos argumentos e não na hierarquia de quem fala. É
escutar com respeito e falar com sinceridade;
b) Inteligência cultural: abrange o saber acadêmico, prático e de comunicação; todas as
pessoas têm capacidade de ação e reflexão;
c) Transformação: educação como agente transformador da realidade por meio das
interações;
d) Criação de sentido: aprendizagem que parte da interação e das demandas e
necessidades das próprias pessoas;
e) Solidariedade: envolvimento solidário de todas as pessoas da comunidade no projeto
educativo da escola;
f) Dimensão instrumental: aprendizagem dos instrumentos fundamentais para a
inclusão na sociedade atual;
g) Igualdade de diferenças: a mesma oportunidade para todas as pessoas.

A prática da Tertúlia Literária Dialógica inicia-se com a apresentação e escolha por
consenso e valor de argumentação sobre as obras clássicas universais, na responsabilidade de
uma pessoa mediadora. Nos encontros para a realização da atividade que acontecem
semanalmente, o grupo decide no coletivo a quantidade de páginas da obra definida para que
possam apresentar destaques e comentários no próximo encontro.
A pessoa mediadora deve estar atenta para que não haja centralização de fala, assim a
mesma organiza e distribui as falas de acordo com critérios de gênero, raça, cor, etnia,
titulação, etc; buscando quebrar hierarquias para tornar o diálogo horizontalizado garantindo
que todos tenham o direito de fala sem criar protagonismo no grupo, pois na atividade nem
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sempre quem se inscreve primeiro será o primeiro a falar, assim todos têm direito a contribuir
com destaques sobre a leitura combinada.
Além disso, a pessoa mediadora pode contar com o apoio de duas pessoas auxiliares
para ajudar com as inscrições e realizar as intervenções necessárias quando houver falas
preconceituosas, de discriminação, de humilhação ou desrespeitosas. Ao final de todos os
encontros são anotados os destaques, registrando-os para elaborar uma síntese que é
apresentada ao grupo.
Conforme Flecha (1997) a caracteriza da seguinte maneira:

O diálogo se vai pessoa construindo a partir dessas contribuições. Os debates entre
diferentes opiniões se resolvem apenas através de argumentos. Se todo grupo chega
a um acordo, ele se estabelece como a interpretação provisoriamente verdadeira.
Caso não se chegue a um consenso, cada pessoa ou subgrupo mantém sua própria
postura; não há ninguém que, por sua posição de poder, explique a concepção certa e
a errônea. (FLECHA, 1997, p.17 apud MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012, p.132)

É importante ressaltar que pessoas sem domínio de leitura e escrita também podem
participar da Tertúlia Literária Dialógica uma vez que a inteligência cultural, um dos
princípios da Aprendizagem Dialógica, contempla suas vivências de mundo comparando-as
com a leitura feita. Partindo dessa compreensão também se vê a possibilidade de que qualquer
pessoa pode realizar a mediação, tendo em vista que a mesma tenha se apropriado e entendido
a prática/metodologia da Tertúlia.

3 Resultados e Discussão

Diante da apresentação realizada sobre o funcionamento da Tertúlia Literária Dialógica,
neste momento será exposto relatos de alunas no processo de formação inicial nas práticas
ocorridas na escola e na universidade, que vivenciaram transformações nas relações nesses
espaços educacionais. Em razão disso, estudar e praticar Tertúlia Literária Dialógica, tem
proporcionado durante a formação inicial de professores, uma transformação para a prática
docente, possibilitando uma outra metodologia possível na escola. Tal atuação educativa tem
se tornado importante nesse momento de formação, pois se desenvolve a partir de princípios
que resgatam a emancipação e humanização do ser.
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A Tertúlia possibilita o entendimento que nenhuma ideia sobrepõe à outra e que
nenhuma pessoa impõe sua opinião como certa ou errada, o que se torna fundamental para
restabelecer e fortalecer as relações entre todos os agentes educativos envolvidos, sendo
possível observar essa transformação, além de favorecer o respeito às diversidades entre os
participantes.
A experiência de realizar e mediar a Tertúlia Literária Dialógica em ambientes
acadêmicos proporcionados pelo grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) - Educação
Interdisciplinar na Universidade Federal de Mato Grosso, no câmpus universitário de
Rondonópolis, sendo a mesma uma das atividades ofertada pelo grupo. Construir novas
práticas e romper paradigmas que perduram há tempos na sociedade, ainda que no processo
formativo, exige um novo direcionamento de nossas ações a partir dos princípios da
aprendizagem dialógica.
No ambiente acadêmico através da experiência com Tertúlia pode-se criar e
desenvolver, ações que fortalecem os movimentos na criação de sentidos entre instituições
educacionais e discentes em formação para superação das desigualdades culturais e sociais da
sociedade, assim por meio desta dinâmica também se sucede a construção coletiva e o diálogo
igualitário fundamental para a prática.
Como processo de formação inicial, a experiência e vivência da Tertúlia se tem
proporcionado um aprimoramento das leituras lidas no grupo e suas leituras no âmbito
educacional, o respeito com o outro na escuta e diálogo durante o processo e fora das
atividades, por conseguinte melhorando as relações dos petianos e dos participantes da
Tertúlia que estão em formação no âmbito educacional e profissional.
Considerando a ideia de educação como prática para a liberdade, enquanto educadora
devo entender, que pensar certo na condição de educador, não é somente depositar ou
transferir conhecimento, tornando o educando um depositário, e sim exercer uma prática que
desafia o educando a se comunicar, compreendendo sua comunicação (Freire, 2016). A
prática educativa aqui relatada, compreende e proporciona tal entendimento, pois, ao final de
cada encontro, é realizada a leitura da síntese dos destaques feitos que revela a construção em
conjunto do grupo, desde as reflexões e discussões que o texto proporciona.
Assim, com o decorrer da atividade é possível perceber que os participantes vão se
apropriando das histórias dos livros e a partir delas compartilham suas próprias experiências,
gerando o desejo oferecer as mesmas condições para que mais pessoas possam participar da

3569

prática da Tertúlia Literária Dialógica e com a mesma transformar as relações dos espaços
educacionais e sociais.

4 Considerações Finais

Pensar a Tertúlia Literária Dialógica como prática formativa na construção de uma
formação docente, é possibilitar outros caminhos para a desconstrução de uma prática
autoritária e tradicional que perdura em nossa sociedade. Com a realização da atividade é
possível perceber a valorização da fala de cada um, considerando os princípios da
aprendizagem dialógica, além de oportunizar a liberdade de expressão dos participantes, que
podem expor e respeitar as diferentes opiniões apresentadas. Todas as pessoas têm o mesmo
direito de falar e de expressar suas opiniões respeitosamente, sem estabelecer relações
hierárquicas e de poder.
Entendendo-se que cada um tem sua contribuição no espaço compartilhado, partindo
de suas vivências de mundo e as mesmas relacionando com o mundo da leitura vinculada a
arte, a cultura, mas também a reflexão de uma sociedade e espaços coletivos que potencializa
os sujeitos em sua formação, práticas e compreensão que transforma as relações e interação
educador e educando. Portanto, a Tertúlia enquanto prática na atuação docente, garante a
efetivação de todos os princípios da aprendizagem dialógica, especificamente o diálogo
igualitário e a igualdade de diferenças.
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Resumo
O referente artigo tem como objetivo reforçar a importância da língua como um instrumento importante para
colaborar no processo de inclusão daqueles excluídos do mundo do trabalho, da informação, do conhecimento e
da tecnologia.
A Lei Ordinária 13.415/2017 alterou o art. 35, da Lei Federal 9394/1996, estabelecendo que:
“§ 4.º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua
inglesa e poderão
ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo
preferencialmente o espanhol, de acordo com a
disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino”.
Diante da ausência do ensino da língua espanhola na BNCC, se faz necessário repensar uma nova política
estadual que contemple sua necessidade, uma vez que caberá aos estados ofertar ou não o espanhol como língua
obrigatória/optativa. É um momento reflexão, onde o foco principal é o aluno, onde os mesmos precisam ter voz
e decisão dentro de sua comunidade escolar.
É uma disciplina que remete de modo direto às necessidades da prática social local e nacional a curto, médio e
longos prazos. Um exercício teórico-prático que, na contemporaneidade, perde legitimidade se não for ligado à
realidade.
Palavras chave: Ensino de espanhol, formação continuada, BNCC

Resumen
Este artículo apunta a reforzar la importancia del lenguaje como un instrumento importante para colaborar en el
proceso de inclusión de los excluidos del mundo del trabajo, la información, el conocimiento y la tecnología.
Ley ordinaria 13.415 / 2017 enmendada art. 35 de la Ley Federal 9394/1996, que establece que:
“El párrafo 4. El plan de estudios de la escuela secundaria debe incluir el estudio del inglés y puede ofrecer otros
idiomas extranjeros, preferiblemente el español, de acuerdo con la disponibilidad de lugares, lugares y horarios
definidos por los sistemas educativos”
Dada la ausencia de enseñanza de español en el BNCC, es necesario repensar una nueva política estatal que
aborde su necesidad, ya que dependerá de los estados ofrecer el español como idioma obligatorio / opcional. Es
un momento de reflexión, donde el enfoque principal es el estudiante, donde deben tener voz y decisión dentro
de su comunidad escolar.
Es una disciplina que aborda directamente las necesidades de la práctica social local y nacional a corto, mediano
y largo plazo. Un ejercicio teórico-práctico que, en los tiempos contemporáneos, pierde legitimidad si no está
vinculado a la realidad.

1.0 introdução
Em 16 de fevereiro de 2017, com a publicação da Lei 13.415 foi revogada a Lei do Espanhol,
extinguindo a obrigatoriedade da oferta de ensino dessa língua e tornando-a disciplina
optativa nos currículos de ensino médio. É necessário salientar que no Brasil, existe uma ideia
equivocada de que, devido à semelhança com o português, o espanhol não demanda estudo

3572

sistemático. Essa concepção equivocada de que similaridade equivale à facilidade de
comunicação, motiva ações que priorizam a exclusividade do ensino de inglês.

A Lei Ordinária 13.415/2017 alterou o art. 35, da Lei Federal 9394/1996, estabelecendo que:
“§ 4.º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua
inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o
espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos
sistemas de ensino”.

A revogação da Lei do Espanhol é um exemplo disso e como consequência a língua espanhola
está sendo gradativamente excluída dos currículos. Entretanto, esta exclusão trará grandes
prejuízos a Mato Grosso e ao país de modo geral, bem

como aos estudantes e aos

professores do idioma.

A importância da formação em língua estrangeira é explicitamente reconhecida na
legislação federal, haja vista a inclusão desse parágrafo específico relacionado ao tema, no
qual menciona-se a oferta de inglês e espanhol. A opção pela obrigatoriedade de oferta da
língua inglesa se justifica pela inegável relevância do conhecimento desse idioma em nível de
comunicação mundial. Por outro lado, a oferta de espanhol se justifica por diversas razões de
ordem histórica, sociocultural, política e econômica, que serão expostas ao longo deste
documento.

No que se refere ao impacto da exclusão do espanhol para os professores desse idioma,
destaca-se a incerteza sobre a sua carreira profissional e sua área de atuação, uma vez que a
sua formação inicial e disciplina de concurso não está sendo considerada.

Na LOPEB Lei complementar Nº 50, de 1º outubro de 1998, Capítulo VI dos Direitos e dos
Deveres Especiais dos Profissionais da Educação Básica Seção I dos Direitos Especiais, Art.
75, V afirma que são direitos dos Profissionais da Educação Básica “não sofrer qualquer tipo
de discriminação moral ou material decorrente de sua opção profissional, ficando o infrator
sujeito às penalidades previstas na Constituição Federal, Artigo 5º, incisos V e XII.

2.0 Uso da língua espanhola no aspecto turístico, econômico e cultural
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O Brasil faz fronteira com 7 países hispano-falantes. Esse contexto geográfico, contribuiu, em
certa medida, para que os países sul-americanos compartilhassem traços identitários e
elementos culturais, uma vez que o território, originalmente habitado por povos indígenas, foi
colonizado por europeus e, posteriormente, povoado, por escravos africanos. No momento da
colonização europeia, no Brasil foram os portugueses que dominaram o território, mas nos
demais países o domínio foi espanhol. Assim, o Brasil é o único país da América do Sul que
não tem o espanhol como língua oficial.

É igualmente importante considerar a história do povo mato-grossense que sempre esteve
ligada à língua e à cultura espanhola. Grande parte do nosso território foi ocupado
inicialmente por espanhóis, constituindo-se em área de disputa entre Portugal e Espanha.
Vale ressaltar também os laços culturais, a história que revigorada pelos atrativos turísticos,
os Monumentos históricos em Cáceres, as grandes fazendas que ignoraram o tratado de
Tordesilhas, a proximidade com Bolívia e Paraguai, o ecossistema pantaneiro partilhado com
nossos vizinhos e a grande contribuição na formação de nossos jovens, frequentadores
assíduos das Universidades de países de língua espanhola.
Sob essa perspectiva, o espanhol pode contribuir para a inserção internacional de Mato
Grosso no âmbito econômico. O Estado tem posição geográfica estratégica. Mato Grosso está
a menos de 700 km da Bolívia e 500 km de Brasília, local de muitas embaixadas de países
falantes de espanhol, fato que permite tanto

interações socioculturais quanto relações

comerciais com hispano-falantes.

O conhecimento de espanhol é importante também para o turismo. De acordo com o
Anuário Estatístico de Turismo - 2018, Ano base 2017 (p. 302), entre os anos de 2013 a 2017,
Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Espanha estavam entre os 10 principais países de
origem de turistas que estiveram no Brasil. E Colômbia, Bolívia, Peru, México e Venezuela
estavam entre os 20 principais países de origem de turistas. Isso mostra a importância de
países hispano-falantes do turismo brasileiro.

Em Mato Grosso existe um grande potencial turístico, como o nosso Pantanal Matogrossense,
a cidade da Chapada dos Guimarães, o mergulho em Nobres, as grandes cachoeiras; como da
cachoeira da Fumaça, da Salgadeira, Véu da noivas, visita ao parque do Xingu e muitas coisas
mais.
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No estudo encomendado pelo Ministério do Turismo foi observado que o maior número de
turistas que visitaram Mato Grosso, entre 2012 e 2016, 8,2% foram os argentinos com Porém,
quando os turistas são agrupados por continentes, constata-se que os europeus são maioria,
oriundos de países como: Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Portugal que
juntos somam mais de 37% do perfil da demanda turística internacional.
Para o turismo de eventos e negócios da região metropolitana – Cuiabá e Várzea Grande -,
também é contemplada no novo mapa turístico de Mato Grosso que apresenta ainda roteiros
regionais integrados que permitem conhecer de uma só vez o Pantanal, o Cerrado e a
Amazônia. Lançado em novembro, o roteiro turístico Missões Jesuíticas, ligando Brasil e
Bolívia, reforça o projeto de integração proposto pelo Governo do Estado entre os dois países.
Mais de R$ 30 milhões estão sendo investidos pela iniciativa privada

No âmbito econômico Mato Grosso exporta para vários países hispânicos também como:
Espanha: US$ 433.268.643 (5,01%), México: US$ 103.200.217 (1,19%), Cuba: US$
56.014.258 (0,65%)Chile: US$ 46.876.180 (0,54%), Paraguai: US$ 15.698.400 (2,79%),
Bolívia: US$ 13.303.018 (2,37%), Argentina: US$ 5.535.048 (0,

A aproximação geográfica e histórico-social não abrangia da mesma forma o âmbito
econômico, sendo necessário maior estreitamento de laços comerciais com países da América
do Sul. Em 1991, foi assinado o Tratado de Assunção e fundado o Mercado Comum do Sul
(Mercosul), do qual são membros plenos: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Mercosul
visa a fortalecer o continente e facilitar as negociações comerciais multilaterais em âmbito
mais global.

No que se refere ao impacto no desenvolvimento do país e, em particular, do estado de Mato
Grosso, é preciso ressaltar que o espanhol:
- é a língua oficial de 22 países,
- é falado nos 5 continentes
- é a segunda língua mais falada no mundo, em número de pessoas, depois do mandarim
(chinês).
- é a segunda língua mais usada na comunicação mundial, depois do inglês. - é a segunda
língua mais aprendida por falantes nativos de inglês.
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- é língua oficial na Organização das Nações Unidas, no Mercosul, na Unasul e na União
Europeia. - é a segunda língua mais falada nos Estados Unidos.
3.0 – O Ensino da Língua Espanhola em âmbito estadual

A integração econômica pretendida também dependia da plena comunicação entre os países
membros e a diferença da língua precisava ser minimizada, por isso, acordos e convênios
foram assinados. No Brasil, foi publicada a Lei 11.161/2005, conhecida como a Lei do
Espanhol, a qual obrigava a oferta desse idioma nas escolas brasileiras. Essa lei promoveu a
atualização dos currículos escolares e a criação, em todo o país, de cursos de Letras com
Licenciatura em língua espanhola, os quais formaram milhares de profissionais.

Contraditoriamente, em 16 de fevereiro de 2017, com a publicação da Lei 13.415 foi
revogada a Lei do Espanhol, extinguindo a obrigatoriedade da oferta de ensino dessa língua e
tornando-a disciplina optativa nos currículos de ensino médio. É necessário salientar que no
Brasil, existe uma ideia equivocada de que, devido à semelhança com o português, o espanhol
não demanda estudo sistemático. Essa concepção equivocada de que similaridade equivale à
facilidade de comunicação, motiva ações que priorizam a exclusividade do ensino de inglês.

A revogação da Lei do Espanhol é um exemplo disso e como consequência a língua espanhola
está sendo gradativamente excluída dos currículos. Entretanto, esta exclusão trará grandes
prejuízos a Mato Grosso e ao país de modo geral, bem

como aos estudantes e aos

professores do idioma.

No que se refere ao impacto da não oferta de espanhol na formação dos estudantes, cabe
destacar que, conforme os micro dados do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM/INEP/MEC), usado pelas universidades federais como forma de acesso ao ensino
superior, em 2016, cerca de 60% dos candidatos que optaram por fazer a prova de Espanhol
como língua estrangeira, apresentaram uma média de acertos de 34%, ao passo que os
candidatos que optaram pelo inglês, alcançaram 45% de acertos.
“Em face disso, entendemos que o estudo da Língua Espanhola possibilita aos alunos ampliar
horizontes de comunicação e de intercâmbio cultural, científico e acadêmico. Ainda mais em
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nosso estado, que está inserido na América do Sul onde nove países falam a língua”, ressaltou
o deputado Anderson, de Rondônia.

Esses resultados demonstram que a proximidade entre as línguas não é suficiente para garantir
um bom desempenho dos estudantes, mas a proximidade aliada à oferta de ensino sistemático
pode mudar esse quadro, pois deixaria os alunos mais bem preparados para o ENEM. Em
outras palavras, e em conformidade com os pressupostos da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC, 2018) do Ensino Médio, ratifica-se que aprender espanhol pode ampliar as
possibilidades de sucesso acadêmico e profissional ao estudante.

Além dessa perspectiva essencialmente pragmática, a aprendizagem sistemática de
espanhol têm uma importante função social e humanista, por ampliar as formas de
engajamento social dos estudantes, contribuindo para o seu desenvolvimento cultural e
identitário, bem como fortalecendo sua formação crítica, cidadã e reflexiva. Por outro lado, o
espanhol é também parte da pluralidade linguística e cultural do Brasil, devido às fronteiras
compartilhadas e ao grande número de imigrantes e descendentes de imigrantes hispanofalantes, ressaltando-se que há muitos brasileiros que falam espanhol, inclusive como língua
materna (ORTIZ-PREUSS; ÁLVARES, 2014).

O Brasil é um país multilíngue e implantar políticas de fomento ao aprendizado de línguas é
crucial para alinhar o plano educacional brasileiro ao sistema educacional europeu. A União
Europeia, em sua política de multilinguíssimo, que visa a proteger a rica diversidade
linguística da Europa e fomentar a aprendizagem de línguas, tem como meta que todos os
europeus falam dois idiomas, além da sua língua materna. Para isso, recomenda que desde
pequenas as crianças entrem em contato com outras línguas, porque isso contribui para o
rápido aprendizado das línguas e amplia a sua competência na língua materna.

O desconhecimento do espanhol pode dificultar a participação de estudantes em
intercâmbios no exterior, haja vista o grande número de países que têm o espanhol como
língua oficial (22) e os vários países em que esse idioma é amplamente usado como segunda
língua.

Atualmente, há excelentes possibilidades de bolsas para intercâmbio a países hispano-falantes
como, por exemplo: Fundación Carolina, Erasmus + (da União Europeia para
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latinoamericanos), Escala discente, da Associação de Universidades do Grupo Montevideo
(AUGM), Programa BRACOL, entre a Associação Colombiana de Universidades (ASCUN) e
o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), Programa de Alianças para a
Educação e a Capacitação (Bolsas Brasil - PAEC OEA-GCUB - um cooperação entre
Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS/OMS) e o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), com apoio da
Divisão de Temas Educacionais do Ministério das Relações

Exteriores do Brasil

(DCE/MRE), entre outras. Essas bolsas abrangem apoio financeiro para realizar tanto cursos
de curta duração quanto a formação completa de graduação e pós-graduação.

4.0 – Trajetória da Formação Continuada dos Professores de Espanhol de Mato Grosso.

No que se refere ao impacto da exclusão do espanhol para os professores desse idioma,
destaca-se a incerteza sobre a sua carreira profissional e sua área de atuação, uma vez que a
sua formação inicial e disciplina de concurso não está sendo considerada.

Na LOPEB Lei complementar Nº 50, de 1º outubro de 1998, Capítulo VI dos Direitos e dos
Deveres Especiais dos Profissionais da Educação Básica Seção I dos Direitos Especiais, Art.
75, V afirma que são direitos dos Profissionais da Educação Básica “não sofrer qualquer tipo
de discriminação moral ou material decorrente de sua opção profissional, ficando o infrator
sujeito às penalidades previstas na Constituição Federal, Artigo 5º, incisos V e XII.

A Língua Espanhola foi implantada no Estado de Mato Grosso em 1996 em 08 escolas e de lá
para cá o número de escolas que ofertam espanhol cresceu significativamente. No Informe
MEC/SEB de 2005 apareciam 59; em 2006 havia 89 e hoje são 312 (2013), só na rede
estadual.

A Secretaria de Estado de Educação vem apoiando a fortalecimento do ensino da língua
espanhola desde de 2005 através da aplicação da Lei 11.161/05/MEC/CNE que tornou
obrigatória a oferta da Língua Espanhola em Mato Grosso de forma graduada orientando as
escolas para implantação da mesma.
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De 2005 a 2015 a Seduc firmou convênio com a Consejería de Educación da Embaixada da
Espanha para trabalhar com cursos de formação continuada para professores de espanhol.
Já em 2006, a SEDUC implementou o Plano de melhoria da ampliação da oferta do ensino da
Língua Espanhola; Implantou o ensino da Língua Espanhola na região da fronteira e
fronteiriça;

Ofertou o curso de atualização (Apostilamento) para professores não habilitados em língua
espanhola;
Normatizou a Lei 11.161/05 pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso; Resolução
349/06 CEE-MT, regulamento a oferta da Língua Espanhola no Estado de Mato Grosso.

Em 2007 apoiou XII Congresso Nacional de Formação de Professores de Língua Espanhola.
(AMPLE) Associação Mato - grossense de Professores de Língua Espanhola.

Em 2008, criou o Parecer Orientativo 618/08, que fala sobre a consulta sobre o direito do
discente que optou pela língua Estrangeira Moderna.
Em 2014 facilitou o intercâmbio cultural para os professores de espanhol irem à Bolívia
conhecer as Missões Jesuíticas.

Em 2014 fez parceria com a Universidade Nacional de Villa María na Argentina. As
professores da Argentina vieram à Cuiabá para dar um curso de formação continuada para os
professores de espanhol.

Em 2015 distribuição dos livros didáticos de espanhol do Ensino Médio e Fundamental às
Escolas necessitadas dos municípios do Mato Grosso com apoio do DMP Departamento de
Distribuição do Livro Didático/Seduc-MT.

Nos anos 1999, 2001, 2006 e 2009/2010 e 2017 o governo do Estado realizou concurso
público para professores de espanhol, porém o número de vagas ofertadas não atingiu nem
10% da demanda necessária. Nos últimos concursos de 2010 e 2017 foram ofertadas mais de
70 vagas para todo estado de Mato Grosso.
Muitos municípios com professores habilitados em espanhol ficaram sem vagas para o
concurso, tendo o profissional que trabalhar como contratado ou colocar a língua espanhola
como disciplina optativa.
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Em 2015 o número de professores da Educação Básica habilitados em Língua Espanhola com
atribuição ativa no Estado de Mato Grosso passam de 687. Servidores efetivos: 159 (23%).
Servidores contratados 528 (76%).

Em 2015 havia 16.9900 alunos no ensino fundamental e 98.600 alunos no ensino médio na
rede estadual de Mato Grosso. Conforme dados da SEDUC.
Em 2018 a SEDUC inserir a oferta do ensino de espanhol como língua optativa na BNCC do
Ensino Fundamental entre outros.

Apesar da língua espanhola estar consolidada em Mato Grosso, não podemos desconsiderar
que à não obrigatoriedade do ensino desta língua em “nível Nacional” está fazendo com que
as escolas deixem de ofertar o ensino da mesma e que gradativamente essa começará a
desaparecer das escolas e dos currículos em âmbito estadual e Nacional.

Temos como exemplo desta consolidação, os estado listados abaixo que conseguiram
sustentar a obrigatoriedade do ensino de espanhol nos seus estados.

Ceará. Estão tramitando propostas de manutenção da oferta de espanhol nas escolas, na
Assembleia Legislativa do Estado e no Conselho Estadual de

Educação.

Paraíba. Assembleia Legislativa aprovou a Lei 11.191/2018 que regulamenta o ensino do
espanhol nas escolas.

Rio de Janeiro. Existe legislação estadual que estabelece o ensino de espanhol nas escolas: O
artigo 317 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (1989): "§ 3º - A língua espanhola
passa a constar do núcleo obrigatório de disciplinas de todas as séries do 2º grau da rede
estadual de ensino, tendo em vista, primordialmente, o que estabelece a Constituição da
República em seu artigo 4º, parágrafo único. "Lei estadual 2.447/1995, que torna “obrigatório
a inclusão no Currículo Escolar das Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro o ensino da
língua estrangeira moderna, idioma espanhol” (artigo 1º) .

Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa aprovou a PEC 270/2018 que obriga a oferta
de espanhol no ensino médio.
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Rondônia. A Assembleia Legislativa aprovou a Lei n° 4.394/2018 que obriga a oferta de
espanhol no ensino médio.

São Paulo. Na Assembleia Legislativa do Estado as discussões foram favoráveis à
manutenção e fortalecimento dos Centros de Estudos de Línguas (CEL) como política
institucional do estado, com a oferta de várias línguas estrangeiras, incluindo o espanhol. A
Assembleia Legislativa discute o Projeto de Lei n° 446/2018 que obriga a oferta de espanhol
no ensino médio.

CONCLUSÃO

É importante ter um olhar crítico e sensível para que não ocorrer uma desconstrução de um
trabalho de 23 anos, com resultados positivos que demandou décadas de estudos,
investimento financeiro, pedagógico e que se encontra consolidado a nível Estadual e
Nacional.

Para concluir, é imprescindível que a Secretaria de Estado e Educação, que tem como
Identidade Organizacional a finalidade de propor e executar públicas voltadas para à
Educação Básica, assegurando ao estudante o desenvolvimento de capacidades e a construção
de conhecimentos para formação de valores humanos na conquista da cidadania, visando a
inserção crítica e proativa do cidadão na sociedade, considere alguns pontos importantes
referente ao ensino e os profissionais da língua espanhola:
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Resumo:
O programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), do curso de Licenciatura em Educação
Física – UFMT/CUIABÁ tem por objetivo inserir o acadêmico no contexto escolar para que se desenvolvam
atividades didáticas pedagógicas desde o inicio de sua formação acadêmica. Durante o ano de 2018, o programa
atuou em uma Escola Estadual com alunos do 2° e 3° anos do ensino médio iniciando com observação de aula e
posteriormente desenvolvendo atividades em colaboração com professor supervisor envolvendo as seguintes
modalidades: futsal, basquete, vôlei e handebol. Além destes temas foram abordados assuntos sobre esportes
adaptados, assim sendo, iremos relatar a experiência com o futebol para cegos. Para realização do esporte
confeccionamos as vendas com EVA e TNT e para certificar que o aluno não enxergaria nada colocamos
algodão tapando os olhos antes de vendar funcionando como protetor ocular e a utilização de bolas com guizo
para desenvolver a pratica esportiva adaptada. Constamos que a maior dificuldade encontrada foi à falta de
atenção e localização dos alunos para com a bola. Ressaltamos a relevância de proporcionar no ambiente escolar
vivencias dessa natureza, que tratam sobre um esporte adaptado com crianças ou adolescentes, tematizam as
limitações e capacidades humanas e sinalizam as possibilidades de diversificação da ação pedagógica nas aulas
de Educação Física.
Palavras chave: Esportes adaptados, futebol para cegos, Educação Física.

1. Introdução
O programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), do curso de
Licenciatura em Educação Física – UFMT/CUIABÁ tem por objetivo inserir o acadêmico no
contexto escolar para que se desenvolvam atividades didáticas pedagógicas desde o inicio de
sua formação acadêmica. Por tanto é importante à inserção do aluno no âmbito escolar
durante o período em que esta cursando a faculdade para que vivenciem e se preparem para
que futuramente ministrarem suas aulas tendo noção da realidade que se passa dentro de uma
sala de aula.
Durante o ano de 2018, o programa atuou na Escola Estadual André Avelino com
alunos do ensino médio, iniciando-se com observações de aulas e posteriormente
desenvolvendo atividades para as turmas conforme proposto pelo planejamento do professor
supervisor que envolvia as modalidades mais conhecidas como futsal, basquete, vôlei e
handebol, além destes temas, foram tratados assuntos sobre esportes adaptados, segundo
PEREIRA et al. (2013)
A prática esportiva contribui para a sociabilização da pessoa com deficiência na
medida em que facilita a comunicação, a realização pessoal, a auto-imagem, o autoconceito e a autonomia, além de relativizar as suas limitações, uma vez que valoriza
e divulga as suas capacidades físicas.(p.97)
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Desse modo, o tema escolhido em consenso de todos os participantes do PIBID foi o
futsal para cegos. Contudo a prática esportiva desenvolvida por atletas cegos ainda é pouco
conhecida pela sociedade, portanto nosso objetivo foi propiciar experiências, vivências e
conceitos sobre os cegos e o esporte praticado por eles.

2. Desenvolvimento
As atividades aqui relatadas foram elaboradas numa rotina de trabalho que envolvia
duas reuniões semanais. Numa reunião que acontecia na escola estadual juntamente com o
professor supervisor do PIBID que atua na escola, a professora coordenadora do Subprojeto
PIBID Educação Física UFMT Cuiabá e dos alunos participantes do PIBID nessa escola. Na
qual fazíamos um planejamento coletivo observando a programação para o semestre e para
semana para aulas de Educação Física na escola.
E noutra reunião os alunos pibidianos podiam planejar ou propor atividades para
realizar com os alunos da escola ou auxiliar o professor supervisor nas atividades
programadas por ele nas aulas de Educação Física.
Para iniciar o trabalho, realizamos atividades de vivência com os alunos. Para isso,
fizemos vendas de tecido TNT e colamos forro de EVA, para ficar mais confortável para
quem for usar, e ainda pedimos para que os alunos colocassem algodão nos olhos, abaixo da
venda, para que pudesse vedar totalmente a visão. Na primeira semana aplicamos a atividade
para três turmas, separamos os alunos em duplas, um estaria vendado e o outro seria o guia,
eles poderiam andar pelo pátio da escola reconhecendo taticamente as paredes, bebedores,
portas, banheiros, cantina, plantas, entre outros objetos e locais. Alternamos as duplas para
que todos passassem pela experiência de ser vendado. Ao final a aula, fizemos uma roda de
conversa com os alunos para ouvi-los sobre seus pontos de vistas e suas opiniões sobre o
assunto e todas as três turmas informaram que era difícil realizar a atividade por medo e falta
de confiança no guia que os guiavam.
Na segunda semana de vivência, levamos as bolas de futsal com guizos para cegos, e
vendados como no primeiro dia, realizamos exercícios simples como conduzir a bola devagar,
trocar passes. Em um círculo, com todos integrantes vendados, colocamos duas bolas para que
pudessem trocar passes apenas utilizando a audição para localizar quando a bola rolava na
direção deles. Os alunos não ficavam em silencio para que conseguissem ouvir o som da bola
muitos não conseguiam acertar ou não percebiam quando a bola estava em seus pés e
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observamos que a falta de visão prejudicava muito o senso localizador. Ao final da aula
fizemos novamente a roda de conversa e os alunos relataram que tiveram mais dificuldades
por não ter o guia e ter que usar somente a audição para acertar a bola.
Na terceira semana realizamos o jogo na quadra de futsal para cegos com os alunos
vendados e a bola com guizos, mas não utilizamos todas as regras do jogo por ser o primeiro
contato dos alunos com o jogo. Os jogadores encontraram diversas dificuldades, portanto o
jogo parava muito com a bola saindo pelas linhas laterais e fundo da quadra, tinham
dificuldades em progredir ao gol, alguns caiam ou não conseguiam seguir o som do guizo.
Na ultima roda de conversa, o professor supervisor questionou os alunos, após a
experiência: como reagiriam quando vissem cegos e o que achavam sobre as adaptações do
ambiente, nas ruas, nos ônibus e lugares públicos. Respostas e ações dos alunos foram
surpreendentes. Eles lembraram alguns lugares que faltava faixas guias, calçadas, sinais de
travessia sonora e ônibus com alguns equipamentos especiais para cegos. Perguntamos para
eles também se, se sentiriam capazes de ir ha algum lugar fora da escola vendado e com guias
porem os alunos disseram que dependia de quem seria o guia e do local, pois seria arriscado ir
a qualquer lugar devido ao transito e a falta de locais ideais.
Durante as atividades de reconhecimento de espaços alguns alunos tiveram vertigens,
por não enxergar o chão e perder o senso de localização, outros tiveram pequenos acidentes,
sem nenhum dano ou lesão, devido à falta de atenção do guia. Outros alunos, infelizmente,
não quiseram participar de nenhum momento das atividades e ficaram sentados apenas
observando.
Após a realização da atividade com os alunos identificamos algumas dificuldades que
tivemos durante a aplicação das aulas, como o ambiente inadequado, pois havia entulhos de
restos de construção que houve na escola, poucos locais com rampas, que facilitaria a
locomoção pelo espaço. Em um dos dias da vivência choveu muito e o pátio e a quadra da
escola ficaram completamente molhados, aumentando o risco de acidentes. Por parte dos
alunos identificamos que eles tiveram dificuldade em ouvir o guizo da bola, não tinham noção
de localização, acreditamos que por nunca terem tido este tipo de experiência. Caso
tivéssemos mais tempo poderíamos trabalhar melhor a atividade de futsal para cegos e outros
esportes adaptados.

3. Considerações finais
O tema de educação física adaptada ainda é pouco abordado em muitas escolas e
também uma realidade pouco aventada na universidade que cursamos nossa licenciatura. Nós,
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como futuros professores teríamos que estarmos bem preparados para lidar com crianças com
qualquer tipo de deficiência, saber como inclui-la nas atividades e esportes. Rausch (2013)
argumenta que o “docente chega à escola com seus ideais e entra em choque com uma
dicotomia entre teoria e prática, cuja distinção ainda é recorrente em algumas realidades tanto
da Educação Básica como na Educação Superior” (p.626). Nesse contexto a partir das
atividades do Pibid constatamos a constituição de alguns elementos desse dilema.
A abordagem da temática nos provocou e sinalizou as implicações do trabalho com
um esporte adaptado com crianças ou adolescentes na escola, Pereira el al (2013) ressalta que:
„„O envolvimento do esporte praticado por pessoas deficientes e o esporte praticado por
atletas convencionais tem uma contribuição satisfatória na troca de atitudes sobre a
capacidade das pessoas deficientes perante a sociedade‟‟(p. 97). Nesse sentido a experiência
nos proporcionou a ressignificação dos nossos conceitos sobre a deficiência, bem como dos
alunos envolvidos nas atividades desenvolvidas.
9. Referências
RAUSCH, R. B. Contribuições do Pibid à Formação Inicial de Professores na Compreensão
de Licenciandos Bolsistas. Atos de Pesquisa Em Educação - PPGE/ME, v. 8, n. 2, p.620641, mai./ago. 2013.
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Resumo:
A educação, institucionalizada no século XIX, parece ainda encontrar problemas para percorrer o século XXI na
direção da superação do „saber fazer‟, caminhando muitas vezes na direção contrária de práticas emancipatórias.
A lógica implementada a partir dos processos de mundialização do ensino tem causado um certo obscurantismo
nos processos sociais, arremessando o ser humano para práticas individualistas e fragmentadas. No campo da
educação, tem causado um progressivo sucateamento nas políticas que direcionam o sistema educacional,
atribuindo à escola um ensino gerencial e baseado em resultados, estimulando práticas pedagógicas
reducionistas, aligeiradas e superficiais. Os fóruns de licenciaturas se apresentam neste cenário, como
possibilidade de enfrentamento desta realidade, estimulando a reflexão coletiva e interlocução de saberes na
direção de ações emancipatórias de resistência a esta realidade sombria. Este estudo tem como objetivo relatar a
experiência do Fórum de Licenciaturas do Araguaia, como parte de um projeto de formação permanente de
docentes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário do Araguaia (CUA). Destacase assim a premente necessidade de criação e ampliação de espaços coletivos de interlocução no ambiente
educacional com vistas a uma progressiva aproximação da universidade com a educação básica na direção de
uma prática autônoma.
Palavras-chave: Licenciaturas. Fórum. Educação Básica. Trabalho coletivo.

1 Introdução
O trabalho é elemento primordial da condição humana, e fundamenta-se nas próprias
necessidades de uma determinada sociedade. As diferentes políticas governamentais
implementadas no contexto educacional atual têm impactado significativamente no trabalho
docente nas unidades escolares e nos processos que se dedicam a formação de professores,
cujos reflexos resvalam na concretude das ações pedagógicas e na constituição dos espaços
escolares. O estado, na condição de agente destinado a criar, manter e gerenciar instituições
de ensino voltadas ao desenvolvimento da formação humana, a partir da lógica do
neoliberalismo tem assumido a escola como empresa, o ensino como gestão produtiva e
consequentemente o trabalho como mercadoria, dificultando a formação humana, condição
essencial para propiciar uma leitura satisfatória da realidade e ressignificar o mundo.
(ZAMORA e LESSA, 2019)
O trabalho no interior da escola deve objetivar a constituição de um homem
verdadeiramente humano, e sua ação deverá promover o desenvolvimento da formação
humana através das diferentes áreas integrantes do currículo escolar, constituindo esta a
finalidade precípua da escola. Não obstante, nos últimos anos, após a implantação e
implementação do processo de mundialização associado à premissa da globalização, o acesso
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ao conhecimento tem sido dificultado pela lógica oriunda destas formas de gerir o mundo.
Aos professores enquanto trabalhadores do ensino têm sido imputadas várias atribuições de
ordem administrativa e organizacional que, em última instância tem causado um certo
obscurantismo nas tarefas que lhe são próprias e estimulando um processo de individualização
e desmantelamento de valores provenientes da coletividade (ANTUNES, 2018).
Associado a isso, se pode mencionar que em função do desenvolvimento tecnológico,
tudo em tese se tornou mais acessível, com maior velocidade. Paradoxalmente, a capacidade
de análise diminuiu sobremaneira, em função da substituição do rigor epistemológico pela
fluidez da navegação. A modernidade trouxe novas possibilidades de sentir, pensar e agir. A
razão dada pela apropriação dos princípios científicos difundidos a partir de então, passa a ser
objeto de desejo de todos os cosmopolitas no bojo da modernidade (JAPIASSU, 2007).
Fundamentalmente, presenciamos hoje uma sociabilidade constituída e baseada no
poder e no dinheiro, o que acaba por precarizar a própria condição humana.
[ ]...o capital como relação social tornou-se agente da racionalização do mundo,
aparecendo como um processo social contraditório cujo cerne essencial caracterizouse por um lado, pela constituição do processo de precarização como forma de
desenvolvimento civilizatório e por outro lado, pela instauração da precariedade
social como “condição humana”. (ALVES, 2007, p.112 grifos do autor)

Na educação, esta premissa tem configurado uma política de gestão educacional
voltada para a otimização de ações e recursos, estimulando através de rankings e avaliações
estandardizadas, atitudes fragmentadas e individualistas, dificultando o trabalho com os pares
e minimizando os valores da coletividade. A gestão instituída pelas políticas neoliberais induz
a práticas seletivas e centrada em resultados, afirmando que a busca pelo conhecimento deva
ser isolada, cujo processo é atribuído essencialmente ao sujeito, o qual se torna responsável
por todas as condições para que esta ação ocorra, culpabilizando este mesmo sujeito pelos
insucessos oriundos desta prática.
Diante disso, a base para a formação do professor é transformada, assim como a
função a que exerce. Inicialmente tido como guardião da erudição e formação humana, o
professor tem na atualidade sua formação aligeirada e reduzida. Seu perfil inicial foi
substituído por um profissional que apenas executa técnicas que se assemelham a ensinar a ler
e a escrever, deixando de lado outras formas de conhecimento tão necessárias ao processo
educativo:
A alfabetização tornou-se um momento muito importante e especial na vida de uma
pessoa, um passo decisivo para uma longa e difícil caminhada pela estrada do saber
institucionalizado. A alfabetização é também um momento muito especial na vida da
escola, um teste de sua competência, um momento propício para se pensar o
aprender da vida e o aprender da escola, as formas do conhecimento, as
manifestações preconceituosas da sociedade com relação à linguagem e até mesmo
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para se refletir sobre as contradições da ciência diante da magia e do mistério da
vida (CAGLIARI, 1997, p. 193).

A reorganização do capital, trouxe em seu bojo mudanças significativas na formação
do professor. Trazido nesse bojo, o neo-tecnicismo toma forma aligeirando este processo e
arremessando esta formação para um aprender de técnicas sem fim. Inserido no modo de
produção capitalista, o trabalho docente passa a ser percebido como mercadoria, produzindo
insegurança na sua prática materializada cada vez mais precarizada (ALVES, 2007).
Na reorganização do modo de produção capitalista, a profissão docente se transforma
em sua essência. Vive-se um momento conflitante, tudo é levado ao abuso e descomedimento.
Não possui limitações e nem críticas fundamentais em relação a si mesma; e, o triunfo do
mercado por meio da globalização, serve como evidência dessa situação petrificada. As
condições de trabalho no início do século XXI mudaram significativamente a vida dos
trabalhadores de um modo geral, e, entre os docentes, de modo particular, não foi diferente
(ALMEIDA, 2012).
Na direção dos impactos que esta realidade traz, a ação coletiva tem sido dificultada
pelas precárias condições de trabalho e docência a que os professores são expostos.
Eles são parte das forças sociais do trabalho que participam, direta ou indiretamente,
da geração de mais-valor e da valorização do capital. São trabalhadores e
trabalhadoras que oscilam entre a grande heterogeneidade em sua forma de ser
(gênero, etnia, geração, espaço, qualificação, nacionalidade etc.) e a impulsão
tendencial para uma forte homogeneização que resulta da condição precarizada
presente em distintas modalidades de trabalho que se ampliam em escala global.
(ANTUNES, 2018, p.152)

Neste amálgama, as diferentes políticas governamentais afetam significativamente o
trabalho docente nas unidades escolares, cujos reflexos impactam na concretude das ações
pedagógicas e na constituição dos espaços escolares. Em consequência disso, valoriza-se um
currículo instrumental que não garante a igualdade, tampouco a justiça social, estimulando
práticas individualistas e desiguais a partir da meritocracia como valor social. Tardif e
Lessard (2014) afirmam:
[...] a escola possui algumas características organizacionais e sociais que
influenciam o trabalho dos agentes escolares. Como lugar de trabalho, ela não é
apenas um espaço físico, mas também um espaço social planejado, supervisionado,
remunerado e visto por outros. Esse lugar também é o produto de convenções sociais
e históricas que se traduzem em rotinas organizacionais relativamente estáveis
através do tempo. É um espaço socio-organizacional no qual atuam diversos
indivíduos ligados entre si por vários tipos de relações mais ou menos formalizadas,
abrigando tensões, negociações, colaborações, conflitos e reajustamentos
circunstanciais ou profundos de suas relações (p. 55).

3589

Nessa perspectiva, a docência pode ser compreendida com uma forma particular de
trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu objeto
de trabalho, que é justamente um outro ser humano, no modo fundamental da interação
humana. Enquanto trabalho de interações, apresenta alguns traços particulares que estruturam
o processo de trabalho cotidiano no interior da organização escolar (TARDIF e LESSARD,
2014).
Como possibilidade de refletir sobre a ação docente, os fóruns se apresentam como
ferramentas de interação coletiva, representando formas de resistência e enfrentamento aos
processos que a escola e o sistema de ensino têm vivenciado na contemporaneidade. Como
espaço de interlocução, pode levar à reflexão e conscientização sociocultural no sentido de
viabilizar e mediar este processo, possibilitando formas de coletivização e discussão de
alternativas para melhor entendimento sobre a realidade social historicamente constituída,
promovendo através do diálogo, o desenvolvimento de ações emancipatórias.
A palavra „fórum‟ ou simplesmente „foro‟ possui alguns significados que, somados
nos traz um panorama mais autêntico sobre seu significado. Na Roma antiga, „foro‟
representava “a praça pública que servia de ponto de encontro, onde se localizava o mercado,
se realizavam assembleias populares e os magistrados julgavam causas, fórum.”
(MICHAELIS on line, 2019) Assim, designava a praça pública que ficava no centro de cada
uma das cidades romanas representando o lócus onde funcionava a própria justiça.
De acordo com Horvat (2007):
Era no Forum Romanum que ocorria a censura, quando se estabelecia o
ordenamento da sociedade, definindo o status de cada cidadão na hierarquia da urbs
e, portanto, determinando as diretrizes da vida dos cidadãos e do devir da cidade. O
Fórum Romanum era, então, o centro do poder público e o núcleo político de Roma,
cujo eixo era o Templo de Vesta. (p. 282, grifos do autor)

O termo, além de outros significados, adquiriu na contemporaneidade, o sentido de
lugar de mercado, um centro de negócios públicos e privados onde se resolvem as
contestações e os processos. Atualmente, é associada a um local virtual específico (site, chat
ou blog), destinado a debates coletivos sobre determinado tema, podendo ser chamados de
fóruns eletrônicos. Aproximando o termo de sua significação no contexto educacional, temos
atualmente os fóruns de discussão, representando ferramentas para páginas de internet
destinadas a promover debates através de mensagens publicadas neste local.
Na educação, os fóruns têm sido realizados por meio de assembleias ou reuniões, cujo
objetivo está centrado na discussão de temas comuns, oferecendo possibilidades de
articulação de diferentes perspectivas sobre um assunto, problematizadas pelos seus
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participantes. Neste espaço, busca-se engendrar, conhecer, comunicar e deliberar sobre os
processos relativos à produção de conhecimento numa determinada área de ensino ou prática
pedagógica, propiciando um espaço para modificação de concepções, atitudes e valores a
partir do diálogo e da reflexão sobre as diferentes possibilidades de entendimento da realidade
social, historicamente construída e socialmente modificada.
Este estudo tem como objetivo apresentar a experiência coletiva de um grupo de
professores, materializada através de um projeto de formação permanente, cujas reflexões e
trabalho colaborativo culminaram no ano de 2018 com a organização de um evento intitulado
FÓRUM DE LICENCIATURAS DO ARAGUAIA 2018. Este fórum, gestado no interior das
discussões e problematizações ocorridas no espaço permanente de reflexão, apresenta-se
como espaço de interlocução e mediação acerca dos conteúdos pertinentes às licenciaturas
envolvidas11 na direção de um movimento de enfrentamento ao neo-tecnicismo pedagógico.

2 Política educacional, Universidade e os Fóruns de Licenciatura
No atual cenário que envolve a formação de professores no Brasil, o qual sofre
com as influências das políticas públicas para a Educação, várias ações e diretrizes instituídas
vêm impactando significativamente. Tanto os currículos e o funcionamento dos cursos de
licenciatura, o perfil dos egressos, quanto à forma de avaliação dos cursos já existentes e dos
novos a serem criados, além dos professores formadores.
A Universidade, enquanto instituição social responsável pela construção do saber
científico e pela promoção de sua interface com a sociedade, não pode se furtar ao debate e a
produção de reflexões que conduzam à problematização destas questões. Alicerçada em ações
que envolvam ensino, pesquisa e extensão, interessa a nosso ver, a construção de meios e
condições para a discussão da realidade e produção de conhecimento científico capazes de
promover a emancipação dos sujeitos envolvidos. Neste sentido, é preciso que a universidade
acompanhe as inovações que acontecem no mundo. (MOISEICHYK e BIAZÚS, 2013)
Essas condições de reorientação têm como objetivo transformá-las em uma instituição
que possa de fato exercer as funções que a sociedade lhe atribui. Neste sentido, torna-se
indispensável uma visão global da responsabilidade social atribuída às mesmas.
De modo geral, as universidades devem optar por ações duradouras, que visem
transformar profundamente a sociedade, na direção da conquista dos direitos civis,
políticos e sociais dos indivíduos e das comunidades, engajando-se nos diversos
movimentos sociais. Aponta uma necessidade de integração real, uma parceria
efetiva, na tentativa de sair do seu enclausuramento, alheamento e corporativismo
que, na maioria das vezes, conduz à inércia acadêmica e ao descompromisso com a
11

Biologia, Educação Física, Física, Geografia, Letras, Matemática e Química.
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sociedade que a mantém. Desta forma, cada vez mais as instituições, principalmente
as de Educação Superior, buscam responder ativamente à sociedade, como
cumprimento de suas funções sociais. Mesmo que de forma abrangente, criam-se
mecanismos que possam garantir a ligação entre os conhecimentos produzidos pelas
instituições de ensino e as demandas da sociedade. (MOISEICHYK e BIAZÚS,
2013, p.1)

É válido ressaltar que na LDB n º. 9394/96, à Educação Superior é delegada a tarefa
de:
[...] formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira e colaborar na sua formação contínua; incentivar o trabalho de pesquisa e
investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da
criação e difusão da cultura, e, desse modo desenvolver o entendimento do homem e
do meio em que vive; promover a extensão, aberta à participação da população,
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 1996 p. 16).

Nesta concepção, é preciso ter uma estreita relação entre os três eixos: ensino,
pesquisa e extensão. O ensino foi sua função primeira, posteriormente incluiu a pesquisa e,
somente nas últimas décadas do século XX, foi-lhe acrescida à função de extensão. Portanto,
o ensino basicamente centrado na transmissão do saber científico, hoje é destinado à formação
de profissionais de nível superior comprometidos com as transformações da sociedade,
possuindo assim, um papel fundamental no desenvolvimento do país (SAVIANI, 1984).
A Universidade é um dos lugares onde podemos pensar sobre os conhecimentos
historicamente construídos e acumulados pela humanidade. Portanto, não se reduz somente a
esta atividade, mas tem o dever e a prioridade de incentivar os professores em formação a
pensar na produção de novos conhecimentos, ou seja, a pesquisa. A pesquisa nas
universidades é destinada basicamente à produção de novos conhecimentos, é o ponto básico
de apoio e de sustentação de suas outras tarefas: o ensino e a extensão.
Para Teixeira (1989, p. 1) “A universidade não só cultiva o saber e o transmite como
pesquisa, descobre e aumenta o conhecimento humano”. Sendo assim, é o instrumento mais
específico da Universidade, é ela que dá sustentação ao ensino universitário e a readequação
do ensino básico, o que significa dizer, literalmente, que não existe universidade sem
pesquisa.
As atividades extensionistas surgiram da necessidade de se criar um elo entre
Universidade e sociedade, sendo caracterizada como uma importante atividade relacionada
com o ensino e a pesquisa que, por meio de intervenção direta, socializa o conhecimento
produzido com a sociedade, salientando a responsabilidade social das universidades e o
compromisso de proporcionar um mundo melhor para se viver. Botomé (1996, p. 02) destaca
que a Extensão deve ser:
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[...] uma prática que permeia o ensino e a pesquisa (filosofia de ação da
Universidade), não uma outra função, pois a complexidade da ciência e dos
problemas que nos são postos chegou a tal ponto que, qualquer ato relativo à
produção de conhecimento, necessariamente precisa localizar-se e inserir-se em
situações sociais concretas (grifos do autor). (BOTOMÉ, 1996, p.02)

A Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 207 também enfatiza e reconhece a
Extensão como uma atividade pertinente ao fazer acadêmico, indissociada do ensino e da
pesquisa (BRASIL, 2014). Calderón (2007, p. 14) complementa dizendo que sendo assim:
[...] a extensão que também é ensino e pesquisa, é fundamentalmente educação, e
como tal, participa da natureza do fenômeno educativo em todos os âmbitos da
sociedade. [...] sem a extensão, enquanto função real da universidade o ensino
funciona precariamente, pela quase ausência de entendimento da realidade na
aprendizagem. (CALDERÓN, 2007, p. 14)

Levando em consideração a metodologia de um fórum, que é o lócus utilizado como
cenário de intercâmbio entre pessoas que desejam discutir sobre problemas específicos, as
reuniões do projeto Licenciaturas em debate: formação continuada de docentes UFMT/CUA,
intitulado fórum permanente, conta com a participação de docentes e discentes de todas as
licenciaturas que compõem o campus e tem promovido uma aproximação entre a universidade
e a escola. Nas reuniões deste grupo participam também professores vinculados ao ensino
público e privado da cidade e região, além de coordenadores pedagógicos e diretores de
ensino. Todos tiveram um espaço para reflexão sobre suas práticas, estimulando a produção
acadêmica e científica.
Na pauta das questões que envolvem as relações entre política educacional e ensino,
têm-se delineado uma constante produção de conhecimento que tem provocado consideráveis
críticas ao sistema vigente, estimulando um enfrentamento das condições precárias a que
estamos sendo expostos em virtude das intensas investidas neoliberais no sistema educacional
brasileiro.
Na direção deste movimento de resistência, urge intensificar práticas reflexivas
estabelecidas coletivamente como alternativa de provocar uma maior e melhor
conscientização sobre a realidade socio-histórica-cultural de nossos dias, oferecendo espaços
de interlocução que possibilitem a reflexão sobre a ação no sentido de viabilizar uma ação
pedagógica consubstanciada nas correntes teóricas, mas, sobretudo pensadas a partir da
própria prática.
Pensar a prática fundamentalmente é o momento que a epistemologia se faz presente
na ação docente, tal processo amalgamado com método será capaz de produzir um
profissional que seja atualizado, que seja capaz de produzir práxis em suas ações
pedagógicas cotidianas, par tanto, a formação se torna fundamental para construção
efetiva do professor. (SOUZA, SOUZA e SANTOS, 2018, p. 137)

3593

Desde abril de 2018, alguns professores e estudantes das Licenciaturas do Campus
Universitário do Araguaia (CUA), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
realizaram reuniões periódicas, a partir do interesse inicial em discutir mudanças curriculares
no Estágio Supervisionado. Tendo em vista a necessidade de ampliar o debate necessário no
campo educacional e que não atendesse apenas o eixo central geralmente definido para a
realização dos fóruns, tais encontros passaram a englobar outros temas de interesse, dando
origem a um projeto permanente. Buscando formalizar estas ações, foi criado um Programa de
Extensão intitulado: “Formação de professores: diálogos entre a universidade e a educação
básica”, no qual se vincularam inicialmente os projetos: “Licenciatura em debate: formação
continuada de docentes UFMT/CUA.” e “Fórum das Licenciaturas do Araguaia”.
(PROGRAMA DE EXTENSÃO, 2018)
Este programa tem como finalidade e justificativa criar espaços de interlocução entre o
conhecimento produzido na universidade e as demandas da Educação Básica, com foco na
qualificação de seus egressos e na formação permanente de professores atuantes nos
diferentes níveis de ensino na cidade e região. O Fórum das Licenciaturas é uma das ações
extensionistas desse programa, o qual se apresenta alicerçado no projeto de extensão
“Licenciaturas em debate: formação continuada de docentes UFMT/CUA.”, e resgata estes
objetivos com a intenção de promover discussões sobre temas relacionados às licenciaturas
UFMT/CUA, estimulando a produção científica na região do médio Araguaia.

3 Fórum permanente: método de trabalho
As licenciaturas de maneira geral deveriam, no processo de formação de seus
professores, diminuir a distância entre a academia e o contexto real, onde toda a problemática
se insere. Nesse sentido, a elaboração de projetos desta natureza é motivada pelo desejo de
conjugar ações nesta direção, que possam estreitar as relações entre a universidade, a escola e
as comunidades do entorno diminuindo a lacuna existente entre as formas de conhecer na e
das instituições e as práticas pedagógicas e culturais. Na lógica deste pensamento, todas as
propostas de ações convergem para a necessidade de estabelecimento de uma práxis, no
interior da qual o conhecimento sistematizado seja capaz de dialogar com as demandas
sociais.
Como exemplo dessas ações podemos eleger os projetos de extensão em diferentes
temáticas, eventos destinados a provocar reflexões e oferta de intercâmbio com professores de
outras instituições de ensino superior que estudam e/ou pesquisam sobre temáticas correlatas
e ainda promover cursos destinados a facilitar a formação inicial e continuada de discentes e
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docentes do CUA, estreitando as relações com a comunidade que se inserem. Todas estas
ações visam em última instância provocar reflexões suscitadas a partir das temáticas
elencadas.
Neste processo, é tecido um cenário em que leituras de teoria e prática possam ser
pensadas a partir das necessidades que emergem da reflexão contínua sobre a formação
docente, a produção de conhecimento e as finalidades sociais da Educação Básica. Gestados
no contexto do diálogo coletivo, foram estabelecidos quatro grandes eixos temáticos de
discussão, os quais servirão como balizadores para as ações que se desdobrarão vinculadas a
este programa.
A primeira área denomina-se “Saberes e práticas docentes”, na qual serão priorizadas
reflexões acerca dos diferentes saberes docentes, bem como os processos de aprendizagem e
identidade docente. São conteúdos deste eixo: os processos de evasão escolar, práticas de
ensino e avaliação, formação inicial e continuada, e ainda o estágio supervisionado.
O segundo eixo de estudo intitula-se “Inclusão escolar”, que discutirá as possibilidades
de aprendizagem relacionadas a grupos ditos minoritários, como, por exemplo: a pessoa com
deficiência, o indígena e outros. Busca ainda problematizar questões de gênero, raça e direitos
humanos.
Uma terceira vertente de estudo tem no currículo seu foco, intitulando-se “Políticas de
Currículo”. Neste eixo, serão priorizadas reflexões acerca das reformas curriculares, bem
como planejamento, conhecimento, cultura e cotidiano.
Entendendo que nenhuma área de discussão se apresenta descolada da outra, mas de
maneira indissociável e em permanente tensão, sobretudo considerando seus determinantes
políticos que suscitam relações de poder e determinação, elencamos o quarto eixo de
discussão: “Políticas públicas e gestão da Educação”, no qual serão discutidas questões
ligadas a financiamento, carreira docente e as diferentes interfaces que impactam a gestão
educacional.
Partimos do pressuposto que estes quatro eixos abarcam ampla gama de discussões
pertinentes ao contexto das licenciaturas e orientarão as discussões nos seus loci de ação
específicos. Este programa inicia suas ações pautados essencialmente em dois projetos de
extensão, os quais estarão devidamente vinculados a este programa. O projeto de extensão
intitulado Licenciatura em debate: a formação continuada de docentes da UFMT/CUA se
caracteriza como um fórum permanente, que será desenvolvido por meio de reuniões
quinzenais, cuja pauta emerge das necessidades imediatas que perpassam a universidade de
um modo geral.
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As reuniões são voltadas para ações como: pesquisar/debater/refletir/apresentar
propostas vinculadas ao contexto específico de problemáticas levantadas no interior dos
cursos de licenciatura do Campus Araguaia. Neste contexto, é incentivada a participação de
discentes e comunidade escolar para que haja uma maior aproximação entre as discussões e os
reais problemas emergentes desta prática pedagógica.
Os resultados percebidos e refletidos ao longo destas reuniões originarão as temáticas
específicas de um evento a ser organizado anualmente, o qual integrará este programa como
um projeto de evento de extensão intitulado Fórum de Licenciaturas do Araguaia. Este evento
representa o ponto culminante das discussões estabelecidas no Fórum Permanente e conta
também com a presença de professores-pesquisadores convidados, de outras instituições de
ensino no país, que possuam produções qualificadas no campo investigativo associados às
atividades deste programa.
Com tal participação, são realizadas conferências e mesas redondas para discussão de
temas relevantes. Compete à comissão do fórum permanente a organização geral deste evento,
elencando temáticas a serem discutidas no âmbito e em diálogo com os eixos temáticos. Para
além das conferências e mesas de discussão, prioriza-se um espaço para a apresentação de
trabalhos acadêmicos e pesquisas alusivas à temática em questão, ampliando as possibilidades
de exposição, debate e apresentação de relatos de experiências pelas instituições educacionais
envolvidas.

4 Fórum das Licenciaturas do Araguaia 2018: resultados do processo
O evento, que teve como tema a “Formação de professores: diálogos entre a
universidade e a educação básica”, foi realizado entre os dias 12 e 14 de novembro de 2018.
Se estabeleceu como um momento culminante das discussões sobre as demandas e
necessidades percebidas nos cursos de Licenciatura que integram o CUA/UFMT, através da
participação de membros dessas licenciaturas no fórum permanente. A pretensão foi favorecer
uma aproximação entre universidade e Educação Básica, facilitando o intercâmbio de
proposições, ações e articulações no sentido de garantir uma maior e mais qualificada
significação, tanto para a formação inicial quanto para a formação continuada de docentes
vinculados a este contexto.
Compreendendo que estas discussões não se findam na comunidade universitária, o
pioneirismo deste evento ocorre ainda no sentido de possibilitar que outros educadores,
gestores e estudantes de graduação e do Ensino Médio da região, contribuam para o
aperfeiçoamento dos cursos de formação de professores para a Educação Básica, nas várias
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áreas presentes no Campus. Neste sentido o Fórum, para além de promover conferências e
mesas temáticas, abriu espaço para a exposição de relatos de pesquisas e experiências
docentes e discentes, apresentados através de rodas de conversas nos quatro eixos
norteadores.
O evento foi divulgado através de uma plataforma virtual criada especialmente para o
evento12, através da qual foram divulgadas as principais informações sobre o evento, além de
servir como instrumento para os processos de inscrição, submissão de trabalhos e certificação.
Foram realizadas também visitas presenciais a várias escolas da cidade e região, além de
convites formais aos secretários e secretárias de educação dos três municípios (Barra do
Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças) para sensibilização e divulgação do evento.
Ao todo, o II Fórum das Licenciaturas do Araguaia 2018 teve 727 inscritos,
distribuídos nas seguintes categorias: estudantes de Pós-Graduação; estudantes da graduação;
estudantes da Educação Básica; profissionais da Educação Básica; professores/pesquisadores;
entre outros, conforme detalhamento no quadro a seguir.
Quadro 01 – Distribuição dos inscritos por categorias
CATEGORIAS
Estudantes de Pós-graduação
Estudantes de Graduação
Estudantes da Educação Básica
Profissionais da Educação Básica
Professores/pesquisadores
Outros
Total de Inscritos no evento

QUANTIDADES
25
415
16
191
57
23
727

Com relação à parte científica, foi submetido ao evento o total de 145 resumos,
apresentados em forma de rodas de conversas, organizadas em seus respectivos eixos de
submissão, de acordo com descrito no quadro 2:
Quadro 02 – Distribuição dos Resumos submetidos por Eixo
EIXO
Saberes e práticas docentes
Políticas de Currículo
Inclusão Escolar
Políticas públicas e Gestão na Educação
Total de Resumos submetidos

QUANTIDADES
72
25
34
14
145

Em paralelo e como parte da programação do II Fórum das Licenciaturas 2018
ocorreram projetos voltados para a vivência estudantil e/ou para a divulgação cultural, tais
como: encontro de estudantes com a Pesquisa e a Inovação em Educação (que acolheu
12

www.even3.com.br/forumdaslicenciaturas
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apresentações e discussões dos trabalhos dos estudantes nas rodas de conversas), entrega de
placas de homenagens a estudantes e professores da Educação Básica; além de atividades
culturais como: encontro com a Arte e Cultura Popular com recital de piano e a mostra de
talentos universitários. Após o encerramento do evento, foi disponibilizado aos participantes
um formulário de avaliação on line na página virtual do evento. A partir das avaliações
recebidas, pôde-se constatar a satisfação dos participantes com a qualidade das palestras e
discussões oportunizadas tanto nas mesas temáticas quanto nas rodas de conversa.
A partir dos temas geradores do II Fórum de Licenciaturas do Araguaia 2018,
consubstanciado nos trabalhos submetidos ao evento e artigos escritos pelo conjunto de
professores, fomentamos a produção de conhecimento científico acerca da temática,
consubstanciado através de dois dossiês temáticos. O primeiro dossiê configura uma edição
especial da revista Humanidades & Inovação (UNITINS): Edição Especial Fórum das
Licenciaturas: Formação de professores: diálogos entre a universidade e a educação básica.
Vol. 6, número 6 (2019). O segundo está em processamento e deverá compor uma edição
especial da Revista Panorâmica da UFMT, contendo os trabalhos submetidos ao evento, após
revisão final.
Entre inúmeros resultados alcançados, destaca-se a necessidade de interlocução
permanente entre a universidade e a Educação Básica como fomento para a melhoria na
qualidade do ensino da região do médio Araguaia. Acrescenta-se a isso a intenção de deliberar
a respeito de temáticas relevantes ao processo de formação docente, com vistas a reflexões
pertinentes sobre a importância da formação inicial e continuada.

5 Considerações finais
Como possibilidades de aproximação entre a Universidade e a Educação Básica, as
ações apresentadas se caracterizaram como oportunidades de reflexão, produção e ampliação
de conhecimentos e interlocuções sobre as questões específicas e atuais que perpassam as
licenciaturas e a formação de professores, estimulando a pesquisa educacional e a iniciação
científica.
Diante do cenário educacional atual, a possibilidade de abertura de espaços de
interlocução representa em si uma forma de resistência. Nesse sentido, as rodas de conversa
se consolidaram como espaços de discussão e problematização, possibilitando reflexões sobre
os fundamentos teóricos e práticos das áreas do conhecimento das licenciaturas em seu
contexto sócio histórico. Congregando acadêmicos, docentes, egressos, professores,
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servidores da Educação Básica, além da comunidade em geral, fomentou-se um espaço de
diálogo entre estes profissionais.
Esta proximidade se torna condição essencial para preservar o ideal de uma educação
mais autônoma e compromissada com a formação para a cidadania, amalgamando aspirações
de uma educação mais qualificada, face à explicitação de entraves políticos, econômicos e
culturais que insistem em dificultar este anseio. As produções teóricas presentes no evento
constituem, por si próprias, elementos de resistência ao atual momento histórico e político que
vive nosso país, ratificando a necessidade de um permanente diálogo entre os diferentes
segmentos que integram a formação profissional para a docência.
Pretende-se enfim, que o „Fórum de Licenciaturas UFMT/CUA” se constitua
institucionalmente em um espaço de permanente reflexão sobre questões articuladas com a
formação e a prática docente, analisando os desafios e embates que emergem diuturnamente
desta prática.
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ATUAÇÃO DOCENTE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MATO
GROSSO
Fabiana Flavia de Magalhães Nascimento (UNIC) – f.flavianas@gmail.com
Profª Drª. Edenar Souza Monteiro (UNIC) – edenar.m@gmail.com

Resumo:
Este texto tem como proposta compreender a formação e como são constituídos os saberes dos professores que
lecionam na alfabetização de Pessoas Privadas de Liberdade no sistema penitenciário de Mato Grosso. O estudo
envolve os docentes que atuam no primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos, tendo como
metodologia o estudo de caso ancorado em Yin (2001) cujos instrumentos de coleta dos dados são: a observação
do espaço pesquisado, questionário estruturado para identificação e seleção dos sujeitos e entrevista
semiestruturada, tendo como foco as experiências vividas e adquiridas no espaço mencionado. O referido espaço
é considerado diferente se comparado com uma escola regular. Os autores que darão suporte, a este estudo são:
Tardif (2005); Freire (1997). O lócus da pesquisa é uma escola estadual situada em Cuiabá que atende pessoas
privadas de liberdade. O presente estudo encontra-se em andamento, porém espera-se que o estudo proposto
contribua para a reflexão e ressignificação da formação dada a esses profissionais da Educação.
Palavras-chave: Educação. Formação de professores. Sistema penitenciário.

1 Introdução
Trata-se de uma pesquisa cujo objetivo é compreender a formação e como são
constituídos os saberes dos professores que lecionam na alfabetização de Pessoas Privadas de
Liberdade no sistema penitenciário de Mato Grosso, a metodologia adotada é estudo de caso
com instrumentos que utilizam questionário estruturado, observação do espaço em que os
professores atuam e entrevista semiestruturada. A referida pesquisa foi pensada a partir da
vivência da pesquisadora como profissional da educação nesse espaço educacional. Os
sujeitos da pesquisa são os professores do primeiro segmento da Educação de Jovens e
Adultos. O estudo encontra-se em fase de estruturação teórica que traz no seu bojo dialogo
com teóricos que discutem a formação docente nos mais variados espaços educacionais. A
pesquisa está em fase de levantamento estatístico para levantar quantos professores e quantos
alunos encontram-se na escola e como ocorre a formação continuada desses profissionais.
Espera-se que o estudo proposto contribua para a reflexão e ressignificação da formação dada
a esses profissionais da Educação.

2 Desenvolvimento
Ao tratar de formação e saberes docentes, torna-se necessário fazer diálogo com
autores como: Tardif (2005); Pimenta (2006); Nóvoa (2007); Mizukami (2003); Imbernón

3601

(2009); Marcelo Garcia (1999), Freire (2013), pois esses autores ressaltam que os saberes são
plurais porque são construídos pelos saberes da formação profissional, disciplinares,
curriculares e saberes da experiência. O professor necessita conhecer e dominar conteúdos,
disciplinas e programas que lhe são confiadas no decorrer de sua atuação, como também
dominar certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia, para
desenvolver um saber prático baseado na experiência diária com os alunos.
Quanto a Educação de Jovens e Adultos (EJA), esta é uma modalidade de ensino
amparada por lei e voltada para pessoas que não tiveram, por algum motivo, acesso ao ensino
regular na idade apropriada. A EJA tem como objetivo tentar ou corrigir algumas questões
sociais como a exclusão, entre outras que geram consequências maiores, como a perigosa
marginalização. A história da EJA no Brasil está muito ligada a Paulo Freire. O projeto de
alfabetização que ele implementou em 1963 atendeu 380 trabalhadores em Angico-RN,
repercutindo por todo o país, mas sendo sufocado pelo golpe militar de 1964.
A concepção da educação Freiriana está voltada para a conscientização de vencer
primeiro o analfabetismo político para concomitantemente ler o seu mundo a partir da sua
experiência, de sua cultura, de sua história. Perceber-se como oprimido e libertar-se dessa
condição essa é a premissa que Freire defende. A relação professor-aluno é fundamental para
o processo de conscientização/libertação/conhecimento. Tudo que o professor faz em sala de
aula influencia o desenvolvimento da apropriação dos conceitos.
Nesta mesma linha, Tardif (2005) defende que ensinar supõe aprender a ensinar,
aprender progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho docente através da
experiência profissional e pessoal. É uma conexão do que ele aprende sozinho em sua
atividade e o que ele aprende com seus colegas de profissão durante sua carreira. “[...] pouco
importa em que sentido consideramos a questão do saber dos professores, não devemos
esquecer de sua „natureza social‟ se quisermos realmente representá-lo sem desfigurá-lo”.
(TARDIF, 2005, p. 14).
Vale destacar que a chegada do professor as unidades prisionais, se deu através de
uma parceria firmada com Ministério de Educação, para a oferta e execução do Programa: Por
um Brasil Alfabetizado. E em seguida se teve o protocolo de Intenções entre os Ministérios da
Justiça e Educação, tendo como principal objetivo a implementação de uma política nacional
de educação para jovens e adultos em privação de liberdade.
Em Mato Grosso, a educação no sistema penitenciário se fortalece no Seminário
Educando para a Liberdade, e a partir deste momento surge propositiva da criação de
instituição escolar de ensino da Educação Básica que atendesse especificamente todo o
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sistema Penitenciário de Mato Grosso. Desta maneira, o Decreto nº 1543/2008, cria a escola
que atenderá a EJA dentro do sistema penitenciário. Desde então há o fortalecimento da
parceria entre a Secretaria de Educação com a Secretaria Segurança Pública (SESP).
No entanto, conforme reportagem do jornal G1, do dia 24 de abril deste ano,
demonstra que o estado de Mato Grosso encontra-se em 3° lugar no que se refere a
ressocialização através do estudo, têm tomado proporções gigantescas a nível nacional,
inclusive atualmente o corpo docente da escola que atende as pessoas privadas de liberdade é
formada por cerca de 150 docentes, que atendem desde do 1° segmento do Ensino
Fundamental até ao Ensino Médio.
Inclusive, durante o levantamento das informações contatamos junto a Escola Estadual
Nova Chance que atualmente têm 2.880 pessoas privadas de liberdade estudando na educação
básica, em 43 unidades penais do estado. Considera-se que este espaço de atuação docente,
deve ser explorado de maneira ímpar, uma vez que é peculiar para a educação.

8 Considerações finais

Considerando que o principal objetivo deste estudo é compreender a formação e como são
constituídos os saberes dos professores que lecionam na alfabetização de Pessoas Privadas de
Liberdade no sistema penitenciário de Mato Grosso, a temática abordada é de impacto social e
acadêmico, estamos ainda em levantamento das informações necessárias para o
desenvolvimento pleno da pesquisa, mas já é possível pressupor que muitos professores ainda
carecem de uma formação específica voltada para a atuação dentro das unidades penais.
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BALANÇO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Suele Aparecida Leite de Sousa (PPGEDU/UNEMAT) – suelelsilva@gmail.com
Maria do Horto Salles Tiellet (PPGEDU/UNEMAT) – mariadohorto_tiellet@yahoo.com.br
RESUMO:
Este balanço de produção tem como finalidade identificar o que se tem pesquisado sobre a autoridade docente e
a indisciplina escolar nos programas de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado, através da consulta
on-line utilizou-se para a coleta de dados plataforma de dados da biblioteca digital brasileira de teses e
dissertações (BDTD). Nesta perspectiva forma encontrados um total de 31 trabalhos entre os anos de 2008 a
2018 que circulam diretamente sobre esta temática. Após as leituras dos resumos, selecionamos quatros
trabalhos sendo três teses e uma dissertação que irá trazer contribuições com a construção da dissertação. Diante
dos dados analisados pode-se dizer que pesquisas sobre a autoridade docente e a indisciplina escolar têm uma
grande relevância no meio educacional, pois a escola atual tem vivenciado um desequilíbrio, uma crise que agita
o dia- dia escolar, a falta de disciplina de alunos, que não aceitam as orientações dadas pelos docentes, não
prestam atenção nas aulas, diante disso, as relações com professor acabam se fragilizando e afeta todo o ensino
aplicado, em consequência desta fragilidade na relação entre o professor-aluno, acaba ocasionando uma crise de
autoridade.
PALAVRAS-CHAVE: Autoridade docente, Indisciplina Escolar, Relação Professor- Aluno.

1 INTRODUÇÃO

A relação entre professor e aluno não se baseia somente na transmissão de conteúdos,
mas também se solidifica em uma relação mais íntima de admiração, carinho, troca e respeito.
É importante notar a relevância desta relação e como isso pode afetar no processo de ensinoaprendizagem, essa relação irá influenciar tanto no interesse do aluno pelo conteúdo, quanto
na satisfação do professor na realização do seu trabalho. O professor tem o objetivo que é de
ensinar, ser ouvido e questionado, em relação ao aluno é esperado que eles adquiram o
conhecimento em um contexto geral.
No entanto, o que se observa nas salas de aula alunos que nem sempre estão dispostos
a aprender, a ouvir o que o professor está expondo, com isso, acaba ocorrendo uma condição
de conflito entre o professor e o aluno, pois diversos fatores acabam interferindo o bom
andamento das aulas. Podemos destacar a questão da diversidade, onde o aluno tem
dificuldades em conviver com diferenças existentes, sejam elas físicas, financeiras,
socioculturais, diante dessa situação a indisciplina e a violência tomam um lugar de destaque
no cenário educativo, diante desses fatos torna-se necessário o professor colocar em prática a
autoridade. Nessa perspectiva exercer uma autoridade docente adequada a essa finalidades,
torna-se um desafio a todos educadores.
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Nesse sentido, acredita-se que quando o educador faz o uso da autoridade, não carrega
para si vantagens pessoais, mas age sempre visando o bem de seus alunos, sendo assim essa
relação que se estabelece entre o professor e seus alunos, é pautada no respeito e obediência
voluntária que leva os alunos a desenvolverem uma moral autônoma, onde as são aceitas
livremente. Como destaca Freire (1989) que:
A autoridade sendo um produto da relação professor-aluno não é de toda errada e
sim necessária, porém realizada de forma eficaz, conduz o discente a se disciplinar,
sendo esse então capaz de adequar seu comportamento a determinadas regras,
definidas por ele ou não. (FREIRE, 1989, p. 38).

Parte-se então do pressuposto que quando o educador faz o uso da autoridade, não
carrega para si vantagens pessoais, mas age sempre visando o bem de seus alunos, sendo
assim essa relação que se estabelece entre o professor e seus alunos, é pautada no respeito e
obediência voluntária que leva os alunos a desenvolverem uma moral autônoma, onde as são
aceitas livremente.
Na atualidade o docente está sendo submetido a conviver com a problemática da
indisciplina ocorrida dentro da sala de aula, diante disso o docente vem enfrentando muitas
dificuldades para administrar determinados comportamentos, denominados de indisciplina
que invade o espaço escolar.
Os problemas de indisciplina traduzem-se de diferentes maneiras. Por exemplo, por
meio de condutas como rejeitar a aprendizagem, faltar à aula, não levar os matérias
escolares ou não fazer as tarefas. Outra forma é o desrespeito às normas elementares
de conduta sem que exista necessariamente a intenção de molestar. (PARRATDAYAN, 2008, p 21)

Muitos desses atos tidos pelos professores como indisciplina podem ser reações
pontuais ou mesmo atos de rebeldia. Atos de rebeldia são vivenciados nas ruas e nos lares,
sendo reproduzidos nas escolas pelos alunos. Sendo assim, o conceito de indisciplina pode ser
interpretado de diversas maneiras. “Assim, a questão pode ser observada a partir de diferente
marcos de referência: do aluno, do professor ou da escola” Parrat- Dayan ( 2008, p 21).
Partindo desta concepção chega-se a compreensão que a indisciplina não é um fato estático,
pois dependo do marco de referência que é analisado poderá apresentar diferentes
características.
Nesta perspectiva este balanço de produção tem como objetivo mapear as produções
acadêmicas entre teses e dissertações, permitindo assim uma coleta dos conhecimentos
produzidos sobre o tema, possibilitando uma visão do que outros pesquisadores publicaram
sobre a questão da “Autoridade Docente e a Indisciplina Escolar”.
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Destarte, com a finalidade de delinear o processo de busca dos dados, foi feito a busca
de trabalhos publicados entre os anos de 2008 a 2018, para isso, foram definidos os seguintes
descritores:
 Primeiro Descritor: Autoridade Docente;
 Segundo Descritor: Indisciplina Escolar;
 Terceiro Descritor: Autoridade Docente e a Indisciplina Escolar;
Ao delimitarmos a busca pelas produções estabelecemos alguns parâmetros, entre os
quais destacamos o ano base correspondente ao período 2008/2018 a fonte utilizada para a
consulta foi o portal de busca a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)
Logo após foi feita as análises quanti-qualitativa, listando a quantidade de trabalhos
encontrados como os descritores selecionados em seguida as análises dos trabalhos que mais
se aproximaram da temática investigada.

2 Análise quanti-qualitativa
O primeiro descritor selecionado para análise foi “Autoridade Docente”, realizando-se
um busca avançada sendo selecionandos os trabalhos expostos no quadro.
Quadro 1 - Resultados da Busca pelo Descritor: “Autoridade Docente” na plataforma
BDTD.
AUTOR

ANO

TÍTULO

INSTITUIÇÃ
O

TIPO

OLIVEIRA,
ADRIANA DIAS
DE

2015

2012

PONTIFÍCIA
UNIVERSID
ADE
CATÓLICA
DE
SÃO
PAULO
UNIVERSID
ADE DE SÃO
PAULO

TESE

TÂNIA
GONÇALVES

AUTORIDADE DOCENTE
NO
ENSINO
MÉDIO:
COMPASSOS
E
DESCOMPASSOS
NO
CONTEXTO
CONTEMPORÂNEO
AUTORIDADE DOCENTE:
PENSAMENTO,
RESPONSABILIDADE
E
RECONHECIMENTO

TESE

EDUCAÇÃO

JULIANA
DUARTE
MANHAS
FERREIRA
VALES

2011

PRÁTICAS AVALIATIVAS
E AUTORIDADE DOCENTE
NO ENSINO EM CICLOS
COM
PROGRESSÃO
CONTINUADA:
UM
ESTUDO EM ESCOLAS
PÚBLICAS
ESTADUAIS
PAULISTAS
AUTORIDADE DOCENTE
NA
EDUCAÇÃO
INFANTIL: RELAÇÕES DE
PODER E PROCESSOS DE
(DES)NATURALIZAÇÃO

UNIVERSID
ADE DE SÃO
PAULO

DISSER
TAÇÃO

EDUCAÇÃO

UNIVERSID
ADE
DO
VALE DOS
RIOS
DOS
SINOS

DISSER
TAÇÃO

CIÊNCIAS
HUMANAS
EDUCAÇÃO

REICHERT,
ESTELA
ELISABETE

DO

2015

ÁREA
DO
CONHECIM
ENTO
CIENCIAS
SOCIAIS
APLICADAS
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MARQUES,
FERNANDA
RODRIGUES

2016

ALMEIDA,
ANA
PAULA
RODRIGUES
GRAVINA

2018

FRANKLIM,
MARIA
ANTONIA
RIBEIRO

2016

AUTORIA DOCENTE COM
O ARTEFATO PRA OS
CURRÍCULOS
COM
INOVAÇÕES
PEDAGÓGICAS:
UM
ZOOM NOS CICLOS DE
FORMAÇÃO HUMANA
CRIANDO UM AMBIENTE
DE APRENDIZAGEM NA
SALA DE AULA DE
LÍNGUA PORTUGUESA

UFBA

DISSER
TAÇÃO

EDUCAÇÃO

UNIVERSID
ADE
FEDERAL
DE JUIZ DE
FORA
(UFJF)
UNIVERSID
ADE
FEDERAL
DE JUIZ DE
FORA
(UFJF)
UNIVERSID
ADE NOVE
DE JULHO

DISSER
TAÇÕA

LINGUISTIC
A, LETRAS E
ARTES

ENSINO-APRENDIZAGEM
DISSER
LINGUISTIC
DE
LÍNGUA
TAÇÃO
A, LETRAS E
PORTUGUESA:
DO
ARTES
AUTOCONHECIMENTO
AO
CONHECIMENTO
COMPARTILHADO
ORTALE,
2012
VIOLÊNCIAS
NO
DISSER
CIENCIAS
RENATA
COTIDIANO ESCOLAR:
TAÇÃO
HUMANAS
LANDUCCI
EXCLUSÃO, ADAPTAÇÃO
EDUCACAO
E
NEGAÇÃO
DA
SUBJETIVIDADE
DISCENTE NAS PRÁTICAS
EDUCATIVAS.
2018
AUTORIDADE DOCENTE
UNIVERSIDA TESE
CIENCIAS
UGOLINI,
NO
ENSINO DE
HUMANAS
EDNA
FUNDAMENTAL:
A CATÓLICA
EDUCACAO
MIRANDA
ESCUTA DE ATORES DE DE BRASÍLIA
UMA ESCOLA PÚBLICA
DO DISTRITO FEDERAL
SOUZA,
2016
AS
PRÁTICAS
DE UNIVERSID
DISSER
LINGUISTIC
LUCILENE
LINGUAGEM EM SALA DE ADE
TAÇÃO
A, LETRAS E
MARIA DE
AULA
DE
LÍNGUA FEDERAL
ARTES
PORTUGUESA
E
O DE JUIZ DE
DESAFIO DE CONVIVER FORA
PARA APRENDER
(UFJF)
Fonte: BDTD. Elaborado por SOUSA, Suele Aparecida Leite de; TIELLET, Maria do Horto Salles.

Neste primeiro descritor foram encontrados dez (10) trabalhos, sendo três (3) teses e
sete (7) dissertações.
A segunda busca, foi realizado pelo descritorr: “ Indisciplina Escolar”, cujo resultado
encontra-se no quadro 2.
Quadro 2 - Resultados da Busca pelo Descritor: “Indisciplina Escolar”, na plataforma
BDTD
AUTOR

ANO

TÍTULO

INSTITUIÇÃ
O

TIPO

SANTOS,
LUCÉLIA
GONÇALVES DOS

2011

OS SIGNIFICADOS
DA INDISCIPLINA
NA ESCOLA

DISSER
TAÇÃO

ALBUQUERQUE,
LUCIANA DE PAULA

2011

INDISCIPLINA ESC
OLAR:
UM
ESTUDO
SOBRE
OS SENTIDOS E

UNIVERSID
ADE TUIUTI
DO
PARANA
PONTIFÍCIA
UNIVERSID
ADE
CATÓLICA

DISSER
TAÇÃO

ÁREA
DO
CONHECIM
ENTO
CIENCIAS
HUMANAS
EDUCACAO
CIENCIAS
HUMANAS
EDUCACAO
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ZECHI,
JULIANA
APARECIDA MATIAS

2008

RAMOS, ADRIANA DE
MELO

2009
CAMPELO,
KÁTIA
MALENA SAMPAIO

LEDO,
AGUIAR

VALDIR

2009

MIRANDA, EDILEUZA
DONIZETE ROCHA

2016

FERREIRA,
CHARLES

2014

ADRIANO

SIGNIFICADOS DE
PROFESSORES E
ALUNOS
VIOLÊNCIA
E
INDISCIPLINA EM
MEIO ESCOLAR:
ASPECTOS
TEÓRICOMETODO
LÓGICOS
DA
PRODUÇÃO
ACADÊMICA NO
PERÍODO DE 2000
A 2005
AS
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS
EM
CLASSES
DIFÍCEIS E NÃO
DIFÍCEIS
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL II
:
UM
OLHAR
CONSTRUTIVISTA
CEFAM: CENTRO
ESPECÍFICO
DE
FORMAÇÃO
E
APERFEIÇOAMEN
TO
AO
MAGISTÉRIO:
HOMOEROTISMO,
INDISCIPLINA
E
PANOPTISMO
HISTÓRIAS
DE
VIDA DE JOVENS
NORMALISTAS
EM
REGIME
INTEGRAL
NO
INSTITUTO
DE
EDUCAÇÃO
DO
CEARÁ
(19921995)
A INDISCIPLINA E
SCOLAR NAS
PESQUISAS
ACADÊMICAS

PROFESSOR
MEDIADOR
ESCOLAR
E
COMUNITÁRIO –
(PMEC):
PROBLEMATIZAN
DO
AS
CONSIDERADAS
BOAS PRÁTICAS
TEMA
QUENTE,
CABEÇA
FRIA:
REPRESENTAÇÕE
S
SOCIAIS

DE
SÃO
PAULO
UNIVERSID
ADE
ESTADUAL
PAULISTA
(UNESP)

DISSER
TAÇÃO

UNIVERSID
ADE
ESTADUAL
DE
CAMPINAS.
FACULDAD
E
DE
EDUCAÇÃO

TESE

UNIVERSID
ADE
FEDERAL
DO CEARÁ

DISSER
TAÇÃO

PONTIFÍCIA
UNIVERSID
ADE
CATÓLICA
DE
SÃO
PAULO
UNIVERSID
ADE
DO
OESTE
PAULISTA

DISSER
TAÇÃO

UNIVERSID
ADE
ESTADUAL
DE PONTA
GROSSA

DISSER
TAÇÃO

DISSER
TAÇÃO

CIENCIAS
HUMANAS E
DUCACAO

EDUCAÇÃO

CIENCIAS
HUMANAS >
EDUCACAO

CIENCIAS
HUMANASE
DUCACAO

CIENCIAS
HUMANAS E
DUCACAO

CIENCIAS
HUMANAS
EDUCACAO
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DA INDISCIPLINA
ESCOLAR PELOS
ALUNOS
CONCLUINTES DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
Fonte: BDTD. Elaborado por SOUSA, Suele Aparecida Leite de; TIELLET, Maria do Horto Salles.

Com o segundo descritor foi feito também uma busca avançada selecionando os
campos pelo o assunto, sendo encontrado uma (1) tese e sete (7)dissertações que ressaltam
sobre a questão da indisciplina escolar.
Com o terceiro descritor foi feito uma busca avançada em todos os campos utilizando
o descritor “Autoridade Docente e Indisciplina Escolar” onjugou-se os dois termos centrais
da pesquisa, com o objetivo de mapear quantos trabalhos entre teses e dissertações aparecem
juntamente nas pesquisas .
Quadro 3 - Resultados da Busca pelo Descritor: Autoridade Docente e Indisciplina
Escolar, na plataforma BDTD
AUTOR

AN
O
2018

UGOLINI,
EDNA
MIRANDA

TÍTULO
AUTORIDADE DO
CENTE NO
ENSINO
FUNDAMENTAL:
A ESCUTA DE
ATORES
DE
UMA ESCOLA PÚ
BLICA
DO
DISTRITO
FEDERAL
AS
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS
EM
CLASSES
“DIFÍCEIS”
E
“NÃO DIFÍCEIS”
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
II: UM OLHAR
CONSTRUTIVISTA

RAMOS,
ADRIANA
DE MELO,

2013

ÂNGELA
MARIA
GOMES
RIBEIRO
FERNAND
ES
SANTOS,
EDVANDE
RSON
RAMALHO
DOS

2010

MICROFÍSICA
DA ESCOLA:
O
COTIDIANO
EM
AÇÃO

2013

BEATRIZ

2017

REPRESENTAÇÕE
S SOCIAIS DE
PROFESSORES DO
ENSINO BÁSICO
SOBRE
A INDISCIPLINAE
SCOLAR
SOBRE

INSTITUIÇ
ÃO
UNIVERSI
DADE
CATÓLICA
DE
BRASÍLIA

TIPO

UNIVERSI
DADE
ESTADUAL
DE
CAMPINAS
.
FACULDA
DE
DE
EDUCAÇÃ
O
UNIVERSI
DADE DO
ESTADO
DO RIO DE
JANEIRO

TESE

CIENCIAS
HUMANAS > EDUCAC
AO

TESE

EDUCACAO

DISSERTAÇÃ
O

CIENCIAS
HUMANAS EDUCAC
AO

DISSERTAÇÃ

CIENCIAS

UNIVERSI
DADE
ESTADUAL
DE PONTA
GROSSA

UNIVERSI

TESE

ÁREA
DO
CONHECIMENTO
CIENCIAS
HUMANAS EDUCAC
AO
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SAKS
HAHNE

2011
GILMAR
MOURA
DA SILVA

ORTALE,
RENATA
LANDUCC
I

2012

COLLA,
RODRIGO
AVILA

2018

A INDISCIPLINA E
O
ATO
INFRACIONAL:
EXPERIÊNCIAS ES
COLARES DE
ALUNOS
E
PROFESSORES
AUTORIDADE DO
CENTE E
VÍNCULO
EDUCATIVO
CONTEMPORÂNE
O
VIOLÊNCIAS NO
COTIDIANO ESCO
LAR: EXCLUSÃO,
ADAPTAÇÃO
E
NEGAÇÃO
DA
SUBJETIVIDADE
DISCENTE
NAS
PRÁTICAS
EDUCATIVAS.
ANIMALIDADE E
EDUCA??O
MORAL : CENAS
DA
VIDA
SELVAGEM
NA ESCOLA

2011

O QUE VOCÊS
FIZERAM
ESTÁ
FORA DE UM
PADRÃO
ACEITÁVEL PARA
A
ESCOLA:
SUJEIÇÃO
E
PRÁTICAS
DE
LIBERDADE NO
COTIDIANO
ESCOLAR – DA
(IN)DISCIPLINA
AO CUIDADO DE
SI

FRANKLI
M, MARIA
ANTONIA
RIBEIRO

2016

SANTOS,
CRISTINA
BRAGA
DOS

2017

ENSINOAPRENDIZAGEM
DE
LÍNGUA
PORTUGUESA: DO
AUTOCONHECIM
ENTO
AO
CONHECIMENTO
COMPARTILHAD
O
VIOL?NCIA
ESCOLAR:
REPERCUSS?ES
DA
VIOL?NCIA
NO
TRABALHO
DOCENTE

DINALI,
WESCLEY

DADE DE
SÃO
PAULO

O

HUMANAS EDUCAC
AO

UNIVERSI
DADE
FEDERAL
DE MINAS
GERAIS

DISSERTAÇÃ
O

EDUCAÇÃO

UNIVERSI
DADE
NOVE DE
JULHO

DISSERTAÇÃ
O

CIENCIAS
HUMANAS > EDUCAC
AO

PONTIF?CI
AUNIVERS
IDADE
CAT?LICA
DO
RIO
GRANDE
DO SUL
UNIVERSI
DADE
FEDERAL
DE JUIZ DE
FORA
(UFJF)

TESE

CIENCIAS
HUMANAS > EDUCAC
AO

DISSERTAÇÃ
O

CIENCIAS
HUMANAS > EDUCAC
AO

UNIVERSI
DADE
FEDERAL
DE JUIZ DE
FORA
(UFJF)

DISSERTAÇÃ
O

LINGUISTICA,
LETRAS E ARTES

UFVJM

EDUCAÇÃO
DISSRTAÇÃO
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SOUZA,
LUCILENE
MARIA DE

2016

GALDINO,
RITA DE
CÁSSIA
ARRUDA

2016

PREVIATO
, DANIEL
BIANCONI

2016

MACEDO,
ALEX
ARAUJO

2015

MAGNAB
OSCO,
OSMAR
ANTÔNIO

2016

COSTA,
FELIZARD
O
TCHIENGO
BARTOLO
MEU

2011

AS PRÁTICAS DE
LINGUAGEM EM
SALA DE AULA
DE
LÍNGUA
PORTUGUESA E O
DESAFIO
DE
CONVIVER PARA
APRENDER
NOVAS
CONFIGURAÇÕES
DO
TRABALHO
DOCENTE
NA
REDE ESTADUAL
PAULISTA:
O
CASO
DO
PROFESSOR
MEDIADOR
ESCOLAR
E
COMUNITÁRIO

UNIVERSI
DADE
FEDERAL
DE JUIZ DE
FORA
(UFJF)

DISSERTAÇÃ
O

LINGUISTICA,
LETRAS E ARTES

UNIVERSI
DADE
FEDERAL
DE
SÃO
PAULO
(UNIFESP)

DISSERTAÇÃ
O

EDUCACAO

PROFESSORES DE
MÚSICA
E
INCLUSÃO ESCOL
AR DE
ALUNOS
PÚBLICO
ALVO
DA
EDUCAÇÃO
ESPECIAL:
PERCEPÇÕES
SOBRE O FAZER
DOCENTE
MORALIDADE NA
ADOLESCÊNCIA
EM
SITUAÇÃO ESCOL
AR:
DESENVOLVIMEN
TO
E
JULGAMENTO
MORAL
CONCEPÇÕES DE
EDUCAÇÃO
DOS DOCENTES G
ESTORES
DO
INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO –
IFMT – CAMPUS
RONDONÓPOLIS

UNIVERSI
DADE
ESTADUAL
PAULISTA
(UNESP)

DISSERTAÇÃ
O

EDUCACAO

UNIVERSI
DADE
FEDERAL
DO
TRIÂNGUL
O
MINEIRO

DISSERTAÇÃ
O

EDUCACAO

UNIVERSI
DADE
FEDERAL
DE MATO
GROSSO

DISSERTAÇÃ
O

CIENCIAS
HUMANAS EDUCAC
AO

DISSERTAÇÃ
EDUCACAO
SIGNIFICANDO
UNIVERSI
O
PRÁTICAS
E DADE
PRATICANDO
ESTADUAL
SIGNIFICAÇÕES:
PAULISTA
PROFESSORES E (UNESP)
SIGNIFICADO DO
TRABALHO
Fonte: BDTD. Elaborado por SOUSA, Suele Aparecida Leite de; TIELLET, Maria do Horto Salles.
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Ao colocarmos fazer a busca desse descritor na Biblioteca Digital Brasileira de Teses
e Dissertações (BDTD) encontrou-se um total de dezessete (17) trabalhos, onde quatro (4) são
teses de doutorados e treze (13) dissertações de mestrado, sendo que cinco (5) trabalhos
destacado no quadro três já apareceram nos descritores anteriores, sendo que quatro (4)
aparecem no primeiro descrtitor sobre a autoridade docente e 1 aparecem no segundo
descritor, onde duas (2) são teses e três (3) são dissertações.
Após o levantamento das pesquisa feitas sobre a temática, foi relaizada a leituras de
todos os resumos dos trabalhos encontrados e posteriormente apresentados em cada quadro
elaborado, identificando e apresentando o ano, autor, título, palavra –chave, instituição, tipo
de trabalho e a area de conhecimente onde utilizou- se 3 descritores.
Diante das leituras realizadas dos resumos dos trabalhos encontados na busca de cada
descritor, podemos destacar quatro (4) trabalhos que abordam diretamente a questão da
autoridade docente e a indisciplina escolar, no primeiro podemos destacar três (3) trabalhos
todos eles sendo teses dos anos de 2012, outra de 2015 e a seguinte do ano de 2018 que
abordam a questão da manifestação da autoridade docente, a relação com a responsabilidade e
reconhecimento na educação. No segundo descritor destacamos uma (1) dissertação do ano
de 2011 que apresenta um conjunto de leituras sobre a indisciplina escolar, trazendo alguns
de seus possíveis significados na concepção dos professores e alunos como fenômeno no
cenário escolar.
A seguir descaremos um quadro com os detalhes do trabalhos selecionados que mais
se aproxima com a pesquisa a ser realizada:
Quadro 4- Trabalhos selecionados com aproximação com a pesquisa, busca realizada
na plataforma BDTD
AUTOR

ANO

TÍTULO

OLIVEIRA,
ADRIANA
DIAS DE

2015

TÂNIA
GONÇALVES

2012

AUTORIDADE DOC
ENTE NO ENSINO
MÉDIO:
COMPASSOS
E
DESCOMPASSOS
NO
CONTEXTO
CONTEMPORÂNEO
AUTORIDADE DOC
ENTE:
PENSAMENTO,
RESPONSABILIDA
DE
E
RECONHECIMENT
O

2018
UGOLINI,
EDNA

AUTORIDADE DOC
ENTE NO ENSINO
FUNDAMENTAL: A

INSTITUIÇÃ
O
PONTIFÍCIA
UNIVERSIDA
DE CATÓLICA
DE
SÃO
PAULO

TIPO

UNIVERSIDA
DE DE SÃO
PAULO

TESE

EDUCAÇÃO

UNIVERSIDAD
E CATÓLICA
DE BRASÍLIA

TESE

CIENCIAS
HUMANAS EDUCACAO

TESE

ÁREA
DO
CONHECIMENTO
CIENCIAS
SOCIAIS
APLICADAS
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MIRANDA

ALBUQUERQ
UE, LUCIANA
DE PAULA

2011

ESCUTA
DE
ATORES
DE
UMA ESCOLA PÚB
LICA DO DISTRITO
FEDERAL
INDISCIPLINA ESC
OLAR:
UM
ESTUDO SOBRE OS
SENTIDOS
E
SIGNIFICADOS DE
PROFESSORES
E
ALUNOS

PONTIFÍCIAU
NIVERSIDAD
E CATÓLICA
DE
SÃO
PAULO

DISSER
TAÇÃO

CIENCIAS
HUMANAS EDUCACAO

Fonte: BDTD. Elaborado por SOUSA, Suele Aparecida Leite de; TIELLET, Maria do Horto Salles

A tese da Adriana Dias de Oliveira, como título “Autoridade docente no Ensino
Médio: compassos e descompassos no contexto contemporâneo”, faz uma análise do
universo escolar e suas correspondência com a autoridade docente, onde foi realizada uma
pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, e seus sujeitos foram alunos e professorpes do
ensino médio, como fundamentação teórica foram utilizadas principalmente as idéia da
filósofa

Hannah Arendt entre outros autores que foram consultados para realização da

pesquisa como: Sennett ( 2001), Renaut ( 2005) e Morgado (2010).
Esta tese destacada está dividida em cinco capítulos, o primeiro traz a introdução, as
considerações metodológicas e a estrutura do trabalho, o segundo fala sobre o contexto
histórico autoridade, o terceiro aborda a educação na contemporaneidade: possibilidades e
limites, o quarto capítulo fala sobre o universo da pesquisado: a escola e seus agentes e quinto
e último fala da percepção sobre a autoridade e a análise dos dados. No terceiro capítulo da
pesquisa traz considerações sobre alguns aspectos da sociedade atual e como esses
influenciam em relação a autoridade, mostrando aspesctos que favorecem ou dificultam seu
exercício, onde a legalidade da autoridade na atualidade parte do pressuposto a igualdade das
relações.
A segunda pesquisa selecionada, é uma tese de doutorado com o tema “ Autoridade
docente: Pensamento, pensamento, responsabilidade e reconhecimento”, do ano de 2012, a
autora Tânia Gonçalves, fundamentou-se na teoria de Hannah Arendt e José Pires Azanha,
esta tese de doutorada foi estruturada em três capítulos. Neste trabalho a importância da
autoridade no contexto da docência na educação básica foram entendidas á partir deum
recorte partindo da condição do professor nona situação política e social. A autora faz a
consideração que a autoridade do professor não se resulta na sua pessoa, como capacidades
próprias, mas na responsabilidade que o mesmo assume em face da sociedade.
O terceiro trabalho intitulado “Autoridade docente no ensino fundamental: a escuta de
atores de uma escola pública do Distrito Federal”, escrita por Edna Miranda Ugolini,
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defendida no ano de 2018, tem como objeto central do trabalho e a questão da autoridade,
seguido de diversos problemas que a educação vem enfrentando. É um desafio cada vez maior
exercer a autoridade diante as transformações sociais e educacionais, sendo que o maior
desafio ainda é exercer a autoridade em sala de aula, principalmente nos anos finais do ensino
fundamental, pois esta etapa em que os alunos estão entrando na adolescência, havendo assim
maiores possibilidades de ocorrer conflitos, conforme ressaltam os autores que
fundamentaram esta pesquisa sendo: Abramovay (2006), Castedo, Alonso e Roales (2010),
Pontes (2014), Lima (2015) e Lira (2016).
Esta pesquisa foi dividida em três capítulos, a metodologia utilizada foi um estudo
qualitativo de cunho descritivo e exploratório, o tipo da pesquisa foi um estudo de caso e para
a coleta de dados a autora fez análises de documentos, reuniões organizadas por grupos focais
formados por alunos e entrevistas semi-estruturadas para professores e equipe pedagógica.
Deste modo, o trabalho levantou diversas questões, entre elas, a relação professor- aluno, o
tipo de autoridade usada no cotidiano escolar destacando concepção dos alunos como dos
professores e da equipe pedagógica, onde os alunos mais novos da escola apresentavam mais
problemas com a indisciplina, isto devida não ter se adaptado ou não conhecerem ainda as
regras da escola.
A dissertação intitulada como “Indisciplina escolar: um estudo sobre os sentidos e
significados de professores e alunos”, escrito por Luciana de Paula Albuquerque, defendida
em 2011, destaca que a problemática da indisciplina escolar é um dos grandes temas
debatidos na área educacional, que segundo os estudos e pesquisas suas causas estão sempre
relacionadas à motivação dos alunos, à falta de participação dos pais, à falta de infraestrutura
da escola, ao despreparo do professor, sendo, até mesmo sendo, sinalizada como causa do
fracasso escolar. Esta pesquisa foirespaldada na Psicologia Sócio-Histórica. Como referencial
teórico, utilizou-se as teorias escritas por Charlot (2002; 2005), Casassus (2007),
Vasconcellos (2009), Patto (2010), Aquino (1996), Rego (1996), Souza (2003), Freire (1996),
Bock (2009), Gonzalez Rey (2005), entre outros, que discutem a indisciplina e fatores a ela
associados.
Nesta pespectiva, após a leituras destes trabalhos listados, pode-se dizer que todos
possuem aproximações com nossa pesquisa como a utilização dos autores, podemos destacar:
Hannah Arendt, Vasconcellos, Aquino, Freire, Abramovay, entre outros. Estes trabalhos
selecionados vêm afirmar que o conceito de autoridade assume distintos contornos ao longo
de sua história, articulando-se às noções de hierarquia, poder, obediência, domínio, dentre
outras, seu significado desafia apreender o percurso mediante o qual a sociedade tece suas
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tradições, os conhecimentos a serem transmitidos, suas instituições políticas e sociais e os
princípios que organizam a vida coletiva.
Desta maneira, entende-se que para exercer a autoridade não se deve confundi-la com
dominação, sendo necessário que o educador utilize métodos para que aos alunos desde cedo
entenda o verdadeiro significado de respeito, como menciona Arendt (2011) que a questão da
autoridade inclui a responsabilidade.
Em relação a indisciplina, como argumenta Aquino (1998) que umas das causas da
crise na educação e do fracasso escolar são os problemas da indisciplina. Alunos
indisciplinados, que não tem respeito nem limites ou que simplesmente mostram-se
desinteressados em relação à escola, estariam impedindo os professores de efetivarem a tarefa
pedagógica e seriam os responsáveis pelo fracasso escolar.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A leitura dos quatro trabalhos possibilitou uma pequena reflexão que auxiliará no
desenvolvimento da investigação em pauta. Na realização deste balanço de produção,
conseguimos classificar e organizar os conteúdos com os enfoques específicos das pesquisas
realizadas, destacando as diversas concepções dos pesquisadores das teses e das dissertações
que destacamsobre a importância das pesquisasobre a autoridade docente e a insdisciplina
escolar.
De acordo com os descritores utilizados nas buscas dos dados, podemos afirmar que
esta temática vem sendo pesquisadas em diferentes situações, e que a problemática da
indisciplina escolar é uma questão que vem preocupando todos os envolvidos no processo
educativo há muito tempo, e considerada como umas causas pelo fracasso escolar. A
indisciplina na escola possui diferentes motivos e é considerada a maior causadora da
violência ocorrida nas escolas, às causas está nos problemas familiares, inserção social ou
escolar, excessiva proteção dos pais, abuso e violência doméstica, carências sociais,
influências negativas, entre outros. A indisciplina é considerada também como um dos fatores
que influenciam o fracasso escolar.
Deste modo, a autoridade docente também é colocada a prova diante da indisciplina
escolar. Alunos indisciplinados, que não tem respeito nem limites ou que simplesmente
mostram-se desinteressados em relação à escola, estariam impedindo os professores de
efetivarem a tarefa pedagógica .
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Sendo assim, a boa relação o professor-aluno é necessário para o sucesso escolar, onde
o professor precisa instruir o aluno, pois conforme Arendt (2011) o professor tem a
responsabilidade em conhecer o mundo, onde o professor teria autoridade por saber mais e
também por enxergar o mundo de uma maneira mais ampla, porém a autoridade do educador
se assenta na responsabilidade que ele tem por este mundo. A autoridade do educador reside
na responsabilidade que ele tem em mostrar a criança o funcionamento do mundo que ela esta
inserida.
De forma, acredita-se que a autoridade quando for utilizada na intenção de orientar os
alunos, ela é necessária no sentido que o professor está pondo em prática a sua
responsabilidade que é de formar os alunos para a cidadania como propõe a Lei de Diretrizes
e Base da Educação (LDB) 9394/96 no artigo 2° que estabelece que a educação vise o preparo
para o exercício da cidadania.
Arendt (2011) nos alerta pelo fato de quando o adulto recusa essa responsabilidade,
não há educação, que para ela autoridade é uma atitude conservadora em relação à proteção
da criança que está começando conhecer o mundo. Entretanto contata-se que a autoridade
sendo uma responsabilidade servirá como um guia para os alunos, portanto o educador precisa
assumir essa autoridade permitindo aos alunos a aquisição de novas atitudes para o progresso
da sociedade.
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AVALIAÇÃO ATIVA E A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA CONCEPÇÃO
DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC
Iranildo de Oliveira Nery (PPGE/UFMT) – iranery2012@gmail.com
Silvia Maria dos Santos Stering (IFMT) – silvia.stering@ifmt.edu.br
Resumo:
O ensino consiste em um processo dinâmico e bastante mutável. A escola em tempo integral tem sido vista como
um mecanismo de educação qualificada, visto que torna possível a melhor ocupação do tempo que os alunos têm
livre, proporcionando aos mesmos atividades variadas e vivências inovadoras. De acordo com a BNCC, o ensino
deve ser um mecanismo que favorece e desperta no aluno o desejo de participação ativa, contribuindo na
construção do planejamento. Nesse contexto, o ensino de tempo integral é uma possibilidade para a implantação
do ensino ativo, visto que o aluno, por meio do estímulo ao desenvolvimento de habilidades e competências,
pode estar inserido no período estendido em atividades que aprimorem sua participação de forma efetiva. Para a
construção do presente artigo, metodologicamente foi utilizada a investigação qualitativa, que visa construir
embasamento teórico para o tema em questão. Diante do exposto, o presente artigo, foi desenvolvido por meio
de uma pesquisa bibliográfica e documental, tem como objetivo apresentar a teoria da Avaliação Ativa e a
educação integral na concepção da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, analisando suas potencialidades e
deficiências.
Palavras-chave: Avaliação ativa. BNCC. Ensino em tempo integral. Metodologia ativa.

1 Introdução
Atualmente, vive-se em um período em que o mundo moderno está cheio de
informações, de modo que o pregresso é o mediador da aprendizagem e passando a não ser
mais o provedor de conhecimento. O professor cabe estimular, inovar, questionar o aluno, a
ter sucesso em suas pesquisas e consequentemente obter as respostas desejadas.
A Educação Integral compreende que é função da educação garantir que os sujeitos
se desenvolvam em todos os aspectos, seja ele intelectual, física, emocional, social e cultural.
Além disso, ela deve ser processo compartilhado, onde estão inseridos pais, alunos,
professores e gestores.
A sociedade está mudando constantemente e isso implica na necessidade de atender
as necessidades da população, de modo que as metodologias de ensino sejam diversificadas
para que as dificuldades sejam sanadas. A escola em tempo integral nasce com o objetivo de
minimizar os problemas relativos à compartimentalização do ensino. A escola em tempo
integral vem a ser uma possibilidade de auxiliar no combateda criminalidade, a violência e
outros problemas sociais que podem ser estimulados pelo tempo ocioso das crianças e jovens.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), formulada nos anos 2015/2016 pelo
Ministério da Educação tem como objetivo promover algumas mudanças no processo
educativo do país, principalmente no que tange o currículo e a avaliação, e como
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consequência a formação docente. (PERONI e CAETANO, 2015). A BNCC procura tratar
das competências que devem ser desenvolvidas no aluno em determinados períodos do
ensino.
Já o Parâmetros Curriculares Nacionais (PNC), documento anterior à BNCC, tem
como objetivo orientar os educadores quanto aos conteúdo a serem ministrados em sala de
aula. Eles se diferem da BNCC em função de estarem focados no conteúdo de uma forma
individualizada e não por área de conhecimento. (PERONI e CAETANO, 2015).
O tempo integral no ambiente escolar tem ganhado bastante espaço na discussão para
melhoria da qualidade de ensino. Conforme o Plano Nacional de Educação, o conceito de
educação integral é compreendido como
[...] a opção por um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as
necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes. Um projeto em que
crianças, adolescentes e jovens são vistos como cidadãos de direitos em todas as
suas dimensões. Não se trata apenas de seu desenvolvimento intelectual, mas
também do físico, do cuidado com sua saúde, além do oferecimento de
oportunidades para que desfrute e produza arte, conheça e valorize sua história e seu
patrimônio cultural, tenha uma atitude responsável diante da natureza, aprenda a
respeitar os direitos humanos e os das crianças e adolescentes, seja um cidadão
criativo, empreendedor e participante, consciente de suas responsabilidades e
direitos, capaz de ajudar o país e a humanidade a se tornarem cada vez mais justos e
solidários, a respeitar as diferenças e a promover a convivência pacífica e fraterna
entre todos. (BRASIL, 2006).

Nesse contexto, o presente artigo visa explanar a respeito da educação integral com
vistas do objetivo da BNCC e de que modo o processo de avaliação ativa está inserido nesse
cenário.
2.1 Base Nacional Comum Curricular
Os princípios que norteiam a BNCC, desde que sua proposição inicial se deu em
2015, estão inseridos no contexto da internacionalização das políticas. Os traços desse modelo
já começaram a ser inseridos antes mesmo dela ser proposta, lá em meados de 2010, nas
Diretrizes Nacionais para a Educação Básica. (BRASIL, 2010a).
Desde o ano 2000 já se tinha um incentivo referente a descentralização das
experiências educativas e a partir do ano de 2010, houve a necessidade de se criar uma base
curricular de âmbito nacional, onde as experiências eram vistas de forma conjunta,
correlacionando-as entre si. (BRASIL, 2010a). A partir de 2015, com a instituição da BNCC,
foram criados objetivos de aprendizagem de modo que eles devem ser alcançados no fim do
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processo de aprendizagem. (UNESCO, 2016). Em sua terceira versão, no ano de 2017, há o
retorno das competências ao invés dos objetivos.
De modo geral, a BNCC é um documento que determina quais as aprendizagens que
são essenciais para serem desenvolvidas ao longo de toda a Educação Básica, garantindo ao
aluno uma formação integral e capaz para que ele enfrente os desafios da vida. A BNCC leva
em conta competências e habilidades que são necessárias de serem desenvolvidas no aluno.
Segundo esse documento, as competências referem-se
[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do
trabalho. (UNESCO, 2016).

Já as habilidades, segundo a BNCC são “as aprendizagens essenciais que devem ser
asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares.” Diante do exposto, a escola deve
ser um campo aberto de ideias, estando a mesma disposta a criar novas metodologias de
ensino, estimulando no aluno o desejo de aprender. (UNESCO, 2016). Conforme pode-se
visualizar na figura abaixo, a Base nacional Comum Curricular possui um amparo legal a ser
considerado e que implica nas políticas públicas para a educação no Brasil.

Figura 1. Marcos legais e a Base Nacional Comum Curricular
Fonte: BRASIL (2019).

A BNCC é fruto de todo um caminho percorrido pela educação em busca da
melhoria da qualidade de ensino. A Constituição Federal, em seu art. 205, determina que a
Educação é um direito de todos e deve ser garantida pelo Estado e pela família, de modo a
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assegurar que esse direito seja efetivado. A partir dela criou a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, a qual serve como regulamentadora do sistema educacional, sendo que a partir
dessa legislação foi possível construir a Política Curricular Nacional. Esse último representa o
documento orientador da grade curricular das instituições escolares.
Em busca do aprimoramento educacional, proporcionando a formação completa do
aluno em todas as dimensões juntamente com suas vivências, foi criada a Base Nacional
Comum Curricular, a qual está embasada em quatro pilares importantíssimos: Política
Nacional de Formação de Professores, Política Nacional de Materiais e Tecnologias
Educacionais, Política Nacional de Infraestrutura Escolar e a Política Nacional de Avaliação
da Educação Básica. (ROCHA, 2016).
A Base Nacional Curricular Comum define dez competências que são de suma
importância no desenvolvimento do aluno, de modo que elas abrangem todas as dimensões do
indivíduo como a questão cognitiva, física, social, cultural e emocional. Essas competências
precisam ser trabalhadas de forma conjunta, criando relação entre as mesmas e assim,
articulando as habilidades necessárias. (SILVA, 2019).
As dez competências preconizadas pela BNCC são o conhecimento, pensamento
crítico, científico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura, cidadania e projeto de
vida, argumentação, autoconhecimento, empatia e interação com o mundo e sociedade.
(SILVA, 2019).
Quanto a sua estrutura, na educação infantil as competências são gerais, de modo que
servirão de base a definição dos objetivos da educação. Já nos anos iniciais, a BNCC destaca
os direitos da aprendizagem e do desenvolvimento, proporcionando o desenvolvimento da
criança de forma integral por meio da participação, brincadeiras, participação, exploração,
expressão e comunicação. (SILVA, 2019).
Os direitos de aprendizagem são garantidos por meio de cinco áreas de experiências,
no qual o indivíduo tem a possibilidade de interação com o outro, com os objetos, sons,
locais, tempos e transformações. Em cada um desses campos, existem objetivos de
aprendizagem que devem ser atingidos.
Em relação ao ensino fundamental, o ensino é estruturado de forma a exigir
competências, de modo que ele é organizado em cinco áreas de conhecimento, favorecendo o
aprendizado de forma integrada, mas sempre dando importância a singularidade dos
conteúdos.
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Em cada área do conhecimento são determinadas competências, definindo o que deve
ser trabalhado em cada ciclo. Cada área de conhecimento apresenta mais de um componente
curricular, de modo que as áreas são divididas em Linguagens (abrangendo Português, Artes,
Educação Física e Língua inglesa), Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas
(abrange Geografia e História) e Ensino Religioso. (CAMPOS, 2016).
2.2 Educação de tempo integral
A educação de tempo integral tem sido alvo de muitas pesquisas e estudos que
buscam a sua efetivação nas escolas brasileiras. O território de aplicação do ensino integral
está no currículo, onde há o conhecimento por meio das vivências, ultrapassando os limites do
conhecimento científico.
O redesenho curricular é uma ferramenta importante no processo de evolução
escolar, de modo que favorece que alunos e professores tomem consciência do local em que
estão inseridos e assim, serem sujeitos desse evento. (LEITE, 2012).
A educação integral tem como proposta realizar a integração de agentes territoriais
de modo a garantir o desenvolvimento dos indivíduos de maneira complexa e em todas as
dimensões. O processo de ensino é visto como multifatorial, necessitando da ação conjunta de
vários atores.
O conhecimento é oriundo de um processo de diálogo, produzido a partir de uma
construção em conjunto e ele deve estar disposto as mudanças sociais. A educação integral se
encaixa nesse contexto porque estimula a busca por experiências, correlacionando o conteúdo
científico com a prática social.
Apesar de todas as reformas pretendidas, há diferentes formas de implantação
dependendo do local onde as mesmas serão aplicadas. Isso quer dizer que, não somente o
desejo aplicá-las é válido, é importante verificar como a economia entende esse processo,
sendo determinante para os resultados das políticas educativas. (OLIVEIRA, 2007).
Conforme afirma Felício,
[...] a educação integral deve ser capaz de responder a uma multiplicidade de
exigências, ao mesmo tempo em que deve objetivar a construção de relações na
direção do aperfeiçoamento humano, o que comporta na oferta de possibilidades
para que o indivíduo possa evoluir, plenamente, em todas assuas dimensões cognitiva, corpórea, social, cultural, psicológica, afetiva, econômica, ética, estética,
entre outras. (FELICIO, 2012, p 1-18)
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A desmistificação do conteúdo só pode ocorrer por meio do diálogo e da interação.
Esse momento é de suma importância para o aluno, porque possibilita uma troca de ideias e a
formação de novos conceitos e opiniões.
O aumento da jornada escolar pode ser visto como um direito do aluno, e assim
servir como um mecanismo de melhora da qualidade do aprendizado, possibilitando que o
aluno tenha acesso por mais tempo a atividades diferenciadas que estimulem o seu interesse
pelo estudo.
A educação passa por mudanças constantemente, de modo que esse processo de
aproximação dos alunos requer novas metodologias de ensino, tornando o mesmo mais
agradável. Isso porque, o tempo prolongado dentro de sala de aula torna-se cansativo e gera
desatenção, sendo necessário que as metodologias de ensino sejam revistas para se
encaixarem nesse novo modelo de ensino de qualidade. (FREIRE, 2005).
Além disso, é preciso realizar uma avaliação do espaço escolar, se o mesmo se
encontra preparado para receber esses alunos por um período maior. Entretanto, o tempo
estendido na escola favorece e muito o processo de conhecimento, bem como tira das ruas
alunos que muitas vezes seriam levados para caminhos tortuosos. De acordo com Freire
(2005), o conhecimento é sinônimo de libertação e empoderamento, fazendo com que os
indivíduos tomem conhecimento de sua realidade.
2.3 A educação como uma constante de mudanças
As mudanças do mundo moderno têm levado as escolas a valorizarem de forma mais
incisiva a educação formal, de modo em que são criados padrões de comportamento,
condicionando, assim, a melhora no desempenho durante o processo de alfabetização. Muito
tem se falado sobre as capacidades de expressividade corporal e criativa durante o processo de
ensino, sendo as mesmas capazes de favorecer o aprendizado.
É possível verificar que muitos educadores apresentam certas dificuldades de realizar
uma avaliação de sua metodologia de ensino, bem como todos os fatores interferentes. Isso
pode ser prejudicial no sucesso de ensino, visto que se faz necessário observar as
potencialidades dos alunos, levando em conta suas particularidades.
Essa deficiência na avaliação da didática por parte dos educadores tem suas raízes
numa formação que não evidencia a importância disso. Além disso, a falta de condições que
possibilitem o desenvolvimento delas no ambiente de trabalho é fator crucial para o cenário
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que se observa. Nesse sentido, proporcionar aos educadores a educação continuada é vista
como um dos caminhos para mudar esse cenário.
Os métodos de ensino, ao longo dos anos, têm apresentado modificações bastante
significativas, desmistificando a ideia de que o professor ensina apenas na lousa. Essa visão
diferenciada dos métodos de ensino abre espaço para novas metodologias, que priorizam a
aproximação do aluno e do professor, fortalecendo o vínculo dos mesmos.
Quando se fala em processo de ensino é essencial observar os componentes dessa
ação, com ênfase em professores e alunos. O educador é visto como o modelo a ser seguido,
de modo que precisa ter em mente sua importância para o bom funcionamento do ensino.
As relações que integram o meio em que está inserido o aluno e o professor fogem
do apenas ensinamento de uma disciplina e fazer com que o aluno assimile o que está sendo
passado, compreendem também a abordagem que esse educador tem como seu aluno.
Desse modo, o aluno compreende como bom professor aquele que domina o
conteúdo que está sendo ensinado, mas também aquele que faz de suas aulas um momento
agradável, onde há estímulo ao aprendizado de uma forma agradável. Diante disso, nota-se a
importância de uma boa organização nos planos de aula, procurando a elaboração com
bastante criatividade, fazendo uso de recursos diversos.
Esse processo de construção dos planos de aula deve ser bastante flexível, levando
em conta as particularidades dos alunos e assim, buscar meio efetivos de aplicação do
conteúdo.
A interação professor-alunos é um aspecto fundamental da organização da situação
didática, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de ensino: a transmissão e
assimilação dos conhecimentos, hábitos e habilidades. Entretanto, esse não é o único
fator determinante da organização do ensino, razão pela qual ele precisa ser estudado
em conjunto com outros fatores, principalmente e a forma de aula - atividade
individual, atividade coletiva. Atividade em pequenos grupos, atividade fora da
classe etc. (LIBÂNEO, 2000, p.249).

Todo o processo de construção do conteúdo é mediado por laços afetivos, de modo
que o meio onde o aluno está inserido pode causar interferências no aprendizado. Assim, o
educador deve estar disposto a aproximar-se de seus alunos, identificando suas diferenças. De
mesmo modo, o aluno deve estar receptivo para o contato com seu educador, tornando-se
disponível para expor suas dificuldades.
[...] Cabe ao professor o desafio de transformar sua prática pedagógica de modo a
garantir um espaço de interação em que haja a possibilidade de participação e troca
de todos os alunos, sem privilegiar apenas aqueles que destacam nas iniciativas ou
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verbalizações. É fundamental nessa interação que o professor assuma ao papel de
interlocutor mais experiente, contribuindo efetivamente para que todos os alunos
indistintamente consigam apropriar-se dos conhecimentos [...] (LOPES, 1996, p 49).

Desse modo, quando o professor e o aluno estão abertos para um ensino flexível e
para uma conversa franca, onde podem ser explicitados as dificuldades e anseios, o ensino
tende a ter resultados positivos.
O educador, nesse contexto, é um estimulador, isso porque a maioria dos alunos
compreende o ensino como algo chato e entediante e nesse ponto o professor tem papel
fundamental. É ele que desperta no aluno o desejo pelo aprender, por meio de uma
metodologia diferenciada e atraente.
De acordo com Garanhani (2008), a escola, quando proporciona um meio propício ao
desenvolvimento da criança nos mais diversos aspectos como na sua afetividade, cognição e
movimento, favorece a aproximação da criança ao conhecimento. Esse conhecimento se torna
efetivo por meio das mais diversas linguagens como oral, corporal, plástica, entre outras.
Segundo Piaget (2007), o aprendizado está diretamente ligado ao desenvolvimento
da criança, de modo que, a escola tem papel fundamental na formação psicológica. A escola,
quando reconhece que existem estágios de desenvolvimento e, que alunos diferentes podem
apresentar rendimentos diferentes, a escola abre margem para novos métodos de ensino, que
venham a sanar as possíveis dificuldades que estão tornando difícil a aprendizagem.
Ainda sobre a efetividade do processo de desenvolvimento da criança, Garanhani
(2008) afirma que para que o mesmo da criança seja efetivo, se torna importante que a escola
tenha consciência da relevância do processo pedagógico contemplar as ações pedagógicas
diversas, que possam favorecer a interação da criança com seu próprio corpo, tornando-a
consciente do espaço em que está inserida.
3. Material e método
Neste estudo, a opção foi por uma pesquisa bibliográfica, realizada a partir de uma
abordagem qualitativa, haja vista diversos caminhos para refletir-se sobre a produção de um
conhecimento de uma área. Essa modalidade de produção, além de ser comumente a mais
valorizada no conjunto da produção bibliográfica, é a mais facilmente acessada, em termos de
tipo de fonte de pesquisa, logo trabalhou-se com artigo científico publicado em periódicos da
educação pública.
Para Lüdke (1986: 38),

3626

[...] a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de
dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas,
seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema.

A análise foi predominantemente de cunho qualitativo, ou seja: ao invés de chegar-se
aos temas pela utilização de medidas, procurou-se interpretar os sentidos das ideias centrais
dos artigos. No entanto, antes de chegar-se à análise qualitativa foi realizada uma
caracterização do conjunto da produção, pois tal caracterização serviu apenas de cenário da
análise propriamente dita.
Na visão de Lakatos,
A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução de um
problema pode ser obtida através dela, por outro lado, tanto a pesquisa de
laboratório quanto a de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o
levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa
bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda
pesquisa científica. (1992, p. 44).

Na esteira da pesquisa bibliográfica a característica principal é a de possibilitar ao
pesquisador uma abordagem teórica variada, na qual contribui para ampliar o conhecimento,
de forma a fazer da pesquisa um material rico sobre o assunto, fundamentando do ponto de
vista teórico o material a ser analisado.
Nessa ótica as mudanças do mundo moderno têm levado as escolas a valorizarem de
forma mais incisiva a educação formal, de modo em que são criados padrões de
comportamento, condicionando, assim, a melhora no desempenho durante o processo de
alfabetização. Muito tem se falado sobre as capacidades de expressividade corporal e criativa
durante o processo de ensino, sendo as mesmas capazes de favorecer o aprendizado.
É possível verificar que muitos educadores apresentam certas dificuldades de realizar
uma avaliação de sua metodologia de ensino, bem como todos os fatores interferentes. Isso
pode ser prejudicial no sucesso de ensino, visto que se faz necessário observar as
potencialidades dos alunos, levando em conta suas particularidades. (OLIVEIRA, 2007).
Essa deficiência na avaliação da didática por parte dos educadores tem suas raízes
numa formação que não evidencia a importância disso. Além disso, a falta de condições que
possibilitem o desenvolvimento das mesmas no ambiente de trabalho é fator crucial para o
cenário que se observa. Nesse sentido, proporcionar aos educadores a educação continuada é
vista como um dos caminhos para mudar esse cenário.
Os métodos de ensino, ao longo dos anos, têm apresentado modificações bastante
significativas, desmistificando a ideia de que o professor ensina apenas na lousa. Essa visão
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diferenciada dos métodos de ensino abre espaço para novas metodologias, que priorizam a
aproximação do aluno e do professor, fortalecendo o vínculo deles.
Sabendo que o sistema educativo é um ambiente de socialização, em que indivíduos
diversos mantêm relações de intensidades variadas. Todas as relações que permeiam o meio
escolar devem ser analisadas de forma criteriosa, pois quando não observadas podem agravar
problemas já existentes, ficando difíceis de serem contornados. (LIBÂNEO, 2000).
Nesse contexto, a metodologia ativa no ensino possibilita a participação nos alunos
no planejamento do ensino, de modo que o mesmo venha a contribuir na sua construção de
forma significativa. A participação democrática tem como ponto central favorecer a
participação de todos, garantindo o direito de expressão, colaborando na construção de uma
escola mais justa. Para Bordignon (2005), um dos pontos chaves é o diálogo, por meio de
onde são discutidas as ideias e resolvidos os problemas.
Dentro do ambiente escolar há uma gama de personalidades variadas, sendo muito
importante que o professor tenha consciência disso e atue na mediação de possíveis conflitos
e na busca pelo aprimoramento das relações interpessoais.
Ainda segundo o autor, a participação democrática tornou-se avaliador de qualidade
de ensino, de modo que auxilia também no exercício da cidadania. A fundamentação da
cidadania e democracia está na autonomia, o que também é um grande desafio para os
educadores.
A metodologia ativa trabalha em cima do conceito de interdisciplinaridade, de modo
que o aluno possa por meio das suas experiências fortalecer o aprendizado. Desse modo, é
possível dizer que a interdisciplinaridade consiste em uma proposta de levar em consideração
a construção do conhecimento pelo aluno, como defende Pombo (2004).
Não é o que se trata de unificar as disciplinas, mas de mostrar na prática a realidade
do estudante.
Trata-se de uma prática que não dilui as disciplinas no contexto escolar, mas que
amplia o trabalho disciplinar na medida que promove a aproximação e articulação
das atividades docente numa ação coordenada e orientada para objetivos bem
definidos. (CARLOS, 2006, p 18).

O saber permanece dividido e o educando entende que dessa forma fica mais
facilitado o ensino, sabendo que o conteúdo como um todo valerá para as disciplinas, sendo
os conteúdos integrados. Nos dias de hoje, é possível ver na realidade das escolas um
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desestímulo por parte dos professores e o desânimo dos alunos, mostrando que o processo de
aprendizagem é deficiente.
Cabe ao professor, tornar suas ideias e experiências bem-sucedidas ao aluno, tudo o
que aprende em sala de aula é transmitido aos pais e ao ambiente familiar, pois são essas
experiências que o ajudarão na aprendizagem no seu dia a dia.
O aprendizado se dá pelo resultado de interrelação de várias estruturas mentais e as
associações ambientais. A nova era da educação está voltada para a ênfase educacional que
tem como foco a aprendizagem. Nesse processo, o educador atua como co-autor do processo
da aprendizagem dos alunos.
A interdisciplinaridade, portanto, não precisa necessariamente de um projeto
científico. Pode ser incorporado no plano de trabalho do professor no modo
contínuo, pode ser realizado por um professor que atua em uma só disciplina ou por
aquele, quem dá mais de uma, dentro da mesma área ou não, pode finalmente, ser
objeto de um projeto, com um planejamento especifico, envolvendo dois ou mais
professores, com tempos e espaços próprios. (CAVALCANTI, 2009, p125).

A interdisciplinaridade funciona não somente pelo fato de eliminar disciplinas e sim,
tornar as mesmas comunicativas entre si, de modo que se torna necessária a atualização de
todo um processo de ensino.
Segundo Fazenda (2002), o agir interdisciplinar tem como princípio que toda forma
de conhecimento apresenta diversos fatores que a compõe, sendo eles muitas vezes criados de
forma não racional. Tendo, pois, o diálogo com outras formas de conhecimentos, deixando-se
interpretar por elas. Assim, por exemplo, o ensino do senso comum torna-se válido, visto que
o dia-a-dia pode colaborar na formação de ideias e opiniões.
Ampliando por meio do diálogo com conhecimento científico, a dimensão do
conhecimento tende a se tornar maior, partindo para um pensamento utópico, permitindo
enriquecer a interação do eu com o mundo.
Vivemos em um período em que o mundo moderno está cheio de informações, de
modo que o pregresso é o mediador da aprendizagem e passando a não ser mais o provedor de
conhecimento. O professor deve estimular, inovar, questionar o aluno, a ter sucesso em suas
pesquisas e consequentemente obter as respostas desejadas.
A interdisciplinaridade é uma forma compreendida em sala de aula, em que
diferentes disciplinas se conectam numa mesma direção. É entender a ligação e compreender
as diferentes áreas do conhecimento, para resgatar sabedorias, abrir possibilidades no decorrer
de algo inovador. A busca é constante, investigativa para superar o saber.
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4 Resultados alcançados
Diante da realização da pesquisa podemos inferir que o professor tem o seu
desempenho fundamental de ser capaz de variar suas técnicas de ensino, ter capacidade de
inovar, ter um ótimo relacionamento com os alunos, para que esses alunos possam ter um
bom desenvolvimento em sociedade, sempre valorizando no aspecto social como honestidade,
dignidade, bondade, caráter.
Do ponto de vista cognitivo, Bassedas (1996) considera que o educador tem papel
central na orientação do educando, possibilitando que o aprendizado seja efetivo. A
organização das atividades bem como criar situações propícias ao conhecimento também
consistem em atribuições do professor.
Ressaltam ainda, a importância da manutenção da qualidade do vínculo afetivo entre
professores e seus alunos, visto que isso torna o conhecimento mais agradável e mais fácil de
ser alcançado. Um aluno que mantém bom relacionamento com seu educador tem mais
chances de torna-se apto ao aprendizado, visto que sente maior facilidade de expor duas
dúvidas e dificuldades.
Há várias formas de serem realizados os trabalhos e as atividades interdisciplinares.
Muitos professores trabalham de modo interdisciplinar no ensino fundamental, um só
professor pode realizar o conteúdo de outras disciplinas, onde existe no currículo ou não.
Na mesma área as possibilidades são mais amplas, pelo professor assumir mais de
uma disciplina, por estabelecer conexões dos conteúdos. O professor contribui com a
aprendizagem, mas são os alunos que vão elaborar os conteúdos. É o aluno o transformador
que vai construir e contribuir os métodos do conhecimento.
O aluno sempre vai ser um agente da aprendizagem, sempre serão orientados pelos
professores, sempre melhorando a aprendizagem de seus conhecimentos pesquisados. Os
professores devem levar aos alunos os problemas atuais, e não só os tradicionais e explorar
mais dos alunos, como: imagens, ideias que transmitem a realidade.
Assim, práticas formativas referem-se as maneiras bem identificáveis de ensinar,
mas também, a qualidade das relações entre professor e aluno, ao exemplo
profissional, a autoridade intelectual do professor formador, entre muitas outras
ocorrências que os alunos podem avaliar como importante para o aprendizado do ser
professor. (GUIMARÃES, 1994, p.56).

Nesse contexto, a BNCC estimula a aprendizagem ativa, propiciando que as
metodologias de ensino busquem a estimulação de competências e habilidades no aluno, de
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modo que ele possa compreender os conteúdos de uma forma abrangente, dentro do seu
cotidiano, acreditando assim que o ensino seja efetivado.
Para a BNCC, é preciso que o aluno seja colocado como ativo dentro do processo de
ensino, sendo ele o construtor do seu próprio conhecimento. Da mesma forma, é preciso que o
aluno tenha espaço aberto na escola que propicie seus relatos de experiências e assim, auxiliálo a correlacionar com os conteúdos propostos nas mais diversas áreas do saber.
Considerações finais
O conceito de qualidade foi construído ao longo do tempo, com bases históricas e
políticas, assumindo diversos papéis na sociedade brasileira. Atualmente, as perspectivas da
educação são amplas e múltiplas, mas que interagem entre si. É importante dizer que a escola
em tempo integral não somente se caracteriza pelo aumento na carga horária de estudo, ela
também engloba atividades de socialização e possibilidade de vivências variadas, fazendo
com que o aluno associe o conteúdo estudado com o seu cotidiano.
Diante disso, o ensino em tempo integral vem como o intuito de proporcionar que o
aluno se desenvolva nos mais diversos aspectos, o que é preconizado pela BNCC. Nesse
contexto, o aluno passa a ser agente de seu próprio conhecimento, de modo que ele tem
espaço para expor suas vivências e assim, correlacionar o ensino teórico com o cotidiano.
Com base no exposto, é possível afirmar que na perspectiva na BNCC o ensino em
tempo integral é uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento completo do aluno,
tornando o ensino mais efetivo.
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RESUMO
A Educação Física passa por transformações pedagógicas a partir da década de 80, ainda, nesse ínterim, as
escolas técnicas tiveram espaços legais e legitimados em sua existência por atender as necessidades de mão de
obra do país. Logo, esse estudo qualitativo, fez uso de questionário eletrônico para coleta e apresenta a
concepção de Formação Continuada dos professores de Educação Física dos Institutos Federais de Mato Grosso
da Baixada Cuiabana, concepções essas que não apenas demonstram um sentido verticalizado à importância de
uma formação técnica, quanto horizontalizada para a sensibilidade de transposição da primeira.
Palavras-chave: Formação Inicial. Formação Continuada. Formação de Professores. Educação Física. Instituto
Federal de Mato Grosso.

1 Introdução

Atualmente é possível notar um aumento no foco de pesquisadores para a investigação
acerca da formação de professores para a Educação Básica, bem como estes têm se colocado
diante dos desafios não superados em sua formação inicial, uma vez que os estudos mais
recentes parecem destacar que os olhares e conceitos que permeiam esses campos estão sendo
modificados, visando esclarecer algumas necessidades de mudanças em posicionamentos
(IMBERNÓN, 2009; MASSABANI, 2011; PRYJMA, 2012).
Dalmas (2008) nos esclarece que já na década de 70 o Brasil carregava consigo
características advindas de um governo militarista, sendo que a Educação Física já nesse
período era usada como instrumento para controle das massas (vide educação e adestramento
de corpos do modelo higienista). Entretanto, tal como é, a Educação Física carrega consigo o
que o autor pontua como característica básica: a interação humana, pontuando que por
consequência as suas mudanças acabaram por ser inerentes, principalmente em seus aspectos
pedagógicos.
Logo, esse estudo teve como propósito levantar qual a concepção de formação
continuada dos professores de Educação Física dos Institutos Federais de Mato Grosso da
Baixada Cuiabana.
Para esse fim optamos por um estudo de abordagem qualitativa, uma vez que esta
volta-se para as realidades que não se quantificam (MINAYO, 2011), e de natureza
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exploratória, tendo em vista que os resultados proporcionam maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explícito (GIL, 2010).
As instituições participantes foram as da Baixada Cuiabana, a qual conta ao todo com
3 Institutos Federais de Mato Grosso, sendo eles: Instituto A (5 professores de Educação
Física), Instituto B (2 professores de Educação Física) e Instituto C (2 professores de
Educação Física). Do total de 9 professores, 1 recusou-se a participar da pesquisa, 1 não
respondeu as nossas tentativas de contato, finalizando assim com 7 professores participantes.
Optamos por realizar um questionário online através da plataforma Google Forms uma vez que este nos facultaria que os sujeitos respondessem no horário que mais lhe fosse
confortável, de modo que assim não precisariam responder com pressa.
O Google Forms foi apresentado por Mathias e Sakai (2013) como uma ferramenta
que, mesmo tendo sido criada para utilização de internautas, também se mostrou como um
ótimo meio de se realizar avaliações de instituições e correlatos.

2 Entre a educação profissional e a criação da rede federal

Uma vez que os Institutos Federais de Mato Grosso foram criados a partir de uma
perspectiva que exigia formação de mão de obra para o mercado de trabalho (POLICARPO,
2013; ALMEIDA, 2011), instiga-nos compreender parte desse processo e seu entrelace com a
Educação Física, sem que para tanto nos atenhamos demasiadamente em seus trajetos
históricos.
Todavia, a partir desse aspecto base, nos reportamos à dissertação de mestrado de
Almeida (2011) na qual o autor nos mostra que essa formação do ser para o trabalho nunca foi
uma função exclusiva da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, uma vez que há
registros disso desde a época da colonização no Brasil, em que podemos perceber os
indígenas e escravizados como os primeiros a aprender os ofícios solicitados pelos
colonizadores, por mais desumanos ou incoerentes que pudessem ser. O ensino com
características básicas de profissões manuais que permeavam a Companhia de Jesus, a qual
era comandada pelos padres jesuítas - tiveram as circunstâncias da época como determinantes,
sem que por excelência houvesse um caráter de sistematização ou até mesmo um plano, ou
seja, os indígenas e escravizados apenas exerciam funções que eram solicitadas de acordo
com as necessidades de cada momento (ALMEIDA, 2011).
Almeida (2011) explicita ainda que com as grandes descobertas de ouro em Minas
Gerais, o país se viu na necessidade de criar as conhecidas Casas de Fundição e de Moeda,
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mas com a criação destes locais notou-se a inevitabilidade de adotar um ensino com
características mais especializadas, ensino que era voltado para os filhos dos homens brancos.
Era estabelecida então pela primeira vez uma banca que tinha a responsabilidade de verificar
a destreza dos aprendizes, os quais passavam por um processo de aprendizagem que levava
em média de cinco a seis anos, e se obtivessem êxito nesse processo, sua certificação era
garantida (BRASIL, 2009).
Ainda no momento histórico referenciado, o país passa por transformações que
resultaram na criação dos Centros de Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no
Brasil, locais estes que concentravam operários portugueses especializados, um adendo é que
no período noturno esses Centros recrutavam pessoas em condições de servirem às
necessidades de produção da época – recorriam ainda aos chefes de polícias, na tentativa de
obter bandidos que tivessem também a capacidade de ajudar nas produções (BRASIL, 2009;
ALMEIDA, 2011).
Foi especificamente na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro
de 1937 que vemos o governo tratar do ensino técnico, profissional e industrial, bastando
apenas nos reportar ao artigo 129, terceiro parágrafo o qual diz que:
O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em
matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse
dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos
Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais.
É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de
seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão
ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes
serem concedidos pelo poder público.

É possível apreender do exposto que por mais que o ensino estivesse em expansão, o
acesso não se destinava à todas as classes. Assim, a importância dessas percepções subjetivas
acerca do que é dito não deve ser banalizada ou muito menos negligenciada por acreditarmos
que é uma prerrogativa demasiadamente enfática. O fato é que a própria legislação nos
permite perceber trajetos excludentes.
Ainda no ano de 1937, temos a transformação das Escolas de Aprendizes e Artífices
em Liceus Profissionais – locais estes que tinham por objetivo a formação profissional dos
sujeitos, todavia, de todos os ramos e graus possíveis (POLICARPO, 2013).
Vale nos reportar ainda ao decreto de 7.566, de setembro de 1909 assinado pelo
presidente Nilo Peçanha, sendo esse pontuado pelo governo federal como o marco inicial dos
ensinos profissionalizantes, científicos e tecnológicos no país. Com a assinatura deste ato,
fundou-se 19 Escolas de Aprendizes Artífices – objetivando oferecer cursos gratuitos para
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pessoas que até então precisavam se inserir no mercado de trabalho, ajudando, certamente, no
desenvolvimento das necessidades que o país demandava em cada época desse trajeto
(ALMEIDA, 2011; BRASIL, 2014; POLICARPO, 2013).
De acordo com Brasil (2009) em 1941 o país passa por diversas mudanças e
reformulações em sua constituição, sendo que no período uma torrente de leis começa a
vigorar, principalmente em decorrência da Reforma de Capanema – a qual deu nova cara para
o ensino no Brasil, sendo que seus pontos principais reformularam vários pontos, sendo
alguns deles: o ensino profissional passa a ser de nível médio, e o ingresso nas escolas
industriais passam a exigir a partir deste momento exames admissionais. Enquanto em 1942, a
partir do Decreto nº4.127 de 25 de fevereiro, as então Escolas de Aprendizes e Artífices
passam a ser chamadas de Escolas Industriais e Técnicas, oferecendo agora uma formação
profissional equivalente ao nível secundário – uma vez que a partir do destacado ano, temos
de forma legal e institucionalizada o processo de funcionamento conjunto do ensino industrial
com a estrutura do ensino do país em si, levando em conta que os alunos que ganhavam a
certificação de conclusão técnica estavam autorizados para tentar ingressar em uma instituição
de ensino superior em um curso que se aproximasse ou equivalesse ao da sua formação
técnica anterior (BRASIL, 2009; ALMEIDA 2011).
Apenas no ano de 1959 (ano esse em que a educação foi contemplada com de 3,4% do
total de investimentos previstos pelo Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek) as
Escolas Industriais e Técnicas passam a ser instituições com administração indireta, mas com
personalidade jurídica própria – sem que para isso deixem de desempenhar funções do estado
de forma menos centralizada, as conhecidas autarquias, todavia, agora assumem o nome de
Escolas Técnicas Federais, adquirindo características de autonomia em seu processo didático
e gestor (ALMEIDA, 2011; BRASIL, 2014).
Foi o documento da LDB 5.562 de 11 de agosto de 1971 que tornou os currículos do
segundo grau de forma compulsória, em técnico-profissional – visando a formação de
técnicos em regime de urgência. Detalhe que se faz necessário pontuar é que com a
implantação de novos cursos técnicos as matriculas aumentam consideravelmente neste
período. Sete anos depois, no ano de 1978 as Escolas Técnicas Federais do Paraná, Minas
Gerais e Rio de Janeiro passam a ser Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs),
outorgando a estas instituições a função de formar engenheiros de operação e tecnólogos.
Essa mudança não ficou restrita apenas à estas três Escolas Técnicas Federais, mas as outras
ETFs passaram a ser CEFETs anos mais tarde.
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Passados dezesseis anos com a Lei nº 8.948 de 8 de dezembro de 1994, as Escolas
Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais passam a ser Centros Federais de
Educação Tecnológica (os CEFETs) nas outras partes do país. Essas mudanças ocorrem
mediante decretos específicos à cada instituição, uma vez que isso visa considerar as
instalações físicas, laboratórios e equipamentos peculiares à cada local para seu
funcionamento adequado (ALMEIDA, 2011; BRASIL, 2014).
A partir de um estudo publicado por Policarpo (2013), apreendemos sobre mais
algumas transformações educacionais, as quais ocorreram entre os anos de 1994 e 2008,
sendo duas significativas para ser mais exato; primeiro temos a criação dos já expostos
Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) no Governo Fernando Henrique,
enquanto logo após temos a criação dos Institutos Federais (IF) no Governo Lula, sendo que
cada qual carrega suas peculiaridades atreladas tanto ao plano de governo quanto aos
objetivos que cada um intentava para seu tempo.
Anos mais tarde, 2007 para sermos mais precisos, temos uma nova política, ou
instrumento de tal, denominada de Plano de Desenvolvimento da Educação, a qual nos pontua
o que compreendem por missão ou objetivo do Instituto, nos orientando melhor acerca de
suas delineações. Quanto a sua missão, o PDE define que (2007, p.31):
A missão do Instituto no que se refere à educação e trabalho se resume em “ofertar
educação profissional e tecnológica, como processo educativo e investigativo, em
todos os níveis e modalidades, sobretudo de nível médio; orientar a oferta de cursos
em sintonia com a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos locais.

Vejamos que no trecho citado, na primeira linha o documento expõe educação e
trabalho de forma conjunta, explicitando seu caráter formativo para o mercado, todavia, este
já não mais apenas com conceitos de mão de obra, uma vez que temos já objetivos de caráter
educativo processual e investigativo (o que lhe confere maiores interesses quanto aos aspectos
pedagógicos, denotando esse distanciamento daqueles objetivos iniciais das Escolas de
Artífices).
O Plano de Aceleração de Desenvolvimento (programa o qual tem por bases ações
amplas e inúmeras na área do setor educacional), tem em seu conteúdo pontos mestres os
quais provocam para o crescimento da rede, sendo que um dos principais está então na criação
de fato dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (os agora conhecidos IFs),
mas abrangendo desde a educação básica até a superior (POLICARPO, 2013).

3638

A partir dos autores expostos, entende-se então que a educação dentro das referidas
instituições é calcada em interesses políticos de uma época em que o país tinha urgência de
mão de obra.
Assim, os sujeitos escolhidos para participação nessa pesquisa, são professores de
Educação Física dos atuais Institutos Federais da Baixada Cuiabana, levando em consideração
a peculiaridade histórica e política das referidas instituições de ensino, que acreditamos poder
influenciar na concepção de Formação Continuada dos professores.

2 Da necessidade de uma formação inicial

Ao trazer informações quanto a Formação Inicial, não poderíamos deixar de lado um
conceito que nos guiasse quanto a terminologia, sendo que para tal nos reportamos ao
conceito apresentado por Batista (2015, p.29), a qual nos diz que:
A formação inicial é a etapa de preparação do acadêmico para a qualificação do
exercício inicial da profissão. Logo, este é o período em que o futuro professor
adquire os conhecimentos prévios, tanto pedagógicos quanto científicos, que
possibilitarão o desenvolvimento de competências necessárias para enfrentar a
carreira docente, adquirindo assim, saberes indispensáveis para a sua atuação.

Neste sentido, pressupomos que a formação inicial é de fato uma etapa que não apenas
(re)constrói conceitos, saberes e identidade dos sujeitos futuros professores, mas que também
lhes marcam acerca de suas percepções quanto as realidades que estes serão inseridos.
Ao nos inserirmos nessa investigação, não há como negligenciarmos o fato de que
para compreendermos o agora, é preciso compreender o antes, uma vez que ao dizer que há
fragilidades e insatisfações quanto a formação de professores, precisamos vislumbrar também
que “não perceber um conflito pode significar que não se problematiza a situação ou sua
forma de pensar sobre ela, o que dificulta a construção da docência” (MASSABANI, 2011,
p.799), sendo esses alguns dos pressupostos que nos norteiam e nos fazem entender que o
campo de formação docente está para além de aspectos simples e desprovidos de
complexidade formativa.
Nesse viés, tangente aos momentos de mudança e percepção da educação, Dalmas
(2008, p.14 e 15) assevera que
Com a formatação do modo de produção capitalista, foram criados diferentes
mecanismos e instituições com objetivos de perpetuar sua ideologia e suas formas de
organização. A educação foi bastante influenciada pelo modo de produção,
incorporando elementos de organização fabril, o que levou a fragmentação do
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conhecimento, a disciplinaridade, a departamentalização e a formação de projetos
educacionais distintos para diferentes colocações no trabalho.

A partir do trecho supracitado, compreendemos que os contextos históricos ou
contextos de realidades são orientativos de diversos caminhos quanto aos embasamentos e
formas de atuação profissional dos sujeitos que neles se inserem. Um modo de mercado de
trabalho vigente, parece então (nos reportando ao autor) ser presente nos aspectos de
exigências que permeiam a educação, principalmente se voltamos os olhos para a década de
1970 e 1980, nas quais a formação inicial de professores passou a ganhar mais atenção para
pesquisadores da área da Educação.
Bisinotto e Cecílo (2010, p. 121) nos dizem que “as concepções da formação de
professores são variadas, o que exige o conhecimento sobre os diferentes sentidos e
importâncias designadas a um docente”, assim sendo, não investigar esses parâmetros de
entendimento de formação bem como suas atribuições pós formação, pode se apresentar como
um problema quando apreendemos os sujeitos em formação como peças da transformação que
os cursos de formação têm por objetivo.
Faz-se notar que a ação de refletir os aspectos da profissão docente estende-se para um
entendimento do espaço (locais, acessos) e tempo (contextos) dos sujeitos que nestes se fazem
(docentes), uma vez que essas peculiaridades explicitam a maneira de ser e fazer a docência
(BOLZAN e colaboradores, 2017).
De acordo com Batista (2015, p.20):
Até um tempo atrás pressupunha-se que a graduação era o suficiente para preparar
um professor para atuar profissionalmente, tornando-o detentor de um conhecimento
necessário para a subsistência do saber. Hoje a situação é diferente.

Ou seja, se o cenário está mudando, não é de se estranhar que atualmente tenhamos
uma atenção para os estudos acerca da Formação Continuada, justamente por compreender,
de acordo com a autora, que a graduação (formação inicial) parece não ser mais o suficiente
para que o sujeito esteja “acabado” quanto ao ser e fazer a docência.

3 Da necessidade de uma formação continuada
Apreendemos com os expostos que para o desenvolvimento profissional se dar com
êxito é preciso estar entremeado por conflitos para que suas nuances sejam explicitadas
através das reflexões da prática docente (MASSABANI, 2011).
Assim, assimila-se que com uma abertura para debates acerca das concepções e
funções da área, os sujeitos desses espaços acabam tendo que se ver envoltos em uma
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necessidade em sair da zona de conforto, trazendo à tona possibilidades de novas perspectivas
de suas atuações pedagógicas. Como já vimos que a formação inicial possui um fator
preponderante para a construção identitária, não é de se espantar que os autores nos venham
chamando atenção para o amanhã, sendo este um campo de incertezas para seus sujeitos.
Deste modo, Imbernón (2010, p.11) nos diz que
Nos últimos tempos, questionaram-se muitos aspectos da educação que, até o
momento, eram considerados intocáveis. Vimos como se questionou o
conhecimento nocional e imutável das ciências como substrato da educação e houve
uma abertura para outras concepções em que a rápida obsolescência e a incerteza
tem um papel importante.

“Pensar em formação de professores é pensar em uma formação complexa e
multifacetada, pois existem várias conceituações e pouco consenso no que diz respeito às suas
dimensões” (BATISTA, 2015, p.45). Para tanto, provoca-nos tais perspectivas que estar
envolto em uma rede complexa de conceituações que venham a divergir entre si não é de um
todo ruim, uma vez que esses conflitos corroboram a partir dos autores expostos os aspectos
da incerteza. “Esse enfoque de conotações críticas exige uma nova proposta na formação do
professor que consiste em levar em conta o meio, o grupo, a instituição, a comunidade [...] e
atitudes do professorado” (IMBERNÓN, 2010, p.42).
“Essa situação reforça o entendimento de que, na lógica das práticas, mais interfere os
mecanismos culturais apreendidos no processo amplo de socialização do que os contributos
teóricos meramente absorvidos no processo de formação” (FRANCO, 2008, p.114), ou seja,
infere-se que a formação está para muito além de um reconhecimento de fórmulas
demasiadamente pragmáticas, fazendo com que os professores tenham em mão um „manual
do professorado‟, todavia, o processo formativo contínuo deve trazer-lhes uma ambiência que
não os exima de sua responsabilidade de organizador de sua prática docente, mobilizando
saberes para a transformação do que for necessário em suas ações pedagógicas.
Os professores possuem seu papel fundamental na transformação, criação e
desenvolvimento tanto dos processos curriculares quanto da dinâmica organizacional dos
projetos educacionais que estejam inseridos das mais variadas formas de trabalho pedagógico,
contudo, se não houver um reconhecimento do sujeito professor como autores e parceiros das
instituições que atuem, acaba por resultar em uma não transformação da qualidade social
(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999), neste sentdo Imbernón (2010, p.72) pontua que
[...] não podemos entender a formação permanente apenas como atualização
científica, pedagógica e cultural, e sim sobretudo como a descoberta da teoria para
organizá-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se preciso. Trata-se de remover o
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sentido pedagógico comum e recompor o equilíbrio entre os esquemas práticos e os
esquemas teóricos que os sustentam.

Com os expostos é explicitado que tal como os sujeitos alunos escolares, os
conhecimentos a serem mobilizados por parte dos professores também devem ter sentido para
estes, todavia, com um agravante, o da necessidade de (re)ver suas perspectivas a fim de
problematizar e trazer soluções quanto suas realidades, sendo esses aspectos fatores
intervenientes do processo identitário do sujeito processor, processo este que é formulado e
pensado nas possibilidades de formação continuada.

4 Da concepção de formação continuada
O questionário respondido pelos sujeitos da pesquisa, comportava a pergunta “O que
você entende por Formação Continuada?”. Tendo em vista a rica e complexa resultante de
dados, optou-se então por um quadro de respostas destes para que pudéssemos ter uma melhor
visualização de suas concepções.

SUJEITOS
A1

A2
A3
B1

B2
C1

C2

CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
“Além dos cursos de atualização de curta duração, simpósios, congressos, cursos Lato e
Stricto Sensu, o professor deve pesquisar, estudar e refletir sobre sua própria prática,
compartilhando com seus pares tais conhecimentos e reflexões, tanto para suprir deficiências
na formação inicial, quanto para acompanhar e fazer parte das mudanças que acontecem
cotidianamente. ”
“Oportunidade do profissional se atualizar, ampliar seus conhecimentos, realizar trocas de
informações.”
“É a continuidade dos conhecimentos para melhor ser como profissional e como transmissor
de conhecimento”
“Processo permanente e contínuo de aperfeiçoamento profissional e pessoal, para ampliar e
aprofundar os saberes necessários à docência ao longo da vida profissional e promover ações
efetivas de aprendizagens significativas. ”
Toda formação subsequente a graduação básica
“A formação continuada é uma reflexão crítica que deve ocorrer constantemente durante a
prática pedagógica, devendo também ser completada através da realização de atividades
específicas de atualização e de inovação de estratégias para o aperfeiçoamento das ações no
campo educacional. ”
“O processo de contínuo estudo na área de atuação.”
Fonte: Elaborado pelos autores

Já em meados da década de 1980, o país passou a ter uma constante movimentação
para a ruptura dos aspectos tecnicistas que permeavam a Educação, sendo que por
consequência desta, um grande debate que se espalhava pelo país resultava em novos olhares
para a as concepções que compunham a formação profissional e docente do país, trazendo em
evidência a necessidade de (re)formulações acerca dos cursos de formação de profissionais e
de docentes (ALMEIDA, 2011; POLICARPO, 2011). Deste modo, uma nova percepção de
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cunho emancipador passa então a ganhar destaque nos cursos de formação, o que levou os
debates educacionais a superar (ou ao menos tentar) a dicotomização entre formações
“generalistas” e “especialistas”, voltando-se então para a necessidade da democratização dos
saberes, de forma que a formação fosse lastreada por um amplo espectro, independentemente
de ser de caráter inicial ou continuado (ALMEIDA, 2011; POLICARPO, 2013).
Tendo isso exposto, apreende-se que a complexidade das (re)significações e os
imbricamentos que envolvem o processo formativo de docentes está atrelada não apenas a
“significados” mas também a ações que os sujeitos tomam por meio destas, o que exige
sensibilidade em compreender que os ambientes que estes estão inseridos são dotados de
características que parecem interferir nas concepções e percepções.
Ao analisar a resposta do sujeito A1, observa-se que a mesma vai de encontro com
concepção apresentada anteriormente, para tanto este nos diz que
“Além dos cursos de atualização de curta duração, simpósios, congressos, cursos
Lato e Stricto Sensu, o professor deve pesquisar, estudar e refletir sobre sua própria
prática, compartilhando com seus pares tais conhecimentos e reflexões, tanto para
suprir deficiências na formação inicial, quanto para acompanhar e fazer parte das
mudanças que acontecem cotidianamente.”

É basilar compreender que o espaço de formação do professor é a escola, tal como o
conteúdo se dará a partir de sua prática educativa, esses aspectos mostram-se inerentes as
práticas de produção de saberes dos sujeitos docentes, entretanto, nos embasamos em
Imbernón (2010, p.72) o qual faz uso do termo Formação Permanente e quanto a esta assevera
que
“Dizíamos antes que já não podemos entender a formação permanente apenas como
atualização cientifica, pedagógica e cultural do professor, e sim sobretudo como a
descoberta da teoria para organizá-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se
preciso”

Vejamos, pois, que o autor supracitado corrobora com o exposto de Di Giorgi e
colaboradores (2010) quanto ao percurso de problematização e sistematização dos
conhecimentos, colocando em voga a necessidade de compreender os trajetos e peculiaridades
que envolve a continuidade da aprendizagem, sem que esta esteja despida da necessidade de
reflexão para transformação da realidade que estejam inseridos. Para tanto, vejamos a resposta
dos sujeitos B1 e C1 ao dizerem que
“A formação continuada é uma reflexão crítica que deve ocorrer constantemente
durante a prática pedagógica, devendo também ser completada através da realização
de atividades específicas de atualização e de inovação de estratégias para o
aperfeiçoamento das ações no campo educacional.”
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“Processo permanente e contínuo de aperfeiçoamento profissional e pessoal, para
ampliar e aprofundar os saberes necessários à docência ao longo da vida profissional
e promover ações efetivas de aprendizagens significativas. ” (Sujeito B1)

O sujeito apresentado perece reconhecer que os conhecimentos adquiridos nas
atividades de especialização devem refletir em mudanças em sua prática pedagógica, uma vez
que este pontua que o aperfeiçoamento deve estar atrelado a estratégias que visem a melhoria
nas ações do campo educacional. Neste sentido,
Para que essas mudanças advindas de uma formação que visa a transformação e
(re)significação das práticas se torne cada vez mais consolidada - é necessário que haja um
distanciamento por parte dos sujeitos em sua formação inicial de fórmulas e concepções que
lhes atrelem a uma formação de cunho acrítico. Assim, Imbernón, (2010), destaca que através
de sua formação permanente, os sujeitos podem perceber com maiores subsídios os problemas
da realidade em que estão inseridos, assim, tange a isso o Sujeito A2, o qual pontua que vê na
Formação Continuada a
Oportunidade do profissional se atualizar, ampliar seus conhecimentos, realizar
trocas de informações.

Tem-se na formação de professores a multifacetação de suas ações, concepções e
valores, assim sendo, a apreensão dos conflitos que permeiam suas realidades e construções
desta também acabam por apresentar um cabedal de pressupostos que não se finda em uma
simples resposta do que é ser um professor reflexivo. Partindo do exposto, o sujeito A3
aponta que em sua concepção a Formação Continuada é
É a continuidade dos conhecimentos para melhor ser como profissional e como
transmissor de conhecimento

Dessa maneira, atrelar a Formação Continuada a aspectos técnicos formativos não
poderia ser posta como equivocada considerando os que estes compõem o processo, contudo,
nos chama a atenção enxergar o professor como transmissor de conhecimento. Assim, a
resposta nos provoca algumas indagações como: (a) este sujeito enxerga o docente apenas
como aquele que transmite algo? (b) estaria esse sujeito ciente da não mais centralidade
pedagógica no docente e sim no aluno? (c) seria a expressão que tão logo veio à sua mente no
momento de responder? Se sim, nos sentimos mais provocados ainda a entender, contudo, não
pudemos dar olhares mais aprofundados para essa resposta a partir do termo pelo foco da
pesquisa.
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Percebamos, pois, que dos sujeitos que responderam ao questionário, três
apresentaram à formação continuada percepções atreladas aos aspectos verticalizados, ou seja,
a formação técnica de seu percurso docente, uma vez que estes a concebem como sendo
Toda formação subsequente a graduação básica (Sujeito B2).
O processo de contínuo estudo na área de atuação (Sujeito C2).

Pimenta (2005) já assevera sobre o quanto uma prática pela simples prática sem um
processo reflexivo, poderá resultar em uma perspectiva ilusória de que há uma dicotomização
entre teoria e prática. Pressupondo-se então que se esta compreensão não está implícita nas
ações pedagógicas dos docentes, talvez os conhecimentos adquiridos (sejam eles científicos
ou culturais), possivelmente não serão de grande fator transformador da realidade que estejam
envoltos. E, de encontro com o apresentado, Imbernón (2010, p.41) pontua que
[...] na formação do profissional da educação é mais importante centrar a atenção em
como os professores elaboram a informação pedagógica de que dispõem e os dados
que observam nas situações da docência, e em como essa elaboração ou
processamento de informações se projeta sobre os planos de ação da docência em
seu desenvolvimento prático.

Nota-se então que a formação continuada não deve estar atrelada apenas a aquisição
de conhecimentos científicos, uma vez que estes devem fazer sentido para as realidades que
venham a ser transpostos, exigindo do docente que assuma a responsabilidade de suas ações e
prática pedagógica, sendo que esta apenas resulta em saberes pedagógicos com a
transformação, compartilhamento e reflexão dos problemas e soluções necessárias para os
ambientes que estejam inseridos (LIMA ,PIMENTA, 2006; PIMENTA, 1996).

5 Considerações finais
A compreensão de que a formação continuada envolve a obtenção de cursos,
especializações e correlatos – não é de um todo equivocada, todavia, este estudo não visa
negar a importância desses aspectos formativos mas sim pontuar que esse processo não se
finda com a aquisição de diplomas de especialista, mestre ou doutor. A formação técnica
pauta-se em uma verticalização necessária, inclusive, para o plano de carreiras do professor,
entretanto, em sua horizontalidade é que nos embasamos para que a percepção de uma
formação a qual não se restrinja a aspectos acadêmicos sejam transpostos para olhares que
estejam imbuídos de significados acerca desse percurso, sendo esse o olhar possível de ser
apreendido pelas respostas apreendida dos participantes da pesquisa.
Olhar para a formação dos sujeitos docentes implica também em repensarmos aquela
que tivemos para que pudéssemos hoje traçar as ações que julgamos coerentes com as
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múltiplas realidades que nos inserimos, dessa forma, a de sensibilidade com as concepções
dos participantes é necessária, assumindo o rigor da mudança para o que faremos e
produziremos no amanhã.
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Resumo
O presente relato contempla uma reflexão acerca do processo de formação permanente realizado pelo Centro de
Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro) de Primavera do Leste/MT, com a
Coordenação Pedagógica deste polo, no ano de 2017. Para esta discussão foi necessário uma delimitação
temática, visando a possibilidade de análise do movimento formativo estabelecido com os profissionais das
escolas de educação básica dos municípios atendidos. Por entender a relevância do trabalho desenvolvido, este
texto tem por objetivo publicizar uma experiência formativa com estes profissionais pautada no diálogo e
reflexão sobre a função formativa do coordenador e o cotidiano escolar. O relato crítico e reflexivo partiu de
documentos produzidos no decorrer da formação, quais sejam: o projeto de formação de gestores escolares, o
aspecto da formação permanente constante no instrumento diagnóstico inicial, avaliações dos encontros e
registros em atas, além de aportes teóricos com referenciais de PLACCO (2012), VASCONCELLOS (2002),
CARVALHO (2017) e FREIRE (1997). As participações analisadas proporcionaram o aprofundamento teórico e
a compreensão do processo formativo, enquanto ação formadora.
Palavras-chave: Coordenação pedagógica. Formação permanente. Cotidiano escolar.

1 Introdução

Com o intuito de situar o contexto de produção do presente trabalho apresentamos o
Cefapro, instituição responsável pela implementação das políticas de formação
permanente do Estado de Mato Grosso, que está situado em quinze regiões/polos, para
atendimento a todas as escolas de educação básica, da rede estadual em parceria com as
secretarias municipais. A cada gestão governamental surge uma nova organização dos
processos formativos a serem desencadeados pelo Cefapro, que no caso de Primavera do
Leste, compreende os municípios do entorno com um total de quarenta escolas sendo
urbanas, do campo e indígenas.
No ano de 2017, o processo formativo esteve orientado pelo Programa PróEscolas 13, do qual faz parte o Pró-Escolas Formação no Cefapro (PEFC), que dentre as
diversas ações se encontra a formação com gestores escolares a ser desenvolvida com
assessores pedagógicos, direção escolar e coordenação pedagógica. O projeto neste ano
atendeu a todos, porém aqui o recorte envolve apenas a coordenação pedagógica, por ser
13

Programa Pró-Escolas, este estruturado nos seguintes eixos: Pró-Escolas Ensino, Pró-Escolas Inovação, PróEscolas Infraestrutura e Pró-Escolas Esportes e Lazer. O eixo Pró-Escolas Ensino abrange todas as atividades
relacionadas ao cotidiano escolar e que estão ligados diretamente a prática pedagógica. Portanto, compreende a
formação permanente, que é imprescindível para que os profissionais da educação acompanhem as constantes
transformações que ocorrem na sociedade e no âmbito das relações escolares. Portanto, o eixo Pró- Escola
Ensino desdobra-se também no Programa Pró-Escolas Formação (PEF) (MATO GROSSO, 2017, p. 2).
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o maior público a que as autoras estiveram à frente nos encontros e nas mediações, do
total quarenta e nove participantes eram professores na função. O projeto organizado pela
gestão do Cefapro, com a participação dos professores formadores, compreendeu um total de
setenta e duas horas, distribuídas em toda região. Os encontros foram realizados nos
municípios com momentos presenciais e carga horária à distância, com o intuito de
proporcionar uma aproximação entre teoria e prática. Na formação foram utilizadas
estratégias diversas, contemplando leitura prévia, estudos coletivos, diálogos e relatos de
experiência que proporcionaram a reflexão crítica da prática educativa, enquanto ação
formadora.
Após esta breve contextualização, cabe ressaltar a importância deste olhar para a função
da coordenação pedagógica, pois, suas possibilidades e desafios no cotidiano escolar são o
mote para pesquisas e produções de inúmeros autores como Placco (2012), Vasconcellos
(2002), Carvalho (2017), dentre outros. Sendo assim, este texto propõe colaborar com as
reflexões acerca do assunto e objetiva publicizar uma experiência formativa com a
coordenação pedagógica pautada no diálogo e reflexão sobre a função.
Este trabalho tem como suporte os documentos produzidos no decorrer da formação,
quais sejam: o projeto de formação de gestores escolares, o instrumento diagnóstico inicial, as
avaliações dos encontros e registros em atas, bem como a utilização de textos que foram
estudados, além da base teórica pautada em Freire (1997), pela sua defesa em torno de uma
educação que se pretende libertadora, comprometida com a formação crítica do sujeito,
condições que compreendemos fazer parte da ação pedagógica da coordenação no cotidiano
da escola.
2 A teoria e a prática no processo formativo

O referido processo formativo se deu em torno de diversas temáticas para contemplar o
cotidiano escolar e a função da coordenação pedagógica que está envolta em aspectos de
organização da instituição, que conforme Vasconcellos (2002, p.85), “envolve questões de
currículo, construção do conhecimento, aprendizagem, relações interpessoais, ética,
disciplina, avaliação da aprendizagem, relacionamento com a comunidade, recursos didáticos,
etc.”. Todas estas dimensões encerram uma realidade complexa para a coordenação
pedagógica, que ao tentar atender todas as questões do seu dia a dia, priorizam algumas
emergenciais e deixam outras que são de igual ou maior importância. Placco (2012, p.47),
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colabora com esta discussão e diz que no contexto da função, “suas intencionalidades e seus
propósitos são frustrados e suas circunstâncias o fazem responder à situação do momento,
“apagando incêndios” em vez de construir e reconstruir esse cotidiano” (grifo da autora). O
planejamento do cotidiano da coordenação pedagógica é amplamente discutido por esta autora
e foi o mote principal do processo formativo, devido à complexidade enfrentada pelos
mesmos. Dentre as dimensões que envolvem o dia a dia deste profissional, destacamos o
processo de formação permanente pela sua importância na práxis.
Ao contemplar o diagnóstico inicial, com o total de vinte e oito coordenadores
pedagógicos (CP) respondentes, realizado no começo da formação, buscou-se compreender
quais dificuldades envolvem o planejamento da formação permanente, com a seguinte
situação: “Diante da necessidade de relacionar os momentos de formação referente às
questões teóricas e práticas e às ações de intervenção junto aos estudantes, quais são as
dificuldades em diagnosticar as necessidades formativas dos professores? ”.
Do total das participações, optou-se em agrupá-las por aproximação conceitual: o
primeiro corresponde a um grupo de três pessoas, que ainda estavam em fase de construção
do diagnóstico formativo e, por essa razão, em processo de identificação de possíveis
dificuldades; o segundo, dezessete pessoas, cujos respondentes apontaram as dificuldades, as
quais puderam ser subdivididas em tempo para acompanhamento e resistências à formação; o
terceiro grupo, quatro pessoas, citaram temáticas formativas; e por último, também quatro
pessoas, não responderam a questão.
De acordo com a classificação estabelecida pelas autoras, a coordenação pedagógica14
ao citar a dificuldade de diagnosticar as necessidades formativas dos professores, argumentou
o fator tempo disponível para acompanhamento do trabalho docente, ao afirmar: CP1 - talvez
o pouco tempo em trabalhar/auxiliar alguns professores, porque são nestes momentos que
percebe-se a dificuldade e também podemos ajudá-los a sanar as dúvidas; CP2 - esse
diagnóstico depende do tempo para acompanhamento dos professores, principalmente em
suas horas atividades, mas infelizmente, nosso tempo é curto. Tais afirmações direcionam a
necessidade de organizar a rotina do trabalho da coordenação pedagógica, com objetivo de
orientar/acompanhar os professores. Placco (2012), contribui neste ponto ao afirmar que é
necessário identificar o que pode ser melhorado no seu planejamento para otimização do
tempo.

14

Houve adequação nas produções escritas, sem alteração no sentido do texto.
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Ainda na análise das respostas nas quais as dificuldades foram apontadas na perspectiva
da resistência à formação permanente, obtivemos as seguintes afirmações: CP3: a maioria
dos professores pensam serem donos de vastos conhecimentos e por isso não gostam de expor
suas necessidades formativas, pois julgam a formação permanente uma perda de tempo;
CP4: apresentam resistência em buscar conteúdos relacionados às temáticas. Os professores
não concordam que a formação deve partir deles próprios; CP5: professores que não
aceitam mudanças. Essas declarações evidenciam desafios à coordenação pedagógica em
sensibilizar os pares sobre a importância da formação permanente, bem como do
planejamento dos encontros formativos, para que os mesmos façam correlação ao contexto
escolar e oportunizem desenvolver intervenções nas ações educativas.
A formação permanente desenvolvida na escola tem em sua concepção o caráter
transformador da prática educativa. A resistência à mudança, presente nas falas da
coordenação pedagógica e discutida por Vasconcellos (2002), tem a ver com o poder e o
querer do sujeito e são aspectos históricos, espaço de autonomia do profissional que precisa
ser considerado pelo coordenador pedagógico.
Há que se considerar ainda que os demais participantes responderam o questionamento
apresentando possíveis temáticas para estudos, sem citar quais as dificuldades encontradas
para diagnosticá-las junto aos professores, além do mais, outros não consideraram a questão,
deixando-a sem resposta. Este aspecto é relevante uma vez que os professores ocupantes da
função terão como uma das atribuições o desenvolvimento da formação permanente na
unidade escolar, dentre outras dimensões

[...] compreende-se que a sua prática deve estar cingida ao pressuposto da
pedagogia, enquanto instrumento fundante da mediação do processo de formação
permanente, da ordenação do Projeto político pedagógico e dinamização do
currículo centrado na escola, visando o desenvolvimento da prática educativa e
ensino-aprendizagem de melhor qualidade no cotidiano da sala de aula
(CARVALHO, 2017, p.116).

Dada a importância da atuação da coordenação pedagógica no contexto da escola, estas
questões não podem ser desconsideradas, uma vez que conforme o autor, a ação destes
profissionais é considerada uma práxis, “ação transformadora da prática pedagógica na
escola” (p.116).
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2.1 O planejamento do cotidiano da coordenação pedagógica

As dificuldades de planejamento para a formação permanente, a falta de tempo, o não
atendimento ao professor em suas horas atividades mostram a fragilidade com que a
coordenação pedagógica inicia as atividades do ano letivo. Sendo assim, toma-se na sequência
deste relato o cotidiano destes profissionais, no qual inclui a elaboração de uma agenda
semanal de ações, conforme Placco (2012) apud Matus (1991), que traz o planejamento
pautado em “Importâncias – Rotinas – Urgências – Pausas” sendo estas uma categorização de
atividades a serem organizadas.

Dado que o trabalho do (a) coordenador (a) pedagógico-educacional visa ao melhor
planejamento possível das atividades escolares, faz-se necessário que ele (a) seja
capaz de analisar suas ações, no dia a dia, identificando quais aspectos - e em que
medida – podem e devem ser aperfeiçoados ou organizados melhor (PLACCO,
2012, p.48).

O encontro planejado com esta temática se deu inicialmente com uma discussão
conceitual baseada no texto de Placco (2012) “O coordenador pedagógico no confronto com o
cotidiano da escola”, em seguida foi realizada uma atividade em grupo para classificar as
ações desenvolvidas pela coordenação pedagógica de acordo com as categorias citadas e na
sequência uma socialização no coletivo.
Posteriormente, divididos por escolas, iniciaram um planejamento a ser desenvolvido ao
longo da semana, resguardando percentuais para cada categoria: Importâncias, Rotinas,
Urgências e Pausas. Esta proposta previa que a coordenação pedagógica adotasse uma agenda
de trabalho, orientada por este planejamento, e socializassem a experiência no próximo
encontro, considerando o que conseguiram e o que não conseguiram realizar, e por quais
motivos.
Ao final do encontro, em uma avaliação por escrito, os participantes deixaram as
primeiras impressões da proposição e se manifestaram por meio dos conceitos: “Que bom,
Que pena, Que tal”. Em relação ao primeiro conceito destacaram: CP1 – O encontro me
subsidiou com ideias que eu posso adotar na minha prática para dinamizar meu trabalho
enquanto coordenadora. Achei o máximo a ideia das categorias que caracterizam nossas
ações; CP2 – Foi este diálogo de hoje, onde pudemos compartilhar e refletir um pouco mais
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sobre nosso fazer pedagógico; CP3 – Me ajudou a repensar na organização do meu trabalho
no dia a dia; CP4 – As reflexões disseram respeito às práticas e não somente ao bojo teórico;
CP5 – A tarde foi muito produtiva principalmente em nos alertar a importância de
planejarmos; CP6 – Este material de apoio aos coordenadores que colabora com a rotina da
escola.
As impressões dos participantes deu-nos a grata satisfação que o processo formativo,
pensado neste movimento dialético entre teoria e prática, possibilita a reflexão do trabalho
desenvolvido pela coordenação pedagógica subsidiando-os teoricamente para rever suas
ações, nas palavras de Freire (1997, p.11), “pensar a prática através de que se vai
reconhecendo a teoria nela embutida”.
Ao se manifestarem no item “Que pena”, afirmaram: CP1 - Que poderia ser também
para os gestores (diretores) e também o tempo que acaba sendo pouco; CP2 – Que eu não
tinha esses conhecimentos antes; CP3 – Que pena que só iniciamos agora esse trabalho; CP4
– Que o nosso tempo foi limitado, não possibilitando aprofundar mais alguns pontos; CP5 –
Que ainda temos que nos conscientizar e não temos tempo para estudar. Que temos pouco
tempo para essas discussões; CP6 – Deixar de fazer algo por não ter anotado ou feito um
cronograma.
Neste item mostram o quanto valorizam os momentos formativos, no anseio de que
houvesse uma ampliação na participação de outros gestores, não presentes naquele momento.
E trazem novamente o fator tempo como uma das dificuldades enfrentadas, neste caso nos
leva a necessidade de repensar a organização dos encontros, pela riqueza de detalhes a ser
discutida e compartilhada entre os pares. E principalmente, o despertar para a necessidade de
planejar as ações, colocando as prioridades, estabelecendo rotinas e cronogramas, evitando
assim o fazer cotidiano baseado em “apagar incêndios” como alertado por Placco (2012).
Ao avaliarem no conceito “Que tal”, manifestaram que: CP1 – A formação acontecer
com frequência para nos fortalecer nos embates diários; CP2 – Se o próximo encontro fosse
o dia inteiro; CP3 – No próximo encontro apresentar mais sugestões de práticas para
desenvolver nas nossas rotinas; CP4 – Fazer formações também com os professores para
facilitar o caminhar no dia a dia; CP5 – Se tivéssemos outros encontros onde pudéssemos
partilhar mais nossas experiências; CP6 – Continuarmos os encontros mensalmente para nos
fortalecer e sentir mais segurança no nosso trabalho.
Estas afirmações nos remetem a analisar a importância da formação para a ação da
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coordenação pedagógica, que proporciona a avaliação e o aprofundamento teórico associado à
prática, o compartilhamento de experiências nos momentos coletivos, assim como, sugestões
para continuidade e ampliação de público e tempo de formação, são dimensões que mostram o
quanto valorizam estes momentos formativos e comungam com a ideia de Freire (1997, p.
11), de que [...] “toda prática coloca a seus sujeitos, de um lado, sua programação, de outro,
sua avaliação permanente”.

2.2 O planejamento na prática

Ao retomar o encontro presencial, conforme exposto anteriormente, os profissionais
trouxeram para socializar as suas experiências com a agenda proposta. De acordo com o CP1não conseguiu dialogar com os colegas de coordenação para elaborar o planejamento; CP2
– citou as dificuldades em estabelecer os percentuais de atividades, percebendo que nem
sempre concentra as ações no acompanhamento pedagógico; CP3 – nos primeiros dias a
equipe conseguiu, porém com as “urgências” que apareceram acabaram não conseguindo
cumprir a agenda; Os demais participantes relataram que conseguiram desenvolver
parcialmente os planejamentos, enquanto que outros não executaram o planejado ou sentiram
dificuldades em estabelecer rotinas.
Estas evidências são fundamentais para analisar a necessidade de continuidade do
processo formativo, sendo este capaz de possibilitar a mudança, mas que não é linear e está
ancorado na contradição presente no cotidiano escolar, ou seja, “se funda na experiência de
viver a tensão dialética entre teoria e prática”, FREIRE (1997, p. 11), assim como na
constituição do profissional, enquanto sujeito em formação permanente, fundada na efetiva
análise crítica de sua prática.

3 Algumas considerações

As contribuições provenientes deste movimento reflexivo em torno da formação com a
coordenação pedagógica do polo, demonstraram como os profissionais consideram o processo
formativo relevante para o desempenho da função. Dada sua importância proporciona
fortalecimento, uma vez que ao retornar para o ambiente de trabalho, conseguem refletir
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acerca dos caminhos teóricos percorridos e das adaptações necessárias para o contexto da
escola.
A ampliação do movimento formativo em todos os municípios com a coordenação
pedagógica e os diversos educadores da escola, tendo em vista a percepção dos sujeitos da
prática educativa sobre o papel da coordenação pedagógica, se faz necessário enquanto
demanda formativa a ser fortalecida no plano de ação do Cefapro, como instituição
responsável pela formação permanente dos profissionais da escola, visando a melhoria do
processo educativo no polo.
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DE PROFESSOR PARA PROFESSOR: A EXPERIÊNCIA DE
PEDAGOGAS NA IV JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO
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Lucimar do Nascimento Cardoso (PPGECM - UNEMAT) - lucy.quimat27@gmail.com
Sônia Mara Rogoski (SEDUC - MT) - smrogoski@gmail.com
Resumo:
A formação docente tem recebido muita atenção de estudos, provavelmente porque no desenvolvimento das
práticas educativas muitas vezes não se consiga o resultado esperado com um número considerado de alunos. A
proposta da referida formação foi subsidiar e ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem dos alunos da
rede pública de ensino, na perspectiva dos profissionais ressignificarem sua práxis pedagógica por meio da
ludicidade articulando com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sem dúvida, as atividades lúdicas nos
revelam o significado mais profundo quando compreendemos a relação existente entre ela e o processo de
desenvolvimento global do sujeito, pois, para as crianças, o importante é viver este mundo lúdico que agrega a
sua vida. Porém, para os educadores, a atividade lúdica possui função auxiliadora no aprendizado, constituindose como momentos necessários na vida de qualquer indivíduo. O minicurso intitulado “Brincar de quê?” ocorreu
no ano de 2018 na VI Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Campus Juína/MT. Assim, este trabalho descreve as possibilidades
percebidas pelos participantes para o ensino e aprendizagem da educação infantil até o Ensino Médio por meio
de brincadeiras e jogos tradicionalmente constituídos. A pesquisa realizada no presente estudo teve como
metodologia a pesquisa participante, em uma abordagem qualitativa. Os participantes demonstraram total
relevância nas possibilidades apresentadas no desenvolvimento do ensino e aprendizagem por meio de jogos e
brincadeiras.
Palavras-Chave: Formação continuada. Interdisciplinaridade. Lúdico. Aprendizagem.

1 Introdução

Partindo do pressuposto de romper com o discurso atual de nossa sociedade ao afirmar
que "a criança de hoje em dia não sabe mais brincar", é nítido que são os adultos que não
enxergam a criança que há em cada um.
As crianças não brincam, em sua maioria, por culpa dos adultos – os pais, que
“ocupam” o tempo ocioso com cursos, serviços, brinquedos e aparelhos eletrônicos, para
muitos, agindo dessa maneira, pensam que seus filhos estão protegidos e em silêncio nas suas
casas. Porém, eles se esquecem de que o brincar é condição essencial, é da necessidade da
criança o aspecto das brincadeiras para o seu desenvolvimento, pois brincar ajuda a criança no
seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, e através das atividades lúdicas, a
criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve expressão
oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e
constrói seu próprio conhecimento.
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Se os pais não a estimulam para isso, mais uma vez o professor assume esse papel de
estimulá-la a conhecer cada vez mais o seu meio físico e social. Mas nos perguntamos,
existem brincadeiras para isto? É claro. Em primeiro lugar, devem-se visualizar com clareza
os objetivos a serem alcançados com as atividades e as noções a serem desenvolvidas com a
criança; em seguida, providenciar o material necessário. Finalmente, montar a “brincadeira”,
ou seja, apresentar a atividade de forma lúdica, desafiando a imaginação e a curiosidade de
seus alunos.
Assim, o propósito da formação que ora apresentamos, foi subsidiar e ampliar as
possibilidades de ensino e de aprendizagem dos alunos da rede pública de ensino, na
perspectiva dos profissionais, no caso os professores, ressignificando sua práxis pedagógica
com a utilização dos recursos “brinquedos e brincadeiras” antigas que infelizmente não são
valorizadas pela sociedade contemporânea.
Experiências e pesquisas indicam que uma infância sadia é necessidade básica da
condição humana. O ato de brincar dá à criança a base do equilíbrio para o seu
desenvolvimento e para a aprendizagem.
Nesse sentido, é necessário desenvolver formas educativas que reconheçam e
respeitem as necessidades essenciais da criança para o seu pleno desenvolvimento físico,
emocional, social e mental.
Ao participar de brincadeiras, a criança lança mão de todos os sentidos, sendo assim,
desenvolve de forma mais eficaz habilidades envolvidas nos processos de ensino e de
aprendizagem, como: o raciocínio lógico, a criatividade, a observação, a coordenação,
percepção visual e auditiva, atenção, agilidade mental, dentre tantas outras habilidades.
Uma sala de aula, ou melhor, um espaço educativo, que favoreça o convívio humano
acolhedor, divertido e descontraído, e que alcance além-muros da escola, é tudo que o
professor deseja para a comunidade escolar.
A virtude da convivência pode fazer parte do cotidiano escolar. Com as brincadeiras
há a estimulação de sentimentos sócios afetivos, como: cooperação, sociabilidade,
solidariedade, respeito, integração, espírito de equipe, imaginação, domínio de si mesmo.
As brincadeiras, além de dar “folga” da apreensão do aprender, podem ser
consideradas como “uma válvula de escape” de todas as tensões que nos deparamos em sala
de aula, propiciando nos alunos o desenvolvimento de potencialidades fundamentais para o
desempenho das atividades escolares, e mais importante, facilitam a compreensão de mundo,
pois lhe és dado a oportunidade de discutir, inventar, criar e transformar.
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O objetivo do minicurso intitulado “Brincar de quê?” foi de subsidiar e ampliar as
possibilidades de ensino e aprendizagem dos alunos da rede pública de ensino do município
de Juína, na perspectiva dos profissionais, ou seja, os professores inscritos na oficina, para
que estes resinificassem sua práxis pedagógica.

2 Metodologia

Participou desse estudo um grupo de professores unidocentes e de diferentes áreas
acadêmicas da rede de ensino pública do município Juína, Mato Grosso.
A pesquisa realizada teve como metodologia a pesquisa participante, em uma
abordagem qualitativa.
A pesquisa participante “trata-se de uma modalidade de produção de conhecimento
coletivo”. (BRANDÃO, 1981, p. 10). Para o autor, a realidade é tomada como objeto da
investigação, numa perspectiva crítica, capaz de desenvolver um movimento que busque
entender essa realidade na totalidade.
Segundo Le Boterf (1984), na pesquisa participante a população envolvida objetiva
identificar seus problemas, analisá-los e buscar as soluções adequadas. É importante ressaltar
que os participantes não têm suas funções resumidas à delegação de tarefas, pois todos são
detentores do conhecimento produzido e colaboradores na pesquisa.
Não há modelo único nem uso normativo da pesquisa participante, ela é um
instrumento dentro da ação popular, o mediador deve estar atento às decisões e às
necessidades comunitárias, a fim de disponibilizar para a comunidade instrumentos do seu
saber e de sua profissão (Brandão, 1984). Em relação a modelos e usos normativos, essas
características estendem-se também à pesquisa-ação.
A coleta de dados ocorreu por meio de uma pesquisa de campo de abordagem
qualitativa, e teve como instrumento o questionário, que foi composto por perguntas fechadas
e abertas, explorando questões relacionadas ao estudo. Para Severino,
As questões devem ser objetivas, de modo a suscitar respostas igualmente objetivas,
evitando provocar dúvidas, ambiguidades e respostas lacônicas.
Podem ser questões fechadas ou abertas. No primeiro caso, as respostas serão
escolhidas dentre as opções pré-definidas pelo pesquisador; no segundo, o sujeito
pode elaborar as respostas, com suas próprias palavras, a partir de sua elaboração
pessoal.
De modo geral, o questionário deve ser previamente testado (pré-teste), mediante
sua aplicação a um grupo pequeno, antes de sua aplicação ao conjunto dos sujeitos a
que se destina o que permite ao pesquisador avaliar e, se for o caso, revisá-lo e
ajustá-lo (SEVERINO, 2007, p. 125-126).
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Participou desse estudo um grupo de professores unidocentes e de diferentes áreas
acadêmicas da rede de ensino pública do município Juína, Mato Grosso.
O questionário destinado aos professores foi respondido sem a presença das
pesquisadoras por meio de uma “home-page: neste caso, o respondente acessa o questionário
por um endereço eletrônico” (HAIR et al., 2004, p. 230), contendo perguntas abertas e
fechadas, no intuito de analisar o uso e o resultado de se utilizar as brincadeiras como ação
pedagógica.
Depois de coletados os dados, foram separados por perguntas e respostas, colocadas
em tabelas, e para cada pergunta as respostas de todos os professores, sendo analisadas e
enfatizadas as respostas positivas e negativas.
As narrativas dos diálogos entre professoras e cursistas estão apresentadas por meio de
excertos, representados pela letra “C” e numerados de acordo com o número designado a cada
participante, como por exemplo: “C1”, “C2”, e assim sucessivamente.

3. Resultados e discussão
Apresentamos nossas análises e discussões a respeito do minicurso intitulado “Brincar
de quê?”, com a finalidade de socializar e identificar as possibilidades de jogos e brincadeiras
como prática pedagógica no desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos educandos.
A prática pedagógica é entendida na percepção de Sacristán (1999) como uma ação do
professor no espaço de sala de aula. E tendo como referência o conceito do referido autor, o
minicurso buscou contribuir com os saberes e fazeres dos professores no cotidiano escolar por
meio de brincadeiras e jogos.
O desenvolvimento do minicurso foi organizado pelas professoras cursistas que, além
de relatar o tempo que um profissional leva para desenvolver os aspectos da teoria,
considerada por muitos, cansativo, repetitivo e que pouco acrescenta à formação, as
possibilidades que a BNCC sugere para o desenvolvimento das mesmas.
A BNCC do Ensino Fundamental (anos iniciais), ao valorizar as situações lúdicas de
aprendizagem, indica para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na
Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas
experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o
mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de
refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos.
“Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de
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desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o
mundo”. (BRASIL, 2018, p. 58)
Uma das competências gerais da BNCC para o ensino fundamental é “valorizar e
utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e
digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva”. (BRASIL, 2018, p. 9).
Ficou evidente que muitos participantes de fato compreenderam que apropriar-se de
embasamento teórico para diferentes práticas exige tempo, e que as mudanças legais nem
sempre são mediadas de maneira favorável. As falas seguintes retratam isso.

Compreendendo a angústia dos participantes, procuramos elucidar que os documentos
legais nem sempre são impositivos, mas sim, orientativos, e que não devem tomar o fazer
pedagógico sem antes o professor conseguir compreendê-lo. Nesse sentido,
Os professores não alteram e não devem alterar suas práticas apenas porque uma
diretriz lhes é apresentada, e eles se sentem forçados a cumpri-las. Eles não podem
evocar novas práticas a partir de nada ou transpô-las de imediato do livro didático
para a sala de aula. Os profissionais necessitam de chances para experimentar a
observação, a modelagem, o treinamento, a instrução individual, a prática e o
feedback, a fim de que tenham a possibilidade de desenvolver novas habilidades e de
torná-las uma parte integrante de suas rotinas de sala de aula. (HARGREAVES,
2002, p. 114).

Podemos entender que novas diretrizes delegam diferentes possibilidades para a
prática docente e que podemos incluí-las na prática paulatinamente e não de uma hora para a
outra, pois o professor deve experimentar conhecer para desenvolver novas possibilidades de
ensino e aprendizagem para os seus alunos.
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Segundo Hargreaves (2002, p. 115), “Uma inovação bem sucedida implica mais do
que aperfeiçoar habilidades técnicas. Ela também estimula a capacidade de compreensão dos
professores em relação às mudanças que estão enfrentando”. Para tanto, a formação docente
precisa considerar os significados e as interpretações que os professores atribuem às
mudanças, e de como ela os afeta e os confronta em suas teorias e práticas.
Conforme uma professora cursista foi expondo os aspectos teóricos do minicurso, a
outra propôs atividades de maneira lúdica, valendo-se dos jogos e brincadeiras antigas para o
desenvolvimento da leitura, escrita, noções matemáticas, assim como estudar o contexto
histórico e geográfico de cada brincadeira em questão.
Na brincadeira inicial foi entregue a cada cursista um pedaço de papel (crachá), para
que escrevesse o nome e se aceitaria ou não um abraço de outro participante, os crachás foram
para sorteio e apenas uma cursista não aceitou o abraço:

Considerando que o outro estava à espera de um abraço, solicitamos um voluntário
para que ambos fossem respeitados em sua escolha. Embora essa brincadeira pareça simples,
as estratégias planejadas anteriormente devem prever várias possibilidades para que possamos
conhecer e respeitar o nosso aluno.
Durante as atividades lúdicas, os educadores puderam perceber traços de
personalidade do educando, de seu comportamento individual e coletivo e o ritmo de seu
desenvolvimento (MALUF, 2019, p.41).
As atividades propostas devem ser pensadas para o aluno, como agente protagonista,
para que ele pense na brincadeira por si só, explore as suas potencialidades e habilidades
naquele momento, cabendo ao professor registrar suas observações e avaliação.
Em seguida, foi apresentado o Documentário “Território do Brincar - Diálogo com
Escolas” (2016), um trabalho de pesquisa, documentação e sensibilização sobre a cultura da
infância e sua expressão mais pura: o brincar. Nesse, a educadora Renata Meirelles e o
documentarista David Reeks percorreram diversas regiões brasileiras, incluindo comunidades
rurais, indígenas, quilombolas, grandes metrópoles, localidades no sertão e no litoral,
revelando o país através dos olhos das crianças e realizando um trabalho de escuta,
intercâmbio de saberes, registro e difusão da cultura infantil.
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São inúmeros registros de brinquedos e brincadeiras de regiões brasileiras, diversas
manifestações populares em que a criança tem uma participação efetiva, que estão publicados
em filmes, textos e fotos no site do projeto, disponível em: https://territoriodobrincar.com.br/.
Apropriamo-nos das indagações da autora Renata Meirelles para a análise inicial: O
que fazem as crianças fora da escola nos seus momentos mais espontâneos? O que elas nos
têm a dizer através de seus gestos nas brincadeiras? E o que tudo isso ecoa com o educador?

Entre várias manifestações o cursista C6 contemplou com mais propriedade a
discussão:

É possível reconhecer uma carência nas atividades realizadas no cotidiano escolar. No
que diz respeito à representatividade cultural e histórica dos educandos, os docentes
revelaram-se desinformados para a execução da tarefa de ensinar a partir das vivências dos
alunos, seja pela lacuna em suas referências pessoais, ou de uma formação complexa.
A outra estratégia foi o jogo stop, também conhecido como adedanha ou adedonha,
uma brincadeira em grupo, na qual os jogadores devem ser rápidos com as palavras. Esse jogo
foi citado no questionário por alguns participantes, não era conhecido por todos.
As regras básicas para jogar stop: as pessoas se reúnem, determinam diferentes
categorias como Nome, CEP (cidade, estado e país), Animal, Objeto, Fruta, PHC (parte do
corpo humano) etc., registram em uma tabela, tradicionalmente era em qualquer folha de
papel que desse para escrever, atualmente pode-se jogar com o uso das tecnologias digitais
(notebook, tablete, etc.).
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Nesse sentido, Kenski (2003, p. 41) afirma que “abrir-se para novas educações,
resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pela
atualidade tecnológica é o desafio a ser assumido por toda a sociedade”.
Sorteada a letra, o jogo começa. Para cada tópico, os jogadores devem encontrar uma
palavra que comece com a letra sorteada. Quem preencher primeiro, todas ou um número
máximo de categorias, fala stop e todos os outros jogadores param o jogo. O valor da
pontuação é combinado antes de iniciar a partida, palavras repetidas tem pontuação menor.
Vence quem somar mais pontos.
A intenção é que o participante perceba que cada professor possa estabelecer o seu
objetivo, nesse jogo todas as disciplinas podem ser contempladas, dependerá da criatividade
ao propô-lo, além dos conteúdos escolares, os jogos competitivos quando envolvem os
sentimentos de ganho ou perda, permitem que o aluno lide melhor com essas emoções.
Os jogos criam justamente situações que provocam rupturas na forma usual de agir.
Ao envolverem as crianças e adolescentes em seu desenrolar, por serem divertidos e
estimulantes, fazem com que persistam em tentar ultrapassar suas dificuldades,
adquirindo confiança em si mesmo e segurança no que fazem, aprendendo assim
assumir atitudes mais saudáveis. (OLIVEIRA, 2010, p.78).

O aluno, percebendo que a sua estratégia não está sendo eficaz, procurará meios mais
eficientes para alcançar o objetivo.
Em seguida ocorreu à separação dos grupos para realizarem a transposição didática, a
organização deu-se com, no mínimo, um pedagogo (unidocente) por grupo e os demais de
diferentes áreas.
Chevallard (2009, p. 45) conceitua transposição didática como “[...] o trabalho de
fabricar um objeto de ensino, ou seja, transformar o conhecimento científico em
conhecimento escolar, para que possa ser ensinado pelos professores e aprendido pelos
alunos”. Consideramos esse objeto de estudo como o conhecimento científico os descritores
da BNCC, e que os alunos possam desenvolver a aprendizagem por meio de brincadeiras e
jogos.
Em seguida, foi proposto um jogo de Bingo, para essa finalidade foram entregues
cartelas para serem marcados 12 números no formato de três colunas por quatro linhas.
Metade dos cursistas escolheram números pares de 0 a 100, e a outra metade, números
ímpares. Essa adequação do jogo popular foi indicada para que todos percebessem as
diferentes possibilidades.
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Além da marcação dos números, sugerimos cálculos, tabuada, gramática, capitais, rios,
fluentes, fórmulas da Física, da Química, da Matemática, enfim, adequação para vários
conceitos da educação infantil ao ensino médio.
Segundo Macedo, Petty e Passos (2005, p. 26), “O trabalho com jogos oferece um rico
arsenal de possibilidades, contribuindo para a construção de relações sociais cuja direção é
aprender a considerar limites e agir de forma respeitosa com as pessoas”. Por meio dos jogos,
o aluno pode aprender a esperar a sua vez, a respeitar o outro e a interagir com o grupo,
podendo este contribuir para um melhor relacionamento tanto no ambiente acadêmico como
na vida em sociedade.
Um professor que se apropria de vivências e experiências ricas e variadas, para
Sacristán (1999), tende a ter uma prática pedagógica mais consistente, melhor fundamentada,
afinal está ensinando o que se viveu, aquilo que se experimentou.
As ministrantes estiverem presentes na elaboração do planejamento para a
Transposição Didática de todos os grupos, participando ativamente com sugestões teóricas e
práticas. Ao longo do minicurso, ao perceber o cansaço dos participantes, foi proposto uma
brincadeira/jogo relacionando-a com a prática pedagógica.
Pensando em uma pratica pedagógica que atenda às necessidades de todos os alunos,
sempre verbalizávamos as possibilidades da participação de uma pessoa com deficiência
(PCD) nas atividades.
Por desconsiderar o diferente, repetem-se os procedimentos na perspectiva do olhar
padrão, nesse momento é realizar o movimento contrário da padronização, e pensar a
atividade para o aluno com deficiência, se ele estiver contemplado por consequência, os
demais estarão.
De acordo com Magalhães (2003, p. 70), “para que esta prática se consolide, é preciso
modificar a concepção de ensinar e aprender, buscando metodologias que fomentem o
respeito às diversidades”.
Cada pessoa tem suas particularidades, sendo assim, cada uma aprende de maneira
distinta, as PCD desenvolvem suas habilidades e competências em um tempo diferente,
propondo jogos que os desafiem a pensar, a refletir sobre o seu fazer e que sejam capazes de
realizar, isso possibilitará que rompam as estruturas já construídas, que sejam criadas novas,
promovendo avanços no seu desenvolvimento de ensino e aprendizagem.
Com a intenção de enfatizar a abordagem de jogos colaborativos, em detrimento ao
individual e competitivo por si, propomos o jogo “Futebol no Lençol”, com a utilização de
um lençol duplo e costurado de TNT. Nas extremidades foram feitas circunferências vazadas,
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para que a bola ao ser jogada ao centro do lençol fosse direcionada através de movimentos
com as mãos para o gol adversário; os participantes foram divididos em dois grupos, e cada
cursista participou de um.
Para Ide (2011, p.107), “O jogo nos propicia a experiência do êxito, pois é
significativo, possibilitando a autodescoberta, a assimilação e a integração com o mundo por
meio das relações e de vivências”, e o objetivo foi o de demonstrar a importância do trabalho
em equipe.

Considerações finais

Pelas atividades realizadas, no feedback que fora recebido durante o evento,
percebemos que os profissionais da educação se apropriaram dos estudos discutidos durante a
oficina, a teoria e prática se entrelaçaram a ponto de uma cursista mencionar: “Vocês
deveriam promover mais cursos assim, nossa está sendo muito divertido, e estamos
aprendendo. As atividades são prazerosas. Realmente devemos brincar mais com os nossos
alunos na escola.” (C1).
Por meio desta formação interdisciplinar, balizamos ser possível aliar a abordagem
teórica com a prática, o resgate da cultura brasileira, e ao mesmo tempo um retrato humano de
nossa sociedade tão diversa em sua composição populacional, seja de traços corporais,
linguísticos e culturais, tendo em vista a miscigenação do Brasil e a complexidade territorial
do país.
Esse contraste tem em nosso município, ou seja, comunidades rurais, indígenas,
urbanas, do interior do país, na Floresta Amazônica.
A formação continuada se dá particularmente no cotidiano escolar, e é lá que os
profissionais devem ter oportunidade de refletir sobre sua ação educativa, promover sua
atualização e aprofundar os seus conhecimentos, a prática no dia a dia da escola dar-se-á no
momento da transposição didática.
Esse minicurso, por sua vez, cumpriu seu papel de formação na perspectiva
interdisciplinar, visando estimular, realizar e divulgar ações inovadoras, através da troca de
experiências, da reflexão e pesquisa sobre a própria realidade educativa.
As professoras cursistas tiveram a oportunidade de realizar a oficina, de conhecer,
construir e brincar no intuito de valorizar as brincadeiras, repensando a realidade vivida,
buscando, assim, uma forma diferente de brincar e explorar a brincadeira, interligando com
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conceitos propriamente de apropriação de leitura e escrita, sem esquecer-se das competências
sócio afetivas, conforme disposto na BNCC.
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Resumo:
A formação dos estudantes em nível de mestrado acadêmico busca promover o desenvolvimento profissional
docente no contexto amazônico numa perspectiva de melhorar os indicadores de qualidade da educação básica e
do ensino superior. O objetivo desse artigo é divulgar o projeto que está em desenvolvimento pelos docentes e
discentes do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Humanidades (PGECH) e tem como objetivo
geral promover o desenvolvimento profissional docente no contexto amazônico, na perspectiva de melhorar os
indicadores de qualidade da educação básica e do ensino superior. Para tal há uma intensa pesquisa bibliográfica,
documental e de campo na área de formação de professores visando a educação de base, de orientação
qualitativa. Em termos de resultados tem-se a aproximação da pesquisa à realidade escolar e qualificação
profissional e em fase de construção a integração sistemática do ensino superior com a educação básica e
parceria entre as secretarias de educação e o PPGECH.
Palavras-Chave: Políticas Públicas. Formação de Professores. Práticas Pedagógicas.

1 Introdução
Na atualidade, dentre inúmeros desafios da formação docente, destaca-se
principalmente a necessidade de formar profissionais da educação que atendam as
diversidades de demandas que emergem do contexto educacional, especialmente da escola
enquanto lócus de atuação. O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e
Humanidades (PPGECH), situado no Sul do Estado, em Humaitá, único na área de formação
docente no interior do Amazonas, identifica-se com a necessidade de expansão das atividades
de pesquisa na área do ensino, visando atender às demandas requeridas pela formação
continuada da região. Este programa tem como intuito ampliar as discussões teóricometodológicas para o ensino de ciências e humanidades na educação básica e superior, além
de dar continuidade ao trabalho iniciado nos cursos de licenciatura da região sul do
Amazonas.
O PPGECH desenvolve pesquisas nos níveis de educação básica e superior e suas
diversas modalidades como, por exemplo: Educação do Campo, Educação Indígena e
Educação de Jovens e Adultos. Também está em andamento a possibilidade de pesquisa
comparada com outras realidades vivenciadas nos países que participam de parcerias
institucionais da Universidade Federal do Amazonas como o Programa de Formação de
Professores de Educação Superior de Países Africanos (ProAfri) e o programa dos Países
Membros da Organização dos Estados Americanos - OEA, fortalecendo e ampliando o
intercâmbio entre pesquisadores e discentes e, portanto, concretizando a internacionalização
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no PPGECH. Desta forma, promove o desenvolvimento profissional docente no contexto
amazônico, na perspectiva de melhorar os indicadores de qualidade da educação básica e do
ensino superior, integrando as áreas de políticas públicas; formação de professores e práticas
pedagógicas. A formação docente se configura como uma ação complexa, sobretudo quando
refletimos sobre a importância do papel do professor e suas práticas pedagógicas.

2 Formação Docente no Interior do Estado do Amazonas
A proposta de formação de professores que o Programa de Pós-Graduação em Ensino
de Ciências e Humanidades (PPGECH), da Universidade Federal do Amazonas, campus de
Humaitá apresenta, foi aprovada pela Capes em 201615 e consolidada com a primeira seleção
em 2017, privilegia a multidisciplinaridade entre as linhas de pesquisa do programa e propõe
investigar o processo de ensino e aprendizagem desde a formação dos professores, suas
práticas pedagógicas e as políticas públicas.
Neste sentido, o desenvolvimento de pesquisas nos níveis de educação básica e
superior integrando os projetos dos docentes e discentes vem promovendo uma aproximação
direta com a realidade educacional no contexto sul amazônico. Com a participação de
estudantes de outras nacionalidades abre a possibilidade de uma pesquisa comparada com
outras realidades vivenciadas nos países que participam de parcerias institucionais da
Universidade Federal do Amazonas como o Programa de Formação de Professores de
Educação Superior de Países Africanos (ProAfri) e o programa dos Países Membros da
Organização dos Estados Americanos – OEA. Estas parcerias, além de fortalecer a pósgraduação no interior do Amazonas também amplia possibilidade do intercâmbio entre
pesquisadores e discentes e, portanto, concretiza a internacionalização no PPGECH.
Desta forma, as atividades desenvolvidas pelas pesquisas do PPGECH através dos
projetos de pesquisas e a formação dos mestrandos busca promover o desenvolvimento
profissional docente no contexto amazônico numa perspectiva de melhorar os indicadores de
qualidade da educação básica e do ensino superior, integrando as áreas de políticas públicas;
formação de professores e práticas pedagógicas.
A formação docente se configura como uma ação complexa, sobretudo quando
refletimos sobre a importância do papel do professor e suas práticas pedagógicas, pois,
conforme afirma Maria de Lurdes Marquês Serrazina (2012) “ser professor sempre foi uma

15

Nome: Ensino de Ciências e Humanidades; Código: 12001015171P3; Área Básica: Ensino (90200000). Fonte:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?a
reaAvaliacao=46&areaConhecimento=90200000&cdRegiao=0&ies=338280
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profissão complexa. Esta complexidade tem tendência a acentuar-se com a incerteza e
imprevisibilidade que caracteriza este início do século XXI (SERRAZINA, 2012, p. 267) ”.
O ato de ensinar, por sua vez, não se resume, somente, às ações desenvolvidas nas
escolas, é um ato permeado de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais. Não depende
exclusivamente do professor, mas encontra-se no projeto de sociedade defendido pelo poder
público que provoca mudanças, ora em detrimento de ações políticas e econômicas, ora
permeado pela ação política de professores e alunos. Esses movimentos, muitas vezes,
contraditórios, geram grandes incertezas no que diz respeito ao fato de que “os contextos
sociais e educativos que condicionam todo o ato social, e, portanto, a formação [...]
(IMBERNÓN, 2009, p. 8) ”.
Aliada à formação do professor e sua prática pedagógica, segundo Franco (2015),
devemos compreender a necessidade do professor e refletir sobre as teorias implícitas que
permeiam a construção do conhecimento numa relação professor-aluno-professor.
“O professor, em sua prática pedagogicamente estruturada, deverá saber recolher
como ingredientes do ensino essas aprendizagens de outras fontes, de outros
mundos, de outras lógicas, para incorporar na qualidade de seu processo de ensino e
na ampliação daquilo que se considera necessário para o momento pedagógico do
aluno (FRANCO, 2015, p, 609) ”.

Nesse contexto, destaca-se a relevância social do docente na formação das novas
gerações, pois ele se configura como “[...] um analista crítico da sociedade, que nela intervém
com sua atividade profissional; um membro de uma comunidade científica, que produz
conhecimento sobre sua área e sobre a sociedade (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 88) ”.
Este artigo é fruto de um projeto que está em desenvolvimento pelos docentes e
discentes do PPGECH e tem como objetivo geral promover o desenvolvimento profissional
docente no contexto amazônico, na perspectiva de melhorar os indicadores de qualidade da
educação básica e do ensino superior.
Tabela 1: Docentes e Discentes PPGECH
DOCENTES
18 –Permanentes
05 - Colaboradores

DISCENTES
2018: 13
2019: 18

DISCENTES INTERNACIONAIS
EGRESSOS
Moçambique: 02
2017
Colômbia: 01
11
Total: 34
Fonte:
Elaborada
pelo
pesquisador
com
dados
da
Plataforma
Sucupira:
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/discente/listagemManutencaoDiscente.xhtml?cid=1 (2019).

Os objetivos específicos estão distribuídos em promover aos professores subsídios
teórico-metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais, transformadoras de sua
prática pedagógica; fomentar parcerias com as secretarias municipais e estaduais de educação

3670

promovendo acesso dos professores ao programa PPGECH; fortalecer a participação nos
programas de intercâmbios nacionais e internacionais; analisar políticas públicas
implementadas na área de educação e seus impactos na qualidade do ensino; subsidiar a
formação de professores na inter-relação do ensinar e do aprender no contexto da prática
pedagógica. Dessa forma alguns dados ainda estão em fase de análise e outros já foram
concluídos.
Tabela 2: Abrangência – Municípios da Região Sul do Amazonas
SIGLA
AM
AM
AM
AM
AM
AM
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

ESTADO
Amazonas

MUNICÍPIO
Apuí

Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas

Canutama
Humaitá
Lábrea
Manicoré
Novo Aripuanã

O desenvolvimento de formação docente em nível de pós-graduação no interior do
Amazonas partilha outras realidades vivenciadas nos países que participam de parcerias
institucionais como Programa de Formação de Professores de Educação Superior de Países
Africanos (ProAfri) e Programa dos Países Membros da Organização dos Estados Americanos
– OEA. Estas parcerias permitem o crescimento para o próprio PPGECH em termos de
internacionalização, como o desafio de ampliar o leque de pesquisas na área do ensino.
Como destaca um dos membros participantes do ProAfri (E-1), que desenvolve
pesquisas na área do currículo do ensino de filosofia em Moçambique, a qualificação docente
que é oferecida por meio do PPGECH para o corpo docente de seu país é de suma importante,
e ressalta:
Estamos num intercâmbio pela própria demanda que a formação e qualificação de
profissionais exige em Moçambique. As universidades moçambicanas ainda estão
voltadas para o ensino e extensão, hoje o desafio é integrar também a pesquisa. Por
isso um curso de pós-graduação em nível de mestrado e depois o doutorado é
fundamental. O curso do PPGECH está contribuindo na perspectiva do ensino de
como funciona o currículo em meu país. Em termos de desafios o mestrado nos traz
alguns como: os artigos que estamos a elaborar de forma científica, as publicações,
os seminários e as apresentações (E-1 -Entrevista dia 02/07/2019).16

Outro membro participando do PPGECH é oriunda da Colômbia, país membro do
Programa dos Países Membros da Organização dos Estados Americanos – OEA, segundo ela,
a oportunidade de estudar no exterior é a possibilidade de outras formas de construir um
processo de formação, através de outra lógica educacional. Como ressalta,

16

E-1-Samuel Antonio de Sousa - Mestrando do PPGECH oriundo de Moçambique.
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Tem sido uma grande contribuição para minha formação, para conhecer novos
autores e novas discussões intelectuais que surgem propriamente do contexto
brasileiro e que fazem sentido a partir das situações que fazem parte da realidade
deste país. A isso acrescento a experiência de aprender uma nova língua desde o
primeiro dia até o rigor acadêmico, com a dificuldade de não se comunicar
facilmente. Ser capaz de aprender Português através da interação direta com pessoas
e não em uma escola de idiomas foi um dos aspectos que mais me motivou a estudar
no Brasil. Foi gratificante ver o progresso com a passagem do tempo. Todos os
mencionados permitiram ampliar a minha perspectiva como uma profissional para
encontrar novos campos de pesquisa que o diálogo, com construções teóricas
existentes e, assim, gerar novas discussões que até agora não consegui visualizar.
Por esse motivo, o processo de imersão cultural determina a experiência acadêmica,
porque o fato de viver em outro país, envolve a colocação de questões e reflexões
profissional em um contexto desconhecido, alcançar, despertando todo o interesse
em encontrar respostas para muitas perguntas (E-2 – Entrevista dia 07/07/2019).17

Na condição de primeiro programa de pós-graduação stricto sensu aprovado e
implantado no interior do Amazonas na área de ensino evidencia a possibilidade de
potencializar e fortalecer a formação de professores. Nessa perspectiva, conforme ressalta a
professora doutora que atua no PPGECH, Eulina Maria Leite Nogueira
Esperamos a melhoria da qualidade da educação básica no sentido de oportunizar a
ampliação de conhecimentos e desenvolvimento profissional docente através da
formação continuada, uma vez que na realidade de professores do interior do
Amazonas não existia anteriormente, mas agora se fez possível com a expansão do
ensino superior nessa região; Integração sistemática do ensino superior e a educação
básica, como sugerem documentos oficiais relacionados à formação de professores,
no sentido de fortalecimento do vínculo formativo da instituição formadora e dos
formados.18

O Programa possibilita o processo contínuo de formação, aos egressos da própria
Universidade Federal do Amazonas e de outras instituições. O investimento em políticas
públicas tem contemplado a educação nos mais diversos aspectos, assim as pesquisas nessa
área são necessárias para avaliar os impactos dessas ações advindas do poder público e suas
contribuições para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, bem como uma atitude
reflexiva que possibilita ações mais concretas de transformação da realidade do contexto
social, cultural e educativo em que vivem professores e estudantes.
O Estado do Amazonas é o maior em área territorial do País, com 1.559.161,682
quilômetros quadrados, o equivalente ao território de cinco países, somados: França, Espanha,
Suécia e Grécia. O Estado detém um dos mais baixos índices de densidade demográfica do
país, com 2,23 habitantes por quilômetro quadrado, conforme dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). A população do Estado, de acordo com o Censo 2010, tem

17

E-2-Laura Marcela Cubides Sanchez - Mestranda do PPGECH oriunda de Colômbia.
Fala para o EDITAL N. 002/2019 – CAPES/FAPEAM - CONSOLIDAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO
17/08/2019
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3.483,985 habitantes, dos quais 2.755.490 vivem na área urbana e 728.495 na área rural. A
capital Manaus, um dos 62 municípios do Amazonas, é cidade mais populosa da Região
Norte, com 1.802.525 habitantes. Humaitá, onde se encontra instalado o Programa de PósGraduação em Ensino de Ciências e Humanidades a população ultrapassa 50 mil habitantes,
atualmente (IBGE, 2010)
Em 2010 o IBGE identificou 65 grupos indígenas no Estado do Amazonas, que detém
a maior população de população indígena do país, no total de 168.680, de acordo com o
Censo 2010. O Amazonas detém, ainda, 98% de sua cobertura florestal preservada, além de
um dos maiores mananciais de água doce.
Este contexto social, cultural plural e com uma biodiversidade ainda por ser conhecida
e estudada, pois, é rica e traz muitas potencialidades para a humanidade necessidade não
apenas de cuidados mais investimentos em tecnologia, infraestruturas e principalmente em
pessoal que para a digna e correta formação, desde a educação elementar até o nível mais
avançado.

3 Procedimentos Metodológicos
A metodologia que está a ser utilizada nesta pesquisa é de cunho qualitativo. A
pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Os
pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um
modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências humanas têm sua
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores
qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o
pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças
contaminem a pesquisa.
Para Minayo (2002), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis. A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza.
Enquanto cientistas sociais que trabalham com estatísticas apreendem dos fenômenos apenas
a região “visível, ecológica morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa aprofunda-se no
mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável
em equações, médias e estatísticas.
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Na perspectiva de alcançar os objetivos propostos há uma intensa pesquisa
bibliográfica, documental e de campo na área de formação de professores visando a educação
de base. Neste sentido, será possível gerar um diagnóstico dos impactos das diversas políticas
públicas educacionais e seus reflexos no processo de ensino e aprendizagem, especificamente
no contexto amazônico. Além disso, conforme o que se propõe nos objetivos específicos, será
possível a ressignificação da práxis de professores da educação básica e superior,
possibilitando reflexões e ações mais concretas de transformação da realidade do contexto
social, cultural e educativo em que vivem professores e estudantes, e que venham contribuir
para a consolidação do PPGECH na região do Sul do Amazonas.

4 Conclusão
Como as três instituições públicas de ensino superior, Universidade Federal do
Amazonas (UFAM), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFAM), estão atuando na formação de professores, os
números vêm se alterando em termos de presença de profissionais qualificados no campo da
educação. No entanto, em termos de pós-graduação os educadores que atuam na educação de
base, com cursos de mestrado e doutorado, o Estado do Amazonas ainda são poucos. Uma das
justificativas, talvez, seja a concentração da maioria dos cursos oferecidos na cidade de
Manaus e, com isso, devido as distâncias entre os municípios do Estado do Amazonas em
relação à Capital. Outro motivo a dificuldade em relação à liberação dos professores por parte
das Secretarias Municipais e Estaduais de Educação.
Mais que um desafio, a proposta de um Programa de Pós-graduação em formação
docente fora da capital, mas no interior do Estado, tem exatamente esta proposta de
Desenvolvimento Profissional Docente no Contexto Sul-Amazônico, onde se produz
conhecimentos, apresenta propostas de formação baseadas em linhas de pesquisa em pelo
menos três enfoques, conforme a identidade do PPGECH: as ciências humanas, as da natureza
e a matemática.
Referências
CUNHA, Maria Isabel da. Trajetórias e lugares de formação. Araraquara (SP): Junqueira e
Marins, 2016.
______. O professor universitário na transição dos paradigmas. Araraquara/SP, JM
Editora, 1998.

3674

DOURADO, Luiz Fernandes Dourado e PARO, Vitor Henrique (Organizadores). Políticas
públicas & educação básica. São Paulo: Xamã, 2001.
FRANCO, Maria Amélia Santoro. Práticas pedagógicas de ensinar-aprender: por entre
resistências e resignações. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 41, n. 3, p. 601-614, jul./set.
2015.
GATII, Bernadete Angelina. Por Uma Política Nacional de Formação de Professores. São
Paulo: Unesp, 2013.
IMBERNÓN, Francisco. Formação permanente do professorado: novas tendências.
Tradução de Sandra Trabucco Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2009.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social. Teoria, método e criatividade.
21ª Edição. Petrópolis (RJ): Vozes, 2002.
PIMENTA, Selma Garrido e LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed. São
Paulo: Cortez, 2012.
SERRAZINA, Maria de Lurdes Marquês. Conhecimento matemático para ensinar: papel da
planificação e da reflexão na formação de professores. Revista Eletrônica de Educação.
São Carlos, SP: UFSCar, v. 6, n. 1, p.266-283, mai. 2012. Disponível em:
<http://www.reveduc.ufscar.br.>. Acesso em: 12 maio 2019.
https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso 03 de julho de 2019.

3675

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E A FORMAÇÃO
CONTINUADA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
Janaína Giovana da Silva (UNIC/IFMT) – janainagiovana36@gmail.com
Profa. Dra. Cilene Maria Lima Antunes Maciel - cilenemlamaciel@gmail.com

Resumo:
Este trabalho trata-se de uma pesquisa em andamento sobre a formação continuada de professores das escolas da
rede estadual no Município de Santo Antônio do Leverger, tendo por objetivo principal analisar o processo da
formação continuada de professores em quatro escolas estaduais, no município de Santo Antônio do Leverger,
sua eficácia e as dificuldades apresentadas no contexto educacional dessas instituições. Esse trabalho é de
natureza aplicada e será desenvolvido na abordagem qualitativa, utilizando-se do método dedutivo para
conclusão das hipóteses. Como procedimentos, estamos utilizando a pesquisa de campo, fazendo um breve
histórico sobre o tema, nos últimos anos, e a entrevista, a qual proporciona liberdade ao entrevistado para expor
sua opinião em relação ao tema. Esperamos que com essa pesquisa, possamos compreender os desafios presentes
no trabalho do professor e, as perspectivas dos professores e coordenadores dessas escolas sobre o processo da
formação continuada e sua contribuição para a realização de um trabalho eficaz e produtivo frente ao processo de
ensino aprendizagem em seu contexto.
Palavras-chave: Formação Continuada. Professores. Saberes. Aprendizagem.

1 Introdução
A tentativa de compreender a formação continuada de professores a partir dos desafios e
das perspectivas apresentadas por esta pesquisa especificamente constitui o objeto deste
estudo que possibilita observar, dentre outros, as novas necessidades formativas que hoje,
mais que em outras épocas, contribuem para inovações teóricas e uma provável
ressignificação da prática pedagógica.
É claro que a profissão professor é muito árdua, exigindo da pessoa que a escolhe uma
maior dedicação e disciplina frente aos objetivos propostos, no entanto para quem realmente
quer fazer a diferença, a busca pelo conhecimento torna-se fundamental, descobrir novas
possibilidades de incluir em sua prática variadas metodologias, poderá contribuir para um
trabalho promissor no que tange o ensino aprendizagem. Nesse sentido, é necessário refletir
sobre a prática docente e sua formação ao longo de sua história.
A formação teórica e a prática em sala de aula poderão contribuir para o aprimoramento
da qualidade de ensino, entendendo que as mudanças sociais geram transformações nos
sujeitos nela envolvidos.

2. Valorização docente e sua formação
O trabalho do professor e a sua formação é de fundamental importância no processo de
ensinagem, uma vez que ele deve ser consciente que sua formação deve ser contínua e estar
relacionada ao dia-a-dia de sua profissão. Nesse sentido, o aprender contínuo é fundamental e
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se sustenta em dois pilares: a própria pessoa, como agente construtor do seu saber, e a escola,
lugar de crescimento profissional permanente. A formação continuada se dá de forma coletiva
e depende das experiências, reflexões como instrumentos de análise, NÓVOA (1997).
O docente não pode se acomodar, privando-se de buscar novos saberes, pois grande são
os desafios que esse profissional enfrenta no seu dia a dia, mas atualizar-se e desenvolver
novas práticas pedagógicas é indispensável para que haja um maior engajamento na formação
de professores, é preciso promover condições favoráveis tanto na formação continuada quanto
na valorização profissional do mesmo.
Para Romanowski (2009, p. 138), “A formação continuada é uma exigência para os
tempos atuais. Com isso, afirmar-se que a formação docente acontece em continuum, iniciada
com a escolarização básica, passando pela graduação e pós-graduação, capacitando o
professor para agir na prática social, para atuar no mundo e no mercado de trabalho”.
As universidades ocupam um papel essencial nesse processo de formação do professor,
mas não é a única responsável por ela, pois o desenvolvimento profissional corresponde uma
soma de conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Essa formação é construída pelo
docente, no decorrer da aquisição de seus conhecimentos. Manter-se atualizado sobre as
novas metodologias de ensino e desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes são alguns
dos principais desafios da profissão de educador. Concluir as etapas de formação é apenas
uma parte do longo processo de capacitação que não pode ser interrompido enquanto houver
necessidade de aprendizagem, NÓVOA (1997).
Ao se tomar pressupostos teóricos e metodológicos que influenciam o pensar e o fazer
na formação de professores, se reconhece que, como sujeitos do conhecimento, legitimar o
repertório científico na construção e elaboração dessa formação, é essencial. Essa educação,
no pensamento de Paulo Freire (1996), representa tanto uma luta por novos significados
quanto uma luta em torno de novas competências que assinalem um saber-fazer coerente com
as novas demandas sociais.
O saber-fazer aponta a importância do professor se assumir como protagonista na
construção de alternativas, por ser alguém que processa informações, decide, gera
conhecimento prático e possui uma cultura influente na sua atividade profissional. Como
GARCÍA (1999, p.47), confirma em suas palavras que é preciso “considerar o professor como
„um sujeito epistemológico‟”. Portanto, há um percurso profissional que não limita o processo
de formação docente ao momento de sua formação inicial.
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Nesse sentido, para Nóvoa (1997.p.26). “A troca de experiências e a partilha de saberes
consolidam espaços de formação mútuo, nos quais cada professor é chamado a desempenhar
simultaneamente, o papel de formador e de formando” NÓVOA (1997).
Nesse aspecto, Freire, (1996, p.43) afirma que: “É pensando criticamente a prática de
hoje ou de ontem é que podemos melhorar as próximas práticas”. Dessa forma, é
imprescindível que o educador adeque o conteúdo ao nível cognitivo e as experiências
vivenciadas pelas crianças, para que elas possam compreender aquilo que está sendo
ensinado.
Entendendo que a função do professor é interativa, a dificuldade de trabalhar com os
saberes formalizados sugere assim contribuir para o aperfeiçoamento da prática docente e
formação de professores. Frigotto (1991) discute a necessidade de uma reorganização dos
cursos de formação, apontando para uma transformação de todo o sistema escolar, para que
tais cursos não sejam simplesmente um espaço de compensação de déficit deixados por
diferentes contextos educacionais. Fica claro que a formação do docente deve levá-lo a uma
prática social crítica, centralizada na ação-reflexão-ação, pois é algo que alimenta a tomada de
consciência e de conhecimento por parte do educador.
No entender de Pimenta (1995, p.14), a formação do docente não se esgota nos cursos
de formação, pois um curso não é a práxis do futuro professor, ou seja, “um curso não é a
prática docente, mas é a teoria sobre a prática docente e será mais formador à medida que as
disciplinas todas tiverem como ponto de partida a realidade”.
Dessa forma, no pensamento freireano, a ideia de formação continuada deriva a partir
da “condição de inacabamento do ser humano e a consciência desse inacabamento” FREIRE,
(1996, p.40). Diante disso, a formação continuada baseia-se em um processo sucessivo do
desenvolvimento profissional do professor formador perante uma ligação entre sua formação
inicial, correspondente a sua vivência de aprendizagem nas instituições formadoras e a
continuada, que se configura como processo durante o exercício da profissão.

3. Considerações Finais
O processo de formação continuada, trata-se efetivamente de um processo contínuo que
toma como partida o saber experiencial dos educadores, os desafios e as perspectivas da
prática escolar. Nesse contexto, a práxis estará sempre em processo de construção do saber, o
que significa a constituição de uma conduta de vida profissional coerente e responsável, a
qual possibilite a condução do processo educativo nos níveis da prática reflexiva e da ciência
aplicada.

3678

A importância dessa mudança na prática pedagógica implica a releitura da função do
professor como profissional reflexivo e da escola como organização promotora do
desenvolvimento do processo educativo.
Dessa forma, os educadores terão a oportunidade de repensar sobre sua prática
educativa e, a partir daí aperfeiçoá-la, pesquisando, redescobrindo, recriando metodologias
que poderão contribuir para o ensino aprendizagem, de forma a suprir as necessidades
apresentadas pelos alunos no decorrer desse processo. Com esses estudos, o docente poderá
confrontar ideias e experiências vivenciadas por eles, associando os problemas enfrentados na
prática docente, a fim da obtenção de uma resposta aos problemas enfrentados em sala de
aula. Por isso, é necessário que o professor faça um paralelo entre a teoria e a prática,
entendendo sua importância no desenrolar de uma prática educativa satisfatória e primordial
para o sucesso do processo de ensinagem que se quer alcançar.
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Resumo:
Nesse artigo abordamos sobre a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP) como espaço
democrático e solidário, considerando a vivência e os saberes do povo camponês, que a partir de uma reunião
coletiva e depoimento da comunidade consolidou as necessidades da implantação de uma política de educação
do/no campo, articuladas a uma educação de qualidade. Analisamos que o processo de construção do PPP, além
dos depoimentos e participação dos pais e alunos, tanto da zona urbana quanto da zona rural, contribuíram para
um alinhamento de elaboração coletiva no espaço da formação continuada, organizada por meio do Projeto Sala
de Educador, com a articulação dos educadores de uma escola pública do município de Reserva do Cabaçal em
Mato Grosso. Para tais ações os estudos foram referendados em autores como Caldart, Ribeiro e Machado. Esse
trabalho é decorrente de uma análise e acompanhamento da formação continuada realizada durante os anos de
2015 a 2017. Os resultados apontam que a escola ainda está em processo de construção de identidade enquanto
escola do campo. Percebemos ser necessário esclarecer as diferentes ideias e concepções prévias para a
implantação de um currículo voltado a educação do campo.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Diálogo. Coletividade.

1 Introdução

Pensar na organização do trabalho pedagógico de uma escola é pensar, antes de tudo, na
realidade de mundo na qual os alunos vivem, ou seja, onde estes moram e qual sua realidade
de vida.

Como afirma Machado (2009, p. 200), “o trabalho pedagógico é o modo de

organização que a escola assume na tarefa de pensar as relações de saber entre sujeitos e o
mundo concreto, o mundo do trabalho socialmente produtivo”. Ainda, conforme Ribeiro
(2013, p. 672) “[...] a escola não está dissociada do trabalho que o camponês desenvolve na
terra”, deve estar articulada com a educação, com o trabalho e com a cooperação.
Desse modo, na experiência apresentada neste artigo, os sujeitos autores desta história
são, em sua maioria, de comunidades do campo, assim, convivem com os saberes produzidos
nesta realidade própria. Portanto, refletir sobre uma proposta de educação no e para o campo,
envolve considerar dois aspectos importantes: o trabalho (produção humana) no campo e o
homem como agente deste trabalho. Assim como afirma Caldart (2004, p. 8):
O projeto da Educação do Campo precisa estar atento para os processos produtivos
que conformam hoje o ser trabalhador do campo, e participar do debate sobre as
alternativas de trabalho e opções de projetos de desenvolvimento locais e regionais
que podem devolver dignidade para as famílias e as comunidades camponesas.
Pensar isso do ponto de vista pedagógico mais amplo, enquanto processos de
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humanização desumanização dos sujeitos, e pensar como estes processos
podem/devem ser trabalhados nos diferentes espaços educativos do campo
(CALDART, 2004, p. 8).

A educação no campo, assim, pode ser entendida como processo de libertação, a partir
de uma formação humanizadora, a qual Freire defende como “[...]a própria busca do ser mais,
através da qual o ser humano está em permanente procura, aventurando-se curiosamente no
conhecimento de si mesmo e do mundo, além de lutar para ir além de suas próprias
conquistas” (ZITKOSKI, 2008, p. 214).
Desse modo, pensar numa educação libertadora/emancipatória, conforme Freire, é
assumir o diálogo/dialogicidade como uma das principais categorias de um projeto
pedagógico crítico (ZITKOSKI, 2008, p. 130). Como comenta Zitkoski (2008, p. 130) “[...]
através do diálogo podemos olhar o mundo e a nossa existência em sociedade como processo,
algo em construção, como realidade inacabada e em constante transformação”. Assim, no
trabalho desenvolvido temos por base, o diálogo entre todos os participantes do processo que
envolve mais do que a dimensão escolar, a comunidade do campo.
Como comentado anteriormente, pautado na formação, a partir do diálogo, a proposta
de formação pedagógica na escola foi pensada como um processo contínuo, alicerçada em
diálogos permanentes que permitam a “ [...] „reflexão na prática e sobre a prática‟, através de
dinâmicas de investigação-acção e de investigação–formação, valorizando os saberes de que
os professores são portadores” (NÓVOA, 1991, p. 23).
O espaço de diálogo para a construção coletiva do PPP, aconteceu durante os encontros
de formação continuada, desenvolvidos por meio do Projeto Sala de Educador em 2015 e
Projeto de Formação docente em 2017.
Nessa perspectiva, este artigo apresenta a busca pelo ser mais, por uma educação
pautada no processo de humanização, no respeito e na realidade do/no campo, emancipação a
partir de um currículo pensado no coletivo da comunidade escolar.

2 Caminho dialógico para a construção de uma educação do campo

Este artigo é fruto de diálogos entre a formação contínua e análise de uma Proposta
Política Pedagógica para a Educação do/no Campo, pensado e desejado pela comunidade
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escolar, com a mediação da formadora do Cefapro de Cáceres que recebeu convite da gestão
da Escola Estadual “Professor Demétrio Pereira” no ano de dois mil e quinze, para apresentar
propostas de estudo sobre as Políticas e Temáticas sobre a Educação do Campo.
É importante destacar que a Escola citada está localizada no perímetro urbano, no
município de Reserva do Cabaçal, com uma população de dois mil e quinhentos habitantes,
constituída de 14 comunidades no campo, porém, setenta cinco por cento de seus alunos são
das comunidades rurais, ou seja, em sua maioria população do campo. A escola mesmo sendo
urbana, apresenta características de uma escola do campo, pois está inserida numa sociedade
predominante camponesa, baseada na pecuária leiteira e na agricultura familiar de
subsistência.
A partir do convite da escola, a formadora do Cefapro aceitou e se propôs a mediar
diálogos formativos sobre a temática, também, como forma de esclarecimentos sobre a
Educação do Campo a toda comunidade escolar. Também, como formadora do Cefapro se
propôs a realizar leitura, análise e mediação da proposta pedagógica da escola, orientando a
sua construção coletiva.
As ações realizadas para a construção da proposta pedagógica foram: 1) Análise da
realidade; 2) Diálogo com a comunidade em Assembleia, formalizado em Ata; 3) Análise
Reestruturação do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar; 4) Implementação de
formação continuada voltada para a legislação e teoria da educação do campo em 2016 e
2017; 5) Planejamento escolar com uma organização do trabalho pedagógico voltado à
educação do campo.

3 Diálogos tecidos entre a formação continuada e a análise da Proposta Política
Pedagógica para implementação da Educação do/no Campo

Apresentamos o percurso dialógico pelo qual foi possível a realização dos estudos, por
meio da formação contínua e a implementação da proposta pedagógica para o campo. Como
primeiro ponto de partida foi realizada a pedido da unidade escolar, a análise do PPP da
escola, pela formadora do CEFAPRO de Cáceres que atendia a escola.
Ao analisar a realidade da escola por meio do PPP, observou-se que este documento, até
o segundo semestre do ano de 2015, não apresentava atualização com relação às
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características presentes na realidade escolar. Portanto, havia necessidade de inserção de
dados quanto ao Marco Referencial, ao Marco Teórico e ainda precisava acrescentar a
fundamentação teórica sobre a Educação do/no Campo.
Constatou-se, ainda, na análise do PPP, quanto ao diagnóstico, a necessidade de inserir
o ambiente físico e educativo como as necessidades pedagógicas e a alimentação escolar. A
partir destas prioridades foi destacado a necessidade de garantir em documento as
necessidades locais como transporte e alimentação escolar voltada a educação do/no campo,
considerando que mais de 75% dos estudantes dependem do transporte para chegar até a
escola.
No que se refere ao Plano de Ação Anual, que é a proposta de efetivação dos atos
pedagógicos, a partir do diagnóstico, foi orientado pela formadora, que posteriormente aos
estudos da realidade escolar, precisavam ser incluídas, as práticas pedagógicas e avaliação,
formação de professores na escola, gestão escolar democrática, organização administrativa,
ambiente físico e educativo alinhados a uma política de Educação do/no Campo.
Considerando a análise do documento, o primeiro passo foi convocar a comunidade
local para uma reunião. Os pais e profissionais estiveram presentes na reunião, convocada
pela gestão escolar, no ambiente escolar. Por meio de uma palestra e orientações puderam
refletir sobre o perfil e a identidade da escola na perspectiva de dialogar e valorizar a
identidade do indivíduo do campo, seus saberes, sua cultura, seus conhecimentos e
especificidades reconhecendo-o como um sujeito importante na sociedade.
Durante a assembleia de exposição da proposta de inclusão da escola enquanto
Educação do/no Campo, pela formadora do Cefapro/Cáceres, junto aos profissionais da
escola, houve a participação de alguns pais que ficaram preocupados a princípio, pois alguns
deles já haviam estudado em escolas rurais. Assim, concebiam a educação do campo, a partir
da realidade vivida, enquanto negação dos direitos e concepção do senso comum, pois ainda
viam o campo como um lugar de atraso e consequentemente a preocupação quanto à
qualidade do ensino que foi evidenciada na fala de alguns participantes. Esclarecemos sobre
os direitos que são garantidos aos alunos do campo e que historicamente foram negados
(RIBEIRO, 2012). Teoricamente argumentamos que o povo tem direito a uma educação
pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada às suas necessidades humanas
e sociais (CALDART, 2002).
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A partir dos questionamentos, o diálogo possibilitou esclarecimentos de que a Educação
do/no Campo é construída pelos e com os sujeitos do campo. Tem a formação humana como
direito, pensada a partir da especificidade do contexto do campo e de seus sujeitos
(CALDART, 2004). A concepção de Educação do/no Campo, em substituição à Educação
Rural, entende campo e cidade enquanto duas partes de uma única sociedade, que dependem
uma da outra e não podem ser tratadas de forma desigual (CALDART, 2002).
Alguns pais também, deram depoimentos quanto aos problemas vivenciadas pelos seus
filhos, como negação de direitos, relataram situações precárias em relação ao transporte
escolar e ao tempo que seus filhos passam no ônibus perfazendo o trajeto da comunidade rural
até a única escola estadual deste município, aonde a maioria dos trabalhadores sobrevivem da
produção camponesa e do turismo.
Ao fim da reunião foi colocado em votação a pauta a respeito da implantação da política
de Educação do/no Campo na unidade escolar, assim, foi aceita a proposta com unanimidade
que foi lavrada em Ata de Reunião. A equipe gestora escola se comprometeu junto à
comunidade em trabalhar e organizar o projeto de implantação junto à Seduc, e, quanto aos
aspectos teóricos metodológicos será a partir da formação continuada dos profissionais da
escola.
Na proposta enviada pela escola à SEDUC-MT, o documento de solicitação de inclusão
da instituição escolar como escola do/no campo apresentou a exposição de motivos aos quais
comprovam as suas características e perfil da comunidade: consta-se que além do turismo a
população sobrevive economicamente da produção agrícola e pecuária; o município é
camponês considerando que tem menos de 5000 habitantes e a maioria reside e sobrevive do
campo; os alunos e sua maioria dependem do transporte escolar para chegar até a escola,
muitos alunos passam a maior parte do tempo no transporte escolar, pois são filhos de
moradores/trabalhadores do campo.

4 Formação continuada: reflexões possíveis sobre a implantação de um projeto de
educação do campo

A partir da análise do PPP, quanto a realidade da escola, foi organizado na escola
momentos específicos, durante a formação contínua, via Projeto Sala de Educador, para
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estudos a partir dos conceitos de Arroyo (2004) Caldart (2004), alinhadas às Diretrizes
Operacionais para as Escolas do Campo (CNE, 2002; BRASIL, 2008).
A partir dos esforços e dos estudos sobre as características locais das quais os
educandos vem, ou até, mesmo morando no perímetro urbano, os pais possuem propriedades
rurais, nas quais estes ajudam realizando algumas atividades próprias do campo.
Neste enfoque a formação continuada, passou a realizar estudos sobre a legislação e
referenciais sobre a educação do campo como da autora Roseli Caldart (2004), o qual
proporcionou suporte para rever questões para discussão da construção coletiva do Projeto
Político Pedagógico para a educação do campo.
O Projeto Sala de Educador contempla a formação continuada de docentes e não
docentes que atuam nas escolas públicas estaduais, com alguns desafios a serem superados em
todas as Diversidades Educacionais, dentre elas destacamos a Educação do/no Campo. A
formação continuada tem por objetivo oportunizar aos educadores reflexões sobre o processo
de ensino, de aprendizagem e sobre as práticas de trabalho realizadas na escola.
Deste modo, a formação continuada, via Projeto Sala de Educador, se coloca como
espaço de experiências e vivências da práxis pedagógica, visando oportunizar momentos de
reflexão sobre aspectos gerais relacionados à educação e questões relativas às especificidades
da própria escola. Acreditamos que todos os profissionais devem participar deste processo.
Desse modo, o fazer pedagógico torna-se uma experiência coletiva, integrada, em constante
aperfeiçoamento com o outro e com o mundo, desta forma realizando e socializando no
espaço da formação continuada em serviço, a transposição didática.
No que se refere ao aspecto pedagógico a partir das discussões os profissionais da
escola, junto à comunidade local, puderam pensar algumas propostas a fim de trabalhar e
entender a realidade do aluno, buscando suporte para um currículo voltado para a vida no
campo, valorizando os saberes e a cultura local com o desenvolvimento de ações que
contribuam para o resgate da identidade do homem camponês.
Como destaca Caldart (2004, p. 8)

O trabalho forma/produz o ser humano: a Educação do Campo precisa recuperar
toda uma tradição pedagógica de valorização do trabalho como princípio educativo,
de compreensão do vínculo entre educação e produção, e de discussão sobre as
diferentes dimensões e métodos de formação do trabalhador, de educação
profissional, cotejando todo este acúmulo de teorias e de práticas com a experiência
específica de trabalho e de educação dos camponeses.
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Assim, um dos primeiros trabalhos a ser realizado em reunião com a comunidade, a
partir de discussões no espaço da formação continuada da escola, se refere ao fortalecimento
da identidade camponesa, a partir de conversas com os seus principais sujeitos: pais e alunos.
Há alguns questionamentos que devem ser colocados em discussão no que diz respeito à
identidade: Você se reconhece como sujeito do campo? Se identifica como sujeito do campo?
Justifique. Conforme Caldart (2004) no que se refere à intencionalidade política e pedagógica
da Educação do/no Campo, há pelo menos três aspectos que a escola deve trabalhar para
fortalecer as identidades do campo: 1) auto-estima; 2) memória e resistência cultural; 3)
militância social.
Nota-se que “[...] a escola precisa ajudar as pessoas a enraizar em sua cultura [...]”
(CALDART, 2004, p. 13). Assim, Caldart (2004, p. 13) explica:

Estamos falando, afinal, de como a escola pode ajudar os educandos e as educandas
a perder a vergonha de „ser da roça‟; a aprender a „ser camponês‟, e a „ser de
Movimento Social‟; a aprender a valorizar a história dos seus antepassados, tendo
uma visão crítica sobre ela; e a aprender do passado para saber projetar o futuro
(CALDART, 2004, p. 13)

Caldart (2004), ainda, sugere

E um bom jeito de trabalhar isso na escola é, por exemplo, contando histórias e
estórias que tenham a memória do grupo como referência, assim como trabalhar
com diferentes linguagens artísticas que expressem a cultura camponesa e a
coloquem em diálogo com outras culturas.
Também aqui é necessário um aprofundamento da Educação do Campo sobre como
acontecem os processos culturais e a formação da memória coletiva de um grupo e
de sua consciência histórica, e sobre como isso deve ser trabalhado
pedagogicamente nas diferentes faixas etárias, e na especificidade das atividades
escolares (CALDART, 2004, p. 13).

Nesse sentido, os professores citaram a importância do resgate das festas tradicionais,
das reuniões familiares e da religiosidade presente no município. Sendo assim, o estudo pode
ser iniciado a partir da investigação sobre as vestimentas utilizadas na época, dentre outros
aspectos culturais, a fim de observar junto com educandos as transformações presentes na
cultura do campo.
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Desse modo, Caldart (2004) nos aponta pistas e caminhos por onde iniciar o processo de
construção para uma proposta de educação do campo, que pode ser realizada a partir do
diálogo com os educandos sobre o seu sentimento de pertencimento ao campo.
A formação contínua realizada a partir dos estudos sobre a educação do campo
proporcionaram reflexões sobre o fazer pedagógico, tendo em vista o fortalecimento da
proposta para uma educação no campo na escola, os quais apresentamos a seguir:

Prof. Paiva -Auxiliou no planejamento diversificado conforme interesse de formação
profissional e cidadã de cada aluno e relacionar com a vivência no cotidiano do
aluno. Prof. Andrade - Foi de grande importância, haja vista que no mesmo período
que estudamos essa temática, estava desenvolvendo as atividades do Projeto
“Valorização do Homem do Campo”. De modo que a temática veio ao encontro das
nossas necessidades, implementando e enriquecendo nossos conhecimentos. Prof.
Silva - Olhar os alunos do campo diferente do urbano; Usar metodologia e projetos
que envolvam mais os alunos do campo. Prof. Gomides - Conhecer as características
da Educação do campo e refletir sobre nossa realidade (CEFAPRO, 2017, p. 18-19).

Conforme, relatos escritos das educadoras sobre o desenvolvimento da temática, nota-se
presente o olhar voltado aos aspectos do currículo pensado a partir da realidade do campo,
portanto, nota-se que o fazer pedagógico não poderá estar dissociado da produção humana, do
trabalho do campo, os fazeres e saberes do campo.
Nesse âmbito, os estudos coletivos e diálogo do texto de Caldart (2002; 2004) com os
educadores da escola, proporcionou o entendimento que é necessário um currículo que
contemple as dimensões do trabalho como produção humana, a partir das atividades
econômicas desenvolvidas pelas famílias do nossos alunos nas comunidades camponesas, tais
como: agricultura familiar, pecuária de gado de corte e leiteira, avicultura, hortifrúti granjeiro,
apicultura, apicultura. Além, dos temas citados, ainda, considera-se importantes para o
desenvolvimento

do

currículo

para

uma

educação

do/no

campo,

os

temas:

associativismo/cooperativismo, planejamento de produção, educação ambiental e turismo.
Nota-se que no desenvolvimento das atividades econômicas existem aqueles pequenos
produtores que têm um planejamento de produção organizado e outros que ainda podem obter
melhor aproveitamento da terra. Nesse sentido, foi pensada uma parceria junto a Empresa
Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT, no sentido de
oferecer alguns dados relevantes a composição do currículo da escola, a fim de que por meio
da atividade educativa sobre as atividades econômicas regionais e outros temas de relevância
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para a educação do campo sejam trabalhados na formação dos alunos e da própria
comunidade.
Além das várias propostas apontadas, ainda, foi pensado no que se refere à pecuária
leiteira, a realização de atividades práticas como:

✓ Visitas dos alunos em área rural/pequenas propriedades onde se trabalham com a
produção leite;
✓ Visita ao laticínio Coopnoroeste, em Araputanga, para conhecimento da cadeia de
produção do leite;
✓ Oficinas com aulas práticas de derivados do leite;
✓ Visita à Escola Agrícola em Cáceres;
✓ Palestras de ex-alunos da escola formados em agronomia e outras áreas relacionadas
sobre as temáticas: nutrição do gado leiteiro, reprodução do gado, fertilização do
solo/seleção do capim/ preservação das nascentes, higienização e arquitetura do
curral/ qualidade do leite;
✓ Culminância das ações com uma feira dos produtores rurais e a comunidade escolar;

Para a construção de um currículo voltado para o desenvolvimento da dignidade das
famílias camponesas, sem dúvida, será preciso o envolvimento coletivo, por meio de diálogo
formativo e de parcerias que comunguem na perspectiva de uma formação humana.
As ações pensadas poderão ser retomadas nos anos seguintes durante a semana de
preparação para as atividades, bem como, discutir sobre esse projeto e socializar os
planejamentos de ensino de forma que a construção seja coletiva. Portanto, a importância de
uma proposta pedagógica coletiva, para que os projetos pensados e idealizados, sejam
colocados em prática por todos que integram a realidade escolar.

5 Algumas considerações

Entendemos que o processo de construção do PPP de uma unidade escolar deve
envolver todos os sujeitos participantes do processo educativo. A partir do diagnóstico da
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escola existem fatores externos aos muros da unidade escolar como fatores econômicos,
políticos e socioeconômicos que interferem diretamente na política de educação e no currículo
para se pensar as diferentes formas de ensinar e de aprender.
Acreditamos que o conhecimento só faz sentido se estiver articulado à realidade e às
práticas e vivências no cotidiano das escolas e comunidades, tendo como desafio colocar os
educandos e educadores diante de si mesmo, do outro e do mundo com a intencionalidade de
transformação social.
A construção de identidade e de mudança de postura numa comunidade educativa é
processo de transformação, pois, de fato, transforma a ação: provoca criticidade, faz dos
desafios força propulsora para ações coletivas, como (re)construção permanente. Como nos
ensina Paulo Freire, aqui chegamos ao ponto do qual poderíamos ter partido: somos seres
inacabados e trabalhamos com projetos também inacabados, desta forma o presente trabalho
retrata a necessidade que foi reorganizar o PPP, a estrutura da proposta de formação
continuada e consequentemente das práticas pedagógicas enquanto Escola do/no Campo no
município de Reserva do Cabaçal.
O diálogo com a comunidade e no processo formativo, que se efetivou no Projeto Sala
de Educador possibilitou o surgimento de várias propostas para a realização de ações voltadas
para o fortalecimento da identidade do campo.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E ALGUNS SIGNIFICADOS NA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES
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RESUMO
O presente artigo trata do tema da deficiência e da sua relação com a educação especial no âmbito da formação
continuada de professores da educação básica. O objetivo central é o de questionar e problematizar o significado
e o tratamento hegemônico que se dá à educação especial na contemporaneidade, a partir do modo como se lida
com as diferenças constitutivas do deficiente e da educação que lhe foi correspondida. A abordagem qualitativa
com análise da formação discursiva ancora-se em autores como Bauman, Foucault, Vygotsky dentre outros para
analisar os sentidos e significados mobilizados em uma atividade específica de Extensão/ Formação continuada
com professores da educação básica. Essa análise possibilitou compreender os discursos/práticas em torno das
deficiências e da educação especial e teve como resultado provisório a ideia de apresentar questionamentos
instigantes para repensar o modo como se compreende a educação especial, bem como as práticas educativas
escolares correspondentes na potencialidade de redimensionar as possibilidades/condições de inclusão a partir de
uma perspectiva mais abrangente, fraterna, solidária e humanizadora.
Palavras-Chave: Educação Especial; Formação Continuada; Inclusão; Prática Educativa.
A humanidade, sempre há sonhado como um milagre religioso: que os cegos vejam
e os mudos falem. É provável, que a humanidade triunfe sobre a cegueira, a surdez e
a deficiência mental. Porém a vencerá no plano social e pedagógico muito antes que
no plano biológico e medicinal. É possível que não esteja longe o tempo em que a
Pedagogia se envergonhe do próprio conceito de “criança com defeito”. O surdo
falante e o trabalhador cego participantes da vida geral em toda sua plenitude, não
sentirão sua deficiência e não darão motivo para que outros a sintam. Está “em
nossas mãos” o desaparecimento das condições sociais de existência destes defeitos,
ainda que o cego continue sendo cego e o surdo continue sendo surdo
(VYGOTSKY, 1989, p. 61)

Na contemporaneidade, uma das propostas mais polêmicas e que produz muitas
controvérsias na questão educativa está relacionada com a formação de professores para o
desempenho de atividades com alunos deficientes. Uma parcela significativa de professores
entende que não há como realizar inclusão sem uma formação adequada na universidade. Um
outro contingente de pensadores da educação brasileira compreende que, devido as distintas
formas e necessidades na educação especial, a formação continuada a partir do Cineclube,
tendo os filmes como intercessores, apresenta-se como um espaço privilegiado para a
potencialização da ação educativa dos profissionais do ensino, naquela modalidade de
educação. Nesse quadro, abre-se um leque de possibilidades da proposição e concretização de
ações e processos de formação continuada que qualifiquem professores da educação básica na
especificidade da educação especial, de modo que suas práticas acelerem a inclusão de
deficientes no aparelho escolar. Por isso, este trabalho tem a finalidade de compreender as
ideias em torno das deficiências presentes nos discursos de professores, bem como os modos
como compreendem a educação especial e as práticas pedagógicas com essa modalidade.
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Neste texto temos a pretensão de construir um significado a respeito do tema
vivenciado por diversos professores que tem no Cineclube da UNEMAT19, do Campus “Jane
Vanini”, em Cáceres uma possibilidade de alavancar seus conhecimentos em busca de
práticas significativas com a educação especial no processo de inclusão. Ao questionar os
temas da biopolítica, normalização da vida, infâncias e deficiências nos processos educativos,
tem-se a pretensão de produzir um significado a respeito da formação de professores e das
compreensões da realidade contemporânea das nossas ações educativas, diante da realidade da
inclusão defendida e organizada para nossa sociedade contemporânea.
A questão básica dos nossos objetivos nesta construção de significados, portanto, é
auxiliar o diálogo a respeito das nossas infâncias, nossos artistas da vida20. Referimo-nos
àquelas infâncias escolarizadas e que, tradicionalmente, compõem um segmento quase que
universalmente considerado “aluno normal” no ambiente escolar. E, também, referimo-nos a
um dos principais artistas da vida, por suas singularidades, por suas condições aqueles que são
os

considerados

“alunos

deficientes”

ou

“estudantes

anormais”,

patologicamente

compreendidos e educacionalmente atendidos ou escolarizados na medida das suas
possiblidades educativas e de aprendizagem, conforme ainda insistem alguns setores sociais.
De modo diferente, pensamos que o processo de inclusão e experimentação conjunta da vida
social, cultural e educativa deveria estar absolutamente universalizado.
Assim, a partir de um atendimento direcionado aos trabalhadores da educação das
distintas redes de ensino, conseguimos construir um quadro analítico que permite entender
também alguns aspectos dessa relação pedagógica complexa que angustia a todos nós. Isto
porque, a partir de uma prática de formação continuada, conseguimos capturar algumas
compreensões que nos auxiliam a problematizar esses acontecimentos na vida escolar do
nosso conjunto de professores. Então, o Cineclube, a experiência em assistir vários filmes e
produzir sentido sobre eles, partilhando compreensões, auxiliou nesta interpretação e na
construção de uma versão a respeito da educação especial nas escolas da nossa região.

01.A educação especial e a formação de professores

Ainda que tenhamos alguns momentos em que a formação de professores se dava pela
aprendizagem empírica rotineira, no cotidiano das relações pedagógicas, quando o futuro
professor acaba conhecendo as práticas no dia-a-dia, participando das aulas como normatizou
19
20

Mais adiante, o Cineclube será apresentado de modo detalhado.
BAUMAN, Zigmunt. A arte da vida. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar Ed, 2009.
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Coutto Ferraz no Rio de Janeiro21, majoritariamente, a história demonstra que as instituições
de ensino médio e depois do ensino superior foram consideradas como instâncias de formação
única, capazes de habilitar e profissionalizar homens e mulheres nas mais diversas áreas do
conhecimento, conseguindo fazer com que todos estivessem “plenamente formados” na
profissão escolhida. Essa compreensão, há muito tempo, está superada pela realidade da
sociedade contemporânea que exige, de cada um e de todos, uma arte permanente de
capacitação/qualificação que possa estar adequada às situações concretas criadas pelos
acontecimentos cotidianos que conformam a sociedade moderna na atualidade.
Assim, estas perspectivas de formação levaram ao debate o tema a respeito da
formação mínima, formação inicial, formação subsequente, formação continuada, formação
permanente e tantas outras propostas que foram pensadas para que pudéssemos contemplar as
circunstâncias criadas pelas constantes mudanças no mundo contemporâneo. Tais situações
conduziram, inclusive, as instituições para uma revisão das situações em que se encontravam
de imobilidade, estabilidade permanente e estruturada de forma que conseguiam poucas
mudanças nos seus objetivos e, consequentemente, nas práticas produzidas no interior dessas
organizações sociais22.
E, assim, depois de longos processos de diálogos intensos sobre as propostas, a grande
maioria das instituições, particularmente as escolares, tomou como pressuposto da construção
social da escola a formação continuada no conjunto das práticas dos seus integrantes. Afinal,
nos seus dois modos, tanto a formação inicial quanto a formação continuada, pressupõe a
existência de estudos em grupo23 e não apenas a aprendizagem individualizada.
A perspectiva encontrada de formação continuada não se trata de um processo de
adaptação do ser humano, da vida dos sujeitos escolares ou de qualquer instituição para
superação das distintas situações impostas pela realidade. Nem mesmo constitui um processo
de autoformação.

Na realidade, as ideias de formação inicial e formação continuada

pressupõem a necessidade de que qualquer tempo de formação ou qualquer área de formação
não contempla, de maneira suficiente, todas as possibilidades de convivência com
experiências fascinantes na verificação dos fenômenos educativos. Como bem dizem Camarú
e Oliveira (2011, p. 29): “[...] na medida em que se depara com as mais inusitadas situações,
que passa a ocorrer o processo de construção, desconstrução e reconstrução pessoal e

21

Ver Neves (2009)
Cf. Bauman, Zigmunt. Modernidade Líquida. Trad. Plinio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar Ed. 2001.
23
Oliveira (2011, p. 301)
22
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profissional”. Nesse sentido, são estas questões que tomam o trabalho daqueles que realizam
educação especial. .
Ainda assim, nos dias atuais, mesmo havendo uma defesa importante no processo de
formação continuada para a modalidade de educação especial, essa potencialização de
qualificação não foi atendida pelos dispositivos normativos brasileiros. As regulamentações,
por mais compreensíveis que sejam, constituem aparatos disciplinares complexos que exigem
atualização e leitura constante. Com essas responsabilidades, a modalidade de educação
especial foi constituída no cenário educativo como outras possibilidades de atendimento
específicos das singularidades apresentadas na educação brasileira no que se refere aos temas
da deficiência e da inclusão. Assim, as normatizações não atendem especificamente essa
formação. (SAVIANI, 2009); (BORGES ET AL (2011). Nessa realidade, os profissionais da
educação têm conquistado um espaço social educativo na vida das famílias e das pessoas
deficientes e que contribuem de maneira significativa a partir da formação continuada e dos
atendimentos educacionais especializados.
Para nosso conhecimento, eis algumas modalidades de atendimento em Educação
Especial: Escola Regular, Classe Regular, Escola Especial, Classe Especial, Ensino
Domiciliar, Classe Hospitalar, Escola Hospitalar, Escola Profissionalizante e Empresa-Escola.
Cada realidade requer um tipo de modalidade de atendimento diferente. Por exemplo, um
aluno portador de doença renal, necessitando de diálise, três vezes por semana, num hospital
distante de sua residência. Por dificuldades financeiras para se deslocar, consegue residir por
um tempo no próprio hospital. Logo, participa de uma classe hospitalar existente no mesmo.
A necessidade de diálise e de residir no próprio hospital torna-se uma necessidade
educativa especial, cuja modalidade de atendimento se faz pela classe hospitalar. A
perspectiva inclusiva desde onde olhamos para essas modalidades múltiplas e para o processo
que as constituem enquanto singulares, e, portanto, distintas umas das outras, articula-se com
a afirmação de que “a criança cujo desenvolvimento se há complicado por um defeito, não é
simplesmente menos desenvolvido que seus coetâneos normais, é uma criança desenvolvida
de uma outra forma” (VITGOSKY, 1989, p. 3). Desse modo, se, por um lado, a diferença é
fundamental para compreender as necessidades de cada uma e de todas as crianças; por outro
lado, a diferença não deve ser utilizada para inferiorizar, desqualificar, humilhar ou excluir.

02.Uma proposta experimentada no Cineclube
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Com a formação continuada sendo uma possibilidade em potencial a ser desenvolvida
por profissionais do ensino, algumas alternativas ganham possibilidades de construção de
experiências no cotidiano das relações entre instituições parceiras e professores que dispõem
de uma parte de seu tempo para buscar ganhar qualidade no desempenho de atividades
educativas. Uma dessas formas de exercitar a formação continuada é a “sala do educador”,
que, em Mato Grosso, ganhou contornos significativos nas práticas dos professores e suas
respectivas aprendizagens nas próprias instituições em que trabalham. Já, em parcerias, em
Cáceres, um grupo de professores e estudantes do curso de Pedagogia realizou atividades de
extensão com uma proposta bem instigante. Vamos conhecer um pouco.
O CINECLUBE é um projeto desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em
Educação, Sociedade e Cultura Contemporâneas - GEPESCC – nos últimos anos em Cáceres.
Assim, as atividades realizadas são partes constitutivas de um programa de extensão/pesquisa
que permitem a formação continuada e o compartilhamento de saberes e experiências na
realização das atividades de docentes da educação básica em processos integradores com
professores do Campus “Jane Vanini” da Universidade do Estado de Mato Grosso. Assim, no
decorrer de um semestre letivo o grupo seleciona um ou dois temas que serão trabalhados e
também escolhem um conjunto de filmes que serão exibidos. A cada 15 dias, o Cineclube
exibe um destes filmes, que permite compreensões e diálogos em torno do tema do período; e,
após a exibição, os participantes tem uma oportunidade de interação por meio de uma roda de
conversa.
Tal experiência24 com este trabalho de extensão tem se mostrado extremamente
interessante na formação continuada de professores. Isto porque, ao constituirmos os filmes
como intercessores das relações pedagógicas, aumentamos a possibilidade da aprendizagem
conjunta e da busca por atos reflexivos, problematizações, diálogos entre distintas
compreensões e socialização de modos de apropriação dos entendimentos produzidos pelas
películas.
Assim, no primeiro semestre do ano de 2017, trabalhamos com o tema da educação
especial conectado com as questões que envolvem as deficiências e as possibilidades nos
processos educativos. Um dos filmes exibidos e que gerou uma significativa contribuição dos
professores foi o longa-metragem traduzido para o português com o seguinte título “Como
estrelas na terra: toda criança é especial”. De nacionalidade Hindu, o filme tem a Direção de

24

Experiência que parte do conceito foucaultiano do tema e que foi de maneira instigante problematizado por
Larosa in: LARROSA, Jorge. Tremores. Trad. Cristina Antunes, Joao Vanderlei Geraldi. Belo Horizonte:
Autêntica; 2018.
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Aamir Khan, lançado em 2007; com 2:55 (duas horas e cinquenta e cinco minutos) de
exibição, o drama tem em seu elenco artistas como Asmir Khan, Darsheel Safary, Tisca
Chopra e outros não menos importantes.
Ao se debruçar sobre um dos diversos temas das deficiências, o diretor deste premiado
filme aponta para uma perspectiva de necessidade de percepção mais cuidadosa de todos os
profissionais educadores na observação e cuidado com as crianças disléxicas. Isto porque
Ishaan, personagem central do filme, é uma pessoa que, no processo de escolarização, possui
dificuldades com os processos de leitura e escrita. Sonhador, o protagonista insiste em
apresentar seus entendimentos de mundo, porém, os componentes da família e da escola nos
seus processos educativos intensificam um processo de comparação com o irmão de Ishaan.
Ao sentir a opressão, a incompreensão e o isolamento, a criança constrói um mundo de
solidão porque foi perdendo seu vínculo afetivo com as pessoas mais próximas,
principalmente o pai que o tratava de uma maneira rude e incompreensiva, pois não possuía
qualquer entendimento sobre as dificuldades do filho.
Ao castigá-lo com um internato, a família procura entregar o problema para a
instituição educativa. Por acaso, Ishaan encontra um professor, Ran Shankar, que percebe a
situação e retoma a vida do estudante em uma perspectiva de compartilhamento e
sociabilização intensa, com uma convivência dialogada em pormenores da vida cotidiana.
Com perspicácia e intensidade no processo educativo, com a construção de uma relação em
que as experiências escolares cotidianas foram sendo intensificadas, o professor desperta em
Ishaan o prazer e a felicidade pelos estudos, pela beleza do ato educativo baseado nas relações
solidárias e fraternas. Este, sucintamente, foi o filme do tema de diálogos sobre a educação
especial. Assim, esta exibição fílmica passou a ser um dos nossos intercessores, ou, se
quiserem, um dos nossos eixos temáticos ou tema de roda de conversa, com professores
acerca da questão importante da modalidade de educação especial ou práticas educativas com
deficientes.

03.É possível a formação continuada produzir e repensar práticas

Ao produzirmos possibilidades com a formação continuada de professores, também
nos formamos enquanto educadores da formação inicial de profissionais da educação. Essa
potencialização das problematizações a respeito desse tema permitiu encontrar razões que
orientam nossos trabalhos cotidianos de realização de práticas educativas com estudantes com
exigências de educação especial. Por isso, construímos um momento interessante em que a
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socialização desse processo aconteceu e a partir do filme “Como estrelas na terra”,
conseguimos alguns alcances interessantes.
Após assistirem ao filme, os professores de todos os níveis do ensino tiveram o
desenvolvimento de trabalhos de problematização do tema com uma sessão de conversa em
que os professores difundiram suas compreensões sobre o filme e a respeito das crianças
deficientes e a convivência no espaço da escolar. As contribuições foram no sentido de
estabelecer parâmetros de aprendizagem dos distintos entendimentos sobre o filme,
combinando um diálogo sobre a produção fílmica e os acontecimentos da realidade das
relações pedagógicas das instituições de ensino. Dessas manifestações algumas chamaram
atenção para o desejo por mudanças nos modos operativos das práticas sociais de
escolarização e das atitudes de cada profissional diante da vida que experimenta práticas
educativas em conjunto com a comunidade escolar. Vamos conversar um pouco sobre elas.
Um entendimento mostra como é necessário avançar na percepção dos diferentes
sujeitos escolares.
[...] a gente tem percebido, assim, na minha percepção o seguinte, a dificuldade da
gente lidar com vários tipos de deficiência que são apresentadas na escola, a falta do
nosso preparo como professor pra gente poder perceber que tipo de deficiência que
está sendo apresentada e que a gente coloca como uma falta de indisciplinamento.
(PROFESSORA MARGARIDA25)

Assim, temos uma compreensão que parece óbvia, mas que na experimentação da vida
escolar, ainda precisamos avançar. Ser capaz de diferenciar “indisciplina” de “deficiência”.
Dois temas relevantes no processo educativo, mas que os profissionais do ensino precisam se
utilizar dos conhecimentos da psicologia e da sociologia, dentre outros saberes, para que
possam analisar melhor as atitudes, comportamentos e condutas dos sujeitos escolares,
evitando, com isso, que homogeneizemos os estudantes e estabeleçamos padrões únicos de
comportamento e de escolarizados.
Logo, os professores fizeram um convite para que as mudanças nos modos de
observação da realidade cotidiana deva ser uma das premissas de professores na construção de
uma educação inclusiva. Não para diagnosticar e tipificar a condição da infância, mas para
contribuir no conhecimento das diferenças entre circunstâncias de vida que permitirão
auxiliar, cooperar, orientar, atender, enfim, contribuir com o desenvolvimento da criança

25

Ainda que tenhamos autorizações de publicação, e também as gravações de áudios, para este momento, para
este tema, afim de evitar polêmicas e questionamentos optamos por trabalhar com a ideia de nomes fictícios de
professores.
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deficiente e integrá-la, de maneira mais produtiva e proveitosa, ao complexo conjunto de
sujeitos escolares de uma sala de aula.
E essas mudanças não devem partir tão somente dos profissionais do ensino da
educação básica. A percepção provisória é de que o problema da pouca formação para
inclusão também se apresenta, de maneira concreta, na educação produzida pelas Instituições
de Ensino Superior, em particular, na formação inicial de professores. Esta professora
demonstra que
[...] as vezes, eu fico me questionando: o que pode mudar isso? Porque nem os
professores da Universidade estão preparados para trabalhar com esse aluno e
também sobre a inclusão. Os alunos não aceitam também! Não é só os nossos alunos
da escola de um a quatro, não! Na universidade também tem isso, entendeu? E,
assim, eu fico me questionando às vezes...(PROFESSORA ROSA)

As angústias nas observações verificadas no interior das universidades ainda precisam
fazer avanços para que possamos intensificar nossos olhares e interpretações dessas
realidades. Os primeiros olhares sobre as circunstâncias de convivência de jovens deficientes
em espaços universitários ainda causam estranhamentos complexos em professores e
estudantes. Por esse relato, de uma profissional da universidade em Cáceres, que realiza um
trabalho diferenciado com estudantes deficientes, demonstra a percepção que muitos têm
sobre a realidade da inclusão no espaço acadêmico. O ambiente universitário aparenta ser
somente dos proprietários de uma “certa racionalidade” em que não cabem os diferentes.
Dessa percepção da realidade é que nascem os sentimentos de impotência diante das
circunstancias encontradas no ambiente acadêmico. O menosprezo, o desprezo, os
comentários preconceituosos, os olhares, enfim, o distanciamento constituído pelas relações
pedagógicas imaturas, inoperantes, frágeis, estabelece, em larga medida, o sentimento que os
próprios deficientes têm do ambiente social em que estão inseridos. De maneira particular nas
instituições educativas, uma vez que as aproximações nas práticas de ensinar estão
distanciadas das relações humanas necessárias para manter um bom ambiente de trabalho e
uma certa qualidade no processo pedagógico de constituição e domínio dos saberes pelos
estudantes deficientes.
Esta professora estabelece um pouco do significado das condições e possibilidades que
podem ser vivenciadas em ambientes escolares e que, muitas vezes, sequer percebemos.
Olha... Assim, no início do filme, eu não havia assistido ainda, no início o que me
chamou a atenção foi o tempo. O ritmo de cada ser humano que é bem diferenciado
e depois, no decorrer do filme, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia. E,
realmente, tudo que é diferente causa esse mal estar, causa essa sensação de
angústia, de incapacidade e isso é péssimo, principalmente, pra quem sente. E uma
coisa que eu percebo também (PROFESSORA GIRASSOL).
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Esta é uma problematização que exige um raciocínio interconectado com a realidade
do espaço escolar. A professora apresenta duas questões instigantes aos nossos olhares. Uma
primeira é o entendimento que a apresentação fílmica causa nas pessoas.
Com a ideia de “chamar a atenção”, a educadora proporciona um momento para que
possamos pensar como a convivência com a aprendizagem coletiva, em grupos como este do
cineclube, cria possibilidades de aprendizagem porque auxilia, motiva, provoca, enfim,
permite pensar temas que estão no cotidiano, mas que, por razões diversas da vida
escolarizada, temos pouco tempo para pensar e compartilhar angústias e potencialidades.
Portanto, por essa consideração podemos verificar que o filme, como intercessor na relação de
aprendizagem entre todos os experimentadores do evento de formação, contribui, de maneira
significativa, com a formação continuada de todos nós professores.
Segundo porque a professora faz uma constatação, relacionando as experiências
vivenciadas na narrativa fílmica com a vida cotidiana do ambiente escolar. Para ela houve um
aprendizado sobre o “ritmo de cada ser humano”. Em outros termos, a educadora qualifica sua
compreensão da criança ao acentuar a necessidade de verificação dos ritmos de aprendizagem
diferenciados de cada escolarizado, ela consegue compreender a diferença da aprendizagem
entre crianças distintas nas suas capacidades cognitivas. Em seguida, a professora comenta
sobre os sentimentos produzidos por essas circunstâncias, o que denota um processo de
adensamento da humanização da professora, que intensifica seu conhecimento sobre as
emoções, os sentimentos, a vida coletiva, a aprendizagem significativa e a relação
pedagógica.
Com isso, a educadora aponta que a questão não é somente de racionalidade, não é
somente do domínio das ciências e da conquista única da racionalidade cotidiana. Para ela, a
vida escolar é mais que razão pura, é vivência, é experiência, é convivência, é sentimento, é
emoção, enfim, é viver a vida na intensidade da experimentação da aprendizagem dos saberes,
na moldagem de sentimentos que podem ser frustrantes e causar paralisia nas nossas ações, ou
sentimentos que podem nos ajudar a qualificar as práticas nos atos educativos. Uma reflexão
que fica para que possamos repensar práticas no cotidiano da vida escolar.
Como esta questão envolve não somente a necessidade de formação continuada, mas,
sobretudo, a construção de possibilidades de aprendizagem conjunta entre professores da
educação básica e do ensino superior, uma outra compreensão foi exposta com o seguinte
sentido:
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Nós professores da Universidade temos problema com a educação especial e
precisamos aprender. Estamos aqui em um aprendizado enorme, compartilhando o
aprendizado. Então, vamos convidar os nossos colegas, vamos dizer a elas, vamos
dizer a eles da importância de discutir a educação especial. Não temos receita!
Ninguém tem receita para resolver os problemas da educação especial. Ninguém tem
receitinha pronta para saber sobre todas as condições da educação especial, de todas
as deficiências. O aprendizado é coletivo, é entre nós, e essas falas de cada um nos
ensinam, emociona e nos conduz à novas atitudes, à novas práticas nessa relação
que precisamos ter de forma muito significativa com esse grupo social.
(PROFESSOR CRAVO)

A ideia é fazer avanços na formação continuada. Assim, a constatação que fica, talvez
o diagnóstico mais eficiente dessa junção de esforços e nesse tema, dos objetivos do filme e
do Cineclube, foi o de começarmos a perceber que existe a necessidade de interlocução mais
qualificada entre a formação continuada e a formação inicial. Uma depende da outra para
repensar práticas, conteúdos e possibilidades de aprendizagem coletiva. O professor indica
essa possibilidade na medida em que reconhece a necessidade do conhecimento
compartilhado, da socialização de saberes que podemos adquirir em interpretações de
produções fílmicas, em leituras de livros e também na interconectividade com a realidade das
práticas educativas no cotidiano da vida escolar e da vida universitária.

4. Considerações finais.

O sentido das palavras do professor deixa evidente a necessidade desse intercâmbio,
cuja troca de experiências permitirá aos profissionais conhecer mais e melhor outros
encaminhamentos na questão da modalidade da educação especial. Principalmente porque a
quantidade de deficiências fica distante de um olhar pormenorizado, especializado e único
para que as práticas dos professores possam ganhar qualidade. É necessário, portanto, que as
especialidades possam trocar experiências no campo das relações pedagógicas, didáticas,
curriculares para que possam ganhar práticas com amplitude da densidade teórica exigida no
fazer pedagógico da vivência escolar e da convivência universitária.
E, mais que isso, os profissionais que lidam com o atendimento direto aos deficientes
não se sentem nem reconhecidos, nem valorizados, nem prestigiados pelos relevantes serviços
prestados no acompanhamento direto de um deficiente. Como bem afirmou a professora
Violeta neste diálogo “...Então, principalmente, você que trabalha com esses alunos, você
sente a necessidade de ser mais e mais humano ainda”. Realmente, talvez, a palavra
necessária nesse processo de convencimento da importância da educação especial, da
experimentação da convivência com os deficientes deve ser a humanização das relações.
Afinal, se não compreendermos o processo de compartilhamento, de sociabilização, de
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socialização de saberes como atos educativos humanizadores, dificilmente chegaremos a uma
educação cidadã, emancipadora e democrática, mas, nos fecharemos em um modelo educativo
excludente, seletivo, racionalizado, e muito elitista.
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SOBRE O DOCENTE COMO PROFISSIONAL REFLEXIVO
Leoniza Saraiva Santana (PPGECH/UFAM) – leoniza.saraiva21@gmail.com
Profª. Drª. Maria Isabel Alonso Alves (PPGECH/UFAM) – isabelalonsojp@gmail.com

Resumo:
O artigo denominado Ensino de Literatura de autoria feminina: um estudo sobre o docente como profissional
reflexivo encaminha um estudo acerca do professor reflexivo em sua prática de ensino da Literatura de autoria
feminina. O corpus analisado neste estudo tem por suporte o capítulo cinco da obra A autonomia de Professores
(2002) do escritor José Contreras cujo título é “O docente como profissional reflexivo”. Tal pesquisa tem como
principal objetivo mostrar que o professor, para atuar com a Literatura de autoria feminina, deve ter esta
formação do profissional reflexivo que parte de sua vivência de sala de aula para refletir suas ações na prática
diária. A pesquisa é de natureza qualitativa, sendo de cunho bibliográfico, uma vez que não há coleta de dados,
mas a análise do corpus do trabalho. A perspectiva teórica embasa-se nos estudos de Contreras (2002), Thomas
Bonicci (2007), Mary Del Priore (2009), Rose Marie Muraro (1985), Lúcia Osana Zolin (2003), Marisa Lajolo
(2001) e demais estudiosos/as da área. O que se notou, no final do estudo, é que se faz necessária a presença
atuante do profissional reflexivo nas aulas de Literatura para que este possa encaminhar estudos acerca da
autoria feminina e assim ajudar na propagação da importância dos estudos feministas na sociedade como um
todo.
Palavras-chave: Ensino de Literatura. Autoria Feminina. Formação Docente. Profissional Reflexivo.

1 Tudo começou com uma inquietação

A ideia deste artigo surgiu no âmbito da disciplina de Epistemologia das Ciências
Naturais, Matemática e Ciências Humanas durante o primeiro semestre letivo, março a julho
de 2019, do Programa de Pós-Graduação em ensino de Ciências e Humanidades – PPGECH
do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA/UFAM em Humaitá – Amazonas.
Trata-se de uma reflexão teórica, de revisão bibliográfica dos conteúdos abordados na
disciplina mencionada, articulada à problemática investigada no PPGECH que busca mostrar
epistemologias, metodologias e teóricos no ensino das Ciências Humanas, Ciências Naturais e
Matemática. E, com isso abre-se a visão do docente para melhores perspectivas de ensino em
seu ambiente escolar.
As leituras e discussões encaminhadas na disciplina despertaram várias inquietações
onde se percebeu problemas no ensino da Literatura de autoria feminina, pois a mesma
apresenta resquícios de que não esteja sendo desenvolvida nas salas de aula ou meramente
esquecida e com isso não se está visibilizando as autoras com seus anseios e temas.
Tais angústias levaram para o entendimento de que a formação docente aborda
temáticas que viabilizam a prática do professor voltada às perspectivas das propostas trazidas
por Contreras (2002) em que mostra no capítulo cinco o tema: O docente como profissional
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reflexivo. E, com isso leva-nos a refletir juntamente com seus autores, principalmente Schön
(1983; 1992), a ação deste profissional em sala de aula. Salienta também a importância deste
profissional que está mergulhado em seus desafios buscando novas soluções para o que ainda
não tinha experenciado, o “novo” em sua prática docente que lhe trará novas experiências.
Explana-se neste artigo o valor do ensino de Literatura de autoria feminina pelo
profissional reflexivo, tendo em vista que este é um professor-pesquisador porque começa os
seus questionamentos a partir da sua realidade em sala de aula. E, sabe-se que a Literatura de
autoria feminina tem uma história muito peculiar por advir de lutas de mulheres em épocas
que contrastam, em muito, com a realidade atual, mas que ainda persistem as marcas do
patriarcado. Sendo assim, é de suma importância que este profissional esteja atento para
discutir com seus alunos a temática da mulher escritora e seus escritos. Isso ajudará na busca
por melhorias para um problema tão antigo que é o da valorização da mulher como autora.

2 A mulher buscando seu espaço na sociedade

A sociedade, de modo geral, possui relatos históricos acerca das desigualdades sociais
que afetaram e silenciaram, por muito tempo, pessoas que eram marginalizadas socialmente
por conta da raça, gênero, orientação sexual, etnia e tudo que atingisse a moral e os bons
costumes de cada época. Infelizmente não percebiam, ou não queriam perceber, o mal que
faziam aos seus semelhantes ao lhe negarem dignidade, liberdade ou o direito de viver suas
cidadanias. Contra as desigualdades sociais, surgiram muitos movimentos que buscaram a
liberdade de cada pessoa excluída por questões, hoje tidas como, tão superficiais. Dentre estes
movimentos, destaca-se o Feminista que, desde a década de 1960, buscou trazer à tona a
questão dos direitos das mulheres.
Assim, a mulher, há muito tempo vem buscando seu espaço que lhe foi negligenciado
por ideologias machistas, preconceituosas e que faziam com que todas acreditassem que
estavam realizando o que é certo, sem perceber que estavam sendo manipuladas. Muraro
(1985, p. 9), acrescenta que “a mulher, a quem nos primeiros tempos estavam reservados o
gozo e a fruição, foi castrada sob o capitalismo. Até o tempo de Freud e Helen Deutsch, a boa
mulher, a mulher virtuosa, era a mulher frígida e masoquista”. O pensamento de Muraro leva
a entender que a mulher foi tolhida em seu direito de estudar, aprender a ler e escrever. A ela
era permitido, dependendo de sua situação social financeira, aprender as “prendas” do lar e o
que pudesse orientar de melhor para ser uma boa esposa e mãe.
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Algumas, mais “rebeldes”, aprendiam a arte de ler e escrever escondido, faziam
leituras de revistas e escreviam romances sem que outras pessoas pudessem se apropriar desta
informação. Existiam também aquelas que os pais pagavam professores para lecionarem em
casa e lá as filhas aprendiam o ofício da leitura e escrita no intuito de lerem apenas poesias ou
romances pueris que não lhes influenciassem na política patriarcal vigente na época (DEL
PRIORE, 2017). Desta forma, conforme relata Sharpe (1997, p. 57):

Quando as mulheres do mundo já se comunicavam, através, por exemplo, das cartas,
as correspondências das mulheres de salões, a mulher brasileira estava fechada em
casa, vivendo a vida das senhoras das fazendas, da senhora da casa-grande... viviam
aprisionadas, não sabiam ler, não sabiam nem sequer escrever, não sabiam coisa
nenhuma. Elas viviam numa servidão mais terrível do que as mulheres dos outros
países, inclusive da Europa.

Percebe-se que a mulher era tratada como um ser que não tinha serventia intelectual e
a sociedade patriarcal acreditava que a ela era cabível exclusivamente o mundo do lar e filhos.
Por conta disso somente aos homens era dado o direito de sair à rua e fazer seus estudos fora
de casa. Contra isso surgiram os movimentos feministas que ganharam espaço e voz em
âmbito nacional e mundial.

2.1 A voz da mulher chega na escrita literária

Quando se trata da autoria feminina, os críticos estabeleceram nuances nesses escritos
de acordo com a forma de representação da mulher. Segundo Lúcia Osana Zolin, a ensaísta
norte-americana Elaine Showalter (1985) fez um estudo baseado na tradição literária do
romance inglês, em sua linha feminina, e detectou:
[...] que os grupos minoritários acabam por encontrar formas próprias de expressão
em relação à sociedade dominante em que estão inseridos. No caso das mulheres
escritoras, elas teriam construído uma espécie de subcultura dentro dos limites da
sociedade regulada pela ideologia patriarcal [...] elas construíram sua tradição
literária (SHOWALTER, 1985 apud ZOLIN, 2003, p. 255).

Por conta desses grupos minoritários que construíram seu jeito de escrever na
literatura é que Showalter dividiu-as em três fases denominadas de imitação e internalização,
de protesto e de autodescoberta. Porém, Zolin (2003, p. 256) diz que “adaptando essas fases
às especificidades da literatura de autoria feminina, tem-se a fase feminina, a feminista e a
fêmea (ou mulher), respectivamente.” Isso quer dizer que uma literatura feminina é aquela
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que mantém os valores e tradições vigentes, ou seja, os valores patriarcais ficam impregnados
na obra das autoras (ZOLIN, 2003).
Já a literatura feminista, segundo Showalter, diz respeito às revoluções que as
mulheres militaram pelo mundo todo querendo a igualdade de direitos, lutando contra “os
valores e os padrões vigentes” (ZOLIN, 2003, p. 256), aqui as feministas rompem com
qualquer modelo dominante.
Em relação à literatura fêmea, destaca-se o tema da autodescoberta, da busca pela
identidade feminina peculiar de cada mulher. Assim “se pode vislumbrar a representação de
uma nova imagem feminina, livre do peso da tradição patriarcal” (ZOLIN, 2003, p. 257).
Com isso, a mulher veio buscando sua liberdade das amarras da sociedade que a
idealizava como figura frágil, que deve ser protegida e desprovida de intelectualidade, guiada
exclusivamente pela emoção. Pode-se perceber que na escrita de autoria feminina ainda há a
presença do patriarcado, já na fase feminista é muito forte o embate que as escritoras fazem
contra o sistema que visa oprimir e minimizar as mulheres; e na literatura de autoria fêmea
busca-se a libertação total dessas opressões, visando exclusivamente à identidade do ser
mulher.
Assim, problematiza-se o teor da escrita feminina que está ligada a fase feminista, que
foi associada aos sentimentos amorosos ou telúricos a passo que ao homem e a sua linguagem
é cabível tudo, e nada é tido como estranho. Zolin (2003, p. 164) em seu artigo “Crítica
Feminista” salienta que na Inglaterra, a Era Vitoriana (1832-1901) propagou inúmeras
discriminações contra a figura feminina, argumentando que a mulher apresentava
inferioridade intelectual “cujo cérebro pesaria 2 libras e 11 onças, contra as 3 libras e meia do
cérebro masculino”, o que remonta a um preconceito desmedido à mulher que teve que
camuflar-se para fazer ou apresentar algo neste período.
Desta forma, Zolin (2003, p. 164) também acrescenta que “a mulher que tentasse usar
seu intelecto, ao invés de explorar sua delicadeza, compreensão, submissão, afeição ao lar,
inocência e ausência de ambição, estaria violando a ordem natural das coisas, bem como a
tradição religiosa” e, com isso, a mulher iniciou seu caminho pela escrita de forma tímida e
escondendo-se atrás de nomes masculinos,26 abreviaturas27 ou anonimatos28.
26

Um dos exemplos que se pode citar é o de Emily Brontë, escritora inglesa (1818-1848), que para iniciar-se na
escrita usa um pseudônimo masculino, Ellis Bell assim como suas irmãs que também eram escritoras, e lança sua
célebre obra intitulada “Wuthering Heights” (O Morro dos Ventos Uivantes - 1847) que é considerada uma das
maiores obras da Literatura Inglesa.
27
A escritora Joanne K. Rowling da famosa série de livros “Harry Potter” precisou abreviar seu primeiro nome
para que sua obra fosse aceita pelo público masculino e assim o fez (J. K. Rowling) e muitos não sabem que se
trata de uma autora a pessoa que escreveu os livros do mago Harry Potter.
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Há de se considerar que a mulher só vem buscando o direito que lhe usurparam porque
ditaram-lhe padrões e a colocaram como sendo um objeto de uso exclusivo dos homens que a
podiam manusear e guardar quando quisessem. Não lhe foi assegurado o direito de expressar
a sua sensualidade ou sua linguagem, pois o que servisse para o homem deveria servir,
segundo a visão machista, para as mulheres também.
Contra esse pensamento as feministas lutaram para que a mulher começasse a tomar
“do homem a linguagem, a razão, o raciocínio e a transfigurá-los” (MURARO, 1985, p. 9).
Isto porque, tanto quanto o homem, a mulher possui capacidades de manter-se independente
em sua razão, raciocínio, linguagem e escrita. Assim, de acordo com o que diz Branco (1991,
p.75) “a escrita feminina está irremediavelmente circunscrita aos limites da linguagem (como,
aliás, toda escrita), buscando, no entanto, extrapolar esses limites (o que nem toda escrita
busca, afinal)”.
Com isso, ao se falar de gênero vale destacar o que dizem Madureira e Branco (2012,
p. 125): “No tocante ao gênero, estudos sobre masculinidade e feminilidade buscam
desmistificar o essencialismo biológico, principalmente em relação à compreensão do processo
cultural e histórico que situa o indivíduo enquanto homem ou mulher”. Assim, entende-se
gênero como algo muito mais amplo do que a questão biológica, vem ancorado na questão
cultural e histórica de cada indivíduo. Os autores reforçam que o gênero vai além das questões
de sexo e sexualidade.
E, como afirma Louro (2000, p. 21), “Para que se compreenda o lugar e as relações de
homens e mulheres numa sociedade, importa observar não exatamente seus sexos, mas sim
tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos”. Desta forma, vem novamente a questão da
luta das mulheres em uma sociedade marcada pelo patriarcalismo em que buscaram demarcá-la
em questões impostas como “certas” para o sexo feminino e aberrantes, caso ultrapassassem, o
que era ditado pelas ideologias hegemônicas.

2.2 A busca feminina pelo reconhecimento de seus escritos

Não basta somente ter conquistado o direito de escrever e publicar. É necessário que
haja o respeito pelo que a autora trás em sua problemática e a valorização da mesma como
28

As mulheres foram silenciadas também com o anonimato de seus escritos, como por exemplo, a escritora
brasileira Maria Firmina dos Reis que ao publicar sua obra “Úrsula” identificou a autoria apenas com esta frase:
“Escrito por uma maranhense”. Outro exemplo foi a escritora inglesa Jane Austen que ao publicar “Orgulho e
Preconceito” colocou apenas os dizeres no lugar de seu nome: “Um romance em três partes. Escrito por uma
dama”.
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escritora. Conforme Zolin (2003, p. 162), ao tratar da autoria feminina excluída dos cânones
literários, traz para discussão a supremacia de sexo e poder. Assim,

Estudos acerca de textos literários canônicos mostram inquestionáveis
correspondências entre sexo e poder: as relações de poder entre casais espelham as
relações de poder entre homem e mulher na sociedade em geral; a esfera privada
acaba sendo uma extensão da esfera pública. Ambas são construídas sobre os
alicerces da política, baseados nas relações de poder (grifos nossos).

O que Zolin (2003) constata é que os autores, em sua maioria, ao representarem as
mulheres em suas obras do cânone literário, estabeleceram a relação de poder advindo do
homem simplesmente por ser do sexo masculino, ou seja, a mulher deve ser protegida,
amparada e representada pelo sexo oposto. Desta forma quem escreve sobre ela é o homem.
Contra esta imposição machista e “natural” de muitas sociedades o feminismo apresentou
intervenções através da crítica literária feminista que se preocupou com os textos escritos por
mulheres. E estes enriquecidos com seus temas singulares, estruturas próprias e estilo
adequado ao que elas queriam, sentiam, buscavam.
Além da Ginocrítica que é utilizada como veículo para resgatar várias obras escritas
por mulheres que se mantiveram esquecidas por longos períodos de tempo, também se tem os
Estudos feministas que vem mostrando muitas autoras outrora silenciadas. E, essa
historiografia é muito importante para um novo ensino de Literatura que inclua estas
escritoras e outras mais que tenham muito que contribuir com a educação de uma forma geral.
O trabalho desenvolvido pela historiografia engloba as narrativas lidas pela crítica, que
já fora consagrada. Também como tais obras farão relação com suas correntes periódicas,
assim como conversarão com o seu tempo presente. Como disse Zolin (2003, p. 161): “desde
a década de 1960, com o desenvolvimento do pensamento feminista, a mulher vem se
tornando objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento, como Sociologia, a
Psicanálise, a História e a Antropologia”. E com isso um mundo vem sendo revelado para a
sociedade que não enxergava a intelectualidade feminina.

3

A

LITERATURA

DE

AUTORIA

FEMININA

NAS

INSTITUIÇÕES

EDUCACIONAIS

É de suma importância que a Literatura de autoria feminina tenha seu espaço nas
instituições educacionais. Para tanto se deve verificar o currículo, filosofia da escola,
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disposição dos professores e gestão para que se implemente esta preocupação com a
identidade das mulheres estudantes ao se depararem com as autoras outrora silenciadas.
No ensino de Literatura de autoria feminina faz-se necessário que o discente conheça
o contexto dos textos literários trabalhados para que entenda todo esse processo histórico,
além da linguagem, escrita, temas abordados, leitura feminina (BONICCI, 2007). Desta
forma, cabe ao professor apropriar-se de tais estudos para ministrar suas aulas de maneira
clara, dinâmica e muito verdadeira no sentido de desnudar o que antes fora encoberto pelas
academias predominantemente masculinas.
A escola ou instituição superior é um espaço de encontros com novas ideias com
diálogos onde o ambiente propicia ao/a estudante o contato com várias disciplinas, dentre
elas, a Língua Portuguesa. Nesta matéria há um desdobramento em áreas como a Gramática,
Redação/Produção textual e a Literatura. Ressalte-se que estas áreas de conhecimento têm
total relevância para o desenvolvimento das habilidades discentes, além de auxiliar para a
expansão de seus conhecimentos, pois, a exemplo da Literatura, esta é constituída por
diversas obras que apresentam temas agregados à realidade social que faz com que o
indivíduo reflita sobre aquilo que leu, assimilando valores e reconhecendo os problemas
envoltos com a sociedade que vive.
Ler é fundamental para que se adquiram outras habilidades, como, por exemplo, a
escrita. E um dos meios para melhorar estas habilidades é ter conhecimento sobre a sua
cultura e a do outro valorizando ainda mais o ser humano. Vale ressaltar que ler histórias que
façam parte da sua própria vida ou cultura, como os textos literários que trazem as temáticas
universais ou femininas, leva o leitor a entender que a Literatura não se encontra apenas em
obras canônicas masculinas, mas também em livros frutos da cultura e realidade de sua
região. E muitas vezes, pouco divulgados. Como afirma Lajolo (2001, p. 30):

Literatura e escrita são velhas parceiras, num jogo em que a escrita vale muitos
pontos. Saber ler e escrever, além de fundamental para o exercício de graus mais
complexos de cidadania, constitui marca de distinção e de superioridade em nossa
tradição cultural. Tanto para indivíduos quanto para coletividades. Povos sem escrita
costumam ser inferiores, sem história, bárbaros. Talvez por isso tenha tanto prestígio
um conceito de literatura que a articula tão estreitamente a manifestações escritas.

As aulas ministradas pelo docente podem despertar no/na estudante uma gama de
ideias e desejos que os/as levem, com mais prazer, a aprendizagem não somente através da
gramática, mas atrelada a uma contextualização que pode estar na interdisciplinaridade com
temas transversais, ou seja, temas que auxiliariam o professor a fazer os discentes perceberem
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o mundo em que estão inseridos e a compreenderem o funcionamento do mesmo em seu dia a
dia. Assim, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s) encontramos a importância
advinda de tais temas:
Os conteúdos dos temas transversais, assim como as práticas pedagógicas
organizadas em função da sua aprendizagem, podem contextualizar
significativamente a aprendizagem da língua, fazendo com que o trabalho dos
alunos reverta em produções de interesse do convívio escolar e da comunidade.
(PCN‟s, p. 37, 1997).

Deve-se levar em consideração a vida de cada discente, a sua cultura, o seu modo de
expressão, e com os temas transversais também se pode construir a criticidade no/na
estudante, pois o indivíduo pode abordar assuntos que conhece e que faz parte de sua vida
como a Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, etc. Com isto tem-se o
processo de interação e participação dos/das discentes em atividades, debates, leituras textuais
e discussões em sala, percebendo a importância da integração destes/as estudantes com o
meio que o/a cerca.
Faz-se importante lembrar que ensinar Literatura é sempre um ato político porque
esta visa quebrar paradigmas dantes postos como verdades inquestionáveis. Desta forma os
Estudos feministas trazem essa dinâmica de romper barreiras, fazer resgastes e lutar pela
justiça social.
Além disso, tem-se também a temática do ensino da Literatura de autoria feminina que
vem trazendo, arraigada a cultura, que outrora fora silenciada, mas que agora é vivenciada
pelas mulheres. E que deve assim ser demonstrada e valorizada para que todos possam
conhecê-la, identificar-se e cultivá-la. Como expôs Colasanti (1990, p. 41) “Trocado em
miúdos: Aceitando a literatura feminina, a sociedade estaria aceitando aquele modelo de
mulher que ela própria tanto nega, e que com tanto esforço estamos tentando impor”. Desta
forma, observa-se que ao divulgar a Literatura de autoria feminina e reconhecer o seu valor a
sociedade assumiria o valor intelectual daquela que foi marginalizada até então.

4 O Profissional Reflexivo nas aulas de Literatura

Neste contexto, em que a escritora e seus escritos devem ser valorizados, não tem
lugar o professor tradicional que reprimiu o que era escrito por mulheres. Este tipo de
profissional não demonstra interesse em dar o devido destaque àquelas que buscam espaço

3709

para contar suas histórias e vivências. Com isso é de suma importância a presença do
professor reflexivo ministrando a disciplina de Literatura e, mais especificamente,
trabalhando também os textos de autoria feminina em sua totalidade.
Em relação a este professor reflexivo Schön (1983), criador deste termo, diz que a

[...] ideia de profissional reflexivo trata justamente de dar conta da forma pela qual
os profissionais enfrentam aquelas situações que não se resolvem por meio de
repertórios técnicos, aquelas atividades que, como o ensino, se caracterizam por
atuar sobre situações que são incertas, instáveis, singulares e nas quais há conflitos
de valor (SCHÖN, 1983; 1992 apud CONTRERAS, 2002, p. 106).

Desta forma, o autor reforça o que vem sendo dito neste estudo sobre a Literatura de
autoria feminina no que concerne o tema em si e sua prática em sala de aula. Uma vez que,
quando analisados livros didáticos ou outros manuais, de uso exclusivo dos professores e
estudantes, percebe-se o número ínfimo de autoras presentes e as temáticas abordadas, muitas
vezes vêm descontextualizadas, sem uma referência significativa àquela autora que fora
estudada em sala, quando estudada. Então, este profissional reflexivo vem de encontro a esta
problemática, muitas vezes camuflada em currículos e livros didáticos ou manuais. É ele
quem detecta tais deficiências, reflete o que pode ser mudado na prática docente e pesquisa
soluções para isso.
É importante destacar que “esta reflexão na ação profissional não é necessariamente
algo pontual e rápido” (CONTRERAS, 2002, p. 108); pois o professor passará a ver como
fará tal interferência a partir do que percebeu em sua prática docente e de que forma abordará
as temáticas que se referem à Literatura de autoria feminina, sendo que estas não são
frequentes nos estudos feitos em sala tendo em vista que o cânone masculino é muito mais
comum no currículo dos/das estudantes.
O professor terá que usar de sua sensibilidade criadora, paciência e atitude no agir.
Além de ter que se aprofundar no que se refere às autoras e temáticas que irão de encontro
com as necessidades da sua sala de aula. Desta forma o professor transforma-se em um
“pesquisador no contexto da prática” (SCHÖN, 1983, p. 69 apud CONTRERAS, 2002, p.
108) e passa a analisar com propriedade o que vai dando certo ou não em sua experiência na
sala de aula, avalia e se reavalia quantas vezes for necessário.
Assim, segundo Contreras (2002, p. 110):
Para Schön, todo esse processo é semelhante ao seguido pelos pesquisadores em
suas experimentações. De qualquer modo, as variações vêm estabelecidas pelo fato
de que o prático, ao contrário do pesquisador, tem como preocupação fundamental
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transformar a situação levando-a para uma direção que lhe pareça melhor, de acordo
com sua experiência (grifos nossos).

É importante ressaltar que a experiência do profissional reflexivo, no que concerne à
sua turma, em relação à literatura é de grande importância para sua pesquisa. Conforme o
autor, a prática vai levar o docente para uma situação que lhe pareça mais abrangente para
resolução de seu problema em sala. Isto porque o professor sabe a que objetivo quer chegar
com o texto estudado ou experiência vivida a partir de um processo do/da estudante como
leitor/a literário. Com isso, ressalte-se Stenhouse (1984; 1987) que ao refletir sobre o
professor e sua prática diz que este torna-se um pesquisador do ensino em sala de aula.
São as finalidades, enquanto critérios implícitos de valor, e sua tradução em
princípios para a prática consistentes com elas as que ajudam os docentes a dirigir os
processos de ensino em sala de aula. E são a análise e a crítica da própria prática, em
vez da especificação dos resultados, as que permitem melhorar a atuação dos
professores e por conseguinte, sua capacidade de criar situações regidas por valores
e critérios educativos (STENHOUSE, 1984; 1987 apud CONTRERAS, 2002, p.
117).

Assim, há uma reflexão do problema encontrado pelo professor-pesquisador que irá
buscar a melhor forma de resolvê-lo, sabendo ele que também faz parte da problemática, ou
seja, o profissional reflexivo está inserido no contexto e buscará caminhos para aprimorar as
possíveis respostas às questões levantadas e que pede resolução. E isso, dentro da Literatura
de autoria feminina, se faz pertinente porque como muitas autoras não são reconhecidas pelo
público leitor pode haver resistência, incredulidades quanto à veracidade da autoria,
importância dos textos, temáticas abordadas e isto faz gerar certos desgastes dentro das aulas
o que pode, muitas vezes, se fazer problema.
Diante disso faz-se necessário que o professor reflexivo esteja atento a problemática à
sua volta e busque inserir a mulher nas leituras em sala de aula. Com isso iniciará uma
transformação na visão de seus alunos que não passarão mais a ver e sentir somente aos
homens, pelo cânone masculino. Mas, a saber, que existiram e existem escritoras tão
intelectuais quanto os homens e que merecem reconhecimento por suas histórias pessoais e
obras escritas.

Caminhos percorridos e percalços encontrados

É de suma importância que o profissional reflexivo saiba que sua ação não tem o
tempo certo para terminar, pois a problemática que reflete com seus autores, em sala de aula,
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pode durar por muito tempo ou não, dependendo bastante dos sujeitos da pesquisa. Sendo
assim, é preciso primeiro que o professor tenha ciência que sua metodologia reflete nos
estudantes diretamente e que isso deve ser meditado por este profissional quando for vivenciar
as experiências em campo.
Salienta-se que o ensino da Literatura de autoria feminina, por parte do professor
reflexivo, trás um salto qualitativo imenso para a educação. Tendo em vista que este
profissional irá analisar sua prática, a partir do que tem em mãos na sala de aula. Com isso,
passará a ação-reflexão-investigação-reflexão-conhecimento-reflexão-ação quantas vezes
forem necessárias até que se tenha o resultado em que os e as estudantes identifiquem-se com
as lutas e conquistas feitas por mulheres que não aceitaram o sexismo imponente de uma
sociedade excludente que até então vivenciaram. Faz-se importante estudar as autoras e suas
lutas pelas causas do feminismo.
Assim, o professor leva os/as estudantes a refletirem, através do conhecimento até
então ignorado a estes/as, reflexões acerca de que, se observada na atualidade, o que
detectariam de mudanças e permanências em relação às conquistas das mulheres? O que
realmente teríamos a festejar com os estudos feministas? Por que ainda existem as marcas do
patriarcalismo em relação às mulheres? Estas e outras questões o professor reflexivo, em sua
sala de aula, irá levantar. E, com isso, discutirá as temáticas que as autoras trazem em seus
escritos femininos, feministas e fêmeos (ZOLIN, 2003).
Portanto, é de suma importância a atuação do professor reflexivo no ensino de
Literatura de autoria feminina. Isso significa que no mínimo, haverá a propagação de
conhecimentos levando informações muito importantes a outras pessoas que desconhecem a
luta das mulheres na sociedade mundial, brasileira e nortista.

Referências
BONICCI, Thomas. Teoria e Crítica Literária Feminista: conceitos e tendências.
Maringá: Eduem, 2007.
BRANCO, Lúcia Castello. O que é Escrita Feminina. São Paulo: Editora Brasiliense, 1991.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Língua
Portuguesa. Brasília: 1997.
COLASANTI, Marina. Mulher daqui pra frente. 10. ed. Rio de Janeiro: Nórdica, 1990.
CONTRERAS, José. Autonomia de professores. Sandra Trabucco Valenzuela (tradução).
São Paulo: Cortez, 2002. p. 105-132.

3712

DEL PRIORE, Mary (org.). História das Mulheres no Brasil. 9. ed. São Paulo: Contexto,
2009.
LAJOLO, Marisa. Literatura: leitores e leitura. São Paulo: Moderna, 2001.
LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado. Pedagogias da sexualidade. 2. ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2000.
MADUREIRA, A. F. A; BRANCO, A. M. C. U. A. As raízes histórico-culturais e afetivas do
preconceito e a construção de uma cultura democrática na escola. In: BRANCO, A. M. C. U.
A; OLIVEIRA, M. C. S. L (Orgs.). Diversidade e cultura da paz na escola: contribuições
da perspectiva sociocultural. Porto Alegre: Mediação, 2012. p.125-155.
MURARO, Rose Marie. Prefácio. In: SEABRA, Zelita; MUSZKAT, Malvina. Identidade
Feminina. Rose Marie Muraro (prefacio). Petrópolis: Vozes, 1985. p. 7-10.
SHARPE, Peggy. Entre resistir e identificar-se – para uma teoria da prática da narrativa
brasileira de autoria feminina. Florianópolis, SC: Editora Mulheres, 1997.
ZOLIN, Lúcia Osana. Crítica Feminista. In: BONNICI, Thomas; ZOLIN, Lúcia Ozana.
Teoria Literária: Abordagens históricas e tendências contemporâneas. Maringá: Eduem,
2003. p. 161–182.
________. Literatura de Autoria Feminina. In: BONNICI, Thomas; ZOLIN, Lúcia Ozana.
Teoria Literária: Abordagens históricas e tendências contemporâneas. Maringá: Eduem,
2003. p. 253–261.

3713

ESTUDO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS EM EDUCAÇÃO: RELEITURA
DE FORMAÇÃO DE UMA PROFESSORA
Maria Paula Paulino Ramos Pinto de Castro (SEDUC/MT) – mpprcastro@gmail.com
Resumo:
Após a aprovação da Lei 9394/96 e do Plano Nacional de Educação/2001 reacenderam no Brasil as discussões
sobre a formação e profissionalização dos professores. Essas Leis fomentaram o significado da palavra
“profissão” de origem latina, e, foi legitimada como atividade ou ocupação especializada, meio de subsistência
remunerada, oriundo de um trabalho e um ofício e se intensificou frente as transformações sociais, econômicas e
culturais no transcorrer dos tempos. Este trabalho originou-se da releitura de uma professora da educação básica
acerca de textos científicos sobre formação docente e profissionalização estudados na disciplina Seminário
Avançado II no Programa de Pós-Graduação/UFMT/IE no ano 2016. O objetivo deste trabalho foi demonstrar a
importância da formação continuada e seus reflexos na vida do professor. O trabalho tem base na pesquisa
participante e, as conclusões reforçam a importância de políticas de formação entre a UFMT e os professores da
rede de ensino de Mato Grosso.
Palavras-chave: Formação. Artigos científicos. Releitura. Professora.

1 Introdução: A gênese dessa história
Sou a Maria Paula, professora da rede estadual de ensino de Mato Grosso há 19 anos e
este trabalho originou-se a partir de leituras de artigos científicos da área de Educação no
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO/UFMT na condição de ouvinte na
disciplina Seminário Avançado II. Toda a minha formação acadêmica ocorreu na
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT), assim senti a necessidade após
algum tempo de conclusão do mestrado em voltar a estudar, pois a formação através da Sala
do Educador já estava insuficiente para o que eu procurava para enriquecer minha formação.
Em 2016 fui em busca desta formação no Instituto de Educação junto ao grupo de
formação de professores liderado pela professora Dra. Filomena Monteiro. Fui muito bem
acolhida pelo grupo e, passei a frequentar as aulas do Seminário semanalmente, cumprindo
todas as obrigações dos alunos regulares quanto a estudos de textos tais como: CONTRERAS
(2002); DINIZ-PEREIRA (2014); SAUL (2016); TARDIF (2007); ZEICHNER (2008) etc.,
debates, apresentação de seminários em grupo. A disciplina foi desenvolvida pela professora
Dra. Marlene Gonçalves. A finalização da disciplina culminou em uma síntese de tudo que foi
estudado. Toda essa vivência de formação acadêmica na UFMT me proporcionou a reflexão
sobre a minha prática e me fortaleceu epistemologicamente, através da pesquisa participante
(SEVERINIO, 2017) enquanto docente. O objetivo deste trabalho é destacar a importância da
formação continuada de professores para melhoria da educação e, descrever a minha
experiência de estudos em um grupo de pesquisa na UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO.

3714

2 Desenvolvimento: Leis, artigos científicos da educação e minha releitura
No Brasil as discussões sobre a formação e profissionalização dos professores ganhou
força com a promulgação e aprovação da Lei 9394/96 (BRASIL, 2015) e do Plano Nacional
da Educação frente à Lei 10.172/2001 (DA FONSECA BRANDÃO, 2006). Tais Leis deram
significado à palavra “profissão” que teve gênese no latim e, foi legitimada como atividade ou
ocupação especializada, meio de subsistência remunerada, oriundo de um trabalho e um
ofício. Percebe-se que essa terminologia ganhou força através das transformações sociais,
econômicas e culturais no decorrer dos tempos. Nesse interim houve uma nova terminologia
oriunda da França definida como ofício (métier) para a profissão docente. Conforme expõe
Dubbar (1997), com a propagação das Universidades, as palavras profissão e ofício ganharam
novas conotações e, tornaram-se oponentes conforme os relatos abaixo: As “profissões”
passam a ser ensinadas nas universidades, derivadas das septem artes liberales e “cujas
produções pertencem mais ao espírito que as mãos”. Os ofícios derivados das artes mecânicas
“onde as mãos trabalham mais do que a cabeça”.
Nas décadas de 1990 a 2000 o movimento em prol da melhora dos índices, acesso e
permanência e resultados da educação, refletiram fortemente sobre a formação docente.
Avalio que apesar das políticas brasileiras de incentivo e, valorização profissional
através da Lei 9394/96 e do Plano Nacional da Educação/2001 que assegurava nos
documentos a importância da valorização do magistério, formação inicial/continuada,
condições de trabalho salário e carreira, ainda ocorre nos dias atuais conforme reporta
Evangelista e Shiroma (2003), a desprofissionalização desta profissão que infelizmente ainda
não atingiu o status de profissão.
Nesse sentido, os trabalhos de Freire tiveram grande relevância na educação brasileira
conforme o artigo apresentado por Ana Maria Saul (2016) intitulado: Paulo Freire na
Atualidade: Legado e Reinvenção. O legado de Freire ainda perpetua até os dias atuais e,
como descreve Cortella (2011):

O pensamento de Freire é novo e atual no sentido de que (o que é novo) se instala,
muda e permanece; anima e inspira. E acrescenta: “Freire é um clássico porque o seu
trabalho não perdeu vitalidade, não perdeu irrigação, conexão com a vida e com o
sangue que a vida partilha e emana”.
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Paulo Freire obteve relevantes trabalhos através de suas obras literárias sendo reconhecido
internacionalmente como um dos maiores educadores do século XX. Teve seu trabalho
reconhecido e traduzido em mais de vinte idiomas e seus trabalhos foram estudados e
pesquisados em várias universidades do mundo.
No Brasil, ele também se destacou na política, através do cargo de secretário de
educação na cidade de São Paulo nos anos 1989 a 1991. Após retornar do exílio, Paulo Freire
foi professor do Programa de Educação da PUC-SP e, logo após a sua morte foi homenageado
nesta universidade com a criação da Cátedra Paulo Freire. A Cátedra foi criada com objetivo
principal de desenvolver estudos e pesquisas sobre as obras Freirianas. Tais pesquisas foram
absorvidas por mais de dez universidades e cursos de pós-graduação em todo país e, segundo
Ana Maria Saul foi possível “fazer pesquisa a várias mãos”. Nos estudos realizados nas
dissertações e teses por integrantes da Cátedra Paulo Freire, através de uma pesquisa no banco
de teses da Capes, foi possível averiguar conforme destaca a autora um amplo repertório de
conceitos empregados com referência nas obras de Freire que abarcaram as categorias de
diálogo, participação, autonomia, gestão democrática, liberdade, emancipação, reflexão
crítica, conscientização, alfabetização crítica e formação permanente.
Abordar Paulo Freire impõe uma releitura crítica dos conceitos de sua obra frente aos desafios
do novo século, pois suas obras seguem inspirando ações e práticas que corroboram com
diferentes pressupostos da educação brasileira voltada para a qualidade social, humanização e,
para uma sociedade mais democrática.
Kenneth M. Zeichner (2008) trabalhou o conceito e uso da expressão “reflexão” em
programas de formação docente em vários países do mundo, através de três questionamentos:
1) Em que a formação docente reflexiva obteve em um desenvolvimento real dos professores?
(2) Houve contribuição para minimizar as lacunas na qualidade da educação de diferentes
perfis étnicos, raciais e sociais? (3) Qual a influência da literatura específica para falta de
conexão entre as percepções de formação docente reflexiva e as realidades vividas dos
professores?
O autor fez uma comparação de seu trabalho durante 30 anos de atuação como formador do
programa de pós-graduação para a formação de professores e, as leituras de literaturas
internacionais especializadas sobre o mesmo tema. Também cita a importância da obra de
Donald Schon no meio acadêmico quando publicou o livro intitulado: O profissional reflexivo
em 1983. As pesquisas atuais demonstram a importância de se estruturar e de instigar as
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reflexões dos licenciandos em trabalhar com a reflexão. É importante fazer uma ponte da
reflexão docente com a luta por justiça social. Entretanto é imprescindível que o professor
tenha conhecimento do conteúdo acadêmico que precisam ensinar e, ainda transformá-lo em
algo que tenha sentido para os estudantes. Segundo Cochran-Smith & Lytle (1993) apud
Barbosa (2003):
O movimento da prática reflexiva demonstra em primeiro momento, o
reconhecimento de que os professores devem exercer, juntamente com outras
pessoas, um papel ativo na formulação dos propósitos e finalidades de seu trabalho e
de que devem assumir funções de liderança nas reformas escolares. A “reflexão”
também significa que a produção de conhecimentos novos sobre ensino não é papel
exclusivo das universidades e o reconhecimento de que o professor também tem
teorias que podem contribuir para o desenvolvimento para um conhecimento de base
comum sobre boas práticas de ensino.

Segundo Feiman-Nemser (2001) nos programas de pós-graduação quando foi
assumido o conceito de ensino reflexivo, houve um evidente envolvimento dos formadores de
educadores para ajudar os futuros professores a assimilarem tal conceito e, colocá-lo na
prática ao longo de sua atividade profissional. De acordo com Zeichner (2008):
“a maior parte do discurso sobre a “reflexão” na formação docente hoje, mesmo
depois de todas as críticas, falha ao deixar de incorporar o tipo de análise social e
política que é necessária para visualizar e, então, desafiar as estruturas que
continuam impedindo que atinjamos os objetivos mais nobres como educadores.”.

O autor frisa a importância de não utilizar a terminologia “reflexão” como um slogan ou um
modismo imperante dos cursos de formação, pois quando a reflexão é empregada para a
formação dos professores e esta é assimilada concretamente através da reflexão destes
professores, estes tornam-se de fato um melhor profissional. Segundo Kemis (1985), a
reflexão é um ato político importante que ajuda ou impede a instalação de uma sociedade
mais humana e justa.
Quanto às transformações atuais do ensino foram apontados três cenários possíveis na
evolução da profissão de professor por Lessard & Tardif (2007). O primeiro cenário leva em
conta a decomposição do modelo canônico que perpetua atualmente, onde segundo o autor o
ensino secundário está em crise e, este instituiu-se desde o fim da segunda Guerra mundial.
As causas principais são: a massificação e a generalização do ensino secundário, preparação
de uma mão-de-obra extremamente qualificada para assegurar o desenvolvimento econômico,
bem como a democratização da escola. Tais mudanças provocaram a queda do nível dos
estudos, permissividade generalizada, diplomas desvalorizados, declínio da cultura geral,
escola “vale-tudo”.
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O segundo cenário é focado na transformação da escola e das práticas pedagógicas dos
docentes que nela atuam. Esse cenário é o da escola eletrônica e privatizada onde a escola e o
ofício de docente serão modernizados através da tecnologia. É confirmada aqui a
incapacidade dos sistemas educativos públicos, burocráticos e centralizados de gerir essa
revolução tecnológica de ensino. Segundo o autor há uma clara distinção entre os grupos que
apoiam a revolução tecnológica defendida pelos tecnófilos que defendem a ideia de “enterrar”
a escola do século XVII através das tecnologias. O outro grupo teme que as novas tecnologias
porque para estes, tais tecnologias ameaçam os empregos. As pessoas deste grupo são
intituladas como tecnófobos ou artesão da era da Revolução Industrial. O terceiro cenário
posiciona-se entre os dois cenários descritos anteriormente, nas palavras do autor o terceiro
cenário:
“é menos reacionário, no sentido estrito do termo, do que o primeiro; recusa o seu caráter
nostálgico e especialmente luta contra os seus efeitos de desigualdade; ao contrário do
segundo, entusiasma-se menos com a utopia do mercado e das novas tecnologias de
comunicação, mas está em marcha para outra coisa, diferente do status quo ante: olha para
frente.”

Este último cenário é mais complexo de se definir, pois de acordo com o autor não se veem
com clareza e em proporções suficientes através de manifestações palpáveis.
Temos que considerar que esses três cenários são moldáveis e foram constituídos através de
certos oponentes claros como o passado e o futuro, o Estado e o mercado; o local, o nacional e
o internacional, a racionalidade instrumental e a racionalidade expressiva, o público e privado,
a tradição e a mudança, o ensino e a aprendizagem, o certo e o incerto. Fica clara a noção de
crise que perpassa a educação em nível mundial e, que caberá aos docentes futuros aprender a
caminhar e, principalmente adquirir sua identidade.
O artigo de José Contreras (2002) aborda o profissional reflexivo e, reporta a
importância da prática de ensino, acerca das competências que através da racionalidade
técnica ficaram subordinadas ao conhecimento científico e técnico. Em contra partida Schön
nos recorre ao conceito de profissional reflexivo que abordam as situações que não são
resolvidas tecnicamente e passam por atividades da vida diária e distingue-se entre
“conhecimento na ação” e “reflexão na ação”. Já o trabalho de Stenhouse dá a concepção do
ensino como prática reflexiva que vê o ensino como arte. Fica claro nos textos que Stenhouse
e Shön apud DINIZ-PEREIRA, 2014 se opõem aos modelos de racionalidade técnica.
Stenhouse defende a ideia de professor pesquisador quando diz:

3718

A atividade investigativa que propõe consiste em uma “disposição para examinar com senso
crítico e sistematicamente a própria atividade prática”.
Segundo Elliott (1990) apud DINIZ-PEREIRA, 2014 em uma prática reflexiva: “o currículo
está sempre em processo de construção e transformação. A prática reflexiva do ensino
constitui um processo dialético de geração da prática a partir da teoria e da teoria a partir da
prática”.
Vários teóricos, tais como: Clandinin e Connelly (1986) et al reforçam a importância
dos trabalhos de Shön sobre a reflexão em pressupostos práticos com os trabalhos de Dewey
(1989), entretanto as primeiras experiências de pesquisa na ação conforme destacam a
literatura originaram-se em Aristóteles e sua Ética. Pode-se atribuir que tanto os trabalhos de
Schön quanto de Stenhouse partiram da racionalidade prática aristotélica (DINIZ-PEREIRA,
2014).

3 Conclusões
Concluo que para a formação de professores e para a pesquisa em educação; todos os
teóricos estudados sobre identidades docentes, reconceptualização da formação de
profissionais de ensino, a pesquisa nos campos do currículo e da formação de professores e as
unidades I (concepção de formação de professores e currículo), II (Trabalho docente) e III
(Saberes docentes) são importantes, pois é impossível pensar na educação brasileira sem se
envolver com a formação inicial e continuada dos professores, da luta pela profissionalização,
gerencialismo e performatividade, da importância do profissional reflexivo, das obras de
Paulo Freire e das preocupações políticas, teóricas e epistemológicas e, principalmente pelas
discussões da emancipação e de luta pela justiça social em um país onde 80% da população
frequenta a escola pública e, 20% as escolas privadas.
Pensar na educação da atualidade e, para as gerações futuras torna-se imprescindível
para transformar o Brasil, de fato em um país justo, humanizado e com qualidade na
educação.
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ESTUDOS SOBRE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
DOCENTES NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE
MATO GROSSO
Edna Coimbra da Silva (PPGE/UFPEL) – ednaa_coimbra@hotmail.com

Resumo:
Neste texto se apresenta dados de um estudo sobre dissertações e teses que, em seus objetos de estudos, discutem
a política de formação continuada de docentes que ocorrem no interior das escolas da rede pública estadual de
ensino de Mato Grosso. Este trabalho integra-se na categoria de revisão bibliográfica, com o objetivo de
identificar e analisar pesquisas que abordam a formação continuada de docentes na escola da rede pública
estadual de ensino de Mato Grosso. Na análise observa-se que alguns estudos apresentam um desenho orientado
pelas práticas deslocadas de um contexto maior com vistas a garantir um resultado que ofereça respostas
imediatas à sociedade. Encontra-se também estudos voltadas para a problematização dos contextos com os quais
se deparam. A análise por meio do ciclo de políticas apresenta-se como perspectiva às novas interpretações a
respeito das políticas de formação docente, pois possibilita o uso de instrumentos para uma análise crítica da
trajetória de políticas educacionais, com proposta de análise relacional de natureza aberta, oferecendo espaço
para a atuação dos sujeitos nas políticas educacionais.
Palavras-chave: Formação Docente. Escola. Política de Formação Continuada. Pesquisa sobre Políticas de
Formação Continuada de Docentes.

1 Introdução

Este texto apresenta o mapeamento de pesquisas que, em seus objetos de estudo,
abordam a formação continuada de docentes in lócus na rede pública estadual de ensino de
Mato Grosso. Este trabalho integra-se a uma pesquisa de doutorado que visa problematizar e
compreender as concepções de formação e suas implicações no trabalho e identidade docente
que se faz presentes na política de formação continuada de professores da rede pública
estadual de ensino de Mato Grosso.
Em termos metodológicos, este trabalho compõe uma revisão bibliográfica, com o
objetivo de conhecer e analisar os estudos sobre a temática que se irá aprofundar, com vistas à
delimitação de uma temática de pesquisa que acrescente àquelas já realizadas. Neste caso a
política de formação continuada de docentes da rede pública estadual de ensino de Mato
Grosso.
Busca-se identificar as pesquisas sobre políticas de formação continuada no interior da
escola que delimitam como temática de estudo, a formação docente na escola. Os dados que
se apresentam foram coletados a partir da leitura dos títulos e resumo de cada pesquisa. Para a
seleção destes estudos, consideram-se, a partir do refinamento de busca, todos os estudos, que
apresentam em seus títulos, ou nas palavras-chaves, os termos política de formação
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continuada na escola e política de formação continuada em Mato Grosso. Considera-se que
esta revisão possibilita contornos mais precisos para a delimitação de pesquisa, evitando a
problematização que já foram respondidas pela literatura.
O trabalho está organizado em duas secções: a primeira apresenta os dados das
pesquisas da amostra, com foco nos objetivos propostos em cada tese e dissertação a ser
analisada. Na segunda secção apresentamos algumas considerações sobre as pesquisas aqui
analisadas, destacando o potencial da abordagem do ciclo de políticas para as análises em
políticas de formação docente.

2 As pesquisas e seus desenhos

O levantamento de teses e dissertações é um passo fundamental para pesquisadores. A
revisão da literatura permite identificar os enfoques que foram trabalhados sobre a temática
que nos propomos analisar e possibilita um recorte mais preciso ao problema que se pretende
pesquisar. Com o objetivo de identificar possíveis lacunas em estudos sobre a política de
formação continuada de docentes na rede estadual pública de ensino de Mato Grosso, buscase identificar o modo de desenvolvimento das pesquisas e o foco de suas análises. Nesta
secção, apresenta-se a metodologia utilizada para o levantamento bibliográfico e a análise dos
dados obtidos.
Para a localização das teses e dissertações foi consultado o banco de teses e dissertações
da CAPES e o banco de dados da biblioteca digital de teses e dissertações (BDTD). A
identificação e a seleção dos trabalhos se deram por meio dos títulos e da temática a que se
referem e sobre a qual nos propomos aprofundar em pesquisa do doutoramento.
No banco de dados da BDTD, utilizamos as palavras chave: política de formação
continuada de professores; identidade docente e trabalho docente, e encontramos 9050 teses e
dissertações, com a intenção de promover um refinamento da busca, refizemos a busca com as
mesmas palavras, utilizando o refinamento oferecido neste banco de dados, e o número de
teses e dissertações passou a ser 615. Fizemos a leitura dos títulos e percebemos que o
resultado ainda era muito amplo, modificamos os termos de busca e percebemos que o
resultado permaneceu amplo, modificamos os termos de busca para: formação continuada de
professores; identidade docente; trabalho docente, e obtivemos um total de 132 teses e
dissertações. Diante disto, realizamos a leitura dos títulos e resumos destes trabalhos e
identificamos que ainda havia a necessidade de encontrarmos trabalhos mais próximos de
nosso estudo. Dessa forma, modificamos novamente os termos de busca para: Formação
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Continuada de Professores; Escola; Mato Grosso, e obtivemos 35 trabalhos; realizamos a
leitura dos títulos e resumos e identificamos, dentre eles, seis (06) , sendo duas teses e quatro
dissertações que nos seriam úteis, pois nos auxiliaram na delimitação da pesquisa de
doutorado.
Já no banco de Teses e Dissertações da CAPES também utilizamos os mesmos critérios
adotados com o BDTD, citados anteriormente, e as pesquisas que podem nos auxiliarem em
nossos estudos encontradas foram as mesmas obtidas no BDTD.
A partir do levantamento desses dados, passamos para a análise considerando as
temáticas das pesquisas selecionadas voltadas para a política de formação continuada de
professores e suas implicações para o trabalho e a identidade docente no interior das unidades
escolares da rede estadual pública de ensino de Mato Grosso.

3 Formação docente no interior da escola

Com temática sobre política de formação continuada de professores de Mato Grosso,
Genialda Soares Nogueira, em sua dissertação intitulada “Política de Formação Continuada de
Professores no Estado de Mato Grosso”, 2007, realizada pela Universidade Federal de Mato
Grosso, teve como objetivo fazer um diagnóstico da formação continuada oferecida aos
professores pela Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT) de 1995 a
2005 e cruzar as informações com os dados do SAEB/Prova Brasil sobre o desempenho dos
alunos. As perguntas que direcionaram sua pesquisa foram as seguintes: Se aumentaram as
políticas de formação continuada dos professores no estado, porque, então, decresceu a
qualidade de ensino? O investimento na formação continuada de docentes não tem causado
impacto na qualidade do ensino em Mato Grosso? Percebe-se que o foco desta pesquisa está
influenciado pelas ações gerencialistas, que de acordo com Ball (2005), o professor passa a
ser o responsável pelos resultados do ensino aprendizagem e ainda desconsidera o contexto
macro ao realizar a análise, como algo fora de seus contextos relacionais, como se não
houvesse exigências extracurriculares na escola, e desconsidera também as condições
estruturais das unidades escolares, sendo que o seu viés de análise se pauta apenas nos
resultados da implementação da política.
Ainda sobre a dissertação de Genialda Soares Nogueira, em alguns dos resultados
obtidos na sua pesquisa, é destacado que:
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As análises dos dados evidenciaram que o estado de Mato Grosso vem investindo
significativamente na formação de professores, tanto na formação inicial como na
continuada. Ao fazer o cruzamento dos dados do SAEB e Prova Brasil, conclui-se
que os investimentos cresceram e o índice do desempenho dos estudantes ainda não
melhorou na mesma proporção que os investimentos [...]. (NOGUEIRA,2007, p.95).

Essa constatação nos direciona para o fato de que muitas pesquisas não têm a
preocupação de destacar as vozes dos docentes, que são atores fundamentais no processo de
ensino aprendizagem e, com base no ciclo de políticas, com base em estudos de Ball (2005),
pode-se afirmar que se mantêm a preocupação central do gerencialismo, que é o resultado de
implementação da política de formação continuada de professores de Mato Grosso; presumese que quantidade seja sinônimo de qualidade.
Um outro trabalho analisado sobre política de formação continuada de professores da
rede estadual de ensino de Mato Grosso foi a tese intitulada “Avaliação da Formação
Continuada de Professores: Programa Sala de Educador (Mato Grosso – Brasil)”, a autora é
Irene de Souza Costa, ano de conclusão: 2013, pela Universidade de Lisboa. O problema da
pesquisa é: após dez anos de implementação, o que está indo bem e o que precisa melhorar no
Programa de Formação Continuada Sala de Educador? O objetivo era avaliar o Programa de
Formação Continuada Sala de Educador, tendo em vista produzir inferências quanto aos seus
aspectos melhor alcançados e aos que necessitam ser melhorados. Os resultados dão conta de
que ela busca deslocar a formação da responsabilidade individual para uma responsabilidade
pública. Procurou enfatizar o papel da escola como lócus de formação, numa concepção de
formação ao longo da vida. A criação e implementação dos Centros de Formação e
Aperfeiçoamento de Professores da Educação Básica (CEFAPRO) foi uma iniciativa positiva
no sentido de fortalecer a política de formação. Verificou-se, igualmente, que a Secretaria de
Educação, o CEFAPRO e as escolas participantes desenvolveram esforços convergentes para
que a política de formação contínua pudesse atingir as suas metas e finalidades, apesar das
resistências encontradas nos diferentes níveis de ação. [...] um número de participantes
considerou que a participação na formação estava fortemente influenciada pelo seu caráter
obrigatório.
Esta tese se distancia de pesquisa em que se considera os contextos macro e micro, e as
relações destes nas políticas educacionais. A preocupação com a verificação de resultados de
“implementação” da política de formação continuada de professores da rede estadual de
ensino de Mato Grosso, confirmando a ideia de dicotomia entre a formulação e a execução
das políticas. Assim, este trabalho, tal como a dissertação analisada anteriormente, também
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caminha para o fato de que os responsáveis pela melhoria dos resultados do processo de
ensino aprendizagem se direcionam para os atores que compõem a escola, e deixa-se de lado a
influência do contexto macro na política em estudo. Caracterizando aquilo que Ball (2011)
chama de dicotomia entre a formulação e execução das políticas.
Os demais trabalhos analisados têm como tema principal a “Sala do Educador”,
desenvolvido como parte da política de formação continuada de professores da rede estadual
pública de ensino de Mato Grosso, posto que este é o tema alvo de nossa pesquisa, e eles têm
como destaque principal a ação docente dentro do processo de formação continuada em lócus.
Ademais, defendemos a necessidade de destacar a voz dos docentes, por entender que sua
participação é essencial no processo de fortalecimento da identidade e do trabalho docente, o
que contribui na possível melhoria da qualidade social da educação.
Com este direcionamento, encontramos quatro (04) trabalhos, sendo três (03)
dissertações, e uma (01) tese. Assim como foi feito no trabalho anterior, realizamos a leitura
de todo o trabalho com foco no título, problema, objetivos e resultados.
O primeiro deles é uma dissertação: “Formação Continuada: “O Sala de Educador”
como espaço de produção de conhecimento”; Cristiana de Campos Silva é a autora, o ano de
conclusão é 2014, tendo a UNEMAT como instituição de realização da pesquisa. O problema
apresentado na pesquisa foi: por entender o conhecimento no cotidiano escolar com fruto de
reflexões críticas e relações dialéticas, nas quais os sujeitos intencionalmente pensam e agem
em seus contextos, buscamos saber: Que relações os professores estabelecem com o
conhecimento no Sala de Educador? Que conhecimentos produzem e/ou sistematizam? E em
que condições os articulam com suas práticas pedagógicas? O objetivo era: investigar o
projeto de formação continuada Sala de Educador desenvolvido em uma escola da rede
estadual de Cáceres – MT, como possível espaço de produção de conhecimento, a fim de
analisar conhecimentos produzidos e/ou trabalhados e sua articulação com as práticas
docentes. Os resultados encontrados foram: verificamos que a formação continuada Sala do
Educador propiciou a mobilização de saberes pedagógicos que refletem diretamente no
trabalho dos professores. Ao final desta pesquisa, evidencia-se a importância de políticas para
a formação continuada, bem como a necessidade de melhores condições para o seu
desenvolvimento.
Esta dissertação nos permite reafirmar que a formação continuada de professores é
muito importante na constituição do trabalho e identidade dos docentes, e que o protagonismo
docente no direcionamento da formação continuada no interior da escola pode contribuir para
a melhoria da qualidade social da educação. Demonstra, também, que a preocupação era
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problematizar o contexto em que se inserem atores educacionais capazes de reinterpretarem as
políticas lançadas, e que estas mesmas políticas possuem elementos capazes de modificarem a
conduta docente.
Uma outra dissertação, realizada também por meio da UNEMAT, por Marilza J. R. Vaz,
sob o título: “Projeto Sala de Educador em uma Escola de Pontes e Lacerda: Política de
Formação Continuada em Mato Grosso”, no ano de 2016, teve como problema de pesquisa:
como os professores compreendem o Projeto Sala do Educador – PSE e sua contribuição nos
campos teóricos, didático-pedagógicos e do ensino aprendizagem? O objetivo foi analisar
como os professores compreendem o Projeto Sala do Educador enquanto política de formação
e sua contribuição nos campos teóricos, didático-pedagógicos e do ensino e aprendizagem. Os
resultados encontrados foram: a análise dos dados evidencia que os professores compreendem
o PSE como uma política de formação continuada que fortalece a escola como espaço
formativo e coletivo de discussões, reflexões e troca de experiências. Quanto aos campos
teóricos, didático-pedagógicos e do ensino aprendizagem os dados evidenciam aspectos
positivos e negativos. Segundo os entrevistados, o processo formativo que antecedeu ao PSE
foi extremamente positivo e consolidou, ao longo de sua história, uma identidade formativa na
escola lócus da pesquisa. Os profissionais têm assumido uma postura crítico reflexiva. A
formação continuada possibilitou mudanças no campo didático-pedagógico e do ensino
aprendizagem, no entanto, dados apontam que nem sempre acontece a relação teoria/prática e,
algumas vezes, os estudos teóricos não atendem às necessidades do contexto.
Esta pesquisa destaca a ação docente no processo de formação continuada de
professores, reconhecendo também a necessidade de ser a escola espaço coletivo de formação
docente, mas a influência do contexto macro não é evidenciada, isto pode ser problemático no
sentido de não reconhecer que a escola não se encontra isolada do contexto do mundo
globalizado em que se encontra inserida, e que a influência deste a mesma é causadora de
diversas situações no processo de ensino aprendizagem que ocorre no interior da escola.
A dissertação de Haroldo Borges, concluída em 2016 pela UNEMAT, tem como título:
“Práticas de Formação Continuada de Professores da Educação Básica de Mato Grosso: caso
do Projeto Sala do Educador em São Félix do Araguaia”; o problema era compreender como a
Escola Estadual Severiano Neves, enquanto coletivo de professores (re) significa o Projeto
Sala do Educador e analisar se práticas de formação continuada têm contribuído para o
trabalho de planejamento coletivo das ações pedagógicas desenvolvidas na escola. O objetivo
foi analisar o desenvolvimento do Projeto Sala do Educador enquanto política e prática de
formação continuada, e as possíveis relações com a constituição do trabalho coletivo dos
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profissionais da educação de uma escola estadual de São Félix do Araguaia – MT. Os
resultados dão conta de que a escola, enquanto coletivo de professores, compreende e se
apropria da política de formação continuada, ressigninficando-a por meio de prática de
formação e de planejamento coletivo das ações pedagógicas realizadas no espaço do Projeto
Sala do Educador.
Por último, analisamos a tese de Valéria F. Dapper, realizada pela UNICAMP,
concluída em 2016, com o título: “O Projeto Sala de Educador: entre a indução das políticas
de formação continuada e as demandas dos professores de História – Rondonópolis/MT
(2009-2015)”. O problema da pesquisa foi como se apresentam as demandas da Secretaria de
Educação e a dos professores de História? Quais necessidades dos professores convergem e
quais divergem das necessidades da Sala de Educador? Tinha por objetivo analisar a Sala de
Educador enquanto um espaço de formação e disputas entre as demandas dos professores de
História e as demandas da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso (SEDUC-MT).
Os resultados apresentados é que foi possível identificar que as demandas da Secretaria de
Educação para a formação continuada são provenientes dos resultados das provas Brasil, do
SAEB e ANA, que medem o desempenho da proficiência dos alunos em língua portuguesa,
matemática e letramento. A melhoria dos índices aferidos com estas provas são as demandas
da Secretaria de Educação. Tais demandas são identificadas nos documentos orientativos para
a elaboração do projeto Sala de Educador, como também nos projetos das escolas. Todas as
escolas são induzidas por meio de documentos e do acompanhamento dos formadores e
coordenador do CEFAPRO a atenderem o que foi estabelecido pela Secretaria de Educação
como necessidade de formação. As escolas que não atendem totalmente aos orientativos e têm
necessidades divergentes das estabelecidas são classificadas como “ainda não compreende e
não aceita as necessidades de formação.”
Esta tese demonstra claramente como o gerencialismo está permeando a política de
formação continuada de professores da rede pública de ensino de Mato Grosso. Evidencia
também que as necessidades formativas que surgem no interior da unidade escolar são
ignoradas em função de atender as demandas impostas pelas ações de avaliação educacional
que se pautam nos preceitos com influência das demandas do mercado globalizado, onde o
que se busca é formar cidadãos aptos ao mercado de trabalho. Dessa forma, percebe-se que a
formação continuada dos docentes desta rede de ensino não se preocupa em fortalecer o
trabalho e identidade docente com vistas a possibilitar a melhoria do processo ensino
aprendizagem em que a qualidade social seja o fundamento principal.
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4 As pesquisas da amostra: algumas considerações

A partir do exposto até o momento, observa-se que as pesquisas, em sua maioria,
delimitam como objetivos principais responder questões relacionadas aos efeitos da política
de formação continuada de docentes, que ocorre no interior da escola, no processo de ensino
aprendizagem. Encontram-se também pesquisas com propósitos de responder problemas que
envolvem a problematização do contexto da formação continuada dos docentes com o foco na
ação docente ou nos seus interesses formativos.
A prerrogativa de ser a formação continuada fundamental para a ação docente, é
apontada por diversos estudiosos, tais como: Zeicnher (1998), Gatti (2008; 2003) e Nóvoa
(2002, p. 36) que defende que: “[...] a formação contínua deve contribuir para a redefinição da
profissão docente. Nesse sentido, o espaço pertinente da formação contínua já não é o
professor isolado, mas sim o professor inserido num corpo profissional e numa organização
escolar”.
Sendo assim,

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos
professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da
profissão docente. Importa valorizar paradigmas de formação que
promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a
responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que
participem como protagonistas na implementação das políticas
educativas. (NÓVOA, 2002, p.27)

De acordo com Gatti (2003), os conhecimentos, que os professores constroem por meio
das formações continuadas, são incorporados em função de complexos processos que não são
apenas cognitivos, mas sócio afetivos e culturais. Assim, entende-se que o docente não
participa dessas ações apenas se apropriando de conteúdos que são ensinados, mas eles
também mobilizam os conhecimentos/conteúdos, tendo o seu cotidiano pessoal e profissional
como referência. Isso ficou constatado em algumas das pesquisas analisadas.
Diante do exposto, conclui-se que há ausência de estudos sobre as implicações entre
formação, trabalho e identidade docente na política de formação continuada da rede estadual
de ensino de Mato Grosso, nas teses e dissertações aqui consideradas. Assim, justifica-se a
relevância do objeto de estudo que se propõe realizar, que consiste em problematizar e
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compreender as concepções de formação existentes nessa política de formação continuada de
docentes e suas implicações no trabalho e identidade dos docentes que participam dessa
formação continuada no interior das escolas da rede pública estadual de ensino de Mato
Grosso.

5 Considerações Finais

Esta análise buscou mapear as pesquisas que, em seus objetos de estudo, em seus
objetos de estudo, discutiram a política de formação continuada de professores no interior das
unidades Com base na abordagem do ciclo de políticas, considera-se que as pesquisas
abordadas nesse estudo ainda apresentam algumas características de análises tradicionais,
quando apontam como objetivo a verificação de resultados de “implementação” da política de
formação continuada de docentes, confirmando a ideia de dicotomia entre a formulação e a
execução das políticas.
As análises das teses e dissertações, aqui apresentadas, nos possibilitam entender que
algumas pesquisas apresentam um desenho orientado pelas práticas de um contexto maior,
com vistas a garantir um resultado que dê respostas imediatas à sociedade. Ou seja, as
pesquisas ainda tendem a responderem problemas sobre o os impactos da política no contexto
da prática, conferindo a ideia de implementação. Também se observa pesquisas orientadas a
problematizar contextos com os quais se deparam, em que o destaque é a ação docente ou os
seus interesses formativos, com perspectiva de espaço para interpretação e reinterpretação dos
sujeitos. Mas, é evidente que, na maioria das pesquisas, a influência do contexto em que se
insere o objeto de estudo não ganha a devida importância.
Evidencia-se o potencial da abordagem do ciclo de políticas para análises em políticas
educacionais. Afirmamos isto porque possibilita visualizar os desafios que se apresentam aos
pesquisadores, de modo que se evite a erros e limitações impostas aos modelos de pesquisas,
conforme mencionamos anteriormente.
Com base na abordagem do ciclo de políticas, destaca-se a inclusão da atuação dos
sujeitos nas políticas educacionais, elas podem ser dotadas de voz e/ou silenciadas. Via de
regra a política é entendida como algo que é “destinado” às pessoas. Sob essa perspectiva,
políticas colocam problemas para seus sujeitos, problemas que devem ser solucionados no
contexto.
Entende-se que a abordagem do ciclo de políticas possui potência de análise das
políticas educacionais, pois extrapola a perspectiva do controle estatal. Exige ainda uma
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compreensão que se fundamenta nas relações de mudanças e interpretações entre contexto
macro/micro. Apresenta instrumentos para uma análise crítica da trajetória de políticas
educacionais, com proposta de análise relacional, de natureza aberta e, possibilita espaço para
reinterpretação dos sujeitos envolvidas nessas políticas.
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Resumo:
Este artigo é parte da pesquisa de mestrado que está em andamento intitulado: “Profissionalidade Docente:
Narrativas de um Grupo de Professoras Alfabetizadora da Rede Municipal de Várzea Grande” tem por
objetivo compreender, a partir das narrativas, como as professoras alfabetizadoras (re)significam suas
experiências no processo de constituição da profissionalidade docente. Assim, para Roldão (2005)
profissionalidade “é um conjunto de atributos, socialmente construído, que permitem distinguir uma profissão de
outros muitos tipos de actividades”. Ao narrar sua trajetória, cada professora terá a oportunidade de relembrar e
refletir sobre sua atuação docente, os sentidos das experiências, além de poder lançar um olhar sobre o processo
de constituição da profissionalidade docente como alfabetizadora. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que
abordará os pressupostos teóricos da pesquisa narrativa como método, de acordo com os autores Clandinin e
Connelly (2011). O contexto da pesquisa é a EMEB Honorato Pedroso de Barros, com a colaboração de 04
professoras alfabetizadoras, e desenvolvida em quatro momentos. Temos como conclusão parcial, que ao
dialogar e refletir juntamente com as professoras alfabetizadoras das experiências ocorridas no desenvolvimento
da profissionalidade, partindo do “princípio de continuidade de experiência significativa” (DEWEY, 1976, p.
26), possibilitou gerar novas experiências e ter um novo olhar do contexto escolar. Assim, destacamos que esse
ciclo contínuo de experiências nos diferentes lugares e tempo, que a reflexão proporciona, formam novos
sentidos e significados no processo de desenvolvimento da profissionalidade docente e na constituição da
identidade.
Palavras-chave: Formação da Profissionalidade docente. Narrativas docentes. Experiências de professoras
alfabetizadoras.

Introdução
O conceito da constituição da profissionalidade docente está relacionado com a
qualidade do trabalho desenvolvido diariamente na prática profissional, na adequação do fazer
docente, na integridade da dimensão social e do pessoal, nas suas responsabilidade no
contexto comunitário e individual, além do compromisso ético e político, conceito definido
pela série Estado de conhecimento – Formação de profissionais da educação (2003-2010) –
organizado por Brzezinski (2014), sendo compreendido a profissionalidade juntamente com a
constituição do processo de desenvolvimento profissional.
A escolha do tema “Profissionalidade Docente: Narrativa de um Grupo de
Professoras Alfabetizadoras da Rede Municipal de Várzea Grande /MT”, surgiu com
observações e reflexões nas experiências vividas como docente há vinte anos, atuando como
professora alfabetizadora, coordenadora pedagógica e técnica da Secretaria do Município e
durante o trabalho de formação continuada com professores do Município de Várzea GrandeMT, ouvindo diferentes discursos vindos dos docentes, destacando as diversas
responsabilidades educacionais voltadas para esse professor alfabetizador, as exigências
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externas que influenciam diretamente no seu trabalho na relação ensino/aprendizagem e
muitos outros desafios vivenciados no ambiente escolar.
Nesse contexto, indagamos de que forma a professora alfabetizadora expressa ao
narrar sua trajetória e experiência docente, os sentidos e significados que construiu e vem
construindo na constituição da sua profissionalidade docente? Como (re)significam as suas
práticas ao longo de sua atuação no processo de constituição da profissionalidade docente?
Estas indagações, que são um tanto complexas, atingem diversos conceitos,
principalmente o da identidade, que está integrada ao desenvolvimento da profissionalidade
docente. As narrativas permitirão que cada professor relembre e reflita o desenvolvimento do
seu trabalho, a sua postura e escolha pedagógica sobre as formações já realizadas e a
aplicação na prática diária, além de pensarem a constituição da profissionalidade docente
como alfabetizadora, em meio às diversas mudanças no sistema educacional, às interferências
de políticas públicas, assim como as condições de trabalho, as diferentes funções
desempenhadas na profissão, além de como sua história familiar e pessoal contribuíram na
construção do seu “ser professor”.
Definimos desta forma, como objetivo geral compreender como as professoras
alfabetizadoras da Rede Municipal de Várzea Grande, (re)significam o processo de
constituição da profissionalidade docente. Possibilitando Identificar, a partir de narrativas
escritas e orais, de que forma essas professoras alfabetizadoras, (re)significam as experiências
e aprendizagens pessoais e profissionais, permitindo analisar os sentidos e significados
construídos pelas participantes sobre a sua atuação como alfabetizadora e identificar como
vão constituindo a identidade profissional como alfabetizadora.
Pontuamos a importância de narrar, pois permite gerar reflexões sobre o processo de
construção da profissionalidade docente e os significados de suas práticas, partindo da
construção das narrativas. Não propondo apenas uma reflexão pela reflexão e sim buscando
pensar em suas experiências contextualizadas na prática de suas atividades, desta forma,
possibilitando

contribuir

para

o

processo

de

(re)construção

e

compreensão

da

profissionalidade docente.
Contudo, narrar suas trajetórias formativas, suas experiências pessoais e profissionais,
ainda não é um costume e não se faz presente no dia a dia do docente, que apresentam uma
rotina de muitas atividades extraclasses, onde segundo Schön, (2000, apud HOFFMANN,
2012, p.112 -113) “é por meio do agir reflexivo que cada professor torna-se autor/reconstrutor
das práticas educativas e avaliativas”. Assim aprende-se que durante uma reflexão, podem
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surgir indicadores significativos sobre a construção de sua identidade na trajetória da
profissionalidade docente. Visto que para Nóvoa,
a identidade não é um dado adquirido não é uma propriedade, não é um produto. A
identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras
de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo
identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se
sente e se diz professor. (NÓVOA, 1995, p. 34).

Desse modo, ao escrever a narrativa a professora alfabetizadora buscará entender
sobre si e as experiências, desencadeando lembranças pessoais e profissionais que ocorreu no
exercício durante a profissão, como afirma Clandinin e Connelly (2011. p.108), “podemos
pensar que, na construção de narrativas de experiências vividas, há um processo reflexivo
entre o viver, contar, reviver e recontar de uma história de vida”, em que possibilita analisar
sua própria trajetória e de reconstruir um novo olhar sobre si.
O momento da reflexão sobre a ação é primordial para a professora alfabetizadora
compreender a complexidade da ação formativa (Monteiro, 2007), e ao construir a narrativa
de suas experiências, possibilitará compreender como se deu a constituição da
profissionalidade docente e sua trajetória como professora alfabetizadora.
Assim, dentro desta perspectiva, se revela importante o estudo dessa temática, com a
intenção de compreender, a partir das narrativas, como as professoras alfabetizadoras através
da reflexão (re)significam suas experiências construídas em diferentes espaços, propiciando o
processo de constituição da profissionalidade docente.

1. Profissionalidade docente: o que dizem alguns autores?
O processo da profissionalidade docente é compreendido com a constituição do
desenvolvimento profissional que ocorre em diferentes momentos do trabalho, seja no
contexto escolar, nas formações que participa e nas novas experiências. As autoras Ambrosetti
e Almeida (2009) evidencia que somente a partir de 1990, o termo profissionalidade docente
passar a existir nas produções acadêmicas de pesquisa.
O conceito de profissionalidade docente surge com a intenção de ampliar a
compreensão da atividade docente, e para as autoras o conceito encontra-se em processo de
desenvolvimento. No entanto, Ambrosetti e Almeida (2009) considera que a profissionalidade
docente destaca as práticas educativas desempenhada pelo professor, a dimensão pessoal, aos
contextos e processos envolvidos na constituição do ser professor.
Pesquisadores como Altet (2003) referindo-se aos autores Bourdoncle e Mathey-Pierre
(1995) os quais recordam que
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[...] o termo “profissionalidade” foi criado a partir do modelo italiano
professionalità, “caráter profissional de uma atividade” e recobre “capacidades
profissionais, saberes, cultura e identidade”. Em francês, o termo é próximo a
“conjunto de competências em atos” e desenvolve-se no contexto de uma evolução
dos ofícios para as profissões (ALTET, 2003, p. 56)

Autores como Contreras (2002, p. 74) considera que “A profissionalidade refere às
qualidades da prática profissional dos professores em função do que requer o trabalho
educativo”, relacionando a autonomia no ensino e a necessária no contexto da educação,
assim como os direitos trabalhistas.
Nesse contexto de movimento no exercício da docência em que se pode compreender
a constituição da profissionalidade docente a autora Cunha (2006) afirma que
[...] a concepção de profissionalidade seja mais adequada do que a de profissão. Isto
porque o exercício da docência nunca é estático e permanente; é sempre processo, é
mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo contexto,
novo tempo, novo lugar, novas informações, novos sentimentos, novas interações.
(CUNHA, 2006, p. 24)

A concepção presente na relação do desenvolvimento na constituição da
profissionalidade docente se relaciona com a forma de construção da pesquisa narrativa, que
se constroem com pessoas, lugares e coisas, em movimento contínuo de desenvolvimento.
Garcia (1999) nos acrescenta que entende o conceito “desenvolvimento” não como algo
estável, mas em movimento continuo e evolutivo, que “supera a tradicional justaposição entre
formação inicial e aperfeiçoamento dos professores”. Assim ela perpassa por toda trajetória
do docente.
Ao abordar o conceito de profissionalidade docente, Contreras (2002) considera que a
profissionalidade docente refere-se ao desempenho, aos valores e as intenções que regem o
processo de ensinar e os objetivos que se anseia alcançar e desenvolver no exercício da
profissão. Deste modo, podemos considerar que é algo especifico de cada professor, pois os
valores são vinculados ao meio social em que está inserido, assim como o anseio de cada um
em obter e almejar algo na sua vida profissional.
Para Sacristán Gimeno (1995, p. 64) o conceito de profissionalidade docente é
compreendido como algo “específico na acção docente, isto é, o conjunto de comportamentos,
conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser
professor”. Ao pensar sobre profissionalidade docente muitos autores destacam a sua
importância e também a ligação direta com o desenvolvimento profissional, dessa forma
concordamos com os demais autores citados anteriormente, que acontece de maneira
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progressiva e continua, interligado ao desenvolvimento de competências, a sua identidade
profissional e permanece atuante em toda trajetória docente.

3. Alfabetização no Brasil
Ao pensar o desenvolvimento da profissionalidade docente no contexto de professora
alfabetizado, consideramos pertinente ter o panorama de como ocorreu à história da
alfabetização no Brasil. Ressaltamos que alfabetização escolar é um tema muito abordado,
como objeto de estudos em pesquisas acadêmicas e tem sido discutido com grande percussão
em nosso país, sendo entendida como processo de ensinar e aprende da leitura e escrita da
língua materna, no início da escolarização.
Por muito tempo, a maneira de aprender a ler e escrever, considerava-se como segredo
para tal habilidade, era realizar cópias diversas vezes de palavras e textos (para conseguir
escrever bem) e realizar leitura (exaustiva) de palavras e textos famosos repetitivamente,
sendo considerada desta forma uma transmissão de conhecimento. Esse processo da
alfabetização na idade média era realizado no próprio ambiente da casa, atividade executada
por alguém que já conseguia dominar a leitura e escrita, que normalmente não eram professor,
visto ser considerada como práticas culturais e restrita a poucos, portanto não era uma
atividade atribuída à escola.
A história da alfabetização no Brasil é demarcada visivelmente pela história dos
métodos de alfabetizar, percebe-se atualmente no âmbito da educação que, ainda se vê a
disputa relacionada ao método “antigo” e “novas” metodologias de ensino questionado qual
desenvolve de maneira eficaz na aprendizagem dos alunos na fase da alfabetização.
Nesse contexto histórico consta decisões, partindo de um ponto vista, voltadas para
uma determinada teoria educacional do conhecimento e integrado a algum projeto político
que permanece por um certo período histórico. Analisamos que as decisões das políticas
públicas, voltadas para educação, ainda continuam sendo temporárias, ocorrendo mudanças
conforme o governo.
Como no início o processo de alfabetização apresentava um caráter individual,
ocorrendo em casa, aproximadamente, até no período da Revolução Francesa (século XVIII),
somente depois desse período passou a ter o caráter coletivo, com trabalhado realizado em
sala de aula. No ambiente escolar diferentes formas metodológicas, permeou a história da
alfabetização no Brasil, a autora Mortatti (2000) realizou no seu livro Os sentidos da
alfabetização: São Paulo/ 1876-1994, apresentou um resultado de pesquisa que retrata a
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história sobre o ensino de leitura e escrita em São Paulo, no texto realizando uma divisão
desse período, em quatro momentos considerado por ela como cruciais sendo,
o primeiro momento (1876 a 1890) se caracteriza pela disputa entre os partidários do
novo método da palavração e os dos antigos métodos sintéticos (alfabético, fônico,
silábico); o segundo momento (1890 a meados dos anos de 1920) é marcado pela
disputa entre os defensores do novo método analítico e os dos antigos métodos
sintéticos; o terceiro momento (meados dos anos de 1920 a final dos anos de 1970) é
notável pelas disputas entre defensores dos antigos métodos de alfabetização e os
dos novos testes ABC para verificação da maturidade necessária ao aprendizado da
leitura e escrita, do que decorre a introdução dos novos métodos mistos; o quarto
momento (meados de 1980 a 1994) marca-se pelas disputas entre os defensores da
nova perspectiva construtivista e os dos antigos testes de maturidade e dos antigos
métodos de alfabetização. (MORTATTI, 2010, p 329).

A história da alfabetização na segunda metade do séc. XX, apresentou-se com criação
e expansão de programas governamentais com políticas públicas, buscando à erradicação do
analfabetismo e atribuindo a escolarização como fato de desenvolvimento social, econômico e
para a paz, (MORTATTI, 2013), pois era o período que seguiram à Segunda Guerra mundial,
ocorrendo também expansão da pós graduação no país, a alfabetização em larga escala com:
maior número de livros didáticos; programas; soluções internas (método e professor-família);
soluções externas (governo, universidades e profissionais).
Considerando que a alfabetização possui um processo de construção, com necessidade
metodológicas, procedimentos e habilidades indispensáveis para assim, ocorrer a sua
apropriação os autores Morais e Albuquerque enfatizam que na alfabetização está presente um
[...] processo de aquisição da “tecnologia da escrita”, isto é do conjunto de técnicas –
procedimentos habilidades - necessárias para a prática de leitura e da escrita: as
habilidades de codificação de fonemas em grafemas e de decodificação de grafemas
em fonemas, isto é, o domínio do sistema de escrita (alfabético ortográfico)
(MORAIS; ALBUQUERQUE, 2007, p. 15).

No Brasil com o momento de ampliação do acesso à escolarização e no mesmo
instante obtendo dados com resultados insatisfatórios, principalmente relacionado ao elevado
índice de reprovação entre as turmas de primeira série do Ensino Fundamental, diversas
investigações surgirão, realizadas por diferentes áreas de conhecimentos como a sociológica,
psicológica, linguística, educacional e outras.
Desta forma, a concepção de alfabetização na década de 80, por meio de pesquisas e
investigações direcionadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, sobre o processo de
aquisição da língua escrita em criança, fundamentada na epistemologia psicogenética de Jean
Piaget resultou em uma obra chamada de Psicogênese da Língua Escrita, que se tornou
referência teórica em relação a alfabetização. Realizando indagações de como a criança
aprende a ler e escrever, não focando na metodologia de ensino e sim, no processo de
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construção do conhecimento, que nesse sentido significa para as autoras, proporcionar ao
educando momentos para refletir sobre novas descobertas, seus conhecimentos e conceitos.
Com essa concepção de alfabetização a escrita não se reduz apenas a assimilação entre
os sons e letras, mas como um processo interativo, continuo e simultâneo do espaço escolar
(sala de aula) e outros espaços fora da escola. Nesse contexto a alfabetização é considerada
para Ferreiro (2001, p.9) uma relação entre o método que será utilizado e o grau de
“maturidade” que a criança apresenta, assim considera que cada criança tem o seu momento
próprio de aprender, não podendo desta maneira igualar ou comparar, já que existem níveis
diferentes, dependendo desta forma do grau de maturidade para ocorrer a aprendizagem.
A alfabetização passou por diferentes mudanças, sendo direcionada para o seu aspecto
social e suas práticas de utilização da leitura e escrita. Para Soares (1985, p 21) “o conceito de
alfabetização depende, assim, de características culturais, econômicas e tecnológicas”, dessa
forma o contexto escolar apresenta a metodologia de alfabetizar, conforme as ações
desenvolvidas em sala, pois de acordo com sua proposta de ensino a alfabetização vai além,
de codificação e decodificação das palavras, possibilitando que seja compreendido o uso
efetivo da escrita e leitura em diversos contextos e gêneros textuais.
A ação de alfabetizar pode ser compreendido, nessa perspectiva como a forma que
permite a interação do aluno com o mundo, podendo participar de diversos momentos sociais,
através de leituras, formando sua opinião em diferentes situações. Nos documentos oficiais na
atualidade no Brasil a alfabetização apresenta numa perspectiva construtivista e a consciência
fonológica, considerando que a apropriação do sistema alfabético de escrita apresentam
especificidades em que evidência a ação pedagógica nos anos iniciais.do Ensino Fundamental.

4. Metodologia
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, em que Bogdan e Biklen (1994,
p. 70) definem que “O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor compreender o
comportamento e experiência humanos. Tentar compreender o processo mediante o qual as
pessoas constroem significados e descrever em que consistem estes mesmos significados”.
Um estudo sobre o processo de constituição da profissionalidade das professoras
alfabetizadoras nos instiga a escolha pela abordagem qualitativa, por considerar os diversos
fenômenos sociais, que interagem com as experiências individuais e influenciam o modo de
ser, pensar e agir, traçando e (re)construindo sua história de vida.
A pesquisa em pauta tem à perspectiva das narrativas da professora alfabetizadora da
Rede Municipal de Várzea Grande, em sua trajetória de formação e experiências na
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constituição da profissionalidade docente, implica compreender a professora em sua ação num
determinado espaço, o sentido e significado atribuídos para suas práticas pedagógicas e
constituindo uma cultura da própria profissão (TARDIF; LESSARD, 2008).
Desse modo, para melhor compreender a constituição da profissionalidade docente, o
estudo abordará a narrativa como método de pesquisa, considerando os autores Clandinin e
Connelly (2011, p.48) definindo, “o método narrativo é uma parte ou aspecto do fenômeno
narrativo. Assim, dizemos que o método narrativo é o fenômeno e também o método das
ciências sociais”.
E utilizar a pesquisa narrativa como forma de compreender as experiências vividas
pelos sujeitos de maneira colaborativa permite ao pesquisador e participantes um movimento
de interação, ao longo de um tempo e lugar (CLANDININ E CONNELLY, 2011).
Considerando a forma de pensar e fazer a pesquisa narrativa os autores define:
[...] os termos que usamos para pensar a pesquisa narrativa estão estreitamente
associados à teoria da experiência de Dewey especificamente às noções de situação,
continuidade e interação.
Definindo esse sentido do lugar fundacional de Dewey em nossa concepção sobre a
pesquisa narrativa, nossos termos são pessoais e sociais (interação); passado,
presente e futuro (continuidade); combinados à noção de lugar (situação). Este
conjunto de termos cria um espaço tridimensional para investigação narrativa, com a
temporalidade ao longo da primeira dimensão, o pessoal e o social ao longo da
segunda dimensão e o lugar ao longo da terceira. Clandinin e Connelly (2011, p. 85).

O movimento presente na relação do desenvolvimento na constituição da
profissionalidade docente se relaciona com a forma de construção da pesquisa narrativa,
sendo o texto de pesquisa narrativa composto em um “espaço tridimensional”, com pessoas,
lugares e coisas, que desenvolve em movimento contínuo. Passamos a considerar a narrativa
como processo de interação com o outro em que o sentido dado à experiência vivenciada e
suas aprendizagens se faz presente na constituição da profissionalidade docente.

5. Instrumentos de composição de texto
Para a composição dos textos de campo (dados da pesquisa) percorrerá em quatro
momentos, sendo nos seguintes: O primeiro momento consistiu em levantamento de
publicações, estudos bibliográficos para conhecer o acervo existente sobre a temática e análise
de alguns documentos que regem a organização da unidade escolar, como Projeto Político
Pedagógico, Proposta Curricular, Plano de Aula das professoras, Atas de Conselho de Classe
e com observações da rotina (entrada / saída dos alunos, momento do intervalo, a reunião dos
professores e algumas datas comemorativa) e desenvolvimento escolar.
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No segundo momento realizamos conversas com as quatro professoras alfabetizadoras
da Escola Municipal Honorato Pedroso de Barros de Várzea Grande/MT, buscando
estabelecer vínculo de confiança, proximidade, propiciando momentos de negociar relações,
propósitos e ética entre participantes e pesquisadora. Os autores Clandinin e Connellyn (2011,
p.153) destacam que “na verdade, há uma sondagem em uma conversa, uma sondagem
profunda, mas é feita em uma situação de confiança mútua, de escuta, e de solidariedade com
a experiência descrita pelo outro”.
O terceiro momento a escrita da narrativa está sendo, através de um caderno de
anotação que na abertura tem um resumo da trajetória da constituição da profissionalidade
docente da pesquisadora e finaliza o texto convidando que a professora alfabetizadora
participante, realizar uma escrita narrativa de si. A narrativa possibilitará identificar a
experiências profissionais, a história de vida dos participantes, as teorias implícitas, o modo
de pensar e que se define na reflexão que realiza ao narrar, selecionando os aspectos
relevantes e ao mesmo tempo organizando de maneira coerente.
O quarto momento sendo a entrevista narrativa gravada, tendo conversas sobre as
experiências profissional e acadêmica, como o reconhece a sua caminhada, buscar que “os
participantes contem suas próprias histórias, a sua própria maneira” Clandinin e Connellyn
(2011, p.154) e indagando sobre assuntos abordados pela professora no caderno de anotação
que poderiam ser aprofundados.
É importante ressaltar que no texto de campo se constituirá em um relacionamento
colaborativo, em que o contexto e experiências da professora alfabetizadora e da
pesquisadora, tendo como referência um espaço Tridimensional, a partir de dimensões das
relações de pessoais, sociais, espacial e temporais, ciente que “as pessoas vivem histórias e no
contar dessas histórias se reafirmam. Modificam-se e criam novas histórias. As histórias
vividas e contadas educam a nós mesmos e aos outros” Clandinin e Connellyn, (2011, apud
CLANDININ; CONNELLYN, 1994, p.27). Acreditamos que a pesquisa narrativa pode
proporcionar reflexão na forma como as pessoas compreendem a si próprio e aos outros.

5. Análises das narrativas
A análise dos dados visa buscar os sentidos e significância social, construídos pelas
professoras alfabetizadoras participantes da pesquisa, por meio de encontros individuais
(entrevista narrativa e conversa) realizadas na própria escola Honorato Pedroso de Barros, que
foram gravadas e posteriormente transcritos, assim como através das narrativas escritas e das
observações realizadas nesses momentos dos encontros. Como forma de estruturar o texto foi
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realizada a leitura e reflexão das narrativas escritas, as entrevistas narrativas e notas de
campos, tendo como base os questionamentos que orientaram a pesquisa e visando a
compreensão do contexto e lugares das experiências nos quais ocorrem o desenvolvimento da
profissionalidade.
A análise parcial, da narrativa de uma das professoras alfabetizadoras experiente, ela
atua na área da educação a vinte nove anos, ao narrar as suas experiências vivenciadas na
constituição da profissionalidade, em alguns momentos das conversas e entrevista narrativa,
diferentes sentimentos se fez presente, como destaca Clandini e Connelly (2011) que
experiências são histórias vividas e no momento que contam sua história se reafirmam,
modificam-se e surge novas histórias, a professora ao enfatizar como a sua família se fez
presente na escolha da profissão e de assumir a responsabilidade profissional.
Nessa parte da entrevista narrativa a professora alfabetizadora conta a experiências de
como iniciou a lecionar em uma cidade pequena no interior do estado
Eu comecei fazer com 16 anos o Magistério no interior...
[...] por eu desenvolver um bom trabalho na sala de aula no Magistério, a escola me
conhecia e falava: “Vamos convidar....” , então antes mesmo de eu formar o
Magistério eu já substituía as professoras que faltavam, a professora faltava na
escola eles me chamavam e quando terminei o Magistério eu já estava em sala de
aula. (PROF. ALFABETIZADORA - 1, entrevista narrativa, 2019).

Na sua narrativa percebe-se que a inserção no trabalho em sala, ocorreu de uma
maneira integrada com a formação do Magistério, ao continua narrando essa professora
apresenta outras experiências, que com passar dos anos, ocorreu muitos fatos pessoais que
marcou sua vida de tal maneira que pensou em desistir de tudo e se afastou da profissão,
mudando assim de cidade. Na capital tentou entrar em outra área de estudo e trabalho, porém
novamente surge o convite para trabalhar em uma escola no bairro que morava, pois as
pessoas a conhecia e sabia da sua responsabilidade.
Nas demais entrevista narrativa a professora apresentou diferentes espaços escolares
em que trabalhou, os desafios presentes nas unidades escolares, citando que havia aluna
envolvida com prostituição, nos muros e arredor da escola pessoas da comunidade que
usavam drogas, escola localizada próxima ao presídio, bairros em que as gangues
comandavam a movimentação nas proximidades da escola, (surge a emoção ao falar e
compara como foi a sua criação e como se dá o acompanhamento da família), nesta
conjuntura, são visíveis as condições de vulnerabilidade e falta de segurança presente no
cotidiano escolar, dificultando constituir um espaço de reflexão e de gera novos
conhecimentos, porém a busca para conduzir essas situações potencializa o desenvolvimento
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da profissionalidade. Destacamos um trecho em sua fala que demonstra que a valorização da
experiência que constituem o seu desenvolvimento
[...] a gente é formado com uma bagagem, e a gente vem com uma bagagem
histórica vivências, experiencias e torna a pessoa que sou, hoje olho para mim me
sinto realizada e tenho onze irmãos e todos eles ingressaram nos estudos, dois são
professores, os demais são graduados, são mestres, mas não escolheram a educação
eles não veem muito esse caminho como lucrativo, vamos dizer assim. (PROF.
ALFABETIZADORA 1, entrevista narrativa, 2019).

Destaca em sua narrativa que todos os desafios presentes na educação ela acredita em
um novo sentido que ela queria dar a própria vida e na vida dos alunos. Assim, em
consonância com Garcia (1999, p.19) que afirma “a educação é uma ação realizada a partir do
exterior para contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos”, que ao
lecionar buscava passar a importância desse estudo ao seus alunos, sendo dessa maneira que
foi formada pela sua mãe que aliás também tinha formação no Magistério.
Atualmente, a professora está na turma de alfabetização e continua em busca de
despertar nos alunos o desejo de aprender algo novo, tentando finalizar sua aula como ela diz
“uma surpresa para o dia seguinte”, acreditando ser “uma maneira de prender a atenção dos
alunos” desta forma relata que conseguiu minimizar o número de faltas dos alunos.

6. Algumas considerações
Nesta consideração parcial do trabalho, com novo olhar a constituição profissional,
que é continua dentro de um processo formativo, que desenvolve com as escolhas realizadas
por diferentes motivos. Ao narrar a minha trajetória, a experiência construída em cada espaço
por onde desempenhei funções, e no momento de ouvir as narrativas das professoras, refletir e
dialogar com as professoras alfabetizadoras colaboradoras que compartilharam as suas
experiências no percurso do desenvolvimento da profissionalidade docente, possibilitou
ressignificar e refletir sobre os sentidos, permitindo novas experiências e construindo novos
olhares, em outro tempo e lugares.
Hoje com um novo ângulo sobre a escola, pois na minha trajetória profissional estive
em várias frentes como estudante, professora, presidente CCDE, coordenadora pedagógica,
diretora substituta, formadora em cursos, técnica da SMECEL, atualmente como estudante de
mestrado na UFMT e componente do GEPForDoc. Com olhares da educação em diferentes
ângulos, tendo a escola como espaço de aprendizagem, cultura, conhecimento, formação e
desenvolvimento profissional. A inserção nesse contexto nos mostra a importância de todos
os integrantes que compõe o espaço escolar, as relações que se constroem, em meio aos
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conflitos, desafios, discussões, sonhos, imposições e ao mesmo tempo possibilita a melhoria
pessoal de todos os envolvidos nesse contexto.
Como conclusão parcial, não definitiva nos remete ao que diz Monteiro (2017, p. 32)
“[...] os professores aprendem muito compartilhando sua profissão e seus dilemas, no
contexto de atuação, uma vez que é no exercício do trabalho reflexivo que, de fato o professor
produz sua profissionalidade”. Assim, é importante destacar que o processo de
desenvolvimento da profissionalidade docente, deve assumir esse caráter de ciclo contínuo,
que se renova os saberes em sua interação pessoal, social e profissional que durante a atuação
nos diferentes espaços, na prática como sujeito de sua formação e escolhas, no sentido de
configurar o trajeto da constituição da sua identidade.
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FONTES PARA O ESTUDO DA FORMAÇÃO E PROFISSÃO DOCENTE (19591962): O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
GRANDE DOURADOS
Ana Paula Fernandes da Silva Piacentine (PPGE/UFGD) – anapaulapiacentine@hotmail.com
Resumo:
Diversas pesquisas vêm apontando a relevância das contribuições que os acervos documentais oferecem para a
organização e construção da história e da memória da educação. Partindo deste pressuposto, o estudo ora
proposto busca discutir as possibilidades que o acervo do Centro de Documentação da Universidade Federal da
Grande Dourados CDR/UFGD, oferece para o estudo da formação e profissão docente em Dourados e região, no
período compreendido entre 1959 a 1962. A justificativa para esta delimitação temporal encontra-se ancorada
nas fontes documentais mapeadas junto ao Centro de Documentação da Universidade Federal da Grande
Dourados, sobre a temática analisada. Este trabalho se baseia na pesquisa histórico-documental e fundamenta-se
nas leituras acerca da história e da memória, história da formação e da profissão docente, entre outros. Por fim,
são apresentados como resultados um panorama inicial pequeno sobre o primeiro momento que retrata a
importância do levantamento dessa pesquisa regional de fontes indicando a documentação existente no
estabelecimento de ensino estudado, pois poderá potencializar e incentivar novas investigações nessa mesma
direção. Considerando-se que as fontes são os pontos de origem, a base e o ponto de apoio para a produção
historiográfica, que nos permite atingir o conhecimento da história da educação brasileira, e neste caso, a história
da formação e da profissão docente.
Palavras-chave: Memória; Formação Docente e Profissão Docente.

1- Introdução

A história da educação necessita do respaldo documental e do apoio das fontes
documentais. Os arquivos públicos e privados, os centros de documentação, os arquivos
escolares e os acervos particulares, com suas fontes, trazem uma relevante contribuição
científica e social para o campo de estudo da história da educação. Com vistas, que a
educação se constitui em prática social e a escola em instituição integrante do processo
histórico de humanização dos homens e de democratização da sociedade, tais fontes
possibilitam compreender aspectos importantes da cultura escolar de um determinado período.
A preocupação em preservar vestígios do passado vem desde a Antiguidade, mudam
apenas os suportes, as formas de levantar e armazenar informações e documentos, bem como
os interesses e focos. Nessa direção, o estudo ora proposto busca discutir as possibilidades
que as fontes documentais oferecem para o estudo e a escrita da formação e profissão de
docente da educação pública do município de Dourados e região, no período compreendido
entre 1959 a 1962. A justificativa para esta delimitação temporal encontra-se ancorada nas
fontes documentais mapeadas junto ao Centro de Documentação da Universidade Federal da
Grande Dourados, sobre a temática analisada. Para tanto, pretende-se mapear as fontes
documentais existentes no Centro de Documentação da Universidade Federal da Grande
Dourados, acerca da temática em estudo.
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Dá-se pelo fato de que o presente estudo tem tanto relevância social quanto científica.
A relevância social por possibilitar reconstruir a história educacional do município de
Dourados e região. É também, científica por trazer ao público uma proposta de discussão
sobre a importância dessas fontes primárias para o estudo da formação e profissão dos
docentes das instituições educativas. Na verdade, essas fontes mostram as possibilidades de se
preservar a memória enquanto se busca constituir uma história. Neste sentido, cabe aqui
mencionar as considerações sobre fontes para a história da educação feitas por Saviani:

As fontes estão na origem, constituem o ponto de partida, a base, o ponto de apoio
da construção historiográfica que é a reconstrução, no plano do conhecimento, do
objeto histórico estudado. [Ou seja], nelas que se apoia o conhecimento que
produzimos a respeito da história (2004, p. 05).

Ainda vale a pena mencionar aqui, que é importante ao pesquisador na área de
História e História da Educação fazer a distinção das fontes que está sendo utilizando para sua
pesquisa. Deste modo, compreendemos que fontes primárias são aquelas criadas no tempo em
que se estuda, por uma fonte autoridade, geralmente uma com conhecimento pessoal direto
dos eventos descritos, que pertinentes ao produto de informação elaborado pelo autor, por
exemplo, artigos, livros, relatórios científicos, patentes, dissertações, teses. De acordo com
Gimenez e Toledo, podemos chamar de fontes primárias:
Aquelas que foram produzidas numa relação direta com o tema estudado. São fontes
primárias, por exemplo, as obras de um autor estudado. São também fontes
primárias os documentos produzidos no período pesquisado e que possuem relação
direta com a pesquisa feita, sejam eles os próprios originais depositados em arquivos
ou digitalizados (ou copiados). Desse modo, as fontes primárias remetem
diretamente à própria problematização da pesquisa. (2009, p.110).

Já as fontes secundárias, por sua vez, revelam a participação de um segundo autor,
produtor como no caso das bibliografias, os dicionários e as enciclopédias, as publicações ou
periódicos de indexação e resumos, os artigos de revisão, catálogos, entre outros. Sendo
assim, Gimenez e Toledo consideram fontes secundárias:
Aqueles documentos que nos transmitem os fatos de maneira indireta. São relatos
feitos por pessoas que não vivenciaram diretamente os episódios relatados e que se
baseiam em outras fontes orais ou documentais, por exemplo. Entre tantos materiais,
podemos relacionar, nessa categoria, os dicionários especializados, as enciclopédias,
dados estatísticos, legislações e outras fontes de referência. (2009, p. 110-111).

Enquanto as fontes terciárias podem ser mencionadas como as bibliografias de
bibliografias, os catálogos de catálogos de bibliotecas, diretórios, entre outros.
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Portanto, recorremos aos documentos quando é necessário recuperar ou compreender
algo ou algum fenômeno. Como aponta Le Goff:

(...) O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto
da sociedade que o fabricou segundo as relações de força que aí detinham o poder.
Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva
recupera-lo e ao historiador usa-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento
de causa. (1994, p.245).

Apoiando-nos na perspectiva apontada por Le Goff, os documentos do Centro de
Documentação que foi pesquisado na cidade de Dourados, poderão possibilitar dados que
pode representar uma contribuição de alto valor científico e cultural para a história da
educação e história social.
É bem verdade que, a partir dos anos de 1990, houve uma reconfiguração na
historiografia educacional, como aponta Jacy Machado Barletta, em que os novos interesses
do campo da pesquisa em história da educação:
Estavam agora na organização e no funcionamento das escolas, na construção do
conhecimento escolar, no currículo e nas disciplinas, agentes educacionais
(professores, alunos), categorias de análise como gênero e temas sobre a profissão
docente, formação de professores e práticas de leitura e escrita. Houve um
deslocamento da pesquisa: da história das ideias para as práticas educacionais (2005,
p.108).

Foi neste contexto de reconfiguração da historiografia, que a nova história, a história
cultural, a nova sociologia e a sociologia francesa passaram a constitui nas matrizes teóricas
das pesquisas realizadas no campo da história da educação dos anos de 90, do século XX até
os dias atuais (BUFFA e NOSELLA, 2009, p.17). Tal reconfiguração na historiografia
educacional fez com que:
[...] temas como cultura escolar, formação de professores, livros didáticos,
disciplinas escolares, currículo, práticas educativas, questões de gênero, infância e,
obviamente, as instituições escolares vem sendo estudadas atualmente. (BUFFA;
NOSELLA, 2009, p.17).

Isso fez com que a escola frequentemente fosse utilizada como objeto de estudo nas
pesquisas sob diferentes enfoques de análise. De acordo com Silva (2006, p.2):
Um elemento está sempre presente quando o objeto de estudo é a escola, qual seja o
reconhecimento da existência de uma cultura própria dessa instituição. Cultura que a
conforma de uma maneira muito particular, com uma prática social própria e única.
Ainda que os primeiros trabalhos tenham surgido nos anos de 1980, a idéia de uma
cultura escolar fortaleceu nos anos de 1990, apresentando atualmente diferenciadas
tendências investigativas. (2006, p.2).
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Com vistas que a escola tem uma cultura própria, conforme menciona Silva (2006),
vale a pena compreender aqui a definição de cultura escolar. Neste sentido, o conceito de
cultura escolar de Viñao Frago (1994), citado por Rosa de Fátima e Souza, torna-se
importante para a abordagem deste texto. Para Viñao Frago (apud. Souza, ano 2000, p.4):
O conjunto dos aspectos institucionalizados que caracterizam a escola como
organização de práticas e condutas, modos de vida, hábitos e ritos, a história
cotidiana do fazer escolar- objetos materiais -, função, uso, distribuição no espaço,
materialidade física, simbologia, introdução, transformação, desaparecimento... – e
modos de pensar, bem como significados e ideias compartilhadas (apud. Souza, ano
2000, p.4).

Atualmente, os estudos ligados à cultura escolar representam temáticas de pesquisa
significativa entre historiadores, pedagogos, sociólogos, entre outros profissionais,
principalmente no âmbito da história da educação. Trata-se de uma área de pesquisa em
expansão, pois os estudos das temáticas ligadas à cultura escolar estão contribuindo
efetivamente para uma melhor compreensão da educação brasileira.
Um bom exemplo disso são os estudos sobre a história das instituições escolares, que
vem possibilitando discussões aprofundadas sobre o papel social destas instituições, como
elas foram e são representadas no imaginário social. E, ainda, é possível reconstruir o ciclo de
vida destas instituições, sua criação, desenvolvimento, crises, expansão, elementos de
arquitetura, perfil de seus agentes (corpo docente, alunos, funcionários, projetos e propostas
pedagógicas, entre outros).
Apesar do crescimento de estudos na perspectiva da cultura escolar, a área do
conhecimento ainda encontra-se em um campo aberto para novos estudos. No que tange a
trabalhos nesta temática interligados aos “locais da memória”, como nas bibliotecas, nos
museus e nos centros de documentação, ainda há poucos trabalhos realizados.

2 - O Centro de Documentação Regional como um local da memória e da história
Estudos recentes, no Brasil, têm revelado a valorização de temas de história local e
regional, anteriormente desprestigiados, diante de uma perspectiva globalizante, situação
invertida somente a partir do século XX, com a realização de pesquisas amplamente
amparadas em farta documentação local e regional.
Nesta direção, conforme aponta Maria Aparecida Silva de Souza:
Com efeito, a despeito de diversas tentativas e iniciativas de organizar instituições
voltadas para a guarda da memória local e regional, temos conseguido fazer pouco -
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ou quase nada – se considerarmos a dimensão e a riqueza do nosso patrimônio
histórico e o crescente processo de destruição a que se encontra submetido. (2009, p.
127).

É bem verdade que mesmo com toda uma discussão que já vem se fazendo durante
alguns anos, em torno das questões que norteiam a preservação do patrimônio documental,
ainda assim, são poucas as iniciativas concretas que vem dando importância frente a essa
realidade, é essencial sairmos em defesa da organização das fontes documentais escolares,
seja em arquivos, bibliotecas, museu, centro de documentação e outros. Pois esses locais
reúnem documentos de origem diversa, com a finalidade de preservar, recuperar, informar,
instruir, e também provar em âmbito cultural, social, jurídico e cientifico. Neste sentido,
podemos observar a grande importância dos outros locais da memória, como museus,
bibliotecas e os centros de documentação.
Não se pode deixar de mencionar aqui que neste trabalho foi de suma importância o
acervo do Centro de Documentação Regional da Universidade Federal da Grande Dourados,
que se reveste de experiências bem-sucedidas de constituição e proteção de acervos de valor
histórico para o município de Dourados e região. Visto que na realidade do nosso município,
ainda não há uma preocupação ativa das instituições de ensino com a preservação dos seus
documentos, restringindo assim, o acesso do seu conteúdo, de uma história, ou seja, de uma
memória.
O Centro de Documentação Regional (CDR) é um laboratório pertencente à
Faculdade de Ciências Humanas (FCH) da Universidade Federal da Grande Dourados
(UFGD). O referido Centro originou-se de um projeto elaborado por docentes da
UFMS/Dourados, no início da década de 1980. Assim, desde este período, o CDR vem
colecionando, material documental e bibliográfico referente, especificamente, aos estudos
regionais. Com vistas a essas atividades, o CDR destina-se, prioritariamente, a apoiar os
trabalhos de ensino e pesquisa, em nível de graduação e pós-graduação, dos diversos cursos
da FCH. Além disso, atende também a pesquisadores docentes e discentes de outras
faculdades da UFGD, bem como de outras instituições, e ao público interessado de modo
geral.
Dentre os condicionamentos básicos, presentes desde a criação do CDR e responsáveis
por sua caracterização ao longo do tempo, podem destacar-se os seguintes:

1º) A localização do então CEUD/UFMS, relativamente distante dos
arquivos e bibliotecas importantes para o estudo desta região (situados
em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Cuiabá). Nesse
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contexto, o CDR foi pensado, como esclarecem os documentos da
época de sua criação, como um instrumento para „coletar, organizar e
preservar‟ a documentação para os estudos sobre a região, tornando-a
disponível „a professores e alunos, bem como à comunidade
douradense e sul-mato-grossense‟.
2º) Sua localização em uma região de ocupação não-índia recente. Essa
circunstância conduziu à formação de um acervo voltado, sobretudo
ao século XX, isto é, em grande medida, a „história do tempo
presente‟.
3º) O fato de o CDR haver sido criado e implementado numa iniciativa
multidisciplinar, envolvendo profissionais de História, Geografia,
Letras, Educação. Por isso seu acervo serve a pesquisas nas diversas
áreas das Ciências Humanas.
4º) O fato de o CDR haver sido criado e implementado em uma época
marcada, nos estudos históricos, pela diversificação de objetos,
abordagens e fontes. Desse modo, a noção de documento acolhida
pelo CDR é a mais ampla possível. Suas coleções incluem, por
exemplo, panfletos distribuídos nas ruas, material de propaganda
comercial e eleitoral, boletins que só tiveram um número, cartazes
pregados em murais e assim por diante.
O acervo documental do CDR encontra-se organizado em coleções, abrangendo textos
impressos, material iconográfico, mapas, documentação audiovisual, microfilmes etc. O
acervo inclui também vários arquivos pessoais recebidos por doação de famílias e
principalmente pelo foco desta pesquisa, arquivos de instituições escolares.
O Centro de Documentação da Universidade Federal da Grande Dourados, é
frequentado por diversos professores, acadêmicos e pela comunidade que buscam fontes de
conhecimento e pesquisa. O mesmo recebe inúmeras doações de documentos, entre eles,
documentação de instituições escolares do município e região, na qual os responsáveis pelo
CDR recebe todo esse material e faz o cuidadoso trabalho nestes documentos para que
possam ser disponibilizados para toda comunidade.
Com efeito, observamos que o Centro de Documentação da Universidade Federal da
Grande Dourados tem feito o papel também de conscientizar a sociedade sobre a importância
de zelar pelo patrimônio cultural, especificamente os acervos escolares, até agora pouco
valorizado, pois a valorização da memória, o desenvolvimento de uma consciência histórica,
fortalece o conhecimento científico, preservando parte da história da educação. Assim, deve
haver uma preocupação com a preservação e valorização do patrimônio histórico educativo,
pois os arquivos escolares contêm inúmeras informações valiosas para a escrita da história das
instituições escolares e outros estudos que venha a ser desenvolvido a partir das investigações
dos documentos desses arquivos. Sendo importante aqui destacar a urgência em demandar
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trabalhos que venham levantar, organizar, catalogar e disponibilizar essas fontes para a
construção de novos estudos no campo da história das instituições escolares e/ou história da
educação, assim como tem feito o CDR.

2 - A Pesquisa Histórica - Documental e as Fontes
Há de se considerar que as fontes ligadas ao campo educacional refletem os interesses
de quem a produziu, sendo assim, as informações contidas nestes documentos têm a
necessidade de ser deparadas com fontes de outra natureza. Desse modo, o pesquisador deve
se manter sempre atento e sempre questionar as fontes documentais, com as quais trabalha.
Como se sabe, os documentos “não falam por si só” e também não são apenas fontes de
informação histórica. As informações contidas nos documentos devem ser analisadas com um
olhar crítico e revelador, não basta somente fazer a observação desta fonte. È necessário
analisá-los estruturalmente e historicamente, só assim, um pesquisador poderá analisar o
contexto histórico, social e interpretar fatos. Sobre essa questão, Le Goff afirma:
A intervenção do historiador que escolhe o documento, extraindo-o do conjunto dos
dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-lhes um valor de testemunho
que, pelo menos em parte, depende da sua própria posição na sociedade da sua
época e da sua organização mental insere-se numa situação inicial que é ainda
menos “neutra” do que a sua intervenção. O documento não é inócuo. É antes de
mais nada o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da
época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante
as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio (1994, p.103).

A nomenclatura “documentos históricos” é por muitas das vezes mencionadas assim,
por se acreditar que é um documento com data ou idade avançada, e que contém informações
importantes do passado, porém, um documento pode ser criado hoje e já ter valor histórico.
Cabe mencionar ainda que a utilização de documentos em pesquisa é justificada pela
riqueza de informações que deles podemos extrair e recuperar, ampliando o entendimento de
objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. Cellard
destaca que (2008), por meio do documento escrito há a possibilidade de realizar algum tipo
de reconstrução, representar quase a totalidade dos vestígios da atividade humana em
determinadas épocas e permanecer, frequentemente, como o único testemunho de atividades
particulares ocorridas num passado recente. Assim expõe o autor:
[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo
pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer
reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro que ele
represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas
épocas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho
de atividades particulares ocorridas num passado recente (CELLARD, 2008, p. 295).
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O documento escrito constitui uma das principais ferramentas da história. Para Cellard
(2008), consiste em todo contexto escrito, manuscrito ou impresso, registrado em papel, ou
seja, as fontes que são exploradas em um procedimento de pesquisa.
As fontes utilizadas na pesquisa documental incluem documentos históricos e também
os relatos de pessoas sobre incidentes ou períodos, nos quais elas estiveram envolvidas de
fato. Considerando o exposto acerca da pesquisa documental destacamos a confiabilidade e a
validade dos dados como cuidados necessários para o desenvolvimento da mesma.
É importante lembrarmos, ainda, que para a realização de uma análise rica e confiável,
é necessário um estudo que compreenda a utilização de diversas fontes.
Para May (2004),
Com o aumento da informação disponível através dos meios, a pesquisa documental
irá se tornar mais popular e relevante e, juntamente com outros métodos, produzirá
uma compreensão mais valiosa da sociedade e das dinâmicas da vida social (p.229).

O trabalho de descrições das fontes é muito importante e mostra-se fundamental, na
medida em que dá suporte para a localização de informações que se constituem em fontes
para a realização de pesquisas que visam à construção de uma história.
Ao nos deparamos com uma grande quantidade de documentos totalmente misturados,
guardados sem nenhuma ordem ou até mesmo amontoados em grandes pilhas. Sendo essa
realidade acima descrita na grande maioria de arquivos institucionais ou não. Devemos
analisá-los, confrontá-los e agrupá-los de acordo com a espécie documental à qual pertencem.
A espécie se define pela natureza das informações e sua disposição nos documentos. Assim,
como espécies documentais, podemos citar: planejamentos, atestados, certidões, boletins,
relatórios, etc. Logo, você irá identificar e agrupar separadamente os convites, os atestados, as
certidões, e assim por diante.
A seguir, uma segunda etapa seria analisar as possíveis investigações que estas fontes
permitiriam para a pesquisa, uma vez que as relações entre os documentos e as investigações
possibilitam o registro das potencialidades de cada tipo de fontes. No caso desta pesquisa,
utilizamos dois tipos de documentos encontrados no CDR/UFGD, sendo eles nove (9)
currículos e cadastros de professores que lecionaram na Escola Estadual Presidente Vargas
em Dourados-MS e uma (1) lista nominal de Professores da rede pública de Dourados- MS e
região.
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É pertinente salientar aqui que, o interesse por esses documentos foram intencionais,
pois é oportuno destacarmos que na década de 70 do século XX, transformações de grande
importância ocorreram em âmbito de geopolítica, referimo-nos em especial a criação do
estado de Mato Grosso do Sul, desmembrado de Mato Grosso, por meio da Lei
Complementar n. 31, sancionada pelo Presidente Ernesto Geisel em 11 de Outubro de 1977.
Neste contexto, de desmembramento acabamos por nos deparar com um problema, uma vez
que a maioria das documentações referente, principalmente, ao período de criação das
instituições escolares (Períodos estes anteriores a divisão do Estado) ficou na guarda da
Secretária Estadual de CUIABÁ-MT, dificultando assim, pesquisas a respeito do período
antecedente à divisão do Estado. Com vista que para ter acesso a esses documentos,
pesquisadores deveriam se deslocar para outro estado, o fato de saber que a Delegacia
Regional de Cuiabá - Mato Grosso fez uma doação de documentos para o Centro de
Documentação Regional da UFGD, procuramos conhecer estas fontes, com o objetivo buscar
dados sobre a formação e a profissão docente. Ao mapear estas fontes junto ao Centro de
Documentação, foi possível apontar possibilidades de pesquisa a partir delas, como bem
mostra o quadro abaixo.

Quadro 1 - As fontes e suas possíveis contribuições para o estudo da História da Educação
FONTES

POSSÍVEIS INVESTIGAÇÕES

CURRÍCULO E CADASTRO DE
PROFESSORES.

- Caracterização e evolução do corpo docente da instituição
escolar;
- Origem geográfica, formação acadêmica e profissional,
percurso e valorização profissional, anos de ligação à instituição.

LISTA DE PROFESSORES.

- Caracterização do trabalho de gestão e de organização
pedagógica da instituição escolar;
- Questão de gênero.

Fonte: Pastas dos Professores da Delegacia Regional do MT, 1962; acervo: CDR/UFGD.

O quadro apresentado fornece indicações importantes de possíveis investigações que
podem ser feitas a partir das fontes, registrando a importância e a riqueza que os documentos
podem desenvolver na investigação para o estudo sobra instituição educativa. Neste sentindo,
conforme aponta Maria João Mogarro:
Esses documentos permitem apreender a realidade educativa em que foram
produzidos, mas podem ser lidos em perspectivas diversas e expressam, na sua
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materialidade e no seu conteúdo, a riqueza dos contextos de produção – isolados,
são fragmentos do passado, cabendo ao historiador a tarefa de conferir-lhes validade,
coerência, lógica e unidade, no estabelecimento necessário de relação com outros
documentos e acervos. (2005, p.85).

Neste aspecto, os documentos analisados possibilitam evidenciar as potencialidades
para investigação em educação, abrindo o olhar do pesquisador, estimulando a perceber as
informações importantes que os documentos disponibilizam para o estudo na área de história
da educação. Embora o levantamento e catalogação de fontes sejam considerados apenas
como uma pesquisa intermediária e instrumental, não podemos deixar de ressaltar o seu
grande valor, conforme sublinha LOMBARDI (1994):
[...] é o ponto de partida para o processo de investigação propriamente dito, muitos
grupos vem tornando como prioridade a realização de projetos de levantamento e
catalogação das fontes documentais e bibliográficas fundamentais à pesquisa
histórica na área da educação. [...] Se constitui num esforço inicial, porém
necessário, para qualquer produção histórico – educacional que se proponha a
estudar em profundidade e de forma não – reiterativa a educação brasileira. (p.12).

Nesta mesma perspectiva, Lombardi (1994), destaca também que a organização e
catalogação das fontes primárias e secundárias são fundamentais à pesquisa histórias no
Brasil, porém, aponta também que estas estão passando pela escassez, dispersão e
precariedade e que este seria o principal fator responsável por uma produção “reincidente”,
pouco criativa, pouco atualizada e com frequência, apoiada em referências teóricas
consagradas ou em voga do momento. E que este trabalho de levantamento e catalogação
seria um trabalho de contribuição para racionalizar os primeiros passos de qualquer
investigação histórica – educacional, tanto no sentido de colocar à disposição um
levantamento bibliográfico e documental, como o de reduzir a reincidência de pesquisas e
trabalhos em torno dos mesmos temas e mesmas fontes.
Vale ressaltar que o trabalho com fontes documentais, deve constituir para o
pesquisador, um diálogo permeado de questões, de dúvidas, como Fávero (2009) ressalta ao
afirmar que são resultados pretendidos e que nem sempre decorre de análises bem
arrematadas. Embora o pesquisador tenha como preocupação conhecer os fatos e tentar
responder a necessidades, para apreender uma realidade histórica, esse conhecimento não
pode ser entendido, segundo a autora, como um dado definitivo e acabado. Trata-se de um
conhecimento produzido, em contínua aproximação do real, podendo ser revisto, acrescido e
até substituído por novos conhecimentos.
As possibilidades de pesquisa, com base em fontes documentais são bastante extensas.
Com base na proposta de análise de documentos, acima exposta, podemos questionar a fonte,
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com vistas, em um primeiro momento, de contato como o documento, à descrição de suas
informações. Elaborando desta forma perguntas norteadoras iniciais sobre seu objeto de
pesquisa. Dentre os documentos analisamos destacamos vários currículos de professores que
ministravam aulas na Escola Estadual Presidente Vargas no período de 1962, no município de
Dourados – MS. Exemplos são os dois documentos encontrados no Centro de Documentação
da Universidade Federal da Grande Dourados, sendo o primeiro um currículo de um
profissional da educação e o segundo uma lista nominal dos professores da rede pública de
Dourados-MS.
Ao se debruçar sobre as fontes, algumas indagações puderam ser efetuadas acerca do
currículo e da lista dos professores. No que tange ao currículo, foi indagar: 1) Qual era o perfil
dos professores desta época? 2) Qual a sua formação? 3) Estes professores tinham a
qualificação adequada para o exercício da profissão docente? Estes professores frequentavam
cursos extracurriculares para melhor se prepararem para a profissão? Eles eram provenientes
de qual (is) Estado(s) brasileiro(s)? Estes professores tinham formação para ministrarem
alguma disciplina específica?
Já no que se refere à Lista dos Professores, foi importante indagar: 1) Porque as
mulheres nesta época ocupavam somente o cargo de professoras? 2) Por que os homens
ocupavam os cargos maiores como o de diretores?

Quais razões podem explicar tais

diferenças? 3) Qual era o perfil salarial destes profissionais da educação na época? 4) Por que
alguns ganhavam a mais que outros? Quais eram as exigências estabelecidas para o
pagamento daquele profissional? 4) Como estavam organizadas as instituições escolares no
período investigado?
Em um segundo momento, deve-se buscar outras informações que complementem a
sua compreensão sobre aquela fonte, que por meio dessas novas informações, sujam outras
questões que envolva o contexto pesquisado, para que possam ser respondidas.
Como bem aponta Carmem Sylvia Vidigal Moraes, (2002) o permanente diálogo do
pesquisador com as suas fontes documentais dentro do processo de mapeamento e
organização de fontes, é algo extremamente recorrente, afinal os documentos sempre serão
vistos como geradores de novas pesquisas, auxiliando, portanto, na expansão do
conhecimento sobre a História da Educação.
Ainda é importante ressaltar neste trabalho, que ele não teve como foco levantar todas
as questões de possibilidades de pesquisa que a fonte analisada pode oferecer, pois estas
perguntas foram elaboradas na forma de ilustrar vários os caminhos possíveis de investigação
por meio da análise destes documentos.
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Considerações Finais
Ao longo deste artigo, apoiando-nos em uma literatura referente à temática em
abordagem e em fontes documentais localizadas junto ao Centro de Documentação da
Universidade Federal da Grande Dourados, foi possível tecer as possibilidades de pesquisas
quem podem ser realizadas a partir do currículo de docentes e da lista nominal dos professores
do município, fontes estas encontradas nas Pastas de Professores da Delegacia Regional do
Mato Grosso, no período compreendido entre 1959-1962. Isto permitiu mostrar o potencial
destes documentos como fonte de pesquisa para a história da formação e da profissão docente.
No entanto, apesar deste conjunto de fontes fornecerem informações importantes para
o estudo da formação e da profissão docente, é preciso salientar os limites do uso destes
documentos, tendo em vista as razões e os modos pelos quais essa documentação foi
produzida, as circunstâncias dessas produções e a relação dos autores com os órgãos da
Administração da escola e do Ensino.
Por fim, cabe aqui ressaltar que este trabalho teve um crescente interesse pela
investigação das fontes dos acervos públicos, por se entender que o trabalho com as fontes
documentais ligadas à Educação depositadas no Centro de Documentação da Universidade
Federal da Grande Dourados, torna-se necessário e importante para o estudo da História da
Educação de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isto irá potencializar a contribuição dos
centros de documentação para a História da Educação, bem como incentivar novas
investigações nessa mesma direção.
Em linhas gerais, foi possível perceber nesta breve exposição feita ao longo deste
texto, que um estudo sobre fontes é muito importante e instigante, pois além das questões
levantadas, outras questões poderão ser exploradas a partir das fontes examinadas,
contribuindo assim, como novos apontamentos de pesquisa para o estudo da História da
Educação. Como lembra Nora (1993) é a vida em permanente evolução, carregada por grupos
vivos, permeada pela lembrança e pelo esquecimento. Reforçando essa linha de reflexão,
complementa uma questão que se coloca: a de não apenas contrapor memória e história, mas
entender que, “a necessidade de memória é uma necessidade da história e que os lugares da
memória nascem e vivem do sentimento de que não há memória espontânea”. Daí a
necessidade de se “criar arquivos como registros mais concretos” (NORA, 1993, p. 13). E é
com esta afirmação que fechamos este trabalho na espera que um dia a documentação dos
acervos depositadas em diferentes acervos sejam vistas de forma diferenciada, com mais
investimento de preservação, em busca de um ganho da memória e da história.
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Resumo:
Nas últimas décadas o professor tem passado por processos de profundas mudanças em seu campo profissional.
A escola passou a seguir muitos programas pensados por organismos externos, desconsiderando os seus
contextos e a realidade das pessoas nela presente. Este artigo apresenta resultados de pesquisa de mestrado em
educação a qual objetivou compreender o processo de formação continuada para professores de Educação de
Jovens e Adultos – EJA, bem como os professores formadores de EJA dos Centros de Formação dos
Profissionais da Educação de Mato Grosso – Cefapro compreendem este processo. Dessa forma o artigo traz
algumas considerações a partir da entrevista com 4 professoras formadoras de EJA dos Cefapros – MT,
chamadas aqui de PF1, PF2, PF3 e PF4. Fica evidente nas falas das quatro entrevistadas a necessidade de um
projeto de formação que promova maior interação entre os professores formadores e que as ajude a construir
uma base teórica capaz de contribuir para melhor realizarem suas ações com os professores que atuam na EJA e
ainda que se sintam atores efetivos no papel que lhes conferiram. Por isso, o contexto atual é grave e necessita
que a SEDUC-MT recoloque os professores formadores da EJA nos Cefapros, para que possam avançar as
práticas pedagógicas nas escolas mato-grossenses.
Palavras-chave: Formação. Educação de Jovens e Adultos. Cefapros.

1 Introdução

Nas últimas décadas o professor tem passado por processos de profundas mudanças
em seu campo profissional. A escola passou a seguir muitos programas pensados por
organismos externos, desconsiderando os seus contextos e a realidade das pessoas nela
presente. A maioria destes programas focalizam os problemas imediatos da escola com um
discurso cravado de ideologias da iniciativa privada, pautadas no gerenciamento e na
eficiência, substituindo assim, a análise crítica das condições subjacentes à estrutura da vida
escolar (GIROUX, 1988).
Neste cenário o professor é tido como o grande responsável pela implementação destes
programas e, portanto, o maior responsável também pelos seus resultados. Logo esta situação
tem provocado mudanças no papel do professor, neste sentido aponta Giroux (1988, p. 9) “a
mudança da natureza de seu papel e função significa o desaparecimento de uma forma de
trabalho intelectual de importância central para a própria pedagogia crítica”. Para além de
mudança de papeis, percebo também, uma perda do status do ser professor, um esvaziamento
da profissão.
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Antonio Nóvoa (1999) enfatiza que houve um desaparecimento dos movimentos
pedagógicos no qual o coletivo de professores se organizava em torno de certos princípios ou
propostas educacionais ou em defesa de certos ideais. Um engajamento que repercutia em
suas práticas e consequentemente dava sentido ao seu quefazer pedagógico. 58 E envolto por
todas estas problemáticas da educação na pós-modernidade o professor da educação de jovens
e adultos ainda tem que enfrentar outros dilemas específicos, e que há muito tempo
acompanham esta modalidade.
Este artigo apresenta resultados de pesquisa de mestrado em educação realizado entre
2011 e 2013 a qual objetivou compreender o processo de formação continuada para
professores de Educação de Jovens e Adultos – EJA, bem como os professores formadores de
EJA dos Centros de Formação dos Profissionais da Educação de Mato Grosso – Cefapro
compreendem este processo. Dessa forma o artigo traz algumas considerações a partir da
entrevista com 4 professoras formadoras de EJA dos Cefapros – MT, chamadas aqui de PF1,
PF2, PF3 e PF4.
Assim, apresento a importância da formação continuada para a educação de jovens e
adultos, para então trazer os olhares para a EJA das professoras formadoras desta modalidade
nos Cefapros, e finalizo tecendo algumas considerações.

2 A formação continuada do professor da EJA

A EJA por décadas ocupou a posição marginal e esteve ausente das políticas públicas.
Vista por Arroyo (2007, p. 19) como “um campo aberto a todo cultivo e onde vários agentes
participam. De semeaduras e cultivos nem sempre bem definidos ao longo de sua tensa
história”. Assim um campo marcado pela indefinição, alvo de intervenções efêmeras,
superficiais e pouco ou nada profissionais. Uma história cheia de improvisação, indefinição,
voluntarismo e campanhas emergenciais (ARROYO, 2007). Logo se não havia uma política
específica para a Educação de Jovens e Adultos enquanto uma modalidade de ensino, portanto
também não havia uma preocupação com a formação dos profissionais professores que nela
trabalhavam.
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Como afirma Soares (2008, p. 58), “a educação de jovens e adultos nem sempre foi
reconhecida como uma modalidade educativa que requer um profissional adequado para o seu
exercício”. Contudo atualmente a Educação de Jovens e Adultos entrou nas discussões e nas
pautas de políticas públicas para a educação, descortinando assim um tempo profícuo na EJA
no qual está sendo configurada (SOARES, 2011) e neste movimento também vejo de forma
concomitante a necessidade de se pensar sobre o perfil do educador desta modalidade a partir
desta configuração, e como afirma Arroyo (2006, p.21) “o perfil do educador desses sujeitos
se estruturará a partir dessa configuração”.
Uma configuração que passa pelo reconhecimento das especificidades da Educação de
Jovens e Adultos, capaz de entender que tais especificidades passam pelas características
muito peculiares desses tempos da vida e das especificidades dos sujeitos concretos históricos
que vivenciam esses tempos na vida fora e dentro das escolas.
Neste momento de reconfiguração da EJA, veem-se sinais e avanços na forma de
pensar e de fazer educação para estes sujeitos históricos que compõem as classes desta
modalidade, conforme Haddad: Avançar numa nova concepção de EJA significa reconhecer o
direito a uma escolarização para todas as pessoas independentemente da sua idade. Significa
reconhecer que não se pode privar parte da população dos conteúdos e bens simbólicos
acumulados historicamente e que são transmitidos pelos processos escolares. Significa
reconhecer que a garantia do direito humano à educação passa pela elevação da escolaridade
média de toda a população e pela eliminação do analfabetismo (HADDAD, 2007, p. 14).
Contudo a reconfiguração da EJA requer outros olhares para superação de seus
entraves forjados ao longo das décadas de sua negação. É necessário reconhecer as amplas
especificidades que constituem e marcam a educação de jovens e adultos e aqui destaco a falta
de formação específica para os educadores da EJA, coadunando com Ribeiro (1999) que
identifica este como um dos principais entraves que truncam os processos de ensino e
aprendizagem no cenário da educação de jovens e adultos.
Entendo que para avançar na formação é necessário ao educador da EJA reconhecer as
especificidades dos seus sujeitos e suas trajetórias como condição primeira, lembrando
Arroyo (2006, p. 25) “esses jovens-adultos protagonizam trajetórias de humanização”. Nesta
direção à formação do professor e da professora da EJA volta-se inicialmente para a visão e
para a compreensão que se têm destes jovens e adultos presentes ou ausentes nas escolas.
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Um olhar apurado sobre as histórias de vida desses sujeitos, marcada pela negação de
direitos, pela exclusão, pela opressão, pela marginalização e pela luta da sobrevivência. Mas,
que buscam na escola possibilidades de libertação e emancipação no trabalho e na educação.
As especificidades da EJA perpassam por diversos fatores como descreve Leôncio Soares
(2011): a diversidade de sujeitos educandos com características peculiares; a preocupação
com a existência de uma infraestrutura que acolha a realidade desse público; a elaboração de
propostas curriculares que vá ao encontro das necessidades, das exigências e dos interesses
desses sujeitos, incluindo a flexibilidade dos tempos e espaços; a disponibilidade de recursos
didáticos que atendam e desenvolvam as potencialidades desses sujeitos; as iniciativas de
formação inicial e continuada de educadores; políticas compensatórias de alimentação e
transporte que favoreçam a permanência dos educandos.
Desta forma no reconhecimento destes fatores que revelam as especificidades da EJA,
acredito então estar o caminho para a construção de processos de formação para os
educadores que trabalham com estes sujeitos educandos com características tão peculiares.
Características que muitas vezes parecem não caber nas escolas e nem na formação dos
professores.
A EJA requer deste modo, questionar o sistema escolar, a pedagogia e a docência,
contrapondo e rompendo com a rigidez dos tempos e espaços e com a linearidade do pensar e
fazer pedagógico, nesta direção aponta Arroyo (2007, p. 36) “a EJA tem de assumir-se como
um campo radical do pensar e do fazer pedagógicos”. A formação do professor da EJA,
portanto, suscita o reconhecimento dos sujeitos históricos que compõem a EJA na sua
condição de demandatários de direitos subjetivos, onde o direito à educação é uma parte dos
muitos direitos que estes homens e mulheres populares carregados de trajetórias diversas
tiveram negado ao longo da história deste país. Entendo que é fundamental na formação do
professor o reconhecimento deste direito, o conhecimento das trajetórias fragmentadas, mas,
sobretudo humanas, e das especificidades que compõem o cenário da EJA.
Estes três aspectos e ou conteúdos, defendo ser as bases iniciais e recorrentes no
processo de construção da formação continuada do professor da educação de jovens e adultos.
Uma formação que esteja atenta às trajetórias destes jovens e adultos históricos, demandando
deste modo, um permanente exercício de renovação do pensar e do fazer docente (ARROYO,
2007) entendo, como elucida Freire (2009a, p.79) que “é a partir deste saber fundamental:
mudar é difícil, mas é possível, que vamos programar nossa ação políticopedagógica...”,
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mudanças que imprimem um novo conceito de EJA e consequentemente novas maneiras do
pensar e do fazer Educação de Jovens e Adultos.
Um novo conceito de EJA vem sendo construído, tendo por base o perfil do jovem e
do adulto que demanda escolaridade, bem como as suas necessidades de aprendizagem. A
forma como estas necessidades foram contempladas no currículo é conseqüência de forte
presença participativa dos educandos e da comunidade, que influenciam e definem conteúdos
e práticas pedagógicas. As necessidades de aprendizagem influenciam ainda o modo de se
fazer escola, onde há flexibilidade nos tempos e espaços em que as práticas educativas se dão,
assim como nos conteúdos e nas formas de avaliação (HADDAD, 2007, p. 25).
A formação do professor da EJA também passa por uma configuração que parte desta
nova forma de pensar e de fazer educação para jovens e adultos. Uma educação capaz de ver
nestes jovens e nestes adultos que o tempo “certo” é o agora e que suas trajetórias truncadas
não são determinantes em suas novas trajetórias escolares. Neste sentido Di Pierro (2005)
pondera que a educação capaz de responder aos desafios da sociedade atual necessita
reconhecer nos jovens e adultos sujeitos plenos de direito e de cultura, e indagar a estes, quais
são suas necessidades de aprendizagem no presente, para que possam transformá-lo
coletivamente.
Contudo pensar uma formação para professores da Educação de Jovens e Adultos não
é tarefa fácil, como afirma Soares (2011, p.315) em relação à formulação de políticas públicas
para a EJA: “Entre os desafios a serem enfrentados na formulação de políticas públicas
encontra-se a profissionalização dos educadores”. Estes desafios passam pelo reconhecimento
que a EJA ocupou por muito tempo, uma posição marginal no sistema de ensino brasileiro,
onde sempre foi descaracterizada como uma modalidade que não requeria políticas próprias,
projeto político pedagógico específico e muito menos uma formação adequada aos seus
professores.
Na EJA a formação de seus professores até então, foi de certo modo desconsiderada
como uma prioridade, seu trabalho docente visto e feito de forma improvisada e sem
sustentação teórica. As diversas formas de formação dada aos educadores da EJA, assim
como o tratamento dado a esta modalidade, sempre foram de forma a desconsiderar a
especificidade do trabalho pedagógico com jovens e adultos. Formações de caráter
generalistas e mais especificamente voltadas para a ação docente com crianças e adolescente,
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com trajetórias muito diferentes do público que compõem as classes da EJA, ou seja,
formações que não atendem as demandas pedagógicas do educador de jovens e adultos.
Nas palavras de Arroyo (2006, p. 18):

Esse caráter universalista, generalista dos modelos de formação de educadores e esse
caráter histórico desfigurado dessa EJA explicam porque não temos uma tradição de
um perfil de educador de jovens e adultos e de sua formação. Isso implica sérias
consequências. O perfil do educador de jovens e adultos e sua formação encontramse ainda em construção. Temos assim um desafio, vamos ter que inventar esse perfil
e construir sua formação.

Deste modo, a formação dos educadores da EJA necessita ser específica para esta
modalidade e estar assentada em parâmetros que levem em consideração as especificidades do
que é ser jovem e do que é ser adulto neste nosso país, sujeitos concretos que carregam
histórias para além da escolarização. Assim a formação do educador tem que ser um projeto
que se preocupa com o conhecer bem quem são estes sujeitos jovens e adultos, como se
constroem como jovens e adultos e quais suas histórias de vida de jovens e adultos populares
(ARROYO, 2006).

3 A formação do formador da EJA: olhares para o Professor de EJA

Destaco que a “educação, por tudo mais que possa ser, tem a ver primeiro com o
tornar-se humano” (STRECK, 2011, p. 7) de modo que, para pensar a formação sobre
qualquer um dos seus aspectos, faz-se necessário entender qual concepção de sujeito e de
educação estão presentes nos fundamentos da política e nos discursos dos sujeitos
formadores, com quais concepções se espera humanizar ou desumanizar. Em nome de qual
sociedade e na construção de qual mundo, operam suas bases políticas, porque neste
desvelamento, posso decidir se aceito ou se rejeito, esta política abstrata, porém materializada
em práticas de formação.
Neste contexto a figura das professoras formadoras da EJA dos Cefapros é de
fundamental importância para o trabalho de formação com os professores das escolas, um
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trabalho conjunto para transformar a prática destes professores e consequentemente promover
a inserção crítica na realidade e assim voltar-se efetivamente para a Educação de Jovens e
Adultos que “sempre aparece vinculada a outro projeto de sociedade, um projeto de inclusão
do povo como sujeitos de direitos” (ARROYO, 2007, p.31) e ainda contribuindo para se
assumir a responsabilidade coletiva pela transformação e manutenção do mundo comum.
Concebo o sujeito professor formador como aquele educador intelectual crítico que
pensa certo, mas pela sua condição de ser inconcluso, às vezes, pensa errado e, assim por ser
consciente da sua inconclusão pode se ressignificar e ensinar a pensar certo, atento que “uma
das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas”
(FREIRE, 2009a, p.27-28).
Nesta investidura o professor formador assume a forma de autoridade e neste sentido é
importante discernir que:

a autoridade do educador e as qualificações do professor não são a mesma coisa.
Embora certa qualificação seja indispensável para a autoridade, a qualificação, por
maior que seja nunca engendra por si só autoridade. A qualificação do professor
consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros acerca deste, porém
sua autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo
(ARENDT, 2011, p.239).

Por isso, é fundamental as professoras formadoras estarem atentas as reais finalidades
de sua função nos Cefapros, onde devem desempenhar um papel de autoridades em EJA,
pautadas na responsabilidade de conhecer criticamente a realidade e a partir da reelaboração
da política de EJA e da reflexão das práticas, junto com os professores das escolas, com a
finalidade de serem capazes de assumir a educação como prática da liberdade.
Nesta direção dos fundamentos necessários ao desempenho de formador da EJA uma
das professoras formadoras afirma que: Primeiro devo reconhecer o que é educação de jovens
e adultos, pra que ela serve, a quem eu atendo né, qual que é a essência da educação de jovens
e adultos, a partir do momento que eu reconhecer isso daí eu vou me incorporar como alguém
que defende, alguém que busca, alguém que vê as falhas e procura melhorar e depois se
preparar, buscar conhecimento, se fundamentar, lê muito, preparar muito, pra ver de que
forma, de acordo com cada realidade, de acordo com cada contexto, cada escola posso
contribuir (PF1).
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Neste fragmento de discurso pode-se perceber uma clara compreensão de que para
desempenhar o seu papel de professora formadora da EJA, é necessário o conhecimento do
ideário que compõem a EJA e ainda a consciência de que nem a educação e nem o seu
trabalho é neutro, quando em sua fala diz “a quem eu atendo” muito provavelmente reportase
a premissa de que nas suas ações com professores das escolas está implícito uma ideologia,
uma compreensão de educação, de sociedade e de mundo, entendendo que para atuar no seu
papel social de professora formadora é necessário um posicionamento crítico diante da
educação.
Como afirma Paulo Freire: A educação é uma forma de intervenção no mundo [...]
implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento.
Neutra, “indiferente” qualquer destas hipóteses, a da reprodução da ideologia dominante ou a
de sua contestação, a educação jamais foi, é, ou pode ser. É um erro decretá-la como tarefa
apenas reprodutora da ideologia dominante como erro é tomá-la como uma força de
desocultação da realidade, a atuar livremente, sem obstáculos e duras dificuldades (FREIRE,
2009a, p.98).
Deste modo penso que os sujeitos que trabalham com a formação continuada devem
necessariamente ter um posicionamento compromissado com a educação libertadora e mais
especificamente com a EJA um posicionamento radical na sua concepção e ação visto que
esta modalidade foi sempre marcada por lutas, tensões, um campo político denso e que
carrega consigo o rico legado da Educação Popular. Um campo político de formação e de
investigação, em que a EJA está irremediavelmente comprometida com a educação das
camadas populares e com a superação das diferentes formas de exclusão e descriminação
existentes em nossa sociedade (SOARES, 2007).
No relato da Professora Formadora 2 a seguir, percebo uma certa consciência de seu
papel no sentido do trabalho educativo em favor da libertação dos sujeitos e, da necessidade
de abertura ao novo como um sinal de mudança. Para o formador desenvolver uma prática
educativa primeiramente tem que ter o conhecimento né, conhecer a pedagogia da prática
libertadora de Paulo Freire, entender todo esse processo, estudar, tem que estudar muito [...] e
também nós temos que estar aberto também às mudanças, [...] nós temos que estar sujeitos à
abertura, a receber críticas, a receber também elogios e nós temos também que gostar e nos
identificar, ter realmente aquele amor a educação de jovens e adultos [...] (PF2).
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Diante da afirmação da formadora, pode-se inferir que o ato de comprometer-se com
os pressupostos da educação libertadora preconizado por Freire é desafiador, não é tarefa
fácil, mas, sem dúvida constitui um exercício primordial para aqueles que se comprometem
com o outro e se coloca com ele numa postura de autorreflexão e reflexão sobre seu tempo e
seu espaço, resultando na sua abertura a realidade e, portanto na consciência de que não estão
apenas no mundo, mas com o mundo, num modo fundamental de interação humana, o
trabalho sobre e com outrem.
Assim, a PF2 parece compreender que seu papel de formadora não é regido por uma
fixidez, evidenciando a condição própria do inacabamento, quando afirma da necessidade de
se “estar sujeitos à abertura”, uma propensão ao diálogo, porque acredito que somente pelo
diálogo posso me abrir ao outro e também possibilitar que o outro a mim se abra e neste
movimento regido pela dialéticidade nos colocamos a caminho em direção a boa nova. Porém,
consciente do risco que se corre e entendendo que o novo não pode ser acolhido ou rejeitado
88 só porque é novo, mas que sua aceitação ou negação passa pelo pensar certo, que é
dialógico e não polêmico.
Ainda na fala da PF2 encontro mais uma evidência da consciência da sua inconclusão,
quando esta reiteradamente diz da necessidade de se estudar, que eu creio vir da sua
autorreflexão frente aos desafios que cruzam suas ações cotidianas no Cefapro e nas escolas.
A PF2 revela o caráter permanente da educação e neste sentido Freire preconiza que: A
educação é uma resposta da finitude da infinitude. A educação é possível ao homem, porque
este é inacabado e sabe-se inacabado [...]. A educação, portanto, implica uma busca realizada
por um sujeito que é o homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não
pode ser o objeto dela. [...] Esta busca deve ser feita com outros seres que também procuram
ser mais e em comunhão com outras consciências [...] (FREIRE, 2011, p. 34).
A partir da visão de que a educação é ideológica, da consciência de nossa inconclusão
e da necessidade de abertura ao novo e, do precisar estudar como forma de comprometimento
com a educação libertadora, posso inferir que estes pressupostos implicam profundamente na
concepção de sujeitos que estas professoras formadoras incorporam em suas práticas.
Encontro em suas narrativas a consciência das especificidades da EJA quando a PF1 diz
“devo reconhecer o que é educação de jovens e adultos” e na fala da PF2: “nos identificar, ter
realmente aquele amor a educação de jovens e adultos”, estas falas carregam o
reconhecimento das características genuínas da EJA, entendem que não trabalham com a
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educação do dito “ensino regular”, mas sim, numa modalidade muito específica da educação
básica, onde o público que a constitui são sujeitos históricos e por isso possuem trajetórias
humanas diversas, para além das trajetórias escolares truncadas.
São sujeitos jovens e adultos com especificidades próprias deste tempo da vida,
sujeitos populares que viveram ou vivem a realidade da negação dos direitos, da opressão, da
exclusão, das ausências (ARROYO, 2007). Contudo, “é preciso também reconhecer que tais
sujeitos da EJA são homens e mulheres que mantêm um protagonismo na sociedade
brasileira, carregados de trajetórias diversas, de conquistas e fracassos, que conformam os
sujeitos históricos que são” (HADDAD, 2007, p.14).
Consciente de que a educação é própria da experiência humana no mundo e com
mundo, parto então para a concepção de educação que circula entre os sujeitos da pesquisa.
Para tal, solicitei aos sujeitos se posicionassem em relação à educação de uma forma geral e
estabelecessem também uma relação com a Educação de Jovens e Adultos.

PF1: de forma geral eu acho que é a forma que nós temos para transformar nossa
sociedade, pra mudar né, pra fazer essas pessoas enxergarem melhor, tomar pé da
situação e que elas podem mudar essa realidade, mas que pra isso tem que ter muita
responsabilidade, é um empenho onde todos devem assim se envolver, e sem medo
da luta, precisa de muito mais movimento de todos, da sociedade de forma geral, em
quem dera se realmente ela fosse prioridade né.
PF2: a educação pra mim é transformação né, a educação é uma mudança de
comportamento, adquirir conhecimentos e a gente poder melhorar, melhorar o local
onde a gente vive, melhorar a vida né, poder proporcionar uma qualidade [...]
dialogando, da necessidade da contribuição de saberes que eles trazem, os nossos
educandos jovens e adultos já têm saber construído, e esse saber, com que a gente
vai tá aprimorando na sala de aula o cientifico, teórico né, fazendo com que os dois
tenha uma relação né, eles têm uma relação e sejam também valorizado esse saber,
desse adulto que tá na sala de aula [...].
PF3: é educação para mim, na verdade educação é essencial pro ser humano né, é a
partir daí é que você vai conseguindo outras concepções de vida, então a educação é
algo assim extremamente essencial para as pessoas é isso. [...] A educação acontece
em todos os as instancias né, [...] é aproveitar esses saberes que eles trazem pra
cientificar isso e transformar.
PF4: concepção de educação que eu tenho é a concepção de educação que todos
podem aprender, que todos têm condição de aprender e o que faltou foi à questão da
oportunidade mesmo, [...] mas a concepção que eu tenho, é a concepção de um
sujeito pensante, de um sujeito que pode ser ativo, participativo é que constrói
conhecimento, que pode, que falta é essa oportunidade né na sala de aula de você
fazer esse engajamento, de você poder dar voz, a todos né. [...] em todos os lugares
que você vai encontra as informações, então a escola é o lugar, acolher todas as
informações, e perceber qual é a relação com conhecimento cientifico, de
transformá-las em conhecimentos científicos e daí tornar um cidadão, então com
discernimento, com capacidade de decisões a partir de todas as informações porque
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as informações estão aí, de que forma são colocadas, fazer uma análise disso né, pra
ser um cidadão, pra ter uma educação voltada para a cidadania.

Percebo uma unidade em todas as falas em relação à educação para a transformação
dos sujeitos e da realidade, “a forma que nós temos pra transformar nossa sociedade” (PF1);
“a educação pra mim é transformação” (PF2). Assim posso inferir que as professoras
formadoras entrevistadas concebem educação para além da escolarização e que de certa forma
não polarizam escola e sociedade, como enfatiza o pensamento Freireano ao destacar que “a
educação problematizadora se faz, assim, num esforço permanente através do qual os homens
vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se acham”
(FREIRE, 2005, p.82).
As professoras entrevistadas entendem que a escola é essencial para catalisar
mudanças no contexto em que o educando vive. Compreendem e reconhecem que estes
sujeitos trazem consigo conhecimentos construídos em suas trajetórias de sujeitos jovens e
adultos que vivem, independentemente do seu ingresso às escolas. Assim expressam às
professoras formadoras: “os nossos educandos jovens e adultos já têm saber construído”
(PF2); “aproveitar esses saberes que eles trazem pra cientificar isso e transformar” (PF3).
Diante destas afirmações percebo que as professoras formadoras, sujeitos da pesquisa aceitam
que é próprio da consciência crítica a integração com a realidade, de modo que não cabe na
Educação de Jovens e Adultos (e nas demais modalidades de ensino) uma posição mecanicista
e antidialética do mundo. Com esta posição “é impossível entender o que se passa nas
relações de opressores (as) com oprimidos (as)”, como nos ensina Freire em pedagogia da
Esperança (2009b, p.106).
Deste modo, o reconhecimento dos saberes que o jovem e o adulto trazem para a
escola, revela a visão de que não existe ignorância absoluta e mais ainda revela a
possibilidade de aprendizagem para fins de transformação, a promoção da ingenuidade em
criticidade, que pode ser evidenciada na afirmação “tomar pé da situação e que elas podem
mudar essa realidade” (PF1) e ainda “um sujeito que pode ser ativo, participativo é que
constrói conhecimento, que pode o que falta é essa oportunidade” (PF4).
Uma educação que se faz educadora por ela mesma, comprometida com a autonomia
do educando, para que nas relações que trava com a realidade e na realidade, o sujeito seja
capaz de atos criadores e recriadores, conhecimento que ele acrescenta ao mundo.
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4 Considerações

Penso então que é primordial o trabalho de formação continuada realizado pelas
professoras formadoras da EJA no sentido de dar à Educação de Jovens e Adultos uma nova
compreensão, numa visão mais condizente com os educandos, estes sujeitos coletivos de
direitos.
Mas para tal acredito também que é fundamental e necessário o apoio por parte da
SEDUC-MT em efetivar uma proposta que garanta tempo e espaço de formação a essas
professoras, bem como aos demais formadores que estão nos Cefapros, que também são
sujeitos adultos históricos, logo estão sendo formadoras (es) e por isso mesmo em processos
de constituição de suas identidades.
Fica evidente nas falas das quatro entrevistadas a necessidade de um projeto de
formação que promova maior interação entre os professores formadores e que as ajude a
construir uma base teórica capaz de contribuir para melhor realizarem suas ações com os
professores que atuam na EJA e ainda que se sintam atores efetivos no papel que lhes
conferiram.
Por isso, o contexto atual é grave e necessita que a SEDUC-MT recoloque os
professores formadores da EJA nos Cefapros, para que possam avançar as práticas
pedagógicas nas escolas mato-grossenses.
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Resumo:
Este trabalho analisa os efeitos de sentido que ecoam nos discursos de professoras alfabetizadoras de uma escola
estadual de Araputanga, Mato Grosso, em relação ao ensino de Matemática, após terem participado da formação
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), em 2014. Os discursos foram analisados com base
no referencial teórico da Análise de Discurso de vertente francesa, a AD. As análises indicaram que a formação
efetivamente se constituiu como um “divisor de águas” no ensino da Matemática praticado pelas professoras. As
mudanças destacadas foram em relação a uma maior segurança na condução das aulas e ao uso de jogos e
objetos concretos no ensino dos conteúdos.
Palavras-chave: Formação continuada. Pnaic. Alfabetização Matemática. Análise de Discurso.

1 Introdução

Neste artigo são apresentados recortes dos resultados de uma pesquisa de Mestrado
sobre o processo de formação continuada ofertado pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (Pnaic) na disciplina de Matemática. Seguindo os procedimentos da Análise de
Discurso de linha francesa, doravante AD, principalmente com base nos trabalhos de Pêcheux
(2009) e de Orlandi (2009), foram analisados os discursos de três professoras alfabetizadoras
que atuam na rede estadual de ensino do município de Araputanga, estado de Mato Grosso, e
que participaram da formação do Pnaic no ano de 2014. Foram consideradas, principalmente,
as percepções dessas professoras sobre as reais contribuições da formação para a prática
pedagógica na disciplina de Matemática. O corpus da análise foi constituído pelos discursos
obtidos em entrevistas semiestruturadas, conduzidas com base em questionamentos em
relação às práticas pedagógicas das participantes antes e depois do Pnaic, em 2014. Para as
análises, foi mobilizada, principalmente, a noção de discurso na sua relação com os efeitos de
sentidos.
Neste trabalho, o interesse pelo tópico da formação de professores está ligado,
principalmente, à intenção de compreender as possíveis contribuições do Pnaic para a práxis
pedagógica dos professores cursistas. Considerando esse interesse, foi formulada a questão
central que constituiu o problema da pesquisa: quais as contribuições do Pnaic Matemática de
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2014 para possíveis mudanças nas práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores que
ensinam essa disciplina nos anos iniciais de uma escola estadual localizada no município de
Araputanga-MT? Assim, o objetivo geral proposto foi o de analisar os efeitos sentidos que
ecoam nos discursos dos sujeitos-professores-alfabetizadores (SPAs) em relação ao ensino de
Matemática, após a formação continuada proporcionada pelo programa em questão.
Conforme mencionado, foram analisados os efeitos de sentidos que ecoam nas vozes
das professoras alfabetizadoras participantes do estudo, a fim de identificar como, de acordo
com as suas próprias percepções, ensinavam Matemática e como passaram a ensinar esse
componente curricular após a formação. Esse curso de formação continuada, proporcionado
pelo Pnaic e destinado aos professores que atuam nos anos iniciais, apresentou-se, nesse
contexto, como uma possibilidade de reflexão sobre as práticas pedagógicas em Matemática
no Brasil, mais precisamente no oeste do estado de Mato Grosso.
Este artigo encontra-se estruturado em três seções, para além desta introdução e das
considerações finais. Na próxima seção, propomos uma contextualização da formação
continuada de professores, do Pnaic e do referencial teórico no qual nos embasamos, a AD;
em seguida, apresentamos a metodologia da pesquisa; na última seção, antes das
considerações finais, apresentamos as análises e os resultados.

2 Fundamentação teórica

2.1 A formação continuada de professores que ensinam Matemática nos anos iniciais
A formação continuada de professores alfabetizadores no Brasil constitui temática de
discussões recorrentes e vem se apresentando como uma possível alternativa ao tratamento
das várias lacunas decorrentes da formação inicial. Tais lacunas, segundo Nacarato (2005),
são um continuum. Para a autora, em relação à Matemática, tão necessária na vida social, o
modo como essa disciplina é ensinada faz com que essa esteja ligada a altos índices de
fracasso escolar. É possível constatar essa situação de fragilidade da Educação brasileira em
relação à disciplina nos próprios índices nacionais, como é o caso do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Segundo Imbernón (2010, p. 37), a precariedade do ensino está também ligada a uma
formação que “exige do professor que ele faça mudanças em sua prática pedagógica, sem que
esteja

convencido

teórica,

e

experiencialmente,

de

que

elas

são

necessárias”.

Consequentemente, sempre que as práticas formativas desconsiderarem o contexto em que os
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professores atuam e não respeitarem o tempo necessário para a apropriação das novas
propostas, em conjunto com os seus pares, os transtornos acontecerão, trazendo mais trabalho
que benefícios, chegando até mesmo a comprometer o desenvolvimento dos processos de
ensino e de aprendizagem.
Nas décadas de 1980 e 1990, surgiu, no Brasil, um movimento de educadores em prol
de um ensino da Matemática contextualizado, lúdico e pautado na resolução de situaçõesproblema. Esse movimento questionava os princípios da Matemática moderna e as propostas
de formação de professores, vislumbrando a construção de novos caminhos para ensinar e
aprender a disciplina por meio de investigações no chão da escola e por meio da formação
permanente de professores (MUNIZ, 2009). Para Muniz (2009, p. 25), “o movimento de
Educação matemática surge da necessidade de repensar o papel do professor frente à criança,
vista como produtora de conhecimento matemático”. Esse movimento teve como ápice a
fundação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). No mesmo período,
cresceu o interesse de pesquisadores pelo desenvolvimento de estudos mais profundos, que
tratassem das várias dimensões do aprender e ensinar Matemática.
Nesse contexto, a pesquisa deve ser vista como elemento essencial para a melhoria da
qualidade da Educação brasileira, capaz de apontar possíveis caminhos para um ensino que
proporcione aprendizagens significativas para as crianças, além de uma ampliação da visão
sobre a determinação de novos espaços de investigação. A formação continuada também
facilita a composição de grupos de estudos, nos quais os sujeitos investigam e refletem sobre
a própria prática. Fiorentini e Nacarato (2004, p. 9) revelam que, nesses grupos, o professor
constitui-se como um “agente reflexivo de sua própria prática pedagógica, passando a buscar,
autônoma ou colaborativamente, subsídios teóricos e práticos que ajudem a compreender e a
enfrentar os problemas” do trabalho docente. Esses autores alertam ainda para a necessidade
de essas ações serem realizadas de modo organizado, configurando uma práxis pedagógica
que supere o senso comum, em direção à autonomia e ao desenvolvimento profissional.

2.2 O Pnaic

No Pnaic, a Formação Continuada de Professores Alfabetizadores potencializa-se a
partir do processo de formação entre pares, em curso presencial. O programa é uma política
educacional do MEC, que conta com a participação articulada entre o Governo Federal,
Estaduais e Municipais e o Distrito Federal, dispostos a mobilizar esforços e recursos, tendo
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em vista a valorização dos professores e dos alunos, e está previsto no Plano Nacional de
Desenvolvimento da Educação (PDE), como meta do Plano Nacional de Educação (PNE). Ele
se apresenta como uma tentativa de garantir o direito de alfabetização plena a meninas e
meninos até o 3.º ano do ciclo de alfabetização (BRASIL, 2012).
O programa delineou princípios orientadores para a formação continuada dos
professores alfabetizadores pautados na prática da reflexibilidade, da constituição da
identidade profissional, da socialização, do engajamento e da colaboração. Três grandes
grupos o compõem: os professores formadores, os professores orientadores de estudo e os
professores alfabetizadores que trabalham diretamente com as crianças. Esse tripé mobiliza
diferentes saberes, que se materializava em práticas escolares; estas, por sua vez, deveriam se
traduzir em conhecimentos efetivos para as crianças.
O programa pretendeu ainda proporcionar apoio pedagógico a professores, com base em
diversos materiais didáticos para as crianças do ciclo de alfabetização, e com a promoção de
sistemas de avaliação, gestão e monitoramento, adotando como referência o Decreto n.º
6.094, de 24 de abril de 2007. As ações desenvolvidas foram distribuídas por quatro eixos de
atuação, interligados entre si: 1.º eixo – Formação Continuada de Professores Alfabetizadores,
que ocorreu por meio de um curso presencial, com dois anos de duração e carga horária de
120 horas por ano; 2.º eixo – Materiais didáticos e pedagógicos, integrados por um conjunto
de materiais específicos para a alfabetização; 3.º eixo – Avaliações, eixo que englobava três
componentes centrais: avaliações processuais; disponibilização de um sistema informatizado,
no qual os professores inseriam os resultados da Provinha Brasil de cada criança, no início e
no final do 2.º ano; e aplicação de uma avaliação externa universal aos alunos concluintes do
3.º ano pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep);
4.º eixo – Gestão, Controle Social e Mobilização, que se referia à organização institucional
proposta para reger o Pnaic. No estado de Mato Grosso, foram convidados a participar da
formação do Pnaic todos os professores que atuavam na alfabetização de crianças em escolas
públicas da rede municipal e estadual. A universidade formadora foi a Universidade Federal
do Mato Grosso (UFMT).

2.3 A Análise de discurso e os efeitos de sentido

Conforme já adiantado, esta pesquisa adotou como base teórica a AD, criada por Michel
Pêcheux, na França, e divulgada no Brasil por Eni Orlandi. Como instrumento de análise para
as produções discursivas, essa corrente considera o homem inserido na sua história e os
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processos e as condições de produção da/na linguagem, tanto a relação entre a língua e os
sujeitos que a falam quanto as situações histórico-ideológicas em que se produz o dizer.
Trabalhar com AD é pretender, por meio do discurso, anular as pretensas evidências
“naturais” que criam a falsa aparência da existência de um sentido literal nas palavras e
expressões. Para Pêcheux (2009), o discurso tem sentido entre interlocutores – o sentido que
parece evidente e que é tomado como natural em um dado contexto e que reflete os efeitos da
ideologia. Esta, por sua vez, contribui para a formulação do conceito de “formações
ideológicas”. Por isso, segundo Orlandi (2009, p. 15), a AD não tem como objeto de estudo a
língua, pois procura-se antes com “compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho
simbólico, parte do trabalho geral, constitutivo do homem e de sua história”.
Ao nos referirmos à produção de sentidos, entendemos que, no discurso, eles não são
fixos; antes, são produzidos sempre em relação ao lugar de fala ocupado pelos sujeitos em
interlocução e em decorrência da formação discursiva que os constitui. O processo de análise
da AD procura levar em conta os outros discursos não ditos e esquecidos para compreender os
efeitos de sentido entre locutores. É oportuno enfatizar que o sentido não é determinado
apenas pelo locutor ou pelo interlocutor – há sempre negociações. Por isso, a expressão
linguística associada aos discursos é de natureza social e não individual; o sentido não tem
origem na linguagem e nem nos interlocutores, mas constitui-se na relação entre estes no uso
da língua, diante das condições sociais de produção do enunciado. Desse modo, o sentido,
compreendido aqui como efeito, não é algo que resulta do enunciado em si, mas da relação de
pertencimento que ele mantém com sentidos já produzidos e reconhecidos socialmente.
Os efeitos de sentido surgem quando o sujeito, afetado pela história, exprime a forma
como foi afetado inconscientemente pelo meio circundante e exterioriza ideologias em sua
discursividade: “[...] reunindo estrutura e acontecimento, a forma material é vista como o
acontecimento do significante (língua) em um sujeito afetado pela história” (ORLANDI,
2009, p. 29). A materialidade do discurso traz efeitos que atingem os sujeitos, à revelia de
suas vontades. Quando falamos, filiamo-nos involuntariamente às redes de sentidos que nos
são externas. A AD propõe, então, que se levem em conta os efeitos produzidos a partir do
lugar de onde o sujeito fala, agindo sobre outros interlocutores. Orlandi (2009, p. 60) afirma,
ainda, que “[...] uma mesma palavra, na mesma língua, significa diferentemente, dependendo
da posição do sujeito e da inscrição do que diz em uma ou outra formação discursiva” – ou
seja, segundo a autora, o efeito de sentido é efeito produzido pela inscrição da língua na
história, o que é regido por um mecanismo ideológico. É a interpretação que tornará visível a
relação da língua com a história e a ideologia (ORLANDI, 2009, p. 21).
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Nesta pesquisa, apresentamos os processos discursivos que permeiam os discursos dos
sujeitos pesquisados, trazendo os efeitos de sentido a que eles remetem. Compreender como
se dá a representação discursiva de uma realidade específica, a da Alfabetização Matemática
antes e depois do Pnaic, foi a intenção das análises, sustentadas teoricamente pela AD.

3 Metodologia

Nesta pesquisa, foi adotada a abordagem qualitativa, uma vez que ela possibilita maior
aproximação em relação ao objeto de estudo, disponibilizando uma base teórica que permitiu
lidar com a perspectiva de quem participou ativamente da formação do Pnaic, de quem
vivenciou todas as etapas propostas pela formação. Conforme afirmam Bogdan e Biklen
(1994), a pesquisa qualitativa não objetiva testar hipóteses, e as questões investigadas não se
explicitam mediante operacionalização de variáveis, o que permite a investigação dos
fenômenos em toda a sua complexidade e em contexto natural. Nesta pesquisa, entendemos
que a metodologia aqui adotada nos permitiu, por meio do contato direto entre sujeitos
pesquisadores e SPAs, compreender melhor como se deu o processo de formação do Pnaic
Matemática e o sentido que lhe foi atribuído.
Foram dois os instrumentos utilizados: questionários e entrevistas semiestruturadas. Os
questionários foram utilizados para obter dados objetivos sobre as participantes (idade,
formação, experiência profissional) e sobre o lócus da pesquisa, ou seja, a escola onde as
participantes atuavam (estrutura e organização, acervos de materiais pedagógicos e
multimídias à disposição dos professores etc.). O questionário foi respondido pelos SPAs
apenas após um expresso assentimento29, que oficializou o início da investigação. As
entrevistas semiestruturadas foram conduzidas em 2018. Esse instrumento foi utilizado de
modo a darmos voz às participantes e a posicioná-las como autoras de sua própria história.
Participaram do estudo três professoras alfabetizadores que fizeram parte do grupo da
formação continuada do Pnaic, em 2014, no município de Araputanga, cidade com 16.223
habitantes (IBGE, 2018), localizada na região sudoeste do estado de Mato Grosso. A idade
média das participantes foi de 36 anos, tendo, à época da realização da pesquisa, a mais nova
35 anos e a mais velha, 39. A rede de ensino local é formada por oito unidades da rede
municipal e quatro unidades da rede estadual, numa das quais encontramos as participantes
deste estudo. Em relação às entrevistas, duas foram previamente agendadas via e-mail; uma

29

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Unemat sob o n.º 061956/2018.
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foi agendada por telefone. Os encontros ocorreram no interior da escola, durante o período de
hora-atividade de cada SPA.

4 Análises dos resultados

O roteiro das entrevistas contemplou aspectos que consideramos fundamentais para
conhecermos as percepções dos sujeitos em relação à formação continuada do Pnaic e aos
impactos do programa na prática em sala de aula. Após várias leituras do corpus empírico,
iniciamos o movimento de seleção das Sequências Discursivas (SDs), que constituem o
corpus discursivo, privilegiando trechos que se destacavam pela sua riqueza de conteúdo. A
partir disso, foram aplicados os procedimentos descritivos e interpretativos característicos da
AD. Com o intuito de assegurar o anonimato das participantes, optamos, nesta seção, por
referenciá-las da seguinte forma, sem o uso de artigos definidos: “SPA1”, “SPA2” e “SPA3”.
Com o objetivo de identificar de que modo e em que medida o Pnaic contribuiu para a
formação continuada e para a práxis pedagógica das professoras entrevistadas, formulamos as
seguintes questões: 1) na sua opinião, ocorreram mudanças em sua maneira de ensinar
Matemática após a formação do Pnaic? Se sim, quais mudanças foram essas?; e 2) como está
a sua práxis pedagógica em Matemática após a formação do Pnaic? Foi ainda solicitado às
professoras que discorressem livremente sobre o Pnaic em Matemática no ano de 2014 e
listassem pontos positivos e negativos dessa formação. Além disso, analisamos também as
dificuldades vivenciadas por essas profissionais durante o curso. Portanto, é de tais
questionamentos que advêm os recortes aqui analisados. Quando instadas a discorrerem30
livremente sobre o Pnaic em 2014, SPA1 e SPA3 responderam do seguinte modo:

SD01: Foi excelente essa formação. Ao meu ponto de vista, porque nós estudamos
cada eixo estruturante da área da Matemática, individualizado, como material já
impresso, pronto, pudemos tirar dúvidas... É..., nas formações, tinha muitas
discussões sobre os termos, conceitos... Ajudou muito mesmo a melhorar os
conhecimentos na área da Matemática. (SPA1, 2018, entrevista).
SD02: Então, a [formação em] Matemática veio, assim, para abrir a minha cabeça
sobre Matemática, porque, e SPA3 responderam do seguinte modo: como assim, eu
não tive, assim, uma prática na sala até então, até o Pacto, muito boa. Veio, assim,
pra me abrir um horizonte mesmo, dá um norte sobre a ludicidade, sobre como
trabalhar com a criança, me ajudou muito o Pnaic. (SPA3, 2018, entrevista).

30

As falas das entrevistadas são aqui transcritas exatamente como foram proferidas, ou seja, elas não formam
submetidas a quaisquer correções exigidas pela gramática normativa.
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As sequências discursivas destacadas revelam que as professoras entrevistadas se
reportam ao Pnaic como tendo sido uma experiência essencialmente positiva. SPA1 afirma
que a formação foi “excelente” e justifica a sua opinião aludindo ao fato de o programa ter
proporcionado uma formação substancial e completa, abordando cada “eixo estruturante” da
Matemática, o que a ajudou, assim, a consolidar conhecimentos na área. A professora destaca,
desse modo, as contribuições teóricas trazidas pelo programa. Nessa fala, está implícita a
concepção de que o domínio de conceitos e de terminologia é importante para a prática
pedagógica da disciplina em questão. SPA3, por outro lado, embora também afirme que a
formação a tenha ajudado, focaliza a justificativa aludindo às contribuições práticas trazidas
pelo Pnaic. As professoras destacam diferentes aspectos das contribuições do programa,
permitindo afirmar que a formação em questão não se limitou à dicotomia “teoria vs. prática”,
mas buscou lançar contribuições em várias frentes.
SPA3 reitera, ainda, a ideia de que a sua prática, “até o Pacto”, não era “muito boa”.
Isso reforça a concepção de que o programa foi um “divisor de águas” em sua carreira. É
oportuno destacar os efeitos de sentido ligados às expressões que a professora mobiliza para
aludir ao modo como o programa a “ajudou muito”. Para a entrevistada, o Pnaic “abriu
horizontes” e “deu um Norte”. Tais expressões remetem ao sentido de que, mais do que
apresentar um conjunto estanque de ferramentas, a formação constituiu um ponto de partida,
oferecendo aos cursistas um universo de possibilidades a ser desenvolvido e explorado de
forma autônoma. Os semas da amplitude e da completude são, pois, aqui mobilizados. Por
contraste, o ensino pré-formação é consequentemente retratado como algo confinado, preso a
práticas limitadoras. Dando prosseguimento às análises, vejamos agora como as entrevistadas
responderam à pergunta: “na sua opinião, ocorreram mudanças em sua maneira de ensinar
Matemática após a formação do Pnaic? Se sim, quais mudanças foram essas?”.

SD03: Sim, eu considero que sim, muitas mudanças. Eu inovei as minhas aulas,
assim, eu mudei bastante, para melhor. (SPA1, 2018, entrevista).
SD04: Ocorreu [...] que antes eu pensava de uma forma, até não gostava, e agora eu
já passei a gostar... A tentar levar para meus alunos esse lado gostoso que é a
Matemática, você levar para sala de aula objetos. Tudo que você envolve a
Matemática para estar ensinando. Foi bem melhor. (SPA2, 2018, entrevista).
SD05: Sim, com certeza, totalmente, minha cabeça mudou muito a forma de abordar
a criança. Como é, colocar, assim, a criança em primeiro lugar, como trabalhar
atividade com a criança, ludicidade, a forma adequada. (SPA3, 2018, entrevista).

Esses recortes guardam uma relação de harmonia com a direção argumentativa que as
entrevistadas vinham imprimindo ao discorreram sobre os efeitos da formação do Pnaic.
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Nessas falas, o discurso está organizado à volta da ideia de “mudança”. Essa palavra, em
vários momentos dos recortes, é reiterada com recurso à sinonímia, à intensificação e à
paráfrase: “inovei”, “mudei bastante”, “passei a gostar”, “bem melhor”, “mudou muito”.
Pode-se afirmar que a onipresença desse vocábulo faz com que o discurso materializado
nesses enunciados seja atravessado pela reiteração da ideia de um “antes” e de “depois”,
bastante marcados. É oportuno frisar que o vocábulo “mudança” é neutro, não mobilizando
necessariamente ideias negativas ou positivas; a ideia de “evolução”, pelo contrário, é que
está sempre ligada ao aperfeiçoamento de alguma coisa. Por esse motivo, as entrevistadas
reforçam os efeitos de sentido positivos trazidos pelo Pnaic com o recurso à reiteração dos
advérbios “muito”, “bastante” e “melhor”. Eles reforçam a ideia de que as mudanças operadas
foram profundas e positivas, tratando-se, portanto, de uma evolução. O uso do verbo “inovar”
reforça essa ideia, uma vez que é um termo comumente relacionado à criatividade e à
modernização – ideias comumente positivas. Mais uma vez, o discurso das professoras aponta
para uma valorização da novidade e da diversidade, marcando uma forte oposição em relação
à ideia de um ensino ultrapassado. Vários pares antitéticos vão, assim, se delineando nas falas
das entrevistadas como um todo: antes vs. depois do Pnaic; ensino baseado em métodos
mecanizados e repetitivos vs. ensino inovador; novidade vs. repetição.
Nas últimas três sequências discursivas citadas (SD03, SD04 e SD05), as entrevistadas
destacam o uso de objetos, a ludicidade e a preocupação com a necessidade dos alunos. Esses
elementos podem ser lidos como índices das mudanças a que as professoras se referem. A
menção à priorização das características do público em questão (“as crianças em primeiro
lugar”) revela, por parte das professoras, a adesão a uma Educação humanística, que coloca
ênfase nos processos de interação professor-aluno. Os discursos sugerem que antes não havia
tanta ênfase. Tais professoras “veem a educação como um processo de crescimento pessoal,
interpessoal e grupal em que o professor atua como o facilitador desse crescimento” (GIL,
2007, p. 36). Pode-se afirmar, a partir das falas analisadas, que o Pnaic ajudou a promover tal
concepção.
Ainda pensando no estabelecimento de antíteses, outro aspecto de um desses recortes
merece a nossa atenção. SPA2 utiliza o vocábulo “gostoso” para se referir à Matemática. O
Pnaic possibilitou que a professora tentasse levar seus alunos até “esse lado gostoso que é a
Matemática”. Ao caracterizar a disciplina com uma palavra comumente associada ao paladar,
mobiliza-se a ideia de que a Matemática pode ser algo prazeroso, desde que o professor saiba
conduzir os alunos. Para isso, segundo SPA2, uma formação adequada é essencial. De fato,
segundo ela, graças ao Pnaic é que as professoras conseguiram abandonar um estágio em que
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nutriam verdadeira ojeriza pela disciplina, e mudar para outro em que são capazes de enxergar
que a Matemática pode ser algo prazeroso. Fica também implícita a ideia de que desfrutar
desse prazer que a disciplina proporciona requer uma intermediação – no caso das
professoras, o Pnaic cumpriu esse papel; no caso dos alunos da Educação Básica, coube às
professoras desempenhar tal função, aplicando o que haviam aprendido. Note-se que SPA1
afirma que “tentou levar” os alunos a uma outra percepção da disciplina, sugerindo a ideia de
uma espécie de rito de passagem, uma transição entre um estágio em que o mais natural é não
gostar da Matemática, para um em que se percebe que a disciplina é algo “gostoso”. Quando
questionadas sobre as dificuldades que sentiram em relação à aplicação da proposta da
formação, SAP2 e SPA3 discorreram do seguinte modo:

SD06: Senti por não gostar de Matemática. Na época, eu senti muita dificuldade [de]
fazer algumas atividades, de criar alguns jogos, no começo [e] até depois.
Desembaraçando o fio da meada, eu consegui ir mais além. Até eu acho que eu
tenho mais facilidade em criar jogos de Matemática, os jogos de Matemática para
estar ensinando, do que em outras matérias. (SPA2, 2018, entrevista).
SD07: Na aplicação da proposta, devido aos materiais que tínhamos que elaborar,
muitos jogos, muitos brinquedos, tivemos um pouco de dificuldade sim, mas, como
eu disse, os jogos, só vieram para ajudar mesmo. Então, essas dificuldades, todas as
escolas eu acredito que passaram um pouco por isso, mas a gente encontrou bastante
dificuldade em fazer os brinquedos, em fazer os materiais que a escola não
proporcionava. (SPA3, 2018, entrevista).

As falas reproduzidas apontam para o fato de que o Pnaic foi um programa capaz de
angariar grande aceitação e prestígio entre as professoras. Nos recortes destacados, pode ser
identificada uma estrutura concessiva, que atenua os sentidos das dificuldades a que as
entrevistadas aludem. SPA2 menciona que as dificuldades que sentiu estiveram relacionadas à
sua própria relação com a Matemática, posicionando a culpa em uma razão pessoal, e não em
algum aspecto que desabonasse o programa propriamente dito. Novamente, o contraste entre
um “antes” e um “depois” é reforçado: no período que antecedeu o Pnaic, SPA2 tinha
dificuldade com a feitura de jogos; hoje, no pós-programa, elabora-os de modo “até” melhor
do que o das outras disciplinas. SPA3, por sua vez, também fala da dificuldade em lidar com
os muitos jogos e brinquedos. A ideia concessiva, que atenua o tom de crítica, é estabelecida
pela menção de que os jogos “só vieram para ajudar mesmo”. Além disso, essa dificuldade é
naturalizada pela ideia de que todas as escolas passaram pela mesma coisa – a dificuldade
reside no fato de como é legitimada pelas condições estruturais das escolas brasileiras. Por
parte das professoras, há, portanto, uma plena adesão aos dispositivos do programa.
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O fato de as entrevistadas listarem a elaboração de jogos como sendo uma das principais
dificuldades que sentiram é algo sintomático. Por um lado, esse fato revela uma baixa
presença de tais estratégias nas práticas das professoras antes da formação que receberam em
2014, permitindo concluir que elas não estavam habituadas a trabalhar com tais recursos.
Entende-se atualmente que o brincar é uma atividade inerente ao ser humano. A importância
dos jogos e dos brinquedos e a sua relação com o desenvolvimento e a aprendizagem têm sido
investigadas por vários pesquisadores, que têm mostrado as contribuições dessas estratégias
para o ensino de crianças (OLIVEIRA; GOMES, 2008). Sabemos que, mesmo no espaço de
um ensino nos moldes antigos, até pelas particularidades que são próprias da infância, a
brincadeira se faz presente. Frisamos, portanto, que as falas das professoras se reportam à
ausência de jogos para se trabalhar a disciplina de Matemática. SPA3 afirma abertamente isso
em uma de suas respostas: ao lidar com tal disciplina, não considerava a possiblidade de usar
os jogos como recursos pedagógicos. Trata-se, assim, de outra contribuição do Pnaic.
Vejamos, agora, o que afirmam as professoras sobre os pontos negativos relacionados à
formação em questão.

SD08: Como pontos negativos, [existe] a questão da dificuldade mesmo de acesso à
plataforma e o prazo curto, às vezes, para os professores realizarem as tarefas,
estarem entregando. Pra gente sintetizar, os nossos relatórios, os orientadores tinham
os relatórios pra fazer; então ficava bem apertado esse prazo, era uma dificuldade
também, era um ponto negativo. (SPA1, 2018, entrevista).
SD09: Eu sou interina, então eu participei do Pnaic... todos os que tiveram, menos o
ano passado, porque o ano passado eu estava como articuladora e não poderia
participar. Como interina, nem sempre dá certo, porque esse ano eu posso estar no
terceiro, no segundo e posso fazer, ano que vem... Sobra a sala do quarto ano, então
eu já não posso participar. Então, acaba que acaba perdendo o que o Pnaic preza – a
continuidade [...]. (SPA2, 2018, entrevista).
SD10: Pnaic é tudo de bom, porém, não dá sequência. É, como nós, interinos,
fazíamos o primeiro, o segundo e terceiro ano. Primeiro ano que eu dei, eu dei
primeiro, segundo e terceiro ano, fui com a mesma turma; já no outro ano, quarto
ano, não teve continuidade, porque mudou tudo... O Pacto, antes a prioridade, era
pra quem estava fazendo o Pacto, era de pegar a mesma série. Agora não, e, assim,
nunca deu uma continuidade, se desse continuidade, eu acho que seria bem
gratificante mesmo. (SPA3, 2018, entrevista).

Notamos, nessas sequências discursivas, que os pontos negativos a que aludem as
entrevistadas referem-se a aspectos extrínsecos ao programa – ou seja, as cursistas não se
reportam à didática, ao material ou à concepção do conteúdo da formação propriamente dita,
reforçando que existe, por parte das professoras, uma plena adesão aos moldes do programa.
SPA3 chega a afirmar que o “Pnaic é tudo de bom”, o que reforça essa tese. As críticas
recaem sobre a ausência de continuidade e sobre os prazos curtos para a realização de tarefas.
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A menção à continuidade enfatiza que as professoras valorizam tal prática e enxergam nela
benefícios para a aprendizagem dos alunos. Já a queixa quanto aos prazos curtos pode ser lida
em consonância à ideia de que predomina atualmente uma sobrecarga de trabalho para o
professor na Educação Básica brasileira, e daí a dificuldade de encontrar tempo para realizar
as atividades de um programa de formação continuada. Em relação aos pontos positivos,
basicamente, as professoras limitaram-se a responder a essa questão em moldes muito
semelhantes aos já apresentados em outras oportunidades neste trabalho.
Vejamos, agora, como as professoras discorrem a respeito de sua prática pós-Pnaic, uma
vez que foi formulada uma pergunta que diretamente endereçava tal tópico – “como está sua
práxis pedagógica em Matemática após a formação do Pnaic?”. Em seguida, apresentamos as
considerações de SPA1.

SD11: Hoje, eu considero que eu reflito muito na... durante a aula, antes e após pra
ver o que o aluno está conseguindo desenvolver, pra mudar. Eu trabalho também
dentro do nível do aluno; então, eu sempre estou refletindo, „será que essa atividade
de Matemática está adequada para esse aluno?‟, e vou buscando sempre melhorar,
para que esse aluno cresça em conhecimento formais. (SPA1, 2018, entrevista).

No recorte destacado, o advérbio “hoje”, atuando como modalizador temporal,
iniciando o discurso da professora, organiza a sua fala sob o signo do contraste – o
interlocutor entende que toda a prática que, no texto, sucede a esse advérbio era feita de modo
diferente no passado. No recorte, SPA1 destaca como principais mudanças o ato de refletir
mais e a preocupação com os alunos. Apontamos, aqui, novamente a presença de uma visão
humanística do ensino e da Educação, que coloca o aluno no centro das preocupações do
professor. De fato, uma das premissas do Pnaic 2014 foi o de que o letramento matemático
deveria levar em consideração que o maior desafio do professor que alfabetiza era respeitar o
modo de pensar da criança e a mobilização de estratégias pessoais para a resolução de
problemas. Dessa forma, segundo os cadernos da formação, o professor deveria incentivar a
criança a produzir suas próprias estratégias de raciocínio e a argumentar sobre elas. SPA2, por
sua vez, começa por reiterar que tudo mudou. A seguir, reproduzimos sua resposta completa a
essa questão.

SD12: Tudo mudou... a forma de trabalhar com o aluno, tudo, tudo mudou. Assim,
após o trabalho com o Pacto, o aluno... hoje, eu estou na articulação. Hoje, essa
reflexão que nós fazemos é muito importante, do que o aluno deve aprender, como o
aluno deve aprender, o porquê ensinar dessa forma, se está surgindo algum efeito.
Então, tudo isso mudou, após o Pnaic. (SPA2, 2018, entrevista).
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O discurso anafórico que marca o primeiro período da fala pode ser lido como uma
tentativa do sujeito enunciador de se expurgar de qualquer prática que ligue a sua didática
atual à do passado. Portanto, com os efeitos de sentido dessa reiteração, é como se a
entrevistada dissesse ao interlocutor: “do passado, não restou nada”. A fala sinaliza,
consequentemente, a ideia de uma completa transformação operada pelo programa na prática
da professora. Novamente, a valorização da reflexão e da preocupação com o aluno se faz
presente.

5 Conclusão

A partir das análises conduzidas neste trabalho, pode-se concluir que as falas das
professoras apontam para o caráter plural da formação do Pnaic recebida em 2014, que atuou
não só consolidando conhecimentos e modificando práticas, mas também conseguiu mobilizar
fenômenos de ordem afetiva, modificando o modo como os cursistas se relacionavam com
uma disciplina que é comumente rejeitada, inclusive pelos próprios professores. As
sequências discursivas analisadas estão organizadas sob o signo da ideia de “mudança”. Essa
palavra é reiterada em vários momentos com recurso à sinonímia, à intensificação e à
paráfrase. A onipresença de tal vocábulo faz com que o discurso materializado nessas falas
seja atravessado pela constante reiteração da ideia de um “antes” e de “depois” bastante
nítidos. Desse modo, é possível afirmar que, na visão das professoras, o Pnaic alterou
significativamente as práticas pedagógicas em relação à Alfabetização Matemática. O uso de
objetos, a ludicidade e a preocupação com a necessidade dos alunos surgem nos discursos das
entrevistadas como índices das mudanças referidas. Os pontos negativos relacionados ao
programa, aos quais as entrevistadas aludem quando instadas a tanto, referem-se a aspectos
extrínsecos – ou seja, as professoras não se reportam à didática, ao material ou à concepção
do conteúdo da formação propriamente dita, o que permite concluir que existiu uma plena
adesão ao programa.
A partir dos resultados desta pesquisa, é possível traçar um retrato bastante positivo do
Pnaic em Araputanga. As análises mostraram que o programa logrou uma grande aceitação
entre os professores cursistas e que foi capaz de modificar percepções sobre o ensino da
Matemática, existindo claramente um “antes e depois” dessa formação, que se apresenta,
assim, como um “divisor de águas” no contexto da formação continuada brasileira. As
contribuições do programa não se limitaram apenas ao domínio teórico ou da prática, havendo
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um entrecruzamento de tais domínios nas falas das entrevistadas, o que aponta para uma
superação dessa dicotomia.
Passados cinco anos da primeira edição do Pnaic, os resultados da Avaliação Nacional
da Alfabetização (ANA) têm mostrado um tímido avanço em leitura, escrita e Matemática
entre 2014 e 2016 para o público-alvo do programa. Dos dois milhões de alunos entre sete e
dez anos, que fizeram o exame no ano de 2016, apenas 27,11% obtiveram um nível de
proficiência em Matemática considerado desejável; em 2014, eram 25,11%. Em Mato Grosso,
o número é ligeiramente superior à média nacional: 26,4% (BRASIL, 2017). Contudo,
pesquisadores da área alertam que tais resultados não são suficientes para se dizer que o Pacto
falhou. Os impactos de uma nova política pública costumam demorar um tempo considerável
para surtir efeito. Além disso, é preciso considerar a existência de problemas que fogem ao
controle do programa – por exemplo, falta de professores concursados em algumas cidades,
que fez com que muitos docentes que receberam a formação tinham contrato temporário e
foram depois desligados.
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Resumo:
Motivados por analisar a formação continuada dos professores referente os conhecimentos relacionados com a
Educação Especial, o presente artigo teve como objetivo evidenciar como está a formação continuada dos
professores no campo da Educação Especial na rede Estadual e Municipal dos municípios que compõem o polo
do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação - CEFAPRO de Alta Floresta. Conforme
está assegurado na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9.394/96, o
direito à escolarização dos estudantes público alvo da Educação Especial, deverá ocorrer preferencialmente, na
rede regular de ensino, porém a ausência de formação dos professores para atuar com os estudantes público alvo
da educação especial emerge o medo, a resistência e as argumentações negativas, de que essas ações são
impossíveis de acontecerem. Outro ponto, relevante sobre a formação continuada é que a mesma só tem sentido
se estiver conectada com a prática pedagógica escolar, ressaltando que esse recurso possibilita criar estratégias
de atuação fundamentada nas experiências reais, pautada num planejamento situacional. Desse modo, este artigo
é resultado da etapa conclusiva de uma proposta de formação continuada de professores para melhoria da
qualidade de ensino para com os estudantes da Educação Especial. A pesquisa foi concretizada através da
jornada formativa para implementação do Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC-MT,
desenvolvida nos municípios que compõem o polo do CEFAPRO de Alta Floresta - MT. Ocorridas nos meses de
maio a junho de dois mil e dezenove. Assim, o trabalho expõe uma pesquisa quali-quantitativa, realizada com 25
professores. Lembrando que os profissionais pesquisados fazem parte da rede Estadual e Municipal. Em suma,
os resultados da pesquisa apontaram que a formação continuada no campo da Educação Especial, possuem
poucos investimentos, necessitando de um repensar em ambos os aspectos. Nesse viés, as políticas de formação
continuada carecem de ser fortalecidas, em caráter de urgência, visto que ambas as escolas tanto as estaduais
quanto as municipais têm um número significativo de estudantes público alvo da Educação Especial
matriculados e estes não estão sendo contemplados com o currículo flexível e nem inclusivo.
Palavras-chave: Educação Especial; Formação de Professores; prática pedagógica.

1 Introdução

O Presente artigo é resultado da etapa conclusiva de uma proposta de formação
continuada de professores para melhoria na qualidade de ensino dos estudantes público alvo
da educação especial. Sendo assim, nos meses de maio e junho o Centro de Formação e
Atualização dos Profissionais da Educação - CEFAPRO, polo de Alta Floresta concretizou
uma jornada formativa com o objetivo de implementar o Documento de Referência Curricular
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para Mato Grosso - DRC-MT, nos municípios que compõem o polo31 do CEFAPRO de Alta
Floresta - MT. É relevante destacar que o objetivo do CEFAPRO é atuar com formação
continuada, visando a efetivação das políticas públicas do estado de Mato Grosso.
O desígnio desta pesquisa se pauta em evidenciar como está a formação continuada no
campo da Educação Especial, propendendo os professores da rede pública de Ensino. As
políticas de formação voltadas para a Educação Especial começaram a ter visibilidade a partir
da década de 90, com o fortalecimento das políticas inclusivas, difundidas através de
documentos internacionais como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), a
Declaração de Salamanca (1994) e a Convenção de Guatemala (2001). Essas políticas
inclusivas proporcionaram intensas discussões acerca da Educação Especial, envolvendo
assim os diferentes níveis e modalidades de ensino.
A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB
9.394/96, asseguram o direito à escolarização dos estudantes público alvo da Educação
Especial, preferencialmente, na rede regular de ensino.
Nesse viés, as formações dos professores devem ser fortalecidas, pois os estudantes
com Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação
necessitam receber um atendimento escolar de qualidade, assim como está assegurado nos
Aspectos Legais. Para que isso ocorra, os espaços de formação continuada devem assegurar
estudos voltados para as diversas temáticas de forma que contemplem essa clientela.
A falta de formação dos professores para atuar com estudantes público alvo da
educação especial emerge o medo, a resistência e as argumentações negativas, de que essas
ações são impossíveis de acontecerem.
Com base nesse contexto, os estudos teóricos metodológicos primam pela segurança e
domínio na prática pedagógica. Ou seja, quanto mais formações continuadas forem ofertadas,
mais ações pedagógicas inclusivas irão acontecer nas unidades escolares. Mediante ao
exposto, é possível afirmar que o resultado de uma prática pedagógica inclusiva de qualidade
dependerá de uma boa formação docente.
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Os Municípios que compõem o Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação BásicaCEFAPRO, polo de Alta Floresta são: Paranaíta, Carlinda, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes,
Nova Canaã do Norte e Alta Floresta.
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Outro ponto, relevante sobre a formação continuada é que a mesma só tem sentido se
estiver conectada com a prática pedagógica escolar, ressaltando que esse recurso possibilita
criar estratégias de atuação fundamentada nas experiências reais, pautada num planejamento
escolar situacional.
Outro item, que merece atenção diz respeito a formação inicial dos docentes. É fato
que as Universidades e/ou Faculdades necessitam potencializar a grade curricular no que
tange ás disciplinas voltadas para a modalidade Educação Especial, percebe-se ainda muitas
fragilidades neste aspecto. As cargas horárias das disciplinas referentes a Educação
Inclusiva/Educação Especial não são suficientes para suprir toda a demanda que compõem
essa modalidade.
O repensar nesse item, se faz necessário e com urgência, pois os estudantes não podem
serem prejudicados em seu processo de ensino e aprendizagem por causa da ausência de
formação/conhecimento dos professores.

2 Importância da formação continuada na atuação docente
O termo formação continuada, apresenta uma perspectiva complexa no cenário
educacional. Essa fundamentação tem sido atrelada à qualidade de ensino na prática
pedagógica docente. Essa conexão acena para a busca constante de estudo nessa área, pois
esse processo de aprimoramento exige muita atenção, planejamento e perseverança por parte
dos docentes que almejam o sucesso escolar inclusivo.
A necessidade de busca constate de formação continuada está assegurada na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96, no Artigo 13, que menciona:
Os docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III - zelar pela aprendizagem dos
alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de articulação da
escola com as famílias e a comunidade (Brasil, 1996, p. 6).
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Ser professor, nos dias atuais, tem sido desafiador, visto que o conhecimento adquirido
na formação inicial não é suficiente, para a oferta de uma pratica pedagógica inclusiva, que
valoriza os diferentes saberes que compõem a realidade da sala de aula. O profissional que
prima por um ensino de qualidade não pode ficar estagnado, o aprimoramento teórico se faz
necessário a todos os instantes. A atualização profissional precisa fazer parte da carreira
pedagógica docente, assim como está assegurado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, citado acima.
Para assegurar ainda mais esse processo o autor Libâneo, cita que a formação
continuada é:
A participação e gestão do trabalho escolar, os professores podem aprender várias
coisas: tomar decisões coletivamente, formular o projeto pedagógico, dividir com os
colegas as preocupações, desenvolver o espírito de solidariedade, assumir
coletivamente a responsabilidade pela escola, investir no seu desenvolvimento
profissional. Mas, principalmente aprendem sua profissão. É claro que os
professores desenvolvem sua profissionalidade primeiro no curso de formação
inicial, na sua história pessoal como aluno, nos estágios, etc. Mas é imprescindível
ter-se clareza hoje de que os professores aprendem muito compartilhando sua
profissão, seus problemas, no contexto de trabalho. É no exercício do trabalho que,
de fato, o professor produz sua profissionalidade. Esta é hoje a idéia-chave do
conceito de formação continuada. Colocar a escola como local de aprendizagem da
profissão de professor significa entender que é na escola que o professor desenvolve
saberes e as competências do ensinar, mediante um processo ao mesmo tempo
individual e coletivo. (Libâneo 2004, p. 34-35).

De acordo com Libâneo, a Formação Continuada capacita o corpo docente das
unidades escolares, e esse fator supre a maioria das fragilidades pedagógicas apresentadas nas
práticas docentes. Para além desse benefício, há também o fortalecimento de estratégias com a
intenção de sanar as dificuldades, apontando mudanças significativas no fazer pedagógico. É
primordial que ocorra nas escolas o engajamento de todos os profissionais na busca pelo
conhecimento, visto que ambos estão envolvidos na vida acadêmica dos estudantes, seja de
forma direta ou indiretamente.
O Documento de Referência Curricular para Mato Grosso cita que:
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Ao pensar nos efeitos da formação continuada, vários fatores devem ser
considerados: se, por um lado, o profissional da educação precisa conhecer
conteúdos, e especificamente, conteúdos de ensino, ele deve conhecer também
teorias da aprendizagem e metodologias. São saberes que se constroem com o tempo
e modificam esse profissional e sua maneira de ser, sentir e agir, ou seja, para além
dos conhecimentos existe um ser profissional que deve se “tornar profissional”.
(MATO GROSSO, DRC-MT, p.102)

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC-MT, através da
Superintendência de Políticas de Desenvolvimento Profissional - SPDP e dos Centros de
Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica - CEFAPROS, apresenta como
objetivo principal agenciar a qualificação, atualização e o aperfeiçoamento dos profissionais
da educação Básica, enquanto estratégia para o progresso da qualidade de ensino e
aprendizagem dos estudantes incluídos nas escolas mato-grossenses.
O DRC-MT, especificamente no caderno que aborda as Concepções para a Educação
Básica, torna-se visível a centralidade do trabalho do CEFAPRO no que tange ao
fortalecimento das Políticas Públicas que asseguram a formação continuada dos profissionais
da Educação.
Nesse viés, a formação continuada exposta no documento não se pauta
excepcionalmente ao conhecimento/domínio dos conteúdos de ensino, mas também ao
conhecimento de teorias de aprendizagem e metodologias capazes de promover uma educação
inclusiva de qualidade.

2.1 Formação continuada como recurso pedagógico na Educação Especial nos
municípios que compõem o polo do CEFAPRO de Alta Floresta – MT
A educação Especial é considerada como uma modalidade de ensino que perpassa
todos os níveis da educação e como tal, é primordial pensá-la no contexto das práticas
pedagógicas inclusivas, tendo como foco o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes
que

apresentam

deficiência,

Habilidades/Superdotação.

Transtorno

Global

de

Desenvolvimento

e

Altas
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O ensino público do Estado de Mato Grosso prevê a seguridade, de que todos os
estudantes devem ter acesso ao currículo inclusivo. No caso da Educação Especial esse
cenário não é diferente, os estudantes públicos alvos da Educação Especial devem participar
de um currículo tão normal quanto necessário que tenha como foco o crescimento cognitivo,
isso independe da presença de um laudo médico, e das características físicas, intelectuais,
sociais, emocionais, linguísticas dentre outras, que o estudante vier apresentar no decorrer do
seu percurso educacional.
O trabalho docente deve contemplar todas as esferas que compõem a formação
integral do aluno, valorizando assim seu potencial. O projeto de vida desse público alvo
também deve ser levado em consideração no momento do planejamento e dos estudos teóricos
que compõem a rotina docente. Para que essas ações ocorram de fato, é primordial a oferta de
formação continuada que prima pelas temáticas/deficiência que compõem o campo da
Educação Especial.
Para fortalecer o exposto o DRC-MT, no caderno que abordam as Concepções para a
Educação Básica, assegura que:

Para essas tarefas, os professores devem buscar formação, de maneira permanente,
objetivando atuar na perspectiva de uma sala de aula que já não foca a deficiência do
estudante, mas o tipo de mediação pedagógica, resposta educativa e de recursos e
apoios que a escola disponibiliza para que este estudante obtenha sucesso escolar. A
resposta para a internalização curricular pelo educando com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação está nas formas e
nas condições de aprendizagem que lhe são oferecidas. (MATO GROSSO, DRCMT, p.57)

Nesse viés, o DRC-MT, faz os apontamentos no sentido de cobrar uma postura ativa
dos profissionais da educação, tirando-os do comodismo em prol da melhoria na qualidade de
ensino. Ambas as Leis que asseguram a inclusão dos estudantes público alvo da Educação
Especial, citam que os professores devem se preparar de forma teórica e metodológica para
receber os estudantes, que necessitam de uma mediação pedagógica e/ou Adaptação
Curricular de acordo com suas especificidades.
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Em suma, Peter Mittler (2003, p. 183), destaca que é necessário “preparar todos os
professores para ensinar a todos os alunos”. Esse argumento fortalece a busca constante de
formação continuada na área de Educação Especial. É oportuno também assegurar a formação
continuada no Projeto Político Pedagógico - PPP, da unidade escolar, visto que esse
documento norteia todo o fazer pedagógico.
O Estado de Mato Grosso em seu Sistema de Ensino inclusivo, assegura aos alunos
com Deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação
o currículo pautado na complementação e/ou suplementação no processo de escolarização.
Destacando que os caminhos da complementação e suplementação ocorrem tanto nas
Salas de Recursos Multifuncionais, quanto nas salas de aula regular, esse suporte está
amparado pelos Aspectos Legais que regimenta o Atendimento Educacional Especializado AEE.
O fato das escolas assegurarem a matricula e o atendimento dos estudantes público
alvo da Educação Especial na Sala de Recurso Multifuncional não imuniza os professores da
sala regular e os demais profissionais da escola, em buscar e receber formação continuada
referente

ás

deficiências,

Transtorno

Global

do

desenvolvimento

e

Altas

Habilidades/Superdotação. Como já foi exposto acima o estudante é de responsabilidade de
todos que compõem o quadro de pessoas da escola, então ambos devem ser capacitados para
melhor atender os alunos.
Cabe, aos CEFAPROS fortalecer as formações continuadas dos profissionais da
Educação, visto que faz parte de suas atribuições. Partindo dessa premissa, os dados
levantados nas escolas estaduais e municipais, que compõem o polo do CEFAPRO de Alta
Floresta que participaram da jornada formativa, para implementação do Documento de
Referência Curricular para Mato Grosso, confirmam que as carências por formações/cursos
são imensas e com certeza esses reflexos frágeis influenciam diretamente no processo de
ensino e aprendizagem dos estudantes de forma negativa.
É sabido, que isso não pode acontecer no contexto educacional, pois caracteriza
negligência pedagógica e fere os princípios democráticos de educação para todos, integrada
na transversalidade das diferentes fases e modalidades da educação escolar.
É importante esclarecer que a política de formação continuada na perspectiva da
Educação Inclusiva contempla todos os segmentos que compõem o cenário educacional;
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gestores, docentes das salas regulares e das Salas de Recurso Multifuncionais e demais
profissionais que integram o quadro. Se o pensamento não partir dessa premissa a inclusão
será impedida de se efetivar por completo nas escolas.

3 Discussões dos Dados
Para desenvolver a presente pesquisa, elaborou-se um questionário contendo, dez
questões, sendo: seis abertas e quatro fechadas. As questões fechadas são descritas no texto
sem gráficos, já as abertas serão expostas através dos gráficos para facilitar a compreensão do
leitor.
O objetivo da pesquisa foi de analisar como está ocorrendo a formação continuada dos
professores em relação às temáticas que incluem a Educação Especial. A metodologia
utilizada, para desenvolver essa pesquisa pautou-se na quali-quantitativa32.
Foram distribuídos trinta questionários para os professores que participaram da jornada
formativa para implementação do Documento de Referência Curricular para Mato Grosso,
ofertada pelo CEFAPRO polo de Alta Floresta. Dos trinta questionários distribuídos, vinte e
cinco foram respondidos e cinco não foram devolvidos.
Os professores que contribuíram com a pesquisa atuam nas redes municipais e estaduais
dos municípios que compõem o polo de Alta Floresta/MT. Dos pesquisados: Dois são
graduados e vinte e três possuem pós-graduação.
Em relação ao tempo de atuação em sala de aula: dez professores atuam entre zero a
cinco anos, outros quatro entre cinco a dez anos, três entre dez a quinze anos, outros três entre
quinze a vinte anos, um entre vinte a vinte cinco anos e quatro acima de vinte e cinco anos de
atuação em sala de aula.
Quanto a estabilidade funcional dos pesquisados: oito são efetivos e dezessete são
contratados. Referente ao questionamento se a grade curricular dos cursos de licenciatura
habilita os professores para trabalhar com os estudantes público alvo da Educação Especial
100% dos entrevistados disseram que não os prepara.
32

A pesquisa quali-quantitativa inclui pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, pois embora sejam diferentes,
elas não se excluem. Desse modo, a pesquisa apresenta uma parte quantitativa com coleta de dados e no mesmo
trabalho especula quais as causas dos resultados. (INSTITUTO PHD, 2017)
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Com base nas afirmações, fica perceptível a importância da formação continuada
permanente, na formação docente objetivando o sucesso cognitivo acadêmico dos alunos. No
que tange ás perguntas abertas os resultados serão apresentados nos gráficos abaixo para
facilitar a compreensão dos leitores.
Os dados nos remetem a reflexão de como os professores visualizam a formação
continuada no campo da Educação Especial. Para enfatizar o exposto, algumas pesquisas
evidenciam que a falta de conhecimento teórico metodológico dos professores acerca da
Educação Especial é uma das maiores dificuldades encontradas para a construção e efetivação
da inclusão dos estudantes público Alvo da Educação Especial nas escolas regulares.
Gráfico 01 - Qual é a importância da formação continuada de professores em relação à Educação
Especial?
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Fonte: Dados dos pesquisadores

Conforme os dados acima, verifica-se que a formação continuada dos professores na
área de Educação Especial é um dos principais caminhos para a promoção de uma educação
inclusiva com dignidade. Dez dos entrevistados confirmaram que a formação continuada
contribui com a prática pedagógica docente, pois oportuniza saberes referente quanto ás
abordagens socioafetivas e socioemocionais.
Três dos entrevistados mencionaram que é importante porque nos cursos de graduação
esse conhecimento é muito restrito. Cinco elencaram que as formações ainda oferecem poucos
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conhecimentos sobre a Educação Especial. Sete professores disseram que é essencial a
formação desde que haja comprometimentos de todos os envolvidos nos aspectos
educacionais.
De acordo com Imbernón (2009, p. 34) a formação permanente ou a capacitação
começa a ser assumida como fator determinante para alcançar o sucesso nas reformas
educativas. Nesse enfoque, a formação continuada tem como foco o preenchimento dos
espações vagos deixados pela formação inicial.
Gráfico 02 - Qual o papel do professor no processo de inclusão dos estudantes com deficiência?
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Fonte: Dados dos pesquisadores

Os professores apresentam um papel decisivo na vida acadêmica dos estudantes
público alvo da Educação Especial, esse fator foi confirmado pelos entrevistados, onde três
mencionaram que o docente é quem conduz todos processo educacional. Dez relataram que a
mediação cognitiva ocorre por meio do trabalho docente. Destes, sete citaram que é função do
docente buscar e adaptar o ambiente e o conteúdo de forma que o aluno se sinta bem e
consiga se desenvolver mesmo com suas limitações.
Cinco afirmaram que o educador deve ajudar ambos os estudantes tanto os
neurotípicos quantos aqueles que apresentam limitações e/ou deficiência, Transtorno Global
de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação. O autor Garcia também assegura que
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a busca pela formação continuada é de suma importância na prática pedagógica do professor,
sendo assim o mesmo garante que:
A formação continuada de professores favorece questões de investigação e de
propostas teóricas e práticas que estudam os processos nos quais os professores se
implicam, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu
ensino, do currículo e da escola. Essas proposições se encaminham para a mesma
direção. (Garcia 1999, p. 22).

Todos os profissionais que almejam fazer a diferença inclusiva no campo educacional,
precisam se adequar na busca constante por estudos e pesquisas, em prol do aprimoramento
pedagógico na sala de aula.
Gráfico 03 - Referente ás prática pedagógica, quais são os desafios enfrentados pelos professores na
formação acadêmica dos estudantes público alvo da Educação Especial?
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Fonte: Dados dos pesquisadores (2019).

Através dos dados acima, nota-se que os pesquisados, visualizam vários desafios no
que tange a formação acadêmica dos estudantes público alvo da Educação Especial, quatro
mencionam que o desafio está em garantir o processo de inclusão de forma adequada. Outros
dez dizem que são inúmeras as fragilidades, sendo que algumas advém da falta de
conhecimento e outras se referem as metodologias utilizadas pelo professor em sala de aula.
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Mantoam cita que:
Uma proposta inclusiva envolve, portanto, uma escola que se identifica com
princípios educacionais humanistas e cujos professores têm um perfil que é
compatível com esses princípios e com uma formação que não se esgota na sua
graduação e/ ou nos cursos de pós-graduação em que se diplomou. (MANTOAN,
2005, p.92).

Conforme pontua Mantoan, o fazer pedagógico inclusivo é para além da formação
inicial, ou seja, o docente necessita se aprimorar nos cursos complementares, formação
continuada ofertada pela escola, cursos de especialização, dentre outros. Vasconcellos (2008,
p. 33) aponta que o diagnóstico implica num conhecimento profundo da realidade para
determinar as necessidades e possibilidades.
Nesse enfoque, a formação continuada ofertada pela escola deve partir de um
diagnóstico de sua realidade, fortalecendo o planejamento situacional, esse recurso assegura
uma prática pedagógica inclusiva real.
Gráfico 04 – com que frequência você busca formação na área de Educação Especial?
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Fonte: Dados dos pesquisadores (2019).

Os dados acima deixam explicito a carência na busca por formação na área da
Educação Especial por parte dos entrevistados. Apenas quatro professores buscam formação,
de forma continua. Outros quatro, raramente tem acesso ás formações. Sete destes, algumas
vezes se capacitam e dez não participam de formações continuadas sobre a Educação
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Especial. É perceptível que essa insuficiência de formação afeta diretamente os estudantes
que necessitam desse suporte para se desenvolver.
Para reforçar o que já foi exposto nos textos anteriores, faz-se necessário um cuidado
especial na formação dos docentes, enquanto essa política de formação não for reforçada a
inclusão não irá se concretizar de fato. O investimento em cursos de capacitação para os
profissionais gera benefícios no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Essa
perspectiva demanda de vários “olhares” inclusivos, não basta detectar o problema através do
diagnóstico se a escola não propor mecanismos para resolução.
Outra reflexão que merece destaque é quanto ao compromisso dos profissionais em
colocar em prática os conhecimentos adquiridos nos cursos de formação. O fato do mesmo se
fazer presente nas formações não acarreta mudança na postura pedagógica. É primordial o
envolvimento na parte teórica para que a mesma venha refletir na prática. Esse paralelo,
torna-se essencial no âmbito da prática pedagógica docente.
Gráfico 05 – O projeto de formação de sua escola contempla estudos na área de Educação Especial?
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Fonte: Dados dos pesquisadores (2019).

A pesquisa deixa nítido a falta de interesse por parte das unidades escolas no que tange
ás temáticas que dão suporte ao processo de conhecimento docente, em prol da cognição dos
estudantes público alvo da Educação Especial. Dos vinte e cinco pesquisados, vinte
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responderam que o projeto de formação não contempla a temática em estudo, três
mencionaram que o campo da Educação Especial não é compreendido como prioridade pelas
pessoas que compõem o grupo. Um dos pesquisados relatou que no projeto de formação
consta temáticas relacionadas ás deficiências, transtorno Global de Desenvolvimento e Altas
Habilidades/Superdotação. Destes, apenas uma pessoa citou que a temática é contemplada nos
estudos, porém com carga horaria insuficiente.
Percebe-se que os profissionais concretizam o diagnóstico escolar, porém nem todas
as demandas são priorizadas nos momentos de estudo. Essa situação é preocupante, visto que
a formação continuada é o caminho que norteia a metodologia utilizada em sala de aula. Os
estudos teóricos metodológicos orientam o trabalho pedagógico, alinhando assim, algumas
práxis incoerentes com a realidade.
Pensando nesse percurso educativo, Falsarella (2004, p. 50) conclui que a formação
continuada deve motivar o professor a ser ativo e agente na pesquisa de sua própria prática
pedagógica, produzindo conhecimento e intervindo na realidade. Quanto mais o professor
investir nos estudos teóricos, mais sua prática pedagógica será de qualidade.
Gráfico 06 – As atividades aplicadas em sala de aula, são correspondidas de forma positiva, pelo estudante
público da Educação Especial?
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O investimento nas metodologias diferencias é fundamental para tornar o currículo
mais flexível, lembrando que as metodologias inovadoras dependem da dedicação e
embasamento teórico metodológico de cada professor. É de suma importância relatar também
que essas ações metodológicas devem ser estudadas/aprimoradas nos momentos de formação
organizados pelas unidades escolares.
Do público pesquisado no tocante ao questionamento se as atividades aplicadas em
sala de aula, são correspondidas de forma positiva, pelo estudante público da Educação
Especial, cinco dos pesquisados asseguram que alguns alunos conseguem se desenvolver.
Outros, afirmaram que as metodologias não suprem as necessidades de aprendizagem.
Destes apenas quinze contextualizou que as atividades são correspondidas, de forma parcial,
porém isso dependerá das estratégias utilizadas na aplicabilidade dos conteúdos.

4 Considerações finais
Em suma, os resultados da pesquisa apontaram que a formação continuada no campo
da Educação Especial, possuem poucos investimentos, necessitando de um repensar em
ambos os aspectos. As políticas de formação continuada carecem de ser fortalecidas, em
caráter de urgência, visto que ambas as escolas tanto estaduais quanto municipais têm um
número significativo de estudantes público alvo da Educação Especial matriculados, e estes
não estão sendo contemplados com um currículo verdadeiramente inclusivo.
Outro fator que veio à tona a partir dos dados da pesquisa se refere à seguridade da
formação continuada juntamente com o diagnóstico situacional nos Documentos norteadores
pedagógicos, neste caso o Projeto Político Pedagógico. Partindo desse contexto, faz-se
necessário travar um amplo debate acerca de novas presunções para a formação continuada,
pontuando com clareza seus intuitos e objetivos, suas configurações, atenuando assim as
mudanças negativas que surgiram a partir da pesquisa concretizada.
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Uma forma de garantir a formação continuada pautada na Educação Especial nas
unidades escolares é identificar as necessidades formativas dos professores em conjunto com
o coletivo da escola, visando assim a execução da gestão democrática que está assegurado nos
Aspectos Legais da Educação Inclusiva.
Em linhas gerais, investir na política de formação dos profissionais, vislumbram uma
ação educativa inclusiva que visam sanar as dificuldades, ressaltando assim as possibilidades
de ampliação de aprendizagem e desenvolvimento aos estudantes que apresentam Deficiência,
Transtorno Global de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação.
A pesquisa concretizada foi de suma importância, pois através desses dados torna-se
possível pensar no fortalecimento da formação continuada voltada para a Educação Especial,
assim como intensificar os estudos teóricos no que diz respeito ás temáticas relacionada com a
Deficiência, Transtorno Global de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação,
apresentadas pelos estudantes matriculados na rede regular de ensino.
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FORMAÇÃO DEFORMADORES DO CEFAPRO/CÁCERES: AVALIAÇÃO,
APRENDIZAGEM E INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

Roseli Ferreira Lima
Soeli Aparecida Rossi33

RESUMO: O estudo em pauta refere-se à formação de professores formadores do Cefapro de
Cáceres, relacionado à avaliação, à aprendizagem e à intervenção pedagógica nas escolas
públicas estaduais. Assim, objetiva-se conceituar os tipos de avaliação presentes nas práticas
educativas tanto de educadores em ação na escola quantode formadores que orientam os
profissionais da educação no polo de Cáceres-MT; apresentar os instrumentos comuns
utilizados para diagnóstico das fragilidades a serem superadas pelos professores; contribuir
para a intervenção pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, nos
servimos da metodologia qualitativa, por meio de sequência didática interativa, seguindo-se
três etapas. O estudo está fundamentado em Fernandes (2008), Carvalho (2013) e Mato
Grosso (2019), entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação. Cefapro. Escola.

1. INTRODUÇÃO

O estudo em pauta refere-se à formação de professores formadores do Centro de
Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica -CEFAPRO de Cáceres,
relacionado à avaliação, à aprendizagem e à intervenção pedagógica da/na escola. Assim,
objetiva-se conceituar os tipos de avaliação presentes nas práticas educativas tanto de
educadores em ação na escola quanto de formadores que orientam os profissionais da
educação no polo de Cáceres-MT; apresentar os instrumentos comuns utilizados para o
diagnóstico das fragilidades a serem superadas pelos professores; contribuir para a elaboração
e efetivação da intervenção pedagógica no processo ensino e aprendizagem.
Para tanto, nos servimos da metodologia qualitativa, por meio de sequência didática
interativa, seguindo-se a três etapas, dentre as quais, após leitura dos textos teóricos, a
produção individual sobre o tema, considerou-se o conhecimento empírico dos formadores do
CEFAPRO; na segunda etapa, a junção de ideias entre grupos e na terceira etapa a
composição de novos grupos para sistematização da etapa anterior compreendendo a relação

33

Professoras Mestres, efetivas na Secretaria de Educação de Mato Grosso – SEDUC-MT, em atuação no Centro
de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO/Cáceres, 2019.
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teórica e prática para a abordagem. Nesse sentido, o estudo fundamenta-se em Fernandes
(2008),Carvalho (2013) e DRC-MT (2019), entre outros.
Para tratar sobre a avaliação educacional é preciso compreensão de que esta serve
como fio condutor do processo escolar que envolve conhecer o ambiente escolar, os
profissionais que ali atuam e suas práticas pedagógicas, bem como, as múltiplas dimensões,
dentre as quais se destacam o espaço pedagógico, os resultados de aprendizagem nas
avaliações interna e externa, a instituição no cumprimento de sua função social, a avaliação de
programas e projetos, o currículo desenvolvido na instituição educativa; com vistas às
políticas educacionais (CARVALHO, 2013).
Pode-se afirmar que,a avaliação levanta as fragilidades para que as intervenções sejam
planejadas de forma a garantir a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, “[...] a avaliação
surge no processo de ensino-aprendizagem, nessaperspectiva, relacionada à verificação do
alcance de objetivos educacionais” (CARVALHO, 2013, p. 29).
Para tanto, o professor, atuante na prática de sala de aula, necessita ter definido a
concepção de avaliação, proposta pelo coletivo de educadores de sua escola no Projeto
Político Pedagógico (PPP)alinhados ao Projeto de Formação da/na Escola e Plano de
Intervenção Pedagógica que compreende sua ação educativa, numa tríade: o saber, o aluno e o
professor. Essa relação possibilita a reflexão sobre o resultado do ensino do professor, sobre a
aprendizagem do aluno e às políticas públicas educacionais direcionadas pela Secretaria de
Estado de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC-MT), às quais são orientadas e
implementadas pelos professores formadores do Centro de Formação e Atualização
Profissional para a Educação Básica (CEFAPRO/CÁCERES) junto aos profissionais de
educação das 56 escolas públicas estaduais do referido polo, a fim de garantiruma formação
continuada de qualidade ao professor que efetivará ações interventivas para melhoria da
aprendizagem dos alunos. Issorequer o domínio dos tipos de avaliações:avaliação diagnóstica,
avaliação formativa, avaliação somativa e avaliação emancipatória. Segundo Fernandes
(2008) e Carvalho (2013) esses tipos de avaliação podem ser assim conceituados:

1) A avaliação somativa é pontual, geralmente é aplicada em momentos de
terminalidade de um processo de ensino-aprendizagem, “[...] quando não há mais o
que fazer para consertar a situação, a aprendizagem e ensino relativos ao conteúdo
avaliado” (p. 77);
2) A avaliação diagnóstica, geralmente, ocorre no início do período de ensino –
aprendizagem, esta visa a uma verificação do estado em que se encontra o
desenvolvimento dasaprendizagens do aluno e da turma, no sentido de que os
professores possam tomar as medidas necessárias para“suprir asfalhas detectadas e
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a evitar ou minimizar sua recorrência e para que se saiba queprocedimentos de
ensino-aprendizagem realizar” (CARVALHO, 2008, p.109);
3) A avaliação formativa ocorre no próprio desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem, nas suas diferentes etapas e atividades propostas pelo professor.
“Neste sentido, em vez de ser externa ao processo de desenvolvimento de um
programa ou currículo, a avaliação formativa passa a fazer parte integrante desse
desenvolvimento” (CARVALHO, 2013, p. 36);
4) A avaliação emancipatória é orientada pelas Orientações Curriculares do Estado de
Mato Grosso – OCs como uma proposta de investigação sobre como o aluno está
construindo sua aprendizagem. Esta procura diagnosticar [...] investigar seus
processos de aprendizagem, as situações de não aprendizagem e buscar soluções
pedagógicas que possibilitem a aprendizagem de todos os educandos”
(CARVALHO, 2013, p. 216).
Diante dos conceitos apresentados, reafirmamos que avaliar seja “validar”o
conhecimento de si mesmo ou de alguém, por este motivo, ou forma de pensar, consideramos
que os processos de aprendizagens requerem compreender o contexto educativo, as diversas
formas de ensino que garantam alcançar os objetivos traçados, com foco na construção das
relações interpessoais, na aprendizagem significativa para todos os envolvidos no processo de
ensino e de aprendizagem. Assim, a avaliação precisa ser planejada e construída
coletivamente, no sentido de garantir a emancipaçãodo sujeito aprendiz. No entendimento de
Sacristán (apud CARVALHO, 2013, p. 33), é possível usar do diagnóstico com os seguintes
propósitos:

a) conhecimento do estudante para detectar o ponto do qual parte e
estabelecer necessidades prévias de aprendizagem;
b) conhecimento das condições pessoais, familiares ou sociais do
aluno, para obter uma perspectiva global das pessoas em seu próprio
contexto;
c) para se conscientizar sobre o curso do processo de aprendizagem,
proporcionando informação para detectar erros, incompreensões,
poder corrigi-los e superá-los, evitando o fracasso antes que se
produza. Este é o sentido formativo da avaliação, pode servir para
corrigir e melhorar os processos;
d) pode-se diagnosticar com o fim de determinar o estado final de um
aluno depois de um tempo de aprendizagem. É a concepção somativa
da avaliação;
e) finalmente podem-se diagnosticar qualidades dos alunos e
considerá-las ao distribuí-los em grupo (IDEM, 2013, p. 33).
Diante destes fatores, compreende-se que avaliar é uma maneira devalorizar os
conhecimentos e a produção dos alunos, em respeito aos diferentes tempos de aprendizagem,
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de desenvolvimento cognitivo, de necessidades formativas, de nível sócio econômico familiar,
visando contribuir com a superação das dificuldades apresentadas pelos estudantes.
A avaliação diagnóstica deve ser uma ação constante na escola, pois favorece ao
professor conhecer e identificar o nível de aprendizagem de cada aluno/turma diante do
ensino proposto. Para tanto, o diagnóstico é fundamental como instrumento avaliativo, pois
conduz o professor no processo interventivodiante dos problemas encontrados no processo de
ensino e de aprendizagem.
Nesse sentido, os processos de aprendizagem devem ser vistos como ações cerebrais
complexas e que necessitam de um entendimento mais aprofundado pelos professores,
responsáveis pelo ensino, organização dos processos cognitivos e do tempo que estes ocorrem
durante o processo de desenvolvimento humano. No Documento de Referência Curricular
para Mato Grosso – DRC-MT, orienta-se que a avaliação diagnóstica deve ocorrer:

[...] no início do ano letivo, no início de uma unidade de ensino
e sempre que se pretenda introduzir nova aprendizagem e se considere
necessário proceder a uma avaliação desse tipo. Em suma, tal
avaliação deve dar indicações que permitam prever a evolução de um
objeto avaliado, ao fornecer informação no sentido de orientar o
processo formativo (MATO GROSSO, 2018, p. 44).

A avaliação do processo educativofaz com que o professor identifique os problemas de
aprendizagem, a fim de apresentar as soluções possíveis para que o ensino aconteça e todos
possam aprender, assim(re)significando os saberes prévios como base para elaboração de
ações pedagógicas. Esse processo requer que o professor acompanhe o desenvolvimento das
capacidades de seus alunos, mediante os objetivos estabelecidos, revendo sempre que possível
asações pedagógicas para atender as necessidades de aprendizagem específicas de cada aluno.
Nessa perspectiva, a avaliação funciona como um guia da ação-reflexão-ação ao
professor que objetiva compreender o que os alunos já sabem e o que precisam aprender.
Diante da seleção de informações no ato avaliativo, os professores reprogramam as
intervenções pedagógicas a fim de garantir que as aprendizagens aconteçam. Desse modo,
diante das informações obtidas no ato avaliativo, os professores (re)definem o
(re)planejamento e (re)direcionam a prática na sala de aula utilizando-se de metodologias
ativas que contemplem a heterogeneidade da alunos ali presentes.
A avaliação serve para orientar e regular a prática pedagógica, colocando-se a serviço
das aprendizagens. Segundo Carvalho (2009), os educadores precisam diversificar seus
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instrumentos de avaliação, bem como, usar diversas estratégias e instrumentos avaliativos
como relatórios de avaliação, caderno de campo do professor, portfólio, provas, exposições
orais, atividades diversificadas, entre outras.Neste sentido, compete ao professor criar as
condições para que as dificuldades dos educandos sejam ultrapassadas, o que implica também
a avaliação do resultado de sua própria intervenção.
A avaliação tem a função, não mais de “aprovar” ou “reprovar” o educando, mas de
ajudar ao/a aluno/a para identificar quais as competências já foram construídas
satisfatoriamentee, a partir dos objetos do conhecimento trabalhados,verificar quais ainda
os/as alunos/as precisam desenvolver. Para tanto, a avaliação é comparada a um sistema de
comunicação, a um diálogo entre professor e educandos, por meio da sistematização das
informações recolhidas, de cunho investigativo (CARDINET, 1993; FREIRE, 1996).
Desse modo, entende-se quea avaliação tem um caráter interativo, a partir da
interpretação dos dados por ela fornecidos. Nesse mesmo ponto de vista, conceber-se-á como
processo deliberado e sistemático de recolha de informação, “mais ou menos participado e
interativo, mais ou menos negociado, mais ou menos contextualizado, acerca do que os alunos
sabem e são capazes de fazer numa diversidade de situações” (FERNANDES, 2005, p.16).
Para tanto, no ato de planejar o professor deverá utilizar-se do resultado avaliativo,
destacando as superações de aprendizagem de cada aluno, quando ocorrem para buscar
minimizar os impactos do “não aprender”, tanto para mim,na condição de docente, quanto
para o outro que está no processo de aprendizagem, na condição de discente. (Ex. formador e
escola/coordenador; professor; formador; Seduc; gestão do Cefapro e etc). Partindo do
diagnóstico, o Plano de Intervenção deve primeiro traçar os objetivos de aprendizagem
(capacidades) a serem alcançadas, desenvolver estudos teóricos-metodológicos no espaço da
formação continuada referente aos temas selecionados coletivamente. Nesse sentido, é
imprescindível organizar uma proposta de avaliação coerente com a concepção de educação,
de ensino e de aprendizagem a que o estudante tem direito.
O professor precisa propor ações de ensino e aprendizagem, considerando o
diagnóstico, o currículo pensado pela escola e registrado no Projeto Político Pedagógico PPP, de acordo com as políticas públicas educacionais, mas não deve ignorar as relações
sócio afetivas do aluno, correspondente às relações sociais, familiares e interações que
instigam as aprendizagens. É preciso ver o aluno como um ser completo, "de carne e osso",
que tem medo e conflitos pessoais, um ser em processo de construção de saberes. Nessa
concepção as teorias da aprendizagem mais recentes pressupõem que
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[...] a avaliação abranja processos complexos de pensamento,
contribua para motivar os alunos para a resolução de problemas e
busque a valorização dos aspectos de natureza sócio afetiva,
centrando-se nas estratégias metacognitivas utilizadas e a serem
utilizadas pelos alunos (CARVALHO, 2013, p. 275).

As ações diagnósticas e sua forma de aplicação devem ser favoráveis para facilitar as
aquisições e a continuidade das aprendizagens, de forma que isso desperte no aprendiz o
interesse e o desejo em aprender e realizar novas descobertas para o crescimento intelectual.
Essas ações devem ser aplicadas periodicamente, de forma planejada e posteriormente
analisado o resultado, com propostas de continuidade de ações interventivas diante das
dificuldades apresentadas nas avaliações externa e/ou interna, de maneira gradativa e sem
interrupções. Para que isso ocorra deve-se considerar a formação humana, as capacidades de
superação pelos estudantes e as estratégias interventivas devem ser possíveis e aceitáveis
pelos estudantes.

2. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM PELO PROFESSOR FORMADOR

Dentre os instrumentos avaliativos presentes na prática profissional dos professores
formadores estão os relatórios de acompanhamento à escola; relatório reflexivo; portfólios,
observação de práticas formativas e educativas; escuta e tentativa de entender a “linguagem”
do grupo/pessoa envolvida no processo de formação, com vistas à auto avaliação. Assim, os
professores formadores se utilizam devários conceitos de avaliação no trabalho, sendo que a
avaliação contínua está presente no dia-a-dia do formador, geralmente, este tipo de avaliação
provoca surpresas, descoberta de talentos, verificação de capacidades construídas ou a serem
construídas.
O formador é um instigador da relação teoria e prática, construindo a interação com os
educadores docentes e não docentes e atrelando as práticas formativas,as realidades
educativas, a construção e a reconstrução de investigações empíricas, das análises e das
integrações e relações que vão descobrindo e interpretando durante a práxis pedagógica.
A avaliação diagnóstica, na concepção do formador, se apresenta nos diálogos, na
escrita, nas ações rotineiras, com vistas à socialização dos resultados obtidos no
acompanhamento e monitoramento das escolas, em contato direto com os coordenadores
pedagógicas, diretores, professores e profissionais da Área 21.

3809

A função da avaliação diagnóstica realizada pelos professores formadores possibilita
orientações aos educadores durante a formação continuada nas escolas. Ação está diretamente
ligada à formação e ao processo de ensino e de aprendizagem que tem como objeto os
projetos e cronogramas de formação com vista às intervenções pedagógicasdiante do
resultado das avaliações interna e externa, metas e resultados do IDEB/2017 e os dados de
Proficiência de Língua Portuguesa e Matemática/prova Brasil-2017 aplicada aos estudantes
dos anos iniciais, anos finais e Ensino Médio.

3. ESTRATÉGAIS INTERVENTIVAS DO CEFAPRO
O Cefapro de Cáceres compreende a formação continuada como uma proposta para
estudos teórico-metodológicos que contribuam nas Práticas Pedagógicas e na Atualização
Profissional dos Profissionais da Educação. Para tanto, diante do Diagnóstico das
necessidades formativas, avalia os PPP das Escolas, a articulação deste importante documento
ao Projeto de Formação das/nas escolas e realiza um plano de Intervenção Pedagógica para
melhoria dasaprendizagens dos alunos, com foco nas necessidades formativas dos
profissionais da educação.
O Cefapro/Cáceres, além das ações de orientações aos coordenadores pedagógicos,
acompanhamento dos projetos de formação em serviço em 56 escolas públicas estaduais,
entende ser necessária a intervenção formativa em cada uma destas unidades escolares,
mediando o diagnóstico realizado pelos professores formadores e/ou em grupos de trabalhos
(organizado em 05 GTs, constituídos por 03 a 04 professores formadores), a partir do PPP e
do Projeto de Formação da/na Escola.
Em atendimento à solicitação da Superintendência de Políticas de Desenvolvimento
Profissional (SPDP/MT), além das ações formativas que constam em nosso Plano Político de
Desenvolvimento do Cefapro – PPDC, no qual definimos 10 escolas como prioridades de
intervenção durante a formação da/na escola, considerando os dados das avaliações externas e
internas. Nossas ações serão diferenciadas, para além do diagnóstico interno das avaliações,
atuando diretamente junto aos profissionais destas unidades escolares.
Analisamos os dados das avaliações externas/2017, assim como, o atendimento aos
professores formadores, por meio das avaliações internas/2018. Definimos 09 escolas a partir
dos dados de Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática (Anos Iniciais, Anos Finais e
algumas do Ensino Médio), analisando os resultados do IDEB/2017 e 01 escola a partir da
avaliação interna.
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Segue o nome das Escolas Prioritárias do polo de Cáceres-MT, modalidades de
ensino ofertadas e o nome dos municípios:
Ord

Escola

Modalidade(s)

Município

01

E E Dr. Leopoldo Ambrósio Filho

E. Fundamental

Cáceres

02

E E Des. Gabriel Pinto de Arruda

E. Fundamental

Cáceres

03

E E Senador Mário Motta

E. Fund. e E. Médio

Cáceres

04

E E Prof. Demétrio Costa Pereira

E. Fund. e E. Médio

Cáceres

05

E E Mário Duílio E Henry - E. E. Fund. e E. Médio

Cáceres

Campo
06

*E E Onze de Março

E. Médio

07

E E Pe. José de Anchieta - E. E. Fund. e E. Médio

Cáceres
Mirassol D'Oeste

Plena
08

E E Irene Ortega

E. Fundamental

Mirassol D'Oeste

09

E E Pe. José de Anchieta

E. Fund. e E. Médio

Lambari D'Oeste

10

E E Lourenço Perucchi

E. Fundamental

S.

J.

Quatro

Marcos
* avaliação interna

Diante das prioridades diagnosticadas pelo Cefapro de Cáceres-MT, realizaremos as
ações formativas direcionadas para a melhoria da formação continuada, com ênfase na
qualidade de ensino e aprendizagem, consequentemente, na elevação dos resultados da
proficiência de nossos alunos nas avaliações/2019.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfim, compreendemos que as ações formativas interventivas realizadas pelos
professores formadores do Cefaprose articulam a ação dos coordenadores pedagógicos das
escolas durante o desenvolvimento do Projeto de Formação da/na Escola, favorecendo a açãoreflexão-ação do professor na prática de sala de aula, pois a avaliação não serve apenas para
aprovar ou para reprovar alunos, mas para diagnosticar as situações problemasvivenciadas no
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processo de ensino e de aprendizagem e contribuir para que hajamações pedagógicas
interventivas, a fim deampliaros conhecimentos dos estudantes.
Portanto, a avaliação favorece alcançar os objetivos pretendidos pelo professor regente
para cada turma ou aluno(a). Nesse sentido, o diagnóstico funciona como um feedback para o
professor e para o(a) aluno(a), para o professor e para o coordenador pedagógico, para o
coordenador

pedagógico

e

professor

formador,

sendo

a

avaliação

(diagnóstica,

formativa,somativa ou emancipatória)compreendidacomo um poderoso instrumento de
inclusão do aluno e nunca de exclusão deste(a) do processo de ensino e de aprendizagem.
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Resumo:
O presente relato de experiência, tem por objetivo apresentar uma discussão sobre a necessidade de se repenssar
a práxi docente no ensino de ciências e, principlamente, em cursos de formação de professores. Os fenômenos
científicos geralmente são estudados de maneira fragmentada, tanto na graduação quanto na educação básica, o
que prejudica a compreensão e a relação com dos mesmos no mundo cotidiano dos alunos. Desse modo,
relatamos uma proposta inicial para o ensino de ciências, em que a metodologia utilizada proposta buscou
articular o diálogo entre áreas do conhecimento, como Química, Física e Biologia em uma disciplina
introdutória do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, na tentativa de realizar momentos
interdisciplinares condizentes a formação inicial de professores pretendida no projeto do referido curso. A
princípio, a metodologia permitiu a percepção de que o caminho para uma necessidade do ensino de ciências –
a desfragmentação dos conteúdos – passa pela implantação de propostas que rompam com o ensino tradicional
disciplinar.
Palavras-chave: Formação de professores. Ensino de ciências. Interdisciplinaridade.

1 Introdução

Diversos autores como Cachapuz et al., (2005); Delizoicov e Angotti (1990); Fourez
(2003), têm relatado a necessidade de uma profunda ressignificação na maneira de se ensinar
Ciências. Documentos oficiais, como os PCNs34 (BRASIL, 1998) e mais recentemente a
BNCC35 (BRASIL, 2017), para a área de Ciências Naturais, no ensino Fundamental, alertam
para a importância da disciplina de ciências para a formação crítica dos estudantes. Estes
documentos orientam que os conteúdos científicos, devem ser abordados em uma perspectiva
em que a Ciência seja compreendida como o resultado de uma integração de saberes.
Outrossim, os alunos deverão ser capazes de compreender que a Ciência não é uma atividade
neutra, mas sim influenciada por diversas condicionantes, tais como sociais, econômicas,
ambientais, dentre outras.
Por conseguinte, essa nova maneira de conceber e ensinar os conteúdos científicos,
requer também uma ressignificação na maneira de se formar os professores de Ciências. Em
se tratando de ensino fundamental, Imbernon et al. (2011) nos diz que a história do ensino de
Ciências, para esse nível de ensino não é muito extensa. Tal constatação pode ser confirmada

34
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Parâmetros Curriculares Nacionais.
Base Nacional Comum Curricular.
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pelo fato de que a disciplina de Ciências somente passou a ser obrigatória a partir da LDB36,
promulgada em 1961 (Lei n˚ 4024/1961) (KRASILCHIK, 1987).
Naquele momento, devido a necessidade urgente de se formar professores de Ciências,
que fosse capaz de atender quantitativamente àquela demanda crescente, optou-se pela oferta
de cursos de curta duração, as licenciaturas curtas. Com o passar do tempo, esse modelo de
formação, mostrou-se insuficiente para formar um professor de Ciências realmente apto para
ensinar essa no ensino Fundamental.
Esse modelo de curso somente foi extinto nos anos de 1990, com a promulgação da
nova LDB no ano de 1996 (Lei n˚ 9.394/1996). As licenciaturas curtas foram substituídas
pelas licenciaturas plenas, que de acordo com Imbernon et al. (2011), fizeram com que a
maioria desses cursos, se transformassem em licenciaturas que formavam professores para
campos disciplinares específicos das Ciências da Natureza (Química, Física ou Biologia). A
partir desse episódio, a formação de professores de Ciências, para o ensino Fundamental,
passou a ser negligenciada.
No início do século XXI, algumas Universidades e IFs37, passaram a ofertar cursos de
Licenciatura voltados a formar professores de Ciências para as séries finais do ensino
Fundamental. Nessas Instituições, essas licenciaturas assumiram nomenclaturas diversas,
sendo as mais recorrentes as denominações: Licenciatura em Ciências da Natureza e
Licenciatura em Ciências Naturais. A oferta dessas licenciaturas, com formato curricular
considerado inovador e interdisciplinar, foi incentivada por programas de governo, com
destaque ao Programa REUNI38.
A estruturação do currículo desses cursos, dentro de uma abordagem disciplinar, se
justifica pelo fato de que os fenômenos e conhecimentos científicos a serem ensinados na
disciplina de Ciências, não conseguem ser explicados a partir do olhar de uma única
disciplina. Além disso, na visão dos críticos ao currículo disciplinar tradicional, os
conhecimentos aprendidos a partir deste modelo, não cria situações adequadas para que os
saberes aprendidos na escola, tenham relevância fora dela (PIETROCOLA; ALVES FILHO;
PINHEIRO, 2003). Assim sendo, as licenciaturas em Ciências Naturais/da Natureza, na
perspectiva de formar um novo perfil de professor, tem como objetivo, formar docentes para
lecionar a disciplina de Ciências nas séries finais do ensino Fundamental. Os conteúdos
específicos nesses cursos, envolvem conhecimentos, temas e fenômenos, que para serem
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
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Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.
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estudados, dependem da integração dos saberes oriundos dos campos disciplinares que
compõem as Ciências da Natureza (Biologia, Química, Física e Geociências).
Isto posto, o presente relato de experiência, tem por objetivo, expor o planejamento e o
desenvolvimento das atividades, no âmbito da disciplina intitulada “Princípios das Ciências
da Natureza e Matemática”. Essa disciplina, compõe o currículo do curso de Licenciatura em
Ciências da Natureza, ofertada pelo IFMT39, Campus Rondonópolis.
2 Licenciatura em Ciências da Natureza do IFMT – Campus Rondonópolis
O Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, ofertado pelo IFMT – Campus
Rondonópolis, iniciou suas atividades no ano de 2016, tendo como objetivo, formar
professores de Ciências para as séries finais do Ensino Fundamental. Esses futuros
professores, deverão estar preparados para a compreensão da realidade socioeducacional em
que se inserem, fazendo com que seus alunos tenham uma compreensão globalizante dos
saberes, fenômenos e impactos que envolvem os empreendimentos científicos e tecnológicos.
Importante dizer que os cursos de licenciatura em Ciências Naturais/da Natureza, não
possuem diretrizes e/ou referenciais curriculares específicos. Dessa forma, o currículo do
curso40 ofertado pelo IFMT – Campus Rondonópolis, foi estruturado a partir dos eixos
temáticos propostos pelos PCNs/ Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), para as séries finais
do ensino Fundamental. Os referidos eixos são os seguintes: Terra e Universo; Vida e
ambiente; Ser Humano e Saúde e; Tecnologia e Sociedade.
No 1˚ semestre do curso, é ofertada a disciplina de „Princípios das Ciências da
Natureza e Matemática‟. Essa disciplina foi concebida com o intuito de permitir aos
licenciandos, um contato inicial com temas atuais e relevantes, correspondentes aos saberes
inseridos na área de Ciências da Natureza. Nessa perspectiva, a disciplina apresenta uma
ementa aberta, sendo esta um dos componentes curriculares ao longo do currículo, que
permitem atualizações e/ou adequações de conteúdos e metodologias. Para o 1˚ semestre de
2016, foram selecionados temas e fenômenos, que envolviam com maior ênfase o eixo „Terra
e Universo‟.
3 Dinâmica de oferta da disciplina „Princípios das Ciências da Natureza e Matemática‟

39
40

Instituto Federal de Mato Grosso.
Observando também, a Resolução CNE/CP nº 2 de primeiro de julho de 2015.
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O componente curricular „Princípios das Ciências da Natureza e Matemática‟, tem a
sua oferta prevista sempre no 1˚ semestre do curso, com uma carga horária total de 68 horas.
Conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a definição dos temas a serem
abordados, deverão ser definidos pelo NDE41 do curso.
A possibilidade de atualização e readequação da ementa, além de permitir a
atualização e adequação de conteúdos e metodologias, também oportuniza que temas atuais
relacionados às Ciências da Natureza, sejam trazidos para serem discutidos no âmbito do
curso. Nesse segmento, para o 1˚ semestre de 2016 (primeira turma do curso), foi
desenvolvida a seguinte ementa:
Origem e evolução do universo. Origem do Sistema solar e do planeta Terra. Tempo
Geológico e a evolução do planeta Terra. [...]. A formação e estrutura dos solos e
sua evolução. A Tectonia de placas como teoria integradora. A Terra como sistema
dinâmico. [...]. O papel da Biosfera nos processos terrestres e o papel da evolução
dos ambientes terrestres na origem da vida. Minerais: constituintes da rocha (NDE,
2016, p. 01).

A definição dos docentes que atuaram na oferta da disciplina, se deu a partir dos
conhecimentos necessários para abordar os temas e fenômenos, definidos na ementa. Como
todos os temas e fenômenos previstos, dependiam para o seu estudo, de conhecimentos
oriundos de diversas disciplinas específicas, para cada um destes, eram designados
professores com formações distintas, que atuavam simultaneamente em sala de aula.
No total, atuaram no decorrer da disciplina, 5 professores, que tinham formação
(graduação e pós-graduação), nas seguintes áreas: Geociências, Química, Física, Biologia e
Matemática. Após a definição dos docentes, passou-se a etapa de planejamento e organização
dos temas, conteúdos, metodologias de ensino e de avaliação, a serem utilizados. Os
encontros de planejamento ocorreram previamente e no decorrer da oferta da disciplina.
A forma de organização dos temas/conteúdos, criou a possibilidade que dois ou mais
docentes de campos disciplinares distintos, atuassem ao mesmo tempo em sala de aula. Esse
trabalho em parceria, corrobora com as concepções de interdisciplinaridade difundidas por
Fazenda (1994, 2011). Nesse segmento, a abordagem dos temas/conteúdos trabalhados em
sala de aula contou com uma rica articulação de saberes e especialistas de campos
disciplinares distintos. Como exemplo desse trabalho, o Quadro 01 apresenta algumas etapas
desse planejamento.
Quadro 01: Disposição das áreas de conhecimento
Docentes/Ca
mpo

41

Núcleo Docente Estruturante.

Temas/Conteúdos Abordados
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Disciplinar
Todos

os

docentes
Geociências
Física
Química

Biologia
Química

Apresentação da disciplina: conteúdos, metodologia de ensino e avaliação
Origem do Universo
Tempo geológico
Breve história da Terra
Conceituação do tempo
O papel da biosfera nos processos terrestres e o papel da evolução dos
ambientes terrestres na origem da vida
Evolução Biológica

Geociências

Teoria da Deriva continental

Biologia

Consequências Biogeográficas

Geociências
Física
Química

Evolução da atmosfera e as grandes mudanças climáticas
Ciclos glaciais e interglaciais do Quaternário

Fonte: Elaborado pelos autores.

4 Sistemática de avaliação da disciplina

A avaliação da aprendizagem, ocorreu a partir do desenvolvimento de uma atividade
denominada „Linha do Tempo‟. Como os temas estudados na disciplina, envolviam uma
diversidade de saberes, essa atividade buscou garantir que houvesse uma articulação entre os
diferentes conhecimentos estudados na disciplina. Os alunos foram divididos em quatro
grupos, sendo que cada um destes, estaria responsável pela estruturação de apresentações, de
quatro „grandes eventos‟ estudados ao longo da disciplina: Origem do Universo; Origem do
Sistema Solar; Formação do Planeta Terra e; Origem da Vida.
As apresentações foram realizadas em dois momentos de culminância: uma primeira,
realizada no final da primeira metade do semestre (apresentação para alunos da própria turma
e professores) e a segunda culminância, apresentada ao final do semestre (apresentação para
os professores e alunos do PROEJA42). Para a avaliação das apresentações, foram adotados os
seguintes critérios: Abrangência do conteúdo; estética e didática da apresentação; Domínio do
tema e Expressão oral e escrita.
Além dos critérios listados, também foi avaliado a articulação dos quatro grupos, no
sentido de demonstrar a continuidade existente entre os quatro „grandes eventos‟ estudados ao

42
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longo da disciplina. Dessa forma, mesmo que cada grupo estivesse responsável por um dos
„grandes eventos‟, deveria haver uma articulação entre todos os grupos, para que houvesse a
construção de uma única „linha do tempo‟.
Ao final da segunda apresentação, foi realizada uma autoavaliação da disciplina,
contando com todos os alunos e professores que atuaram na disciplina. Nesse procedimento
de autoavaliação, que ocorreu de uma maneira dialogada, foram abordados os seguintes
pontos: Os conteúdos abordados na disciplina foram compreendidos? A interação entre os
professores em sala de aula favoreceu o aprendizado? Os métodos de avaliação foram
adequados? A partir das reflexões de professores e alunos, foi possível perceber quais as
contribuições e dilemas enfrentados ao longo da disciplina, conforme apresentados a seguir.

5 Contribuições e dilemas enfrentados ao longo da disciplina

A partir do relato dos professores e licenciandos, houve um consenso de que os
objetivos definidos para a disciplina, em sua grande parte, foram atendidos. Importante dizer
que para a maioria dos professores, essa foi a primeira experiência no sentido de atuar em
uma disciplina em conjunto com outros docentes. Nessa atuação compartilhada, os
professores destacaram os seguintes desafios: a dificuldade de dividir o protagonismo em sala
de aula; a articulação de diferentes concepções acerca de um mesmo tema ou conteúdo,
sobretudo pelo fato de serem especialistas em disciplinas distintas e; o alinhamento das
diferentes concepções e práticas de modo a favorecer o aprendizado do aluno.
Com base no relato dos alunos, foi possível identificar alguns aspectos positivos e
outros negativos, acerca da metodologia de ensino e avaliação utilizada. Como pontos
positivos, relataram que para a compreensão da maioria dos temas, conteúdos e/ou fenômenos
estudados, requerem da contribuição de diversos conhecimentos (disciplinas). Dessa forma, a
presença de dois ou mais professores especialistas de disciplinas distintas, em sala de aula,
enriquece as discussões e o aprendizado em sala de aula.
Entretanto, como ponto negativo, alegam a falta de convivência com essa forma de
ensino. Na concepção dos licenciandos, como vários professores atuaram ao longo da
disciplina, houve uma certa dificuldade de adaptação às diferentes formas de ensinar.
Perceberam também que nem todos os professores estariam aptos naquele momento para
aquela estratégia de ensino.
Na concepção de Fernandes e Titton (2008), pode soar estranho para muitos a
concepção de identidade coletiva, porque muitos professores não conseguem superar a sua
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individualidade. Além disso, é importante ressaltar que os próprios alunos, com certeza
encontrarão dificuldades em se enxergar nesse novo processo de ensino. Isso se deve ao fato
de que ao longo de sua história de aprendizagem, a maioria é oriundo de um modelo ensino
tradicional e disciplinar.
No que tange ao procedimento de avaliação utilizado na disciplina, professores e
alunos, de um modo geral, o consideraram adequado. Na primeira culminância realizada, a
avaliação naquele momento propiciou um diálogo entre professores e alunos, acerca dos
conteúdos estudados. Esse momento foi importante tanto para a apropriação dos
conhecimentos específicos, quanto para se compreender formas mais adequadas para se
ensinar aqueles conteúdos. Já na segunda culminância, foi possível perceber o
amadurecimento dos alunos, quanto a compreensão dos conteúdos estudados e na utilização
de métodos, recursos e estratégias mais adequada ao ensino destes.

6 Considerações Finais

Pôde-se observar com base nas percepções de professores e alunos que atuaram e
cursaram, respectivamente, a disciplina, que a metodologia concebida e desenvolvida, está em
consonância com as necessidades atuais do ensino de Ciências. A possibilidade de interação
entre os professores proporcionada pela disciplina, poderá fomentar futuros trabalhos em
parceria ao longo do curso, o que irá contribuir para a formação interdisciplinar do
licenciando.
No que se refere aos discentes, considerou-se como importante a experiência que
vivenciaram. Essa experiência foi relevante, tanto pela compreensão mais ampla e
interdisciplinar dos conteúdos estudados, quanto pela vivência de uma prática de ensino
interdisciplinar, a qual irão vivenciar e desenvolver em outros momentos, ao longo do curso.
Ademais, permitiu-se aos alunos a compreensão de que a Ciências se constrói pela
contribuição e influência de vários ramos do saber.
As dificuldades e os percalços encontrados no desenvolvimento das atividades, ao
longo da disciplina, serão importantes para o aperfeiçoamento da metodologia de ensino a ser
desenvolvida na disciplina e no próprio curso de licenciatura. Dentre as melhorias que podem
ser implementadas, pode-se citar: a ampliação dos momentos de avaliação e planejamento de
atividades pelos professores; um redimensionamento dos conteúdos para que haja mais
momentos de diálogo entre os alunos e os professores; a intensificação das ações de formação
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dos professores do curso, em torno do desenvolvimento de práticas interdisciplinares, dentre
outras.
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Resumo:
O presente trabalho apresenta algumas reflexões suscitadas na e da interação com alunos e professoras da
disciplina Pesquisa em Educação em Ciências e Matemática, no Programa de Pós Graduação em Educação em
Ciências e Matemática – REAMEC, polo da UFMT, Cuiabá. Tais reflexões nortearam uma análise de natureza
teórico-bibliográfica sobre as políticas de formação docente implementadas no Brasil no final do século XX e
início do século XXI, período marcado por intensa reforma na gestão e organização da educação no país. O
estudo pautou-se na análise dos pressupostos epistemológicos subjacentes ao arcabouço oficial que norteia os
processos de formação inicial e continuada dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental, bem como
de uma teses de doutorado, (GOMES, 2018), e três artigos (SCHEIN & FARIAS, 2013), (SANTOS & GHEDIN,
2016), (BATISTA & LIMA, 2017). Nesse sentido, analisamos particularmente os Referenciais Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores (BRASIL/MEC, 1998) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de professores da Educação Básica (BRASIL/CNE Par. Nº 09/2001; Res. Nº 01/2002), sem deixar de
observar a correlação desses documentos com as orientações tuteladas por organismos multilaterais na
disseminação e/ou consolidação de um novo paradigma para a formação de professores no Brasil.
Palavras-chave: Formação de Professores. Ensino de Ciências e Matemática nos anos iniciais. Estudo
documental e bibliográfico.

1 Introdução

A questão da formação de professores tem assumido papel central nas discussões
sobre a educação nas três últimas décadas no Brasil. As mudanças ocorridas no tecido social,
as profundas transformações político-econômicas, os avanços da Ciência e da Tecnologia,
dentre outros aspectos, têm contribuído para colocar a figura do professor sob os holofotes.
Muitas vezes este é transformado em vilão, em face dos maus resultados obtidos por nossas
crianças nas avaliações de larga escala.
De acordo com os dados da última avaliação do PISA (Programme for International
Student Assessment), o Brasil amargou a 59ª posição em leitura, em Ciências 63ª e
Matemática 66ª, ficando assim, nas últimas colocações, dentre os 70 países avaliados. Assim,
a sociedade de forma geral, não apenas a universidade, ou os governos (este último, em menor
grau, porque sabem exatamente em quais condições a educação básica opera em uma país que
pouco investe na área), todos querem compreender a razão para tais resultados ruins e, por
conseguinte, acabam culpabilizando o professor.
Nesse contexto, se faz necessário e profícuo não apenas estudos sobre os resultados
educacionais, mas uma investigação mais ampla das políticas de formação de professores no
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Brasil e porque estas não estão sendo eficazes. Que saberes teóricos e/ou práticos os alunos
das licenciaturas se apropriam no período da formação inicial? Como é a formação continuada
para os professores em exercício? São questões que embora pareçam maçantes por sua
frequente aparição nos temas acadêmicos, ainda precisam ser melhor investigadas e
respondidas. Outros aspectos estruturais da carreira docente também carecem de urgente
atenção: planos de cargos carreiras e salários, carga de trabalho e planejamento, estratégias de
matrículas (esta última muitas vezes desumana, permitindo até quarenta (40) alunos em sala
de aula).
Dentro desse cenário, destaca-se a década de 1990 com um período propulsor no
tocante à formulação das “novas” propostas, sobretudo as de reformas relacionadas às
demandas do mercado de trabalho e à descentralização administrativa interna e externa dos
estabelecimentos de ensino. As mudanças, orientadas pelo projeto político neoliberal, foram
justificadas pela via da ineficiência estatal no atendimento e na universalização da educação
básica e pelas novas demandas econômicas no contexto da reestruturação produtiva
(OLIVEIRA, 2001).
A educação tem se tornado um lócus privilegiado de interferência dessas políticas,
sobretudo pela proximidade do eixo educação, trabalho e economia/mercado. Desse modo, a
educação sofre todas as reorientações políticas para a convergência dos objetivos do capital.
Nesse cenário, as políticas e/ou reformas apresentadas como essencialmente nacionais
escondem, na verdade, padrões de internacionalização sob a chancela de organismos
multilaterais, sinalizando em certo grau a primazia das orientações sócio-políticas e culturais
dos Estados de capitalismo avançado sobre as nações do terceiro mundo.
É importante mencionar que, na década de 1990, as Conferências Internacionais
exercem grande influência para a Educação Básica, sobretudo para os países em
desenvolvimento. Esses eventos foram apoiados, notadamente, por organismos e agências de
crédito multilaterais, como Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI) e
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outros órgãos ligados à Organização
das Nações Unidas (ONU), como o Unicef, a Unesco e a Comissão Econômica para América
Latina e Caribe (Cepal). Contudo, captar a essência de uma política internacional na educação
brasileira implica o embricamento de algumas variáveis, tais como a definição de uma agenda
internacional para a educação, materializada em diversos eventos ao longo dos anos noventa;
a retomada de uma visão que articula educação ao desenvolvimento; e a presença de
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organizações internacionais no país voltadas para o desenvolvimento de projetos na área, a
exemplo do Unicef e do Banco Mundial (VIEIRA, 2001; FONSECA, 2008).
Consolidando esse novo paradigma avaliativo/educacional foram implantados os
sistemas nacionais de avaliação. No Brasil, segundo Sousa (2008), registra-se desde os anos
60 a ampliação do uso de testes educacionais. Entretanto, data dos anos 80 a primeira
tentativa de organização de um sistema de avaliação do ensino fundamental, com abrangência
nacional, que passou a ser denominado pelo MEC a partir de 1991 de Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (Saeb). A partir da década de 90, o país vem ampliando seu
sistema de avaliação de desempenho escolar através de vários mecanismos de controle:
SAEB, composto por exame por amostragem do ensino fundamental e médio, realizado a
cada dois anos, e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, destinada ao 5º e 9º ano do
ensino fundamental (ANRESC – Prova Brasil – 2006); ENEM, exame facultativo para os
alunos egressos e concluintes do ensino médio (1997); Exame Nacional de Cursos (ENCProvão), aplicado de 1996 a 2003 no ensino superior, substituído pelo Sistema Nacional da
Educação Superior – SINAES (2004), composto por três instrumentos: a avaliação das
instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Criado em 2007, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, elaborado pelo Inep, mostra as condições de
ensino no Brasil, fixando-se a média 6.0 para ser alcançada até 2022, com base nos resultados
obtidos pelos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Essa iniciativa do MEC ocorreu após análise do Ideb de 2005, em que as três
primeiras séries do ensino fundamental obtiveram média 3,8, considerada muito baixa. Em
decorrência, em 2008 foi criada também a Provinha Brasil para monitorar o desempenho dos
alunos das séries iniciais do ensino fundamental (INEP, 2009). A gênese de tais propostas está
fortemente atrelada ao novo redirecionamento do papel do Estado, que trata a educação como
uma mercadoria, além de introduzir a competitividade e o individualismo entre sistemas de
ensino, escolas, professores e alunos.
É a partir dessa conjuntura que a escola passa a ser duramente criticada, sobretudo
seus professores pelos maus resultados. Assim, além da avaliação passar a ser amplamente
defendida e utilizada pelo governo como estratégia de promoção de uma pretensa
“qualidade”, a outra estratégia aponta diretamente para os professores, repensando a sua
formação, considerando-os como os culpados imediatos pelo fracasso educacional do país. A
concepção de formação adotada pelo governo inaugura o modelo de educação por
competência orientada pelos vários organismos externos tais como Banco Mundial e a Cepal
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no nível local (América Latina e Caribe), tanto para professores quanto para os alunos. De
acordo com essa premissa, estabelece-se quem tem “competência”, quem aparece entre as
primeiras posições no ranking da educação.
Nessa perspectiva, [...] a avaliação atua como uma pressão modeladora da prática
curricular, ligada a outros agentes, como a política curricular, o tipo de tarefas nas quais se
expressa o currículo e o professorado escolhendo conteúdo ou planejando atividades [...]
SACRISTÁN (2000, p. 311). O paradigma educativo a ser seguido, de acordo com as
políticas delineadas nas duas últimas décadas, é o competitivo em detrimento do
emancipatório que muito se discutiu ainda na década de 1970.
A gênese de tais propostas está fortemente atrelada ao novo redirecionamento do papel
do Estado, que trata a educação como uma mercadoria, além de introduzir a competitividade e
o individualismo entre sistemas de ensino, escolas, professores e alunos. Desse modo, estes
passam a ser responsabilizados pelos seus êxitos e fracassos, não mais o Estado. Tal
concepção de educação incide diretamente na figura do professor, defendendo uma
ressignificação da profissão e do saber fazer docente (muitas vezes considerados obsoletos)
que merece ser analisada à luz dos acontecimentos e contextos sócio-político-econômicos
mais amplos em que foi produzida.
Para além desses desdobramentos e reorientação da profissão docente nas últimas
décadas, muito tem se discutido também a necessidade de o professor ser um pesquisador, um
investigador da sua prática. Concordamos com Tardif (2002) no seu esforço para classificar
os saberes docentes em quatro tipos: saberes da formação profissional (das ciências da
educação e da ideologia pedagógica corresponde ao conjunto de saberes transmitidos pelas
instituições de formação de professores); saberes disciplinares (saberes que correspondem
aos diversos campos de conhecimento, ou seja, os conteúdos presentes das disciplinas, como
Física, Matemática etc.); saberes curriculares (correspondem aos programas escolares, que
incluem objetivos, conteúdos, métodos etc.) e saberes experienciais (saberes ligados às
experiências individuais e coletivas, "de saber-fazer e de saber-ser").

2 O Ensino de Ciências e Matemática nos anos iniciais: percepções da análise teóricobibliográfica

3826

Através da nossa experiência na disciplina de Estágio dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, temos percebido a existência de um “fosso” entre o saber teórico e o saber
prático, tanto dos alunos, professores em formação, quanto dos professores regentes das
escolas-campo. Para romper com essa dicotomia, é preciso, de um lado, a reformulação dos
currículos defasados dos cursos de licenciatura, e de outro, que seja garantida um formação
continuada consistente, que realmente auxilie o professor no trato com os conteúdos. Nessa
etapa da educação básica, a situação do professor (pedagogo), que não recebeu formação
específica, no entanto, é de sua responsabilidade ensinar, é muito mais preocupante. Percebese que esse professor fica muito solitário em relação às áreas específicas, predominantemente,
matemática, contudo, o ensino de Ciências também sofre com a falta de preparo do professor
dos anos iniciais.
Falta conhecimento de conteúdo, como alerta Fiorentini (2004), seja pelo tempo curto
ou pela falta de abrangência dos currículos do curso de Pedagogia. Porém, há que se
reconhecer que é um ciclo: má formação inicial que resulta em pouca profundidade nos
conteúdos ensinados não apenas nos anos inicias, mas na educação básica, como um todo.
Concordamos ainda com Malacarne (2009), em sua argumentação sobre o ensino de Ciências
na escola e a vital importância de dar atenção área do conhecimento já nos primeiros anos do
ensino fundamental. Tal visão precisa ser ampliada se desejarmos, de fato, uma sociedade
“antenada” e alinhada com os avanços científicos e tecnológicos. Para tanto, torna-se mister
que o professor dos anos iniciais perceba a importância do conhecimento, tanto no que refere
ao conteúdo das disciplinas que ministra, quanto na construção de bases filosóficas e
epistemológicas que ancore tais saberes constitutivos do seu conhecimento. Gamboa (2014),
nos chama a atenção para essa apropriação da filosofia e da epistemologia para sustentação
das teorias, no caso da educação, as teorias educativas.
Na perspectiva de compreender como o ensino de Ciências e Matemática tem sido
tratado dentro da pesquisa acadêmica, selecionou-se seis (06) trabalhos que abordam a
temática, sendo duas teses: A Temática Dificuldades de Aprendizagem em Matemática em
Cursos de Pedagogia: uma discussão ausente (GOMES, 2018), e três artigos científicos
publicados em eventos e periódicos: Ensino de Ciências e Matemática nos Anos Iniciais
Visando à Aprendizagem Significativa (SCHEIN & FARIAS, 2013), A Formação Inicial
de Professores que Ensinam Matemática nos Anos Iniciais nas Pesquisas Nacionais e
Regionais (SANTOS & GHEDIN, 2016), Formação de Professores no Curso de
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Pedagogia e o Ensino de Ciências: uma análise da produção científica (BATISTA &
LIMA, 2017).
A investigação de Gomes (2018), procurou responder ao problema: como as
dificuldades de aprendizagem em matemática são abordadas nos cursos de Pedagogia de
Porto Velho – RO. A pesquisa se caracteriza do tipo qualitativa, onde a pesquisadora se
utilizou de fontes documentais, entrevistas semiestruturadas com professores que trabalhavam
com a formação de matemática, e grupo focal com estudantes de Pedagogia. Participaram da
pesquisa três (03) professores e trinta e nove (39) acadêmicos de Pedagogia. O estudo
trabalhou com duas categorias de análise: como a temática das dificuldades de aprendizagem
em matemática aparece nos documentos oficiais; e as vivências de alunos de Pedagogia e
professores formadores com relação à temática dificuldade de aprendizagem em matemática.
Coadunando com nossas primeiras considerações neste trabalho, nas considerações finais de
sua tese, a pesquisadora expõe suas angústias e motivações para entender o fenômeno da não
aprendizagem em matemática, argumentando que:
As dificuldades de aprendizagem em matemática, além de presentes
nos discursos dos profissionais da educação, estão retratadas em
pesquisas e avaliações em larga escala (Prova Brasil PISA e outras), e,
por mais que saibamos que essas avaliações mostram apenas a
ineficiência de um sistema e não as dificuldades dos alunos, certificanos que há de errado com o ensino da matemática, com a
aprendizagem da matemática ou com a formação dos docentes que
trabalharão a matemática na escola. (GOMES, 2018, P. 152).
Para compreender a primeira categoria de análise, a pesquisadora se propôs a analisar
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1, de
15 de maio de 2006), e as Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial e Continuada de
Professores (Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015). A autora constatou que a questão da
aprendizagem em matemática é tratada nos referidos documentos, contudo, isso não se traduz
nos Projetos Pedagógico Curriculares dos cursos investigados.
Na segunda categoria, o contato com os professores formadores, bem como com os
alunos do curso de Pedagogia, foi possível constatar que em razão da carga horária reduzida
(já lembrada por Fiorentini), os conteúdos são abordados de forma genérica e sem uma
aproximação real com a escola de educação básica. Nesse sentido, Melo (2000), corrobora
que a aprendizagem da transposição didática do conteúdo é fundamental no estabelecimento
da teoria e prática na formação do professor. Os cursos de licenciatura, principalmente o de
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Pedagogia, que forma um professor generalista, ainda “peca” muito nesse quesito, repassando,
na maioria das vezes, inúmeras teorias aos futuros professores, sem fazer uma relação com a
prática, sem se preocupar em contextualizar.
Schein & Farias (2013), se propuseram a investigar o: Ensino de Ciências e
Matemática nos Anos Iniciais Visando à Aprendizagem Significativa. A pesquisa foi
caracterizada como quali-quantitativa, utilizando a forma de estudo de caso, se utilizando de
estudo bibliográfico, bem como de instrumentos como entrevistas, questionários com
perguntas abertas e fechadas, registro no diário de bordo do pesquisador, observação in loco
da prática docente e visitas agendadas. A coleta de dados foi realizada no ano de 2012 em sete
(07) escolas da rede municipal de Taquara- RS, envolvendo professores que ensinavam
Ciências e Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Participaram na pesquisa,
trinta e cinco (35) professores, cinco (05) de cada escolas.
Para compreender e caracterizar o perfil do professor unidocente na rede municipal de
Taquara, os pesquisadores elegeram onze (11) categorias para análise nas observações in loco
em sala de aula: 1- compreende o aluno através do diálogo; 2- considerar o nível social; 3ensinar na prática; 4- contextualizar o ensino; 5- compreender o processo de aprendizagem de
cada aluno; 6- evidenciar o conhecimento demonstrado pelo aluno; 7- apresentar novas
formas de ensino; 8- exigir disciplina na sala de aula; 9- trabalhar a formação moral de
valores do aluno; 10- valorizar o lado humano; 11- utiliza o conhecimento prévio do aluno.
Através da observação dessas categorias, os pesquisadores perceberam que 94% das
estratégias metodológicas dos docentes pesquisados, estão ancoradas no ensino através da
prática, 71% na contextualização, 86% nos conhecimentos demonstrados pelo aluno e, 46%
leva em conta o nível social do aluno na preparação e elaboração de suas estratégias didáticas
e metodológicas.
A investigação de Santos & Ghedin (2016), se propôs abarcar a A Formação Inicial de
Professores que Ensinam Matemática nos Anos Iniciais nas Pesquisas Nacionais e Regionais.
A pesquisa se caracterizou com teórica, revisão de literatura, se utilizando dos dados do
Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
e dos trabalhos completos nos programas de pós-graduação stricto sensu da região Norte. Os
pesquisadores constataram que nas últimas três décadas é expressivo o número de estudos
acerca da formação inicial e continuada de professores. Corroborando o movimento apontado
por Gatti (2011), quando aponta que há um interesse maior da sociedade sobre os processos
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educativos e como estes são desenvolvidos, sobretudo, como está o preparo do professor para
atuar dentro das salas de aula. Tais questões também tem permeado estudos e pesquisas
enfocando os docentes e sua prática e sua relação com a formação inicial fornecida pela
universidade na forma das licenciaturas.
As pesquisas sobre formação de professores cresceram muito nos
últimos anos. O mapeamento da produção acadêmica dos pósgraduandos na área da educação, realizado por André (2009) mostra
que na década de 1990, o volume proporcional de dissertações e teses
da área de educação que tinham como foco a formação de professores,
girava em torno de 7%; já no início dos anos 2000 esse percentual
cresce rapidamente, atingindo 22%, em 2007. A mudança não ocorreu
apenas no volume das pesquisas, mas também nos objetos de estudo:
nos anos de 1990, a grande maioria das investigações científicas dessa
subárea centrava-se nos cursos de formação inicial (75%); nos anos
2000 o foco dirige-se ao (à) professor (a), aos seus saberes, às suas
práticas, às suas opiniões e às suas representações, chegando a 53% do
total de estudos. (GATTI, 2011, P. 15).

Santos & Ghedin, ressaltam, porém, que o número de estudos e pesquisas sobre a
formação de professores para o ensino de matemática nos anos iniciais ainda é pequeno. Os
autores chamam a atenção ainda para um problema recorrente nos cursos de Pedagogia, a
necessidade de ampliar os estudos sobre a formação matemática em seus currículos com vista
a garantir que o futuro professor dos anos iniciais saia capacitado para ensinar a matemática.
Na referida investigação foi feita a análise dos PPCs de trinta e seis (36) cursos, constatando
que a carga horária além de pequena, trabalha apenas o “saber fazer”, a metodologia, em
detrimento do conteúdo, fato recorrente em pesquisas sobre os currículos dos cursos de
Pedagogia. Assim, tendo por base essas questões já levantadas em investigações anteriores, os
autores formularam seu problema científico: quais as temáticas e resultados das pesquisas
atuais sobre a formação matemática de professores dos anos iniciais do ensino fundamental?
Inicialmente a busca ofereceu oitenta e quatro (84) registros de trabalhos. Com a busca
utilizando a palavra-chave: formação matemática de professores polivalentes, obtiveram mais
nove (09) registros, totalizando noventa e três (93) trabalhos para análise. Após a leitura dos
resumos, foram selecionados apenas os que tratavam da formação inicial do professor dos
anos iniciais do ensino fundamental.
Dessa forma, o número reduziu para vinte e quatro (24) trabalhos, sendo seis teses de
doutorado e dezoito dissertações de mestrado, contudo, nenhum dos trabalhos eram da região
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Norte. Os autores novamente recorreram à busca, encontrando no período de 2010 a 2015,
três trabalhos, sendo 01 de mestrado acadêmico e duas teses de doutorado. Com a leituras dos
resumos, observando objetivo, problemas de pesquisa, abordagens metodológicas, os
pesquisadores elegeram quatro categorias temáticas para análise: a) contribuições da
disciplinas que tratam de conteúdos relacionados diretamente à educação matemática; b)
saberes docentes e a formação para o ensino da matemática; c) metodologias que integram
formação e pesquisa; e) necessidades, dificuldades e possibilidades para formação.
Na primeira categoria: contribuições da disciplinas que tratam de conteúdos
relacionados diretamente à educação matemática, foi constatado o que os estudos das décadas
anteriores já evidenciaram, a carga horária insuficiente, bem como, a subsunção do conteúdo
pela metodologia. Na segunda: saberes docentes e a formação para o ensino da matemática,
os pesquisadores perceberam uma preocupação com o desenvolvimento de saberes ou
conhecimentos docentes para a atuação profissional e identitário como professores de
matemática na fase inicial. Embora, a investigação reconheça os limites em não ser possível
verificar mais a fundo pelo caráter sintético dos resumos, percebeu-se que autores como:
Nóvoa, Schulman, Schon, Tardif, entre outros, aparecem com frequência, mostrando a
discussão dos saberes na formação de professores, que também tem permeado as pesquisas
em educação nas duas últimas décadas. Na terceira categoria: metodologias que integram
formação e pesquisa, foram identificados trabalhos que vão nessa linha, numa perspectiva de
intervenção na realidade para transformá-la, defendendo a ideia do professor-pesquisador,
investigador da sua própria prática. Aparecem trabalham que se caracterizam como pesquisaação, narrativas, atividades teórico-práticas, estágio curricular em parceria entre universidade
e escolas de educação básica.
E, na quarta categoria, necessidades, dificuldades e possibilidades para formação, os
achados da investigação apontaram necessidade de:
Reformulação das propostas de formação matemática inicial para o
professor dos anos iniciais; novos encaminhamentos em nível da
extensão universitária, no sentido de repensar e integrar a formação
inicial e continuado de professores dos anos iniciais; necessidade de
mais estudos sobre os formadores de professores que ensinam
matemática nos anos iniciais e elaborar propostas para a formação
matemática do futuro professor tanto no estágio quanto nas disciplinas
teóricas. (SANTOS & GHEDIN, 2016, p. 8).
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Outra questão que merece atenção é que o estágio supervisionado aparece como um
objeto de estudo que vem atraindo o interesse dos pesquisadores que tratam da formação de
professores que ensinam matemática. Outros trabalhos apontaram também a necessidade de
uma aproximação entre os professores formadores do curso de Pedagogia, com os professores
que atuam nos anos iniciais, no sentido de parceria e sanear questões falhas na formação
inicial destes.
Batista & Lima (2017), se propuseram a levantar e analisar a produção científica
acerca da formação de professores no Curso de Pedagogia e o Ensino de Ciências. A revisão
de literatura foi realizada através do acesso ao Banco de Dados da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações. O período temporal demarcado para levantamento foi a
partir do ano de 2006, em virtude da aprovação da novas Diretrizes Curriculares para o Curso
de Pedagogia. As pesquisadoras utilizaram como palavras de busca: ensino/educação em/de
Ciências; curso de Pedagogia. Com a temática educação/ensino de ciências, o banco ofereceu
8.460 trabalhos, sendo necessário filtrar, impossibilidade de analisar um número tão alto.
Com o refinamento da busca específica no tema: educação em ciências no curso de
Pedagogia, aparecendo 173 trabalhos, os quais mais uma vez passaram por filtragem de
acordo com a busca nos sites das instituições de origem. A partir do período estipulado
(2006), até o ano de 2014, foram encontradas 36 dissertações e 25 teses. Da totalidade de 61
trabalhos, as pesquisadoras selecionaram para análise três dissertações e quatro teses.
Em sua análise, as autoras procuraram identificar: a) objetivos da pesquisa; b) a
metodologia utilizada e o processo de investigação; c) as principais influências teóricas; d) os
resultados/achados. Quanto aos objetivos não foram evidenciados de forma clara, já a
metodologia, foi constatado que os trabalhos utilizarem a abordagem qualitativa, diferindo
apenas no tipo de pesquisa, como: pesquisa-ação, estudo de caso, pesquisa de cunho
historiográfica, sendo que em dois trabalhos não ficou claro qual o tipo de pesquisa utilizado.
Quanto às principais influências teóricas, todas se fundamentam nos estudos de pesquisadores
da área de formação de professores, bem como do ensino de ciências. Entretanto, as autoras
chamam a atenção para a não generalização dos trabalhos analisados, uma vez que
apresentam diferentes concepções e posições teóricas acerca do ensino de ciências nos anos
iniciais.
Notadamente a formação do pedagogo destacou-se dentre os trabalhos analisados,
contudo, as pesquisadoras, perceberam um em que além do recorte histórico do curso de
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pedagogia, apresentava uma proposta de “estudo da história das disciplinas, com base na rede
conceitual assentada nos campos do Currículo, Ciência, Ensino de Ciência e Biologia e a
história das disciplinas escolares, referenciada em Chervel (1990)” (BATISTA & LIMA,
2017, P. 352). Como achados da análise da produção científica a que se propuseram Batista
& Lima, consideraram que: há deficiências e lacunas na formação do pedagogo, e ainda, a
exemplo das outras pesquisas evidenciadas nesse artigo, perceberam a escassez da carga
horária destinada à disciplina de Ciências, como ocorre com Matemática.
As autoras apontam ainda que com um currículo que forma o profissional para a
educação infantil, anos iniciais, mas mantendo as atividades do antigo especialista escolar, o
curso de Pedagogia acaba não formando para nenhuma das áreas. Em seus achados as autoras
defendem a necessidade de se repensar o espaço da disciplina de Ciências no curso de
Pedagogia. Nesse sentido, a Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP nº 01 de
15 de maio de 2006 em seu artigo 5º, inciso VI preconiza que o professor da Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, reconhecidamente o pedagogo, deverá
“ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, Artes, Educação
Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano.
(Brasil, 2006).
Na forma da lei o egresso do curso de Pedagogia precisa estar apto para, dentre outras
disciplinas, ensinar matemática e Ciências, sem que este tenha se especializado nessa área.
Uma característica do professor polivalente que cada vez mais tem suscitado o debate acerca
da formação matemática do pedagogo, sobretudo, a inicial, o que coloca em xeque também o
curso de Pedagogia, seu currículo e os saberes proporcionados aos seus alunos, futuros
professores. Para Fiorentini (2004), o professor de matemática precisa essencialmente se
apropriar dos conteúdos, o que na formação inicial nem sempre é possível, ou pelo tempo
reduzido, ou por falta de um currículo mais abrangente. O autor argumenta que é ímpar
conhecer o processo histórico da produção e negociação dos significados em matemática e
Ciências.

3 Considerações Finais
A leitura e análise da tese e dos três artigos a que se propôs este trabalho,
proporcionou a percepção ainda mais clara que o curso de Pedagogia através da universidade
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lócus de formação, e as escolas de educação básica, lócus da prática, precisam se aproximar,
no sentido de estabelecer parcerias. Um ponto convergente nos trabalhos analisados é o de
que os currículos precisam ser revistos, entretanto, para além dessa renovação curricular, é
necessária e urgente, se pensar na formação continuada para corrigir as lacunas deixadas pela
inicial. Na busca pela qualidade do ensino de matemática, ciências, bem como de outras
disciplinas integrantes do currículo dos anos iniciais, a universidade pode e deve ampliar seu
raio de atuação, promovendo, inclusive, o diálogo entre os cursos de licenciaturas existentes
em um mesmo campus.
A partir de tais diálogos, elaborar e implementar ações efetivas de formação
continuada para os professores da educação básica. A universidade precisa, para além das
ações e políticas governamentais, fazer-se presente dentro da escola, no sentido de parceria a
melhoria da qualidade dos processos educativos. É imprescindível ainda que os futuros
professores saiam dos cursos de formação inicial tendo conhecimento teórico, conceitual e
metodológico das áreas disciplinares em que irão atuar. Os cursos de pedagogia, como já
mencionado, formam um professor generalista, que precisa dar conta de diferentes áreas do
conhecimento, muitas vezes a despreparação na formação inicial é agravada pela falta de
formação continuada nas redes de ensino. Pois, seguir a carreira docente em um país como o
Brasil, que pouco investe em educação (e mesmo esses poucos recursos não são alocados de
forma eficiente), é uma batalha diária. Estudos tem comprovado desde o século XX, que as
nações desenvolvidas possuíam investimento significativo em capital humano (ou seja, postos
de trabalhos e educação), ou invés de capital físico (a infraestrutura e indústrias).
Historicamente, o Brasil sempre priorizou o capital físico em detrimento do humano.
O próprio Ministério da Educação só foi criado em 1932. Foram necessários cinco séculos
para o país entender que era preciso, pelo menos, pensar em um sistema de ensino, pensar em
educação. Quando um país investe em educação, está promovendo um crescimento macro a
partir da visão micro de cada indivíduo formado. Trazendo essa premissa para a temática
formação de professores, cada professor formado influencia diretamente os alunos, as pessoas
e/ou grupos em seu entorno. Ser professor no século XXI é estar munido de conhecimentos
tanto teóricos quanto de mundo (senso comum); é reconhecer os contextos sócio-políticoeconômicos. É se inserir no processo, compreender, antes de tudo, o que é ser professor na
sociedade contemporânea (as mazelas, os desafios, as políticas, ou ausências delas).
Nessa perspectiva os cursos de licenciatura, notadamente o curso de Pedagogia,
tratado nesse estudo, precisa munir o futuro professor dos conhecimentos necessários para
ensinar. Tardif (2002, p. 49), corrobora nesse sentindo, quando aponta que a formação do
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professor, a construção dos saberes docentes e o ato de ensinar, em si, não se definem
somente na figura do professor, mas todo esse conjunto se constrói por meio da relação
professor-aluno, por mais complexa que esta se desenhe. O autor destaca ainda, que ensinar "é
saber agir com outros seres humanos que sabem que lhes ensino; é saber que ensino a outros
seres humanos que sabem que sou professor" (2002, p. 13). Portanto, entendemos que a
profissão de professor é, fundamental e relacional. A ação do professor é, fundamentalmente,
uma ação sobre um outro, ou seja, o aluno. Nesses termos, a construção ou elaboração de um
saber sobre a relação com o outro é profícua e urgente tanto na formação inicial quanto na
formação continuada de professores.
Esse autor quanto discute os saberes da profissão docente, chama-nos a atenção para
outra questão, que deve ser igualmente importante, relativa à formação e prática docente: a
apropriação dos saberes necessários à profissão. Ainda de acordo com o autor, o professor
necessita ser o dono do seu conhecimento, apropriar-se dos saberes inerentes à sua profissão,
uma vez que é impossível ensinar algo (ou conteúdo) com o qual não se está familiarizado.
Assim, a questão da formação de professores foi e ainda é pauta atual, seja em face
dos maus resultados, como apontamos nas primeiras considerações, seja pela necessidade de
reformulação e renovação dos ciclos do conhecimento. Os resultados ruins mormente retratam
os problemas pelos quais a educação, no sentido mais amplo, vem passando no país. A falta
de valorização dos cursos de licenciatura é outro fator preocupante, tornando-se ímpar a
renovação dos currículos desses cursos, como também já apontado nesse trabalho. É preciso
mesclar a visão humanista com a muito urgente e necessária, prática dos conteúdos. O
professor precisa dominar o conhecimento de cada área disciplinar para poder ensinar
eficazmente ao aluno.
Gatti (2013, p. 54), ressalta que os professores são “profissionais detentores de ideias e
práticas educativas fecundas, ou seja, preparados para a ação docente com consciência,
conhecimento e instrumentos”. Ainda conforme a autora, um enorme desafio com o qual os
alunos dos cursos de licenciatura tem de lidar é certamente o exercício da práxis. Essa
dificuldade é um aspecto a ser superado durante a vida acadêmica do aluno, do contrário, se
refletirá na sua prática pedagógica como professor. Não é só frequentando um curso de
graduação que um indivíduo se torna profissional. É, sobretudo, comprometendo-se
profundamente como construtor de uma práxis que o profissional se forma.
Por fim, é oportuno considerar que não só a formação inicial deva ser responsabilizada
pela formação em matemática, ciências e demais áreas específicas de alçada do professor dos
anos iniciais, mas, é necessário ações de extensão, programas consistentes de formação
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continuada que dê conta de “oxigenar” a prática, por vezes, saturada do professor da educação
básica. Em ambos os casos, a universidade deve ter papel ativo, na perspectiva de cumprir,
antes de tudo, com a sua função social de locus de formação, fornecendo elementos para
transformação da realidade e/ou comunidade na qual está inserida.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DESAFIOS PARA A INTERAÇÃO
ONLINE
Claudia Lucia Landgraf-Valerio (PPGEN/IFMT) – claudia.valerio@cba.ifmt.edu.br

Resumo:
Com o avanço da tecnologia, o surgimento de espaços interativos online está cada vez mais presente no
cotidiano das pessoas. Com a escola não poderia ser diferente. Verificamos distintos softwares usados na
educação com o propósito de facilitar a interação da comunidade escolar, entretanto ainda não é muito
expressivo o número de estudos que contemplem essa temática. Considerando esse contexto, nossa proposta visa
discutir os desafios da interação entre professores e alunos via Q-Acadêmico no IFMT. Para sustentar nossas
discussões, partimos das premissas de formação de professores de Nóvoa (2007) e Paris et all (1984) e dos
estudos de formação de professores para contexto digital de Coscarelli (2007) e Xavier (2003). A metodologia,
de caráter qualitativo, contou com duas fases: na primeira aplicamos um questionário, com questões abertas e
fechadas, em professores e alunos, sobre o uso das ferramentas Mensagem e Material de Aula do Q-Acadêmico,
e, na segunda, procedemos à análise dos resultados coletados. Esperamos, com esse estudo, tecer o perfil de
interação efetivado entre docentes e discentes e verificar os desafios de uso dessas ferramentas do Q-Acadêmico,
contribuindo, assim, para que a comunidade escolar do IFMT se aproprie dos recursos disponíveis neste
ambiente, aprimorando o processo de ensino-aprendizagem no IFMT.
Palavras-chave: Interação. Q-Acadêmico. Ensino-aprendizagem..

1.Introdução

O homem, desde o seu nascimento, está inserido em um meio social, a família, e
estabelece relações com o outro pela linguagem. Assim, como ser histórico e social, constituise em sua interação com o outro nas mais diferentes esferas, dentre elas a escola.
(VYGOTSKY, 1978). O surgimento da Internet modificou e ampliou a relação entre as
pessoas, apresentando novas possibilidades com o uso desse canal interativo.
Nesse sentido, a maneira de agir, pensar e de interagir de todos, empresas, governos,
instituições públicas e privadas foi alterada, evidenciando uma diversidade de oportunidades
na utilização desse novo canal de comunicação. Sob essa ótica, o processo de interação nas
escolas também sofreu mudanças, transformando o espaço escolar e promovendo novas
formas de comunicação/interação.
Dentre essas novas formas de interação, destacamos as efetivadas no Instituto Federal
de Ciência e Educação de Mato Grosso (IFMT) via o software de gestão acadêmica - QAcadêmico - desenvolvido pela empresa Qualidata Soluções em Informática Ltda. Entretanto
e, diante da demanda de cursos oferecidos pelo IFMT e do número de pessoas envolvidas
nesse processo, perguntamo-nos se a interação feita no IFMT mediada pelo Q-Acadêmico tem
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conseguido dar maior publicidade aos resultados, históricos de aluno, além de oportunizar aos
educadores poderem, via Q-Acadêmico, disponibilizar informações para seus alunos? Para
responder a esses questionamentos nos propomos a desenvolvemos esta pesquisa, com o
intuito de tecer um perfil de uso e de interação entre os atores (educadores e alunos)
envolvidos no processo de comunicação com uso do Q-Acadêmico.
Nessa plataforma, há disponíveis vários recursos e considerando as possibilidades de
interação via Q-Acadêmico de docentes e discentes, destacamos, para esse estudo, as
ferramentas Material de Aula e Mensagem pela fragilidade aparente em seu uso, situação que
nos levou a propor esta pesquisa.
As perguntas tiveram como foco o conhecimento, por parte dos envolvidos, dessas
ferramentas disponibilizadas pelo Q-Acadêmico, além de verificar quais são as outras que são
utilizadas para interação de educadores com seus alunos, buscando, assim, conhecer as
dificuldades e as possibilidades de interação no cotidiano escolar. Os resultados obtidos com
essa pesquisa mostram os pontos que precisam ser reorganizados e reajustados para garantir
interação com os usuários.

2.Fundamentação teórica

A concepção de formação de professores aqui adotada segue os preceitos do professor
reflexivo de Nóvoa (2007), com uma proposta de formação desenvolvida em serviço,
reflexiva e processual, que não busca um produto pronto, mas a criação de um movimento
cuja dinâmica se estabelece quando refletimos na ação e sobre a ação. Nessa perspectiva, os
docentes em formação têm a oportunidade de vivenciar diferentes propostas pedagógicas,
inclusive com uso de tecnologias, de transpô-la para a prática pedagógica, de socializar os
resultados obtidos com os alunos e de refletir sobre os seus próprios resultados e os de seus
colegas de estudo, realimentando a formação de cada professor do grupo.
Sendo assim, não se trata de uma formação com o objetivo de efetivar uma prática
somente no futuro, mas também no presente, para a ação imediata do educador. Trata-se de
uma concepção de formação de professores, que subsidia as discussões sobre a inclusão
digital de professores em formação.
A profissionalização do educador está em constante construção e transformação e, de
acordo com Nóvoa (2007), esse é um processo que se constitui de Adesão, Ação e
Autoconsciência (AAA). O autor fez um estudo da profissionalização docente com base em
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algumas reflexões sobre as escolhas profissionais e a interferência das características pessoais
do profissional sobre as suas ações pedagógicas. Ao destacar a importância de se considerar
os três AAA que sustentam esse processo de profissionalização, o autor explica que a Adesão
acontece quando o professor adere a determinados valores e princípios, a Ação efetiva-se
quando o educador faz escolhas profissionais que norteiam todo o seu trabalho e a
Autoconsciência desenvolve-se por meio do processo de reflexão, o que leva a mudanças
pedagógicas. Desse modo, tudo se decide por meio do pensamento reflexivo do professor
sobre a sua própria ação, que vai promover mudanças e inovações pedagógicas.
Essa postura reflexiva requer do educador uma capacidade de metacognição constante
que, de acordo com Paris et all (1984), consolida-se em três formas de conhecimento:
declarativo (aquele que o educador assume ter); procedimental (sobre o processo pedagógico)
e condicional (construído na interação com o outro e que define quando agir). Ao
ponderarmos sobre esses conhecimentos no processo de formação de professores, retomamos
o perfil do profissional reflexivo, que compreende sua prática e apropria-se de sua posição
como sujeito de seu fazer pedagógico.
Paralelo a esse processo de reflexão sobre sua prática pedagógica há a inserção das
tecnologias como instrumento de apoio a suas atividades profissionais cotidianas. Desta
forma, o educador, assim como seu aluno, encontra-se em um constante processo de
letramento digital e, de acordo com Coscarelli (2007), momentos de formação dos professores
são necessários para que a informática se instaure como tecnologia educacional.
Nessa mesma esteira do letramento digital docente, Xavier (2003) explicita que o
educador não precisa ser um “expert” em computação, porém necessita saber buscar
informação e saber usar esses conhecimentos com eficiência em suas atividades pedagógicas.
Desta forma, para que o letramento digital, de educadores e de discentes, possa ser
implementado na escola, não se pode ignorar a necessidade de uma formação que ultrapasse o
mero uso técnico das tecnologias de informação e comunicação. Com essa apropriação do uso
das tecnologias disponíveis na escola, tanto o trabalho pedagógico quanto a interação entre
professores e alunos mediado pela tecnologia, promoverá efetivamente um processo de ensino
e aprendizagem de qualidade.

3.Metodologia
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Esta pesquisa apresenta um caráter qualitativo. De acordo com (SCHMIDT-GODOY,
1995) existem três tipos de pesquisa qualitativa: o Estudo de caso; a Etnografia e a Pesquisa
Documental. Dos três tipos explicitados, utilizamos o Estudo de Caso, descrevendo e
avaliando, através dos resultados obtidos, os desafios e as possibilidades de interação entre
professores e alunos do IFMT via Q-Acadêmico.
Como sujeito de pesquisa, contamos com a colaboração de dez educadores, sendo dois
de cada Departamento e quarenta discentes, sendo dez de cada Departamento do IFMT
Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme quadro abaixo:

Quadro 1 – Sujeitos de pesquisa
DEPARTAMENTO
EDUCADORES
DABC – ÁREA DE BASE COMUM
02
DACC – ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
02
DAEE – ÁREA DE ELETRO-ELETRÔNICA
02
DAI – ÁREA DE INFORMÁTICA
02
DAS – ÁREA DE SERVIÇOS
02
TOTAL
10
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora

ALUNOS
10
10
10
10
40

Para o desenvolvimento da pesquisa optamos por duas fases: na primeira, aplicamos um
questionário com questões fechadas e aberta tanto em educadores quanto nos alunos e, na
segunda, procedemos à análise dos resultados coletados. Os questionários aplicados aos
docentes foram elaborados pela ferramenta Formulários Google e distribuídos para o email de
todos os docentes do Campus. Já com relação aos alunos, a aplicação do questionário
aconteceu de forma presencial no Campus, com alunos de diferentes cursos de Ensino Médio
Integrado.
Buscamos compreender como a interação com o uso das ferramentas Material de Aula e
Mensagem do Q-Acadêmico e, quando não são utilizadas, quais são as justificativas e outros
recursos empregados para promover a comunicação de educadores e alunos.

4.Análise dos resultados

Atualmente, o Q-Acadêmico dispõe de ferramentas para auxiliar a interação aluno e
educador, porém ainda pouco utilizadas. Veremos, a seguir, o que pensam educadores e
alunos sobre o processo de interação via as ferramentas Mensagem e Material de Aluno.
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Inicialmente, buscamos traçar o perfil dos educadores participantes da pesquisa por
Departamento. Observamos que houve participação semelhantes nos departamentos do
Campus, conforme apresentado no gráfico 1:
Gráfico 1 – Qual é o departamento de sua lotação no IFMT - Campus Cuiabá?

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora

Em seguida, procuramos saber se os educadores têm conhecimento sobre as ferramentas
Material de Aula ou Mensagem do Q-Acadêmico.
Gráfico 2 – Você conhece a ferramenta Material de Aula ou Mensagem do Q-Acadêmico?

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora

Além do resultado apresentado no gráfico 2, verificamos que para os educadores o
desconhecimento e a falta de rotina na utilização destas ferramentas geram o afastamento do
Q-Acadêmico para este fim:
“Não utilizo porque esqueço dessas ferramentas, acho mais usual usar pastas na nuvem para
compartilhar material com os alunos. Mas vou tentar utiliza-las” (Professor DABC);
“Não uso por não ter conhecimento e desconhecer a ferramenta” (Professor DAS);
“ Primeiramente, nem sempre o Q-Academico está online - por diversas vezes ele ficou
indisponível. Assim sendo, prefiro usar o email institucional para o atendimento aos alunos
(recebimento e correção de atividades), bem como envio de material didático” (Professor DACC)
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“Falta de familiaridade com o ambiente do software.” (Professor DAI)

Considerando o pouco uso destas ferramentas, averiguamos quais são efetivamente
utilizadas pelos educadores para envio de material de estudo para os alunos.

Gráfico 3 – Qual ou quais das ferramentas abaixo você utiliza para o envio de materiais utilizados em sala
de aula?

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora

Avaliando os resultados do gráfico 3, constatamos que o e-mail é a ferramenta mais
utilizada pelos educadores. Constatamos que, para os educadores dos diferentes
Departamentos, o limite no tamanho do arquivo, o layout da página, a falta de treinamento e o
reconhecimento e a disposição por parte dos alunos para uso do Q-Acadêmico apresentam-se
como complicadores para seu uso:
“Pouco espaço para envio de material didático, que, no meu caso, há necessidade de envios de
arquivos mais robustos. Em relação, as mensagens, tentei utilizá-las algumas vezes, mas talvez por não
ser muito usual entre a comunidade escolar acabei deixando de lado” (Professor DAEE)
“A interface não amigável, pouco espaço de memória, indisposição dos alunos em usá-lo, falta
de conhecimento de detalhes na utilização, nunca nos deram um treinamento adequado" (Professor
DAI)
“Não uso muito por serem limitadas e não terem os recursos da plataforma Moodle, como envio
de tarefas na forma de arquivos, por parte dos alunos” (Professor DACC)
“Quando comecei a trabalhar no campus Cuiabá (2013), usei o recurso do Material de Aula,
mas os alunos não acompanhavam. Percebi que usam um e-mail de turma e se comunicam mais por
ele, e aderi a este recurso” (Professor DABC)

Para os professores, estes são os fatores que comprometem o bom uso do Q-Acadêmico,
promovendo o uso frequente de outras formas de interação como o e-mail de turma e de
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outras plataformas de ensino como o Moodle e AulaLegal.net que são ferramentas nas quais o
educador disponibiliza os materiais podendo ser organizados em pastas ou facilitando uma
boa interface para o aluno.
A dificuldade de alguns alunos em ter acesso à internet, para alguns professores, pode
comprometer o seu trabalho pedagógico:
“Acho mais prático as formas que utilizo (pen-drive), pois, nem todos os alunos tem acesso a
internet, mesmo nos dias atuais” (Professor DAS)

Nesse contexto, a utilização do pen-drive apresentou-se como alternativa para algumas
situações por ser uma forma segura e rápida de compartilhar os documentos utilizados em sala
de aula.
É notório que por falta de conhecimento sobre as ferramentas citadas o educador fica
impossibilitado de usá-las corretamente. Isto se deve à falta de uma formação continua
considerando que não são todos que tem uma boa integração com espaços online. Esse
contexto acaba promovendo o uso de outras ferramentas por parte dos próprios educadores,
contribuindo para que o aluno busque se adaptar a essa utilização.
Para Nóvoa (2007), o professor reflexivo compreende sua condição e procura melhorála. Assim, podemos constatar que os educadores, sujeitos desta pesquisa, encontram-se no
processo de Adesão pois ele adere a determinados valores e princípios, no caso a algumas
ferramentas disponibilizadas online, mas ainda não superaram a etapa da Ação uma vez que
fazem escolhas que norteiam todo o seu trabalho, mas suas escolhas são feitas a partir de um
lugar seguro, limitando-se a usar os recursos que conhecem, sem explorar novas alternativas
como as ferramentas Material de Aula e Mensagem do Q-Acadêmico.
Para que o uso destas ferramentas se torne parte do seu cotidiano pedagógico, uma
postura metacognitiva (PARIS et all, 1984) se faz necessária pois é partir de reflexão da sua
prática e dos recursos disponíveis que o processo de letramento digital se consolidará.
Na análise dos resultados obtidos, a partir dos elementos fornecidos pelos alunos,
pudemos observar proximidades com relação a postura de educadores frente ao sistema.
Quando os discentes são questionados sobre o conhecimento das ferramentas, encontramos o
seguinte resultado:
Gráfico 4 – Você conhece a ferramenta Mensagem ou Material de Aula do Q-Acadêmico?
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Fonte: Elaborado pela Pesquisadora

No gráfico 4 percebe-se que 50% dos alunos entrevistados na pesquisa não conhecem
nem a ferramenta Material de Aula e nem a ferramenta Mensagem e 45% deles conhecem as
duas ferramentas. Não há porcentagem de alunos que conhecem somente a ferramenta
Mensagem e apenas 5% conhecem somente a ferramenta Material de Aula.
Diante disso, verificamos quais as ferramentas os alunos utilizam do Q-Acadêmico. Os
resultados são apresentados no gráfico 5:
Gráfico 5 – Quais são as ferramentas que você utiliza no Q-Acadêmico?

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora

Ao observar o gráfico 5 é possível perceber que grande parte dos alunos (55%) utilizam
a ferramenta Diário e menor grupo (35%) utilizam outras, 35% utilizam outras ferramentas.
Quanto as ferramentas foco desta pesquisa, apenas 7% utilizam o recurso de Material de Aula
e 3% dos alunos entrevistados utilizam a ferramenta Mensagem.
É possível compreender que a maioria dos alunos utiliza o diário, pois é a ferramenta
que usam para ver as notas. A comunicação não ocorre diretamente por meio desta opção
visto que ela não serve para uma troca de materiais ou mensagens pois, para os alunos, ela é
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somente para a visualização das notas de provas, conceito de todos os bimestres, número de
faltas e percentual de presença. Assim, a interação se efetiva de forma parcial quando
considerado o Q-Acadêmico.
Ao serem questionados sobre o uso das ferramentas verificamos o seguinte resultado:
Gráfico 6 – Você utiliza as ferramentas Mensagem ou Material de Aula do Q-Acadêmico?

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora

Comparando os resultados dos gráficos 4 e 6, observamos que, apesar de parte dos
alunos entrevistados (45%) conhecerem as duas ferramentas, apenas 5% utilizam a ferramenta
Mensagem e 5% a ferramenta Material de Aula. Uma maioria significativa (80%) não utiliza
nenhuma das duas ferramentas enquanto apenas 10% dos estudantes usam somente Material
de Aula e 5% utilizam somente Mensagem. Ao examinarmos quais a ferramentas são
utilizadas para troca de materiais e informações, temos:
Gráfico 7 – Para troca de materiais e informações, que outras ferramentas você utiliza?

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora

Como evidenciado no gráfico 7, o e-mail é a ferramenta mais utilizada para troca de
dados entre os professores e os alunos, em seguida com 17% vem o Edmodo. Assim como
10% dos entrevistados utilizam o Aulalegal.net. Empatados com 7% vem Moodle e a opção
outras ferramentas que, segundo os entrevistados, se concretiza no uso do pen-drive.
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Para que os discentes façam uso das ferramentas Material de aula e Mensagem é
necessário que os educadores a utilizem no processo de interação com seus alunos. Para
Coscarelli (2007), o professor precisa estar disposto a mudanças para que ela se efetive em
seu cotidiano escolar. Neste sentido, Xavier (2003) expõe que o professor não precisa
conhecer profundamente a internet e seus recursos, mas precisa conhecer o suficiente para
utilizar o que tem disponível a seu favor.
Diante do exposto, salientamos a necessidade de uma formação contínua que possibilite
ao educador conhecer os recursos disponíveis no Q-Academico para, numa postura reflexiva,
verificar o uso produtivo das ferramentas Mensagem e Material de Aula durante o processo
pedagógico com seus alunos

5.Considerações finais

O que se pode avaliar, de modo geral, é que a interação virtual entre educadores e
alunos ainda não ocorre a contento, pois há uma grande da parcela de educadores que
apontam insatisfação na utilização das ferramentas Material de Aula e Mensagem disponíveis
pelo Q-Acadêmico no IFMT.
A partir dos questionários aplicados nesta pesquisa, observamos que é necessário o
aprofundamento de estudos sobre essas importantes ferramentas, que talvez não esteja sendo
utilizada da melhor forma por questões de falta de conhecimento dos usuários e das limitações
do próprio sistema.
Todos os problemas apresentados pelos educadores prejudicam o uso dessas
ferramentas. Por outro lado, não se pode ignorar que alguns professores não têm familiaridade
com ambientes virtuais, não estimulando o uso entre os estudantes. Uma nova etapa de
formação continuada, tanto para inclusão digital quanto para o uso das ferramentas de
interação do Q-Acadêmico, apresenta-se como uma necessidade para educadores e para os
próprios alunos que, de acordo com os professores, preferem utilizar outros recursos.
Após a análise do material coletado com os alunos, é possível perceber que a interação
entre o professor e o aluno por meio do Q-Acadêmico é pouco expressiva. Constatamos que a
ferramenta mais utilizada para troca de matérias é o e-mail, pois de acordo com os alunos,
esta é uma forma mais eficiente de comunicação. Sendo assim, para grande parte dos
discentes o Q-Acadêmico serve apenas para ver as notas. Dessa forma, constatamos que
ambos, professores e alunos, preferem não utilizar o Q-Acadêmico ora por não gostarem do
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site, ora por achá-lo ineficiente ou por não o conhecerem como seria necessário para efetivar a
interação por via desta plataforma digital.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS
EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS
Kátia Auxiliadora de Arruda Pinto - PPGen/IFMT – katia.arruda@uol.com.br
Cláudia Lucia Landgraf Valério – Drª. PPGen/IFMT – claudia.valerio@cba.ifmt.edu.br

Resumo:
No percurso como formadora do CEFAPRO - (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da
Educação Básica) - verificamos a importância da Formação Contínua dos profissionais da educação por
contribuir para fundamentar as propostas em orientações, aprimoramento do fazer pedagógico do professor,
suprindo a necessidade do desenvolvimento desse profissional em relação aos saberes científico-pedagógicos,
em detrimento as suas práticas. Nesse cenário, nosso objetivo é refletir sobre a formação de professores a partir
dos resultados de algumas experiências vivenciadas durante as Intervenções Pedagógicas que correspondem as
práticas realizadas pelos professores em suas salas de aula para sanar dificuldades evidenciadas em seu
cotidiano. Referenciaremos Vasconcelos (1992) por abordar o conhecimento como mudança de paradigma
pedagógico, ou seja, ao invés de disponibilizar o raciocínio pronto, de fazer para/pelo aluno, o professor passa a
ser o mediador da relação educando-objeto. E nesse desenvolvimento profissional Marcelo (2009) define a
identidade profissional do professor a maneira de definir a si e outros. Apresentaremos algumas experiências
realizadas pelos professores durante as intervenções pedagógicas e que se destacaram por seus resultados
significativos. Esses trabalhos de intervenção, por seu resultado positivo, foram evidenciados em um Seminário
realizado no CEFAPRO com as escolas da rede estadual de educação. Acreditamos que, com esse trabalho,
traremos à baila questões importantes sobre o processo de formação de professores no estado de Mato Grosso.
Palavras chaves: Formação contínua. Identidade profissional. Intervenções.

1 – INTRODUÇÃO

O século XXI tem exigido dos professores maior comprometimento em relação ao
conhecimento e ao saber por serem elementos legitimadores da profissão docente. É preciso
acompanhar a rapidez com que esses conhecimentos são inseridos no contexto social e saber
como as transformações vem ocorrendo a todo momento no meio social e no contexto escolar.
A construção profissional desenvolvida no dia a dia do professor inclui, além das
experiências vivenciadas por ele no decorrer de suas práticas pedagógicas, a da sua formação
contínua que proporcionará maior criatividade permitindo a possibilidade em fazer análise
reflexiva de suas práticas e de suas teorias para entender as novas realidades que se
apresentam em cada descoberta em nossa sociedade. Esse desenvolvimento profissional do
professor, decorrente do conhecimento e do saber, permitirão a melhoria de suas práticas e do
seu crescimento profissional, oportunizando encontrar metas que poderão ser sistematizadas e
efetivadas em sala e fora dela.
As mudanças decorrentes das reflexões realizadas no coletivo da formação
desenvolvida nas unidades escolares, podem fundamentar as transformações da profissão
docente, e está relacionada a identidade profissional do professor, pois, a identidade do
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professor não é algo fixo, só de um único profissional, mas, sim é um fenômeno relacional,
segundo Marcelo (2009).
Portanto, o desenvolvimento profissional do professor está sempre em processo
evolutivo, constituindo-se por experiências vivenciadas ao longo da vida e que não depende
somente do seu fazer pedagógico, mas, sobretudo de sua relação com mundo e das
transformações que mudam suas realidades em novas realidades sociais, políticas e
cognitivas.
2 – DESENVOLVIMENTO

A identidade profissional, para Marcelo (2009), ocorre de maneira subjetiva e é
determinada de acordo com a interpretação de cada professor por se enquadrar em contextos
diferenciados. Sua construção se dá mediante as novas realidades que surgem no âmbito
familiar, religioso, sexual, laboral, etc. Ensinar é um processo no qual os professores devem
acompanhar as mudanças sociais, política, cultural e educacional, entendendo criticamente
seu fazer pedagógico na sociedade e a inter-relação que existe entre o contexto social com sua
prática pedagógica.
Por isso, a importância da formação contínua na escola, como afirma Garcia (1999,
p.22), por favorecer questões de investigação e de propostas teóricas e práticas nos quais os
professores se implicam, e que lhes permitem intervir profissionalmente no desenvolvimento
do seu ensino, do currículo e na escola.
E, para obter resultados positivos para a comunidade escolar, a formação contínua
precisa enxergar as crenças dos professores, pois, as crenças são proposições, premissas que
as pessoas têm sobre aquilo que consideram verdadeiro. E as experiências que cada
profissional desenvolvem, interferem em suas propostas educativas e nas experiências, que
podem ser pessoais, experiências baseadas em conhecimentos formais, e escolares de sala de
aula como afirma Marcelo (2009), contribuindo para construir uma ideia sobre o que vem a
ser ensinado e o que compete o trabalho do professor. Devemos ressaltar que todas as
experiências vivenciadas, configuram-se na identidade profissional seja pelos aspectos sociais
ou cognitivos.
Por meio das intervenções pedagógicas, os professores podem encontrar maneiras
diferenciadas de planejar projetos que nortearão propostas fundamentadas na realidade
diagnosticada por meio das avaliações internas ou externas realizadas nas escolas. As
intervenções pedagógicas possibilitarão ao professor reconhecer suas fragilidades, revendo
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seu planejamento de ensino, articulando-se em prol da deficiência encontrada pelo
diagnóstico realizado e, principalmente, refletindo sobre seu fazer pedagógico, suas crenças e
em sua proposta enquanto professor constituído de identidade profissional.
No seminário de intervenções pedagógicas realizada no CEFAPRO (Centro de Formação
e Aperfeiçoamento da Educação Básica) foram apresentadas propostas interventivas com o
intuito de socializar as iniciativas dos professores no decorrer do ano de 2018, com o objetivo
compartilhar as múltiplas maneiras de sanar grandes dificuldades na proficiência em leitura,
escrita e na resolução de problemas.
O seminário teve a participação de várias escolas públicas estaduais, referenciadas como
Polo 05, e tiveram como foco projetos interventivos voltados para aproximar o aluno dos
objetos de conhecimentos e evidenciar atividades significativas para a aquisição da leitura e
escrita. Uma das propostas interventivas era alfabetizar alguns alunos que não conseguiam
realizar a leitura e escrita e estavam no 5º ano do Ensino Fundamental. A referida escola
contou com participação da gestão e de outros professores de outras áreas de conhecimento,
não somente pedagogos. Foi um projeto significativo porque muitos alunos tiveram a chance
de serem alfabetizados e inclusos no processo do ensino-aprendizagem.
Os professores usaram vários recursos para desenvolverem as habilidades e
competências dos alunos com dificuldades, entretanto, o que mais se destacou foram as
estratégias para formalizar o conhecimento das letras e a memorização das sílabas, já que,
muitos não eram alfabetizados. Algumas estratégias com abordagens lúdicas conduziam
esses alunos ao prazer de aprender e de conhecer: bingo de letras iniciais, troca de letra, caça
rima, quem escreve sou eu, mais uma, bingo dos sons iniciais, batalhas de palavras, recorte e
colagem de figuras com nomes, alfabetos moveis, ficha de leituras, gravuras, auto ditado,
quebra cabeça. Jogos: tapetinho com materiais dourados e apreciar textos literários. Ler por si
mesmo em diferentes gêneros.
Tivemos, também, a participação de uma escola do Ensino Médio com o projeto de
intervenção “Casa Sustentável”. Esse projeto permitiu interligar a leitura e escrita levando em
consideração a teoria à prática através de conceitos simples: Reaproveitamento das Fontes
Naturais - como “Águas da Chuva” e o conceito e aplicabilidade de “Placas Solares”.
Também foram explorados conceitos sobre o uso de área verde em telhado para a
regularização de temperatura interna, arquitetura planejada que melhore luminosidade e
ventilação. Para registro, os alunos realizarem portfólio e construíram, juntos aos professores
envolvidos, a resolução de problemas e as operações matemáticas.
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Em outros, foram desenvolvidas temáticas de acordo com os conteúdos trabalhados em
sala de aula, objetivando ampliar o conhecimento do aluno por meio da prática de pesquisa e
do incentivo à leitura e escrita. Um desses projetos teve como tema “A Educação e a Arte de
Tornar o Homem Ético: Música Clássica, e Erudita, Regional. Popular, Poesia com Leitura”.
A musicalidade desenvolvida na escola durante o seu desenvolvimento suscitou o interesse de
alguns alunos a participarem da proposta e muitos alunos se descobriam aptos a expressar
suas habilidades e dons musicais ao público escolar.
O desenvolvimento da leitura esteve presente em vários projetos dentre eles um que teve
grande aceitação interventiva por parte dos alunos e que os professores envolvidos tiveram a
chance de sanar algumas dificuldades cognitivas foi o projeto “Poemas” em que os
professores de língua espanhola e professores de outras disciplinas elaboraram, juntos, várias
atividades significativas que foram evidenciadas na construção da leitura, na interpretação
contemplando tanto alunos do Ensino Fundamental como os alunos do Ensino Médio. Esse
projeto foi finalizado com a confecção de um livro com poemas escritos pelos alunos e
exposto a comunidade escolar.
Em um outro grupo de trabalhos com o tema “Meio Ambiente” os professores da
Química, Biologia, Geografia, Matemática, História, Sociologia e Filosofia, Unidocência,
sensibilizaram a comunidade estudantil em geral da necessidade de práticas conservacionistas
na rotina diária da limpeza da escola, interpretar textos verbais e produzir textos narrativos.
Para finalização da proposta foi desenvolvida a ação de “Prática de Limpeza” e “Coleta do
Lixo” nos arredores da Escola e Aula de Campo na Salgadeira – Chapada dos Guimarães MT.

A evolução deste trabalho foi essencial para que os componentes do grupo

desenvolvessem as suas estratégias de trabalho e conservação do meio ambiente.
Uma proposta, também bastante significativa, foi exposta por um grupo de professores
de Ciências ao abordaram o tema: PEDOFILIA. Todos os envolvidos construíram o
conhecimento sobre o significado do termo e suas consequências com debates, desenhos,
apresentação de Slides, noções de prevenção e, para finalizar, a apresentação do filme “O
Silêncio de Lara”. Juntos ao 1º Ano do Ensino Médio produziram um Vídeo com entrevista
no Pátio na escola sobre o tema “Pedofilia” com apoio de outros alunos da unidade escolar.
Todos esses projetos de intervenções propiciaram a socialização no Seminário por
apontarem as experiências de professores na construção de conhecimento e de saberes. Um
diálogo colaborativo necessário em que evidenciaram os processos que foram inseridos os
contextos para construírem uma aprendizagem mais real e mais acessível.
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3 – CONCLUSÃO

A socialização por meio do Seminário das Intervenções Pedagógicas realizada no
CEFAPRO - (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Professores de Educação Básica)
propiciou aos envolvidos maiores entrosamentos sobre as propostas que foram inseridas em
suas práticas pedagógicas para a realização das intervenções. Por meio dos diagnósticos
evidenciados nas unidades escolares e pelas análises realizadas, as intervenções retrataram as
diversas maneiras de encontrar soluções para as dificuldades de aprendizagens.
O professor, nesse processo de construir propostas interventivas com intuito de sanar as
dificuldades em sua sala de aula, buscou mediar a realidade encontrada em seus
conhecimentos e saberes, e ao serem compartilhadas entre seus pares possibilitou a construção
um aprendizado inovado e apropriado a realidade daquele aluno naquele momento de
dificuldade.
Ao realizar as intervenções, o professor perpassa por diversos momentos de construção e
de múltiplas interferências na sua realidade em relação a do aluno, e no Seminário foi
evidenciado que o seu fazer pedagógico está interligado não somente a aplicação do conteúdo,
mas, sobretudo, a sua articulação com o mundo atual, ou seja, não se pode construir
conhecimentos sem antes rever, refazer e refletir sobre suas crenças, suas intencionalidades
frente a realidade dos alunos.
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Resumo:
Esta pesquisa em andamento objetiva analisar as práticas de alfabetização e letramento crítico de professores
alfabetizadores da Educação de Jovens e Adultos em 3 (três) escolas no município de Cáceres/MT, a
metodologia adotada pauta na abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa são: 01 (um) professor que atua na
alfabetização de Jovens e Adultos em cada uma das unidades escolares pesquisadas totalizando, 3 (três)
professores); 03 (três) coordenadores pedagógicos, sendo um de cada unidade escolar pesquisada. Bem como,
tem por objetivo investigar como se dá o processo de formação dos professores da Educação de Jovens e Adultos
nestas unidades escolares e observar/relatar as narrativas das histórias de leituras dos sujeitos envolvidos.
Considerando que, a questão do letramento no Brasil, avançou mais de duas décadas na pesquisa na área da
educação e linguagem, a problematização versa sobre a compreensão dos professores sobre o que vem a ser
letramento crítico. Como estes profissionais da educação compreendem o processo de letramento crítico no
processo de alfabetização de jovens e adultos. Como esses professores desenvolvem suas práticas pedagógicas
no intuito de promover a autonomia desses alunos de EJA por meio da alfabetização e letramento crítico e quais
as suas práticas pedagógicas de educação libertária em leitura crítica na formação dos professores. Para a
realização desta investigação, inicialmente foi realizado um aprofundamento teórico acerca do tema, sendo este
artigo, resultado dessas reflexões.
Palavras-chave: Formação. Educação de Jovens e Adultos. Práticas Pedagógicas. Letramento Crítico.
Alfabetização.

1 Primeiras palavras
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade amparada por lei e voltada
para pessoas que não tiveram por diversos motivos o acesso ao ensino regular na idade
adequada, e ao (re)começar os seus estudos, o aluno de EJA tem gana em aprender a ler e
escrever, mas também tem como propósito inserir-se na sociedade, buscando um melhor
emprego, acesso as novas tecnologias entre outros.
O Brasil possui altos índices de analfabetismo, ao longo dos tempos diferentes programas
e projetos foram desenvolvidos para diminuir esses índices, obtendo resultados nos dias atuais
pouco significativos, tanto que os dados sobre o analfabetismo ainda são alarmantes. Essa
triste realidade brasileira, que assola inclusive o munícipio de Cáceres/MT, deve-se, no
passado, à falta de oportunidades causadas, sobretudo pela desigualdade socioeconômica,
reforçada pela ausência de leis que garantiam os direitos da criança e do adolescente.
Durante muito tempo pensava-se que, ser alfabetizado era conhecer o código
linguístico, ou seja, conhecer as letras do alfabeto. Recentemente, sabe-se que, embora seja
necessário, o conhecimento das letras não é suficiente para ser competente no uso da língua
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escrita e em seu uso sociocultural. A linguagem é um fenômeno social, estruturado de forma
dinâmica e coletiva e, portanto, a escrita também deve ser reconhecida do ponto de vista
cultural e social, fazendo-se presente em nossa vida desde os primeiros meses.
Atualmente, enfrentamos uma realidade escolar em que muitos alunos não são capazes
de compreenderem o que leem, não fazem uso social da leitura e da escrita. Contudo, através
das situações reais, é fundamental que os educadores tenham consciência do que é
alfabetização e o que é letramento e, assim, possam realizar melhor a sua prática pedagógica,
conseguindo diferenciar e utilizar de forma inovadora as várias metodologias, proporcionando
aos educandos uma aprendizagem significativa. Ademais, a ausência desta consciência e a
deficiência na formação dos professores é que continuam a formar novos alunos na
modalidade EJA, pois, na atualidade, muitos jovens estão se inscrevendo nesta modalidade de
ensino.
Nesse ínterim, é importante, que seja (re)pensado o conceito de educação para jovens
e adultos, pois vontade de ler e de aprender eles possuem, mas de uma maneira mais ampla,
característica de quem já tem experiência de vida, que necessita bem mais que a própria
escrita e leitura convencional, precisa acima de tudo ler as entrelinhas impostas pela
problemática de ser e estar plenamente exercendo a cidadania.
Portanto, este trabalho busca apresentar as primeiras reflexões teóricas sobre as
práticas pedagógicas na perspectiva do letramento crítico do(a) professor(a) alfabetizador(a)
da Educação de Jovens e Adultos. Assim, para compreendermos as práticas de leitura dos
professores na formação continuada das concepções em lócus, propomos compreender o que
vem a ser leitura histórica crítica para garantia de um letramento crítico.
Assim, utilizamos autores que discorrem sobre a formação de professores como Tardif
e ainda como significativa leitura teórica, dialogamos neste estudo, com estudiosos da
perspectiva da pedagogia crítica cujas ideias fomentam sobre a educação crítica, em que os
sujeitos são integrantes da educação, e que os alunos devem atingir uma consciência crítica
em sua fase educacional, precisam estar conscientes da realidade que os rodeiam. Defendem
ainda que o ser humano transforma o mundo através da utilização de instrumentos e a
linguagem torna-se o instrumento essencial para uma atuação transformadora. como: Paulo
Freire, Gadotti, Paiva, dentre outros, que discorrem sobre a educação libertadora,
humanizadora e crítica. Empregamos também autores que discutem sobre a leitura e o
letramento como Magda Soares, dentre outros.

2 A EJA como prática social emancipatória

3855

Embora o acesso à educação, na atualidade, seja razoavelmente fácil e gratuito, ainda
convivemos com uma parcela considerável de adultos que viveram em uma realidade
diferente da que crianças e jovens têm como natural. Ir à escola é algo corriqueiro e raramente
nos debruçamos sobre a ideia de que em algum momento histórico isso foi diferente, mas um
estudo um pouco mais atento, mostrará que esse percurso escolar foi longo, doloroso e
tortuoso para as gerações anteriores.
Soares (2003) afirma que o direito do jovem e do adulto de ter acesso de forma
gratuita à educação, de uma aprendizagem que possibilite realizar um ensino reparador, isso
vai além dos direitos civis. O indivíduo, ao ter acesso à educação, caminha por vias que o
possibilita conquistar maior igualdade dentro do espaço social. Assim, a liberdade e a
igualdade passam a ser pressupostos básicos do direito à educação para qualquer ser humano,
surge como um novo caminho para consumar de fato a sua emancipação.
A Educação de Jovens e Adultos surgiu como uma oportunidade a essas gerações, de
obter formação, conhecimento e como a chance de ler o mundo que o cerca de maneira
diferente, de olhos abertos e atentos para todas as particularidades que afetam sua vida, que
definem seus destinos.
A Educação de Jovens e Adultos começa no Brasil por volta do final do século XIX,
sendo pautada na luta pelos direitos humanos. Um dos fatores que potencializou essa
modalidade foi a vinda dos imigrantes, que representavam, junto com negros e os já nativos
brasileiros, a classe trabalhadora, que necessitavam se apropriar da língua nacional e também
lutar para que seus direitos fossem respeitados. (PILETTI; PILETTI, 1990).
Sob a máscara de erradicação do analfabetismo, diferentes projetos surgiram no decorrer
da história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a preocupação de fazer com que seus
alunos aprendessem a ler e escrever, sem uma preocupação maior com a formação do ser
humano. A importância da educação como instrumento ideológico poderoso é muito clara,
tanto para os que os detêm quanto para aqueles que pretendem disputá-lo.
Isso ocorre devido à importância dada à educação como instrumento de mudança social,
associado à luta política. E essa importância só pode ser encontrada em sociedades onde a
instrução popular não é generalizada, e o sistema educacional existente não absorveu a
demanda real e o potencial por educação elementar.
Esse fato se deu em razão do poder político se encarregar de determinar a política
educacional a ser seguida, os programas a serem promovidos ou estimulados e o conteúdo
ideológico dos mesmos. Para os que disputam o poder, a educação passou a ser um
importante instrumento somente quando as contradições dos sistemas, as crises, o clima de

3856

efervescência ideológica, chegaram a um ponto em que os programas educacionais pudessem
ser controlados por aqueles que se opõem a ordem vigente (PAIVA, 1987).

3 A educação para jovens e adultos na perspectiva da pedagogia crítica

Paulo Freire (1987) enfatiza o popular como sinônimo de oprimido, ou seja, daqueles
que estão excluídos dos usos e bens culturais vigentes e que vivem sem as condições
elementares para o exercício de sua cidadania, como a posse e uso dos bens materiais
produzidos socialmente. O autor destaca ainda que:

A libertação é um processo doloroso, pois depende do próprio indivíduo expulsar ou
não o opressor de dentro de si. O homem que nasce deste parto é um homem novo
que só é viável na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, que é a
libertação de todos. A superação da contradição é parto que traz ao mundo este
homem novo, não o opressor, não mais o oprimido, mas homem libertando-se
(FREIRE, 1987, p. 18).

Assim, quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora
sobre a qual elas devem incidir sua ação transformadora, tanto mais se inserem nela
criticamente. Freire assegura que há problema quando os oprimidos, que “hospedam” o
opressor em si, devem participar da elaboração, como seres duplos, inautênticos, da
pedagogia de sua libertação. O autor encontra uma saída para essa problemática assim:

Somente na medida em que se descubram “hospedeiros” do opressor poderão
contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam a
dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor, é impossível
fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é
um dos instrumentos para esta descoberta crítica – a dos oprimidos por si mesmos e
a dos opressores pelos oprimidos, como manifestações da desumanização (FREIRE,
1987, p. 20).

Dessa forma, o autor defende uma teoria crítica, que transforme de forma progressiva
a sociedade, e que a educação popular seja entendida como “espaço de mobilização,

3857

organização e capacitação das classes populares; capacitação científica e técnica [...] o
conhecimento do mundo é também feito através dessas práticas que inventamos” (FREIRE,
1989, p. 86).
Uma teoria de educação não deve negar o social, o objetivo, o concreto, o material,
nem acentuar apenas o desenvolvimento da consciência individual. Ao compreender o papel
da objetividade, deve-se, igualmente, estimular o desenvolvimento da dimensão individual.
O pensamento de Freire (2011), está na direção de que toda ação educativa deve ser
uma ação cultural que conduza a uma mudança moral e intelectual. Essa ação cultural iniciase na descoberta da razão que produz as estruturas materiais e simbólicas de dominação. Tal
descoberta perpassa pela crítica e pela busca de mudanças que conduzam os indivíduos à ação
de novos valores e padrões de relações racionalmente dialogais.
A educação deve procurar desenvolver a consciência e a criticidade, para que o ser
humano aprenda a escolher e a decidir, tornando-se livre em lugar de ser domesticado,
adaptado, como ainda se dá na educação vigente em vários países. Freire (2011), reflete sobre
quais os meios para proporcionar ao ser humano uma educação com consciência, e como
superar atitudes, mágicas ou ingênuas, diante de sua realidade. Nessa perspectiva de educação
entendemos que a ela se constrói através do diálogo, de debate, a partir das experiências
vivenciadas ao longo da vida, construindo e reconstruindo os conceitos que cada um traz
consigo nas diversas áreas.
Dentro do espaço educacional o entendimento do educador que se identifica com a
educação libertadora e progressista de Freire precisa comprometer-se com práticas que
reforcem essa teoria. Assim, a educação de jovens e adultos se torna um ato de libertação
através dessa transformação que acontece no educando ao se tornar um ser crítico, um agente
e participante dos acontecimentos do meio em que vive, se tornando um ser livre,
independente o que automaticamente favorecerá na sua busca pelos seus direito e também os
da comunidade (FREIRE, 2011).
Assim, a educação deve ser reconhecida como um conjunto de conhecimentos
compartilhado entre dois sujeitos pensantes que buscam os mesmos objetivos. Tornando essa
ação libertadora, pois é através desta que o homem se vê em constantes transformações
mediante os conhecimentos recebidos. E para que se cumpra esse papel, se faz necessário que
o educador conheça a natureza de seus educandos conheça as suas necessidades,
manifestações, sentimentos, que são tão importantes quanto os saberes específicos
(VASCONSELOS; BRITO. 2006).
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Como ajudá-lo a criar, se analfabeto? Como os conhecimentos sobre os sinais gráficos
pode ajudá-lo a inserir-se no mundo social? A resposta para estas questões parece estar num
método ativo, dialogal, crítico, na modificação do conteúdo programático da educação e no
uso de técnicas. Na educação do adulto, somente um método ativo, dialogal, participante,
poderia fazê-lo.
De acordo com o pensamento de Tardif (2002), que nos traz um significativo
apontamento teórico sobre a prática:

Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às
ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado
em sua experiência cotidiana com os alunos (TARDIF, 2002, p. 39).

A partir desses apontamentos podemos compreender que a cidadania plena nasce a
partir do reconhecimento das pessoas e dos cidadãos de seus direitos e deveres. Isso acontece
quando são possuidores de condições de criticidade e reflexão sobre sua condição e o seu
papel na sociedade. Nesse sentido, a educação desempenha um fator e a importância de que se
procure compreender a prática pedagógica a partir de toda complexidade que a envolve, tanto
no que diz respeito à própria atividade de ensinar quanto ao fato de que professor e aluno são
dois agentes, nessa dinâmica na construção do conhecimento são pessoas, com histórias,
memórias, trajetórias, expectativas e experiências singulares.

4 Alfabetização e letramento crítico na EJA

Para Magda Soares (2003), tradicional e consensualmente, considera-se que o acesso
ao mundo da escrita é incumbência e responsabilidade da escola e do processo que nela e por
ela se dá a escolarização. Em outras palavras, considera-se que é à escola e à escolarização
que cabem tanto à aprendizagem das habilidades básicas de leitura e de escrita, ou seja, a
alfabetização, quanto o desenvolvimento, para além dessa aprendizagem básica, das
habilidades, conhecimentos e atitudes necessários ao uso efetivo e competente da leitura e da
escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, ou seja, o letramento.
Na visão de Soares (2003, p. 38) “podemos atribuir uma multiplicidade de facetas
relacionadas com o fenômeno do alfabetismo”. Ela cita algumas perspectivas que privilegiam
ora a dimensão individual ora a social, na perspectiva histórica, antropológica, sociológica,
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psicolinguística, sociolinguística, linguística, discursiva, textual. Igualmente a feição
pedagógica e política, como se pode atestar:

[...]
Educacional ou Pedagógica – investigam as condições institucionais e
programáticas de promoção do alfabetismo, os processos metodológicos e
didáticos de introdução de crianças e adultos no mundo da escrita, as relações
entre o grau de alfabetismo de diferentes contextos familiares e o sucesso ou
fracasso na aprendizagem da língua escrita;
Política – analisa as condições de possibilidade de programas de promoção
do alfabetismo, que determinam objetivos e metas do alfabetismo, que
analisa ideologias subjacentes a programas e campanhas de alfabetização,
que estabelece e promove circuitos de difusão, distribuição e circulação da
escrita (SOARES, 2003, p. 39).

O que Soares (2003), constata que a alfabetização precisa necessariamente contar com
esses campos de conhecimento para dar conta de toda sua complexidade. A autora elucida
que:

Como o alfabetismo é um estado ou condição de uso das práticas sociais de
leitura e escrita, este ora se configura como dimensão social ora como
dimensão individual – atributo pessoal em que se focaliza a posse individual
de habilidades de leitura e escrita, afinal, ler é um processo de relacionamento
entre símbolos escritos e unidades sonoras, que culminam com um processo
de construção de interpretação de textos escritos. Por outro lado, a dimensão
social dá ênfase ao alfabetismo como fenômeno cultural – um conjunto de
atividades sociais que envolvem a língua escrita – e não é apenas um estado
ou condição pessoal, mas uma prática social que estabelece o que as pessoas
fazem com as habilidades e conhecimentos sobre a leitura e a escrita em
determinado contexto social, e quais valores estão aí imbricados (SOARES,
2003, p. 33).

Assim, a entrada da pessoa no mundo da escrita se dá pela aprendizagem de toda a
complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler e escrever. Além disso, seja na
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escola, seja fora dela, a pessoa precisa saber fazer uso e envolver-se nas atividades de leitura e
escrita. Vale dizer, para entrar no universo do letramento, é necessário apropriar-se do hábito
de buscar ler os mais diversos gêneros do discurso em lugares que puder ter acesso, como
frequentar bancas de revistas, livrarias, bibliotecas e, com esse convívio efetivo com a leitura,
apropriar-se do sistema de escrita e, consequentemente, ampliar seus níveis de letramento.
Em se tratando de Alfabetização, sobretudo da EJA, se faz necessária o exercício do
letramento crítico que engloba uma série de princípios educacionais para o desenvolvimento de
práticas discursivas de construção de sentidos. Pressupõe desenvolver estratégias para se falar
sobre reescrever e contestar textos da vida cotidiana. Todas as perspectivas do letramento

crítico, requerem uma abordagem ativa e desafiadora em relação à leitura e às práticas sociais.
O letramento crítico envolve análise e crítica da relação entre textos, linguagem, poder,
grupos sociais e práticas sociais, como afirma Motta (2008, p. 14):

O letramento crítico busca engajar o aluno em uma atividade crítica através da
linguagem, utilizando como estratégia o questionamento das relações de
poder, das representações presentes nos discursos e das implicações que isto
pode trazer para o indivíduo em sua vida e comunidade.

Portanto, compreende-se que leitor crítico é aquele que reflete sobre o que lê, questiona as
ideias apresentadas e se posiciona diante do que leu em um texto. Assim, ele transforma a
realidade a partir daquilo que foi conhecido e construído durante o processo da leitura.
Indubitavelmente, o letramento traz para o aluno da EJA, a possibilidade de
reinterpretar o mundo, analisar, comparar, elaborar e reelaborar. Por meio da cultura letrada,
podemos nos comunicar e nos integrar com outras pessoas, pode-se ter acesso a uma gama
infinita de informações, temos a possibilidade de uma participação mais ativa seja no campo
profissional, político ou social. O letramento dá ao aluno o valor de pertence à sociedade.
Segundo Soares (2003), letramento é o processo de apropriação das práticas sociais da
leitura e de escrita acrescido de envolvimento com as práticas sociais de leitura. Segundo essa
pesquisadora, a entrada no mundo da escrita, ocorre simultaneamente pelos dois processos.
Indispensável para garantir a inserção e a participação efetiva nas sociedades letradas, a
alfabetização e o letramento são, portanto, processos diferentes, mas complementares, e
inseparáveis.

4 Mesmo que provisório
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A sociedade brasileira é permeada por uma desigualdade econômica e social, resultado de
um modelo capitalista de produção, no qual as políticas educacionais são pensadas por e para
uma classe dominante restando, assim, diversos desafios aos educadores, como o repensar
uma educação que permita aos educandos das classes menos favorecidas almejarem uma
sociedade de direitos mais justa e democrática. Daí a necessidade do letramento crítico que é
concretizado por duas abordagens principais: engajamento crítico com e através dos textos, e
prática social crítica.
A educação pública de qualidade é uma das principais vias para a construção de uma
sociedade mais justa, solidária e democrática. Nesse sentido, constitui-se em uma poderosa
ferramenta para a mudança social. Ela é o caminho para formar pessoas sensíveis para as
questões que afetam a todos e a grupos minoritários, para a prática da liberdade e para o
exercício da cidadania.
Nessa perspectiva, a EJA constituiu-se, nos últimos anos, como um campo estratégico
para fazer frente à exclusão e à desigualdade social e assumiu novos contornos, sendo vista
como modalidade educativa que transborda os limites do processo de escolarização formal,
que abarca aprendizagens realizadas em diversos âmbitos e ao longo de toda a vida, que se
orienta para a inclusão de milhões de pessoas jovens e adultas que não puderam iniciar ou
completar os estudos na educação básica.
Mas para ser vista como emancipatória, a alfabetização de jovens e adultos precisa
permear os caminhos do letramento crítico e não mais ficar no campo do ensinar e/ou
aprender a ler e a escrever. É preciso ir além, para ser considerado alfabetizado é preciso
saber usar a leitura e a escrita para exercer uma prática social em que a escrita é necessária. O
aluno precisa sentir-se parte do processo de alfabetização, é preciso ouvir seus conhecimentos
prévios e a partir daí planejar conteúdos e atividades condizentes com a sua realidade. Vale
ressaltar, que jovens e adultos têm as necessidades de aprendizagem diferenciadas e que é
preciso considerá-las na seleção de conteúdos e opções didáticas.
Nesse ínterim, é necessário investir na formação dos docentes, questionar sua prática,
baseando-se nos próprios conhecimentos e na experiência pessoal. É preciso construir
conhecimentos pedagógicos, tomar decisões sobre como agir diante dos alunos e junto a seus
pares, avaliar suas necessidades de aprendizagem, estabelecer parcerias com outros colegas e
pesquisar aquilo que precisam conhecer.
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Resumo:
Neste artigo, objetivamos evidenciar a maneira como os cursos de Licenciatura em Matemática no Estado de
Mato Grosso abordam os conhecimentos referentes à Língua Brasileira de Sinais – Libras na Formação Inicial
de Professores. Para tanto, definimos a seguinte questão norteadora: Quais são os conhecimentos referentes à
Libras presentes nos PPCs de Licenciatura em Matemática em Mato Grosso? Metodologicamente, realizamos
uma pesquisa qualitativa na modalidade documental. Os dados foram constituídos a partir de um mapeamento
realizado com 11 PPCs de Licenciatura em Matemática de Mato Grosso. Para analisar os dados, utilizamos os
procedimentos da Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin. Dessa forma constituímos cinco Categorias
de Análise que representam os aspectos centrais de Libras em relação a: Aspectos Linguísticos de Libras;
Fundamentos e Práticas de Libras; Políticas Públicas Educacionais da Língua Brasileira de Sinais; Aspectos
Históricos e Culturais da Língua Brasileira de Sinais; Aspectos Clínicos da Língua Brasileira de Sinais. As
Categorias de Análise foram interpretadas por meio de um movimento dialógico entre os dados da pesquisa, o
referencial teórico e a problemática da pesquisa. As referidas pesquisas servirão como base para
compreendermos os tipos de conhecimentos de Libras presentes na formação inicial de professores, presentes
nos PPCs dos cursos de Licenciatura em Matemática no Estado de Mato Grosso.
Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais – Libras; Licenciatura em Matemática; Projeto Pedagógico de
Curso. Análise de Conteúdo.

1 Introdução
O presente artigo está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Conhecimentos
Necessários à Docência e à Formação Inicial de Professores de Matemática no Estado de
Mato Grosso”, institucionalizado na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
por meio da Portaria nº 1049/2017 de 03 de maio de 2017. O objetivo do referido projeto
consiste em investigar a maneira como os conhecimentos necessários à docência estão
presentes nos cursos de Licenciatura em Matemática do Estado de Mato Grosso, bem como
identificar se as disciplinas e ementas estão estruturadas e focadas na futura prática docente
dos licenciandos para a Educação Básica.
A sua configuração sofreu influência dos professores e pesquisadores participantes do
Grupo de Pesquisa em Educação Matemática (GPEM). O referido grupo está inscrito no
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e é constituído por pesquisadores da Faculdade
de Ciências Exatas da UNEMAT, licenciandos em Matemática, mestrandos do programa de
Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências e Matemática, e professores de
Matemática de escolas públicas que juntos desenvolvem pesquisas voltadas à formação
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docente de professores que ensinam Matemática e aos processos de ensino e aprendizagem
de Matemática.
A questão orientadora foi: Quais são os conhecimentos referentes à Língua Brasileira
de Sinais – Libras, desenvolvidos no processo de formação inicial de professores de
Matemática, presentes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Matemática
no Estado de Mato Grosso?
Na busca por respostas a esse questionamento, acreditamos que os dados apresentados
no presente texto proporcionarão reflexões a respeito da maneira como os futuros
professores de Matemática desenvolverão suas práticas pedagógicas por meio Língua
Brasileira de Sinais.
A pesquisa tem como foco analisar os PPCs em um contexto global, por meio do
mapeamento dos cursos de Licenciatura em Matemática em atividade no Estado de Mato
Grosso. Tendo em vista os objetivos e a pergunta norteadora, no presente artigo, em um
primeiro momento, explicitamos a nossa fundamentação teórica envolvendo algumas
pesquisas relacionadas aos Conhecimentos referentes à Libras, na Formação Inicial de
Professores de Matemática.
Em um segundo momento, apresentamos o percurso metodológico seguido –
abordagem qualitativa na modalidade documental, os procedimentos de coleta para a
constituição do corpus da pesquisa e os procedimentos de análise dos dados - Análise de
Conteúdo na perspectiva de Bardin (1977).
Em um terceiro momento, apresentamos o movimento de constituição das Categorias
de Análise, por meio do procedimento da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977).
Em um quarto momento, apresentamos a análise interpretativa dos dados por meio de
um movimento dialógico para nos proporcionar compreensões a respeito dos conhecimentos
sobre Libras presentes nos cursos de Licenciatura em Matemática no Estado de Mato
Grosso.
Para finalizar, em um quinto momento, apresentamos a nossa compreensão da
temática explicitada na presente pesquisa, bem como um registro das literaturas que foram
utilizadas no desenvolvimento da mesma.
2 Língua Brasileira de Sinais – Libras - na Formação Inicial de Professores de
Matemática
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A pesquisa na área da formação de professores para educação de surdos vem ganhando
destaque nos últimos anos, devido à necessidade de discutir sobre a disciplina de Libras nos
cursos de licenciatura e consequentemente influi nos processos de ensino e de aprendizagem
oferecido a estes, os quais estão inseridos em nossa comunidade, na maioria ouvinte, e diante
desse contexto a mudança para um sistema verdadeiramente inclusivo, requer um somatório
de esforços de diferentes atores: políticos, pais, secretarias de ensino, comunidade escolar e
professores (MANTOAN, 2006, p. 09).
O Decreto nº. 5.625/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, dispõe sobre a
inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de professor,
instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua Portuguesa, na modalidade
escrita, como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação bilíngue no
ensino regular. Essa obrigatoriedade representa um primeiro passo para se solidificar a
discussão da educação de surdos na formação inicial de professores.
Em vista disso, as diversas instituições de ensino passaram a ter profissionais para o
ensino da Libras em seu quadro funcional. Esses profissionais têm como objetivo ensinar os
conceitos básicos da Libras, mas as ementas das disciplinas não são unificadas, sendo que
cada instituição de ensino superior exerce sua autonomia em criar as ementas, e cada
professor também exerce a mesma autonomia ao criar seu plano de curso para essas
disciplinas.
Consideramos que o Decreto 5626/05, antes referido, traz um item, pouco destacado,
que traduz o que se espera do professor que irá atuar junto a outros profissionais, com o aluno
surdo: “professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística
manifestada pelos alunos surdos” (CAPÍTULO IV, art. 14º).
Sobre este Decreto, Almeida e Vitalino (2012, p. 04) dizem que “talvez esse item seja o
que melhor justifica a disciplina de Libras na formação de professores”, e que deveria orientar
os planejamentos da disciplina, “principalmente a seleção de conteúdos que serão ministrados
ao longo da disciplina, cuidando desse modo para que a disciplina não se equipare a um curso
básico de Libras”.
Entende-se, então, que a difusão da língua de sinais é necessária e fator fundamental
para inclusão do surdo na sociedade, e isso seria um ponto positivo da inserção da disciplina,
conforme mencionado. Com base no referencial explicitado, compreendemos que a Língua
Brasileira de Sinais – Libras é de suma importância na formação do futuro professor de
Matemática para que a desenvolvam em suas práticas de sala de aula.
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3 Metodologia
Considerando a origem dos dados e das várias modalidades de pesquisas qualitativas,
definimos a documental como a mais apropriada, pois segundo Appolinário (2009, p. 85),
“sempre que uma pesquisa se utiliza apenas de fontes documentais (livros, revistas,
documentos legais, arquivos em mídia eletrônica), diz-se que a pesquisa possui estratégia
documental”.
Tendo em vista a perspectiva da pesquisa qualitativa segundo a estratégia documental,
definimos os caminhos percorridos para a constituição do corpus da presente pesquisa. Para
Bardin (1977, p. 96), “o corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem
submetidos aos procedimentos analíticos”.
Os documentos analisados correspondem a 11 PPCs que tivemos acesso por meio de
uma consulta aos cursos de Licenciatura em Matemática do Brasil, na página institucional
do Ministério da Educação (<http://portal.mec.gov.br/index.php>), e realizamos uma busca
avançada no e-MEC, que pode ser acessado através do endereço eletrônico
http://emec.mec.gov.br/.
Com o corpus da pesquisa constituído, organizamos uma planilha no Excel para expor
as informações referentes aos conhecimentos de Libras presentes nos PPCs como nos
planos de ensino. A planilha elaborada contém seis colunas (cada coluna representa uma
determinada informação), a qual explicitamos um exemplo no Quadro 1, a seguir:
Quadro 1 – Mapeamento do Corpus da Pesquisa
Origem do
PPC/Instituição
e Município

IFMT/JUINA

Nome da
disciplina CH

Libras

Ementa

Introdução
aspectos
clínicos, educacionais e
sócio-antropológicos da
surdez. A Língua de
Sinais Brasileira - Libras:
características básicas da
fonologia.
Noções
80 básicas de léxico, de
morfologia e de sintaxe
com apoio de recursos
audiovisuais; Noções de
variação. Praticar Libras:
desenvolver a expressão
visual-espacial.

Referências
Bibliográficas Básicas

Período

ALMEIDA,
Elizabeh
Oliveira
Crepaldi
de.Leitura e Surdez: Um
Estudo com Adultos não
Oralizados. Revinter, 2000.
CASTRO, Alberto Rainha
de; CARVALHO, Ilza
8º
Silva de. Comunicação por
Semestre
Língua Brasileira de Sinais.
Senac Distrito Federal,
2005.
FERNANDES, Eulália.
Surdez e bilingüismo.
Mediação, 2004.

Fonte: Adaptado dos PPCs, 2019.

Com base no exemplo explicitado no Quadro 1, ressaltamos que realizamos a mesma
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descrição dos dados para todos os 11 PPCs de Licenciatura em Matemática no Estado de
Mato Grosso, para mapear as características do contexto investigado.
3.1

Lócus – Contexto da Pesquisa

Em relação às características dos cursos de Licenciatura em Matemática no Estado de
Mato Grosso, apresentamos, a seguir, algumas características dos 11 cursos de Licenciatura
em Matemática identificados no levantamento realizado.
Apresentamos, a seguir na Tabela 1, algumas características dos participantes da
pesquisa, tais como: modalidade de ensino; instituição; classificação das IES (presencial ou
distancia), município, nomenclatura das disciplinas, modalidade de ensino e período.
Tabela 1 – Distribuição das IES
IES

Município

Rede de
Ensino
Federal

Nomenclatura

Período

CH

1

8º semestre

74

1

Presencial

8º semestre

64

1
1

Presencial
Presencial

7º semestre
1º semestre

80
60

1

Presencial

8º semestre

60

2

Presencial

60

IFMT
UFMT
UFMT

Rondonópolis

Estadual

UFMT

Sinop

Estadual

Libras
Libras
língua
brasileira de sinais
Língua brasileira de
sinais (libras)
Libras I e II

UNEMA
T
UNEMA
T
UNEMA
T
UNEMA
T
IFMT

Sinop

Estadual

Libras

1

Presencial

3º e 4º
módulo
7ª fase

Barra do
Bugres
Cáceres

Estadual

Libras

1

Presencial

8º semestre

60

Estadual

Libras

1

Presencial

8º semestre

60

São Felix do
Araguaia
Cuiabá

Estadual

Libras

1

Distancia

8º semestre

60

Federal

Língua brasileira de 1
Distancia
sinais – libras
TOTAL
12
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

8º semestre

60

UFMT

Estadual
Federal
Estadual

de

Modalida
de
Presencial

Campo Novo
do Parecis
Pontal do
Araguaia
Juína
Cuiabá

IFMT

Língua brasileira
sinais
Libras I

f

60

Identificamos nos cursos participantes desta pesquisa, a existência de dois cursos de
Licenciatura em Matemática na modalidade a distância, enquanto nove cursos são
presenciais.
Outro fato, identificado nos documentos coletados, diz respeito à carga horária
destinada à Disciplina de Libras, identificamos que a maioria dos cursos de Licenciatura em
Matemática destina 60 horas para tal disciplina, o que representa aproximadamente 2,1% da
carga horária mínima do curso, que, segundo a Resolução CNE/CP 2/2002, resultante do
Parecer CNE/CP 28/2001, é de no mínimo de 2.800 horas a carga horária dos cursos de
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Licenciatura em Matemática.
Em relação às referências bibliográficas elencadas nos planos das 12 disciplinas,
encontramos 32 obras. Continuando, apresentamos, na Tabela 2, as quatro principais
referências bibliográficas relacionadas à Libras contidas nas 12 disciplinas.
Tabela 2 – Principais Referências Bibliográficas das 12 disciplinas relacionadas à Libras
Referências Bibliográficas Básicas
f
CAPOVILLA, Fernando César & RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico 4
ilustrado trilíngue de Língua de Sinais Brasileira. 2. ed. São Paulo, Edusp e Imprensa Oficial do
Estado. 2009.
FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myrna S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: 3
Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2001.
PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB. Rio de Janeiro: Regional, 4 v., Rio de 3
Janeiro: LSB, 2000.
AGNE, J. & QUADROS, R. M. de. Alfabetização: o contexto da pessoa surda. Revista de 2
Ensino Especial, MEC, UNESCO. (no prelo).
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

Analisando as principais Referências Bibliográficas Básicas e o período de sua
publicação, observamos, conforme apresentamos na Tabela 3, que o período com maior
número de publicações foi de 1995 – 2004, com 15 Referências Bibliográficas Básicas.
Tabela 3 – Período de Publicação das Principais Referências Bibliográficas Básicas das 12 Disciplinas
Relacionadas a Libras.
Período de Publicação

f

1995 – 2004
15
2005 – 2014
8
TOTAL
23
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

Observamos que depois de 2014, não teve recorrência nas Referências Bibliográficas
relacionadas a Libras contidas nas ementas das 12 disciplinas.
Na próxima seção, apresentamos o procedimento de análise dos dados relativos aos
conhecimentos de Libras presentes nos cursos de Licenciatura em Matemática no Estado de
Mato Grosso.
3.2

Procedimentos de Análise dos Dados da Pesquisa
Apresentamos, neste momento, os procedimentos utilizados para analisar os dados –

Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin (1977), pois para a referida autora, a Análise
de Conteúdo pode ser definida como sendo:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por
procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do conteúdo das mensagens,
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indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42).

Para Bardin (1977), ao se trabalhar com a Análise de Conteúdo, o pesquisador precisa
ter cuidado com a descrição e execução de cada uma das fases da análise, pois, por mais que
se mantenham a flexibilidade e a criatividade, caracteriza-se como forma de gerar
confiabilidade e validade.
Na primeira fase da Análise de Conteúdo - Pré - Análise, - corresponde à organização
do material a ser analisado, com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias
iniciais; assim, decidimos quais informações estavam efetivamente relacionadas aos
objetivos da pesquisa.
Na segunda fase da Análise de Conteúdo - exploração do material, está relacionada à
realização de um estudo mais aprofundado, com o objetivo de estabelecer as unidades de
contexto (UC) e as unidades de registro (UR). Para Bardin (1977, p. 101), nessa fase, “os
resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos (falantes) e válidos”.
Na terceira fase - interpretação das Categorias de Análise, configuradas no processo
de tratamento dos dados, tem por objetivo obter uma possível compreensão do objeto
investigado. Assim, para cada Categoria de Análise, elaboramos um texto interpretativo no
qual procuramos descrever o conjunto de significados presentes nas diversas unidades de
análise, sendo discutidas e interpretadas de acordo com a literatura relacionada com a
problemática da pesquisa.
3.3

Descrição e Análise dos Dados
Neste momento, apresentamos o movimento do processo de categorização dos dados,

por meio do procedimento da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). Esses dados são
referentes às Ementas das 12 disciplinas que abordam a Libras nos cursos de Licenciatura
em Matemática no Estado de Mato Grosso, como consta no Quadro 2, a seguir:
Quadro 2 – Ementas das 12 Disciplinas Analisadas – Unidades de Contexto/Unidade de Registro
Unidades de Contexto
Aspectos históricos da surdez
Aspectos culturais da surdez
Aspectos linguísticos da surdez
Aspectos educacionais da surdez
Aspectos sociais da surdez
Comunidade surda;
Definição de Libras
Vocabulário em língua de sinais brasileira.
Aspectos clínicos da surdez.
Aspectos sócio-antropológicos da surdez.

Unidades de Registro
Aspectos históricos
Aspectos culturais
Aspectos linguísticos
Aspectos educacionais
Aspectos sociais
Comunidade surda
Definição de Libras
Vocabulário
Aspectos clínicos
Aspectos sócio-antropológicos
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Comunicação visual, baseada em regras gramaticais da Língua de
Sinais e da cultura surda.
Noções básicas de léxico com apoio de recursos audiovisuais.
Noções básicas de morfologia com apoio de recursos audiovisuais.
Noções básicas de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais.
Noções de variação.
Praticar Língua Brasileira de Sinais: desenvolver a expressão visualespacial, vocabulário e frases em Libras (contextualizadas).
A Língua de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da
fonologia.
Aquisição da linguagem.
Aspectos fonológicos da Língua Brasileira de Sinais.
Aspectos sintáticos da Língua Brasileira de Sinais.
Aspectos semânticos da Língua Brasileira de Sinais.
Aspectos discursivos da Língua Brasileira de Sinais.
Desenvolvimento
de
habilidades
e
estratégias
para
sinalização/prática
Inclusão e sociedade
Leitura e escrita da segunda língua
A comunidade surda e o contexto sociocultural e tecnológico.

Comunicação visual
Noções básicas de léxico
Noções básicas de morfologia
Noções básicas de sintaxe
Noções de variações
Pratica de Libras
Características
básicas
fonologia
Aquisição da linguagem
Aspectos fonológicos
Aspectos sintáticos
Aspectos semânticos
Aspectos discursivos

da

Desenvolvimento de habilidades
Inclusão
Aquisição da linguagem
Contexto
sociocultural
tecnológico

e

A definição do que representa o intérprete-pedagógico na educação
Interprete
de surdos.
A legislação e a acessibilidade.
Politicas publicas
A Língua de Sinais Brasileira
Definição de Libras
A mediação do conhecimento através do intérprete de língua de
Interprete
sinais.
Adjetivos.
Classe gramatical
Advérbios.
Classe gramatical
As políticas de inclusão e exclusão sociais e educacionais.
Politicas publicas
Comparativos e verbos.
Classe gramatical
Pronomes.
Classe gramatical
Datilologia
Datilologia
Dramatização da Língua Brasileira de Sinais: dicionários e
Sinais básicos
gramática.
Expressão facial gramatical.
Expressões faciais
Modelos educacionais na educação de surdos.
Politicas publicas
Níveis de formalidade e informalidade.
Sinais básicos
Numeral monetário, ordinais e carnais.
Classe gramatical
O papel do intérprete de língua de sinais na sala de aula.
Interprete
Sinais básicos da Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Sinais básicos
Tipos de negação.
Sinais básicos
Uso desta língua em contextos reais de comunicação.
Contextos reais
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

Levando em conta as informações descritas no Quadro 2, iniciamos o processo de
leitura flutuante, que consiste na leitura exaustiva dos dados brutos referentes às 12
ementas, com o objetivo de extrair os elementos que “saltam aos olhos”.
O processo de identificação das Unidades de Registro emana das Unidades de
Contexto, que correspondem à “unidade de compreensão para codificar a unidade de
registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões [...] são ótimas para que
se possa compreender a significação exata da unidade de registro” (BARDIN, 1977, p. 107).
As Unidades de Contexto são importantes, pois os trechos (recortes) extraídos das ementas
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contribuirão como “pano de fundo” para a configuração das Unidades de Registro.
As Unidades de Registro decorrem das Unidades de Contexto, pois, segundo Bardin
(1977, p. 104), as UR se caracterizam como sendo uma “fração do conteúdo que se
considera como unidade base, visando à categorização e à contagem frequencial. Assim
sendo, apresentamos, na tabela 4, a seguir, as cinco Unidades de Registro identificadas nas
ementas da Disciplinas que abordam Libras nos cursos de Licenciatura em Matemática no
Estado de Mato Grosso.
Tabela 4 – Unidades de Registro das Ementas
Unidade de Registro
Classe gramatical
Sinais básicos de libras
Políticas públicas
Representatividade do intérprete
Aspectos fonológicos
Vocabulário
Aquisição da linguagem
Aspectos clínicos
Aspectos culturais
Aspectos discursivos
Aspectos educacionais
Aspectos históricos
Aspectos linguísticos
Aspectos semânticos
Aspectos sintáticos
Aspectos sociais
Aspectos socio antropológicos
Comunicação visual
Comunidade surda
Contexto
sociocultural
e
tecnológico
Contextos reais
Datilologia
Definição de Libras
Desenvolvimento de habilidades
Expressões faciais
Inclusão
Noções básicas de léxico
Noções básicas de morfologia
Noções básicas de sintaxe
Noções de variações
Prática de Libras
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

f
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Tendo em vista as Unidades de Registro descritas na Tabela 5, apresentada
anteriormente, mostramos todo o movimento de articulação destas Unidades de Registro em
Categorias de Análise, as quais são configuradas por meio de um movimento denominado
por Bardin (1977, p. 117) como processo de categorização, que consiste na “classificação de
elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por
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reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”.
Buscamos articular as Unidades de Registro por similaridades e convergências
temáticas, o que exigiu uma leitura cuidadosa das mesmas. Ao final deste processo,
articulamos as Unidades de Registro em cinco Categorias de Análise, as quais
apresentamos, a seguir, na tabela 5.
Tabela 5 – Articulação das Unidades de Registro em Categorias de Análise
Unidade de Registro
Classe gramatical
Vocabulário
Aspectos fonológicos
Aquisição da linguagem
Aspectos discursivos
Aspectos linguísticos
Aspectos semânticos
Aspectos sintáticos
Noções básicas de léxico
Noções básicas de morfologia
Noções básicas de sintaxe
Noções de variações
Sinais básicos de Libras
Representatividade do interprete
Definição de Libras
Contextos reais
Datilologia
Comunicação visual
Desenvolvimento de habilidades
Expressões faciais
Prática de Libras
Políticas públicas
Aspectos educacionais
Aspectos sociais
Comunidade surda
Inclusão
Aspectos culturais
Aspectos históricos
Aspectos sócio-antropológicos
Contexto
sociocultural
e
tecnológico
Aspectos clínicos

f
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Categoria de Análise

Aspectos linguísticos de libras

Fundamentos e práticas de libras

Políticas públicas educacionais da língua
brasileira de sinais

Aspectos históricos e culturais da língua
brasileira de sinais

1

Aspectos clínicos da língua brasileira de
sinais
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.
1

Todo o processo de codificação dos dados brutos envolvendo as Ementas das
disciplinas que abordam os conhecimentos de Libras nos cursos de Licenciatura em
Matemática no Estado de Mato Grosso conduziu-nos a cinco Categorias de Análise, que
representam os aspectos centrais de Libras em relação a: (i) Aspectos linguísticos de Libras;
(ii) fundamentos e práticas de Libras; (iii) políticas públicas educacionais da língua
brasileira de sinais; (iv) aspectos históricos e culturais da língua brasileira de sinais; (v)
aspectos clínicos da língua brasileira de sinais.
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3.4

Interpretação das Categorias de Análise
Nesse momento, apresentamos a análise interpretativa dos dados da pesquisa, por

meio de um movimento dialógico – interlocução dos dados com os conceitos balizados
pelos aportes teóricos da pesquisa –, para proporcionar compreensões do objeto investigado,
pois “a análise evidenciará as relações existentes entre os dados obtidos e os fenômenos
estudados, enquanto a interpretação é uma atividade que leva o pesquisador a dar um
significado mais amplo às respostas” (TEIXEIRA, 2003, p. 199).
Ressaltamos que o movimento dialógico envolve os recortes dos documentos oficiais–
Ementas das disciplinas contidas nos PPCs, com a literatura pertinente, articulando-os às
referências teóricas e ainda às nossas percepções. Assim sendo, a relação entre os dados
obtidos e a fundamentação teórica é que dará sentido à nossa interpretação. “Para tanto,
elaboramos um texto para cada uma dessas categorias, que são interpretadas e discutidas à luz
da literatura abrangente e relevante à problemática da pesquisa”. (PAULIN, 2015, p. 111).
A primeira Categoria de Análise denominada: Aspectos Linguísticos de Libras
engloba 12 Unidades de Registro - que juntas possuem 19 recorrências nos Projetos
Pedagógicos de Cursos (PPCs) de Licenciatura em Matemática em atividade no Estado de
Mato Grosso. Assim sendo, percebemos que as Unidades de Registro com maior
recorrência foram: (i) Classe Gramatical e (ii) Aspectos Fonológicos.
A língua brasileira de sinais possui uma estrutura gramatical própria com todos os
elementos constitutivos da estrutura gramatical presente nas demais línguas orais. A
gramática da Libras não é uma adaptação da gramática da língua portuguesa. Têm-se níveis
linguísticos que também fazem parte da língua de sinais que são: a fonologia, a morfologia, a
sintaxe, a semântica, a pragmática. (GOES; CAMPOS, 2013, p. 65).
Karnopp (2011) explica ainda que a “fonologia das línguas de sinais é um ramo da
linguística que objetiva identificar a estrutura e a organização dos constituintes fonológicos,
propondo descrições e explicações”. (p. 29).
A segunda Categoria de Análise denominada: Fundamentos e Práticas de Libras
englobam nove Unidades de Registro - que juntas possuem 15 recorrências nos Projetos
Pedagógicos de Cursos (PPCs) de Licenciatura em Matemática em atividade no Estado de
Mato Grosso. Assim sendo, percebemos que as Unidades de Registro com maior
recorrência foram: (i) Sinais Básicos de Libras e (ii) Intérprete.
A comunicação é um fator fundamental para o ser humano, e Libras é uma ferramenta
que possibilita a interação dos surdos. Os intérpretes de língua de sinais surgiram devido à
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necessidade da comunidade surda de possuir um profissional que auxiliasse no processo de
comunicação com as pessoas ouvintes.
Em relação ao interprete de Libras, Andrade, et al (2015) dizem que: “O intérprete de
Libras tem a função de ser o canal comunicativo entre o aluno surdo, o professor, colegas e
equipe escolar” (p. 08).
A terceira Categoria de Análise denominada: Políticas Públicas Educacionais da
Língua Brasileira de Sinais engloba cinco Unidades de Registro - que juntas possuem sete
recorrências nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de Licenciatura em Matemática
em atividade no Estado de Mato Grosso.
Assim sendo, percebemos que as Unidades de Registro com maior recorrência foram:
(i) Políticas Públicas e (ii) Aspectos Educacionais.
No tocante à educação de surdos, têm-se garantias para a educação bilíngue para surdos,
observadas a Língua Brasileira de Sinais, como primeira língua, e a língua portuguesa escrita,
como segunda língua, sendo estas as línguas de comunicação e de instrução das atividades
escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, em todos os níveis da educação
básica (BRASIL, 2013, Art. 3º, XIII).
Ressalta-se, ainda, que a necessidade de reconhecimento da Libras e a efetivação da
educação bilíngue tem sido algumas das reivindicações das comunidades surdas brasileiras.
A quarta Categoria de Análise denominada: Aspectos Históricos e Culturais da
Língua Brasileira de Sinais englobam quatro Unidades de Registro - que juntas possuem
quatro recorrências nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de Licenciatura em
Matemática em atividade no Estado de Mato Grosso.
Por motivos distintos, a trajetória histórica da educação do sujeito surdo perfez um
árduo caminho, marcado pela opressão e crueldade instituídas por uma sociedade
excludente. Porquanto, a falta de métodos ou consenso de um método apropriado para a
educação do sujeito surdo ocasionou frustação e fracasso escolar, sentidos até nos dias de
hoje.
Conhecer a educação de surdos, a partir de uma perspectiva histórica e social,
possibilita refletir sobre as práticas educacionais na atualidade. Conhecer sobre a diferença
surda e os fatos da história dos surdos são alicerces para legitimar e prestigiar a pessoa
surda como diferença humana e, assim, evitar as tragédias do passado.
A quinta Categoria de Análise denominada: Aspectos Clínicos da Língua Brasileira
de Sinais engloba uma Unidade de Registro – com apenas uma recorrência nos Projetos
Pedagógicos de Cursos (PPCs) de Licenciatura em Matemática em atividade no Estado de
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Mato Grosso.
Não existe um único conceito de surdez, isso se deve ao fato de que, do ponto de vista
clínico, essa é vista como um déficit, ou seja, uma falta decorrente de problemas no aparelho
auditivo. Nessa concepção, a falta ou diminuição da capacidade de ouvir está diretamente
relacionada ao fato de a pessoa surda não conseguir desenvolver a linguagem.

4

Considerações Finais
Os procedimentos da Análise de Conteúdo adotados perante o corpus da pesquisa nos

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Matemática em atividade no Estado de
Mato Grosso nos permitiram compreender e evidenciar a contribuição para a Língua
Brasileira de Sinais - Libras.
Procuramos delinear respostas à questão orientadora da presente pesquisa envolvendo
os conhecimentos a tal disciplina na formação inicial de professores de Matemática. A
intenção, neste último momento, é sintetizar nossa interpretação do movimento dialógico
realizado entre os registros (dados) da pesquisa e os referenciais teóricos utilizados para
apresentar aos leitores: educadores matemáticos, matemáticos puros, membros do Núcleo
Docente Estruturante – NDE das Licenciaturas, pesquisadores e formadores de professores
de Matemática em geral, algumas considerações a respeito dos resultados obtidos na
pesquisa.
Para tanto, tratamos, por meio da Análise de Conteúdo, os dados relativos – as
ementas e os conteúdos programáticos das disciplinas que abordam os conhecimentos de
Libras nos cursos de Licenciatura em Matemática no Estado de Mato Grosso, que
constituíram as cinco Categorias de Análise: (i) Aspectos Linguísticos de Libras; (ii)
Fundamentos e Práticas de Libras; (iii) Políticas Públicas Educacionais da Língua Brasileira
de Sinais; (iv) Aspectos Históricos e Culturais da Língua Brasileira de Sinais; (v) Aspectos
Clínicos da Língua Brasileira de Sinais.
Com base nas cinco Categorias de Análise explicitadas por meio do movimento
dialógico realizado, compreendemos que os conhecimentos da Língua Brasileira de Sinais –
Libras, na formação inicial de professores precisam estar mais presentes nas matrizes
curriculares dos cursos de Licenciatura em Matemática. Para isso, sugerimos que cada PPC
possua no mínimo duas disciplinas com carga horária de 60 horas cada para abordar os
diferentes focos elencados na análise da presente pesquisa.
Assim sendo, oferecemos aos NDEs dos cursos de Licenciatura em Matemática das
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Instituições de Ensino Superior do Estado de Mato Grosso, bem como do Brasil, algumas
contribuições com elementos curriculares, bibliográficos e formativos em relação aos
principais focos dos conhecimentos em Libras contidos na formação inicial de professores
de Matemática. As referidas contribuições poderão ser utilizadas para possíveis
restruturações no planejamento das referidas disciplinas que abordam os conhecimentos
Libras, na formação inicial de professores de Matemática.
Concluímos que a presente pesquisa represente uma contribuição significativa para
outros educadores matemáticos e principalmente para os professores formadores atuantes
nas Licenciaturas em Matemática no Estado de Mato Grosso e no Brasil, preocupados em
oferecer aos futuros discentes um entendimento consistente, por meio de diferentes
ambientes de aprendizagem, nos quais os professores possam ser atores críticos de seus
próprios processos de ensinar e aprender Matemática.
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Resumo:
Em meio às discussões sobre os direitos de aprendizagem da criança através das interações e brincadeiras e de
um processo educativo que considere sua infância, suas particularidades e necessidades, compreendendo-a em
suas multidimensionalidades, nos motivaram a realizar esta pesquisa a fim de avaliar as práticas pedagógicas dos
professores, observando se o brincar é assumido como eixo norteador do trabalho com a linguagem escrita na
Pré-escola (Pré II). Esta temática torna-se relevante para o campo de pesquisa, pois a partir das análises sobre as
práticas buscar-se-á levantar aportes que respondam esta inquietação. Considerando esses aspectos, o Centro
Educacional Paulo Freire de Campo Verde-MT e a Creche Municipal Johannes Berthold Henning “Padre João”
são apontadas para realização do estudo por atenderem em grande maioria desta fase. Farão parte desta pesquisa
todos os professores desta etapa da educação básica, os quais somam 14 professores. Para esta investigação,
propõe-se realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa interpretativa, do tipo exploratória e documental.
Através dos objetivos pretendidos, será feito levantamento bibliográfico e análise de documentos escolares e
entrevistas semiestruturadas numa pesquisa de campo para explicar em profundidade os avanços e retrocessos na
aprendizagem da criança, resultado das práticas que realizam. A partir dos estudos propostos pretende-se analisar
em que medida suas práticas convergem para um ensino significativo e eficiente e a partir dessas compreensões,
oferecer suporte para a equipe reconhecer, ressignificar, validar ou invalidar suas práticas a partir da conclusão
da investigação que será explanada primeiramente aos participantes da pesquisa.
Palavras-chave: Prática pedagógica, Educação Infantil, Brincar, Linguagem Escrita.

1 Introdução

Esta pesquisa nasce da compreensão de que há novos cenários e novos paradigmas que
definem a criança como ser cultural, social, histórico e competente para produzir
conhecimento, interagir culturalmente, se desenvolver e aprender através dos eixos
estruturantes das interações e brincadeiras.
A escola infantil, entendida como uma extensão da família, espaço cujo objetivo maior
é ensinar a produzir conhecimento e aproximar a criança das diferentes linguagens e
principalmente da linguagem escrita, precisa empenhar-se para que o direito das crianças de
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brincar e aprender nesta fase sejam garantidos, através de uma proposta pedagógica
fundamentada nas orientações legais, em um planejamento prático e significativo, duma
prática inovadora e responsável com as necessidades da criança onde os professores
compreendam e desempenhem com competência pedagógica um ensino significativo e
prazeroso, que parte das interações vivenciadas da criança para um ensino sistematizado.
A partir das concepções trazidas pelos últimos documentos legais produzidos, não se
admite mais uma prática educativa infantil voltada somente ao ensino descontextualizado das
interações e brincadeiras e dos interesses das crianças, que visa somente preparar a criança
para ingressar no ensino fundamental, antecipando a alfabetização, privilegiando apenas um
modo de se relacionar com a escrita codificando e decodificando letras e palavras, usurpando
seu direito inalienável de brincar, em nome da preparação de um futuro escritor-leitor. Dessa
forma, o problema levantado para a pesquisa são as práticas pedagógicas realizadas pelos
professores, na escola municipal Paulo Freire e na Creche Municipal Johannes Berthold
Henning “Padre João”, em relação à utilização do brincar como eixo norteador para o ensino
da linguagem escrita, se tais práticas representam avanços ou retrocessos, fortalezas e
fragilidades no desenvolvimento das capacidades e habilidades propostas para a fase.

2 Metodologias a ser aplicada

Para o desenvolvimento desta investigação científica, pretende-se trabalhar com
significados, valores, crenças e atitudes na busca de explicar o porquê das coisas e responder
o problema e as hipóteses lançadas, caracterizando-se numa abordagem qualitativa
interpretativa, de natureza aplicada. Objetivamos avaliar as práticas pedagógicas adotadas
pelos sujeitos, comparando à luz dos teóricos e documentos normativos, identificando suas
fortalezas e fragilidades, avanços e retrocessos no brincar e a linguagem escrita na prática
diária do professor. Para tal adota-se nesta investigação o tipo de pesquisa exploratória,
levantamento bibliográfico dos clássicos e atuais, entrevistas semiestruturadas com pessoas
que tem experiências práticas com o problema e análise de documentos legais e documentos
da escola.

3 Fundamentação teórica
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A diversão é considerada por algumas pessoas o elemento chave do brincar. Outras
consideram o brincar como uma ação ligada ao desenvolvimento motor e não à educação;
outras consideram o brincar como uma atividade que diz respeito somente às crianças
pequenas; outras ainda defendem que o ato de brincar deve ser livre sem interferência dos
adultos, escolhidos pelas próprias crianças. Na concepção de algumas pessoas leigas, a partir
do momento que a criança frequenta uma instituição de ensino, deve aprender a ler e escrever
e não a brincar, isso ela faz espontaneamente em casa.
Precisamos tirar proveito do apetite de querer saber da criança, desta curiosidade
infinita, da imaginação fértil, da busca incansável por novas experiências para aprender, pois
a criança é naturalmente curiosa e investigativa. Segundo Brock (2011) a criança pequena não
faz diferença entre trabalhar e brincar. Desta falta de diferenciação da criança é que
precisamos compreender o valor do brincar na aprendizagem e colocar em prática, oferecendo
ambientes ricos e oportunidades desafiadoras, promover todo tipo de brincadeiras –
espontâneas, estruturadas, imaginativas, criativas – que permitam realizar seu potencial de
desenvolvimento, de aprendizagem e de bem-estar.
Mas como saber se os professores realmente assumem o brincar como eixo norteador do
ensino, principalmente da linguagem escrita na Pré-escola (Pré II-5 anos) da Educação
Infantil? Para tanto se precisa avaliar a prática pedagógica observando se o brincar é mediado
como meio para o desenvolvimento das habilidades próprias da fase da criança pequena.
Estamos realmente respeitando o direito da criança de brincar promovendo o conhecimento e
a familiarização com o ambiente e o contexto socializando-se, aprendendo a se expressar nas
diferentes linguagens e a criar (KISHIMOTO, 1997).
Nossas escolas de educação infantil ainda estão mergulhadas numa tradição escolar que
privilegia a escolarização compreendendo a linguagem escrita como o simples ensino das
letras descontextualizadas, sem significado e como algo sério que não combina com
brincadeira. A criança precisa se apropriar e ter acesso ao mundo da linguagem escrita, porém
essa necessidade não pode atingir seu direito de brincar, de ser criança, pois há muitas formas
desses dois direitos serem respeitados sem se descuidar de nenhum (BRASIL, MEC/SEB,
2009).

4 Resultados esperados

A partir dos estudos propostos nesta investigação pretende-se identificar as fortalezas e
fragilidades das práticas pedagógicas realizadas pelos professores no processo de ensino das
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crianças do Pré II da Educação Infantil, relatando em que medida estas práticas se constituem
como avanços ou retrocessos que impactam no desenvolvimento da aprendizagem, realizando
uma avaliação das práticas pedagógicas onde o objeto de investigação será o brincar como
eixo norteador para o ensino da linguagem escrita.
Busca-se, a partir dessas compreensões, oferecer suporte para a equipe reconhecer,
ressignificar, validar ou invalidar suas práticas a partir da conclusão da investigação que será
publicada primeiramente aos participantes da pesquisa.
Após a produção dos dados, realizar-se-á uma análise qualitativa interpretativa com
triangulação dos dados colhidos, verificando a legislação, a observação dos documentos
oficiais que regem o ensino na escola e as análises das entrevistas realizadas com as
professoras, com a finalidade de identificar a relação teoria prática a partir dos estudos
realizados, demonstrando como os professores percebem, interagem e atuam neste processo.
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O CURSO DE MAGISTÉRIO NA ESCOLA SEI – SERVIÇO DE
EDUCAÇÃO INTEGRAL EM DOURADOS - MS
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Resumo:
Esta pesquisa em andamento faz parte de um projeto de pesquisa de Mestrado, que tem como objetivo conhecer
a trajetória, histórias e origem do Curso de Magistério de uma instituição educativa da cidade de Dourados – MS
intitulada Escola Serviço Educação Integral – SEI. A mesma teve sua origem no de 1980 e em breve completará
40 anos de funcionamento, como uma instituição que atualmente oferece turmas desde a Educação Infantil até os
anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Durante a sua história a escola criou um curso de magistério que
formou uma única turma entre os anos de 1995-1998. Portanto nos interessa saber alguns aspectos como: as
turmas ofertadas, quais e quantas alunas/os se formaram, como ocorreu a proposta curricular implantada, as/os
professoras/es que atuaram no referido curso e também nos indagamos acerca das motivações para a criação de
um único curso e a sua extinção. Neste contexto, a pesquisa busca primeiramente dialogar a partir das leituras
escolhidas com autores da história do magistério; formação e profissão docente; história da educação; memória e
em seguida, com todas as fontes documentais disponibilizadas pela instituição. Faremos ainda uso da história
oral para elucidar como este referido período interferiu na vida das/os professoras/es e das/os alunos o que nos
possibilitará contar esta história. Acreditamos que esta investigação poderá contribuir para elucidar alguns
aspectos da formação de professoras/es no período do curso do magistério, apresentando o processo histórico
desta instituição educativa e a sua trajetória da história da educação.
Palavras-chave: Formação de professores. Instituição. Magistério.

1 Introdução

A pretensão desta pesquisa de mestrado que está em andamento é de analisar como se
deu a trajetória do curso de magistério, em uma instituição da rede particular de ensino da
cidade de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul. A instituição em questão é a escola
Serviço de Educação Integral (SEI), que teve sua origem no ano de 1980, período no qual
creches e pré-escolas se expandem no Brasil, impulsionadas pelos movimentos sociais,
movimentos feministas e movimentos de mulheres que aconteceram pelo país (FARIA,
2006).
Atualmente, o SEI oferece turmas desde a Educação Infantil até os anos iniciais e
finais do Ensino Fundamental. E, ao longo de todos esses anos - em 2020 a escola completará
40 anos de história - tem tido um grande papel formador na cidade de Dourados
(GRATIVOL, 2017).
43

Diante disso, pretendendo buscar como se deu este curso do
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magistério nesta escola, que ofertou uma única turma neste período (1995-1998) buscamos
saber acerca das turmas ofertadas, quais e quantas alunas/os se formaram, como ocorreu a
proposta curricular implantada, as/os professoras/es que atuaram no referido curso e também
nos indagamos acerca das motivações para a criação de um único curso e a sua extinção.
Sendo assim, questionamos sobre o lugar da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) - Lei 9.394/ 96 considerando o fato que a mesma estabeleceu,
normas para a formação de docentes da educação básica ; e neste período o curso de
magistério aqui estudado, estava em sua primeira turma e no segundo ano de funcionamento.
Diante destas indagações, surge o anseio de conhecer melhor sobre esta história, tal como diz
Tanuri (2000) num momento em que a escola normal é elevada a nível superior, são de suma
importância o resgate e a construção da informação histórica, na expectativa de que ela possa
oferecer subsídios que possibilitem a melhor compreensão da problemática da escola normal.
Na tentativa de fazer um mapeamento de todo o curso do magistério da Escola SEI,
considerando o período e o fato de ter sido uma única turma, nos interessa contextualizar sobre a
quantidade de cursos de magistério existentes no ano de 1996 no Brasil:
Assim, em 1996, havia 5.276 Habilitações Magistério em estabelecimentos
de ensino médio, das quais 3.420 em escolas estaduais, 1.152 em escolas
particulares, 761 em municipais e 3 federais. Quanto aos cursos de
Pedagogia, dados de 1994 indicavam a existência de apenas 337 em todo o
país, 239 dos quais de iniciativa particular, 35 federais, 35 estaduais e 28
municipais (TANURI, 2000, p. 85).

Ressaltando que a Escola SEI é uma instituição particular e, portanto, neste ano de
1996 fazia parte destes 5.276 estabelecimentos que estavam habilitando para o magistério. O
que mostra a relevância desta pesquisa para o campo da história da educação. Cabe destacar
que não existem estudos desse período histórico do SEI. As pesquisas realizadas na instituição
tiveram como foco a Educação Infantil. Assim, acredito na importância de desenvolver o
estudo que poderá contribuir para elucidar essa história de formação de professoras/es, que
junto a tantas outras, enriquecem as pesquisas e as histórias do nosso País, e aqui em especial
a cidade de Dourados - Estado de Mato Grosso do Sul.
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2 A Escola Serviço de Educação Integral – SEI: O que alguns trabalhos dizem

Gostaria nesta parte do trabalho de apresentar primeiramente dois trabalhos já
realizados, que tomam a escola SEI e seus agentes como campo de pesquisa. E Por seguinte,
de apontar principais informações relevantes do funcionamento desta instituição educativa
trazido pelas pesquisas de (SILVA 2007) e (GRATIVOL 2017).
Temos um trabalho de conclusão de curso de Pedagogia, através da FAED/UFGD
intitulado “História e Memória da Educação Infantil: os 25 anos de atuação da escola SEI –
Serviço de Educação Integral (1980-2005) no município de Dourados” de autoria de Michelly
Fermino da Silva (2007), apresentado há doze anos. E também, a dissertação de Mestrado do
Programa de Pós-graduação em Educação também pela FAED/UFGD intitulado “Educação
“pré-escolar” em Dourados: a escola Serviço de Educação Integral - SEI (1980-1995). De
autoria de Samara Grativol (2017), apresentado há 2 anos.
Ambos trabalhos servem para iniciar os estudos desta instituição no Município de
Dourados, e servem de base para esta e novas pesquisas. Para tanto, faremos uso deles para
caracterizar alguns aspectos sobre a instituição, pois conhecer o processo histórico de uma
instituição educativa é analisar a genealogia da sua materialidade, organização,
funcionamento, representações, tradições e memórias (MAGALHÃES 2004).
A Escola Serviço de Educação Integral – SEI está situada à Rua Balbina de Matos, n°
1895, Jardim Universitário, Dourados – MS. Historicamente, a escola SEI foi fundada em
1980 pela professora Ezir Bomfim Estremera Gutierre e seu esposo Jesus Estremera Gutierre
com intuito de oferecer educação integral (GRATIVOL,2016). A história da escola no cenário
educacional informa que várias gerações de munícipes e região foram formadas por ela.

Segundo Silva (2007) no ano de 1981 a escola atendia turmas do maternal, jardim, Pré
I, e Pré II, sendo a primeira escola privada de dourados criada para atender especificamente
crianças de 0 a 6 anos, com ênfase em aspectos lúdicos/ educativos. Atualmente atende até o
9º ano do Ensino Fundamental e no ano de 2020 ira completará 40 anos de funcionamentos e
de histórias.
Outro ponto que merece destaque é a não rotatividade, já que os principais funcionários
(coordenadores, diretores, vice-diretores, secretários) estão em atividade desde 1980 quando
iniciou o processo de autorização de funcionamento da escola, assim como alguns
professores. (GRATIVOL 2016). Logo, de algum modo estes se constituem em fontes vivas
de experiências na instituição, tal como os alunos que permanecem na escola por muitas vezes
do berçário até o 9º ano do ensino fundamental.
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Quanto a estrutura física da instituição (GRATIVOL 2016) nos aponta que o prédio é
próprio, mas a primeira alternativa foi de alugar um espaço que pudesse ser adaptado para
uma escola. O primeiro endereço da escola foi na Rua Ciro Melo, nº 2.236, conforme do
Regimento Interno da Escola (1980), e que ficou conhecida como “Escola das Mãozinhas”,
pois a fachada da escola foi decorada com o carimbo das mãos de cada criança matriculada.
Depois de oito anos nesse local, a escola mudou-se novamente para outro prédio
adaptado e, em 1988 passou a funcionar, na Rua Monte Alegre, 2.180. Desta forma, enquanto
ainda funcionava nesse prédio, a partir de 1989, a escola inicia a construção de um espaço
próprio destinado somente as atividades educativas e ao atendimento as crianças, em 1993, o
prédio próprio é finalizado e a escola passou a ter um endereço definitivo até os dias atuais.

Imagem 01: vista área do prédio próprio da escola SEI

Fonte: arquivo da escola Serviço de Educação Integral

Diante do exposto, podemos perceber a escola SEI, inicia suas atividades em 1988 com
o foco na Educação Infantil, oferta também turmas dos anos iniciais e finais do Ensino
Fundamental, e em 1995 por motivos ainda desconhecidos, passa então a oferecer o curso de
Magistério com uma única turma que se encerra em 1998.
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4 Sobre a metodologia escolhida

A pesquisa ainda em fase inicial, busca a partir das leituras escolhidas dialogar com
autores que tratam sobre a história oral, tais como: Delgado (2003), Portelli (1997 e 2010);
Sarat e Santos (2010); Meihy (1994 e 2002). E sobre a história do magistério, formação e
profissão docente se pautará em autores como Nóvoa (2000), Huberman (2007), Furtado e
Sarat (2011), Tanure (2000), entre outros. E em seguida, faremos uso de análise documental,
a partir de arquivos cedidos pela escola, já que conforme aponta Cellard (1997) de fato, tudo o
que é vestígio do passado, tudo o que serve de testemunho, é considerado como documento
ou fonte, sendo possível os estudar e analisar em suas infinitas formas.
Podemos citar algumas das fontes documentais disponibilizadas pela instituição tais
como: autorização para funcionamento, atas finais, pastas de estágios, livro de matrículas,
proposta curricular, planos de aula de professores/as, além de um grande acervo fotográfico
que nos possibilitará contar esta história.
Além de entrevistar um/uma professor/a aposentado/a da escola, que atuou no
magistério, por meio da metodologia de História Oral para elucidar como este referido
período interferiu na vida das/os professoras/es e das/os alunos. Reconhece-se que a memória
do passado e do presente e as experiências influenciam muito na maneira pela qual eles se
apresentam no hoje, “a memória [...] como forma de conhecimento e como experiência, é um
caminho possível para que os sujeitos percorram a temporalidade de suas vidas” (DELGADO,
2003, p. 16), e assim conte sobre sua trajetória e experiencias já vivenciadas.
A pesquisa estará voltada, primeiramente, para as leituras e reflexões bibliográficas,
coleta de dados através de análise documental e fotográfica, e por seguinte, uma entrevista
através da metodologia de história oral com um/a professor/a aposentado/a do SEI. Já que por
sua vez, trabalhar com a história oral torna-se possibilidade de valorizar as vozes de pessoas,
trajetórias de vida, memórias, biografias, histórias e, ainda, dar respostas aos nossos
questionamentos (SARAT; SANTOS 2010).
Pretende-se com a escolha da história oral dar uma liberdade maior ao/à entrevistado/a
e fazer com que entre em uma viagem ao passado, já que a entrevista terá como foco ouvir a/o
professor/a sobre o seu início na instituição, sobre as salas em que lecionou e apontamentos
sobre o magistério, dentre outras questões que poderão ser reformuladas. A entrevista será
gravada em áudio, transcrita, textualizada e analisada (ALBERT, 2005; MEY, 1994, 2002).
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Dessa forma, “é o historiador que seleciona as pessoas que serão entrevistadas, que
contribui para a moldagem dos testemunhos colocando as questões e reagindo às respostas; e
que dá ao testemunho sua forma e contexto finais mesmo se apenas em termos de montagem e
transcrição” (PORTELLI, 1997, p. 37).

5 Do que se espera alcançar...

Acreditamos que ainda se tem muito a caminhar pensando na fase inicial que estamos,
porém falar de instituições educativas, é sem dúvidas conhecer uma história muito rica que
envolve uma série de elementos. É sanar algumas questões e se indagar por muitas outras.
Para tanto, seguimos em busca de conhecer e de ter possíveis respostas sobre este curso de
magistério que foi único na escola SEI, assim como ter a oportunidade de ter acesso aos
documentos deste período e de ouvir por meio dos relatos o como foi estar neste curso, do seu
início ao seu término.
Acreditamos que esta investigação poderá contribuir para elucidar alguns aspectos da
formação de professoras/es no período do curso do magistério, apresentando o processo
histórico da instituição educativa e a trajetória da história da educação desta instituição para o
município de Dourados.
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O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA SOB A ABORDAGEM CLIL
Lúcia Antonieta Sentoma Silva (IL/UFMT) – luciaantonieta@gmail.com

Resumo:
O ensino e aprendizado de língua estrangeira é uma prática com precedentes seculares. No Brasil, o número de
escolas com ensino bilíngue, abrangendo a língua portuguesa mais uma segunda língua de prestígio, cresce a
cada ano. Dentre as metodologias de ensino bilíngue, há a abordagem CLIL (Content and Language Integrated
Learning) que propõe o ensino de língua estrangeira por meio de conteúdo. Esta abordagem é abundantemente
adotada no mundo todo, principalmente na União Europeia. A amplitude da abordagem possibilita que tanto um
professor de língua estrangeira quanto um professor de conteúdo específico possa aplicar a metodologia. A aula
CLIL deve obedecer fundamentalmente quatro pontos: o conteúdo, a comunicação, a cognição e a cultura. Não
existe um modelo fechado para um plano de aula CLIL. Apesar de falta de profissionais capacitados, a lacuna de
materiais pedagógicos apropriados e a dificuldade de avaliação, a abordagem CLIL demonstra ser eficiente na
aquisição e consolidação de língua estrangeira, bem como em conteúdos interdisciplinares.
Palavras-chave: Língua Estrangeira, Ensino Bilíngue, CLIL.

1. Contexto Histórico

O interesse pelo aprendizado e ensino de uma língua estrangeira está ligado aos valores
sociais, políticos, econômicos, culturais e ideológicos de uma sociedade (HALL, 2005, p. 47).
Há registros históricos desta prática desde 3.000 a.C, época em que, na região da
Mesopotâmia, os povos acádios aprenderam a escrita dos sumérios. Mesmo que o bilinguismo
não seja ainda tão comum no Brasil, estima-se que cerca de 50% da população mundial seja
bilíngue (GROSJEAN, 2010, p. 16). O continente africano abriga 54 países com um total de
2.092 línguas faladas. Somente na África do Sul existem 11 línguas consideradas oficiais
(MENEZES, 2013, p. 5). No contexto brasileiro, cresce o número de escolas bilíngues a cada
ano. Estas escolas oferecem em sua grade o ensino do que chamamos de línguas de
prestígio44.
Há diversos tipos de programas, modelos de bilinguismo e educação bilíngue.
Horneberger (1991, p. 11-21) define três grandes categorias que denomina de modelos de
educação bilíngue: o modelo transicional, o modelo de manutenção e o modelo de
enriquecimento.

44

Língua de prestígio ou língua de elite são os idiomas ensinados nas escolas bilíngues ou trilíngues
simultaneamente com a língua materna. Em sua maioria o idioma em questão é o Inglês e dependendo do
público escolar leciona-se Espanhol, Alemão, Francês, Japonês, etc. Esta denominação é devido às condições
financeiras favoráveis dos estudantes que podem frequentar estas escolas.
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O modelo transicional age como compensatório. Neste método, a criança recebe
instruções em uma segunda língua assim que consegue compreender instruções em sua língua
materna. Dessa forma, a língua materna é valorizada e o bilinguismo se torna uma medida
temporária (GARCÍA, 2009, p. 52).
A partir do pressuposto de que há no contexto do estudante a exposição a uma língua
minoritária e outra majoritária, o segundo modelo, o de manutenção, tem objetivos sociais e
culturais: fortalecer a identidade cultural dos alunos e afirmar o direito civil de ter as línguas
minoritárias nas escolas.
O modelo de enriquecimento, entretanto, desenvolve duas línguas simultaneamente,
geralmente línguas de prestígio, com o objetivo de promover o pluralismo cultural integrando
a sociedade.
Neste artigo será abordado o modelo de enriquecimento heteroglóssico chamado CLIL
(Content and Language Integrated Learning45), comumente ensinado no ambiente
exclusivamente escolar em sistema de imersão total na língua estrangeira em uma carga
horária mínima de 5 horas semanais, excluindo aquisições de idioma em ambiente familiar ou
social.
2. Abordagem CLIL – Content and Language Integrated Learning

As metodologias dominantes, que costumam afastar o ensino da língua do ensino do
conteúdo acadêmico, julgam que a proficiência no idioma seja indispensável para o
aprendizado de conteúdos interdisciplinares. Surgindo na década de 90, pelo cientista político
David Marsh, a abordagem CLIL refuta esta ideia ao integrar o ensino de conteúdo em uma
língua estrangeira (LESCA, 2012, p. 3). Dessa forma, as habilidades cognitivas são
aprendidas junto com a linguagem.

CLIL é uma abordagem educacional com foco duplo, onde uma língua adicional é
utilizada para o ensino e aprendizagem tanto de língua quanto de conteúdo. Isto é,
no processo de ensino/aprendizagem, existe um foco não apenas no conteúdo, e não
apenas na língua, ambos estão interligados. Mesmo se a ênfase for maior em um do
que em outro em um determinado momento. CLIL não é uma nova forma de ensino
de línguas, também não é uma nova forma de ensino de conteúdo. É uma fusão
inovadora de ambos (COYLE, HOOD, MARSH, 2010, p. 11, tradução livre).

45

Tradução livre: Ensino Integrado de Conteúdo e Língua
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Dessa forma, na abordagem CLIL as habilidades cognitivas diversas são aprendidas
concomitantemente com a ampliação do repertório lexical, transgredindo barreiras de
aprendizagem que o ensino tradicional de língua estrangeira impõe ao aluno.
Ainda que haja uma constante discussão sobre o profissional adequado para a
utilização da abordagem, o método CLIL mostra-se eficiente a sua proposta. O professor
CLIL pode ser o professor do conteúdo estudado, para que o assunto seja trabalhado de forma
efetiva, ou pode ser o professor de língua, que possui maior repertório de vocabulário. Cada
professor delimita seus objetivos e não há um modelo de plano de aula específico para CLIL
(LESCA, 2012, p. 5). As escolas adaptam suas classes CLIL levando em consideração as
condições sociais e as políticas pedagógicas de cada instituição. Há um grande repertório para
englobar todos os requisitos da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e a abordagem
pode ser aplicada em todos os níveis educacionais, desde a educação infantil ao ensino
superior (DALTON-PUFFER, 2007 apud LUZ, 2016, p. 27).
Segundo Eurydice (2006, p. 8), a abordagem CLIL cresce exponencialmente em todo
o mundo. Na União Europeia (UE) quase todos os países possuem programas educacionais
envolvendo CLIL no ensino fundamental e médio. De acordo com o Center for Applied
Linguistics – CAL (2009) os Estados Unidos também já utiliza um método com base em
conteúdos (CBT – Content-based Teaching) abrangendo mais de 200 programas atendendo,
sobretudo, a língua espanhola que é a segunda língua mais falada no país.
No Brasil, algumas escolas bilíngues aplicam a abordagem CLIL majoritariamente
trabalhando a língua inglesa, reforçando os conteúdos interdisciplinares trabalhados na língua
materna em ambiente de imersão.
3. Os 4 C‟s

Ainda que a abordagem CLIL não tenha um modelo fechado para planejamento de
aula, Coyle (2005, p. 17) estabeleceu os quatro eixos principais que uma aula CLIL deve
atender. São eles: conteúdo, comunicação, cognição e cultura.
O conteúdo é o pilar da aula CLIL. Nele não se deve priorizar apenas a transmissão de
informação, mas também a criação do conhecimento e compreensão por parte dos alunos,
numa espécie de aprendizagem com equidade. No eixo de comunicação há o desafio de
associar o repertório de língua no conteúdo trabalhado. A língua e a linguagem devem ser
transparentes e acessíveis, abrangendo leitura, escrita e comunicação entre os estudantes. A
cognição está estritamente ligada ao conteúdo, instigando os alunos a interpretarem os
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assuntos trabalhados. A cultura é considerada como o eixo de aprendizagem, a mais
complexa. Abrange a consciência intercultural, a cidadania e a compreensão global. Cultura é
fundamental em CLIL. Lesca (2012, p. 3) explica os 4 C‟s utilizando o seguinte esquema:
Figura 1 – Os 4 C‟s

(LESCA, 2012, p. 3, traduzido e adaptado pela autora)

Dessa forma, mesmo que não haja um modelo próprio para a aula CLIL, o
planejamento do professor deve atender estes pré-requisitos.

4. O Plano de Aula CLIL

Lesca (2012, p. 8) aponta que um dos papeis do professor CLIL é atender às
necessidades de língua por meio de seu conhecimento prévio sobre o assunto reutilizando e
reformulando essas informações e construindo diferentes estilos de aprendizado. Há também a
necessidade de trabalho cooperativo com os professores de língua materna e atenção às
necessidades da comunidade.
O plano de aula deve atender os 4 C‟s e para que isto aconteça, é necessário
primeiramente checar o tipo e nível de conhecimento prévio dos alunos no assunto em
questão. Uma aula inteira pode ser dedicada somente a este ponto, ou a verificação pode
ocorrer em alguns minutos de atividade (RONCA; TERZI, 1999, p. 62). Outro ponto da aula é
a prática do idioma do conteúdo. Para isso, o professor deve ter o objetivo de língua traçado e
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deve promover atividades para que possa fazer a verificação da consolidação do vocabulário.
Em seguida, o professor deve buscar uma maneira de solidificar a aprendizagem do conteúdo,
de maneira que o aluno sumarize habilidades, aplicando o conteúdo. Atividades de produção
própria do aluno, envolvendo pesquisa e discussão são exemplos de maneiras de atender este
tópico. Por último, o professor deve organizar a correção e avaliação do conteúdo. Este é o
momento para a atenção à gramática, pouco explorada, mas não esquecida na aula CLIL
(LESCA, 2012, p. 5).
5. Desafios
A flexibilidade da abordagem CLIL dificulta uma generalização para avaliar
efetivamente seus sucessos e desafios. Entretanto, há alguns pontos importantes que devem
ser observados quanto à metodologia (SIMES, 2009, p. 104).
O principal desafio da abordagem CLIL é encontrar um profissional capacitado para o
planejamento e execução da aula. Afinal, qual deve ser o professor responsável pela sala
CLIL? Luz (2016, p. 17) esclarece:
Na condição de professor de língua inglesa, reconheço que existem limites quando
adentramos em território desconhecido, no entanto, também reconheço que não
existem limites para a aprendizagem. Acomodados que somos com o ensino dos
aspectos formais da língua inglesa, não nos damos conta de nos perguntar se as
práticas pedagógicas do ensino de LE poderiam ser outras que não o modelo
tradicionalmente reconhecido e comumente utilizado nas escolas de um modo geral
(LUZ, 2016, p. 17).

Há inúmeras discussões neste sentido. Mehisto, Marsh e Frigols (2008, p. 55)
acreditam que o ensino de língua e o conteúdo têm a mesma importância e a aula CLIL deve
atender aos dois pontos de maneira igualitária. Rowe e Coonan apud Luz (2016, p. 17),
entretanto, afirmam que o conteúdo deve ser o principal elemento da aula.
Outro desafio é a falta de material pedagógico específico para CLIL. Novamente, a
amplitude da abordagem gera dificuldades aos profissionais que buscam suporte para a
execução da metodologia. Muitas vezes, o professor precisa criar ou buscar material de
conteúdo na língua estrangeira, completando com recursos para alcançar os objetivos de
língua (MORGADO et al., 2014, p. 11).
Por conseguinte, há o problema da avaliação. O Guia Para Professores sobre
Metodologia CLIL no Ensino Básico (2018, p. 53), define que “A avaliação seja
multidimensional e use uma variedade ampla de instrumentos de avaliação, tanto no âmbito
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formal como no informal”. Todavia, há também a necessidade de uma dupla avaliação: a de
conteúdo e de língua. Kiely (2014) salienta a importância dessa divisão de avaliação e conclui
que a concretização da prática de avaliação deve basear-se num diálogo com os professores.
Isto significa o desenvolvimento de quadros que orientem os professores nas suas estratégias
de planejamento e pedagógicas e apoiem os professores na sua utilização para moldar
esquemas de trabalho, planos de aula, respostas ao trabalho escrito e em micro interações com
alunos nas salas de aula CLIL.

6. Conclusão

A ascensão do ensino bilíngue no Brasil, principalmente de línguas de prestígio,
trouxe diversas metodologias para o ensino de língua estrangeira. Dentre elas, a abordagem
CLIL – já disseminada na União Europeia – mostra-se uma alternativa eficiente no ensino de
idioma por meio de conteúdos interdisciplinares.
Há inúmeras vantagens na abordagem CLIL. O foco duplo de aprendizagem atende o
estudante em todos os requisitos necessários para a formação de um indivíduo com
desenvolvimento cognitivo, criatividade, pensamento crítico e, obviamente, bilíngue. A
pluralidade que a abordagem traz, possibilita que o professor tenha liberdade para desenvolver
a aula em ambiente favorável, com certa liberdade, respeitando os pontos-chave que o método
delimita.
Como outras abordagens de ensino bilíngue, CLIL também têm desafios. A
descaracterização do foco duplo e as dificuldades em elaborar planos de aula e avaliações,
restringem alguns profissionais a executar a metodologia de maneira efetiva. Entretanto,
mesmo em uma aplicação mais restrita, CLIL demonstra resultados satisfatórios e até
superiores aos métodos tradicionais de ensino de língua.
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O ENSINO DE MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO
TENDO COMO ESPAÇO DE APRIMORAMENTO O GELEN46
Rosimeire Aparecida Rodrigues (PPGECEM-REAMEC /UFMT) – rosimeirear@uft.edu.br
Resumo:
Este relato traz reflexões sobre o grupo de estudos enquanto espaço de aprimoramento na formação do pedagogo
como professor para o Ensino de Matemática nos anos iniciais. Com a preocupação de promover um espaço
onde o pedagogo em formação pode buscar na pesquisa a ampliação dos conceitos e fundamentos para a
melhoria da sua atuação na prática docente, na Universidade Federal do Tocantins, Campus professor Sergio
Jacintho Leonor – Arraias, e, pretende contribuir com o processo formativo por meio de grupos de estudo Grupo
de Estudos de Letramento e Numeramento (GELEN). Para embasar as discussões de pesquisa, envolvem
situações que evidenciaram que: os acadêmicos trazem da educação básica resquícios positivos e negativos da
Educação Básica que influenciam na formação superior do acadêmico; a contribuição do grupo de estudos na
formação matemática do pedagogo. Com o desenvolvimento de uma proposta para envolver: O processo
formativo no Curso de Pedagogia; GELEN; A matemática e a pesquisa no processo formativo no ensino nos
anos iniciais na perspectiva do numeramento; A formação matemática do pedagogo; Algumas Considerações. O
que se percebeu é que por mais que se possua grupos de estudos para a formação no ensino matemático do
pedagogo, dentro do campus, a procura ainda é pequena mesmo corroborando da ideia que a formação regular é
frágil.
Palavras-chave: Arpendizagem. Formação. Docência.

1 Introdução
Ao pensar na formação que envolve o ensino de matemática nos anos iniciais e as
práticas de numeramento, na busca da valorização do ensino da mesma, trabalhamos pela
hipótese de que as práticas investigativas possibilitem as inter-relações com as práticas
sociais, na valorização da apropriação e da descoberta do sentido dos conceitos matemáticos
perante as práticas de numeramento nas interações escolares e sociais.
A formação atual de professores exige que se compreenda a importância do papel
formativo, que pode ser estabelecido por meio de estudos que oportunizem o ensino e a
pesquisa, por meio dos grupos de estudos dentro das universidades, que vêm com esse papel
de preparar ainda mais o acadêmico. Nas atividades de estudos foi possível perceber o quanto
a formação matemática em apenas uma disciplina era frágil, e que ainda seria necessário
ampliar a capacitação.
Este texto tem como base estudos, leituras, indagações e reflexões resultantes de ações
desenvolvidas no GELEN com um grupo de alunas do curso de Licenciatura de Pedagogia,
com proposições frente a formação de professores no ensino de matemática buscas para
melhor formação nesta área de ensino. Ressaltando no questionamento: como o pedagogo em
formação pode buscar na relação teórico e prática a ampliação dos conceitos e fundamentos
46

GELEN: Grupo de Estudos de Letramento e Numeramento, que está ativo desde 2016, com registro na
UFT/Cnpq.
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para a melhoria da sua atuação na prática docente ao participar ativamente de ações de
formação?
Refletindo sobre uma aprendizagem significativa, a partir dos conhecimentos já
constituídos e da construção de novas relações, para a reconstituição de estruturas mentais
que possam representar a matemática nas mais diferentes situações, que envolvam o
pensamento quantitativo e a formação docente tendo em vista o processo de apropriação do
numeramento no processo formativo.
Apresenta-se na discussão: Considerações Iniciais; O processo formativo no Curso de
Pedagogia; A matemática e a pesquisa no processo formativo para o ensino nos anos iniciais
na perspectiva do numeramento; Algumas Considerações.

2 O processo formativo no Curso de Pedagogia

O profissional que vai atuar na educação básica, tem por função produzir e difundir o
conhecimento no campo da educação. O pedagogo precisa ter a capacidade de planejar,
executar planos, ser dinâmico, além de ter boa comunicação e saber transmitir ideias.
Necessita-se que este profissional esteja preparado para enfrentar as dificuldades e os
problemas diários com competência e criatividade, ter flexibilidade, ser atento e tolerante às
questões diversas e também a cultura que caracteriza a sociedade.
O curso de Licenciatura em Pedagogia traz em sua matriz curricular a matéria de
Fundamentos e Metodologias do Ensino de Matemática, para preparar os futuros professores
de matemática, porém apenas uma disciplina não chega a contemplar a formação do
pedagogo como professor de matemática para os anos iniciais. Sabendo da complexidade e
traumas que muitos desses acadêmicos carregam desde a formação inicial até o final da
educação básica, trazendo para o ensino superior marcas positivas ou negativas desta
formação.
No campo da pesquisa o termo pedagogia é visto e trabalhado atualmente como “ciência
da educação” e/ou “filosofia da educação” pelos estudiosos contemporâneos, tendo um efeito
positivo ou negativo, apresentada como um conjunto de princípios, métodos, técnicas e
estratégias do ensino e da educação, em que estuda essas ideias levando em consideração o
contexto sócio cultural e das técnicas e processos que sejam eficientes para sua real
realização.
É visível a importância da formação complementar na formação profissional, desse
modo, compartilha-se do pensamento de Freire (1996) quando admite que “Não há ensino
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sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Ingressar no ensino superior e se aperfeiçoar por meio
de grupos da pesquisa, é primordial para o aproveitamento das possibilidades que vão
surgindo.
[...] Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei,
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando,
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996,
p.32).

Portanto, o profissional em formação precisa buscar constantemente meios para se
aperfeiçoar, isso irá lhe proporcionar um melhor desenvolvimento do seu trabalho e domínio
da área e das novas técnicas, para o meio social ao qual irá intervir. Sendo assim, a inserção
do acadêmico na pesquisa e na busca da prática docente se faz necessário não apenas na
formação acadêmica e de conteúdos.
A contribuição do GELEN, na formação do acadêmico que o integra, vai além, da
pesquisa, os encontros e discussões que são quinzenais promovem o pensar, o questionar, o
investigar, o processo de criar. Tendo como objetivo, planejar, conhecer e desenvolver
práticas docentes utilizando concepções o desenvolvimento do conhecimento docente, tendo
como objeto matemático o numeramento, que vem trazendo uma nova visão diante do ensino
de matemática e deixa a necessidade de sempre estar pesquisando. Essas foram as reflexões
que me conduziram a esta pesquisa.
A partir de uma participação nos estudos desenvolvidos no GELEN, a fim de
compreender a formação do acadêmico em pedagogia daqueles que participam do grupo de
estudos.
As ações do grupo envolvem um projeto que inicialmente tem a proposta de ofertar
oficinas para professores alfabetizadores e atender aos alunos com dificuldades de
aprendizagem em escrita e leitura matemática e conteúdo desta disciplina, na referida escola.
Com o pressuposto que o GELEN, traz contribuições formativas, que visam
compreender como algumas crianças finalizam o ensino fundamental anos iniciais com
dificuldades no campo da matemática ainda na alfabetização matemática, e tem como
pretensão pesquisar as dificuldades diante do enfrentamento do pensamento matemático e
situações que a envolvem.
O GELEN tem como objetivo geral desenvolver pesquisas que possam contribuir com o
processo formativo e compreender como os alunos, em situações de aprendizagem para o
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desenvolvimento de competências quanto a leitura, a escrita matemática, e a resolução de
situações que envolvam o pensamento matemático.
O grupo de estudos GELEN tem ações desenvolvidas pelos pesquisadores que, articula
a relação teórico-prática em seus procedimentos com a proposta de pesquisar correntes
conceituais que englobam a formação de professores que ensinam matemática nos anos
iniciais. Tendo como pretensão desenvolver estudos e projetos de intervenção “descrever e
compreender uma realidade. No campo das pesquisas sociais, além de descrever e
compreender, pretende-se modificar uma realidade” (GELEN, 2017).
Portanto, os acadêmicos/pesquisadores desse projeto buscam participar da realidade
investigada, tem busca ativa na avaliação e busca de respostas. Tendo a pesquisa-ação como
procedimentos metodológicos pela experimentação do processo real, para que os
pesquisadores possam intervir de forma consciente. Lembrando que a pesquisa-ação tem uma
considerável flexibilidade no planejamento. Que apesar de ser subdividido em momentos ele
não segue de forma rígida as fases ordenadas, contrário a outros paradigmas.
Para quem participa do projeto e a põe em prática a pesquisa e se constitui em
momentos como: Fase exploratória; A colocação dos problemas; O lugar da Teoria; Campode Observação, amostragem e Representatividade Qualitativa; Ensino e Aprendizagem; Saber
formal e Saber informal; Plano de Ação; Divulgação externa e Seminário. O GELEN em
seus pressupostos delineados ressalta que,
A iniciação destes estudantes de pedagogia no processo de investigação científica e
sua participação em todas as etapas pressupõe-se complementação de estratégias de
formação referente a sua prática pedagógica; a investigação das práticas pedagógicas
traz para o estudante esta vivência com o cotidiano real no contexto escolar;
indagações constantes de articulação teórica e prática. O Despertar de bases teóricas
necessárias para complementar sua formação advindas da pedagogia e outras áreas
de sua formação. (GELEN, 2017)

O GELEN pretende disseminar os resultados da pesquisa para a comunidade escolar da
Educação Básica e comunidade acadêmica tanto quanto participação em congressos e eventos
científicos como a elaboração de artigos livros e revistas além da divulgação nas entidades
participantes desta pesquisa.
Assim, a formação e os estudos do grupo com as atividades matematizadas pretendem
articular a relação teoria e prática, de modo a estabelecer a inserção do acadêmico em
formação em um:
Projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo promover a integração
universidade escola parceira promovendo a iniciação do graduando em pedagogia na
docência e pesquisa desse modo as ações serão desenvolvidas no âmbito da
alfabetização e do letramento da formação de professores e do desempenho escolar
dos alunos. (GELEN, 2017)
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Portanto, hoje o GELEN não é apenas um grupo de estudos e pesquisas teóricas, mas
também de aplicação de práticas docentes que desenvolvem atividades de ensino de
matemática por meio do laboratório dialógico de matemática e numeramento para as escolas e
contribui fortemente para a formação de acadêmicos do curso de pedagogia no ensino
matemático.

3 A matemática e a pesquisa no processo formativo para o ensino nos anos iniciais na
perspectiva do numeramento

A formação do professor torna-se compreendida como uma articulação que se posiciona
como dois pontos extremamente importantes; motivos e sentidos na prática do ensino.
Possibilitando que novas ações sejam planejadas e desencadeadas que façam sentido no agir e
pensar do professor na sala de aula. Quando se associa a atividade ao movimento, e ação. O
resultado é a modificação das práticas adquiridas.
O professor que é movido pela sua necessidade está em constante aprendizado até
mesmo no momento que está com seus alunos. Caminhando pelos momentos da teoria e da
prática, com isso o docente vai se tornando um profissional através das práxis pedagógicas.
Senso assim, o professor ao agregar sentidos na forma de organizar ações relacionadas à
maneira de ensinar, com intuito de se garantir uma boa aprendizagem dos seus alunos, de
modo que o processo de formação meio que implica a função ao professor de reformular suas
práticas, por meio de planejamento em grupos, permitindo escolher novos recursos didáticos
para as atividades de ensino em sala de aula.
Em linhas Gerais quando se fala em propor sentidos e novos significados atividades
ensino, é possível perceber que o papel do professor cresceu pelo fato de também atribui a
essa prática novos instrumentos metodológicos.
Os autores evidenciam que no momento em que os professores se tornam
investigativos, suas práticas se tornam reflexivas com novas propostas de ensino
configurando assim o novo e moderno espaço de formação dos mesmos.
Em síntese, podemos dizer que adentramos o século XXI com uma
efervescência de ideias inovadoras – pelo menos nas práticas discursivas
curriculares – quanto ao ensino de matemática. A questão que se coloca é: a
formação que vem sendo oferecida às professoras das séries iniciais tem
levado em consideração esses documentos curriculares – tanto para
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conhecimento e compreensão quanto para críticas? (NACARATO, 2009, p.
21)

Nacarato (2009), traz uma abordagem reflexiva sobre os desafios de se aprender e
também de ensinar matemática nas séries iniciais, das dificuldades enfrentadas pelos
professores. Com o objetivo de refletir sobre a importância da formação das professoras
enquanto estudantes da educação, e também desafios.
A matemática desenvolve um importante papel na aprendizagem do aluno, porém o
interessante é que o professor desenvolva e isso de uma forma que possibilite a recriação de
cenários quem induzam o aluno a se interessar pela matemática.
Nacarato (2009), diz que “Os projetos de formação continuada deveriam levar em
consideração o saber que a professora trás de sua prática docente, ou seja, a prática docente
precisa ser tomada como ponto de partida e chegada da formação docente.”. Ao se refletir as
práticas pedagógicas as mesmas contribuem significantemente para a valorização dos
Professores. Fala também da importância das “narrativas autobiográficas” uma espécie
de estudo abordada pelo autor no seu trabalho que contribui para o seu entendimento do
ensino da matemática.
Percebe-se que a formação do pedagogo para atuar na área da matemática é algo que
acontece por etapas. E que mesmo com os possíveis desafios que venham a surgir, não é
impossível para pedagogo ensinar matemática.
Temos convicção que aprender seja um processo gradual, que exige o
estabelecimento de relações. A cada situação vivenciada, novas relações vão sendo
estabelecidas, novos significados vão sendo produzidos, e esse movimento
possibilita avanços qualitativos no pensamento matemático. (NACARATO, 2009, p.
34)

Ao indicar possíveis caminhos para a formação dos professores, a intenção é que se cria
condições onde seja possível uma reflexão sobre a formação pedagógica. O caminho é uma
educação transformadora de alunos e também dos professores, alunos capazes de
compreender a realidade da qual fazem parte, ressalta Nacarato (2009).
Na formação docente uma nova postura metodológica se faz necessária, para que o
conhecimento matemático se estruture, tanto na formação inicial quanto na atuação
profissional para que a disciplina tenha sua valorização além da visão de que ela é importante
para a vida e constituída de conhecimentos.
Portanto, o desafio consiste em buscar um maior o envolvimento de mais acadêmicos de
licenciatura em pedagogia, onde os pesquisados participaram de forma direta ou
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indiretamente na ação formativa, pois no grupo podem ter melhor aproveitamento ao se
sentirem motivados a participar.

4 Algumas Considerações

Esta descrição apresenta o objetivo de saber a realidade da formação matemática no
curso de licenciatura em pedagogia e como a pesquisa vem contribuindo para a formação dos
acadêmicos no campus professor doutor Sérgio Jacintho Leonor, na busca de conhecer: a
formação regular; a formação no ensino de matemática; a pesquisa na formação acadêmica; o
grupo de pesquisa GELEN; a formação no ensino de matemática através do GELEN.
O presente trabalho surgiu de uma preocupação em cima da formação do acadêmico em
pedagogia para a educação matemática e as dificuldades perceptíveis nessa área na
Universidade Federal do Tocantins, campus professor Sérgio Jacintho Leonor - Arraias. Ao
final da disciplina de fundamentos e Metodologias do ensino de Matemática e do estágio nos
anos iniciais e ver como era frágil a formação para a educação matemática, e que isso é um
reflexo dessa relação com períodos escolares anteriores.
Vemos que ainda precisamos de muito mais, para se chegar a uma formação
abrangente, mesmo que com a presença de grupos de estudos a procura é pequena, visto que,
as respostas negativas diante a formação matemática desde a formação inicial.
É verdade afirmar que o gosto pela pesquisa que o hábitus de pesquisa nunca foi de fato
desenvolvido pelos acadêmicos de fato desde a educação básica, mesmo que a universidade
ofereça subsídios para isso com grupos de pesquisas e estudos. E a formação passa a ser
apenas para o cumprimento da grade curricular do curso e atividades em sala, sendo uma
minoria a buscar grupos de pesquisa para o aprimoramento da formação.
Sabemos que essa realidade é evidente. Não é só a presença ou ausência de projetos, de
grupos de estudos é necessário que os acadêmicos queiram realmente se formar e fazer parte
de grupo de aprimoramentos na formação, senão essa realidade nunca será mudada e o ideal
estará cada vez mais distante.
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O LUGAR DA DROGA NO CONTEXTO PENITENCIÁRIO DE
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SEGURANÇA PÚBLICA
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Resumo:
O artigo objetiva-se a investigação das experiencias de vida e formação da pessoa privada de liberdade
relacionada à drogadição, que tipos de aprendizagens constituem seu processo formativo no sistema
penitenciário e de que forma respinga na segurança pública. O fenômeno da drogadição é um problema mundial,
que assola o sistema penitenciário brasileiro, que torna-se um problema também social, de saúde e segurança
púbica. A metodologia utilizada é a Pesquisa Narrativa, guiada por Michael Connelly e Jean Clandinin (2011).
que toma como objeto a experiência da pessoa através do seu relato e história de vida. O texto é fruto da
pesquisa de Mestrado da primeira autora, cujos resultados apontaram ser as experiencias relacionadas a
drogadição umas das principais fontes de aprendizagens que marcam o processo formativo da pessoa privada de
liberdade.
Palavras-chaves: Experiência de Vida e Formação. Droga. Pesquisa Narrativa. Sistema Penitenciário e
Educação.

1 Introdução
O espírito humano é mais forte que qualquer droga.
E é isso que precisa ser alimentado, com trabalho, lazer,
amizade e família. Isso é o que importa.
Foi disso que nos esquecemos, das coisas mais simples.
Filme “Tempo de Despertar”

O objetivo de investigação das experiencias de vida e formação da pessoa privada de
liberdade relacionada à drogadição, tem como foco a perspectiva de que as aprendizagens
informais no contexto penitenciário contribuem para processos formativos diversos, que
levam tanto a dependência química dos custodiados como ao crime dentre o fora desse
espaço. Assim construímos uma conexão entre a temática da Educação, Segurança Pública e
Saúde Pública apesar desta última ser tratadas apenas em estudos futuros.
O texto trás referenciais teóricos que pensam essas instâncias através das experiências
de vida e formação na educação, iniciando com algumas considerações do sistema
penitenciário e drogadição, a Pesquisa Narrativa, em adendo aos resultados da pesquisa da
primeira autora num diálogo entre a Educação e Segurança Pública. A leitura em si deste
material, segundo a pesquisa narrativa, prepara seus interlocutores para um novo por vir
marcado por aprendizagem e novos sentidos atribuídos às temáticas abordadas.

3906

O fenômeno da drogadição é um problema mundial, que não assola apenas o sistema
penitenciário brasileiro, mas toda a sociedade civil e outras culturas também. Segundo a
organização mundial de saúde (OMS), droga é qualquer substância que, introduzida no
organismo, interfere no seu funcionamento. Em linhas gerais, essas substâncias causam
dependência

e

quando

ingeridas

provocam

alterações

físicas,

psíquica

e

comportamental. Também são conhecidas como entorpecentes ou narcóticos e são
distribuídas entre licitas e ilícitas. As licitas são aquelas legalizadas, produzidas e
comercializadas livremente e que são aceitas pela sociedade e as ilícitas são drogas cuja
comercialização é proibida pela legislação. A maioria das drogas são produzidas à partir de
plantas (drogas naturais), como por exemplo a maconha, que é feita com Cannabis sativa, e o
Ópio, proveniente da flor da Papoula. Outras são produzidas em laboratórios
(drogas sintéticas), como o Ecstasy e o LSD. O termo droga e drogadição no texto irá tratar
especificamente das drogas ilícitas.
A drogadição torna-se um problema de saúde pública como também será apresentada aqui
como de segurança pública. Que tipos de diálogos pode-se trazer com a temática da
educação? Essa é a proposta deste trabalho, com foco na perspectiva de que as aprendizagens
informais no contexto penitenciário contribuem para processos formativos diversos, que
levam tanto a dependência química dos custodiados como ao crime dentre o fora desse
espaço. Para adentrarmos as experiências da prisão, trazemos alguns conceitos de experiência
e formação a partir de John Dewey.
A segurança pública aqui é entendida como a situação de normalidade que permite o
usufruto de direitos e o cumprimento de deveres de um determinado grupo, no caso da
sociedade. Logo, é pautada no enfretamento da violação de direitos básicos, geralmente
acompanhada de violência, que produz insegurança e criminalidade.
A Constituição Federal estabelece que ser um dever do Estado e direito de todos.
Estabelece que o objetivo de seu exercício é a preservação da ordem pública. Considera
também uma responsabilidade coletiva, solidária, dela participando todos os integrantes do
Estado. Os órgãos do Estado, devem se encarregar da prestação da função Segurança Pública
são as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civis, Militares e os Corpos
de Bombeiros “A Política de Segurança Pública no Estado”, remetendo para a lei ordinária a
obrigação de se disciplinar a sua organização e o seu funcionamento (Art. 144, PARÁGRAFO
2°). Assim, a criminalidade é a reflexo dessa insegurança, que atinge os direitos básicos
sociais como direito à vida e exerce-la com liberdade.
2 Algumas considerações de Experiência e Formação em Jonh Dewey
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Dewey (1959) é conhecido pela ciência contemporânea como um dos grandes
intelectuais contemporâneos pela produção cientifica epistemológica, filosófica relacionadas a
educação e embasada no conceito de experiência. Para ele, a pessoa que aprende ocupa o
centro de todo processo educacional, em que o indivíduo para atingir o conhecimento faz-se
necessário estar numa relação, ou seja, fazer a experiência, prontamente, todo conhecimento
humano está fundada na experiência, pautada na indivisibilidade entre o singular e plural, ou
seja, da sociedade e os indivíduos, que para ele “são, entre si, correlativos, formando um todo
orgânico”- (social) (DEWEY, 1959b, p. 177).
O conceito de experiência deweyana, é pensado a uma totalidade de fatos e
significações orientada a partir da noção de interação, continuidade e inteligência, em que
suas implicações são destinadas ao campo da educação e da formação do homem e sociedade
contemporânea. Para o teórico a experiência é condição de possibilidade para a vida
democrática e para uma educação pautada pela liberdade e emancipação humana.
Quando a educação não se torna possibilidade de experiência, percebe-se o
empobrecimento do espírito e o distanciamento da vida social e das suas problemáticas, uma
vez que o autor compreende que o agir humano é sempre num contexto público e comum, que
o coloca como base de todo o conhecimento e constituição social do eu:
O fato é que todo o indivíduo se desenvolveu e sempre deverá desenvolver-se em
um meio social. Suas “respostas” tornam-se inteligentes ou adquirem significação
simplesmente porque ele vive e age em um meio de significações e valores
reconhecidos como tais. Pelo intercâmbio social, tomando parte em atividades que
encarnam convicções, ele gradualmente adquire espírito próprio. A concepção de
espírito como uma coisa isolada que o indivíduo possui está polarmente oposta à
verdade. O indivíduo cria o espírito, desenvolve a mente na proporção em que o
conhecimento das coisas se acha corporificado na vida que o cerca; o eu não é um
espírito isolado a criar novos conhecimentos por sua conta própria. (DEWEY, 1959
a, p. 325).

Neste sentido, o homem deve ser compreendido em seu meio relacional, compostos
pelo meio natural, social e cultural que está inserido. Para Dewey a interação do ser vivo com
o ambiente apesar de ser também animal, a experiência vivenciada “só é humana e consciente
à medida que aquilo que se dá no aqui e agora é ampliado por significados e valores extraídos
do que está ausente na realidade e presente apenas na imaginação” (DEWEY, 2010, p. 469).
Assim, esse mesmo ser humano, não só o privado de liberdade, poderá reorganizar
suas crenças, valores, propósitos, mazelas e emaranhados, ressignificar sua história e dar novo
sentido a ela, a partir da reflexão de suas escolhas e experiências, bordando em um novo
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processo de sua formação enquanto pessoa no mundo. Preferencialmente que a violência
drogradição e crime não se faça presente.
Nessa mesma perspectiva, pensando a experiência, Clandinin e Connelly (2011), afirma
ser a Pesquisa Narrativa é o caminho para entender essa experiência, por esta não ser apenas
contínua, mas relacional, pela dinâmica interativa que apresenta. Explicam:

Nesse sentido, a narrativa proporciona uma reconfiguração do sujeito, ou seja, uma
reconfiguração de si, ao tempo em que ao relatar a experiência, esse movimento,
desloca o sujeito no espaço tridimensional, o contato com a dimensão pessoal e
social, temporal e de lugar. (...) Ao deslocar-se ao passado, por meio da
retrospecção, o sujeito que narra emerge em direção ao seu futuro, ou seja, ele se
projeta a um devir, portanto, transfigurando-se em um novo, embotando o sujeito
que foi e, descolando-se do sujeito que é, para transfigurar-se em um sujeito a devir
carregado as marcas de todos os outros que foi. (CLANDININ E CONNELLY
2011, p. 51).

A narrativa, portanto, constitui-se como um ciclo em que envolve contar, viver, recontar
e reviver, permitindo assim significar e ressignificar às experiências nas relações. A
composição de relatos, ao serem conscientizados, podem apontar outros sentidos e
significados. É neste mesmo movimento que vai se construindo as identidades.
Na pesquisa as escolha dos participantes privados de liberdade apresentaram as
seguintes características: sentenciados; com no mínimo dois anos da última detenção; maiores
de 18 anos e do sexo masculino. Visaram-se pessoas que experimentaram os espaços e os
serviços da unidade de forma abrangente, como: saúde; educação; psicologia; serviço social;
os que haviam participado de algum curso profissionalizante; que receberam atenção
religiosa; alguns recebendo visitas dos familiares outros não; que foram assistidos pela setor
jurídico, privado e/ou público através da Defensoria; de classe econômica, escolaridade;
estado civil; orientação religiosa e gênero diversificadas. A questão de étnica racial não foi
considerada como quesito na escolha. Contudo, houve a predominância exclusiva das cores
parda e negra dos participantes. Os delitos também não interferiram na seleção.
A investigação baseou-se principalmente na dinâmica relacional dos envolvidos para
considerar as dimensões de espaço, tempo e características pessoais imergidas na esfera
social. Esses elementos, espaço, tempo, aspectos individuais e sociais formam o que os
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autores chamaram de espaço tridimensional, locus. É neste lugar em que as pessoas vão
dando sentido as suas experiências ao longo do tempo, bem como as historiando.

3 Experiências de Vida e Formação no Contexto Penitenciário

A formação educativa da pessoa privada de liberdade é um mecanismo primordial no
processo de (re)socialização do mesmo, no seu recomeço e novas perspectivas de vida em que
a criminalidade não venha ao encontro. Através dela, estas pessoas podem dar um novo
significado para a vida como também ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.
As experiência vividas na prisão se tornam formativas, pela forma que os aprisionados
vão agindo e reagindo introspectiva e extrospectivamente diante das situações. O indivíduo,
introspectivamente, traz particularidades em sua subjetividade, como afetos, valores, crenças,
adquiridas anterior a prisão, que por meio de suas novas experiências na prisão,
problematizará novos sentidos e significações a sua identidade. Nessa perspectiva,
extrospectivamente, ou seja, na prisão ele tenderá a buscar referenciais que se aproximem de
sua realidade social fora da prisão a princípio, que pode mudar com o tempo sob a influência
das novas relações (re)construídas na/pela prisão.
As aprendizagens da prisão de maneira geral são marcadas por sentimentos de medo, pela repressão, pela violência,
submissão antes de tudo, pelo desamparo que essas pessoas, que vieram ao sistema por romper com os direitos humanos de alguém,
que sob outro ponto de vista, romperam com os seus próprios. Pode-se dizer que por ferir alguém, acabam ferindo-se também a si
próprios.

Julião (2009), aponta que o indivíduo em situação de privação de liberdade traz, como
memória, vivências por vezes negativas, de situações pelas quais passou antes e durante sua
carreira delinquencial. Em suas expectativas de futuro estão o desejo de começar uma nova
vida, na qual possa trabalhar, voltar a estudar e construir uma família. Os estudos sobre a
reincidência criminal apontam que suas expectativas acabam, na maioria das vezes, frustradas
pelos rótulos, pelo despreparo em assumir atividades profissionais, por distorções de visão de
mundo que fatalmente adquirem na sociedade dos cativos. Na compreensão desse fenômeno,
a forma como o pessoa privada de liberdade se sente nesse contexto, já diz bastante sobre sua
(re)socialização.
O contexto de maneira geral, proporcionam experiência, que poderá ser marcadas
pelos sentimentos de medo, rejeição, raiva, desespero, desamparo, solidão, sofrimento,
contudo, de muito afeto, seja eles bons ou ruins. Porém, “para proteger-se, o indivíduo
assume posturas e discursos que dele se esperam – ele expressa conformismo às imposições
do sistema” (ONOFRE; JULIÃO, 2011, p. 58).
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Goffman (1976, p. 56), a respeito, comenta sobre a tendência que a pessoa privada tem
de desenvolver o sentido de injustiça e amargura contra a sociedade, o que “assinala um
movimento importante na carreira moral do internado”, que complementa:
Depois de um delinqüente ter sido submetido a castigo injusto ou excessivo, bem
como a tratamento mais degradante do que o prescrito pela lei, passa a justificar o
seu ato - o que não podia fazer quando o cometeu. Decide "descontar" o tratamento
injusto na prisão, e a vingar-se, na primeira oportunidade, através de outros crimes.
Com essa decisão, torna-se um criminoso. (GOFFMAN, 1974, p. 56).

Por outro lado, o aprendizado vem associado ao que Goffman (1988), evidencia como
estigma, não apenas da sociedade, nos grupos comunitários, mas na própria pessoa privada de
liberdade, quando no usufruto dela.

4 O lugar da droga

Comecei a usar droga, fui preso pela droga. Era de maior, minha primeira cadeia eu
tinha 21 pra 22 anos.Caí por tráfico de droga. (...) lá dentro da XX (presídio) eu
usava droga, lá tinha muita droga. Era tempo da pasta base, aí eu saía, usava na
rua.. (...) Aí foi indo a vida, vendendo droga, usando.. (...) A droga, a prisão gera
“psico” (alterações psicológicas)... prisão pra gente, “pena” (condenação) pelo que a
gente fez. Você vai cair em decadência, eu não tive controle comigo, eu caí no
mundo das drogas de novo que eu quase morri. Eu tomava remédio, eu puxava
droga, entendeu? Eu fiquei um monstro, fiquei transtornada, fiquei horrível,
entendeu? Não se importava com nada, se banhar banhou, se não banhar não
banhou. A cama fica fedendo. De vez em quando eu olho assim alguém assim eu
imagino assim: “Senhor amado, eu era desse jeito, tava desse jeito”, olha o que, que
a droga faz e a gente não vê. Porque a gente não vê os efeitos na gente. (Participante
03, agosto de 2018).

A pessoa privada de liberdade passa por transformações físicas e emocionais, no seu
contexto de encarceramento. O interno dependente químico por exemplo, ao dar entrada na
unidade, longe das drogas e dentro de uma instituição com a vida formalmente administrada,
pode se alimentar melhor, cuidar da saúde através dos serviços, pode auxilia-lo no
restabelecendo a saúde física. Em contrapartida, estar na prisão não é suficiente para que se
rompa com a dependência química, como é o caso da participante.
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Esta em questão é transgênero, narra a experiência do (us)abuso de drogas associada a
criminalidade, reincidência na prisão e perca de vínculos afetivos, tão significativos enquanto
privada de liberdade. O fato da privação não garante a interrupção do uso das drogas, como
relata a participante, contudo pode contribuir para isso pela dificuldade de acesso ser maior
que na rua.
Os resultados da pesquisa apontaram que a fragilização de vínculos afetivos da pessoa
privada de liberdade, em especial com a família durante a vida, somados a outras
adversidades, como deficiência em sua socialização, seja na inserção do mercado de trabalho,
na escola, assim por diante, pode-se dizer que facilita a entrada da drogadição na vida do
delinquente, e tudo que dela engendra, como a dependência química, tráfico de drogas,
encarceramento, e as diversas formas de deteriorização humana e consequentemente social.
Outro fator que se destacou na pesquisa, foi a relação dessas aprendizagens com as
facções criminosas. Estas, para angariar recursos financeiros na prisão, utiliza-se também da
oferta e vício de drogas da pessoa privada de liberdade. Na ausência desse recurso,
principalmente aqueles que vierem a desenvolver dependência, realizam pequenos delitos na
própria prisão como extorsão dos pares, golpes a terceiros pelo telefone, como simulação de
sequestros etc.
Para Silva (1996), a criminalidade é a ruptura tópica do Estado de Direito. A ofensa às
normas jurídicas que norteiam os princípios da sociedade moderna, como resultado a negação
das relações harmoniosas entre as pessoas. Atinge direitos basilares, fundamentais, como o
direito à vida, à liberdade, à propriedade e à saúde.
Tratar de violência é abordar a vida, as relações entre os seres e seus princípios, é falar
da sociedade. E a violência pode se expressar das mais diversas formas, desde a violência
moral até à violência fisica, agressora. Toma como significado as ofensas à liberdade, aos
direitos individuais e sociais; pode ser representada pela fome, pela miséria, pelo desemprego;
pela falta de habitação, inexistência de amparo ao menor, a desigualdade na distribuição da
terra e da renda. Enfim, qualquer situação que diminua ou suprima a condição humana,
assume proporções de violência (SILVA, 1996).
Nesse contexto, gerando uma verdadeira corrente se insegurança pública. A esse
respeito, a mesma participante em adendo ao tema desta violência que assola a sociedade, ao
falar sobre as aprendizagens relacionadas às experiências de vida e da prisão, narra o que
evidenciamos um abalo na segurança pública, que pessoas com sua trajetória, dependentes
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químicos em conflito com a lei, estão em todos os lugares, seja na prisão, seja no centro da
cidade:

Porque eu sei que isso vai acontecer, vou sair pra rua, os amigos na rua. Lá no centro
principalmente tá cheio, os presos tão tudo no centro, minhas amigas aqui do presídio,
tá tudo no centro fumando base. Isso é dolorido pra mim, ver a pessoa como que ela é
lá na rua, desandada. (Participante 03, setembro de 2018).

Pelo conteúdo narrado, fica evidente os vínculos afetivos da participante reforça a
permanência no crime, seguindo sua trajetória de reincidência constante no crime e na droga,
pois não deixou de ser uma dependente química até então.
Onofre e Julião (2011, p. 59), analisam esse o processo de socialização ou
(re)socialização em que “são quase nulas e potencializam as fragilidades já existentes, como
os vínculos com a família, os valores da vida e a participação social. (...) A exclusão é global:
exclusão da escola, do trabalho, da integração social, do emprego, dos laços familiares e com
ausência de relacionamentos”.
A educação escolar, é uma ferramenta de enfretamento a essa realidade por ser “um
processo global porque recolhe pedaços dispersos da vida: dá significado ao passado, oferece
ferramentas para formular projetos individuais no presente, e ressignifica as perspectivas de
futuro” (ONOFRE; JULIÃO, 2011, p. 65).
Nessa perspectiva do estudo da educação e prisão, ponderamos que não é o fato da
penalização frente ao sistema penitenciário que educa, forma, (re)socializa, modifica a pessoa
privada de liberdade, se oportuniza e abstrai as experiências diversas de aprendizagem,
carregado de significações, que dão sentido à vida da pessoa privada de liberdade. Na mesma
proporção a drogadição influencia nesse contexto de alguma maneira, se não for pela
dependência química, estabelecida anterior ao encarceramento, ou durante, será pelo contato
de terceiros com a mesma droga na prisão.

5 Considerações

O texto abordou a experiência de vida e formação da primeira autora em diversos
contextos e a interação com a pesquisa narrativa. Essa modalidade de pesquisa aponta não só
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uma nova relação nas realizações de pesquisas, sobre o papel investigador e investigado, mas
reconfigura um novo lugar em especial para o participante, pois oportuniza o espaço para
expressar a subjetividade. Nesse sentido o resultado da pesquisa apontou que as experiências
relacionadas a negligencia afetiva familiar de alguma maneira, junto a outras relações
construídas pelos participantes, marcadas pela drogadição por exemplo e tudo que dela
agrega, poderia ter contribuído para o abuso de entorpecentes ainda na adolescência e vida
adulta.
O contato com a droga poderá ocorrer tanto fora da prisão como no encarceramento, por
ações principalmente das facções criminosas, no recrutamento de novos traficantes, ou por
meio do próprio colega usuário, que se não extorquir seu par, corre risco de emitir algum dano
visto devido às alterações psicológicas e comportamentais que poderá apresentar motivado
pelas substâncias psicoativas. Em contrapartida, a sociedade terá o contato com a droga, seja
da disponibilidade do uso, nas ações criminosas como assaltos, roubos, latrocínios, motivados
muitas vezes pelo uso da droga, em que este mesmo dependente químico detento ou não,
precisa levantar recursos para manter seu vicio. Nesse ensejo, portanto ocasião um dos
principais problemas de saúde e segurança pública.
A educação escolar ganha um papel primordial aqui pelo forte papel de socialização que
executa, e de maneira não escolar, na compreensão de processos formativos diversos que
ocorre a mercê do currículo escolar, a beira das experiências de vida e formação que também
moldam esse sujeito conforme os padrões sociais do ambiente que se encontra ou de maneira
subversiva a esses mesmos padrões, no caso, aos da criminalidade. Dar visibilidade a essas
experiências apresentadas nesse texto, pode auxiliar na intervenção de politicas educacionais,
de saúde e segurança pública com resultados mais efetivos, como por exemplo a forma de
olhar o delinquente e/ou dependente químico de forma mais humanizada e contextualizada, ao
invés de marginalizada. Esse olhar já é a própria diferença na aplicação das políticas públicas
com vistas a uma sociedade de paz e harmônica. No sentido de que o lugar da droga, não diz
respeito apenas segurança pública, mas que em todas as esferas ela tem seu próprio lugar e
que esse todo diz respeito a um mesmo todo.
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O PAPEL DA GESTÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO NA
MOBILIZAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
Autora: Jucélia Vieira da Silva (PPGDU-UNEMAT) - juvisilegal@gmail.com
Professora Orientadora: Jaqueline Pasuch (PPGDU-UNEMAT) jaqueline.pasuch@gmail.com
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o projeto de pesquisa de mestrado acerca do tema “O papel da
formação continuada da gestão escolar - diretor (a) e coordenador (a) pedagógico (a) - como mobilizadora do
processo de formação continuada das escolas”. A problemática levantada que apresentamos é “como a gestão
das escolas municipais de Educação Infantil (re)significam os espaços de formações, e partir dessas
mobilizam a formação continuada nas escolas de Primavera do Leste – MT”? Partindo desse
questionamento, apresentaremos a metodologia que partira dos levantamentos bibliográficos que o ocorrera
através do balanço de produção, a pesquisa documental, que possibilitará conhecer os projetos de formação
continuada das escolas de Educação Infantil e por fim, realizaremos as entrevistas com os coordenadores e
diretores das escolas, estes os sujeitos da pesquisa. Autores como Freire, Nóvoa, Pasuch, Oliveira, entre outros,
colaborarão para a fundamentação teórica da pesquisa.
Palavras chave: Educação Infantil. Formação continuada. Projeto de pesquisa.

1 Introdução

O presente trabalho que aqui apresentamos, é um projeto de pesquisa do mestrado em
educação, que parte da minha formação enquanto profissional da educação, os percursos e
desafios que me trouxeram até aqui.
A oportunidade de ser gestora de uma escola em 2013, me trouxe a possibilidade de
repensar o papel de gestão escolar e seus desafios. Portanto os desafios maiores vieram
quando fui convidada a ser coordenadora pedagógica e coordenadora de formação. Essas
funções me possibilitaram participar e coordenar a construção da Política de Educação
Infantil para o Município de Primavera do Leste e de uma nova proposta de formação
continuada para Educação Infantil que vem contribuir para consolidar a política, no qual me
proporcionaram conhecimentos em vários contextos educacionais.
No final de 2018, decidi participar da seleção de mestrado na Universidade do Estado
de Mato Grosso - UNEMAT, com o tema do projeto de pesquisa “O Papel da Formação
Continuada para Consolidação da Política de Educação Infantil para o Município de
Primavera do Leste”, por estar nesse ano focada na formação continuada dos professores e a
consolidação da Política.
Após ingressar no mestrado e refletir sobre a temática optamos por realizar um projeto
de pesquisa que estude a formação continuada da gestão escolar, essa que conduz e mobiliza
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os espaços de formação continuada nas escolas, sendo os principais sujeitos incentivadores
nesse processo.

2 O projeto de pesquisa

Sob a ótica de conhecer como o projeto de formação continuada da gestão escolar de
educação infantil ofertada pela Secretaria Municipal de Educação-SME está consolidando as
práticas pedagógicas conforme a Política de Educação Infantil para Primavera do Leste-MT
pretendemos efetivar o estudo de mestrado.
Portanto pretendemos questionar: Como a gestão das escolas municipais de
Educação Infantil (re)significam os espaços de formações, e partir dessas mobilizam a
formação continuada nas escolas de Primavera do Leste – MT?
A pesquisa possibilitara perceber se a formação continuada oportuniza reflexões pela
gestão escolar e se essas transformam e mobilizam as formações continuadas da escola e
contribuem para o desenvolvimento da prática docente.
O Parecer CNE/CEB Nº 20/2009, preconiza que a formação continuada deve dar aos
docentes “condições para refletir sobre sua prática docente cotidiana em termos pedagógicos,
éticos e políticos, e tomar decisões sobre as melhores formas de mediar a aprendizagem e o
desenvolvimento infantil, considerando o coletivo de crianças assim como suas
singularidades” (BRASIL, 2009, p.13).
Portanto, propomos os seguintes objetivos geral e específicos:
 Objetivo geral: analisar a formação da gestão escolar - diretor (a) e coordenador (a)
pedagógico (a) - da educação infantil de Primavera do Leste e a mobilização que está tem
proporcionado na formação continuada nas escolas, para que a mesma contribua com a
consolidação da Política Municipal de Educação Infantil de Primavera do Leste-MT.
 Objetivos específicos são: verificar se as ações desenvolvidas nas formações de
gestores escolares estão repercutindo no fazer pedagógico das instituições de Educação
Infantil em conformidade com a Política de Educação Infantil para Primavera do Leste-MT;
identificar como ocorrem as articulações da gestão escolar no momento de promover a
formação continuada na escola; refletir as percepções dos gestores sobre a contribuição da
formação continuada para a prática profissional e a sobre a Política de Educação Infantil para
Primavera do Leste-MT; e identificar os fatores que consolidam a Política de Educação
Infantil para Primavera do Leste-MT.
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Conforme o tema da pesquisa, iniciaremos a fundamentação pelo percurso histórico e
legal da Educação Infantil no Brasil e no município de Primavera do Leste-MT, as
concepções de criança, infância e educação infantil em consonância com as Diretrizes
Curriculares para a Educação Infantil - DCNEI, as percepções e conhecimentos dos Oliveira
(2011), Pasuch (2005), Kuhlmann (2000), Kramer (2000) e Horn (2004) serão fundamentais
para essa compreensão.
Como fundamentação teórica também serão utilizados alguns documentos como as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (2009) e a Política
Municipal de Educação Infantil de Primavera do Leste-MT - PMEI/PVA (2016).
Para discorrer assuntos que abordem: coordenação pedagógica, gestão escolar,
formação continuada de professores, buscar-se-a autores como Imbernón (2010), Garrido
(2008), Nóvoa (1997), Freire (2004) e Sâmia (2017).
Portanto, o presente projeto de pesquisa será desenvolvido com a gestão escolar, sendo
os sujeitos da pesquisa: 15 (quinze) diretores e 22 (vinte e dois) coordenadores pedagógicos,
que participam da formação continuada de gestores ofertada pela SME.
A abordagem metodológica tratara de pesquisa qualitativa, na qual procuraremos
descrever e interpretar os fatos a ser pesquisado, na busca de atingir os objetivos aqui
propostos.
Nesse sentido, para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa serão implementados
um percurso metodológico que acontecerá por meio da pesquisa bibliográfica e documental, e
também utilizaremos como instrumento as entrevistas, essas que serão semiestruturadas por
aproximar mais de um diálogo focado no assunto pesquisado, e também por ser instrumento
de flexibilidade. O objetivo é alcançar por meio da entrevista todos os diretores e
coordenadores, para assim obter uma realidade de todas as escolas e não somente amostra de
algumas.
A pesquisa iniciara pelo levantamento bibliográfico que ocorrera por meio do balanço
de produção (utilizando a plataforma da CAPES) e outros autores que dialogam sobre a
educação infantil, gestão das escolas de educação infantil, formação de gestores e política de
educação infantil.
Por fim, após os levantamentos, os dados serão sistematizados através da realização da
escrita da dissertação que apresentara os resultados e conclusões da pesquisa. Assim, todos os
passos apresentados serão fundamentais para o trabalho de pesquisa que pretendemos realizar.
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3 Considerações finais

Concluímos que a fundamentação teórica, a análise das entrevistas e o diálogo com os
profissionais docente com certeza constituirão elementos imprescindíveis para elaboração da
sistematização da redação e a conclusão da pesquisa. Que tem como propósito contribuir com
os profissionais docentes da educação infantil.
Diante dos contextos teóricos abordados e o projeto de pesquisa a ser realizado, que os
resultados possam contribuir para o avanço das práticas pedagógicas e a formação continuada
dos professores da educação infantil no município de Primavera do Leste-MT.
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O PIBID NA EDUCAÇÃO BÁSICA COMO PAPEL DE FORMAÇÃO
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Resumo:
O presente artigo aborda a temática da formação e desenvolvimento profissional de professores da educação
básica, tendo como referência o Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com ênfase no
trabalho, função e aprendizagens do professor da unidade escolar e bolsistas do PIBID. Analisa o processo de
formação e desenvolvimento do professor-regente e bolsistas, considerando suas concepções, funções e
aprendizagens vividas no âmbito do Programa. Estas são consideradas experiências importantes para a formação
profissional. A participação do PIBID na unidade escolar, resulta em mudanças para melhorar a prática
pedagógica docente, visto que proporciona experiências que efetivamente contribuem para a formação e
desenvolvimento profissional tanto de professores regentes quanto dos bolsistas que são impactados
profundamente por esta experiência
Palavras-chave: Formação. Docente. Pibid.

1 Introdução
O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) é uma iniciativa
do governo federal, em uma ação conjunta do Ministério da Educação (MEC) e a Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), institucionalizado
pelo decreto n° 7.219/10.
Está inserido no âmbito de políticas públicas de educação, tendo como foco a
formação inicial de professores. Significa um esforço no sentido de colaborar para a
valorização do magistério, além de contribuir para a articulação entre teoria e prática, o que
significa maior qualidade na formação de professores.
A ideia básica que o consubstancia é promover uma aproximação entre universidade e
escola, por meio do desenvolvimento de subprojetos nas diversas áreas do conhecimento,
através da realização de práticas formativas em regime de colaboração com as IES
(Instituições de ensino superior) que oferecem cursos de formação de professores.
A aproximação entre Universidade e Escola constitui-se em um avanço, no sentido de
colaborar com o rompimento da cultura separatista predominante de que na Universidade
estão os intelectuais produtores de conhecimento e na escola, os práticos que apenas
executam. O trabalho conjunto entre as duas instituições ajuda a destruir esse obstáculo e faz
com que os professores da escola possam sentir-se mais próximos da Universidade. Nas
palavras de Rocha (2013, p. 25):
[...] o processo formativo possibilitado pelo PIBID de dar
movimento aos saberes próprios da docência contribui, por um lado,
para afastar o improviso e a dependência do futuro professor para
com práticas de sujeição a manuais didáticos adotados como
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referência para sua ação pedagógica. E, por outro, contribuir para
fornecer a este profissional o elemento de compreensão e
argumentação sobre as condições de trabalho, seus limites, impasses
e possibilidades, de maneira a envolvê-lo no debate público sobre o
trabalho, desconstruindo idealizações sem base sobre a educação
básica.

O PIBID é uma proposta de valorização dos futuros docentes durante seu processo de
formação. Tem como objetivo o aperfeiçoamento da formação de professores para a educação
básica, antecipando o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com
essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre educação superior (por meio das
licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. Para assegurar os resultados
educacionais, os bolsistas são orientados por coordenadores de área (docentes das
licenciaturas) e por supervisores (docentes das escolas públicas onde exercem suas
atividades).
O objetivo deste artigo científico foi analisar o processo de formação e
desenvolvimento do professor supervisor e do licenciando bolsista a partir do PIBID,
considerando suas concepções, funções e aprendizagens vividas no âmbito do Programa.

2 Contexto histórico do PIBID

O primeiro edital do PIBID lançado em 2007 teve sua abrangência limitada, pois se
destinava apenas as Universidades Federais, Institutos Federais de Ensino Superior e aos
Centros Federais de Educação Tecnológica. Porém, a sua expansão para outras Instituições de
Nível Superior, como as estaduais, aconteceu a partir do edital 02/2009, seguidos dos editais
de 2010, 2011, 2012 e 2013.
O edital n° 02/2009 exibe como objetivos do programa: o incentivo a formação de
professores para a educação básica; a valorização do magistério; a elevação da qualidade da
formação inicial; a inserção dos licenciandos no cotidiano das escolas da rede pública de
educação de maneira a promover a integração entre a educação superior e a educação básica;
proporcionar aos futuros docentes a participação em experiências metodológicas, tecnológicas
e práticas de caráter inovador e interdisciplinar colaborando para a superação dos problemas
do processo de ensino-aprendizagem; enfim, o incentivo às escolas públicas de educação,
tornando-as centros formativos de futuros professores, além de mobilizar seus professores a
desempenharam o papel de co-formadores de professores.

2 Formação e desenvolvimento profissional de professores
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Constata-se que uma notável contribuição do Programa para a questão da formação de
professores é o fato de inserir o futuro docente em contato com a realidade das condições de
trabalho da escola básica pública, permitindo o desenvolvimento de uma consciência crítica,
evitando que os licenciandos criem imagens idealizadas e fora do real. A proposta do PIBID é
de que os futuros professores aprendam a lidar com situações concretas da sala de aula,
vivenciando a resolução de conflitos desse cotidiano, não limitados a aplicação de “receitas”
de técnicas pedagógicas, mas que, ao invés disso, possa adquirir uma sólida fundamentação
teórico-prática como alicerce da construção de saberes necessários ao exercício docente.
Lima (2012, p. 139) ao referir-se a importância da vivência prática na formação do
professor, afirma que “não há melhor lugar para aprender a ser professor do que o próprio
espaço da sala de aula”, e porque não dizer, em um sentido mais amplo, o espaço da escola,
condição que pode ser proporcionada por experiência desse tipo.
Dessa forma, nota-se que a ênfase dos objetivos na formação dos futuros professores
se constitui em grande avanço, pois mesmo após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional não houve uma política pública específica para a formação de
professores (ROCHA, 2013). Assim, o PIBID preenche uma lacuna no campo das políticas
públicas para a educação básica, atendendo a um apelo antigo da categoria dos professores, no
que diz respeito a um maior investimento na formação dos docentes desse nível de ensino.
Cabe ressaltar o caráter de inovação presente nos objetivos do Programa. Farias (2006, p. 52)
exorta que a inovação pode ter um caráter bastante sedutor exatamente por indicar uma
“novidade”, entretanto, chama a atenção para que “muitas vezes o novo pode estar na
introdução de algo que já tem uso corrente em outro lugar”. Os objetivos anunciam que os
futuros professores entrariam em contato com práticas inovadoras, mas até que ponto são
inovadoras? Na maioria das vezes, trata-se de introduzir metodologias e atividades que não
são originais, porém, são introduzidas naquele contexto. Neste caso, podemos considerar que
houve inovação?
O PIBID é uma política pública brasileira de valorização do magistério implementada
pela CAPES, a partir de 2007. Esta promove parcerias entre Educação Superior e Educação
Básica, voltada para formação de futuros professores, introduzindo licenciandos no espaço
escolar para que possam compreender o seu cotidiano e, assim, melhor articular a teoria e a
prática a partir de situações educativas.
Nesse contexto, o PIBID aparece como excelente meio de interferir positivamente na
qualidade do ensino da educação básica.
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3 A formação docente e o processo da profissionalização da docência

Durante as reuniões semanais do PIBID, levantam-se questões sobre o cotidiano
escolar, estudos sobre a legislação vigente e delimitações sobre questões de como desenvolver
o processo pedagógico na unidade escolar. Assim, iniciando a elaboração de planejamentos
que permitissem identificar a realidade escolar de cada educando.
A formação de professores passou a ser tema recorrente nos últimos anos na literatura
específica devido a sua relevância. Da mesma forma, foram também intensificados a
publicação de estudos que discutem o tema do desenvolvimento profissional docente.
O termo formação se origina do latim formare, que, segundo Veiga (2012, citado por
DONATO, 2002, p.15) significa “dar forma”, “colocar-se em formação” e “ir-se
desenvolvendo uma pessoa”. Já nas definições do dicionário Aurélio de Língua Portuguesa
(2001), formar significa ato, efeito ou modo de formar. Assim, fazendo referência à formação
como ação, temos, contudo, essa visão para a educação.
Nesse contexto, podemos dizer que formação compreende todos os períodos em que
os professores preparam-se para o exercício docente, relacionados à área de atuação
específica: educação escolar.
Assim, o saber da formação profissional docente diz respeito aos saberes adquiridos
em contextos de formação tanto inicial (cursos de graduação em licenciatura), quanto
continuada (pós-graduação). Experiências de caráter formativo, como o PIBID, são de suma
importância para formação de professores no contexto educacional.
Segundo Formosinho (2009), há alguns termos para descrever tipos de formação
continuada, como por exemplo: formação contínua, formação em serviços, aperfeiçoamento,
renovação, dentre outros. Para o autor, muitas vezes os termos são usados como significados
idênticos, porém se referem a processos distintos.
Já Garcia (1999) faz diferença entre os termos acima. Diz que a formação contínua
refere-se a qualquer atividade formativa que promova um aperfeiçoamento, seja de caráter
pessoal ou profissional.
Sendo assim, o PIBID pode ser visto como uma formação contínua ou formação
permanente (IMBERNÓN, 2009).
Sobre formação, Veiga (2012, p.81) diz que:
[...] a formação inicial deve fornecer ao futuro professor uma sólida
bagagem nos âmbitos cientifico, cultural, social, pedagógico para o
exercício profissional, ao passo que a formação continuada se
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concentra nas necessidades e situações vividas pelos docentes. Nessa
ótica, associa-se o conceito de formação de professores à ideia de
inclusão do homem.

Assim, observamos que a formação não termina quando encerra um curso. Esta é
permanente e acontece ao longo da vida. Ou seja, formação continuada deve ter foco às
necessidades e situações vividas pelos educadores, tanto no âmbito científico, quanto
pedagógico, cultural e social.
Nóvoa (2009) critica os discursos sobre formação e defende um modelo de formação
de professores que aconteça dentro da profissão. Diz que a formação de professores deve sair
da mão de especialistas e ser devolvida aos professores, embora reconheça a importância dos
especialistas. O autor visa que um dos momentos mais delicados da formação docente é a fase
de “indução profissional”, em outras palavras, os anos iniciais no exercício da docência. Diz
ainda que:
Nestes anos em que transitamos de aluno para professor é
fundamental consolidar as bases de uma formação que tenha como
referências lógicas de acompanhamento, de formação em situação de
análise da prática, e de integração na cultura profissional docente
(NÓVOA, 2009, p.38).

Observando a maneira diz sobre a formação, refletimos sobre os pressupostos que
referem o PIBID, como inserção de sujeitos aprendizes que serão acompanhados de perto por
um professor experiente, onde terão oportunidades de refletir na prática sobre a prática a
estarão interligados no contexto profissional docente, tanto de forma individual, quanto
coletiva. Desenvolvendo, assim, para o exercício da docência, aprendizagem consistente e
significativa.
Nesse contexto, ressaltamos a importância sobre tais questões, considerando que a
formação no PIBID, como programa que tem por finalidade incentivar a qualificação de
professores para atuarem na Educação Básica. Pois constitui uma experiência riquíssima para
todos os participantes, pois envolve tantos momentos de estudo, planejamento, pesquisa
quanto ações práticas, proporcionando assim, uma aprendizagem que se dá diante da
articulação entre teoria e prática.
Partindo de tais questionamentos sobre o sentido dado à inovação no PIBID, é mister
refletirmos sobre o que ressalta Navarro, citado por Farias (2006, p.53), o autor aponta que as
inovações podem ser “externamente induzidas” e “internamente geradas”, em outras palavras,
a inovação educacional pode ser proveniente de fontes externas ou internas ao contexto da
instituição escolar. Via de regra, quando a inovação acontece promovida pelo Estado, através
de uma política educacional, como é o caso do PIBID, é necessariamente induzida. De acordo
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com Farias (2006), a inovação educativa não é neutra, e sim ideológica, pretende realizar
alterações visando melhorias que atendam a interesses específicos.
Entretanto, não se trata apenas da introdução de novas técnicas ou tecnologias.
Segundo Cunha (2009, p. 223), a inovação “pressupõe uma ruptura paradigmática”, ou seja,
proporciona a reconfiguração do conhecimento. Em outras palavras, não basta apenas
introduzir novidades, mas é necessário que haja uma mudança na forma de compreender o
conhecimento, o que significa a adoção de uma nova perspectiva epistemológica pautada na
problematização, reconhecendo como legítimos saberes oriundos de diferentes fontes.
Portanto, o PIBID só é capaz de promover práticas realmente inovadoras, se estas gerarem
uma mudança de perspectiva do ponto de vista do conhecimento, que levem a uma ruptura
com paradigmas anteriormente adotados.
Considerando que o PIBID traz em sua proposta o componente da reflexão a partir dos
problemas da prática pedagógica, representando uma ruptura com o paradigma da
racionalidade técnica, podemos afirmar seu caráter inovador, sinalizando um importante passo
na direção da inovação educacional no interior de nossas escolas. Ainda sobre os objetivos do
PIBID, Bodião (2012, p. 135), destaca que:
[...] o PIBID intenta prioritariamente, fomentar a iniciação à
docência de estudantes de cursos de licenciatura presencial,
densificando suas formações, ao mesmo tempo em que espera
estimulá-los, como profissionais, a atuar nas escolas públicas da
educação básica. Para tanto, espera proporcionar-lhes possibilidades
de participações em experiências de práticas docentes
metodologicamente inovadoras, vinculadas às realidades das escolas
envolvidas.

Desta feita, pode-se notar que a preocupação central do programa é com a formação
dos futuros professores, ao mesmo tempo em que os ajuda a compreender as particularidades
do espaço da escola pública, constitui um incentivo para que venham a atuar nas escolas
públicas, além de proporcioná-los experiências únicas. Moura (2013, p.78) versando sobre os
objetivos do PIBID, adverte:
[...] sobre esses objetivos também há de se pensar que valorizar o
magistério, fazendo do programa um atrativo para a carreira docente,
pode parecer equivocado se não houver ações que incluam, além da
atenção à formação inicial, a formação continuada, o salário e os
planos de carreira.

O autor faz uma cobrança que além da atenção dada à questão da formação, também
se incluam ações de valorização do magistério, tratando de questões salariais e de carreira.
A colocação de Moura (2013) é bastante contundente, pois chama a atenção para o
fato de que há limitações que permeiam o campo das políticas públicas de valorização do
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magistério, pois evidentemente apenas o incentivo e a promoção da melhoria da formação não
são suficientes, devendo-se estar atentos as questões políticas, econômicas e sociais.

4 Considerações finais

A participação no PIBID resultou em mudanças para melhor na prática docente visto
que

proporciona

experiências,

que

efetivamente

contribuíram

para

formação

e

desenvolvimento profissional dos professores e bolsistas.
A formação de professores merece uma atenção especial, seja ela inicial, continuada,
em serviço, pois a qualidade dessa formação pode ser avaliada como uma das estratégias que
certamente virá ajudar na elevação da qualidade da Educação Básica pública no país. Segundo
Veiga (2009, p.27), o processo de formação é contextualizado histórica e socialmente e, sem
dúvida, constitui um ato político. O processo de formação profissional docente se encontra
situado em determinado contexto social, político e econômico, que impõem padrões e
exigências a serem cumpridas. De igual modo, a formação dos professores precisa estar à
altura dessas demandas e o PIBID se manifesta com esforço no sentido de promover um
diferencial de formação, estimulando, assim, o desenvolvimento profissional, beneficiando
tanto os licenciandos quanto professores, gestores e supervisores que participam do programa.

5

Referências bibliográficas

BODIÃO, ldevaldo da Silva. Considerações sobre novas abordagens na formação inicial de
licenciandos a partir da experiência do PIBID/UFC. In: FARIAS, Isabel Maria Sabino de;
NOBREGA-THERRIEN, Silvia Maria; CARVALHO, Antonia Dalva França. Diálogos sobre
a formação de professores: olhares plurais. Teresina: Edufpi, 2012.
CUNHA, Maria Isabel da. O lugar da formação do professor universitário: o espaço da pósgraduação em educação em questão. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 9, p. 81-90,
jan./abril 2009.
DONATO, Maria E. Formación. In: FAZENDA, Ivani (Org.). Dicionário em construção:
interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez, 2002.
FARIAS, Isabel Maria de Sabino. Inovação, mudança e cultura docente. Brasília: Liber
Livro, 2006.
FORMOSINHO, João (Coord.). Formação de professores: aprendizagem profissional e
acção docente. Portugal: Porto Editora, 2009.

3927

GARCÍA, Carlos Marcelo. Formação de professores: para uma mudança educativa.
Porto: Porto Editora, 1999.
IMBERNÓN, Francisco. Formação Permanente do professorado: novas tendências. São
Paulo: Cortez Editora, 2009.
LIMA, Ana Carla R. E. Caminhos da aprendizagem da docência: os dilemas profissionais dos
professores iniciantes. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro; D‟ÁVILA, Cristina (Orgs.).
Profissão docente: Novos sentidos, novas perspectivas. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 2010.
MOURA, Eduardo Junio Santos. Iniciação à docência como política de formação de
professores. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-graduação em Educação. Universidade
de Brasília, Brasília, 2013
NÓVOA, António. Professores: imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.
ROCHA, Cláudio César Torquato. Saberes da docência aprendidos no PIBID: uma estudo
com futuros professores de sociologia. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade
Estadual do Ceará. Fortaleza, p. 163. 2013
VEIGA, Ilma Passos A. Professor: tecnólogo de ensino ou agente social. In: AMARAL &
VEIGA (Coord.). Formação de professores: políticas e debates. Campinas, SP: Vozes,
2002

3928

O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A FORMAÇÃO
CONTINUADA: PARA UMA PROFISSÃO CONSTRUÍDA DENTRO DA
PROFISSÃO
Danielle Batista (UNIVAG) – danibatista.edf@outlook.com
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo identificar qual a importância que os professores de Educação Física
conferem a Formação Continuada. Para tanto, sua abordagem foi qualitativa de caráter descritivo, tendo como
universo de pesquisa duas escolas municipais da região norte de Cuiabá, MT, tendo como sujeitos duas
professoras de Educação Física atuantes nestas escolas. Para a coleta de dados, utilizamos a entrevista
semiestruturada contendo 17 questões. Como método de análise de dados, estabeleceu-se a proposta a partir da
codificação e categorização das respostas dos sujeitos que se aproximaram em suas definições e significados. Por
fim, entendemos que o processo de Formação Continuada pelo qual as professoras passaram, têm sentindo
fundamental na ressignificação de suas ações, construindo assim, uma identidade que alterou e evidenciou a
Educação Física como componente essencial para a formação das crianças, estabelecendo uma relação entre
teoria e a prática, dessa vez, voltada para a sua atuação no campo profissional reflexiva.
Palavras-chave: Formação Continuada. Educação Física. Escola.

1 Introdução.

Os desafios que o professor encontra a partir do momento que assume sua função dentro
da escola trazem a reflexão de que o estudo é contínuo. Além disso, o campo escolar oferece
ao professor grandes experiências que merecem ser compartilhadas e aprofundadas na busca
do conhecimento para melhor resultado na formação dos alunos.
O conhecimento da prática para o trabalho pode interferir de forma significativa na
atuação do professor ao desenvolver uma didática que promova saberes e competências
específicas para a formação de seus alunos. Cabe a este professor, ter a consciência de suas
competências e especificidades de formador ao prover conhecimentos que contemplem as
necessidades do campo escolar.
Para tanto, compreendemos a necessidade de se estudar a formação do professor que
atua na escola no desenvolvimento da disciplina de Educação Física, observando a condição
apresentada após a formação inicial.
Seguindo tal compreensão, é possível perceber que o impacto provocado por este
processo de Formação Continuada reflete diretamente na realidade da escola como um espaço
coletivo de construção e desenvolvimento de saberes. Por ser assim, Ambrosetti e Ribeiro
(2005, p. 40) afirmam que:
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[...] a reflexão sobre essas questões pode trazer contribuições para a organização de
propostas de formação em que as decisões sejam realmente partilhadas e o controle
das ações não esteja nas mãos de universidades e secretarias de educação, mas nas
quais as escolas e professores possam reconhecer-se como protagonistas de sua
própria formação.

O contexto de ensinar implica diretamente na Formação Continuada do professor,
compreendida como um ciclo infinito de conhecimento e aprendizado, a partir das
experiências expandidas no campo do ensino, dentro e fora da sala de aula, no ambiente
escolar, espaço rico em vivências e possibilidades de conhecimento. Por isso, é
imprescindível perceber que cada saber adquirido só é possível graças ao longo processo
formativo pelo qual este professor passa.
Indubitavelmente, as necessidades e dificuldades que o ambiente escolar propicia ao
professor revelam como o trabalho desse profissional é desafiador. Logo, como profissional,
precisa buscar possibilidades que contribuam na sua Formação Continuada, sendo tal atitude
inerente a si, já que é formador e provedor de conhecimento. Em outras palavras, a
manutenção do conhecimento como modo de Formação Continuada é uma necessidade
natural ao professor de Educação Física, sendo o desenvolvimento disso a conscientização
docente, característica fundamental para o exercício da licenciatura.
Pensando nisso, presente artigo se constituiu como um recorte da pesquisa de Mestrado
(PPGE/UFMT) intitulado: “Formação Continuada de Professores de Educação Física da Rede
Municipal de Ensino de Cuiabá/MT: entre o ideal e o vivido.”. Logo, as informações aqui
expressas, condiz com uma parte de uma investigação mais ampla referente a Formação
Continuada.
A partir do exposto surgiu a seguinte indagação: como os professores de Educação
Física percebem a Formação Continuada no desenvolvimento das práticas pedagógicas, tendo
a escola como espaço de significação da docência?
Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo identificar qual a importância que os
professores de Educação Física conferem a Formação Continuada.

2 Para uma profissão construída dentro da profissão.
O campo da formação de professores vive atualmente o que Nóvoa (2009) chama de
efeito da moda. Há um excesso de discursos repetitivos que se traduzem e refletem na pobreza
de práticas desenvolvidas no campo educacional. O campo da docência acaba sofrendo, pois
se vê rodeado por textos, artigos, teses e todo tipo de trabalho científico, repetindo sempre os
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mesmos conceitos, as mesmas ideias, as mesmas recomendações. A busca por uma renovação
não fica apenas no professor, mas nos conceitos científicos que permeiam a sua formação.
Assim, ao nos confrontarmos com estas necessidades, constatamos que, mesmo sendo
uma temática importante para a área profissional da docência, poucas são as inovações
cientificas que estudam e pesquisam a formação continuada. Logo, conforme afirma Nóvoa
(2009, p. 27), “[...] é preciso fazer um esforço para manter a lucidez e, sobretudo, para
construir propostas educativas que nos façam sair deste círculo vicioso e nos ajudem a definir
o futuro da formação de professores”.
Desse modo, para construirmos um caminho metodológico que contemple as
necessidades presentes no campo profissional do docente, é preciso conhecer quem é o
professor que estamos formando e a partir deste reconhecimento, estabelecer uma relação
entre teoria e a prática voltada para a sua atuação no campo profissional.
Nóvoa (2009, p. 33) reconhece que ainda “[...] não houve uma reflexão que permitisse
transformar a prática em conhecimento”. Para tanto, a profissão só terá este êxito quando
entendermos que precisamos “[...] devolver a formação de professores aos professores”
(NÓVOA 2009, p. 36). Isso só terá sentido se a formação for construída dentro da sua
profissão.
Esta concepção se constrói na relação que o professor estabelece entre sua identidade
pessoal e identidade profissional, visto não ser possível separar o pessoal do profissional, pois
esta condição influencia a maneira como este professor institui o ensino, refletindo na sua
capacidade de exercer uma autonomia sistemática das atividades. Nóvoa (2009, p. 38) afirma
que:
Ao longo dos últimos anos, temos dito (e repetido) que o professor é a pessoa, e que
a pessoa é o professor. Que é impossível separar as dimensões pessoais e
profissionais. Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, se
encontra muito daquilo que ensinamos. Que importa, por isso, que os professores se
preparam para um trabalho sobre si próprios, para um trabalho de auto-reflexão e de
auto-análise.

Para tanto, Nóvoa (2009) traz em seu livro “Professores imagens do futuro presente”,
cinco propostas de trabalho que devem inspirar os programas de formação de professores
voltados para dentro da formação, sendo eles:
Assumir uma forte componente práxica, centrada na aprendizagem dos alunos e no
estudo de casos concretos, tendo como referência o trabalho escolar; (p. 32).
Passar para dentro da profissão, baseando-se na aquisição de uma cultura profissional e
concedendo aos professores mais experientes um papel central na formação dos
mais jovens; (p. 36)
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Dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, trabalhando
essa capacidade de relação e de comunicação que define o tacto pedagógico; (p. 38)
(sic).
Valorizar o trabalho em equipa e o exercício colectivo da profissão, reforçando a
importância dos projectos educativos de escola; (p. 40) (sic).
Caracterizar-se por um princípio de responsabilidade social, favorecendo a
comunicação pública e a participação profissional no espaço público da educação. (p.
42) (sic).

Vale ressaltar que estas propostas apresentadas por Nóvoa (2009) têm considerável
influência do país de origem, Portugal, porém, nota-se que muitas destas propostas
apresentadas podem ser perfeitamente aplicadas ao ensino e a formação brasileira.
Ao observarmos estes pontos, pode-se dizer que uma reflexão sobre a prática se faz
necessária a partir do momento que se compreende que ser professor vai muito além da sala
de aula, que é preciso estabelecer uma relação entre a formação de professores e as práticas
que se desenvolvem na docência escolar. Logo, a formação precisa partir de dentro da
profissão para o todo da profissão, de forma coletiva, comunicativa, transcendendo o espaço
escolar.
O trabalho da reflexão não é uma tarefa fácil, pois implica colocar-se em evidência,
sendo este um trabalho pouco desenvolvido dentro das universidades, uma vez que se
preocupam mais com os elementos teóricos e técnicas de desempenho da profissão, como se
isso bastasse para uma formação transformadora e eficiente. O exercício da reflexão
possibilita uma formação crítica e apta a compreender e reconhecer as necessidades da
profissão dentro do ambiente profissional, pois
A profissionalidade está relacionada às contribuições específicas do fator trabalho.
Tem a ver com a capacidade de o professor intervir como agente ativo no processo
de ensino-aprendizagem, diz respeito ao saber fazer e ao saber interpretar o que
acontece nesse processo. (LÜDKE, BOING, 2012, p. 443).

Assim, para uma formação de professores dentro da sua profissão, é preciso que o
professor compreenda o seu ofício como algo que vai muito além do simples fato de ensinar,
mas que assuma a profissionalidade docente envolvendo dimensões que excedam a mera
dimensão pedagógica, transformando sua ação em prática reflexiva construída na e para
profissão.
3 Metodologia.
Para melhor compreensão da pesquisa, propôs-se nessa investigação um estudo de
abordagem qualitativa, uma vez que esta não tem a intenção de obter dados numéricos, mas
informações de cunho comportamental. Oliveira (2000, p. 165) define que este tipo de
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pesquisa: “[...] não emprega dados estatísticos como centro do processo de análise de um
problema”.
Quanto ao seu caráter, ele se desenvolveu no modo descritivo, pois de acordo com Gil
(2009, p. 42) esta “[...] tem como objetivo primordial a descrição das características de
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre
variáveis”. É este caráter que produz uma preocupação com a atuação prática de determinado
sujeito a ser pesquisado, vindo ao encontro da necessidade deste estudo, visto que a
problemática apresentada entendeu a escola como espaço de significação da docência para o
desenvolvimento da formação do professor, buscando responder esta percepção do docente
como sujeito central da construção do saber por meio do processo de formação continuada.
Neste sentido, justificamos a pesquisa qualitativa por ser descritiva e analítica, uma vez
que, valoriza o processo e não apenas os resultados.
O lócus da pesquisa foi composto por duas Escolas Municipais pertencentes à Região
Norte de Cuiabá, MT, tendo como sujeitos do estudo duas professoras de Educação Física
atuantes nestas escolas, especificamente que ministram aulas nos anos iniciais do Ensino
Fundamental (do 1º ao 3º ano).
Outro ponto importante para a participação na pesquisa, é que elas deveriam ser
participantes do Projeto de Formação e Capacitação de Professores de Educação Física da
rede municipal de Cuiabá desenvolvido pela Faculdade de Educação Física da UFMT, projeto
este oriundo da pesquisa “Perfil e atuação profissional dos professores de educação física da
rede municipal de ensino de Cuiabá: estudo, análise e proposições para formação continuada”,
desenvolvido entre 2009 e 2012 e que desde 2013 se converteu no projeto de formação
continuada.
Para a coleta de dados, dos instrumentos utilizados na totalidade de estudo,
optamos por utilizar neste texto, um recorte da entrevista semiestruturada, que parte de certos
questionamentos básicos, amparados em teorias e hipóteses levantadas no referencial teórico
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto
de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante.
Logo, esta entrevista combina perguntas fechadas e abertas, onde o entrevistado tem a
possibilidade de falar sobre o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo
pesquisador, destacando especificamente, as categorias apresentadas no trabalho completo.
Como método de análise de dados, estabeleceu-se a proposta a partir da codificação e
categorização das respostas dos sujeitos que se aproximaram em suas definições e
significados. Conforme mencionam Bogdan e Biklen (1994, p. 221, grifo do autor):
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É um sistema que percorre os seus dados na procura de regularidades e padrões bem
como de tópicos presentes nos dados, pois à medida que se vai lendo, os dados
repetem-se ou destacam-se certas palavras, frases, padrões de comportamento,
formas dos sujeitos pensarem e acontecimentos. Em seguida, escreve-se palavras e
frases que representem estes mesmos tópicos e padrões. Estas palavras ou frases são
categorias de codificação. As categorias constituem um meio de classificar os dados
descritivos que recolheu [...].

Na análise qualitativa, a codificação segundo Gibbs (2010, p. 60) “[...] é a forma
como você trata os dados em análise”. Logo, este processo estabelece por meio das categorias
elaboradas com as informações coletadas, uma estrutura de ideias temáticas compreendidas a
partir das evidências extraídas das respostas dadas pelas entrevistadas. O método de codificar
e depois categorizar as repostas torna possível uma análise mais profunda dos resultados
transcritos das falas das professoras, possibilitando também um melhor entrelaçamento com
os outros instrumentos essenciais que conduziram o processo de coleta de dados: a observação
e a análise dos planejamentos de ensino.

4 Análise dos dados.

4.1 Análise das entrevistas.
A entrevista foi organizada a partir de perguntas abertas e fechadas, permitindo ao
entrevistado a possibilidade de falar sobre o tema proposto, sem respostas ou condições
prefixadas pelo pesquisador. A mesma contou com um roteiro prévio de 17 perguntas, que
serviram de base para a condução da entrevista tendo suas questões referentes à temática
pesquisada, apoiado nos objetivos propostos pela investigação do presente estudo, de maneira
a responder a problemática levantada.
Para chegarmos às respostas, passamos por um processo de transcrição das entrevistas,
codificação e depois categorização tendo como resultado, 8 categorias de respostas baseado
nos objetivos do estudo e que consideramos pertinentes trazer em discussão. Vale ressaltar
que a codificação e a categorização, conforme sugerem Bogdan e Biklen (1994), envolve
leitura minuciosa em busca de regularidades, padrões e tópicos nos dados coletados,
representados por palavras ou frases. Segundo os autores:
O desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários passos: percorre os
seus dados na procura de regularidades e padrões bem como de tópicos presentes
nos dados e, em seguida escreve palavras e frases que representam estes mesmos
tópicos e padrões. Estas palavras 01 frases são categorias de codificação. As
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categorias constituem um meio de classificar os dados descritivos que recolheu (os
símbolos segundo os quais organizaria os brinquedos), de forma a que o material
contido num determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros dados.
Algumas das categorias de codificação surgir-lhe-ão à medida que for recolhendo os
dados. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 221, grifos do autor).

Ressaltamos que a entrevista “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos
sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”, pois como
afirma Triviños (1987), é a possibilidade dar voz ao professor para discutir, refletir, expor as
necessidades, as alegrias que sua profissão enquanto sujeito mediador do conhecimento. É
nesse momento que o professor tem a liberdade, ou pelo menos se sente na liberdade para
discutir sobre sua profissão.
Neste artigo, iremos destacar e apresentar apenas as categorias 6 e 7 como
proposta de análise, tendo em vista que, atende ao recorte do tema aqui discutido, cujo a
proposta é trazer a reflexão da profissão docente através das falas das Professoras
pesquisadas, estabelecendo assim, uma relação com as ideias discutidas neste artigo. As
categorias apresentadas consideram as respostas das duas professoras, analisando-as, portanto,
de forma conjunta.

4.1.1 Formação continuada e o desenvolvimento das aulas de Educação Física.
Entendemos que a construção de conhecimentos se faz a partir da reflexão da prática. A
docência não é uma técnica que se tem ou não, mas se constrói no dia a dia, a partir das
vivências e experiências pessoais e adquiridas no campo de atuação para uma formação
construtiva, reflexiva e pessoal. Sendo este um processo contínuo, possibilita uma nova
perspectiva de profissão, fazendo com que o professor se torne um sujeito crítico, pensante e
atuante, transmitindo assim, uma prática consciente de suas especificidades formativas na
vida do seu aluno.
Moreira (2012, p. 9) destaca que,
Construir uma proposta de ensino a partir das experiências de diversos profissionais,
com diferentes histórias de vida, com diferentes práticas profissionais, é algo
extremamente desafiador, algo que exige conhecimento, reconhecimento e
valorização de diferentes experiências.

Posto isso, ao indagarmos as Professoras sobre a importância das vivências tanto
teóricas quanto práticas no Programa de Formação Continuada do qual participam,
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destacamos a manifestação da Professora 1, quando afirma que esta contribuiu na “construção
do conhecimento mútuo a partir da troca de experiências referentes às dificuldades
encontradas na escola”. Da mesma forma que o professor não pode agir isoladamente em sua
escola, como destaca Alarcão (2011), na sua Formação Continuada, segundo García (1995), o
diálogo entre colegas da mesma profissão contribui para romper com o isolamento do
professor, logo, pode motivar esses profissionais a se qualificarem e, principalmente, a
qualificarem suas ações docentes. Na fala da Professora 1, observamos as seguintes
considerações:
Nós procuramos em cada um apresentar a sua dificuldade, claro que às vezes tem
uns que discordam ou tem uma vez uma briguinha assim, mais no final todo mundo
chega um consenso entendeu. (sic).

Outra contribuição é na construção do planejamento de ensino, importante ferramenta
que representa as ações do professor no desenvolvimento de suas funções dentro da escola:
Sim, eu principalmente eu procuro é, como é que fala, nas atividades de nós fazemos
ali seja na dança, seja na ginástica eu procuro trazer pra dentro do meu planejamento
levar para os meus alunos na quadra pra mim poder tá vivenciando de forma
prazerosa, então ajuda bastante. (sic). (Professora 1).

Em contrapartida, destacamos as divergências de opiniões com relação aos momentos
de “troca de experiências” durante o processo formativo.
Para a Professora 1, o momento do relato de experiência “norteia a construção das
atividades do professor para as aulas”, como podemos observar em sua fala:
Sim, teve uma brincadeira até que eu gostei, achei interessante que foi o lençolbol,
eu levei ele para escola então assim foi muito bom, não só para os alunos do
município como também para minha turma dos maiores do estado. Então até hoje
elas falam “professora vamos fazer aquele joguinho do lençol?”, quer dizer então é
uma coisa quando é prazerosa os alunos gostam então é muito bom. (sic).
(Professora 1).

Já a Professora 2, demonstra “pouco interesse na participação dos relatos de
experiência”, como destaca:
Quando vem para parte de relatos fica menos interessante, mais a gente acaba
participando por que? Porque aquilo que te falei, tem que trocar com os que
entraram agora então, pra nós é importante. (sic).

Antunes, Kronbauer e Krug (2013) expressam bem a importância de valorizar essa troca
de experiências com os colegas, para que juntos possam construir estratégias para a
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transformação da sua prática docente, possibilitando espaço para dialogar a Educação Física
na escola. Segundo os autores,
A formação continuada, em grupos de estudo, por exemplo, acaba fortalecendo e
motivando os professores a realizarem os encontros e debaterem questões
pertinentes a esses assuntos, não se sentindo isolados na sua formação, encontrando
colegas com as mesmas dificuldades que as suas, podendo aprender a superá-las
juntos. (ANTUNES; KRONBAUER; KRUG, 2013, p. 34)

Para transformar a prática é preciso estabelecer um sentido para as ações. As trocas de
experiências, as vivências experienciadas proporcionam além de novas possibilidades de
trabalho, uma ressignificação da Educação Física enquanto componente curricular formativo.
Como ressalta Imbernón, (2009, 98) “[...] a formação coletiva tem aqui um importante papel.
A formação deve passar a ideia de “outros” ou “eles” para a ideia de “nós”.”.
As transformações sofridas ao longo dos anos na educação resultam em grandes
mudanças nos aspectos relacionados à prática de ensino. A forma como encaramos hoje a
docência transcendem as necessidades de atuação docente do passado, quando apenas a
graduação cumpria com as obrigações. Atualmente, observamos que isso não acontece mais
(pelo menos não deveria). A quantidade de informação que chega a todo o momento dentro da
escola leva este professor a parar e pensar sobre sua prática.
Nesse sentido, o papel da Formação Continuada na construção docente traz grandes
mudanças na consciência docente, trazendo novas perspectivas de atuação, Stefanini (2009, p.
169) ressalta que,
[...] a formação contínua do profissional deve estimular uma perspectiva críticoreflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo. Isso
porque p processo de conhecimento do profissional não se constrói por acúmulo de
conhecimentos, mas por criticidade sobre aspectos teóricos e práticos que evolvem a
profissão.

Para tanto, ao apresentarmos alguns tópicos surgidos após indagarmos as Professoras
quanto ao conhecimento adquirido após participação na formação oferecida pela Secretaria
Municipal da Educação e Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de
Mato Grosso, destacamos mais uma vez, visões diferentes entre as Professoras referentes
ao assunto.
A Professora 1 expressa que a participação nessa formação possibilitou
“capacitação e crescimento profissional” e “contribuiu para superar os desafios adequando
à aprendizagem do conteúdo a necessidade dos alunos”, como expressa em sua manifestação:
Para mim mudou que eu cresci bastante. Quando eu comecei a trabalhar com
educação infantil eu acho que eu fiquei até com dó dos meus alunos que acho que
quase matei eles porque era atividade em cima da outra, uma atividade em cima da
outra depois eu vim entender o que é trabalhar com educação infantil então é dentro
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do que nós aprendemos nessa Formação Continuada as trocas de experiências de um
colega com o outro, as atividades, as músicas, as danças então a gente viu que eu
aprendi que não é a quantidade é a qualidade então, mesmo que eu tenha que repetir
um conteúdo duas, três, quatro vezes, mais eu vejo que lá na frente eu vou ter uma
qualidade, a aceitar quando o aluno tem uma dificuldade naquele, então eu vou
procurar um pouquinho mais trabalhar e não correr com aquele conteúdo mais desde
que lá na frente eu vá ter uma resposta positiva. (sic).

Já a Professora 2, em sua entrevista afirma que, de acordo com seus 20 anos de
experiências como professora, ocorreu “pouca mudança no processo de condução da
Formação Continuada”, como ela destaca em sua manifestação:
Alterou muita pouca coisa, mais ajuda. É pouco mais te ajuda. Igual eu falei, vou
fazer 20 anos de formada, 2017 eu faço 20 anos de formada. Então quer dizer, eu to
totalmente ultrapassada até falei para os meninos agora que eu vou para congresso,
que na época de faculdade eu não tinha condição de ir, não tinha nem dinheiro para
ir. Agora eu quero ir para Foz, eu quero ir para todo lado. Mais assim, é através da
formação que a gente troca essas novas experiências, essas atualidades são passadas
na formação.

Neste sentido, faz-se necessário pensar a formação não só como situação de aquisição
de novos conhecimentos, mas de mudança. Essa característica precisa fazer parte desse
processo construtivo na vida docente. Toda a mudança que ocorre no processo de formação
do professor reflete diretamente na sua atuação prática e, principalmente, na concepção que
este professor tem de sua função de mediador dos saberes. Logo, é na escola que tudo
acontece, pois é o espaço para as experiências, os desafios, as dificuldades e também de
formação.
A transformação da sua conduta diante dos seus alunos precisa conduzir para uma
relação de mutualidade para que, toda a ação desenvolvida no espaço escolar, produza
significados para a vida de todos os envolvidos, transformando com fundamentos. Imbernón,
(2011, p. 68) afirma que,
Na formação para a aquisição do conhecimento profissional pedagógico básico, deve
haver lugar para a mudança, e não temos de temer a utopia. Muitas coisas que hoje
são realidade pareciam utópicas há apenas alguns anos. A formação do professor de
qualquer etapa educativa não pode permitir que as tradições e costumes, que se
perpetuaram com o passar do tempo, impeçam que se desenvolva e se ponha em
pratica uma consciência crítica nem que dificultem a geração de novas alternativas
que tornem possível uma melhoria da profissão.

É importante ao retratarmos o posicionamento das Professoras frente as experiências
vividas na Formação Continuada, como uma ação reflexiva do sentindo que cada uma
proporciona a cada nova vivência. O reflexo da sua atuação vem ao encontro da importância
que elas dedicam a esse processo. É importante notar que, nem sempre, tempo de docência
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significa qualidade profissional. Contudo, é necessário que nossa conduta seja realmente posta
em questão, atentando criticamente para o seu desenvolvimento na sociedade.
O professor enquanto mediador do saber precisa entender-se como mediador do saber e
não como alguém que repassa informações. Assim, como o conhecimento se transforma todos
os dias, o professor precisa transforma-se juntamente. Não há espaço para estagnação
profissional e sim, para o crescimento crítico, reflexivo e aberto para as possibilidades de
transformação.
4.1.2 Desafios e contribuições da formação continuada.
Ao tratarmos a prática docente em todos os contextos escolares, estamos expostos a
enfrentar todos os tipos de situações que colocam o professor em evidência por ser o principal
sujeito dentro da escola no desenvolvimento da aprendizagem. A escola é por natureza um
campo repleto de variadas manifestações culturais, cada aluno traz consigo as suas próprias
experiências, logo, o professor ao trabalhar com uma turma terá várias personalidades na
busca de um único objetivo, adquirir o conhecimento proposto da presente disciplina. Neste
momento, temos um grande desafio da docência, contudo,
O professor-educador deve, portanto, participar no processo educacional e não
simplesmente utilizar o que está pronto pois, a cada dia, em cada local onde atue um
professor, haverá situações, as mais diferentes possíveis, que servirão para a
construção contínua do sistema educacional. (STENANINI, 2009, p. 169).

A Formação Continuada nesse sentindo, desempenha um importante papel na conduta
docente frente os desafios e dificuldades encontradas no espaço escolar. Parafraseando Demo
(2004), Rossi e Hunger (2012, p. 323) afirmam que, “[...] o fundamental para o profissional
da educação é manter-se bem formado, o que implica em, além de ter tido um bom
embasamento inicial, alimentar de modo contínuo a sua formação, dada a complexidade e
dinamicidade do ato de ensinar”. Assim, a Formação Continuada deve percorrer toda a
trajetória profissional do professor com finalidade de aperfeiçoar sua ação pedagógica e
ampliar sua profissionalidade docente, sua identidade.
Vale ressaltar que a docência não é uma técnica que se tem ou não, mas se constrói no
dia a dia, a partir das vivências e experiências pessoais e adquiridas no campo de atuação para
uma formação construtiva, reflexiva e pessoal.
Para tanto, ao analisar as respostas das Professoras ao questionarmos sobre “os desafios
e necessidades você tem sentido na sua profissionalidade e quais as contribuições da
Formação Continuada nesse processo”, obtivemos a partir de suas respostas, pontos
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importantes que vem ao encontro da realidade vivida por elas e que as desafiam todos os dias
na construção da Educação Física dentro do espaço escolar.
Dentre os aspectos identificados, destacamos os desafios enfrentados pelas Professoras
com relação a alunos indisciplinados, falta de apoio dos gestores nas soluções dos problemas
com esses alunos e, relacionamento com pais, que atribuem à escola a responsabilidade de
educação dos alunos no espaço que deveria ser da família.
Que nem no caso às vezes até a própria direção, coordenação que você está larga
vinte e corre atrás de um porque tem um que às vezes você que nem no caso do AL
teve um momento que eu tive que pedir isso socorro a professora de artes porque,
ele saiu correndo e estava subindo em pé de árvore pegando chinelo de colega e
jogando, tive e que sair correndo atrás dele. Então é uma dificuldade é um desafio
trazer ele pra cá então eu acho assim, seria mais assim falta e companheirismo até
mesmo da própria direção, coordenação eu não sei se é essa a resposta. (sic).
(Professora 1)
Eu acho que o que mais tem pegado é com relação aos pais. As crianças vêm sem
limites né, é a parte que mais tem implicado na escola. É as crianças fazem o que
quer tão aí ligado a tecnologia, criança que corre com dificuldade não anda direito,
não pula não rola, chega aqui e fala para mim “professora eu não posso sujar”, então
assim aquela liberdade que a gente tinha de ir na rua de brincar na rua, de rolar na
terra coisas que não tem. (sic). (Professora 2)

Frente a essa condição, a Professora 1 nos traz mais dois pontos que, dentro da escola,
tem grande evidência, uma vez que, envolve a vida, o tempo e valorização do professor de
Educação Física. Diante disso, destacamos o “excesso de obrigações que o professor acaba
assumindo”, não por vontade própria, mas, pela vontade da escola, o que acaba prejudicando
o seu tempo e o desenvolvimento de sua aula, refletindo diretamente da turma ao qual está
desenvolvendo as atividades.
Como exposto anteriormente, a escola quando tem algum tipo de evento que envolve
ensaio de coreografia/ música e organização, destaca o professor de Educação Física como
responsável pelas mesmas. Este por sua vez, deve estar disposto para ajudar em tudo,
independente do seu planejamento de aula, independente do trabalho que está desenvolvendo
com sua turma. Neste sentido, entendemos quando a mesma questiona que faltam apoio e
valorização da gestão escolar com relação à prática de Educação Física enquanto disciplina
formativa.
O desafio de dentro da minha área, principalmente nessa época de festa junina a
parceria com os outros professores, com os próprios colegas, as minhas aulas, os
professores estão precisando então às vezes eu tenho que deixar pra poder auxiliar e
quando as vezes que eu preciso pra poder desenvolver as minhas aulas eu não acho
parceria deles. Então esse é o desafio não sei se essa seria a resposta correta que
você estava esperando, então, eu vejo assim o professor de Educação Física, eu
começo a brincar que ele é o “Severino” da escola, o professor de Educação Física
ele tem que estar sempre disponível para todos. (sic). (Professora 1).
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Vindo ao encontro dessa afirmativa, a Professora 1 relata que, por vezes, sente a falta de
um trabalho em conjunto com os outros professores da escola. Segundo a Professora, falta
essa abertura, o apoio dos outros docentes na solução de alguns problemas que não são
exclusividade da Educação Física. Contudo, essa relação não existe, como observamos na
manifestação da Professora 1:
O desafio que eu tenho assim tem relação mais aos colegas né, porque da vez tem
um professor que ele nos ajuda, tem professor que nem no caso quando nós temos
um ou dois alunos que não conseguem ficar parado aí tem colega que ele entende
professora é se eu precisar eu não sei nem se seria ele o que queria falar, que nem no
caso, se eu chegar e falar “professora, eu estou tendo dificuldade com esse aluno, ele
não está me obedecendo ele não está respeitando, tem como você ficar com ele um
pouquinho para eu desenvolver as atividades?”, as vezes quando precisamos essa
parceria nós não encontramos. (sic).

Ao trazer essa necessidade do trabalho no coletivo dentro espaço escolar, algo que já
estamos discutindo com grande ênfase por ser um dos elementos imprescindíveis da
Formação Continuada, destacamos a necessidade da escola e dos sujeitos escolares refletirem
sobre o papel que cada um tem desenvolvido para que o trabalho evolua. É preciso colocar em
evidência o que está sendo feito para que este espaço se entenda como transformador, haja
vista que, nele temos:
[...] um coletivo que trabalha com pessoa e, portanto, pode potencializar e contribuir
para criar transformações sociais mediante a educação de seus alunos e alunas.
Contudo, para construir neles esse espírito transformador, será preciso gerá-lo no
seio do grupo de trabalho, na instituição educativa. (IMBERNÓN, 2009, p. 70).

Neste sentido, faz-se necessário que haja um processo de reflexão coletiva na
necessidade de construir estratégias que sustentem todas as ações dos professores frente aos
desafios e dificuldades encontradas na profissão. O compromisso do trabalho coletivo precisa
se fazer real neste espaço, pois, será impossível desenvolver processos de formação
permanente colaborativa e muito menos uma inovação institucional.
5 Considerações finais.

No que diz respeito ao instrumento entrevista, destacamos a Formação Continuada
como um importante processo de construção, valorização e transformação dos saberes, bem
como contribui para a modificação da profissionalização do professor e desenvolve o domínio
necessário à sua qualificação, como também atua no exame de possíveis soluções para os
problemas reais do ensino.
Foi observado que, ambas professoras tinham o entendimento e conhecimento da
importância da Formação Continuada para a vida docente. Estas, destacaram em suas falas
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que, a formação possibilita trazer atualidades da profissão, contribui para o crescimento
profissional, capacitação é feita no coletivo e que ela precisa ser concebida a partir do
estímulo pessoal do professor. Essa consciência formativa, possibilita ao professor o
desenvolvimento da reflexão crítica da sua profissão, o que pode conduzir a um
aprimoramento pessoal da sua prática. Logo, ambas as professoras afirmaram ser impossível
ser um bom professor sem que ele desenvolva uma Formação Continuada ao longo de sua
profissão. Segundo as professoras, estar em processo de formação proporciona possibilidades
para transformação da prática docente dentro da escola, competências necessárias para
atuação profissional, além de tirar o professor da zona de conforto profissional.
Vale lembrar que, as necessidades e dificuldades do ambiente escolar são enormes e
muitas vezes desafiadoras. Para tanto, este professor precisa buscar possibilidades que
contribuam com sua intervenção. O professor que é formador e provedor do conhecimento é
também, o professor que tem a necessidade de ser formado continuamente. Contudo, a
consciência docente disso é fundamental.
Por fim, refletir sobre a importância da Formação Continuada para a vida profissional
do professor é essencial, pois, não há conhecimento sem estudo, por isso, entendemos que a
continuidade na formação é essencial para que seja assumida a postura de professor
transformador. Para tanto, é fundamental que o professor reflita criticamente sobre seu
processo de formação, pois este definirá seu perfil docente e, por conseguinte, promoverá a
construção dos saberes e competências para ama Educação Física Escolar transformadora.
As contribuições da Formação Continuada manifestadas pelas professoras, seja na
observação das aulas, na elaboração de seus planejamentos de trabalho ou nas entrevistas,
reside na compreensão que estas têm da realidade de suas profissões, mesmo que a prática não
se altere, pelo menos a consciência das necessidades existe, resta assim, transformar a prática.
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Resumo:
O trabalho colaborativo na educação tem sido objeto de estudos e discussões por parte de pesquisadores e
estudiosos, visto que em muitas ocasiões a necessidade individual passa a ser coletiva em determinadas situações
e demandas. Sendo assim, o grupo de pesquisa InvestigAção, vinculado ao Programa de Pós-Graduação da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Câmpus de Rondonópolis (CUR), oferta uma formação
continuada a professores iniciantes e experientes da Educação Básica do município de Rondonópolis/MT. Para
esse trabalho tenciona-se elencar e debater os anseios, necessidades e dificuldades apontadas por cinco
professoras iniciantes e experientes, participantes do projeto, a respeito de suas rotinas educativas,
particularmente sobre os relatórios de avaliação. Sendo assim, objetiva-se com este estudo, apresentar como as
professoras foram buscando, no grupo colaborativo, sanar suas dúvidas sobre a escrita do relatório de avaliação
das crianças da Educação Infantil, para que esse trabalho seja profícuo e prazeroso. O projeto utiliza diversas
mediações com intuito de buscar caminhos e métodos capazes de colaborar e atenuar as angústias desses
profissionais, com base em suas necessidades formativas. Dentre as diversas mediações utilizadas, podem-se
citar palestras, discussões, rodas de conversas, socializações e interações entre os pares, itinerância nas escolas
participantes, dentre outros. Os dados apontam a importância da colaboração e do movimento da reciprocidade,
pois ao mesmo tempo em que temos algo para ensinar, sempre temos muito que aprender. As professoras creem
que essa colaboração é o coletivo tomando o espaço do individual.
Palavras-chave: Professores Iniciantes. Professores Experientes. Trabalho Colaborativo. Relatórios Educação
Infantil.

1 Introdução

O trabalho colaborativo na educação tem sido objeto de estudos e discussões por parte
de pesquisadores e estudiosos devido não ser “[...] possível esperar que cada um, individualmente,
encontre respostas para tantas e tão complexas questões que se fazem presentes na prática diária dos
estabelecimentos de ensino” (PASSOS; ANDRÉ, 2016, p. 12). Dessa forma, defendemos a parceria
entre a Universidade e a Escola por meio do trabalho colaborativo que propicia a troca de saberes, o
compartilhamento de concepções, desafios, dilemas, conflitos, angústias e expectativas e encaminham
suas possíveis soluções.

Imbernón (2009, p. 64), afirma que “compartilhar dúvidas, contradições, problemas,
sucessos e fracassos são elementos importantes na formação das pessoas e de seu
desenvolvimento pessoal e profissional”. Além disso, “a formação deve passar da ideia de
„outros‟ ou „eles‟ para a ideia de „nós‟” (IMBERNÓN, 2009, p. 78, grifos do autor).
Nesse sentido, o grupo de pesquisa InvestigAção, vinculado ao Programa de PósGraduação (PPGEdu) da UFMT/CUR, oferta pelo projeto de extensão “Observatório de
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Educação” (OBEDUC/CUR) uma formação continuada a professores iniciantes e experientes
da Educação Básica do supracitado munícipio. Esse projeto denomina-se “Professores
iniciantes e professores experientes em Mato Grosso e seu desenvolvimento profissional”, e
trabalha de forma colaborativa com escolas da Rede Municipal de Ensino do município de
Rondonópolis/MT.
Corroborando com a assertiva de que
[...] é possível afirmar que quando redes são articuladas no atendimento às
expectativas dos professores sobre sua formação, e a pesquisa está imbricada nestas
relações, ampliam-se as reflexões e as possibilidades de aprendizagem coletiva por
meio das interações e da itinerância – ora se aprende na/com a escola, ora no campo,
ora na universidade, ora nas interações da formação continuada coletiva e ora nos
estudos com os grupos de pesquisa (ROCHA, 2017, p. 138).

O referido projeto utiliza diversas ferramentas com intuito de buscar caminhos e
métodos capazes de colaborar e atenuar as angústias desses profissionais, com base em suas
necessidades formativas. Dentre as diversas ferramentas utilizadas, podem-se citar palestras,
discussões, rodas de conversas, socializações e interações entre os pares, itinerância nas
escolas participantes, dentre outros.
Em vista disso, essa pesquisa tenciona elencar e debater os anseios, necessidades, e
dificuldades apontadas por cinco professoras iniciantes e experientes, participantes do projeto,
a respeito de suas rotinas educativas, particularmente sobre os relatórios de avaliação.
Sendo assim, objetiva-se com este estudo, apresentar como as professoras foram
buscando, no grupo colaborativo, sanar suas dúvidas sobre a escrita do relatório de avaliação
das crianças da Educação Infantil, para que esse trabalho seja profícuo e prazeroso.
.
2 Avaliação na Educação Infantil

A avaliação, em qualquer etapa da educação, mas principalmente na Educação Infantil,
necessita ser vista como “o exercício de um olhar sensível e cuidadoso ao outro, dito de outro
modo, é a parte do exercício de „amorosidade‟ que o ato educativo encerra e do qual nos fala
o mestre Paulo Freire” (MICARELLO, 2010, p. 2, grifo do autor). O ato de avaliar deve
preceder de um olhar reflexivo sobre as particularidades e necessidades da criança, a fim de
propiciar a coleta de informações sobre os aspectos emocionais, cognitivos, motores, sociais,
dentre outros, de forma que permita ao docente realizar uma análise reflexiva sobre o
desenvolvimento e possibilidades do ensino-aprendizagem da criança.
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Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/96, no artigo 31, “a
avaliação ocorrerá mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”, por conseguinte,
é importante que o processo de observações e registros sejam realizados de forma
contextualizada, tendo em vista as especificidades de cada sujeito.
Nesse contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI)
(BRASIL, 2010, p. 29) atestam que “as instituições de Educação Infantil devem criar
procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do
desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação”.
Evidencia-se desse modo, que a avaliação tradicional, classificatória, seletiva e excludente
distancia-se da Educação Infantil, haja vista que nesta etapa da educação básica, a avaliação é
percebida como um processo formativo que busca uma visão do desenvolvimento global da
criança.
A propósito, “a avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação, essa, que nos
impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade, e
acompanhamento de todos os passos da criança na sua trajetória de construção do
conhecimento” (HOFFMANN, 2005, p. 17). É importante salientar a necessidade de o
docente refletir sobre sua prática, suas ações, planejamento e forma de avaliar, a fim de
transformar essa reflexão em uma mudança para o aprimoramento de sua prática. Na opinião
de Alarcão (2011),
A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero
reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. É central, nesta conceptuação,
a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas
vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa
(ALARCÃO, 2011, p. 44).

Nessa conjuntura, em que a ação avaliativa requer um professor reflexivo, os relatórios
de avaliação servem de instrumento para a documentação das vivências e experiências
oportunizadas à criança evidenciando a reflexão, interferências e análises aplicadas pelo
docente, além de propiciar uma visão sobre as potencialidades da criança.
Por conseguinte, de acordo com Resolução CNE/CEB n° 5/2009, art. 10, inciso IV, as
instituições de Educação Infantil devem garantir a entrega de “documentação específica que
permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil”. Além disso, o artigo 31,
cap. V da LDB apresenta como uma das regras para a Educação Infantil a “expedição de
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documentos que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da
criança”. Logo, os registros contidos nos relatórios devem oportunizar a contextualização do
processo educativo.

3 Trabalho Colaborativo

No processo colaborativo, docentes iniciantes e experientes trocam ideias sobre
problemas do cotidiano, compartilhando diversos conhecimentos e experiências, buscando
auxilio em decisões e soluções de possíveis problemas.
Segundo Laurizete Passos (2016), foi na década de 1990 que surgiram os primeiros
grupos colaborativos no Brasil, envolvendo parceria entre professores universitários e
professores da educação básica, com o intuito de analisar as práticas de ensinar e aprender na
educação.
Nesta perspectiva, o trabalho colaborativo traz a ideia de fugir do individualismo, em
direção ao compromisso com a profissão e o coletivo, e consequentemente ao ensino e
aprendizagem dos alunos.
Laurizete Passos (2016, p. 183) sustenta que em um ambiente colaborativo “[...] os
professores compartilham suas experiências pessoais e profissionais, ao mesmo tempo em que
participam da experiência do outro”, e reforça essa ideia ao considerar que:
Ouvir o que o outro tem para contar e identificar-se com o que está escutando
permite ao professor não somente pensar sobre sua atuação pedagógica, mas
também perceber que os caminhos muitas vezes por ele escolhido também fazem
parte da rotina de outros professores, o que os faz se sentirem amparados (PASSOS,
L. 2016, p. 183).

Sendo assim, no trabalho colaborativo existe a articulação e a socialização de ideias,
incorporando princípios de interações dialógicas entre os participantes. Souza (2019, p. 85)
ressalta sobre essa questão ao afirmar que “a troca de saberes proporciona um ambiente fértil
para a construção do processo de ensino-aprendizagem”.
Os trabalhos colaborativos na formação dos professores estabelecem novos horizontes,
novas concepções e conduções das ações, envolvendo apoio e confiança entre os envolvidos,
resultado do trabalho em conjunto. Segundo Damiani (2008),
Na colaboração, [...], ao trabalharem juntos, os membros de um grupo se apoiam,
visando atingir objetivo comum negociados pelo coletivo, estabelecendo relações
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que tendem a não hierarquização, liderança compartilhada, confiança mútua e coresponsabilidade pela condução das ações (DAMIANI, 2008, p. 215).

A partir disso, Damiani (2008, p. 218) afirma ainda que “pode-se pensar que o trabalho
colaborativo entre professores apresenta potencial para enriquecer sua maneira de pensar, agir
e resolver problemas, criando possibilidades de sucesso à difícil tarefa pedagógica”.
É importante observar que ao valorizar o trabalho coletivo, a atividade individual da
docência jamais é negada, ela é muito respeitada, pois é por meio de ideias diferentes que o
trabalho coletivo se consolida.
Trindade (2002, p. 39) é da opinião que “não se coopera para, ou por, cooperar.
Coopera-se para se ampliar as possibilidades de sucesso face a uma determinada tarefa.”
Dessa forma, Roldão (2007) sublinha que o trabalho colaborativo:
Estrutura-se essencialmente como um processo de trabalho articulado e pensado em
conjunto, que permite alcançar melhor os resultados visados, com base no
enriquecimento trazido pela interação dinâmica de vários saberes específicos e de
vários processos cognitivos em colaboração (ROLDÃO, 2007, p. 27).

Nesse sentido, é considerável que haja a colaboração e que ela seja recíproca, pois ao
mesmo tempo em que temos algo para ensinar, sempre temos muito que aprender, somos
eternos aprendizes. Essa colaboração é o coletivo tomando o espaço do individual, num
movimento espiral, em que o coletivo se fortalece.

4 Metodologia

O artigo é resultado de uma pesquisa que envolve os projetos colaborativos
universidade/escola), e os reflexos desta formação no processo de vir a ser professor, já que
foca professores em início de carreira com acompanhamento de professores experientes. O
OBEDUC/CUR é um projeto local, coordenado pelas professoras Dr.ª Simone Albuquerque
Rocha e Dr.ª Rosana Maria Martins, buscando contribuir com o desenvolvimento profissional
dos professores iniciantes e experientes.
Para o desenvolvimento deste projeto, os participantes se encontram, semanalmente, de
forma itinerante em diversos locais, tais como: nas escolas que os docentes participantes
trabalham, nas salas de aula e no anfiteatro da Universidade, visando que os participantes
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conheçam as diversas escolas que participam do projeto, pois cada uma possui uma realidade
e necessidade diferente.
É relevante informar, que os mestrandos colaboram e acompanham a formação de
professores, cuja programação é deliberada pelos docentes participantes, a partir de suas
demandas. Assim, no primeiro semestre de 2019, algumas demandas foram pontuadas pelos
participantes e dentre elas estavam os relatórios de avaliação e a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Para este estudo, focaliza-se a atenção no processo formativo dos
relatórios avaliativos das crianças.
Para discutir sobre relatórios avaliativos, foram organizados quatro encontros, um de
estudo teórico sobre o assunto, outro em que foram levantadas as demandas necessárias de
aprofundamento teórico e discussão em pares e dois em que foram trazidos relatórios dos
próprios professores para serem apreciados pelos grupos na itinerância. Ao final de cada
processo formativo são elaborados memoriais de formação que é “uma forma de registro de
vivências, experiências, memórias e reflexões” (PRADO; SOLIGO, 2005, p. 61). Dessa
forma, o memorial de formação foi adotado como instrumento para coletas de dados por ser
considerado relevante “na formação de professores por propiciar ao sujeito a oportunidade de
fundar novos sentidos para suas experiências” (SARTORI, 2008, p. 185). Em virtude disso,
foram selecionados alguns recortes dos memoriais da formação do encontro sobre relatórios
de avaliação do projeto OBEDUC/CUR.

5 Algumas reflexões a partir dos relatos das professoras

Abaixo, seguem alguns relatos das professoras participantes do projeto, onde as mesmas
ressaltam a importância desses encontros para a elaboração dos relatórios e para seu próprio
desenvolvimento pessoal e profissional:
Sinto-me privilegiada por ter a oportunidade de participar deste projeto OBEDUC.
Tenho aprendido muito! Em relação aos relatórios mesmo, quanto melhoraram, e
por isso tenho ajudado alguns colegas aqui na escola com seus relatórios. Cheguei a
pensar que já dominava o assunto aí descobri que tenho ainda um longo caminho a
percorrer para que tenha bons relatórios! Então, vamos estudar!!! E praticar ...
(Participante 1)
Os estudos sobre os relatórios foram de grande valia, pois a cada ano aprimoramos
nossas aprendizagens. É muito importante essa interação com os colegas de
profissão, sempre são acrescentadas ideias novas. A escrita dos relatórios é uma
reflexão do desenvolvimento e aprendizagem da criança, no qual nos professores se
faz presente. (Participante 2)
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É muito rico conhecer e partilhar da visão e do conhecimento do outro. Faz com que
consigamos refletir mais sobre nossa prática e buscar cada vez mais. Estou muito
feliz por estar compartilhando desses momentos como grupo! (Participante 3)

Os excertos evidenciam que as docentes valorizam as experiências e trocas
oportunizadas pelo trabalho colaborativo, uma vez que
[...] os grupos colaborativos e reflexivos como espaços formativos, qualificam a
trajetória profissional dos professores e permitem colocá-lo em constante
aprendizagem docente, decorrente do desenvolvimento da reflexão e da crítica sobre
si mesmos e sobre suas práticas (PASSOS, C. 2016, p. 165).

Além disso, a partilha de dificuldades, anseios, expectativas e conhecimentos permitiu
às participantes refletirem sobre sua prática, o que a nosso ver possibilita um olhar mais
assertivo sobre o desenvolvimento profissional docente, uma vez que a Educação Infantil
requer uma avaliação específica que vise acompanhar a criança, entendendo que “[...] o
acompanhamento das aprendizagens é a única maneira de não valorizar apenas o resultado,
mas sim dar valor e visibilidade a todo percurso construído no processo de aprendizagem”
(BARBOSA, 2008, p. 103).
As professoras discorreram em seus memoriais sobre algumas descobertas realizadas
nos encontros de formação. Vejamos:
Os encontros sobre a temática "Relatório" foram excepcionais, pois hoje enquanto
coordenadora percebo que é bem mais difícil a tarefa de ler e orientar na escrita do
outro, os encontros foram de acordo com as minhas angústias particularmente
falando, bastante reflexivo, aprendi muito e sou grata a todos que contribuíram neste
processo que se torna tão doloroso para muitos. (Participante 4)
Fazer um relatório não é um "bicho de sete cabeças", mas cada vez que vou fazer me
sinto apreensiva (penso que é bom, mexe com a gente). E isso nos faz ter uma maior
observação, um olhar reflexivo individual de cada aluno, pois vamos abordar a
evolução de cada criança na atual fase do desenvolvimento que se encontra. Esta
maneira que o OBEDUC fez de rever os relatórios, como estruturá-los, os registros
no caderno de campo...enfim, vem reforçar nossos conhecimentos e capacitar-nos a
refletir sobre nossa prática e inspirar mudanças. Obrigada a todos os envolvidos na
formação do OBEDUC. (Participante 5)

Os excertos das participantes revelam a importância de se avaliar e Hoffmann (2012)
reforça tal movimento quando expõe que “avaliar não é fazer um „diagnóstico de
capacidades‟, mas acompanhar a variedade de ideias e manifestações das crianças para
planejar ações educativas significativas” (HOFFMANN, 2012, p. 30, grifos da autora).
Ao analisarmos os excertos, percebemos que eles se aproximam das afirmações de
Hoffman (2012, p.13), a qual afirma que “avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso
de vida da criança, durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões com a intenção
de favorecer o máximo possível seu desenvolvimento”.
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Ao almejar bons relatórios da Educação Infantil, é necessário que haja um olhar atendo
do professor para explorar o desenvolvimento de cada criança. Nesse sentido, é
imprescindível aos professores assumirem uma postura ética frente à realização dos relatórios,
buscando analisar cada criança em particular, respeitando suas individualidades, pois elas
aprendem em tempos diferentes.
A partir das vozes das professoras, fica evidente que as necessidades ora apontadas por
elas nos encontros foram atendidas, valorizando o conhecimento de cada uma ao relatar sua
opinião/experiência, criando a partir desses relatos novas concepções, aumentando assim a
confiança no trabalho individual de cada uma ao elaborar os relatórios semestrais das crianças
nos espaços educativos da rede municipal mencionada.
6 Algumas considerações
Acreditamos que as reflexões e debates acerca dos relatórios de avaliação das crianças
na Educação Infantil, durante os encontros de formação, facilitaram a elaboração e
organização dos relatórios, tornando-os mais fáceis de serem redigidos, evidenciando assim a
importância da participação e integração dos professores em grupo colaborativo
universidade/escola, onde todos se ajudam mutuamente.
Os dados evidenciam que as professoras, a partir dos encontros de formação, procuram
sanar as possíveis dúvidas e dificuldades que tinham ao elaborar os relatórios semestrais, o
qual era muitas vezes angustiante, e ao debater com os colegas, que se encontravam na mesma
situação ou que já dominavam a redação, os torpores iam se acalmando e o entendimento de
como elaborar o instrumento avaliativo se tornava mais claro. Ficou evidente que os caminhos
se abriam para essas professoras e as ideias para escrita dos relatórios iam fluindo
naturalmente.
Nesse sentido, é de grande valia e importância a formação que privilegie grupos
colaborativos, pois trabalhar em grupo permite a aproximação dos pares, e no coletivo o
professor se sente confiante ao escutar as problemáticas dos colegas, que muitas vezes são
similares as suas. Assim, se sente seguro para expor suas angústias, tendo a oportunidade de
sanar possíveis dificuldades e problemas enfrentados ao longo da carreira docente, tornando
esses professores mais confiantes e seguros para realização de suas tarefas docentes.
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Resumo:
O artigo em tela trata dos desafios e possibilidades no que se refere ao trabalho docente junto à Educação de
Jovens e Adultos - EJA, tendo em vista que esta se caracteriza uma modalidade de ensino, que ao longo do
tempo sofre pela ausência de políticas públicas específicas, dada a sua especificidade, uma vez que atende a uma
parcela da população brasileira defasada em idade/série em função das muitas formas de adversidades impostas
pela vida. O estudo faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em
Ensino da Universidade de Cuiabá- UNIC em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT e tem por objetivo evidenciar os desafios e possibilidade da prática docente
junto ao EJA, modalidade de ensino historicamente alijada no que se refere aos direitos relativos à educação, em
se tratando de financiamento e condições de desenvolvimento do trabalho. Trata-se de uma investigação
qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, cuja coleta de dados foi realizada por meio de
entrevistas e questionários junto a 12 docentes de duas escolas públicas estaduais de Cuiabá-MT. Os resultados
apontam que para além dos muitos desafios enfrentados pelas escolas pesquisadas e pelos docentes que nelas
desenvolvem seu trabalho, muitos tem sido também as possibilidades de visualização do cumprimento do papel
social da educação, bem como de transformação de vidas e de realidade.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Desafios e Possibilidades. Prática Docente.

1 Introdução
A Educação de Jovens e Adultos no Brasil ao longo do tempo tem se caracterizado
como um espaço de lutas e de contradição. A EJA tem por objetivo atender os estudantes que
por inúmeras razões não tiveram oportunidade de frequentar a escola ou dar continuidade aos
estudos na idade própria.
A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 37 e 38 preconiza que a Educação
de Jovens e Adultos, consiste em: “oportunidades educacionais apropriadas”, de acordo ou
segundo as características do alunado; cabendo ao Poder Público estimular ações que
mantenham o aluno/trabalhador na escola.
Na mesma perspectiva, a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) Lei Nº
9394/96, assegura em seu texto que os sistemas educacionais ofereçam de forma gratuita, aos
jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, as oportunidades
educacionais apropriadas, de forma a considerar as características dos estudantes, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
A legislação faz, ainda, uma exigência de que os docentes que venham a trabalhar
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com essa modalidade de ensino tenham uma “formação específica para a EJA”. T al
exigência tem relação com as especificidades atribuídas à Educação de Jovens e Adultos e
está atrelada ao perfil do estudante, bem como à garantia de que o profissional docente tenha
condições de identificar e reconhecer a alteridade própria e inseparável dos jovens e dos
adultos em seu processo formativo e que saiba valorizar o mérito e o desenvolvimento de
seus conhecimentos e valores. Na prática, a exigência relativa a uma formação adequada
para os profissionais que trabalham com a EJA está vinculada necessariamente à relação
pedagógica dos conteúdos com os sujeitos envolvidos e com o perfil dos estudantes dessa
modalidade de ensino.
Embora o Parecer CNE/CEB 11/2000, tenha quase 20 anos, ele esclarece que os
docentes da modalidade EJA devem ser aptos a desenvolver um “tratamento didático dos
conteúdos e das práticas”, e que estes “não podem se ausentar nem da especificidade da EJA
e nem do caráter multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares”.
Nossa percepção em relação ao documento é o de que esse professor não pode ser o
que o próprio documento designa por “um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa
vontade ou por um voluntariado”, mais sim um profissional que tenha uma formação que
envolva, além das exigências formativas para todo e qualquer professor, também aquelas
relativas à percepção quanto à existência de um sujeito perpassado por uma história de vida
nem sempre, simples ou fácil, mas complexa e que exige por parte do professor um
diferencial em relação ao ensino dessa modalidade, uma vez que a EJA precisa possibilitar,
além dos componentes curriculares, também as condições necessárias para que os estudantes
possam se tornar sujeitos críticos, ativos, criativos e democráticos.
Importante se faz destacar que o estudante da EJA, no que tange ao seu perfil,
possui como elemento fundante a diversidade geracional, socioeconômica e cultural. Razão
pela qual, a viabilidade de acesso e permanência destes alunos na escola perpassa por
políticas públicas que garantam recursos, manutenção e melhoria na qualidade do ensino.
Contudo, a qualidade do ensina na EJA está diretamente relacionada com formação,
qualificação, motivação e preparo dos seus docentes, pois, dado o caráter especifico
mencionado pelo documento e o objetivo educacional que esta modalidade de ensino se
propõe a alcançar, nos parece o professor ser aí um fator fundamental para que seja
estabelecida a articulação entre o ensino e a aprendizagem de qualidade.
Diante do exposto, se faz pertinente uma reflexão e discussão relativa aos desafios e
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possibilidades relativas à prática docente junto a Educação de Jovens e Adultos em duas
Escolas Públicas Estaduais de Cuiabá em Mato Grosso.

Compreendendo o Fenômeno
A opção pelo tema “Desafios da Educação de Jovens e Adultos a partir da realidade de
duas escolas públicas em Mato Grosso” se deu por entendermos que a educação de jovens e
adultos deve propiciar o acolhimento aos educandos que buscam ampliar suas competências e
adquirir conhecimentos e saberes necessários para desenvolver suas habilidades e absolver os
conteúdos necessários para fortalecer a sua inserção no contexto social, em busca de novas
oportunidades, melhores empregos e salários dignos que proporcionem melhor qualidade de
vida. Segundo Alvares (2010, p. 23), esses jovens são sujeitos autônomos fazedores de
história, indivíduos curiosos, sensíveis, criativos, intuitivos plenos e inteiros consigo, com o
outro e com o mundo.
Na perspectiva da sociedade contemporânea, a EJA deve ser entendida como um
campo propício para o “aprender para toda a vida”, contribuindo para o exercício da cidadania
e oportunizando aos jovens e adultos, condições para concluir seus estudos. Ou seja, a escola
bem como os docentes, necessita considerar as diferentes realidades sócio-políticas e
educativas de cada sujeito respeitando a sua relação cultural e histórica bem como suas
vivências, tendo assim o papel primordial na aprendizagem do aluno.
Desta forma entendemos a necessidade de uma prática pedagógica diferenciada para a
EJA, priorizando as características marcantes dos sujeitos que vão à procura dessa modalidade
de ensino, considerando as lacunas existentes entre teoria e prática das políticas da EJA no
Brasil, ressaltando a importância da formação docente em EJA, por compreender que a
aprendizagem se dá numa forma contínua, durante toda a sua vida, e em situações distintas.
Portanto, faz se necessário uma formação docente que possibilite o repensar a práxis,
articulando conhecimentos e saberes e conscientizando-o da sua importância para a formação
integral do estudante.
Busca-se evidenciar os processos educativos no contexto da Educação de Jovens e
Adultos a partir da realidade de duas escolas públicas em Mato Grosso, por compreendermos
que a EJA, enquanto espaço propício para que os educandos desenvolvam suas capacidades e
aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da realidade
e de participação em relações sociais, políticas e culturais diversificadas e amplas - são
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condições fundamentais para o exercício da cidadania e precisam acontecer a partir dos e para
os sujeitos concretos, consideradas as suas subjetividades e a objetividade característica do
próprio processo.
Considerando que a educação consiste na mola propulsora para o desenvolvimento,
responsável pela plena formação e, partindo da ideia de que a Educação de Jovens e Adultos
se configura como uma oferta inclusiva, dada sua especificidade, no tocante ao processo
educativo desenvolvido nesta modalidade, questiona-se: Quais são as percepções dos docentes
acerca dos processos educativos desenvolvidos na EJA e quais os condicionantes que tem
possibilitado a permanência ou a desistência do trabalhador na Educação de Jovens e
Adultos?
O Brasil possui uma significativa dívida social junto aos trabalhadores, que por
diversas razões tiveram que abandonar a escola em idade regular, em função do longo
processo de exclusão e inviabilização na sociedade, realidade ainda presente na
contemporaneidade e que cerceia o exercício da cidadania de homens e mulheres
trabalhadores, da qual Mato Grosso e Cuiabá não estão imunes.
Metodologia
A fim de atender aos objetivos propostos para a elaboração deste artigo, elegemos a
investigação qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica, documental, sendo que a coleta
de dados foi realizada via questionários e entrevistas com 12 docentes de 02 (duas) Escolas
Estaduais de Cuiabá em Mato Grosso que realizam a oferta da modalidade de Educação de
Jovens e Adultos.
Diante do exposto, a opção pela metodologia qualitativa corrobora com a definição de
Bogdan e Biklen (1994: p. 16) para os quais pesquisa qualitativa é compreendida como:
[...] um termo genérico que agrupa estratégias de investigação que partilham de
determinadas características. Os dados recolhidos são [...] ricos em pormenores
descritos relativos a pessoas, locais e conversas e de complexo tratamento
estatístico.

Para Triviños (1987) a entrevista, além de valorizar a presença do investigador,
oferece as perspectivas necessárias para que o informante tenha liberdade e espontaneidade, o
que enriquece o estudo num enfoque qualitativo.
Diante do exposto, com base nas entrevistas realizadas em campo, buscamos
apreender as relações estabelecidas entre os atores sociais e a educação para o mundo e o
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mercado de trabalho, a percepção e o sentimento dos mesmos quanto ao processo vivenciado,
via formação profissional.
Objetivando perceber os principais conceitos e implicações do texto da lei, fizemos
uso da análise documental, que enquanto possibilidade no que se refere à pesquisa qualitativa
consiste numa possibilidade a ser realizada a partir de documentos que não receberam
tratamento analíticos contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente
autênticos, constituindo uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando
informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou
problema.
Trata-se de uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais e humanas, sendo
indispensável porque a maior parte das fontes escritas ou não, são quase sempre a base do
trabalho de investigação.
Para Lüdke (1986: 38),
“[...] a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de
dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas,
seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema."

A pesquisa bibliográfica por sua vez se configura como sendo o exame de materiais de
natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser
reexaminado, criando novas ou interpretações complementares, atividade localização de
fontes, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de determinado tema. É um
componente obrigatório para qualquer pesquisa.
Na visão de Lakatos,
A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução de um
problema pode ser obtida através dela, por outro lado, tanto a pesquisa de
laboratório quanto a de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o
levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa
bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda
pesquisa científica. (1992, p. 44).

A característica principal da pesquisa bibliográfica é a de possibilitar ao pesquisador
uma bagagem teórica variada, contribuindo para ampliar o conhecimento, de forma a fazer da
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pesquisa um material rico sobre o assunto, fundamentando do ponto de vista teórico o
material a ser analisado.
Para realizar a pesquisa, a pesquisadora contatou com os docentes das duas escolas,
lócus da pesquisa, a saber: Escola Estadual Heliodoro Capristrano da Silva, localizada no
Bairro Parque Cuiabá, região periférica de Cuiabá e que oferece o ensino regular e o Centro
de Educação de Jovens e Adultos - CEJA Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto,
localizado na região central de Cuiabá, que trabalha por área do conhecimento via Carga
Horária Etapa47, expondo o objetivo da pesquisa, a importância da participação de cada no
sentido de contribuir para o resultado do trabalho de pesquisa.
Foi explicado o quanto era importante conhecer a visão de cada um dos docentes em
relação ao trabalho com a EJA, das dificuldades, das possibilidades e dos desafios que tem
enfrentado em busca de uma educação de qualidade e que atenda os anseios dos estudantes
da EJA.
A partir de então, a pesquisadora fez o convite a todos os docentes e para os que
demonstraram interesse no assunto foi distribuído o formulário com questionamentos tais
como: escolha da profissão docente, opção pela EJA, importância da formação docente,
prática docente, conhecimento que possui em relação à EJA. Qual a sua visão em relação à
EJA; em relação ao estudante da EJA; divergências entre o ensino regular e a modalidade
EJA.
Questionamos também sobre como vêem a questão da Evasão e o constante retorno à
escola. Questionamos também sobre as questões pedagógicas e a prática docente que
interferem na permanência ou desistência do estudante da EJA.
No tocante ao sexo e estado civil, os docentes participantes da pesquisa podem ser
assim classificados:

47

A Carga Horária Etapa consiste no trabalho desenvolvido por área do conhecimento, em que o estudante se
dirige ao centro nos dias e horários possíveis e vai, por meio das atividades propostas e da frequência,
eliminando as disciplinas por área de conhecimento.
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Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.

Na Escola Estadual Heliodoro Capistrano, responderam os questionários 04 (quatro)
docentes e no Ceja Antônio Cesário de Figueiredo Neto 08 (oito) docentes, totalizando 12
(doze) docentes, com idade que variam de 20 a 60 anos, sendo a maioria na faixa entre 30 a
50 anos.

Idade
6
5
4

3
2
1
0

DE 20 a 30 ANOS

DE 31 a 40 ANOS
De 41 a 50 anos
Cesário
Heliodoro

De 51 a 60 anos

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.

Dentre os 12 (doze) docentes, 05 (cinco) docentes possuem especialização e sete com
mestrado. 07 (sete) são docentes efetivos e 05 (cinco) são docentes contratados, sendo que
nenhum dos 12 (doze) docentes possui formação específica para trabalhar junto a EJA,
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embora todos sejam graduados nas mais diversas áreas do conhecimento.

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.

A maioria dos docentes possuiu tempo de docência entre 5 (cinco) a 20 (vinte) anos.

Tempo de Docência
3,5
3
2,5
2
1,5
1

0,5
0
5 anos

5 a 10 anos

10 a 20 anos

Cesário

20 a 30 anos

30 a 35 anos

Heliodoro

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.
Dos 12 (doze) entrevistados, nove optaram por trabalhar na EJA e destes, seis estão a
mais de cinco anos atuando na EJA. Dentre os entrevistados, 04 (quatro) docentes atuam na
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EJA Regular e oito atuam no CEJA.

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.

Para a maioria o regime de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.

Resultados Alcançados
Ao serem questionados se trabalhar com a EJA foi uma opção 09 (nove) dos docentes
afirmam que sim e 03 (três) afirmaram que não. Como são docentes contratados eles não tem
opção de escolha.
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Embora a maioria dos docentes entrevistados afirme que a EJA se constitui uma
opção, fica evidente que existe uma fragilidade na relação ensino e aprendizagem quando o
docente não se identifica com a modalidade com qual trabalha. Fica evidente que, ao mesmo
tempo, no que tange ao trabalho docente, o professor em relação à sua atuação profissional
esta é, em grande parte, definida pelas limitações e imposições das relações de trabalho. Um
dos condicionantes mais impactantes na docência é a instituição na qual o professor exerce
sua atividade. A atuação docente está diretamente relacionada à instituição em que trabalha e
à cultura institucional (SACRISTÁN, 2014; ZABALZA, 2004).
Na visão dos docentes, os estudantes da EJA na sua maioria, são batalhadores e
apesar das dificuldades são capazes de aprender, sentem orgulho de ter voltado a estudar. Os
docentes também entendem que é difícil trabalhar com a EJA devido às dificuldades que
estes apresentam e pelo fato da falta de tempo que os alunos têm para se dedicar aos estudos.
Um dos fatores importantes quando que se trata de critérios de valoração da
profissionalidade docente é o tempo, a cultura e a sociedade de onde parte tal analise de
valores. “[...] a importância do papel do professor varia em função dos valores e interesses
que caracterizam a sociedade em determinada época” (CUNHA, 1995, 28).
De acordo com essa lógica, o conceito de bom professor está vinculado a um tempo e
a um lugar e representa a ideia que socialmente é construída sobre o professor. “Os conceitos
sobre o que constitui um „bom professor‟ variam ao longo do tempo, de cultura para cultura e
até mesmo dentro de uma determinada cultura” (CONNELL, 2010, p.166).
A maioria sente-se satisfeita pois o seu trabalho faz a diferença na vida dos alunos.
Entendem que o trabalho docente é de suma importância. Com relação à aprendizagem
dizem que os alunos da EJA são mais responsáveis e demonstra mais interesse apesar da
defasagem devido o tempo que ficou sem estudar.
Fica evidente que, no contexto dos desafios e das possibilidades que perpassam a
prática docente junto à EJA, o sucesso relativo à prática está relacionado ao processo de
ensino, à figura do mestre, ao seu saber, ou ainda à autoridade deste em relação aos alunos.
“No entanto, nas instituições que se dizem mais próximas às vertentes mais contemporâneas
em Educação, talvez estes atributos circulem mais na direção da centralidade do aluno” e nos
processos de aprendizagem, o que exige uma relação interpessoal mais próxima entre
docentes e alunos (SCHWARTZ, BITTENCOURT, 2012, p. 7).
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É perceptível que existem desafios no que tange à prática docente junto à EJA,
contudo, as possibilidades se sobressaem no sentido de fazer com que os docentes se sintam
realizados no desenvolvimento de seu trabalho. Não significa que seja algo simples ou fácil.
Ao contrário!
Em relação ao questionamento relativo ao fato de que às questões pedagógicas
interferem na desistência ou permanência do estudante da EJA na escola, todos os docentes
compreendem que interfere. Tal percepção vem ao encontro da ideia de Pimentel (1996), que
afirma que todos os docentes apontados como bons docentes apresentam o domínio do
conhecimento amplo, profundo e atualizado da disciplina que ensinam, bem como das
ciências correlatas. Todos apresentam também o domínio de habilidades didáticas,
correspondentes às suas posições filosóficas e epistemológicas, diferentes em qualidade e
quantidade, mas sempre presentes. Certamente tais aspectos influenciam positivamente na
permanência do estudante na escola.
Dentre os desafios encontrados, os docentes destacam a necessidade de aprimorar os
conteúdos, pensar coletivamente em uma proposta educativa. Conforme Cunha (1995), o
bom professor frequentemente faz uso de palavras de reforço positivo frente às respostas dos
alunos, como forma de incentivar sua participação e de demonstrar sua crença na capacidade
do aluno. Da mesma forma, se preocupa com o aspecto da clareza nas explicações, além de
considerar que o estudante é um ser que possui sentimentos e que se cansa.
Assim, o professor, em se tratando do desenvolvimento da prática docente junto à
EJA, empenha-se em utilizar um tom de voz audível, com pausas e entonações variadas que
deem significado ao discurso. Além disso, tentam apreender a linguagem dos alunos para
tornar a sua linguagem acadêmica mais acessível.

Considerações Finais
Após a realização da pesquisa junto aos 12 (doze) docentes das duas Escolas
Estaduais de Cuiabá - MT, que desenvolvem trabalho pedagógico junto à Educação de
Jovens e Adultos, foi possível constatar que os desafios e as possibilidades no que tange ao
desenvolvimento de um trabalho profícuo são indissociáveis.
Ao mesmo tempo em que os docentes evidenciam as dificuldades no dia a dia do
fazer e da prática pedagógica na modalidade de ensino em questão, apresentam também as
conquistas advindas do trabalho árduo que é desenvolvido mesmo diante das lacunas

3964

apresentadas pelo sistema.
Muitas são as questões apontadas pelos docentes como desafios: falta de condições
para o desenvolvimento do trabalho, inexistência de políticas públicas voltadas para a
modalidade, inexistência de formação continuada específica dentre outras. Contudo,
apontam o aspecto de realização com a sensação do dever cumprido quando visualizam os
estudantes construindo projetos de vida, transformando a realidade por meio da
ressignificação de pequenas atitudes e ações e, sobretudo, tecendo sonhos para o futuro.
Conforme afirma Stering (2008, p. 02), “toda a busca de emancipação e autonomia
pressupõe riscos e dúvidas ao inovar, ao construir uma educação de possibilidades: certeza,
jamais! Riscos que têm a ver inclusive com a criação de caminhos libertadores e das
orientações da pedagogia dos oprimidos” [...].
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PNAIC/PNME: DESAFIOS E EXPECTATIVAS EM UMA PROPOSTA
DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Edvaldo Bernardino de Farias (Cefapro/Seduc)- ebf.farias@gmail.com
Iris de Souza Dias (EE.Marechal Candido Rondon) – irissouzadiashotmail.com
Resumo:
Apresentaremos nesse texto algumas nuances que repercutiram ao longo dos oito meses de nossa participação
como professor formador regional do Estado de Mato Grosso, no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC) dentro do Programa Novo Mais Educação (PNME). A temática trazia como foco trabalhar as
dificuldades de aprendizagem por meio do processo de Alfabetização e Letramento em Matemática e Língua
Portuguesa. Nossa atuação tinha como objetivo a realização de ações formativas com os professores formadores
locais (FLs), que atuavam no programa nos municípios de Mato Grosso. Após receberem formação, os mesmos
teriam a função de multiplicadores, executar uma ação direta com professores/monitores que atuavam no âmbito
do programa, exercendo atividades consideradas de apoio às aprendizagens dos educandos que se encontrava
com dificuldade na aprendizagem do 6º ao 9º anos no Ensino Fundamental. Os encontros formativos tiveram
uma carga horária de 32 horas, divididas em 16 horas para preparação da formação, sendo esse momento
somente com os formadores regionais e as outras 16 horas com aplicação da mesma com a presença dos Fls.
Para aplicação das atividades com os FLs, tínhamos a disposição à plataforma E-Proinfo, de onde eram extraídos
materiais preparados para atender as demandas formativas nos seminários. Foram utilizadas também oficinas de
aplicação de jogos, Sequência Didática, Rodas de Conversa e apresentações em forma exposições orais. Os
resultados apresentados foram relevantes considerando depoimentos dos participantes, o nível de participação
nas ações propostas nos estudos realizados e execução das práticas pedagógicas apresentadas.
Palavra-chave: PNAIC/PNME. Alfabetização. Letramento matemático.

1 Introdução
Por se tratar de uma experiência nova no âmbito do Pacto para Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC), o Programa Novo Mais Educação (PNME) veio carregado de um grande
desafio. O PNME está orientado por uma política que às vezes fica relegada a um segundo
plano no contexto das Secretarias de Educação e nas próprias escolas, fazendo com que o
mesmo seja aplicado com diferentes variantes, mesmo este tendo um documento que norteia
seus encaminhamentos para execução prática nesses espaços.
Em se tratando da formação originada através do PNAIC/PNME, tivemos total apoio da
coordenação do programa no Estado de Mato Grosso, fornecendo as instruções necessárias e
promovendo as mais diversas possibilidades para que pudéssemos fazer uma atuação que
atendesse as perspectivas de formação a que estava destinada.
Os desafios foram os mais variados, desde as distâncias a serem percorridas nos
deslocamentos para se fazer presente nas preparações das formações, até as questões mais
simples como adequação de materiais e logísticas.
Os momentos foram os mais diferentes nesse percurso e, neste sentido relataremos aqui
o que tomamos por base como satisfatório no empreendimento a frente a este trabalho. No
contexto das relações podemos delinear as possibilidades que nos foram dadas através do
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convívio com pessoas oriundas dos mais distantes municípios do Estado de Mato Grosso,
trazidas de diferentes realidades, onde as vivências e experiências a serem partilhadas
construíram nas relações do cotidiano da formação.
Foram dias intensos de discussões mediadas por nós e sempre aportadas nas condições
de aprendizado em que estávamos expostos.
Reportar o grau de contribuição de cada um no âmbito de suas vivências foi de suma
importância para que pudéssemos conseguir dar corpo aos encaminhamentos que foram
propostos para esse trabalho formativo do PNAIC/PNME, pois em se tratando de uma
atividade considerada de apoio às aprendizagens dos educandos com evidentes dificuldades,
encontradas no 6º ao 9º anos, as propostas do PNAIC/PNME com os formadores locais
deveriam oferecer subsídios teóricos e apoio metodológico. Assim, nos três primeiros
seminários esse trabalho foi facilitado pela possibilidade de poder contar com os materiais
oferecidos de forma interativa pela plataforma e-Proinfo – ambiente colaborativo de
aprendizagem.
Contudo, mesmo tendo essa possibilidade à disposição, tivemos que fazer adaptações o
tempo inteiro como forma de garantir o nível das proposições formativas ali delineadas, pois
de certa forma, o que tínhamos disponível ainda era ineficaz e muitas vezes deixava um vazio
de continuidade processual nos encaminhamentos, de forma que nos cabia adequar as
situações diversas que estivessem reparando essa inviabilidade didática.
Ressaltamos que os materiais contidos na plataforma eram didaticamente propositivos,
no entanto, havia naquele momento a necessidade de se fazer complementação, adaptando
com as questões de ordem práticas, sempre ao encontro das manifestações dos próprios
professores/cursistas. Eles nos apontavam as necessidades a serem trabalhadas de forma
prática por meio de oficinas, com propostas que contemplassem os argumentos teorizados nos
estudos e, que viessem a possibilitar levarem algo pronto como suporte para as formações a
serem realizadas nos municípios.
Entendemos que seria viável atender essas demandas, já que percebemos que se ater
apenas nos trabalhos com formações teóricas, deixaria de atender aos objetivos a serem
alcançados nos encaminhamentos da formação do PNAIC/PNME. Desse modo, na
perspectiva do uso da plataforma E-Proinfo – Ambiente colaborativo de aprendizagem
proporcionou vários subsídios para as formações nos três primeiros seminários realizados, o
que não mais aconteceu a partir do 4º seminário, pois encontramos as mais diferentes
dificuldades, como a falta de materiais disponíveis para acesso dos Formadores Locais.
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Somada às dificuldades de um material específico para esse trabalho, tivemos uma
remodelagem no grupo de formadores no meio do percurso; foi necessário agrupar os
formadores locais em apenas um grande grupo, pois a professora Formadora Regional que
atendia a um dos grupos, deixou o programa para atender demanda de ordem pessoal.
Esse movimento todo trouxe novos desafios. A formação organizada em apenas um
grupo exigia maior tempo nas execuções das atividades de formação e na discussão dos
textos. Nesta perspectiva, as dificuldades encontradas se tornaram mais latente, considerando
que os projetos têm seus encaminhamentos que facultam em engajamentos e disponibilidade
por parte dos participantes, vindo assim a se romper com o choque da mudança, por fim, nos
adaptamos a essa nova configuração, estabelecendo um novo ritmo de trabalho.
Nesse sentido, propusemos em dar continuidade ao aprofundamento dos conteúdos já
trabalhados nos encontros anteriores, mas desta vez com um trabalho focado nos aspectos
práticos, através de oficinas, agregando o máximo possível às experiências trazidas pelos
cursistas, como forma de encontrar caminhos que trilhassem as perspectivas em dar suporte
necessário às ações propostas ao PNME.
Determinamos como prioridade a preparação da formação, de forma que, estabelecemos
que todos os FLs deveriam promover condições de pesquisa para alavancar inúmeras outras
possibilidades que viesse subsidiar o fortalecimento da formação nos repassem aos cursistas
nos municípios de atuação.

2 Desenvolvimento: percurso formativo e os desafios do caminhar
Com o percurso reorganizado, nosso trabalho seguiu da forma prática, onde
conseguimos alcançar os objetivos estabelecidos. Como a inclusão do PNME no PNAIC se
deu exclusivamente em 2017, entendemos como indispensável apresentar neste texto os
encaminhamentos dados aos diversos temas abordados durante o período de formação,
enfatizando as situações que promoveram maior ou menor atuação e interesse dos cursistas.
Neste sentido, vamos falar de cada encontro, aqui reportado como seminário de
formação.
No primeiro encontro, ocorreu com bastante expectativa, já que era um momento de
todos se conhecerem, partilharem de suas expectativas e motivações, além de suas dúvidas e
preocupações. No entanto, este momento foi angustiante, porque alguns dos FLs foram
encaminhados por seus representantes sem possuir nenhuma relação com o PNME; eram
profissionais de áreas distintas a Educação e, percebia ali o primeiro grande problema,
inclusive de adaptação às rotinas do trabalho docente a ser realizado.
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Esse cenário, porém fez sugerir a ideia de realizarmos um trabalho coletivo, dando foco
exclusivo aos materiais oferecidos pela plataforma, buscando resgatar, ao máximo, a
valorização desta formação como objeto de capacitação daqueles que ali se propuseram a
participar e, na sua volta aos municípios de origem, viesse realizar a multiplicação desses
conhecimentos adquiridos no percurso formativo.
Nos dois primeiros dias de formação, realizamos algumas atividades que levou o grupo
a uma melhor integração e, como primeiro conteúdo do curso, trabalhamos dois gêneros
textuais: Poema e conto.
Nessa perspectiva, utilizamos de estratégias diversas que propiciou aos cursistas a maior
participação possível, já que o primeiro conteúdo se voltada às questões de linguagem. Devo
ressaltar que esse primeiro seminário serviu não só como ponto de partida dos trabalhos
formativos e conhecimento aos cursistas, mas também para estabelecer uma visão ampla das
condições de trabalho que teríamos que enfrentar ao longo das formações no que diz respeito,
principalmente às questões de logísticas.
O segundo seminário ocorreu na metade da segunda quinzena de novembro/2017, onde
todos já haviam se adaptado às rotinas de estudo e planejamento. Neste momento, utilizando
materiais da plataforma E-Proinfo, o tema que trabalhamos foi sobre a alfabetização
matemática, tema que causou bastante discussões, pois sempre que se reporta às questões da
matemática se percebe algumas restrições na sua aplicação, principalmente quando nos
referimos à alfabetização neste sentido. No entanto, com os encaminhamentos e com o uso de
estratégias práticas percebemos que todo grupo ficou à vontade e passou a fluir um momento
de extrema relevância, pois a participação de todos nas oficinas propostas foi intensa, com
grande comprometimento.
Neste seminário ocorreu um estudo teórico prático sobre geometria, seguindo com a
produção de dobraduras geométricas (Retas – paralelas e perpendiculares; Polígonos,
diferentes tipos de triângulo e as diagonais; poliedros de Platão e os dedos das mãos), os FLs
construíram poliedros com canudinhos e palitos, fizeram recortes e colagem. Com a
realização dessa oficina percebemos a facilidade conseguida na interação e participação ativa
do grupo de cursistas e, principalmente nas perspectivas de um aproveitamento ainda melhor
quanto à aprendizagem formativa que estava prevista trouxe um maior foco de interesse..
O 3º seminário aconteceu em formato diferente, pois não haveria a participação
presencial dos cursistas neste primeiro momento (situações inerentes ao programa surgiram e
inviabilizaram a manutenção da formação presencial). Assim, parte das atividades foram
realizadas a distância e, parte de forma presencial em data posterior.
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Para atendimento a essa demanda, preparamos dois textos que tratavam sobre gêneros e
tipologias textuais para que fossem estudados pelos FLs. Com base na leitura desses textos,
eles deveriam fazer um esboço das concepções de gênero e tipologia textual, identificando as
bases teóricas que as sustentavam, e pontuar o papel dos gêneros textuais nas práticas de
letramento.
A socialização da atividade realizada a distância se somou à proposta de leitura e
discussão do gênero textual “artigo de divulgação científica”, utilizando a plataforma EProinfo com produção textual de história em quadrinhos. Esse momento foi muito produtivo,
pois apesar de parte dos estudos ter sido realizada a distância, foi demonstrada uma boa
participação e entendimento nas ações propostas.
O 4º seminário aconteceu seguido à etapa presencial do 3º seminário. Neste momento,
surgiram nossas primeiras dificuldades com relação às atividades; elas estavam na base de
dados do E-Proinfo, mas a partir deste momento a plataforma deixou de ser alimentada e a
partir daí não tivemos mais esse suporte no preparo das formações.
Como retratamos anteriormente, fizemos alguns ajustes e passamos a nos adaptar na
revisão das temáticas já estudadas, vindo a fazer uma reestruturação dos conteúdos e
aprofundamento nos estudos até então já realizados. No 4º seminário, voltamos aos estudos do
gênero, poema e artigo de divulgação científica, com realização de oficinas de estudos com
bases teóricas que aproximassem, ainda mais o reconhecimento e construção desses gêneros
com momentos de socialização de atividades realizadas nos grupos de estudos divididos para
as oficinas.
Apesar da relevância dos estudos ocorridos no seminário, acreditamos que estivemos
extremamente prejudicados por consequência das questões ligadas às adequações dos novos
cursistas ao grupo, problemas como a ineficácia da Internet no local e falta de material de
apoio na plataforma E-Proinfo.
O 5º seminário teve dois momentos distintos que engrandeceram muito nossos estudos.
No primeiro momento, fizemos um aprofundamento teórico do texto enviado com
antecedência aos FLs, que versava sobre: “As Práticas Pedagógicas do Professor no Ensino da
Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e a Resolução de Problemas”.
(MARQUES, 2014, pág. 109 a 186).
No momento presencial, esse texto trouxe várias discussões importantes no que tange as
questões dos problemas envolvendo a matemática; nele, a autora relata sobre uma pesquisa
feita a partir de trabalhos de professores realizados nos anos iniciais de escolas públicas no
estado de São Paulo, onde ela pauta suas argumentações na formação inicial dos professores
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pesquisados, nos modelos trabalhados, metodologias utilizadas e prática organizacional na
rotina de sala de aula, sempre reportando o uso da matemática como objeto de estudo.
Após a discussão do texto-base passamos ao segundo momento desse seminário, o qual
consideramos de extrema grandeza para a aplicabilidade dos conceitos concebidos nos
estudos. Tivemos a participação da autora da tese, a professora Doutora Simone Marques
Lima (também Formadora Regional do PNAIC), que nos brindou com sua presença,
complementando nossos estudos sobre o tema com várias explicações acerca da pesquisa.
Acreditamos que durante a formação esse foi um dos momentos de maior participação e
interesse por parte dos cursistas.
Nos encaminhamentos do 5º seminário, após os estudos teóricos sobre os problemas de
acompanhamento da matemática e estudo da tese, trabalhamos com um momento prático
pedagógico com realização de oficinas para o uso do lúdico no trabalho com a matemática,
considerando: uso de jogos; brincadeiras e desafios; atividades de investigação; modelagem
matemática e emprego de novas tecnologias.
Os professores FLs organizaram uma atividade com base nas oficinas, propondo
trabalho com jogos e educação matemática: Jogos em sala de aula e jogos para computador.
Para concluir essas atividades propusemos aos cursistas a construção de uma sequência
didática empregando os estudos realizados na formação, para trabalhar resolução de problema
considerando aspectos como: uso de jogos; brincadeiras e desafios; atividades de
investigação; modelagem matemática e tecnologia.
No 6º e último seminário percebemos os cursistas apreensivos e, de certa forma,
preocupados por saber que a partir do final desse evento não mais ocorreriam as formações do
PNAIC/PNME, já que em seus depoimentos acreditavam que mesmo diante de adversidades
no percurso formativo, esta formação havia respondido à altura e atendido os objetivos
delineados.
Nesse seminário se retomou uma temática que é latente nos encaminhamentos
metodológicos utilizados pelos docentes nas variações de suas rotinas de aula, a Sequência
Didática: Possibilidades de Ensino.
Para essa discussão, trouxemos a estrutura de uma sequência didática baseada em
argumentos teóricos de Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004, p. 97) com base no gênero
textual lendas – “Lendas: um gênero discursivo por meio da sequência didática: procedimento
metodológico, para o ensino da leitura e escrita na alfabetização”. Os FLs se inseriram nessa
discussão e, como atividade formativa, foi planejado uma sequência didática, considerando os
estudos anteriores e utilizando o gênero em questão.
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Para finalização aos estudos, ocorreu a socialização dos planejamentos.
Enfim, concluídos os encontros de formação realizados no período de outubro de 2017 a
maio de 2018 do PNAIC/PNME, avaliamos como de extrema relevância cada aspecto que
fomentou a formação.

3 Considerações finais
Entendemos que os resultados contemplados foram os mais significativos possíveis
dentro das condições que nos foram oferecidas, principalmente em se tratando de acesso aos
materiais da plataforma que não foram mais disponibilizados a partir do 4º seminário, no
entanto, não nos detemos às dificuldades, e sempre incentivados pela Coordenação de
Formação, focamos nas condições permitidas e buscamos dar o melhor nessa tarefa formativa,
que apesar de ter sido prejudicada em alguns momentos, acreditamos ter atingido os objetivos
propostos. Entendemos que o PNAIC/PNME, dentro dessa perspectiva de inovação
formativa, é de extrema valia nas ações da aprendizagem nas escolas, pois o PNME deixou de
ser um espaço por vezes pouco utilizado para sua função específica e passou a se configurar
como importante ferramenta na prática dos docentes envolvidos neste trabalho.
Assim, compreendendo que as realidades só são possíveis de serem mudadas com esses
movimentos de formação continuada, aproveitamos o espaço neste registro, para deixar nosso
apelo, como educadores pensantes na qualidade do ensino de maneira integral, quanto à
necessidade da continuidade do programa PNAIC/PNME e sua instituição como política
pública, para que as ações até então realizadas não se percam no esquecimento e se requeira
seu desdobramento como instrumento formativo da educação que queremos e precisamos.
Neste foco busquemos produzir a eficácia nos processos de ensino-aprendizagem
daqueles que por diferentes dificuldades acabam por desistir de seus sonhos, por fim, que a
inoperância e o descumprimento do direito que deve ser garantido pelo estado brasileiro sejam
excluídos das escolas e de todos os espaços formativos.
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Resumo:
Este estudo tem como proposta conhecer o modelo de ensino “Escola Plena” desenvolvido Escola Estadual
Governador José Fragelli no município de Cuiabá que atende alunos do ensino fundamental e médio. O referido
estudo ressalta as estratégias pedagógicas utilizadas pelos docentes com foco na formação do educando e a
utilização da interdisciplinaridade que contempla a articulação entre os saberes da Base Nacional Comum
Curricular e as modalidades esportivas. Os sujeitos da pesquisa são gestores e docentes que atuam no ensino
Fundamental e Médio. A metodologia utilizada é a abordagem qualitativa de caráter explicativo a partir de
Minayo (2018), utilizando como método de pesquisa a análise de conteúdo com suporte de Bardin (2016) e de
Bauer e Gaskell (2003). Os procedimentos para a coleta de dados estão sendo realizados por meio de análise
documental e entrevistas semiestruturadas. Supõe-se que esses professores reinventam cotidianamente as
práticas pedagógicas com a oferta de uma educação pública integral e de excelência, se atentando em colocar o
aluno como ator principal no processo de ensino aprendizagem.
Palavras-chave: Escola Plena. Práticas pedagógicas. Ensino-aprendizagem.

1 Introdução

A Escola Plena48 é uma instituição de ensino que tem como diferencial atender alunos
do Ensino fundamental e Médio em Tempo Integral e tem se destacado positivamente dentro
do modelo de ensino integral no Estado de Mato Grosso. Seu objetivo é garantir que os
estudantes possam ter acesso a uma educação integral e de excelência, mesmo na rede
pública, além de garantir aos profissionais uma segurança para atuar nessa modalidade de
ensino. Esse modelo de educação permite um tempo maior de permanência do aluno na escola
com um currículo mais diversificado com a apropriação de saberes da comunidade que
envolve diretamente a escola. Isso cria subsídios para que o educando se integre melhor com a
sociedade utilizando o que é o mais importante, que é o capital intelectual.
Trata-se de uma pesquisa cujo objetivo é conhecer como funciona o modelo de ensino
“Escola Plena” ofertado na Escola Estadual Gov. José Fragelli contemplando as estratégias
pedagógicas de mediação que os docentes adotam para articular os saberes da Base Nacional
Comum Curricular e das modalidades esportivas. A pesquisa é qualitativa e a metodologia
48
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utilizada é a Análise de Conteúdo (Bardin, 2016); (Bauer e Gaskell, 2003). Os instrumentos
para a coleta de dados estão sendo realizados por meio de análise documental e entrevistas
semiestruturadas com os sujeitos da pesquisa, que são gestores e docentes da referida escola.
Como resultado, espera-se, que o referido modelo de ensino, bem como as estratégias
pedagógicas possam contribuir para a qualidade na educação e para formação integral do
aluno.

2 Desenvolvimento

Não há dúvidas de que a referida Escola é importante para a melhora da qualidade do
aprendizado do educando e que vem se fazendo cada vez mais presente na atual sociedade
mato-grossense. Atualmente são 40 unidades escolares e a cada ano que passa vem
aumentando o número de escolas que passaram a ofertar o ensino integral baseada na lei nº
10.622, a qual foi instituída no estado de Mato Grosso no dia 24 de outubro de 2017,
conhecida como a “Lei das Escolas Plenas”.
Gonçalves (2006, p. 3) já afirmava que “o conceito mais tradicional encontrado para a
definição de educação integral é aquele que considera o sujeito em sua condição
multidimensional, não apenas na sua dimensão cognitiva, como também na compreensão de
um sujeito que é sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido num contexto de relações. Isso
vale dizer a compreensão de um sujeito que deve ser considerado em sua dimensão
biopsicossocial. Acrescentamos, ainda, que o sujeito multidimensional é um sujeito desejante,
o que significa considerar que, além da satisfação de suas necessidades básicas, ele tem
demandas simbólicas, busca satisfação nas suas diversas formulações de realização, tanto nas
atividades de criação quanto na obtenção de prazer nas mais variadas formas.
Xavier (2012, p.38) reforça que “o que se caracteriza como uma Educação Integral
[…] é o reconhecimento da necessidade de ampliar e qualificar o tempo escolar, superando o
caráter parcial e limitado que as poucas horas diárias proporcionam, em estreita associação
com o reconhecimento das múltiplas dimensões que caracterizam os serem humanos.
Foi pensando nisso que o Governo do Estado de Mato Grosso em 2017 concretizou a
criação da Escola Estadual Governador José Fragelli, conhecida como “Arena da Educação”.
É uma escola com sede no interior da Arena Pantanal e que faz o uso de todo o complexo
esportivo, como o Ginásio Aecim Tocantins, a piscina olímpica e as quadras de vôlei de praia.
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Ela é a única escola no país a ter como perfil ser um estádio-escola. Sua identidade é descrita
como uma escola vocacionada à prática esportiva. Os professores são orientados a realizarem
os seus planejamentos e projetos interligando os conteúdos da BNCC (Base Nacional Comum
Curricular) com as modalidades esportivas oferecidas pela escola.

3 Considerações finais

Considerando que a temática abordada é de impacto social e acadêmico, pois tem
como proposta apresentar a escola Plena, que é um modelo de ensino integral no estado de
Mato Grosso, supõe-se que ele garanta a excelência na qualidade do ensino-aprendizagem dos
alunos e que discuta sobre a formação e os saberes dos professores que trabalham em uma
escola de tempo integral articulando conhecimentos da Base Nacional Comum Curricular com
as modalidades esportivas resultando na educação integral e de excelência do aluno. Supõese também que este modelo de ensino exige muita dedicação e empenho por se tratar de um
contexto em que o aluno passa boa parte do seu dia na escola. Nesse processo, a busca do
docente é incentivar, colaborar e ampliar os saberes destes alunos para a construção do seu
projeto de vida. Portanto, espera-se que o referido modelo de ensino, bem como a estratégias
pedagógicas possam contribuir para a qualidade na educação e para formação integral do
aluno.
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Resumo:
Neste artigo temos por objetivo compreender os estudos sobre identidades no campo do Desenvolvimento
Profissional Docente (DPD), considerando a complexidade da atividade e as tentativas de construir identidades
em diversos contextos. Em termos metodológicos nos orientamos pela abordagem qualitativa de pesquisa aliada
à pesquisa do tipo bibliográfica, realizada a partir de teses e dissertações produzidas em programas de pósgraduação nos últimos 10 anos nas Regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. Consideramos que as teses e as
dissertações tratam das identidades em diferentes perspectivas, desde uma noção essencialista, pura e fixa até
tentativas de compreendê-la por um olhar de processo contínuo de construção e de hibridismo. Foram ainda
recorrentes nos trabalhos estudados a alusão às condições de trabalho, resultante das reformas neoliberais do
Estado e seus impactos nas identidades docentes. Todavia, a relação entre o mal-estar dos docentes e as
identidades, em geral, não são tratados como processos, mas como tentativas de definir identidades pelos
contextos da prática docente, desconsiderando os aspectos culturais envolvidos.
Palavras-chave: Identidades. Desenvolvimento Profissional Docente. Pesquisa bibliográfica

1. Introdução

O conceito de identidade é abordado por diferentes estudiosos da área da educação no
campo da docência, apresentando compreensões que vão das mais tradicionais - que entendem
identidade como algo decorrente da essência e portanto fixa, até as pós-modernas, no campo
do estudos culturais - que, ao considerar a crise das identidades decorrentes das novas
concepções de tempo e espaço na atualidade, percebem identidade como algo móvel e fluido,
que necessita ser compreendida pelo viés dos processos de identificação (HALL, 2019) que
independem da vontades das pessoas.
Hall (2006) refere-se às identidades culturais “como aqueles aspectos de nossas
identidades que surgem do pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e,
acima de tudo, nacionais” (p. 8). A identidade cultural é, assim, entendida como o conjunto
das características pelas quais os grupos se definem como grupos. É aquilo que eles são,
demarcando, ao mesmo tempo, aquilo que eles não são, aquilo que os torna diferentes de
outros grupos (SILVA, 2011).
Entendemos aqui “o processo de identificação como um evento dinâmico, sujeito a
transformações constantes, destacando a identidade como uma construção social mutável”
(MENEZES, 2014, p. 70). Portanto, é nas práticas sociais que se constrói esse processo de
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identificação. Através dele, projetamos em nossas identidades culturais, que se tornaram mais
provisórias, variáveis e problemáticas. Esse processo produz o sujeito pós-moderno,
conceitualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade
torna-se uma celebração móvel “formada e transformada continuamente em relação às formas
pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”
(HALL, 2006, p. 13).
Ao tratar da questão da identidade no contexto da docência, nos referimos ao conceito
de Desenvolvimento Profissional Docente (DPD), por entendê-lo, junto com Garcia, como um
“conjunto de processos e estratégias que facilitam a reflexão dos professores sobre a sua
prática, que contribui para que os professores gerem conhecimento prático, estratégico e
sejam capazes de aprender com sua experiência” (GARCIA, 1999, p.144). Garcia considera
que, em sua formação, o docente passa pela Formação Inicial, pela Iniciação à Docência como
Professor Principiante e pelo Desenvolvimento Profissional Docente – DPD, fases se interrelacionam e que compõem o processo de formação.
Para Day (2001) “O Sentido do Desenvolvimento Profissional de Professores (DPP)
depende das suas vidas pessoais e profissionais e das políticas e contextos escolares nos
quais realizam as suas actividades docentes” (p.15, grifo nosso).
Em todo esse processo, as identidades fluem de formas diversas e variadas e os
docentes com frequência recorrem a vários artifícios para tentar construir suas identidades, de
acordo com o modelo de escola, com o perfil dos alunos e com o contexto inserido. Trata-se
de um desafio angustiante tentar construir e defender identidades num campo onde as
incertezas, as mudanças e os desafios nos campos tecnológico, econômico e sociais trazem
novas, constantes e contraditórias exigências para escola e para professores.
Para Tardif (2002), a construção da identidade profissional do professor advém da
“[...] tomada de consciência em relação aos diferentes elementos que fundamentam a
profissão e sua integração na situação de trabalho leva à construção gradual de uma
identidade profissional” (p. 229).
As diferentes noções de identidades no campo de formação de professores e a
recorrente tentativa de construir uma identidade que seja válida para cada contexto traz
impactos significativo sobre o DPD.
Day (2001) aponta que os recursos diminuídos, o aumento das turmas, a deterioração
das condições de ensino e a intensificação dos trabalhos, a concordância ideológica, a
imposição externa dos currículos e inovações sem consultar os atores, geram desestabilização
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e crises de identidade. Ademais, os sistemas externos de monitoração e avaliação trazem a
“perda de confiança pública na capacidade de proporcionar um bom serviço” (p. 26).
No Brasil, as discussões sobre identidade, principalmente tentativas de construção de
identidades docentes foram intensificadas partir do processo de redemocratização, datado do
final dos anos de 1980 e meados dos anos de 1990. As reformas educacionais influenciadas
por organismos internacionais e ancoradas nos princípios neoliberais se pautaram
principalmente na busca de eficiência dos sistemas escolares, medida por avaliações em
escala nacional e internacional (OLIVEIRA, 2011).
No intuito de trazer à baila os estudos sobre identidades no campo do
Desenvolvimento Profissional Docente (DPD), buscamos problematizar compreensões sobre
identidades considerando a contribuição dos estudos culturais sobre identidade, ou da
“identidade cultural”.

2. Aspectos metodológicos

Para o desenvolvimento desta pesquisa nos orientamos pela abordagem de pesquisa
qualitativa a partir de Bodgan e Bilklen (1994) e Laperriére (2008). Nessa abordagem as
particularidades e contextualização do problema de pesquisa são consideradas no processo de
análise dos dados. Portanto, a dinamicidade e as mudanças são características inerentes ao ato
de pesquisar, pois, à medida que os dados vão sendo desmistificados, desnaturalizados é que
as reflexões e análises vão se construindo.
Para a coleta de dados, optamos pela pesquisa do tipo bibliográfica (OLIVEIRA,
2007). A principal finalidade desse tipo de pesquisa é proporcionar aos investigadores o
contato direto com as produções já sistematizadas do assunto a ser estudado.
Por essa via, realizamos um levantamento bibliográfico no Banco de Teses e
Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A
busca foi realizada entre os dias 2 e 3 de junho de 2019 com os descritores “identidade”
“docente” e “professor”. Os refinamentos foram: pesquisas dos últimos dez anos (2010-2019);
grande área: Ciências humanas; área de conhecimento: Educação; área de concentração:
educação; área de avaliação: educação; programas de Pós-graduação na Educação. Com isso,
foram encontrados 5.376, sendo 3.705 dissertações e 1.671 teses.
Desse universo 29 produções não estavam disponibilizadas no site da CAPES para
download. A partir disso, selecionamos as produções em que os descritores estivessem
presentes no título, o que resultou em 53 trabalhos. A região sul possui maior número de
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produções com 17 teses e 3 dissertações, seguido pelo Sudeste com uma 1 tese e quatorze 14
dissertações, nordeste com 08 teses, centro oeste com 4 dissertações e 2 teses e região norte
com apenas 01 tese e três dissertações.
Considerando a amplitude da temática e a natureza deste artigo, delimitamos as
análises em teses e dissertações produzidas nas regiões Norte e Centro Oeste. A escolha
dessas regiões se justifica por estarmos inseridos institucionalmente cursando o doutorado na
UFMT e experenciando nossa profissionalidade também nesses contextos. Esse recorte
resultou em 10 produções, entre teses e dissertações: Oliveira (2018); Gomes (2018); Silva
(2017); Vasconcelos (2016); Martins (2015); Andrade (2014); Ramos (2014); Teno (2013);
Urquiza (2013) e Silva (2013) conforme podemos visualizar no quadro 01 abaixo:

Quadro 01 - dissertações e teses- regiões Norte e Centro Oeste do Brasil
Teses
nº
01

Categoria
Tese

Título

Autor (a)

Rememorando trajetórias: docência e

Neide

Araújo

identidade do professor em formação

Castilho Teno

Ano

Instituição

2013

Universidade
Federal de Mato
Grosso do Sul

02

Tese

Formação do (a) professor (a) da

Luci

Carlos

educação infantil nos CEINFS de

Andrade

De

2014

Universidade
Federal de Mato

Campo Grande-MS: identidade em

Grosso do Sul

construção
03

Tese

Pedagogia

da

interculturalidade

identidade:
e

formação

de

Corina

Fátima

2016

Universidade
Federal

Costa Vasconcelos

professores

do

Amazonas
Dissertações

04

Dissertação

Identidades indígenas na mídia: um

Moema

estudo com professores indígenas

Urquiza

sobre

identidade/diferença

Guedes

2013

Universidade
Católica

e

Dom

Bosco

representação
05

Dissertação

As/os

docentes

escolarização
(des/re)construção

de
básica
das

história
e

da
a

identidades

José

Bonifácio

Alves da Silva

2013

Universidade
Católica
Bosco

Dom
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negras
06

Dissertação

A

educação

física

no

ensino

fundamental

na

fronteira

Brasil/Paraguai:

representações

Wanessa

2014

Universidade
Católica

Pucciariello Ramos

e

Dom

Bosco

identidades de professores para atuar
na diversidade cultural
07

08

Dissertação

Dissertação

A identidade profissional do professor

Nayra Suelen De

formador

Oliveira Martins

de

professores

para

a

2015

Universidade

educação inclusiva: formação docente

Federal

e práticas pedagógicas

Rondônia

Dilemas e desafios para a construção

Tuany

da

Da Silva

identidade

profissional

de

Sarmento

2017

Dissertação

Professor

surdo:

negociações

de

Universidade
Do Estado do

professoras iniciantes
09

Fundação

Pará
de

Reany de Oliveira

2018

Universidade
Federal de Mato

identidade no ensino superior

Grosso
10

Dissertação

A docência na licenciatura em física:

Kally Samara Silva

mediações presentes nas questões de

Medeiros Gomes

identidade,

profissionalidade

e

2018

Universidade
Federal de Mato
Grosso Do Sul

conhecimentos pedagógico-didáticos
Fonte: dados organizados e sistematizados pelos autores

3. Tentativas de construção de identidade no Desenvolvimento Profissional Docente

Neste espaço nos dedicamos as análises das teses e dissertações selecionadas
objetivando “compreender” como acontecem os estudos sobre identidades no campo do
Desenvolvimento Profissional Docente (DPD).
Teno (2013), em sua tese, busca identificar como ocorre os processos de
ressignificação das identidades dos alunos/professores de um Curso Normal Superior. A
autora argumenta que “o aluno/professor em serviço reconstrói sua identidade e demonstra
mais seu caráter de pertencimento” (p. 7, grifo nosso). Em sua defesa de uma identidade
profissional a autora coloca: “Defendemos a identidade profissional por crer que ela é
construída no processo, no contexto social, por meio de frequentes interações que o sujeito
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realiza, ao longo de sua vida em um determinado meio sociocultural no qual se insere”. (p.
69). Apreendemos que a construção de identidade com foco na interação vislumbra a noção
do sujeito sociológico descrito por Hall (2006). Nessa noção de identidade “o sujeito ainda
tem um núcleo e essência interior que é o "eu real", mas este é formado e modificado num
diálogo contínuo com os mundos culturais "exteriores" e as identidades que esses mundos
oferecem (p. 11, grifo nosso).
Andrade (2014), ao escrever sobre a construção identitária do professor da educação
infantil, considera que a identidade acompanha o processo formativo, sendo construída na
atuação docente. A autora aponta várias deficiências da docência e a precariedade do processo
formativo, falta de material e pouca valorização do docente. Embora se aproprie dos conceitos
sobre Identidade de Hall (2005) e Nóvoa (1995), a autora argumenta sobre a construção da
autonomia e da identidade durante a prática, tratando da identidade como atributo a ser
construído por esforço próprio: “O papel de cada um é crescer e avançar no aprimoramento do
seu fazer e na construção de uma identidade que revela marcas de qualidade profissional” (p.
ANDRADE, 2014, p. 117). Ou como uma identidade definida: “Sabe-se que a história de vida
do indivíduo compõe sua identidade (...) Isso indica que as identidades são construídas e
sedimentadas ao longo das trajetórias pessoais e profissionais (IDEM, p. 118, 120).
Para a autora, “os saberes e práticas dos professores que trabalham com crianças
pequenas, especialmente com bebês, precisam ser reconhecidos como parte de uma prática
profissional, no sentido de delimitar a identidade profissional dessas professoras (grifo nosso,
IDEM, p. 23)
Vasconcelos (2018), por sua vez, ao propor tratar da pedagogia da identidade e da
interculturalidade na formação de professores defende o trabalho na perspectiva da educação
intercultural para o curso de pedagogia, pressupondo a “formação de uma identidade docente,
determinante para a forma como esse professor vai trabalhar com as diferenças culturais das
crianças que vivem na Amazônia” (p. 9), considerando a diversidade pela qual é
caracterizada.
Para ela, existe a preocupação dos docentes com as diferenças culturais, contudo, “está
assentado na perspectiva do multiculturalismo liberal, pois o caráter monocultural e
universalizante é predominante nos textos” (IDEM). Ele considera que a educação
intercultural colabora para confrontar a perspectiva das “identidades essencializadas e
abrirmos “brechas”, “fissuras” para a construção de identidades docentes híbridas, críticas e
plurais”, considerando que “reinventar e desconstruir processos colonizadores não é uma
tarefa fácil (IDEM). A autora busca apoio no pensamento de Hall (1997, 2006, 2011) sobre as
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explicações dadas a propalada crise de identidade e a permanente necessidade de processos de
identificação, explicando ainda, com base em Candau (2007, 2010) e Walsh (2005, 2009,
2010), como a educação intercultural pode contribuir com a forma da atuação docente no
âmbito do curso de pedagogia em Parintins/AM.
Gomes (2018) faz uma análise sobre a prática docente dos formadores de professores
no curso de licenciatura em física, identificando as repercussões dessas práticas na “formação
didático-pedagógica” (p. 9) dos licenciandos. A autora observa que os discentes se espelham
na prática de seus professores e buscam ações similares no futuro, construindo assim sua
identidade e profissionalidade docente. Com efeito, é importante observar que, embora
reconheça a transitoriedade das identidades nos termos de Hall (2006) ela procura tratar de
um estabelecimento de identidade: “nos primeiros anos de docência, os professores são
iniciantes, podendo estar ainda a lutar para estabelecer a sua própria identidade pessoal e
profissional” (grifo nosso, p. 90).
Trata da construção da identidade para garantir uma educação melhor: “Por isso a
importância de uma formação aprimorada e bastante refinada que venha contribuir na
construção da identidade docente sob o caminho da profissionalização necessária e desejada
na busca de uma educação emancipadora e mais justa” (p. 95). Com efeito, a autora observa,
com base em Dubar (1997), que a “construção da identidade profissional do professor é um
processo contínuo que se configura em diferentes tempos, espaços e trajetórias, de forma
individual e coletiva, ou seja, é uma construção de permanente reinvenção de relações
pessoais, profissionais, experienciais e culturais”. Portanto, um processo transitório.
Silva (2013), ao investigar os docentes de história da escolarização básica, estudando a
temática das identidades negras, procura compreender a perspectiva essencialista de
identidade, a valorização da cultura e o caráter de hibridismo dessas identidades. No estudo,
identificou que as “representações de docentes acerca dos sujeitos negros oscilam entre
essencialismo e o não essencialismo, a certeza e a incerteza, a igualdade e a desigualdade,
carregando marcas dos contextos que as produziram” (p. 8). Contudo, os discursos valorizam
a história negra, longe de promover a inferiorização das negritudes.
Com base em estudos de Bauman (2001, 2003 e 2007), de Bhabha (1998) e de Hall
(1997, 2003 e 2004), o autor transita pelas perspectivas dos estudos culturais e pós-coloniais,
inserido no contexto da pesquisa entra no cerne da discussão sobre a impossibilidade de
construção de identidades fixas, estáticas ou definidas, considerando que “[...] somos
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis,
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com cada uma das quais poderíamos nos identificar - ao menos temporariamente” (HALL,
2004, p. 13)
Urquiza (2013), investiga sobre como os professores indígenas percebem a
representação de suas identidades pela mídia e como é construída essa narrativa. Identifica
que as narrativas
[...] incomodam, desestabilizam e criam situações de conforto/desconforto, dependendo do
enfoque e de como sentem-se representados. Apropriam-se, em certa medida, do conteúdo
midiático para discussões e trabalhos pedagógicos, e afirmam a importância de ocupar
também esse espaço “para falar” – numa demonstração de que sabem que o alcance de suas
palavras pode ser ampliado se propagadas por instrumentos midiáticos (p. 9).

A autora transita entre os conceitos de identidade/diferença e representação,
negociação, entre lugares e cultura (BHABHA, 1998; HALL, 2000; 2003A, 2003B; SILVA,
2000; 2011), demonstrando afinidade com os entendimentos dos estudos culturais de que
identidades são possibilidades cambiantes e flexíveis e “localizadas no espaço e no tempo
simbólicos” (HALL, 2003a, p. 71). Para Urquiza, “as fronteiras ficam cada vez mais
flexíveis” (p. 30), no entanto, as identidades não deixam de existir. “[...] somos confrontados
por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma
das quais poderíamos nos identificar - ao menos temporariamente” (HALL, 2004, p. 13).
Embora discuta com o referencial teórico europeu, a autora demonstra que é possível
estudar questões indígenas latino americanas à luz dessa teoria, inclusive tratar de questões da
decolonialidade, o que poderia ser agregado à luz da teoria social latino-americana.
Ramos (2014), ao estudar as representações e as identidades de professores de
Educação Física na região de fronteira Brasil Paraguai, busca discutir a construção das
identidades e das representações, como os professores percebem e representam as diferentes
identidades culturais dos alunos e como trabalham essas diferenças. Ele entende que a
construção das identidades dos professores “se faz antes, durante e depois de sua formação
acadêmica inicial, por meio de suas escolhas e de suas vivências culturais e sociais nos
diversos contextos das múltiplas relações” (p. 9), entendendo como um processo de
identificação, na compreensão de Hall (2011).
Essas vivências e histórias marcam as identidades e representações dos professores,
“repercutindo suas representações, percepções e construção de identidades em suas ações nos
espaços escolares no Ensino Fundamental, quanto à diversidade cultural presente nas escolas”
(RAMOS, 2014, p. 9). Buscando dialogar com os estudos pós-coloniais e estudos culturais,
com a leitura de Bauman (1999, 2001, 2003, 2005, 2012), Bhabha (2007) Hall (2003, 2006,
2014), Silva (2001, 2002, 2011) e Santos (1994, 2002), a autora consegue perceber no campo
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da pesquisa que as identidades “não “são”, mas “estão” em constante construção, em relação
aos significados da diversidade cultural” (RAMOS, 2014, p. 142).
Martins (2015) investiga o processo de construção da identidade profissional do
professor formador de professores do Núcleo de Apoio Pedagógico à Inclusão (NAPI),
buscando compreender como esse processo incide na formação e na prática profissional
desses docentes. Ela considera que “os instrumentos utilizados permitiram ao pesquisador,
conhecer os processos de construção identitária e formativos dos professores” e que “a
identidade do professor formador tem sido forjada a partir das práticas de formação e dos
processos formativos que os mesmos vêm participando dentro e fora da instituição” (grifo
nosso, p. 12). A autora sugere políticas públicas mais adequadas para viabilizar a construção
de processos identitários, entendendo na parte conclusiva do trabalho identidade como
“identidade profissional”, priorizando os temas professor formador, currículo, formação,
dentre outros, não priorizando a discussão com a perspectiva dos estudos culturais sobre
identidade.
Silva (2017) trata dos dilemas e desafios que o professor em início de carreira enfrenta
para construir suas identidades profissionais, inferindo que “as identidades profissionais das
docentes foram sendo concebidas em meio aos processos de socialização no âmbito familiar,
escolar, social, nos cursos de formação docente e, principalmente, no exercício da profissão”
(p. 9). Para ela, os desafios e dilemas característicos do início da carreira são componentes
importantes na construção e (re) construção das identidades desses profissionais. A autora
trata de identidades na perspectiva de identidade docente ou identidade profissional a ser
construída e (re) construída na prática docente.
Ela fala de uma crise de identidade profissional, que é vivenciada pelo professor em
início de carreira ao ter que desempenhar várias funções na escola, decorrentes das
complexidades da profissão docente, dos dilemas e desafios, como ser mãe, psicóloga,
assistente social (p. 101) e apresentar resultados efetivos, com cobrança de resultados,
principalmente por atuarem em instituição privada de ensino.
Para a autora, “é em sua prática reflexiva e pelo pertencimento a um corpo docente,
que o professor iniciante molda sua identidade profissional, por meio de seus dilemas e
superações sentidos no início da carreira docente” (p. 107, grifo nosso). Percebe-se aí, a ideia
da identidade como uma construção fixa.
Oliveira (2018), ao tratar da realidade do professor surdo e das negociações de
identidades e diferenças culturais que ele é levado a fazer no contexto de sua atuação procura
“construir possibilidades para visibilizar e entender as negociações, na perspectiva dos
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professores surdos, diante das dificuldades vivenciadas no encontro entre a cultura surda e a
de ouvintes, nos conflitos da diferença” (p. 9).
A pesquisa aponta uma “infinidade de debates, de negociações e de produção da
diferença e de seus significados” (IDEM). A autora se ampara em estudiosos com trabalhos
sobre surdos que se apoiam na base dos estudos culturais e outras teorias que contribuem para
a pesquisa, demonstrando a amplitude dos trabalhos como os de Hall (1997, 2003, 2014) e
Bhabha (1998), dentre outros que estudam os efeitos da pós-modernidade. Esses autores
atestam o desfacelamento da identidade enquanto possibilidade de identificação fixa, o que
torna interessante a adoção desses conceitos sobre a diferença da surdez.

Algumas considerações

As teses e as dissertações estudadas neste artigo tratam das identidades em diferentes
perspectivas, desde uma noção essencialista, pura e fixa até tentativas de compreendê-la por
um olhar de construção contínua e de hibridismo, à luz dos estudos culturais sobre identidade.
As argumentações em torno das identidades foram relacionadas às diferenças relativas
às questões indígenas, de fronteiras, dos negros, da educação inclusiva, da pessoa com
deficiência auditiva e dos impactos das reformas neoliberais sobre as condições de trabalho,
que refletem sobre os processos de identificação docente, relacionados ao currículo, à
formação inicial e continuada e à docência no ensino superior. Em geral as produções
relacionam-se às questões da interculturalidade, tendo destaque o trabalho de Vasconcelos
(2016) que trata das diferenças culturais, se aprofundando nas abordagens sobre educação
intercultural, tendo como foco as crianças que vivem na Amazônia.
Por vezes, o esforço para se falar em construção de identidade é confundido com o
esforço para construir saberes e conhecimentos, o esforço para adaptação em início de
carreira, as condições de trabalho e vários outros aspectos da profissionalidade docente, sem
que o docente seja pensado como um ser cultural que faz parte das complexas e dinâmicas
mudanças ocorridas no processo de globalização, que causa o descentramento e o
deslocamento das identidades (HALL, 2011).
Identificamos que Silva (2013), Urquiza (2013) e Ramos (2014) parecem estabelecer
uma relação bastante apropriada entre as pesquisas de campo e as teorias dos estudos
culturais, com efeito, autores como Teno (2013), Andrade (2014) e Gomes (2018) buscaram
encontrar definição para construção de identidade nos contextos, porém mais distante das
perspectivas da identidade cultural, embora realizem a discussão teórica no campo da cultura.
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Compreendemos também que foi recorrente a alusão às condições de trabalho e as
consequências das reformas neoliberais do Estado e seus impactos na identidade docente,
todavia, poucas relações foram feitas frente às condições de trabalho que geram o mal estar
entre os docentes e os processos de identificação que ocorrem durante o DPD, no contexto da
globalização e das novas relações de tempo e espaço, discutidas por Bauman e Hall, dentre
outros autores considerados pós-modernos.
As teses e dissertações tentam, em geral, regular as identidades, definir, torná-la algo a
ser encontrado e definido para que a prática docente e o desenvolvimento profissional sejam
exitosos. Destacamos a necessidade de superação da perspectiva essencialista de identidade,
“centrada em torno do eu interior inato, atemporal e imutável que permanece “[...]
essencialmente o mesmo - contínuo ou idêntico a ele - ao longo da existência do indivíduo”
(HALL, 2004, p. 11), chamando a atenção para a noção não-essencialistas, compreendida
“pela trajetória do sujeito, pelos atravessamentos culturais e que observa: “[...] em vez de falar
da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um
processo em andamento” (HALL, 2004, p. 39).
De maneira implícita, as produções lidas tratam de aspectos e etapas do
Desenvolvimento Profissional Docente, contudo, carecem de uma perspectiva processual, que
identifica o DPD considerando toda a história de vida dos participantes.
Ao problematizar as identidades docentes, pudemos sentir as angústias vivenciadas
pelos autores e pelos atores no sentido de construir uma identidade que venha contribuir para
seu desenvolvimento profissional, ficando para nós a reflexão sobre o quanto é apropriado a
inserção dos estudos culturais e da educação intercultural no campo do Desenvolvimento
Profissional Docente.
Ademais, sinalizamos que privilegiar o relato dos docentes, suas narrativas podem
indicar caminhos promissores para compreensões contextualizadas de identidades e suas
implicações para o DPD, uma vez que considerar a experiência, localizadas num tempo e
local propicia processos formativos. Para Cunha (2010), é por meio das narrativas que o
professor descobre os significados dos fatos que viveu e reconstrói a compreensão que tem si
mesmo.
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Resumo:
Os cursos de graduação na modalidade de ensino a distância têm aumento com o passar dos anos como uma
demanda que necessita de uma nova forma de ensino na formação inicial. Os cursos na modalidade presencial
ofertadoas para os acadêmicos buscam dar formação condizente com o mercado de trabalho, onde a formação de
professores para atuar em modalidades diferenciadas se torna fundamental. O objetivo deste trabalho é
apresentar uma experiência didática sobre o ensino de conteúdos das ciências biológicas desenvolvidada com
alunos da biologia da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Tangará da Serra. As atividades
fizeram parte da disciplina de Didática para o ensino de Ciências e Biologia ministradas em dois semestres
consecutivos (2018/1 e 2018/2), os quais participaram 29 acadêmicos. Foi proposto a formação de grupos de
alunos para o planejamento de aulas a serem gravadas e disponibilizadas para o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Cada grupo elaborou um plano de aula, seguindo um roteiro prévio, antes das gravações.
As aulas foram preparadas em Power Point, a qual serviu de suporte para o momento da filmagem. Os recursos
tecnológicos digitais para esta etapa foram aparelhos celulares e câmera fotográfica digital. As aulas gravadas
tiveram o tempo de 8 a 26 minutos, os quais passaram por programas de edição de vídeos, usando os recursos
digitais mais familiares. Ao todo, foram produzidas 9 (nove) aulas para o AVA sobre temas variados da biologia.
As práticas foram avaliadas como muito positivas na formação inicial para o ensino a distância.
Palavras-Chave: Formação inicial; Ensino de Biologia; Ambiente Virtual.

1 Introdução

Comumente ouvimos dizer de que os alunos são indisciplinados e já não têm nenhum
interesse em aprender; e muitos não se envolvem com as atividades proposta pelo professor,
demonstrando–se indiferentes e alheios aos acontecimentos no processo pedagógico. Essa
situação merece uma reflexão sobre a maneira como a escola ensina esta geração pertencente
de uma realidade informatizada, a qual somente o quadro negro, o giz e o livro didático já não
bastam.
Os tempos mudaram e, com ele, mudaram-se as maneiras de interagir e perceber o
mundo. Os chamados nativos digitais estão em contato com diversos conhecimentos
acessíveis nos objetos digitais, bem como os iphones, ipads, ipods, computadores, câmeras de
vídeo e de fotografia, dentre outros equipamentos e dispositivos cada vez mais simples e
interessantes de manusear e, por isso, torna mais interessante a interação deles com o mundo.
Os alunos de hoje – do maternal à faculdade – representam as primeiras gerações que
cresceram com esta nova tecnologia. Eles passaram a vida inteira usando computadores, vídeo
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games, tocadores de música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares, e todos os outros
brinquedos e ferramentas da era digital (PRENSKY, 2011).
Aos nativos digitais, a escola é uma contradição à sua maneira de aprender e interagir,
pois esta não considera o tempo em que esses sujeitos estão inseridos. A eles são impostos
maneiras ultrapassadas de aprender, o que nada tem a ver com o mundo que o cerca; isso
torna a escola um espaço desinteressante e sem estímulo à aprendizagem.
A educação para hoje exige mudança de postura do profissional frente à evolução
tecnológica, no sentido de buscar se aperfeiçoar para atuar em um novo tempo e espaço. A
ação pedagógica que contempla os recursos digitais exige competências diferentes das
tradicionais frente a uma nova cultura de aprendizagem que se instaura com a integração das
TIC no processo de ensino e aprendizagem (GARCIA et al., 2011).
Requer que o professor reconheça que as tecnologias digitais possibilitam o acesso às
diversas informações e situações de aprendizagem, que estimula e motiva o aluno a produzir o
seu conhecimento. Desta maneira, as tecnologias precisam ser encaradas como uma aliada no
processo de ensino aprendizagem, tendo em vista que é o professor quem determina o
conteúdo e a intencionalidade que se tem com o uso dos objetos digitais.
Os ambientes digitais oferecem novos espaços e tempos de interação com a informação
e de comunicação entre os mestres e aprendizes (KENSKI, 2009, p. 111). Ao professor cabe
o papel de estar engajado no processo, consciente não só das reais capacidades das
tecnologias, do seu potencial e de suas limitações, para que possam selecionar qual é a melhor
a ser explorada num determinado conteúdo, contribuindo para a melhoria do processo
ensino/aprendizagem, por meio de uma renovação da prática pedagógica do professor e da
transformação do aluno em sujeito ativo na construção do seu conhecimento, levando-os,
através da apropriação desta nova linguagem, a se inserirem na contemporaneidade
(MERCADO, 2016).
Diante do exposto acima, o ensino nos cursos de gradução deve valorizar a formação
inicial com estratégias metodológicas diferrenciadas e inovadoras, estando as aulas preparadas
para o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como a primeira etapa anterior à formação
continuada que os profissionais da educação.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) são softwares educacionais conectados
pela internet que se destina a auxiliar as atividades de educação a distância. Eles oferecem um
conjunto de Tecnologias de Informação e Comunicação, para o desenvolvimento de
atividades no tempo, espaço e ritmo de cada participante.

3995

Um professor que tenha a experiência na formação inicial dos cursos de licenciaturas
para o uso das tecnologias digitais terá mais facilidade no engajamento de preparação de aulas
para o ambiente virtual ou mesmo que faça uso de tais recursos nas suas aulas presenciais.
O objetivo deste manuscrito é apresentar uma experiência realizada com duas turmas do
curso de ciências biológicas, durante a disciplina de Didática para o ensino de Ciências e
Biologia, sobre produção de aulas gravadas a serem exibidas no ambiente virtual como uma
estratégia metodológica que motive o aluno a aprender sobre temas diversos da biologia,
como a botânica, zoologia, ecologia, genética, dentre outros. Como objetivos específicos
deste relato, enfatizamos a importãncia da inservação dos acadêmicos nas mídias digitais na
qual proporciona um grande leque de aprendizagem em relação ao manuseio e edição de
vídeos com caráter pedagógico, tendo como público alvo alunos do ensino médio.

2 Metodologia

A proposta foi realizar filmes curtos sobre conteúdos de ciências biológicas
produzidos pelos acadêmicos do curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas
da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Tangará da Serra, para serem usados
no ensino a distância, como a Universidade Aberta do Brasil. As turmas foram divididas em
grupos de 3 a 4 componentes, elaboraram roteiros das aulas, realizaram as gravações, edições
e, em sala de aula, a exibição das produções. No total de 17 acadêmicos da turma 2018/1, os
temas em destaque foram: Bioma Pantanal, Reino Animal, Artrópodes, Os Corais e Controle
biológico. A turma de 2018/2, total de 12 alunos, produziram vídeos sobre Cartografia,
Citologia, Plantas medicinais e Níveis tróficos.
As aulas foram preparadas em Power Point do Windows versão 2010 e usadas como
suporte didático para as aulas. Todos os componentes participaram das aulas gravadas, sejam
como ministrante ou manipuladores dos recursos de gravação (computadores, Datashow,
tripé, câmera ou celulares para as gravações).
As gravações da primeira turma (2018/1) foram realizadas nas próprias dependencias
dos acadêmicos (residências) ou em salas de aula da Unemat. A segunda turma gravou suas
aulas no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica
(CEFAPRO), polo de Tangará da Serra.
Essa possibilidade de gravação em etapas, facilita a montagem das aulas para o AVA
pelo fato de que, ao cometer algum equívoco, os recursos tecnológicos permitem a
manipulação das filmagens. Os programas de edição de vídeos utilizados pelos acadêmicos
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foram o Movie Maker e o Movavi, ambos gratuitos disponibilizados pelo pacote Office do
Windows.
Após término das gravações e edição dos vídeos, na qual foram inseridos efeitos
visuais e sonoros, de modo a deixar as aulas mais atrativas para os alunos do ensino médio,
todos os grupos fizeram a exibição das aulas durante as aulas da disciplina de Didática para o
ensino de Ciências e Biologia, ministrada pelo primeiro autor deste artigo.

3 Resultados e Discussão

Os acadêmicos de duas turmas (2018/1 e 2018/2) de ciências biológicas realizaram
produções de vídeos durante a disciplina de Didáticas para o ensino de ciências e biologia. A
primeira turma os temas escolhidos para a preparação das vídeo-aulas estiveram relacionados
com a descrição da classificação, morfologia e ecologia dos animais (Reino AnimaliaArtrópodes e Corais), caracterização do Bioma Pantanal para mostrar a importância da
biodiversidade e populações humanas que vivem nestes ambientes, além de demonstrar como
a biodiversidade pode ser usada para o controle biológicos de pragas e doenças (Figura 1).
Fig. 1 – Aulas gravadas pelos acadêmicos de ciências biológicas da Universidade do
Estado de Mato Grosso (UNEMAT), no primeiro semestre de 2018.

Fonte: Os autores (2018).
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A segunda turma fez planejamento das aulas para as produções das vídeo-aulas focando
no uso da cartografia para os estudos biológicos, especialmente para descrição dos ambientes.
A vídeo-aula sobre Células mostrou as características das células vegetais, animais e dos
organismos unicelulares. O vídeo da aula sobre os Níveis tróficos teve como conteúdo as
relação alimentar entre os organismos, demonstrando as diferenças entre teia e cadeia trófica
e, finalizando, a vídeo-aula sobre a importância das plantas medicinais como recurso
biológico usado para prevenir e tratar doenças nas pessoas (Figura 2).
Fig. 2 – Aulas gravadas pelos acadêmicos de ciências biológicas da Universidade do Estado de Mato
Grosso

(UNEMAT), no segundo semestre de 2018.

Fonte: Os autores (2018).

Alguns dos vídeos produzidos pelos acadêmicos foram inseridos do YouTube como
forma de divulgação das aulas. Como exemplo do vídeo da primeira turma (2018/1) sobre os
Corais, o endereço eletrônico que o mesmo pode ser acessado é https://youtu.be/IsJ23Ngn5R8. Na
segunda turma (208/2) citamos o vídeo sobre Níveis tróficos disponível em:
https://youtu.be/J1EbinLrpt4.

A tabela 1 mostras as temáticas das aulas e dos vídeos produzidos nas duas turmas, bem
como o tempo de cada uma das aulas. A duração dos videos foi de 8‟12s a 26‟42s, tendo a
média de 19‟3s na primeira turma (2018/1) e 13‟9s na segunda turma (2018/2).
Tabela 1 – Temas das aulas gravadas pelos acadêmicos para o Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA)
nas duas turmas de ciências biológicas (2018/1 e 2018/2) da Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT).
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Turma: 2018/1

Temas

Tempo (minutos)

Grupo 1

Bioma Pantanal

23‟44”

Grupo2

Reino Animal

26‟42”

Grupo 3

Artrópodes

20‟49”

Grupo 4

Os Corais

10‟05”

Grupo 5

Controle biológico.

16‟13”

Grupo 1

Cartografia

8‟12”

Grupo 2

Citologia

22‟04”

Grupo 3

Plantas medicinais

13‟22”

Grupo 4

Níveis tróficos.

12‟25”

Turma: 2018/2

Fonte: Os autores

De acordo com Silva (2017), “em se tratando de pesquisas que discutem o uso de TD
com foco nos processos de ensino de aprendizagem”, cita:
O uso de tecnologias móveis, em larga escala revolucionaria a educação. Isso porque
oportunizaria a alunos e professores diversas alternativas para exploração e
experimentação diversas fontes de conhecimento, de qualquer lugar e a qualquer
momento. Desse modo, o uso de laboratórios de informática não seria mais
necessário (Silva, 2014).

Corroborando com os autores supracitados, as produções de aulas para o AVA,
especialmente da primeira turma (2018/1), em que as aulas foram filmadas com aparelhos de
celulares e nos espaços escolhidos pelos acadêmicos exemplifica muito bem que já nos dias
atuais o uso de laboratórios de informática não é imprescindível para produção de
audiovisuais utilizando dos recursos tecnológicos digitais para a educação. Conforme Teixeira
et al (2017) relatam:
O ensino de Biologia no Brasil, nos dias atuais, encontra-se inserido em processo de
mudanças, devido às diferenças existentes entre a forma de ensinar do passado
(caracterizada pela memorização de conceitos e repetição de ideias já prontas) e a
forma de ensinar atualmente (caracterizada pela interdisciplinaridade,
contextualização e uso de tecnologias).

As produções das vídeo-aulas pelos acadêmicos imergiram de questões da atualidade
do ensino de biologia, as quais exigiu a aplicação de conhecimento de outras áreas como a
geografia, artes, linguagens, ciências físicas e biológicas aliadas ao uso das tecnologias
digitais.
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4 Conclusões

A avaliação das Práticas como Componentes Curriculares (PCC) na disciplina de
Didática para o ensino de Ciências e Biologia, realizadas pelos grupos de acadêmicos
possibilitou a simulação de aulas pelos métodos tradicionais (Transmissão/Assimilação) e
pelos métodos críticos-reflexivos (Sistematização Coletiva do Conhecimento), de modo a
contextualizar temporalmente as diferentes estratégias didáticas adotas para o ensino,
particularmente o ensino de biologia. Ainda, a possibilidade de gravação de aulas a serem
usadas no AVA mostrou ser uma estratégia fundamental para se trabalhar com as tecnologias
digitais na aprendizagem, além da confecção de materiais pedagógicos audiovisuais diversos
que podem ser usadas pelos professores. Dessa forma, a demonstração de práticas em sala de
aula do ensino médio amplia a possibilidade de interação entre academia e a escola.
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Resumo:
Esta produção faz um percurso nos conceitos de profissão, profissionalidade e formação dos educadores,
revelando a partir de caracterização teórica uma aproximação de concepções com as experiências formativas no
cotidiano das escolas. Retratada nas vozes dos autores como Freidson (1998), Tardif (2012), Nóvoa (1991, 1995,
1999, 2003), Gauthier (2006), conceitos que constituem o tema dialogado e estruturado no reconhecimento das
vozes dos educadores de três escolas públicas, em três municípios do estado de Mato Grosso. O texto reflete as
dicotomias existentes na realidade, acenando para a necessidade de se repensar a formação que ocorre no
cotidiano escolar por meio dos espaços formativos aprendentes. A tessitura foi construída a partir da aplicação de
pesquisa de cunho qualitativo realizada no universo de trinta educadores e a mesma indica a complexidade da
expressão profissionalidade e seus desdobramentos na construção dos fazeres cotidianos do educador, bem como
das vertentes oriundas de sua constituição profissional e de sua formação.
Palavras-chave: Profissionalidade, Profissão, Formação, Processo Formativo

1 Introdução
O processo de profissionalidade docente e seus desdobramentos no cenário educacional tem
sido tema de diversos autores e, marca presente nos eventos educacionais por todo o país.
Para além das questões que fecundam nas produções e autorias dos pesquisadores que
estudamos, estão os espaços sociais que nos contagiam com o exercício do olhar e do
escutar e, que se constituem em tempos abertos e esperançosos, onde educadores constroem
suas experiências e com elas sua profissionalidade.
Com o propósito de reconhecer como ocorre a profissionalidade dos educadores a partir dos
processos formativos que circulam e se efetivam no interior das escolas, e, como mencionado
no tema “Chão das escolas”, optamos por um diálogo com os educadores, utilizando como
matriz, um questionário, que, obteve como participação de três escolas o total de trinta
educadores caracterizando-se enquanto investigação uma pesquisa de cunho qualitativo. Para
Gatti e André (2010) esta abordagem se consolidou para entender o ser humano em sua
dimensão social, cultural e pessoal e, além do mais, ela destaca a não neutralidade e a
interatividade entre pesquisador e pesquisado. A intenção deste estudo foi abranger as
dimensões pessoal (profissionalidade do professor) e institucional (propostas de formação),
por meio de aplicação de questionários, estudo bibliográfico e análise documental, o que
permitiu analisar aspectos de diferentes naturezas que interferem na constituição da
profissionalidade do educador.
Os dados foram analisados da seguinte forma: os questionários foram agrupadas
conforme a questão norteadora, momento em que se procurou identificar tendências que
geraram um conjunto de categorias descritivas. Para Cury (2000, p. 21) as categorias devem
corresponder: “Às condições concretas de cada tempo e lugar. Elas não são algo definido de
uma vez por todas e não possuem um fim em si mesmas. Elas ganham sentido enquanto
instrumento de compreensão de uma realidade social concreta. Só ganha sentido quando
assumida pelos grupos e agentes que participam de uma prática educativa”.
As escolas que caracterizaram as demandas da investigação situam-se em três municípios do
Estado de Mato Grosso e, revelam as especificidades pedagógicas na Educação Infantil e nos
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anos iniciais do Ensino Fundamental.
Com enfoque na relação triádica: profissão, formação e profissionalidade, a construção
tematizada versou sobre a conceitualização dada por renomados autores da área e, pela
aproximação destas com as interpretações e expressões construídas pelos educadores,
quando questionados sobre suas profissionalidades e os espaços formativos que
“teoricamente” deveriam se apresentar como momentos/movimentos de reflexividade,
aprofundamento e aprendizagem.
No contato com os autores identificamos o aparecimento do conceito de
profissionalidade articulado intimamente ao termo profissionalização e, segundo afirmações
presentes no corpo do texto o mesmo encontra- se em processo de desenvolvimento, o que
emerge uma série de desdobramentos quando do reconhecimento de como os educadores se
sentem na profissão, como percebem-se diante dos desafios cotidianos e como se fazem nos
espaços reservados para o desenvolvimento de suas competências e de seus processos
formativos. Para Nóvoa, o tema da profissionalidade docente vem conquistando visibilidade
nas pesquisas e nas políticas educacionais internacionais.
Movidos pelo ideário provocado no tema, que faz sentido quando aproximamos à
realidade “chão” de nossas experiências também formativas, versamos contagiados pela busca
dos conceitos e, com eles visitamos registros que caracterizam o meio de ação dos educadores
enquanto sujeitos históricos e socias, que integram as realidades onde a profissionalidade
docente evoca.

2 . Construção da Profissionalidade do Educador
A compreensão da formação dos educadores e sua identidade na estrutura das práticas
cotidianas na escola é tema que inquieta e que demanda múltiplos cuidados, dentre eles, a
perspectiva da escolha pela própria formação. É esperado que, com o tempo vivenciado em
qualquer situação o sujeito se torna mais preparado, mais adaptado e com mais habilidades
para desenvolver suas intervenções. Mas, de que maneira, o processo formativo dos
educadores tem os ajudado na ampliação de suas fontes teóricas, na reflexão sobre suas
práticas, na revisão de suas concepções e à realimentarem as ações com os sujeitos com os
quais interagem na profissão?
Estas e outras perguntas, na perspectiva do tema abordado consideram o processo de
formação como um dos elementos constituintes do contexto da profissionalidade do
educador. Para dialogar sobre isso, trouxemos um enlace com a perspectiva sociológica, com
amparo em Freidson (1998), Tardif (2012), Nóvoa (1991, 1995, 1999, 2003), Gauthier
(2006) e outros teóricos que têm se dedicado ao estudo do tema, fazendo um movimento
tanto de construção teórica como de caracterização vivencial.
Percorremos a linha conceitual e reconhecemos que etimologicamente, o termo “profissão” é
originário do latim professione e comporta diversas acepções. De acordo, com o dicionário
da Língua Portuguesa, Aurélio (2010, p. 1715), profissão significa: ato ou efeito de
professar; declaração ou confissão pública de uma crença, sentimento, opinião ou modo de
ser; atividade ou ocupação especializada e que supõe determinado preparo; ofício; profissão;
carreira; meio de subsistência remunerado, resultante do exercício de um trabalho, de um
ofício.
De forma genérica o termo “profissão” se refere a atividades especializadas, que possuem
um corpo de saberes específico e acessível apenas a certo grupo profissional, com códigos e
normas próprias e que se inserem em determinado lugar na divisão social do trabalho
(OLIVEIRA, 2010).
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Freidson (1998, p. 40) considera a profissão como um princípio ocupacional de organização
do trabalho, com ênfase no “conhecimento e competências especializados necessários para a
realização de tarefas diferentes numa divisão do trabalho”, em contraposição ao princípio
administrativo tradicional, centrado na racionalidade burocrática e na hierarquia, originado
da teoria da burocracia, concebida e formalizada por Max Weber na década de 40 do século
XX.
Freidson (1998) analisa a evolução do conceito de profissão, caminhando entre mudanças,
pois, ao longo dos anos, esse conceito influencia a organização do trabalho e as teorias de
Administração, com a introdução do movimento de industrialização e do conhecimento. O
autor se refere inclusive a algumas ocupações que não são consideradas profissões. São as
ocupações que ele denomina de “empregos” ou “posições” porque ainda não são
reconhecidas como profissões, por isso podem ser comparadas ao trabalho industrial
tradicional, racionalizado historicamente no trabalho em torno de metas gerenciais e homens
contratados e treinados para realizá-las (p.48).
Da conceitualização de profissão e de suas mutações na construção das especificidades do
SER EDUCADOR, estão todos os profissionais da educação e com eles suas trajetórias
marcadas pela história e pelos movimentos institucionalizados no âmbito dos espaços de
atuação educativa.
Acompanhando a definição de profissão percebe-se que esta refere-se, “mais à maneira
como os poderes existentes na sociedade e nas organizações produtivas estão propensos a
classificar os empregos do que à natureza dos próprios empregos e à experiência de trabalho
daqueles que os ocupam” (FREIDSON, 1998, p. 153). O que distingue uma profissão, de
acordo com Freidson (1998, p. 40), “é o conhecimento e competência especializados,
necessários para a realização das tarefas diferentes, numa divisão de trabalho; a profissão é,
genericamente, uma ocupação e certamente não é uma classe”. Como analisado pelo autor,
pois “[...] o que caracteriza as ocupações umas das outras é o profissional” (p. 40) e, neste
sentido, ele responde em suas práticas pelas competências adquiridas no percurso de atuação.
Tomando o conceito de profissão como “atividade ou ocupação especializada, e que supõe
determinado preparo”, Freidson sinaliza a importância da avaliação contínua das e nas ações
realizadas, “de modo que aqueles que realizam essas tarefas devem ser supervisionados por
um dos seus” .
Outra visão se configura potente nos nossos estudos, e calca-se nas vozes de Ens e Behrens
(2010) ao longo da história, aproximadamente desde o século XIII, a profissão é diferenciada
de ofício ou de ocupação, é marcada pelas mudanças culturais, sociais e econômicas e está
intimamente ligada ao mundo do trabalho. Nesse processo, os termos profissional,
profissionalismo e profissionalização foram incorporados nas discussões, nos dizeres e nas
expressões diárias, muito comuns no dia a dia das pessoas e dos diversos profissionais, bem
como são abordados em situações diversas e adversas. Porém, foi complexo reunir
elementos para organizar os conceitos e definições que giram em torno desses termos para
melhor empreendermos a discussão em torno da profissionalização do educador, com
especificidade do docente, uma vez que nos deparamos com diversas definições e, com o não
reconhecimento e uso destas nas práticas cotidianas.
É fundamental reconhecermos que o desenvolvimento da noção de profissionalização é
resultado de uma forma específica de organização do Estado, a forma racional-burocrática de
estruturação dos serviços públicos, que traz consigo a instituição de um corpo funcional”.
Partindo dessa hipótese, a referida Oliveira (2010, p. 19) compreende a profissionalização
do magistério como:
Um processo de construção histórica que varia com o
contexto socioeconômico a que está submetida, mas
que, sobretudo, tem definido tipos de formação e
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especialização, de carreira e remuneração para um
determinado grupo social que vem crescendo e
consolidando-se.
Para Freidson (1998), os termos profissionalização e a profissionalidade se relacionam à
divisão do trabalho na sociedade moderna, havendo nas últimas décadas, transformações
radicais no caráter da autoridade administrativa e na gestão dos processos , fortemente
presente na Revolução Industrial. Denominando a sociedade atual, como “emergente”,
Freidson destaca que “um novo tipo de trabalho altamente instruído com competências
especializadas está se tornando mais importante na sociedade emergente”.
Na interpretação de Freidson, a palavra “profissionalização” é entendida como ação ou efeito
de profissionalizar, ou seja, de um processo de aquisição das características,
desenvolvimento de habilidades e capacidades específicas da profissão. Considerando esta
definição e, levada para a realidade cotidiana dos educadores, estes deveriam para o
exercício cotidiano ter as condições, características e competências para desenvolver os
processos de formação dos meninos e meninas, nas diferentes situações de exercício da
docência cotidiana.
Para Tardif (2013, p. 564) “a profissionalização é um movimento político que visa a
aumentar a eficácia da escola e dos professores.” Tardif destaca:
Os professores serão considerados como agentes
responsáveis por seus atos e avaliados com base em
seus resultados, ou seja, o sucesso escolar de seus
alunos, também é mensurável por meio de testes
padronizados e de comparações como outros
professores e outras instituições em nível nacional e
internacional (2013, p. 56).
Para Nuñez e Ramalho (2008, p. 1), a profissionalização surge como uma proposta
para contribuir para o desenvolvimento didático e pedagógico dos professores. Vale ressaltar
que no final da década de 80,
pesquisas quantitativas revelaram fragilidade na
aprendizagens dos estudantes e, consequentemente os professores foram responsabilizados
em relação ao baixo desempenho escolar e ao fracasso escolar, o que fez com que
pesquisadores e associações pensassem em propostas reversivas para o quadro e com isso
soluções para os problemas da escola, resultando em reformas educacionais.
Com o intuito de pensar a atuação dos educadores e, de reconhecer como ela se constrói ao
longo do tempo, e, com as marcas históricas do mesmo, Gauthier (2006) afirma que, após as
discussões sobre a “profissão” e “profissionais” e sobre a educação nos aspectos do fracasso
escolar e baixo desempenho escolar, surge a reflexão sobre o cenário de indagações para a
profissionalização do ensino, para o olhar na formação do professor, mediador entre a escola
e os alunos e para a profissão docente. O autor lança como questionamento: “O ensino é um
ofício universal (GAUTHIER, 2006, p. 17), mas o que é preciso saber para ensinar?”
Parece-nos que a questão levantada engendra outras questões presentes na realidade de
nossas escolas e elas abrem-se para os fazeres educacionais e, com eles a preparação,
competência, saberes e expressões inerentes ao desenvolvimento das ações cotidianas dos
educadores nos diferentes níveis e modalidades educacionais.
Gauthier (2006), também questiona a qualidade da educação oferecida aos alunos e a
competência dos professores e das instituições responsáveis pela sua formação, apontando
que o “repertório de conhecimento” necessários ao ensino, coerente aos saberes
profissionais, próprios do professor, faz parte desse entorno. Ou seja, ele faz uma relação
entre a competência dos professores e a qualidade do ensino para explicar a complexidade da
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profissionalização na área da educação.
Ramalho, Núnez e Gauthier (2003, p. 2-3), caracterizam a expressão “profissionalidade”
como objeto de reflexões críticas por parte de diferentes pessoas e também dos documentos
legais. Com isso, as mudanças das representações que os professores têm sobre a profissão e
a profissionalização está na base das exigências para a profissionalização da docência, como
construção de identidades.
Gauthier (2006, p. 20) aponta ainda que toda profissão é a formalização dos saberes
necessários à execução das tarefas que lhe são próprias, enquanto outros ofícios e, por que
não outras profissões, desenvolveram corpus de saberes.
Com a compreensão de como a formalização dos saberes é um dos elementos da
profissionalidade do educador e há elementos do saber profissional docente que são
fundamentais e podem permitir que os professores exerçam o seu oficio com competência,
levando-o a um trabalho de reflexão e de pesquisa para a profissionalização do ensino nos
debruçamos no chão de três escolas, em três distintos municípios do Estado de Mato Grosso.
O olhar, com filtro na concepção de que toda profissão é a formalização dos saberes
necessários à execução das tarefas que lhes são inerentes, porém, cientes dos dois obstáculos
que impedem a emergência dos saberes profissionais: um ofício sem saberes e saberes sem
oficio. Isso implicou em olhar também para a realidade como um todo e para uma revisão da
compreensão da prática pedagógica do professor, que é tomado como mobilizador de saberes
profissionais considera-se,que este, em sua trajetória, constrói e reconstrói seus
conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas experiências, seus
percursos formativos e profissionais e que, se empodera das circunstâncias educativas para
educar-se na prática cotidiana.
Outro correlato da expressão “profissão”, muito utilizado, é “profissionalismo”, que, hoje
em dia, ganha destaque como atributo do professor e, que tem sido muito tematizado na
educação mundial na perspectiva de legitimar a competência do educador. Como demonstra
Freidson (1998), a autoridade do conhecimento é decisiva para o profissionalismo, visto que
os chamados “profissionais”, no decorrer da história, eram reconhecidos por seus
conhecimentos e competência no desempenho de tarefas de grande valor social. Eles
apresentavam uma atitude especial de compromisso e preocupação com seu trabalho,
diferentemente de outros tipos de profissionais.
Assim, “profissionalismo” era compreendido como um conjunto de características e
capacidades específicas da profissão (FREIDSON, 1996). O autor destaca como elementos
principais do profissionalismo: a) a produção de saber abstrato, com monopólio sobre uma
área especializada do conhecimento; b) a autonomia profissional para realizar diagnósticos;
c) o controle do mercado através do credenciamento; d) obtenção das credenciais no ensino
superior.
Ao tomar a profissionalização docente como objeto de estudo, reconhecemos que as políticas
educacionais que vêm sendo implementadas caminham na direção de uma reestruturação
educacional e, consequentemente em uma reconfiguração do exercício profissional do
educador. Marcada desde a década 90, e definida como “década da reforma”, a educação tem
sido respaldada por políticas originadas desse movimento de reformas, para atender às
exigências da economia mundial e, dessa forma, recebendo influências de organismos
internacionais e de ideais educacionais globalizados. Estas influencias incidem e se
expandem nos movimentos e estruturas pedagógicas e, no chão da escola são legitimadas
através das vozes, das posturas e, das ações didáticas aprovadas e praticadas pelos
educadores.
Com a compreensão de que o termo profissionalidade tem arestas, até por se constituir em
sua ambiguidade, buscamos conversar com Oliveira e, entender como a profissionalidade e a
formação para a profissionalidade ocorrem no cenário educacional e, desta forma Oliveira
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(2010, p. 20) revela que os estudos sobre a profissão docente são oriundos de duas vertentes:
Uma primeira poderia ser descrita como aquela que se
situa na tradição pedagógica humanista, que centra seu
foco na formação docente, compreendida como um
processo de constituição do sujeito no seu fazer
pedagógico, atribuindo grande ênfase aos saberes
adquiridos na experiência, à prática pedagógica e aos
processos formativos [...]. A segunda vertente pode ser
identificada nas análises sobre a profissão docente,
trazidas pela perspectiva sociológica, em que a
identidade profissional é compreendida na relação com
suas atividades laborais, com a inserção desses sujeitos
na divisão social do trabalho. [...].
Com base nestas vertentes e, refletindo sobre como os processos formativos desenvolvidos
no chão das escolas contribuem para o desenvolvimento do trabalho e da profissionalidade
docente entrevistamos trinta educadores, em três escolas públicas de três municípios do
Estado de Mato Grosso. Dentre as perguntas, destacamos duas que sustentam o diálogo que
produzimos até aqui, sendo: I. Como você constrói sua profissionalidade? II. Os processos
formativos desenvolvidos na escola lhe apoiam na construção de sua profissionalidade?
As perguntas imbricadas em outras, é claro, trouxeram um recorte para pensarmos sobre
como os processos formativos apoiam e incitam sobre a profissionalidade dos educadores, no
sentido de sua auto reflexão e, consequentemente, na produção das praticas pedagógicas,
com suas respectivas autorias.
Atrelados as respostas dos educadores, mediadas pela análise focal das produções realizadas
nos questionários pelos educadores respondidos, temos o entendimento de que um professor
não é somente um ser que aplica conhecimentos produzidos por outros, mas como
profissional, se constitui em um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que
ele mesmo lhe dá, construindo conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria
atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta.
Para os professores participantes da pesquisa está claro que questão da profissão docente e
da profissionalização abraçada pela questão I _ Como você constrói sua profissionalidade?,
não se trata de um debate a ser situado apenas no que se refere ao aspecto pedagógico da
profissão, e neste sentido ao saber e ao fazer profissional, mas a compreensão da dimensão
política do processo de profissionalização educadores, que não se reduz à docência e ao
ensino.
Com esse extrato, recorremos a Saviani (2009), que defende: a compreensão da formação da
profissão docente deve ser entendida no contexto das influências neoliberais na educação e
seus desdobramentos. Nesse sentido, Saviani defende a importância de abordar a
profissionalização docente procurando colocar em discussão a questão da formação para o
magistério na perspectiva profissional.
As percepções dos educadores sobre a profissionalidade se tornam complexas e, ao mesmo
tempo evidentes de que estão, sob a égide do processo histórico. Como caracterização deste
processo, está Lei de Diretrizes e Base Nacional (LDBEN), nº 9394, de 1996, no Título VI,
os professores são reconhecidos como “profissionais” e, como tal, têm o seu processo de
formação regulado pelo Estado, como consta nos artigos 61 a 67:
Art. 61. A formação de profissionais da educação, de
modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e
modalidades de ensino e às características de cada
fase do desenvolvimento do educando [...]
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Art. 62. A formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso
de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação
[...]
Art. 63. Os institutos superiores de educação
manterão:
1. cursos formadores de profissionais para a
educação básica[...] 2.programas de formação
pedagógica para portadores de diplomas de
educação superior que queiram se dedicar à
educação básica; 3.programas de educação
continuada para os profissionais de educação dos
diversos níveis.
Art. 64. A formação de profissionais de educação
para administração, planejamento, inspeção,
supervisão e orientação educacional para a educação
básica, será feita em cursos de graduação em
pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério
da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a
base comum nacional.
Art. 65. A formação docente, exceto para a educação
superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo,
trezentas horas.
Art. 66. A preparação para o exercício do magistério
superior far-se-á em nível de pós-graduação,
prioritariamente em programas de mestrado e
doutorado.
Gatti e Barreto (2009, p. 255) entendem que, com essa concepção profissional, várias facetas
que se entrecruzam na constituição da profissionalização docente devem ser examinadas, tais
como legislação, características da formação inicial presencial e a distância, modelos
especiais de formação implementados por administrações públicas, perfil dos professores e
dos licenciandos, aspectos relativos à educação continuada nas redes de ensino, dados gerais
sobre salário e carreira.
Corroborando com as autoras, os registros dos educadores, sob a ótica da questão II,
inflamam a estrutura dos processos formativos, identificando que os mesmos não dão conta
de apoiá-los no exercício da docência, embora, para alguns dos participantes, já melhorou
muito.
No teor da pergunta II, os educadores revelaram que os espaços formativos na escola se
resumem em ações de burocratização do trabalho pedagógico e em resolução de conflitos
políticos, deixando de ser um espaço aberto e plural, na perspectiva do desenvolvimento
profissional dos educadores. Uma das falas que chamou atenção segue em destaque: “Não
consigo ver aproveitamento algum nas formações continuadas que ocorrem na escola.
Preciso de apoio pedagógico e não emocional. A sala de educadores deve ser um espaço de
troca de experiência, de estudo para aprofundarmos os saberes, de aproximação de teoria e
prática e, não em um tempo de angustia e de resgate de auto estima, pois como educadora
minha estima é que move meu trabalho e eu tenho ela desde que comei minha carreira na
educação.”(Prof. A.22 anos de magistério).
Debruçados nas evidências produzidas pelos educadores, nos vimos diante do desafio de
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estudar o tema para além dos aportes teóricos e, de buscar além dos conteúdos e de suas
tecnologias a serem ministrados em processos formativos, a dimensão política e social da
atividade. Logo, para o chão da escola se constituir em espaço formativo propulsor da
profissionalidade é imprescindível uma nova organização da escola, que passa pelo
entendimento de qual é o seu papel na sociedade, adentrando a ação educativa que inclui a
dinâmica escolar, o relacionamento da escola com o seu entorno, a avaliação e a gestão.
Nóvoa (1999, p. 26) nos ajuda a pensar nos processos formativos e no movimento da
profissionalização afirmando que uma das formas de romper com um elemento presente nas
falas dos educadores é a dicotomia entre teoria e prática presente no processo formativo e
adotar os modelos profissionais de formação de professores:
A formação de professor é, provavelmente, a área
mais sensível das mudanças em curso no setor
educativo: aqui não se formam apenas profissionais;
aqui produz-se uma profissão. Ao longo da sua
história, a formação de professor tem oscilado entre
modelos práticos, centrados nas escolas e métodos
aplicados. É preciso ultrapassar esta dicotomia, que
não tem hoje, qualquer pertinência adotando
modelos profissionais [...].
Para o autor os modelos de formação de professores devem integrar: contexto ocupacional,
natureza do papel profissional, competência profissional, saber profissional, natureza da
aprendizagem profissional, currículo e pedagogia. Considerando essa amplitude, Nóvoa
(1999, p. 26) destaca a evidência de que, tanto as universidades como as escolas, são
incapazes de responder a essas necessidades, por isso ele sugere reforços inovadores na área
da formação que contemplem prática de “formação-ação e de formação-investigação”.
Os participantes da pesquisa apontaram, com ênfase, a necessidade de se contar com um
espaço institucional no qual os professores possam sustentar-se mutuamente ao implementar
uma prática reflexiva no planejamento e sobre as políticas educacionais. Logo, entende-se o
sentimento dos educadores e, suas preocupações para com os processos formativos, pois os
mesmos não estão, ao menos nas escolas pesquisadas, proporcionando a “Formação-ação e a
Formação-investigação”. Embora não aconteçam de maneira adequada e, de certa forma
correlacionada aos propósitos dos educadores, elas tem suas construções significativas que
vão além da carga horária desenvolvida.
Neste sentido, o reconhecimento do processo formativo como elemento que caracteriza
a profissionalidade e, que contribui para com ela necessita de novas estruturas e do
entendimento de que uma profissão implica a necessidade de ser aperfeiçoada na e pelas
interações com aqueles que a exercem para levar ao aprimoramento de seu trabalho e de sua
pessoa, desenvolvendo as competências necessárias ao bom exercício de uma profissão. A
isso denomina-se profissionalidade e, desta forma, os
termos profissionalismo e
profissionalidade interferem no desenvolvimento profissional, que se constitui na dinâmica
dialética entre o desenvolvimento individual e o desenvolvimento do grupo profissional. Para
outros autores, como Sacristán (1999), o conceito de profissionalidade sugere uma nova
perspectiva na abordagem da profissão docente que supere as concepções normativas que
analisam o fenômeno como algo externo ao exercício profissional, para compreendê-la em sua
complexidade, como uma construção social: “[...] a afirmação do que é específico na ação
docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores
que constituem a especificidade de ser professor” (SACRISTÁN, 1999, p. 65).
Nas leituras realizadas está claro que a profissionalidade do professor não é algo externo à
ele enquanto sujeito e nem ao espaço institucional dado em que se dá o exercício da

4009

profissão, mas está vinculada à ação dos sujeitos como atores sociais. Enquanto executam
suas atividades educacionais, constroem suas vidas e sua profissão. Nessa direção Dubar
(1997), diz que é no contexto de formação e trabalho que o docente constitui a sua
profissionalidade e recria a sua experiência, inova e se renova como pessoa e profissional.
Neste sentido a palavra “formação”, pode ser interpretada sob diversas perspectivas na área
educacional. Se recorrermos ao seu sentido etimológico, “formação” significa ação de
formar, de criar dando forma e conjunto de conhecimentos e ou instruções sobre um assunto
específico. Entretanto, na perspectiva da educação, esse constructo tem outras dimensões,
pois se apresenta vinculado ao sentido de educação e, necessita de articulação pedagógica, de
consciência social e, de aprofundamento didático metodológico para sua concretização e
aplicação.

3. Considerações finais
O caminho percorrido evidenciou que a profissionalidade docente está associada a
diversos aspectos, tais como: os saberes profissionais específicos, a expressão própria de ser e
atuar como educador no contexto da docência, o desenvolvimento de uma identidade
profissional construída nas ações do professor e nas suas relações com as demandas sociais
internas e externas à escola, a construção de competências e o desenvolvimento de
habilidades próprias do ato de ensinar conquistadas durante a formação inicial e/ou
continuada e também ao longo das experiências do trabalho.
A produção revelou que o desenvolvimento profissional constitui-se na relação dialética
entre o desenvolvimento individual e o do grupo profissional e sofre a influência de diferentes
fatores como: estruturas e condições de trabalho, níveis de decisão e participação,
reconhecimento Social e legislação trabalhista.
Um dos espaços importantes para o desenvolvimento da profissionalidade é o processo
formativo dos educadores, legitimado nas escolas fonte de pesquisa como “Sala de
Educadores” e, o quanto estas precisam ser planejadas para atender as questões de caráter
profissional, principalmente no que se refere ao desenvolvimento da reflexividade do
educador e, do aprofundamento da relação como a prática cotidiana de cunho fundamentado.
O tateamento do tema não se esgota aqui, mas sublinha uma atenção para com os
termos de “profissionalidade” que diz respeito aos conhecimentos, comportamentos,
habilidades, atitudes e valores que definem o educador, pressupondo a construção de uma
identidade profissional que influencia e é influenciada nos contextos de trabalho. Assim, se a
profissionalidade é desenvolvida, a profissionalização é conquistada e, tanto uma quanto a
outra, são expressões que destacam o universo educacional e que se constituem conteúdo dos
espaços formativos nas diferentes realidades.
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Resumo:
Este artigo é parte da pesquisa de mestrado que está em andamento intitulado: “Profissionalidade Docente:
Narrativas de um Grupo de Professoras Alfabetizadora da Rede Municipal de Várzea Grande” tem por
objetivo compreender, a partir das narrativas, como as professoras alfabetizadoras (re)significam suas
experiências no processo de constituição da profissionalidade docente. Assim, para Roldão (2005)
profissionalidade “é um conjunto de atributos, socialmente construído, que permitem distinguir uma profissão de
outros muitos tipos de actividades”. Ao narrar sua trajetória, cada professora terá a oportunidade de relembrar e
refletir sobre sua atuação docente, os sentidos das experiências, além de poder lançar um olhar sobre o processo
de constituição da profissionalidade docente como alfabetizadora. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que
abordará os pressupostos teóricos da pesquisa narrativa como método, de acordo com os autores Clandinin e
Connelly (2011). O contexto da pesquisa é a EMEB Honorato Pedroso de Barros, com a colaboração de 04
professoras alfabetizadoras, e desenvolvida em quatro momentos. Temos como conclusão parcial, que ao
dialogar e refletir juntamente com as professoras alfabetizadoras das experiências ocorridas no desenvolvimento
da profissionalidade, partindo do “princípio de continuidade de experiência significativa” (DEWEY, 1976, p.
26), possibilitou gerar novas experiências e ter um novo olhar do contexto escolar. Assim, destacamos que esse
ciclo contínuo de experiências nos diferentes lugares e tempo, que a reflexão proporciona, formam novos
sentidos e significados no processo de desenvolvimento da profissionalidade docente e na constituição da
identidade.
Palavras-chave: Formação da Profissionalidade docente. Narrativas docentes. Experiências de professoras
alfabetizadoras.

Introdução
O conceito da constituição da profissionalidade docente está relacionado com a
qualidade do trabalho desenvolvido diariamente na prática profissional, na adequação do fazer
docente, na integridade da dimensão social e do pessoal, nas suas responsabilidade no
contexto comunitário e individual, além do compromisso ético e político, conceito definido
pela série Estado de conhecimento – Formação de profissionais da educação (2003-2010) –
organizado por Brzezinski (2014), sendo compreendido a profissionalidade juntamente com a
constituição do processo de desenvolvimento profissional.
A escolha do tema “Profissionalidade Docente: Narrativa de um Grupo de
Professoras Alfabetizadoras da Rede Municipal de Várzea Grande /MT”, surgiu com
observações e reflexões nas experiências vividas como docente há vinte anos, atuando como
professora alfabetizadora, coordenadora pedagógica e técnica da Secretaria do Município e
durante o trabalho de formação continuada com professores do Município de Várzea GrandeMT, ouvindo diferentes discursos vindos dos docentes, destacando as diversas
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responsabilidades educacionais voltadas para esse professor alfabetizador, as exigências
externas que influenciam diretamente no seu trabalho na relação ensino/aprendizagem e
muitos outros desafios vivenciados no ambiente escolar.
Nesse contexto, indagamos de que forma a professora alfabetizadora expressa ao narrar
sua trajetória e experiência docente, os sentidos e significados que construiu e vem
construindo na constituição da sua profissionalidade docente? Como (re)significam as suas
práticas ao longo de sua atuação no processo de constituição da profissionalidade docente?
Estas indagações, que são um tanto complexas, atingem diversos conceitos,
principalmente o da identidade, que está integrada ao desenvolvimento da profissionalidade
docente. As narrativas permitirão que cada professor relembre e reflita o desenvolvimento do
seu trabalho, a sua postura e escolha pedagógica sobre as formações já realizadas e a
aplicação na prática diária, além de pensarem a constituição da profissionalidade docente
como alfabetizadora, em meio às diversas mudanças no sistema educacional, às interferências
de políticas públicas, assim como as condições de trabalho, as diferentes funções
desempenhadas na profissão, além de como sua história familiar e pessoal contribuíram na
construção do seu “ser professor”.
Definimos desta forma, como objetivo geral compreender como as professoras
alfabetizadoras da Rede Municipal de Várzea Grande, (re)significam o processo de
constituição da profissionalidade docente. Possibilitando Identificar, a partir de narrativas
escritas e orais, de que forma essas professoras alfabetizadoras, (re)significam as experiências
e aprendizagens pessoais e profissionais, permitindo analisar os sentidos e significados
construídos pelas participantes sobre a sua atuação como alfabetizadora e identificar como
vão constituindo a identidade profissional como alfabetizadora.
Pontuamos a importância de narrar, pois permite gerar reflexões sobre o processo de
construção da profissionalidade docente e os significados de suas práticas, partindo da
construção das narrativas. Não propondo apenas uma reflexão pela reflexão e sim buscando
pensar em suas experiências contextualizadas na prática de suas atividades, desta forma,
possibilitando

contribuir

para

o

processo

de

(re)construção

e

compreensão

da

profissionalidade docente.
Contudo, narrar suas trajetórias formativas, suas experiências pessoais e profissionais,
ainda não é um costume e não se faz presente no dia a dia do docente, que apresentam uma
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rotina de muitas atividades extraclasses, onde segundo Schön, (2000, apud HOFFMANN,
2012, p.112 -113) “é por meio do agir reflexivo que cada professor torna-se autor/reconstrutor
das práticas educativas e avaliativas”. Assim aprende-se que durante uma reflexão, podem
surgir indicadores significativos sobre a construção de sua identidade na trajetória da
profissionalidade docente. Visto que para Nóvoa,

a identidade não é um dado adquirido não é uma propriedade, não é um produto. A
identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras
de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo
identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se
sente e se diz professor. (NÓVOA, 1995, p. 34).

Desse modo, ao escrever a narrativa a professora alfabetizadora buscará entender sobre
si e as experiências, desencadeando lembranças pessoais e profissionais que ocorreu no
exercício durante a profissão, como afirma Clandinin e Connelly (2011. p.108), “podemos
pensar que, na construção de narrativas de experiências vividas, há um processo reflexivo
entre o viver, contar, reviver e recontar de uma história de vida”, em que possibilita analisar
sua própria trajetória e de reconstruir um novo olhar sobre si.
O momento da reflexão sobre a ação é primordial para a professora alfabetizadora
compreender a complexidade da ação formativa (Monteiro, 2007), e ao construir a narrativa
de suas experiências, possibilitará compreender como se deu a constituição da
profissionalidade docente e sua trajetória como professora alfabetizadora.
Assim, dentro desta perspectiva, se revela importante o estudo dessa temática, com a
intenção de compreender, a partir das narrativas, como as professoras alfabetizadoras através
da reflexão (re)significam suas experiências construídas em diferentes espaços, propiciando o
processo de constituição da profissionalidade docente.

1. Profissionalidade docente: o que dizem alguns autores?
O processo da profissionalidade docente é compreendido com a constituição do
desenvolvimento profissional que ocorre em diferentes momentos do trabalho, seja no
contexto escolar, nas formações que participa e nas novas experiências. As autoras Ambrosetti
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e Almeida (2009) evidencia que somente a partir de 1990, o termo profissionalidade docente
passar a existir nas produções acadêmicas de pesquisa.
O conceito de profissionalidade docente surge com a intenção de ampliar a
compreensão da atividade docente, e para as autoras o conceito encontra-se em processo de
desenvolvimento. No entanto, Ambrosetti e Almeida (2009) considera que a profissionalidade
docente destaca as práticas educativas desempenhada pelo professor, a dimensão pessoal, aos
contextos e processos envolvidos na constituição do ser professor.
Pesquisadores como Altet (2003) referindo-se aos autores Bourdoncle e Mathey-Pierre
(1995) os quais recordam que
[...] o termo “profissionalidade” foi criado a partir do modelo italiano professionalità,
“caráter profissional de uma atividade” e recobre “capacidades profissionais,
saberes, cultura e identidade”. Em francês, o termo é próximo a “conjunto de
competências em atos” e desenvolve-se no contexto de uma evolução dos ofícios
para as profissões (ALTET, 2003, p. 56)

Autores como Contreras (2002, p. 74) considera que “A profissionalidade refere às
qualidades da prática profissional dos professores em função do que requer o trabalho
educativo”, relacionando a autonomia no ensino e a necessária no contexto da educação,
assim como os direitos trabalhistas.
Nesse contexto de movimento no exercício da docência em que se pode compreender a
constituição da profissionalidade docente a autora Cunha (2006) afirma que
[...] a concepção de profissionalidade seja mais adequada do que a de profissão. Isto
porque o exercício da docência nunca é estático e permanente; é sempre processo, é
mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo contexto,
novo tempo, novo lugar, novas informações, novos sentimentos, novas interações.
(CUNHA, 2006, p. 24)

A concepção presente na relação do desenvolvimento na constituição da
profissionalidade docente se relaciona com a forma de construção da pesquisa narrativa, que
se constroem com pessoas, lugares e coisas, em movimento contínuo de desenvolvimento.
Garcia (1999) nos acrescenta que entende o conceito “desenvolvimento” não como algo
estável, mas em movimento continuo e evolutivo, que “supera a tradicional justaposição entre
formação inicial e aperfeiçoamento dos professores”. Assim ela perpassa por toda trajetória
do docente.
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Ao abordar o conceito de profissionalidade docente, Contreras (2002) considera que a
profissionalidade docente refere-se ao desempenho, aos valores e as intenções que regem o
processo de ensinar e os objetivos que se anseia alcançar e desenvolver no exercício da
profissão. Deste modo, podemos considerar que é algo especifico de cada professor, pois os
valores são vinculados ao meio social em que está inserido, assim como o anseio de cada um
em obter e almejar algo na sua vida profissional.
Para Sacristán Gimeno (1995, p. 64) o conceito de profissionalidade docente é
compreendido como algo “específico na acção docente, isto é, o conjunto de comportamentos,
conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser
professor”. Ao pensar sobre profissionalidade docente muitos autores destacam a sua
importância e também a ligação direta com o desenvolvimento profissional, dessa forma
concordamos com os demais autores citados anteriormente, que acontece de maneira
progressiva e continua, interligado ao desenvolvimento de competências, a sua identidade
profissional e permanece atuante em toda trajetória docente.

3. Alfabetização no Brasil
Ao pensar o desenvolvimento da profissionalidade docente no contexto de professora
alfabetizado, consideramos pertinente ter o panorama de como ocorreu à história da
alfabetização no Brasil. Ressaltamos que alfabetização escolar é um tema muito abordado,
como objeto de estudos em pesquisas acadêmicas e tem sido discutido com grande percussão
em nosso país, sendo entendida como processo de ensinar e aprende da leitura e escrita da
língua materna, no início da escolarização.
Por muito tempo, a maneira de aprender a ler e escrever, considerava-se como segredo
para tal habilidade, era realizar cópias diversas vezes de palavras e textos (para conseguir
escrever bem) e realizar leitura (exaustiva) de palavras e textos famosos repetitivamente,
sendo considerada desta forma uma transmissão de conhecimento. Esse processo da
alfabetização na idade média era realizado no próprio ambiente da casa, atividade executada
por alguém que já conseguia dominar a leitura e escrita, que normalmente não eram professor,
visto ser considerada como práticas culturais e restrita a poucos, portanto não era uma
atividade atribuída à escola.
A história da alfabetização no Brasil é demarcada visivelmente pela história dos
métodos de alfabetizar, percebe-se atualmente no âmbito da educação que, ainda se vê a
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disputa relacionada ao método “antigo” e “novas” metodologias de ensino questionado qual
desenvolve de maneira eficaz na aprendizagem dos alunos na fase da alfabetização.
Nesse contexto histórico consta decisões, partindo de um ponto vista, voltadas para uma
determinada teoria educacional do conhecimento e integrado a algum projeto político que
permanece por um certo período histórico. Analisamos que as decisões das políticas públicas,
voltadas para educação, ainda continuam sendo temporárias, ocorrendo mudanças conforme o
governo.
Como no início o processo de alfabetização apresentava um caráter individual,
ocorrendo em casa, aproximadamente, até no período da Revolução Francesa (século XVIII),
somente depois desse período passou a ter o caráter coletivo, com trabalhado realizado em
sala de aula. No ambiente escolar diferentes formas metodológicas, permeou a história da
alfabetização no Brasil, a autora Mortatti (2000) realizou no seu livro Os sentidos da
alfabetização: São Paulo/ 1876-1994, apresentou um resultado de pesquisa que retrata a
história sobre o ensino de leitura e escrita em São Paulo, no texto realizando uma divisão
desse período, em quatro momentos considerado por ela como cruciais sendo,

o primeiro momento (1876 a 1890) se caracteriza pela disputa entre os partidários do
novo método da palavração e os dos antigos métodos sintéticos (alfabético, fônico,
silábico); o segundo momento (1890 a meados dos anos de 1920) é marcado pela
disputa entre os defensores do novo método analítico e os dos antigos métodos
sintéticos; o terceiro momento (meados dos anos de 1920 a final dos anos de 1970) é
notável pelas disputas entre defensores dos antigos métodos de alfabetização e os
dos novos testes ABC para verificação da maturidade necessária ao aprendizado da
leitura e escrita, do que decorre a introdução dos novos métodos mistos; o quarto
momento (meados de 1980 a 1994) marca-se pelas disputas entre os defensores da
nova perspectiva construtivista e os dos antigos testes de maturidade e dos antigos
métodos de alfabetização. (MORTATTI, 2010, p 329).

A história da alfabetização na segunda metade do séc. XX, apresentou-se com criação e
expansão de programas governamentais com políticas públicas, buscando à erradicação do
analfabetismo e atribuindo a escolarização como fato de desenvolvimento social, econômico e
para a paz, (MORTATTI, 2013), pois era o período que seguiram à Segunda Guerra mundial,
ocorrendo também expansão da pós graduação no país, a alfabetização em larga escala com:
maior número de livros didáticos; programas; soluções internas (método e professor-família);
soluções externas (governo, universidades e profissionais).
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Considerando que a alfabetização possui um processo de construção, com necessidade
metodológicas, procedimentos e habilidades indispensáveis para assim, ocorrer a sua
apropriação os autores Morais e Albuquerque enfatizam que na alfabetização está presente um

[...] processo de aquisição da “tecnologia da escrita”, isto é do conjunto de técnicas –
procedimentos habilidades - necessárias para a prática de leitura e da escrita: as
habilidades de codificação de fonemas em grafemas e de decodificação de grafemas
em fonemas, isto é, o domínio do sistema de escrita (alfabético ortográfico)
(MORAIS; ALBUQUERQUE, 2007, p. 15).

No Brasil com o momento de ampliação do acesso à escolarização e no mesmo instante
obtendo dados com resultados insatisfatórios, principalmente relacionado ao elevado índice de
reprovação entre as turmas de primeira série do Ensino Fundamental, diversas investigações
surgirão, realizadas por diferentes áreas de conhecimentos como a sociológica, psicológica,
linguística, educacional e outras.
Desta forma, a concepção de alfabetização na década de 80, por meio de pesquisas e
investigações direcionadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, sobre o processo de
aquisição da língua escrita em criança, fundamentada na epistemologia psicogenética de Jean
Piaget resultou em uma obra chamada de Psicogênese da Língua Escrita, que se tornou
referência teórica em relação a alfabetização. Realizando indagações de como a criança
aprende a ler e escrever, não focando na metodologia de ensino e sim, no processo de
construção do conhecimento, que nesse sentido significa para as autoras, proporcionar ao
educando momentos para refletir sobre novas descobertas, seus conhecimentos e conceitos.
Com essa concepção de alfabetização a escrita não se reduz apenas a assimilação entre
os sons e letras, mas como um processo interativo, continuo e simultâneo do espaço escolar
(sala de aula) e outros espaços fora da escola. Nesse contexto a alfabetização é considerada
para Ferreiro (2001, p.9) uma relação entre o método que será utilizado e o grau de
“maturidade” que a criança apresenta, assim considera que cada criança tem o seu momento
próprio de aprender, não podendo desta maneira igualar ou comparar, já que existem níveis
diferentes, dependendo desta forma do grau de maturidade para ocorrer a aprendizagem.
A alfabetização passou por diferentes mudanças, sendo direcionada para o seu aspecto
social e suas práticas de utilização da leitura e escrita. Para Soares (1985, p 21) “o conceito de
alfabetização depende, assim, de características culturais, econômicas e tecnológicas”, dessa
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forma o contexto escolar apresenta a metodologia de alfabetizar, conforme as ações
desenvolvidas em sala, pois de acordo com sua proposta de ensino a alfabetização vai além,
de codificação e decodificação das palavras, possibilitando que seja compreendido o uso
efetivo da escrita e leitura em diversos contextos e gêneros textuais.
A ação de alfabetizar pode ser compreendido, nessa perspectiva como a forma que
permite a interação do aluno com o mundo, podendo participar de diversos momentos sociais,
através de leituras, formando sua opinião em diferentes situações. Nos documentos oficiais na
atualidade no Brasil a alfabetização apresenta numa perspectiva construtivista e a consciência
fonológica, considerando que a apropriação do sistema alfabético de escrita apresentam
especificidades em que evidência a ação pedagógica nos anos iniciais.do Ensino Fundamental.

4. Metodologia
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, em que Bogdan e Biklen (1994,
p. 70) definem que “O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor compreender o
comportamento e experiência humanos. Tentar compreender o processo mediante o qual as
pessoas constroem significados e descrever em que consistem estes mesmos significados”.
Um estudo sobre o processo de constituição da profissionalidade das professoras
alfabetizadoras nos instiga a escolha pela abordagem qualitativa, por considerar os diversos
fenômenos sociais, que interagem com as experiências individuais e influenciam o modo de
ser, pensar e agir, traçando e (re)construindo sua história de vida.
A pesquisa em pauta tem à perspectiva das narrativas da professora alfabetizadora da
Rede Municipal de Várzea Grande, em sua trajetória de formação e experiências na
constituição da profissionalidade docente, implica compreender a professora em sua ação num
determinado espaço, o sentido e significado atribuídos para suas práticas pedagógicas e
constituindo uma cultura da própria profissão (TARDIF; LESSARD, 2008).
Desse modo, para melhor compreender a constituição da profissionalidade docente, o
estudo abordará a narrativa como método de pesquisa, considerando os autores Clandinin e
Connelly (2011, p.48) definindo, “o método narrativo é uma parte ou aspecto do fenômeno
narrativo. Assim, dizemos que o método narrativo é o fenômeno e também o método das
ciências sociais”.
E utilizar a pesquisa narrativa como forma de compreender as experiências vividas
pelos sujeitos de maneira colaborativa permite ao pesquisador e participantes um movimento
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de interação, ao longo de um tempo e lugar (CLANDININ E CONNELLY, 2011).
Considerando a forma de pensar e fazer a pesquisa narrativa os autores define:

[...] os termos que usamos para pensar a pesquisa narrativa estão estreitamente
associados à teoria da experiência de Dewey especificamente às noções de situação,
continuidade e interação.
Definindo esse sentido do lugar fundacional de Dewey em nossa concepção sobre a
pesquisa narrativa, nossos termos são pessoais e sociais (interação); passado,
presente e futuro (continuidade); combinados à noção de lugar (situação). Este
conjunto de termos cria um espaço tridimensional para investigação narrativa, com a
temporalidade ao longo da primeira dimensão, o pessoal e o social ao longo da
segunda dimensão e o lugar ao longo da terceira. Clandinin e Connelly (2011, p. 85).

O movimento presente na relação do desenvolvimento na constituição da
profissionalidade docente se relaciona com a forma de construção da pesquisa narrativa,
sendo o texto de pesquisa narrativa composto em um “espaço tridimensional”, com pessoas,
lugares e coisas, que desenvolve em movimento contínuo. Passamos a considerar a narrativa
como processo de interação com o outro em que o sentido dado à experiência vivenciada e
suas aprendizagens se faz presente na constituição da profissionalidade docente.

5. Instrumentos de composição de texto
Para a composição dos textos de campo (dados da pesquisa) percorrerá em quatro
momentos, sendo nos seguintes: O primeiro momento consistiu em levantamento de
publicações, estudos bibliográficos para conhecer o acervo existente sobre a temática e análise
de alguns documentos que regem a organização da unidade escolar, como Projeto Político
Pedagógico, Proposta Curricular, Plano de Aula das professoras, Atas de Conselho de Classe
e com observações da rotina (entrada / saída dos alunos, momento do intervalo, a reunião dos
professores e algumas datas comemorativa) e desenvolvimento escolar.
No segundo momento realizamos conversas com as quatro professoras alfabetizadoras
da Escola Municipal Honorato Pedroso de Barros de Várzea Grande/MT, buscando
estabelecer vínculo de confiança, proximidade, propiciando momentos de negociar relações,
propósitos e ética entre participantes e pesquisadora. Os autores Clandinin e Connellyn (2011,
p.153) destacam que “na verdade, há uma sondagem em uma conversa, uma sondagem
profunda, mas é feita em uma situação de confiança mútua, de escuta, e de solidariedade com
a experiência descrita pelo outro”.
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O terceiro momento a escrita da narrativa está sendo, através de um caderno de
anotação que na abertura tem um resumo da trajetória da constituição da profissionalidade
docente da pesquisadora e finaliza o texto convidando que a professora alfabetizadora
participante, realizar uma escrita narrativa de si. A narrativa possibilitará identificar a
experiências profissionais, a história de vida dos participantes, as teorias implícitas, o modo
de pensar e que se define na reflexão que realiza ao narrar, selecionando os aspectos
relevantes e ao mesmo tempo organizando de maneira coerente.
O quarto momento sendo a entrevista narrativa gravada, tendo conversas sobre as
experiências profissional e acadêmica, como o reconhece a sua caminhada, buscar que “os
participantes contem suas próprias histórias, a sua própria maneira” Clandinin e Connellyn
(2011, p.154) e indagando sobre assuntos abordados pela professora no caderno de anotação
que poderiam ser aprofundados.
É importante ressaltar que no texto de campo se constituirá em um relacionamento
colaborativo, em que o contexto e experiências da professora alfabetizadora e da
pesquisadora, tendo como referência um espaço Tridimensional, a partir de dimensões das
relações de pessoais, sociais, espacial e temporais, ciente que “as pessoas vivem histórias e no
contar dessas histórias se reafirmam. Modificam-se e criam novas histórias. As histórias
vividas e contadas educam a nós mesmos e aos outros” Clandinin e Connellyn, (2011, apud
CLANDININ; CONNELLYN, 1994, p.27). Acreditamos que a pesquisa narrativa pode
proporcionar reflexão na forma como as pessoas compreendem a si próprio e aos outros.

5. Análises das narrativas
A análise dos dados visa buscar os sentidos e significância social, construídos pelas
professoras alfabetizadoras participantes da pesquisa, por meio de encontros individuais
(entrevista narrativa e conversa) realizadas na própria escola Honorato Pedroso de Barros, que
foram gravadas e posteriormente transcritos, assim como através das narrativas escritas e das
observações realizadas nesses momentos dos encontros. Como forma de estruturar o texto foi
realizada a leitura e reflexão das narrativas escritas, as entrevistas narrativas e notas de
campos, tendo como base os questionamentos que orientaram a pesquisa e visando a
compreensão do contexto e lugares das experiências nos quais ocorrem o desenvolvimento da
profissionalidade.
A análise parcial, da narrativa de uma das professoras alfabetizadoras experiente, ela
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atua na área da educação a vinte nove anos, ao narrar as suas experiências vivenciadas na
constituição da profissionalidade, em alguns momentos das conversas e entrevista narrativa,
diferentes sentimentos se fez presente, como destaca Clandini e Connelly (2011) que
experiências são histórias vividas e no momento que contam sua história se reafirmam,
modificam-se e surge novas histórias, a professora ao enfatizar como a sua família se fez
presente na escolha da profissão e de assumir a responsabilidade profissional.
Nessa parte da entrevista narrativa a professora alfabetizadora conta a experiências de
como iniciou a lecionar em uma cidade pequena no interior do estado

Eu comecei fazer com 16 anos o Magistério no interior...
[...] por eu desenvolver um bom trabalho na sala de aula no Magistério, a escola me
conhecia e falava: “Vamos convidar....” , então antes mesmo de eu formar o
Magistério eu já substituía as professoras que faltavam, a professora faltava na
escola eles me chamavam e quando terminei o Magistério eu já estava em sala de
aula. (PROF. ALFABETIZADORA - 1, entrevista narrativa, 2019).

Na sua narrativa percebe-se que a inserção no trabalho em sala, ocorreu de uma
maneira integrada com a formação do Magistério, ao continua narrando essa professora
apresenta outras experiências, que com passar dos anos, ocorreu muitos fatos pessoais que
marcou sua vida de tal maneira que pensou em desistir de tudo e se afastou da profissão,
mudando assim de cidade. Na capital tentou entrar em outra área de estudo e trabalho, porém
novamente surge o convite para trabalhar em uma escola no bairro que morava, pois as
pessoas a conhecia e sabia da sua responsabilidade.
Nas demais entrevista narrativa a professora apresentou diferentes espaços escolares
em que trabalhou, os desafios presentes nas unidades escolares, citando que havia aluna
envolvida com prostituição, nos muros e arredor da escola pessoas da comunidade que
usavam drogas, escola localizada próxima ao presídio, bairros em que as gangues
comandavam a movimentação nas proximidades da escola, (surge a emoção ao falar e
compara como foi a sua criação e como se dá o acompanhamento da família), nesta
conjuntura, são visíveis as condições de vulnerabilidade e falta de segurança presente no
cotidiano escolar, dificultando constituir um espaço de reflexão e de gera novos
conhecimentos, porém a busca para conduzir essas situações potencializa o desenvolvimento
da profissionalidade. Destacamos um trecho em sua fala que demonstra que a valorização da
experiência que constituem o seu desenvolvimento

[...] a gente é formado com uma bagagem, e a gente vem com uma bagagem
histórica vivências, experiencias e torna a pessoa que sou, hoje olho para mim me
sinto realizada e tenho onze irmãos e todos eles ingressaram nos estudos, dois são
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professores, os demais são graduados, são mestres, mas não escolheram a educação
eles não veem muito esse caminho como lucrativo, vamos dizer assim. (PROF.
ALFABETIZADORA 1, entrevista narrativa, 2019).

Destaca em sua narrativa que todos os desafios presentes na educação ela acredita em
um novo sentido que ela queria dar a própria vida e na vida dos alunos. Assim, em
consonância com Garcia (1999, p.19) que afirma “a educação é uma ação realizada a partir do
exterior para contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos”, que ao
lecionar buscava passar a importância desse estudo ao seus alunos, sendo dessa maneira que
foi formada pela sua mãe que aliás também tinha formação no Magistério.
Atualmente, a professora está na turma de alfabetização e continua em busca de
despertar nos alunos o desejo de aprender algo novo, tentando finalizar sua aula como ela diz
“uma surpresa para o dia seguinte”, acreditando ser “uma maneira de prender a atenção dos
alunos” desta forma relata que conseguiu minimizar o número de faltas dos alunos.

6. Algumas considerações
Nesta consideração parcial do trabalho, com novo olhar a constituição profissional, que
é continua dentro de um processo formativo, que desenvolve com as escolhas realizadas por
diferentes motivos. Ao narrar a minha trajetória, a experiência construída em cada espaço por
onde desempenhei funções, e no momento de ouvir as narrativas das professoras, refletir e
dialogar com as professoras alfabetizadoras colaboradoras que compartilharam as suas
experiências no percurso do desenvolvimento da profissionalidade docente, possibilitou
ressignificar e refletir sobre os sentidos, permitindo novas experiências e construindo novos
olhares, em outro tempo e lugares.
Hoje com um novo ângulo sobre a escola, pois na minha trajetória profissional estive
em várias frentes como estudante, professora, presidente CCDE, coordenadora pedagógica,
diretora substituta, formadora em cursos, técnica da SMECEL, atualmente como estudante de
mestrado na UFMT e componente do GEPForDoc. Com olhares da educação em diferentes
ângulos, tendo a escola como espaço de aprendizagem, cultura, conhecimento, formação e
desenvolvimento profissional. A inserção nesse contexto nos mostra a importância de todos
os integrantes que compõe o espaço escolar, as relações que se constroem, em meio aos
conflitos, desafios, discussões, sonhos, imposições e ao mesmo tempo possibilita a melhoria
pessoal de todos os envolvidos nesse contexto.
Como conclusão parcial, não definitiva nos remete ao que diz Monteiro (2017, p. 32)
“[...] os professores aprendem muito compartilhando sua profissão e seus dilemas, no
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contexto de atuação, uma vez que é no exercício do trabalho reflexivo que, de fato o professor
produz sua profissionalidade”. Assim, é importante destacar que o processo de
desenvolvimento da profissionalidade docente, deve assumir esse caráter de ciclo contínuo,
que se renova os saberes em sua interação pessoal, social e profissional que durante a atuação
nos diferentes espaços, na prática como sujeito de sua formação e escolhas, no sentido de
configurar o trajeto da constituição da sua identidade.
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Resumo:
Sabemos que a contação de histórias na educação infantil é de suma importância para o desenvolvimento das
crianças, pois ao ouvirem histórias, os pequenos mergulham em um mundo de imaginação, criatividade e
curiosidades que vão surgindo durante a história que está sendo ouvida, tornando esse momento mágico e
prazeroso. O trabalho intitulado: Histórias na educação infantil: A magia de contar e encantar, foi desenvolvido
com crianças na faixa etária de três anos de idade em uma turma de creche III, com vinte crianças matriculadas
na Escola Municipal de Educação Básica Gérson Pires da Silva, localizada na cidade de Sinop-MT. O projeto
desenvolvido teve como principais objetivos, enriquecer o imaginário das crianças, propiciar momentos de
prazer em grupo, envolver os pequenos na reconstrução da história e despertar o prazer e o gosto em ouvir
histórias. A finalidade do projeto é tornar o momento da história especial, os locais onde as histórias eram
contadas se diferenciavam e a forma como eram contadas também, em alguns momentos em forma de teatro,
com a professora caracterizada, ao ar livre, na sala, enfim, em diferentes espaços. A cada história contada,
tínhamos o momento de vivenciá-la. O resultado final foi gratificante, as crianças demonstraram muito interesse
e euforia durante as atividades. Ouvir histórias passou a ser um momento divertido, despertando o imaginário e o
prazer em ouvir histórias.
Palavras-chave: Educação infantil. Imaginação. Criatividade.

1 Introdução
Atualmente as crianças têm tido contato desde muito cedo com as tecnologias, passam
horas em frente a televisores, celulares, tablets, Smartfhones, e as brincadeiras foram aos
poucos perdendo espaço e os livros de histórias estão sendo substituídos. O educador,
principalmente da educação infantil, tem um papel importantíssimo no resgate da verdadeira
essência da infância, pois é necessário proporcionar ambientes que chamem a atenção das
crianças e que sejam interessantes para elas, ambientes que despertem a curiosidade, a
imaginação e que possam contribuir de forma que o gosto e o prazer em ouvir histórias sejam
resgatados, para isso, é importante que as histórias infantis façam parte do cotidiano das
crianças.
Temos convicção de que a leitura como prática educativa, possibilitará muitas
oportunidades para essa nova geração, pois é através da leitura que conseguiremos formar
cidadãos críticos, reflexivos e ativos. A maioria das crianças nos dias atuais, não demonstram
prazer em ler, é preciso resgatarmos esse interesse pela leitura, pois ela nos proporciona
muitos conhecimentos. O livro ainda é e sempre será nossa maior fonte de conhecimento.
2 Desenvolvimento
A concepção de infância que temos nos dias atuais é completamente diferente da
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concepção de infância do século XVII, na realidade, neste século desconhecia-se a infância,
“a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representa-la. É difícil crer que essa
ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não
houvesse lugar para a infância nesse mundo” (ÁRIES, 1978, p.50). Na atualidade há uma
grande preocupação com a qualidade da infância de nossas crianças, com a sua formação e
desenvolvimento, cuidamos dos pequenos de forma que essa fase possa ser bem aproveitada.
Possibilitando assim, a formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, e a
leitura é um dos caminhos para alcançarmos esses objetivos.
A escola não é a única responsável pela formação de leitores, pois essa
responsabilidade é também da família, mas temos conhecimento de que a maioria das crianças
não têm acesso á livros fora do ambiente escolar, por vários motivos, sejam econômicos ou
por fala de interesse da família. Diante dessas circunstâncias a escola passa a ser o único lugar
onde a crianças tem acesso a esse material indispensável para sua formação.
O autor Richard Bamberger (1975, p.9) afirma que:
Todas as autoridades do Estado, da comunidade e da escola, todos os
professores, pais e pedagogos precisam estar seriamente convencidos da importância
da leitura e dos livros para a vida individual, social e cultural, se quiserem contribuir
para melhorar a situação. Essa mesma convicção deve ser então transmitida aos que
estão aprendendo a ler de modo apropriado á fase do seu desenvolvimento.

Diante dessa afirmação, reforçamos que como professores, temos uma grande
responsabilidade no que diz respeito á formação de verdadeiros leitores, sabemos que a
educação e a formação de leitores engajados no processo de formação, não é tarefa fácil, mas
com práticas educativas inovadoras, compromisso e um pouco de criatividade, conseguiremos
formar grandes leitores. Podemos começar essa transformação com os pequenos, ainda na
educação infantil, apresentando livros de boa qualidade, proporcionando momentos de leitura
de forma prazerosa, despertando o gosto e o prazer em ouvir histórias desde cedo.
O projeto desenvolvido com crianças na faixa etária de três anos de idade tem como
principais objetivos, formar pequenos leitores, despertando o gosto e o prazer em ouvir
histórias. Para tornar esses momentos de grandes aprendizagens e imaginação, nos
preocupamos em escolher bons livros, que contenham gravuras, muitas cores e uma história
que nos possibilite viajar. Os espaços em que essas histórias vão ser contadas também são
pensados e organizados para tornar esses momentos incríveis.
A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito
entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, tomamos a
experiência do narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa
experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os
contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos e as emoções
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transcendem a ficção e se materializam na vida real. (RODRIGUES, 2005, p. 4).

A contação de histórias é uma atividade fundamental, pois através da história
conseguimos transmitir valores e construir conhecimentos, a forma como se conta a história é
decisiva no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
Tendo conhecimento disso, o projeto histórias na educação infantil: a magia de contar
e encantar foi desenvolvido da seguinte forma, iniciamos com o livro dos clássicos infantis,
Os três porquinhos, fizemos uma roda de história no pátio da escola, contamos a história para
as crianças, durante a história íamos mudando nossa entonação de voz, fazendo caras e bocas,
suspense, tudo para que esse momento fosse realmente significativo para as crianças. Após a
história, fizemos uma proposta para os pequenos, que tal construirmos um painel para
representar a história ouvida? Todos concordaram, e então iniciamos o processo de confecção
de um grande painel, com a participação de todas as crianças, fizemos as casinhas dos três
porquinhos, utilizando palitos de churrasco, pedaços de isopor, EVA, grama seca e cola
quente, colorimos os porquinhos e o lobo mau com lápis de cor, que foram impressos em
papel A4. Levamos três dias de aula para a confecção do painel, que ficou muito bonito,
fixamos o mesmo na parede do pátio da nossa escola, de forma que todos pudessem
visualizar. No dia seguinte quando os pais vieram trazer as crianças para a escola, eles
mesmos mostravam o painel para os pais dizendo que foram eles que tinham feito muito
felizes com o resultado. Colamos no painel as fotos tiradas das crianças durante o processo de
confecção do painel, registrando a participação dos pequenos.
Com a história O bolo de chocolate da autora Pilar Ramos, colocamos a mão na massa
literalmente, propomos ás crianças a experiência de preparar um delicioso bolo de chocolate,
como o da história, foi uma diversão só, as crianças fizeram a higiene das mãos, e como na
atividade anterior, todos puderam participar do processo, a historia nos proporcionou trabalhar
com os cinco sentidos, audição, visão, tato, olfato e paladar. Ao final, tivemos um delicioso
bolo de chocolate feito pelas crianças, todos degustaram, a felicidade e satisfação estavam
estampadas no rosto de cada um. No dia seguinte quando os pais vieram trazer as crianças, os
pais argumentavam sobre o que as crianças tinham feito na escola, contando a euforia de
terem feito um bolo de chocolate igual ao da história. Com outra história chamada: Uma noite
misteriosa da autora Minéia Pacheco tivemos a oportunidade de recriar a história preparando
uma deliciosa pizza, pois tinha pizza na história. As crianças foram devidamente vestidas de
pizzaiolos, com toucas e aventais, e lá fomos nós para mais uma aventura, preparar a pizza da
história. As crianças também participaram de todo o processo de preparo, desde a massa, sim,
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fizemos a massa da pizza também, levamos para o forno da cozinha da escola, e depois cada
criança recheou a sua de acordo com suas preferências. E o resultado não podia ser diferente,
uma grande festa, as crianças se sentiram orgulhosas da deliciosa pizza que prepararam.
Registramos todos os momentos durante o preparo.
Trabalhamos a história Menina bonita do laço de fita da autora Ana Maria Machado
em forma de teatro, a professora se transformou na menina bonita do laço de fita e encantou
as crianças. Outra história que fez parte do nosso projeto foi: O leão e o Rato da editora
Saraiva, para contar essa histórias usamos como recursos, fantoche de ratinho, saco de pão e
EVA para fazermos o fantoche do leão e criamos o cenário de uma floresta com alguns
animais que faziam parte da história.
3 Conclusão
O projeto desenvolvido alcançou os objetivos propostos, as crianças adoravam ouvir
histórias, participavam com muito entusiasmo de todas as atividades propostas, se
concentravam, demonstravam muito prazer em realiza-las. Tivemos vários momentos durante
o ano, que proporcionavam as crianças imaginar e viajar pelo mundo da fantasia.
Todos os dias tinha que ter uma história, nem que fosse uma história contada com uma
simples entonação diferenciada de voz da professora, as crianças pediam para ouvir histórias,
e isso é muito gratificante, despertar o interesse real dos pequenos pelas histórias. Os pais
relatavam, que quando chegavam em casa as crianças contavam para eles a história que
ouviram na escola, em outros relatos dos próprios pais, as crianças pediam para os irmãos, os
avós, o pais se sentarem em círculo, para a criança contar a história, pegavam o livro e
imitavam a professora durante a contação, até fazendo shiu! para que fizessem silêncio, caso
alguém conversasse. E antes de iniciar a história cantavam uma música, chamando a história,
como fazia a professora.
Na sala também proporcionávamos as crianças um momento para os pequenos contar
uma história para os colegas, fazendo uma leitura das imagens do livro, uma vez que ainda
não se apoderaram da linguagem escrita. O livro passou a ser parte do dia a dia das nossas
crianças.
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Resumo:
A elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs), pelas unidades escolares, têm suscitado dúvidas e
discussões ao longo do tempo. Dúvidas essas, que se potencializaram com a vigência da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC/2017) e, a implementação do Documento de Referência Curricular do estado de Mato Grosso
(DRC/2018). Nesse contexto, o Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica CEFAPRO – Sinop/MT, no intuito de subsidiar as escolas da rede pública estadual e municipal de Sorriso e
Itanhangá, realizou intervenção pedagógica com o objetivo de subsidiar teórica e metodologicamente as escolas
na elaboração do projeto, utilizando-se da abordagem teórica dialogada e expositiva sobre a relevância desse
documento. A coleta de dados se deu por meio de observações, narrativas e formulários. Identificou-se
resultados extremamente significativos, visto as escolas terem voltados o olhar para seus próprios PPPs,
perceber a necessidade de adequações dos mesmos, e, apontarem outras demandas interventivas. Posteriormente,
observamos (via digital), as primeiras imersões em seus documentos as quais apresentam algumas características
de mudança.
Palavras -Chave: Formação Continuada. Intervenção Pedagógica. PPP. Reestruturação.

1 Introdução

O presente relato de experiência traz reflexões acerca da formação continuada sobre a
Ressignificação/reestruturação dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das Escolas
Estaduais e municipais dos subpolos de Assessorias Pedagógicas de Sorriso e Itanhangá/MT,
atendidas pelo Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica CEFAPRO – Sinop/MT, por meio do Termo de Cooperação Técnica (DRC/MT49) firmado
entre SEDUC e SMECs dos municípios em Mato Grosso.
A ação de ressignificação dos PPPs surgiu em virtude da necessidade de
reestruturação dos documentos das escolas estaduais, conforme Orientativo PPP
2019/SEDUC/MT, que orienta sobre a necessidade de adequação dos mesmos à luz da
Base Nacional Comum Curricular – (BNCC), homologada em 2017, e, da implementação
dos Documentos Curriculares de Referência - Mato Grosso, (DRC-MT), em 2018. A ação
se deu com o objetivo de subsidiar a formação continuada das equipes gestoras, professores
49

DRC/MT: Documento de Referência Curricular de Mato Grosso - Caderno de Concepções. 2018, p. 106,
aponta “Para o quinto eixo, regime de colaboração, as recomendações relativas à formação continuada de
professores consistem em considerar, segundo o GT: a necessidade de se institucionalizar o Regime de
Colaboração para as políticas de formação continuada, via elaboração e efetivação do Termo de Cooperação
Técnica entre Estados e Municípios, contemplando aspectos como: responsabilidades, modelo de
operacionalização, financiamento e sistemática conjunta de monitoramento e avaliação”.
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e demais profissionais da educação, quanto à ressignificação/reestruturação do Projeto
Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares da rede estadual e municipal de
educação, nos municípios de Sorriso e Itanhangá/MT.
O trabalho ora relatado foi desenvolvido nos subpolos dos municípios de Itanhangá e
Sorriso e ocorreu nos dias: 26 e 27 de Março de 2019 e se estendeu por dois dias,
computando uma carga horária presencial de 16 horas de formação. No primeiro dia, após a
abertura do evento utilizamos a abordagem dialogada e expositiva sobre a relevância do
Projeto Político Pedagógico para as instituições de ensino, sua importância e as implicações
desta reformulação no trabalho dos professores e no processo de ensino e de aprendizagem
dos estudantes.
Após esta abordagem com enfoque teórico, desenvolvemos com as equipes gestoras
das escolas estaduais e representantes das Secretarias Municipais de Educação uma
proposta de atividade prática, por meio de uma oficina em que realizaram a análise de um
PPP fictício para visualização das inconsistências nele descritas. Também desenvolvemos
uma abordagem teórica sobre o Marco Situacional, e dos itens que o compõe. Em seguida,
foi proposta a realização da análise deste marco no PPP por unidade escolar para que cada
equipe gestora pudesse observar, confirmar ou refutar os dados relatados neste marco.
No período vespertino, em continuidade ao desenvolvimento da formação,
apresentamos exemplos de dados que pudessem compor os diagnósticos das instituições de
ensino, como: dados de proficiência, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica,
(IDEB/2017), Atas de resultados finais, avaliações externas e internas, entre outros. Como
atividade prática propusemos uma atividade complementar disponibilizada pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), para reflexão e verificação de questões inerentes
à qualidade da educação nas escolas, em 2019. Na continuidade, entregamos os boletins
avaliativos (2018), disponibilizados pelo Núcleo de Avaliação da Educação Básica
(NAEB/MT), no intuito de que as equipes gestoras percebessem diante dos dados os
progressos, potencialidades e fragilidades apresentadas na unidade escolar.
No segundo dia, passamos a trabalhar de forma dialogada e expositiva sobre o Marco
Conceitual, com a apresentação de conceitos sobre: educação, filosofia da educação, teorias
de aprendizagem, ciclo de formação humana, metodologias, avaliação, registros e outros,
pertinentes a este Marco. Ao término, foi entregue um instrumento analítico para que os
participantes verificassem os itens necessários ao Marco Conceitual, que a escola já tinha
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fundamentado no PPP anterior, a necessidade ou não de adequação ou inserção de
fundamentação teórica.
Na continuidade, iniciamos as discussões teórico-conceituais e práticas sobre o
Marco Operatório. Após, abordamos o Plano de Ação: Bianual e Anual. Posteriormente,
disponibilizamos uma atividade prática, relacionada ao Marco e aos planos de ação
anteriormente mencionados. Por fim, os participantes avaliaram a formação realizada, por
meio de instrumento escrito, apontando aspectos positivos, negativos e sugestões para as
próximas ações

2 Desenvolvimento

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB/9.394/1996) em seu Artigo
3º, regulamenta que o ensino será ministrado com base nos princípios da Gestão
Democrática nas escolas públicas (Princípio VIII), e aponta o Projeto Político Pedagógico (PPP) como um instrumento capaz de mudanças significativas no âmbito escolar,
Da Proposta Pedagógica e do Currículo: Art. 6º As propostas pedagógicas das
instituições ou redes escolares, para desenvolvimento dos currículos de seus
cursos, devem ser elaboradas com efetiva participação de seus docentes, os quais
devem definir seus planos de trabalho coerentemente com as respectivas
propostas pedagógicas, nos termos dos artigos 12 e 13 da LDB (PARECER
CNE/CP 15/2017 APUD NOTA TÉCNICA SEDUC/MT 01, 2019, p. 02).

Estando a reelaboração desta Proposta Pedagógica sob a responsabilidade técnica e
política de todo corpo docente da escola, e demais profissionais da educação que nela
atuam, constituindo-se um instrumento político de toda a comunidade educativa.
Entendido como a proposta pedagógica maior da instituição, o PPP, é sistematizado
por um processo de planejamento coletivo e participativo, que se aperfeiçoa, objetiva na
caminhada, e, define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar, a partir de
um posicionamento quanto a sua intencionalidade e de uma leitura da realidade.
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Sendo o PPP, também um documento de construção sócio política, com o advento da
homologação e implementação da Base Nacional Comum Curricular - (BNCC/2017), nas
Etapas: Educação Infantil e Ensino Fundamental de 09 anos no Brasil, houve a necessidade
de reelaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos das instituições de ensino.
Na Nota Técnica de 12 de Abril de 2019, a SEDUC/MT orientou que as Escolas
Estaduais de Mato Grosso, reestruturassem seus PPPs com base na Portaria 810/2018 sobre
o DRC/MT que assegurava:
Art. 2º. Este Documento de Referência Curricular para Mato Grosso citado neste
caput destina-se a orientar as Unidades de Ensino na implementação do Projeto
Político Pedagógico das instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental,
públicas e privadas, que integram o sistema de ensino do Estado de Mato Grosso
(NOTA TÉCNICA SEDUC/MT 01, 2019, p. 02)

Nessa perspectiva, conforme estabelece o Orientativo - PPP/2019, encaminhado pela
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT), às escolas para a
reestruturação do documento referido, o ponto de partida deve se dar a partir do diagnóstico
escolar. Diagnóstico esse que, segundo (VASCONCELLOS, 1995, p. 85), “não é
simplesmente um retrato da realidade ou um mero levantar dificuldades; antes de tudo é um
confronto entre a situação que vivemos e a situação que desejamos viver”, e, que nos
remete a reflexão sobre o que podemos e/ou devemos fazer para alcançarmos o objetivo
desejado.
Todavia, o PPP não limita-se apenas ao diagnóstico. O documento apresenta outras
importantes dimensões, como o Marco Situacional, conforme aponta Vasconcellos (2010),
é o momento de situar, de dar todo o pano de fundo ao PPP, são os elementos estruturais
que condicionam a instituição e seus agentes. Já o Marco Conceitual, que pode ser
entendido como o conjunto de conceitos e concepções que a escola adota como „ideais‟ em
relação: à educação, sociedade, trabalho, cultura, currículo, educação inclusiva,
diversidade, avaliação, metodologias, dentre outros. Por fim, o Marco operatório, com base
em Gandin (1998), é a operacionalização do PPP, o como ele acontece na prática.
Além desses importantes marcos, a composição atual do PPP prevê a elaboração de
um plano de ação Bianual e Anual, aqui concebidos como um planejamento, um delinear
das ações financiáveis e não financiáveis desenvolvidas nas escolas.
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Embora a construção do PPP seja amplamente difundida no meio educacional, de
conhecimento da maioria das equipes gestoras, docentes e

demais profissionais da

educação, a reestruturação do projeto originou dúvidas sobre: como realizar o diagnóstico;
quais informações e dados devem ser inseridos em cada uma das dimensões e tópicos que
formam os marcos estruturantes do documento, de modo a atender satisfatoriamente às
reais necessidades da das unidades escolares, as orientações da Secretaria de Educação e
exigências do Conselho Estadual de Educação, estabelecidas em virtude da implementação
das novas políticas públicas no estado de MT.
Em cumprimento a Portaria 777/2018/GS/SEDUC/MT que dispõe sobre a
reestruturação do PPP, a Nota Técnica 01/2019 destaca como função ao CEFAPRO:
“Realizar formação/suporte teórico junto às unidades escolares na (re)elaboração do PPP e
em especial do Marco Conceitual” (NOTA TÉCNICA SEDUC/MT 01, 2019, p. 04).
Diante da determinação acima apresentada e das necessidades apresentadas pelas
escolas, a equipe de formadores do

CEFAPRO de Sinop, elaborou

um plano de

Intervenção Pedagógica, com base nos pressupostos teóricos de (DAMIANI, 2014, p.02)
de que “as intervenções em Educação, em especial as relacionadas ao processo de
ensino/aprendizagem, apresentam potencial para, simultaneamente, propor novas práticas
pedagógicas (ou aprimorar as já existentes), produzindo conhecimento teórico nelas
baseado”, para por meio da formação continuada subsidiar às escolas e suprir as demandas
formativas apresentadas.

3 Considerações finais e/ou conclusões

Os resultados foram extremamente significativos no sentido de que as Escolas
puderam voltar o olhar aos seus Documentos do PPP e perceber a necessidade de adequações
a partir do DRC/MT e BNCC. Apontaram novas demandas formativas para entender a
Intervenção apresentada no documento, intervenções pedagógicas específicas ou pontuais,
além de formas de atendimento aos alunos com necessidade de superação dos desafios de
aprendizagem.
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Observamos posteriormente via sistema, que as escolas realizaram as primeiras
imersões em seus documentos e conseguiram realizar algumas mudanças, e que também
necessitamos mais acompanhamentos e posteriores orientações, que nos foram designadas
para o segundo semestre de 2019.
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Resumo: O presente trabalho consiste em apresentar as contribuições da formação com os profissionais
ingressantes no concurso do Estado de Mato Grosso de 2018 desenvolvida pelo Centro de formação e
atualização dos profissionais da educação básica (Cefapro) em parceria com a Universidade Federal de Mato
Grosso, Câmpus Rondonópolis e Assessoria Pedagógica de Primavera do Leste/MT. Para este relato,
apresenta-se as impressões narradas por dois docentes participantes. Os autores que serviram de referências
foram: Garcia (1995), Gabardo e Hobold (2011) Huberman (2013), Imbernón (2009), Luckesi (2005), Nono
(2011), Perrenoud ( 2002), Tardif (2014). Tem como objetivo analisar como a formação contribuiu na
construção de processos reflexivos-formativos que possibilitam o desenvolvimento profissional a partir das
temáticas estudadas ao longo da formação. A pesquisa se pauta na abordagem qualitativa e para isso utilizamos
a narrativa como instrumento de coleta de dados e reflexão, considerando o enfoque particular desta pesquisa.
Entende-se que a narrativa se apresenta como um valioso instrumento de contribuição neste processo formativo
e investigativo com o intuito de compreender a reflexão dos professores participantes. Neste sentido,
evidenciou que os profissionais neste processo formativo constituíram aprendizagens/experienciais
significativas que nortearão suas práticas pedagógicas e burocráticas no decorrer de sua profissão.
Palavras-chave: Formação. Contribuições. Narrativas.

1 Introdução
Na proposta de colaborar com a formação dos profissionais ingressantes no concurso
do Estado de Mato Grosso de 2018, o presente projeto de formação para profissionais
ingressantes na rede estadual de ensino de Mato Grosso, efetivados em 2018, foi elaborado
mediante diálogo com a Assessoria Pedagógica, gestores/representantes das escolas estaduais,
professores formadores do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação
Básica de Mato Grosso (Cefapro) de Primavera do Leste.
A ação formativa teve início em agosto de 2018, com término em outubro, com carga
horário de três horas e meia para cada dia de formação, ofertado nos três turnos: matutino,
vespertino e noturno, de acordo com a disponibilidade dos participantes inscritos. Desta
forma, este projeto decorreu da necessidade dos profissionais ingressantes e iniciantes na
profissão, a maioria oriundos de outros estados, tomarem conhecimento dos temas: legislação
educacional, dos sistemas de controle e avaliação, das políticas educacionais, sobre formação
continuada adotadas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso e da reflexão de ser um
professor iniciante.
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Estes profissionais que ingressaram na rede, uns com mais experiências e outros
iniciantes, apresentam desafios que são postos no ambiente escolar, como por exemplo:
encarar uma sala de aula, utilização do sistema de avaliação e até mesmo como lidar neste
período com um ambiente de trabalho novo. Huberman (2013, p. 39) apresenta este período
de início, como uma “fase inicial da carreira docente a qual é marcada pela sobrevivência e a
descoberta”, para o autor, “o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por estar,
finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o seu
programa). ”
Neste sentido, o profissional, vai no ambiente escolar, se desenvolvendo, adquirindo
responsabilidades e experiências. Para Tardif (2014, p. 82), “as bases dos saberes
profissionais parecem construir-se no início da carreira, entre os três e cinco primeiros anos de
trabalho”.
Por assim compreendido, foi percebido a necessidade da realização desta formação, no
intuito de colaborar com o conhecimento destes profissionais e fomentar as discussões sobre
estar em início de um processo educativo novo para muitos.
2 Professor iniciante
O professor iniciante, considerado neste trabalho com até cinco anos de carreira
docente, se depara com muitas indagações e desafios, e neste contexto vai se constituindo
docente. Para Huberman (1993), o professor apresenta fases na carreira e para o iniciante, o
autor representa Entrada na Carreira, ou seja, é uma fase em que o iniciante de depara com
muitas realidades não vividas por ele.
É um período marcado por muitas realidades e que acompanharão pela carreira
docente, às quais vão colaborando para constituir-se docente. Estes momentos perpassam por
vários fatores, como pessoal, social, profissional, e para se fortalecer, é necessário que se
mantenha confiante em seus propósitos.
Sabe-se que a realidade da escola o desafia a tomar decisões e que sozinho o iniciante
poderá apresentar muitas limitações e somente com o apoio do coordenador, do colega de
trabalho e dos que o rodeiam, poderá superá-los. Marcelo Garcia (1999), apresenta esta fase
como uma transição de ser estudante a docente e ainda apresenta como uma fase de
aprendizagens intensivas.
Diante das limitações apresentas, todos do ambiente de trabalho precisam
compreender este profissional e colaborar com suas indagações, principalmente os gestores da
escola, que são os que o acolhe inicialmente na instituição. Para Perrenoud (2002), o iniciante
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na carreira docente muitas vezes se sente sozinho e sem acolhimento por parte dos colegas.
Essa realidade manifestada pelo professor iniciante, o desafia para se manter na profissão e ao
mesmo tempo se fortalecer como docente.
Nono (2011), apresenta além dos citados, alguns elementos que se estabelecem nas
relações do professor iniciante, como confronto com as exigências da prática e a formação
inicial recebida e o qual não é suficiente para encarar os desafios postos neste início.
Muitas vezes o professor iniciante reage com argumentos arraigados da formação
inicial, porém só a teoria não é suficiente para encarar acontecimentos em sala de aula, como
a indisciplina, dificuldade em desenvolver certas metodologias, mudanças de turma e outros.
Ainda para Nono (2011, p. 19), os primeiros anos da profissão “são decisivos na estruturação
da prática profissional” e portanto, podem ser amenizados diante de fatores como: o
acolhimento dos colegas, apoio dos gestores, trocas de experiências e formação continuada.
A formação continuada a que apresentamos neste relato, é um projeto de formação a
qual os professores, sejam iniciantes, experientes, participam em horário computado na hora
atividade, acompanhado e orientado pelo Centro de Formação e Atualização dos Profissionais
da Educação Básica de Mato Grosso (Cefapro).
Com a implantação do centro de formação a partir de 1997, é desenvolvido

a

formação continuada na escola, hoje com o nome: Formação continuada da/na escola, e
entendida “como um continuum de desenvolvimento ao longo de toda a vida, que tem início
com uma sólida formação inicial”. (MATO GROSSO, 2010, p. 12).
Além da formação da/na escola, também é oferecido formações por área do
conhecimento e/ou disciplina, para grupos de profissionais como este que apresentaremos
neste relato, sobre o professor ingressante e iniciante no concurso de 2017.
3 Relatos de experiências dos professores participantes

Para compreender os relatos dos professores ingressantes, utilizamos as narrativas
como instrumento de coleta de dados para colaborar na compreensão do que a formação
contribuiu para suas práticas pedagógicas e para seu desenvolvimento profissional. Estas
narrativas foram escritas pelos professores no momento da formação, como uma atividade
contínua e processual, contribuindo para o desenvolvimento e reflexão do profissional que se
insere na rede estadual de ensino. Pautada em Luckesi (2005) a avaliação representa um
elemento de grande relevância para o processo de reflexão e ação, contribuindo para a
realização de um diagnóstico reflexivo/analítico.
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Para preservar a identidade dos participantes serão denominados aqui de Profº 1,
docente na rede estadual de Mato Grosso com um ano de carreira e Profº 2, docente na rede
estadual com cinco anos de carreira.

Prof. 1
A Formação Continuada em sua dimensão torna-se um instrumento
fundamental que propicia, aos professores, condições para acompanhar
mudanças, atualizar seus conhecimentos, situar-se na profissão e transformar
sua prática. Neste sentido, é capaz de contribuir para o aperfeiçoamento do
trabalho docente, fortalecendo vínculos entre os professores e os saberes
científico-pedagógicos. Também, favorece a criação de novos cenários para
aquisição de conhecimentos que conduzam docentes e discentes em direção
a práticas pedagógicas capazes de ressignificar a aprendizagem e habilitar os
estudantes a elaborar e desenvolver projetos que redimensionarão sua
escolaridade e seu papel na sociedade. Partindo desse pressuposto que
Gabardo e Hobold (2011, p 01) contribuem quando dizem que “[...] início da
docência...é uma etapa de tensões e aprendizagens intensas... onde adquirem
conhecimento profissional que possibilitam a sua sobrevivência na
profissão... período marcado por sentimentos contraditórios que desafiam
cotidianamente o professor e sua prática docente. ” Nesta perspectiva que a
formação aqui apresentada possibilitou abarcar conhecimentos e
aprendizados que nortearão nossas práticas vindouras. A participação no
presente curso de formação proporcionou conhecimentos, práticas e
vivências que favoreceram a integração ao novo ambiente de trabalho. No
início da profissão nos deparamos com dilemas e desafios que permeiam a
nossa prática educativa e que em alguns momentos sentimos receio das
múltiplas diversidades existentes nesse processo, neste sentido que as
contribuições do curso de formação foram muito além de conhecimentos
teóricos, mas possibilitou vivencias práticas em torno das questões
educacionais que emergem em nosso cotidiano. Os diálogos sobre: os
saberes docentes no início da profissão, as concepções de ensino do Estado
de Mato Grosso bem como a legislação que o compõe, discussões teóricas e
práticas com os docentes sobre o planejamento e os objetivos de
aprendizagem do SigEduca para o Ensino Fundamental, as concepções de
Formação Continuada dos profissionais da Educação de Mato Grosso,
algumas concepções de planejamento e vivencias práticas foram
fundamentais no início da carreira em virtude dos conhecimentos que se
fazem necessários nas práticas pedagógicas e burocráticas do sistema de
ensino do estado de Mato Grosso. Durante o período da formação foi
possível conhecer, ampliar os conhecimentos concernentes as temáticas
fundamentais no cotidiano dos profissionais da educação e que conceberá
um caminho que contribuirá para minimizar as dificuldades encontradas
neste início de profissão. Através das metodologias utilizadas pelos
formadores do Cefapro e com a participação da Professora Drª Simone
Albuquerque da Rocha UFMT que possibilitou momentos de discussões em
torno da formação continuada e dos professores iniciantes, foi possível
dialogar, trocar experiências, construir juntos metodologias que contribuirão
para o desenvolvimento de uma prática educativa que valoriza os sujeitos
que nela estão inseridas. Assim foi valorosamente importante a presente
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formação pois possibilitou que estes profissionais pudessem vislumbrar uma
jornada de muitos desafios, mas que com os mecanismos de suporte poderão
superar as entranhas dificuldades existentes no percurso profissional.
(Professor 1, narrativa – junho de 2019)

Profa 2
A formação continuada tem um grande impacto na prática docente, uma vez
que estamos inseridos em um contexto social no qual surgem novas
demandas, além de existir diferentes políticas educacionais no contexto
nacional, proporcionando assim uma eficácia na práxis do profissional em
educação. Segundo Garcia (1995, p.137), a formação continuada refere-se
ao “desenvolvimento profissional dos professores”, que valoriza “o caráter
contextual, organizacional e orientado para a mudança”.
Ao ingressar
no concurso público do Estado de Mato Grosso já trazia comigo a
experiência da docência há 05 (cinco) anos, graduada em Geografia e
Pedagogia havia transitado pelas duas áreas como contratada. Vindo de outro
estado no qual é adotado o modelo de ensino seriado, estaria agora à frente
de um novo modelo de ensino o ciclado. Assim, como eu muitos outros
colegas são advindos de outros estados, por isto faço a primeira ressalva
sobre o importante olhar que foi direcionado para a necessidade desta
formação buscando atender as peculiaridades deste concurso. A segunda
ressalva, foi como iniciou-se a formação com a presença da Professora Drª
Simone Albuquerque da Rocha (UFMT) proporcionando um contato direto
com uma pesquisadora sobre a temática dos professores iniciantes, situando
todos nós diante desta nova jornada. A partir deste momento, já comecei a
me interessar pela temática na qual tenho desenvolvido alguns artigos e
aprofundar nas leituras sobre o assunto. A terceira ressalva dá-se sobre o
próprio sistema SIGEDUCA, foi momento importante para tirar e esclarecer
dúvidas com relação ao uso deste, tendo em vista que a maioria dos
professores já haviam iniciado na prática o uso do sistema. Neste momento
pude perceber como se dá a avaliação no sistema ciclado, contribuindo assim
para desempenhar na prática uma avaliação segura e pautada nos princípios
deste modelo. A quarta ressalva faço a partir da explanação sobre a
Legislação da Rede de Ensino Estadual de Mato Grosso, mas uma vez
reforço aqui este importante tema tendo em vista a grande quantidade de
novos profissionais vindo de outros estados, contribuindo de maneira
esclarecedora, para que o novo profissional esteja preparado para este
período de iniciação (probatório) com mais tranquilidade e responsabilidade.
Por último e também uma das mais valiosas pautas foi o estudo sobre a
Concepção e processo de formação continuada da Rede de Ensino Estadual
de Mato Grosso. Trago comigo a realidade de um estado onde os
profissionais não possuem um olhar voltado à formação, bem como uma
política de plano de carreira estagnado. Por isso, considero dentro da nossa
profissionalização a formação continuada uma das mais importantes e foi
possível a partir deste curso conhecer o percurso histórico de luta da
categoria para que hoje tenhamos estas formações mediadas pelos Cefapros.
A formação dos professores ingressantes na rede estadual de educação de
Mato Grosso realizada pelo Cefapro de Primavera do Leste-MT, trouxe um
novo olhar sobre as nossas práxis, auxiliando-nos a compreender de uma
forma geral a nova dinâmica na qual estávamos inseridos. Possibilitando
assim, um melhor desempenho diante das novas demandas para que
pudéssemos executar com responsabilidade e eficiência nossas atividades
pedagógicas e formativas. (Professora 2, narrativa – junho de 2019).
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Diante destas narrativas, percebemos que os professores apresentam a importância da
formação para seu desenvolvimento profissional e aprimoramento das suas práticas
pedagógicas. Afirmam que a participação no curso de formação proporcionou conhecimentos,
práticas e vivências que favorecerão a integração ao novo ambiente de trabalho.
Os relatos deixam claro o quanto a formação colaborou para a sua constituição
docente, na aprendizagem, no fortalecimento da convivência e no conhecimento das políticas
públicas a qual estão se inserindo.
Os autores que nos respaldaram neste trabalho, Marcelo Garcia (1999), Tardif (2014),
Nono (2011), colaboram para compreendermos que o período de inserção docente, é um
momento de muitas incertezas e desafios, que podem ser amenizados com a colaboração dos
profissionais da escola e nos momentos de estudos e formação como este oferecido aos
ingressantes do concurso público estadual de Mato Grosso.

4 Considerações finais
A formação realizada com os docentes e profissionais da educação da rede estadual
de Primavera do Leste, proporcionou momentos de reflexão e relatos relevantes sobre os
temas abordados. Neste mesmo sentido, evidenciou que a formação possibilitou o
conhecimento das políticas públicas de Mato Grosso, como também um olhar às novas
demandas e desafios que vivenciarão na escola. A partir dos relatos, foi possível perceber a
oportunidade dos profissionais estarem em contato com pesquisadores da universidade e do
centro de formação, no sentido de compreender que ser iniciante é estar em constante
reflexão da prática pedagógica e dos saberes necessários para o exercício de suas respectivas
funções. A formação continuada contribuiu significativamente para que estes profissionais
advindos de outras localidades, pudessem compreender um novo processo educacional ao
qual estavam inseridos.
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REPERCUSSÕES DO TRIPÉ ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO NO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA - PIBID: perspectivas e realidades do subprojeto de Educação
Física no Estado do Maranhão.
Antonio Higor Gusmão dos Santos (PPGE/UFMA) – higor.gusmao@gmail.com
Raimundo Nonato Assunção Viana (PPGE/UFMT) - viana.raimundo@ufma.br
Resumo:
O presente artigo objetiva descrever quais as repercussões do tripé ensino, pesquisa e extensão no subprojeto do
PIBID de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Decorre de monografia defendida
como trabalho de conclusão de curso, originada de inquietações oriundas de vivências no Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na referida Universidade. Reflete-se sobre o tripé Ensino, Pesquisa e
Extensão de forma indissociável e necessária na construção dos conhecimentos das universidades e nas
formações de professores, por conseguinte acreditamos que o PIBID como programa de iniciação à docência
deva contemplar a essas instâncias de formação. A escolha metodológica constou de pesquisa documental por
onde buscamos as resoluções que sustentaram o projeto e os relatórios do subprojeto de Educação Física, que se
constituíram no principal foco de análise, buscando se realizar as interfaces necessárias com as resoluções
vigentes. O texto é estruturado apresentando a conceituação sobre ensino, pesquisa e extensão, em seguida como
se configurou o subprojeto de Educação Física. Constatou-se que em nível nacional existe uma produção, em
nível regional e local a defesa de 7 monografias e 15 trabalhos em eventos científicos comprovando as
repercussões do tripé no subprojeto de Educação Física do Estado do Maranhão, e como o programa viabilizou a
extensão e diálogo entre a universidade e a escola, através dessas pesquisas apresentadas e ações de ensino que
possibilitaram novas intervenções metodológicas para os/as bolsistas do subprojeto.
Palavras-chave: PIBID. Tripé. Ensino. Pesquisa. Extensão.

1 Introdução
Atualmente pesquisadores/as tem dado bastante atenção às temáticas da formação
profissional, formação continuada e currículo, entretanto são temas que não se esgotam nas
suas discussões, pois ainda encontramos evidências de grandes fragilidades nos cursos de
licenciatura.
Algumas dificuldades na formação docente encontradas por Sawitzki, Rosa e Gama
(2016) são o distanciamento entre universidades e escolas, a ausência de formação
continuada, uma formação engendrada na teoria e (des)contextualizada da realidade escolar.
Pensando no perfil de um/a profissional mais capacitado/a é que em 2007 o Ministério
da Educação (MEC) por intermédio da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa
de Nível Superior (CAPES) lançou um edital de chamada pública para promover nas
Instituições Federais de Ensino Superior e Centros Federais de Educação Tecnológica o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) em todo território
brasileiro (BRASIL, 2007).
O programa tem como objetivo principal:
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[...]
inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de
ensino-aprendizagem.
[...] (BRASIL, p.2, 2018)

Afinal de conta, a escola ainda é conforme Lima, Cyrino e Souza Neto (2016, p.22) “o
lugar de aprendizagem da profissão, onde o professor institui seus saberes, competências e
experiências”, bem como local que prepara o profissional para futuras atuações na Educação
Básica.
Segundo informações oficiais no site da Capes, no ano de 2015 o programa contava
com 90 mil bolsistas atuando no PIBID, entre essas bolsas encontraremos a de Coordenador/a
Institucional, e de Coordenador/a de área que são ocupados por professores/as com vínculos
nas instituições executoras do programa, temos a bolsa do/as Supervisor/a que é recebida
pelo/as professor/a formado/a em licenciatura com vínculo a escola onde o programa funciona
e responsável por supervisionar as atividades dos/as bolsistas de iniciação à docência essa
que é preenchida por graduandos/as de licenciatura com vínculo nas instituições executoras
(CAPES, 2015).
Ressaltamos que o PIBID em seus documentos oficiais50 não fazem nenhuma menção
clara sobre suas ações relacionadas ao tripé ensino, pesquisa e extensão, contudo na portaria
nº 096, de 18 de julho de 2013 que aprovou o regulamento do PIBID, aconselhou-se que o
projeto institucional do PIBID estivesse vinculado a pró-reitora de ensino da instituição
promotora.
Consideramos dessa forma que o PIBID em sua essência é uma atividade de extensão
com interface no ensino, onde sua principal característica é o diálogo entre a universidade e a
escola com vista em ações transformadoras, e na Universidade Federal do Maranhão
(UFMA)51 ela está localizada na Pró-reitora de Ensino.
A UFMA iniciou suas atividades no programa a partir de 2009, contudo o subprojeto do
curso de licenciatura em Educação Física (PIBID/EDF/UFMA) desenvolvido pelo
Departamento de Educação Física da UFMA, só começou a integrar o programa no ano de
2012.

50

Utilizamos a definição de Marconi e Lakatos (2010) sobre documentos oficias: leis, ofícios, editais, relatórios,
portarias.
51
Universidade Lócus do subprojeto de Educação Física analisado por este trabalho.
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No subprojeto do PIBID de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão
(PIBID/EDF/UFMA) encontramos elementos que nos instigam a pensar que o mesmo tem
uma interface na pesquisa, pois em seus objetivos existe a intenção de incentivar os/as
discentes na docência, além do mais o documento salientou que a partir das práticas presentes
na escola o/a bolsista deveria conseguir compreender e transformar em objetos de estudos
estas práticas, fazendo a investigação em coletividade com o/a professor/a supervisor/a, já que
esperava-se como resultado das ações do subprojeto despertar nos/as professores/as da rede de
ensino a habilidade da pesquisa (UFMA, 2011).
O subprojeto PIBID/EDF/UFMA elencou como seus objetivos: a) incentivar os
discentes nas diversas abordagens metodológicas da área; b) a valorização do magistério e a
imersão das práticas da cultura corporal com a intenção de investigação da realidade escolas e
suas intenções (Idem, Ibidem).
O subprojeto PIBID/EDF/UFMA no ano de 2018 completou seis anos em exercício e
durante os anos de atuação tiveram mudanças de professores/as supervisores/as,
coordenadores/as de área e de bolsista de iniciação à docência.
Para Francilene Brito da Silva “só se faz ciência partindo da experiência que mais nos
incomoda” (informação verbal)52 e salientando que enquanto bolsistas do PIBID em quatro
anos vivenciando todas as possibilidades que o programa tem a oferecer, levanto as seguintes
problemáticas: O PIBID da UFMA tem se preocupado com a questão da relação entre
pesquisa, ensino e extensão em suas ações? quais as ações do PIBID contribuíram para a
inter-relação entre extensão, ensino e pesquisa? O subprojeto PIBID/EDF/UFMA tem
conseguido executar através do tripé ensino-pesquisa-extensão as ações conforme o proposto
em seu projeto? São questionamentos que esta pesquisa se propõe a verificar.
Está mais que consolidada a importância do PIBID na formação docente, Alves, Ramos
e Souza Júnior (2015, p. 23) confirmam que o programa “possibilita o contato e vivência com
diferentes situações dos cotidianos escolar”, da mesma maneira Sawitzki, Rosa e Gama (2016,
p. 20) relatam que “os projetos desenvolvidos dentro dos PIBID pelo Brasil afora permitem
conhecer melhor tais aspectos [da realidade do contexto escolar] e problematizara-los dentro
dessas relações que são dinâmicas, imprevisíveis, complexos e porque não dizer caóticas.”.
Alviano Junior e Colpas dão continuidade ao pensamento salientado que o:

52

Palavras proferidas na Conferência de Abertura do II Encontro Maranhense sobre Gênero, Educação e
Sexualidade (EMGES), em março de 2018.
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Programa exerce uma significativa influência nos cursos de formação de professores
e na sociedade civil desde 2007 e merece ser compreendido no conjunto de sua
complexidade, bem como nas contribuições que oferece para o atualíssimo debate
em torno da formação inicial de professores de uma forma geral. (ALVIANO
JUNIOR E COLPAS, 2017, p. 7).

A partir das reflexões supracitadas, a presente pesquisa teve como objetivo geral
descrever as repercussões do tripé ensino-pesquisa-extensão no subprojeto do PIBID de
Educação Física no Estado do Maranhão, e como objetivos específicos a)analisar os
documentos oficiais do PIBID, a fim de encontrar sua definição e ações no tripé ensino,
pesquisa e extensão; b) analisar os projetos institucionais da UFMA, o projetos e os relatórios
do subprojeto PIBID/EDF/UFMA, com o intuito de verificar se o proposto no projeto foi
cumprido no decorrer do programa; c) analisar as participações e apresentações em evento
científicos, publicações em periódicos relacionadas ao subprojeto PIBID/EDF/UFMA, para
verificar a produção dos integrantes do projeto e; d) descrever as ações realizadas de ensino,
pesquisa e extensão pelo subprojeto PIBID/EDF/UFMA nesses seis anos de exercício.

2 Percurso Metodológico
Nossa investigação foi feita através de uma pesquisa documental, que Marconi e
Lakatos (2010, p.48) definem como “a fonte de coleta de dados que está restrita a
documentos, escritos ou não” e reiteram que “estas podem ser recolhidas no momento em que
o fato ou fenômeno ocorre, ou depois.” (Idem, Ibidem, p.48), e que nesta pesquisa se
caracterizou no quantitativo de analisar todas as portarias, leis e decretos sobre o programa em
nível nacional, depois leitura nos projetos instiucionais da UFMA de 2009 e 2013, bem como
os projetos do subprojeto da UFMA de 2012, 2013, 2017 e os relatórios de 2012, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018.
Os dados foram coletados seguindo orientações de Bell (2008) onde realizamos uma
busca nos arquivos públicos da União, do Ministério da Educação e da CAPES com a
intenção de ter acesso aos documentos oficiais: editais, regulamentos, portarias, relátorios
sobre o PIBID, e em arquivos particulares com a finalidade de resgatar os registros do diário
de campo.
Inicialmente buscamos nas fontes secundárias, que para Bell (2008) são aquelas que já
tiveram uma análise feita por um/a pesquisador/a, e que em nossa pesquisa se sustenta nos
estudiosos/as e pesquisadores/as da temática do tripé ensino-pesquisa-extensão, bem como
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pesquisas que nos remetem ao programa em nível nacional, regional e local. Em seguida
procuramos os documentos de fontes primárias, que para Marconi e Lakatos (2010) são
aquelas em que não tiveram uma análise adequada dos documentos, que em nossa pesquisa
configurou-se como os documentos oficiais sobre o PIBID como os editais, regulamentos,
decretos de leis, relátorios, bem como o documento particular deste pesquisador, o diario de
campo do bolsista/pesquisador do PIBID/EDF/UFMA, elemento este que é obrigatório para
os/as bolsistas do programa.
A escolha por analisar não só os documentos oficias do PIBID supracitados, mais o
diario de campo do pesquisador, explica-se nas palavras de Pesavento (2012), onde a mesma
elucida que:
O historiador [em nosso caso, o pesquisador] se apoia em textos e imagens que ele
constrói como fontes, como traços portadores de significados para resolver os
problemas que se coloca para resolver. Mas é preciso ir de um texto a outro texto,
sair da fonte para mergulhar no referencial de contigência no qual se insere o objeto
do historiador. Do texto ao extratexto, esse procedimento pontecializa a
interpretação.” (PESAVENTO, 2012 p. 64).

Na ausência de informações nos documentos oficiais do PIBID, encontramos respostas
para estas conexões no diario de campo do pesquisador, que foi bolsista durante quatro anos
do referido programa.
Os documentos foram analisados na tentativa de entender o contexto da elaboração dos
documentos. Considerando a importância e relevância de compreender as complexas relações
que compõe o objeto de estudo dessa pesquisa, optamos pela pesquisa qualitativa, onde nos
preocupamos não apenas com o texto dos documentos, mas os contextos e subjetividades de
suas elaborações, pois buscamos “insights, em vez de percepções estatícas do mundo”(BELL,
2008 p.15).
Recolhemos evidências nas propostas do projeto Institucional da UFMA e do subprojeto
do curso de Educação Física sobre a existência do princípio indissociatível do ensino,
pesquisa e extensão, logo em seguida foi necessário uma análise nos relatórios anuais afim de
saber se o proposto houve êxito em suas realizações.
Essa análise foi baseada em críticas externas que para Bell (2008) tem a intenção de
confirmar se os docuemntos são autênticos e genuíno, e também nas críticas internas que foi
feita com rigorosidade para buscarmos evidências intencionais, no qual o autor tinha a
intenção de compartilhar e não-intencionais também, buscamos não só o que estar descrito
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nas linhas dos documentos, mas analisar toda sua subjetividade, levando em consideração o
contexto histórico de sua elaboração, publicação e dos acontecimentos descritos.
Para nos auxiliar no formato dessa análise utilizamos elementos na historiografía, pois
Pesavento (2012, p. 64) nos argumenta que devemos incorporar o papel de detetive e olhamos
“para os traços secundários, para os detalhes, para os elementos que, sob um olhar menos
arguto e perspicaz, passariam desapercebidos” e que como um crítico da arte devemos estar
atento ao segundo plano da obra de arte.
Após a aprovação do projeto pelo colegiado do curso de Educação Física apresentamos
o projeto a coordenação geral do PIBID na UFMA, pois solicitamos toda a documentação
referente ao subprojeto PIBID/EDF/UFMA para a devida análise.
Apresentamos a seguir os principais resultados encontrados.

3 Ensino – Pesquisa – Extensão
O ensino, pesquisa e extensão é um tripé necessário na construção do conhecimento, é o
meio de se alcançar os objetivos e a missão da Universidade na formação profissional de seus
discentes
As Universidades, segundo o decreto de lei 5.773/06 (BRASIL, 2006), têm o dever de
ofertar para o/a acadêmico/a o tripé ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável. É
através desse tripé que as Universidades atingem seus objetivos e suas missões por intermédio
da produção, sistematização e divulgação do conhecimento, não como um produto inacabado,
mas um conhecimento que tem a habilidade de se ressignificar.
A Universidade Federal do Maranhão (UFMA)53 tem trabalhado com o mesmo conceito
de extensão que foi proposto pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX)54 e que
Alviano Junior e Colpas (2017, p. 121) nos apresenta como uma ação que deve ser “articulada
com ensino e a pesquisa como forma de contribuir com a integração da universidade e a
sociedade” sendo uma via de mão dupla onde o conhecimento produzido na universidade é
levado a comunidade e através do confronto do erudito com o popular incita uma reflexão
sobre a realidade favorecendo uma visão social integrada.

53

Universidade Lócus de nossa pesquisa.
Fórum que reúne todos os reitores de Universidades do Brasil e que desde de 1987 contribuem com o debate na
educação superior em nosso país.
54
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O conceito de pesquisa foi definido por Booth, Colomb e Williams (2005, p.7), como a
reunião de “informações necessárias para encontrar resposta para uma pergunta e assim
chegar à solução de um problema”, de forma semelhante Severino (2007, p. 27) aponta que “o
que conta não é mais a capacidade de decorar e memorizar milhares de dados, fatos e noções,
mas a capacidade de entender, refletir e analisar os dados, os fatos e as noções” agindo desta
forma ativamente na produção do conhecimento.
Sobre o ensino, ancoramos em Soares, Faria e Farias (2010) que ao contextualizar
historicamente sobre o ensino, pesquisa e extensão no processo formativo da graduação
afirmam que o ensino é comunicar ou transmitir o conhecimento. Da mesma maneira
Severino (2007, p.27) salienta que “o ensino-aprendizagem na Universidade é tão-somente
uma mediação para a formação, o que implica muito mais do que o simples repasse de
informações empacotadas” compreendendo assim que a produção do conhecimento não deve
ser feita apenas por reprodução, mas partindo de um princípio de produção e construção.
Alviano Junior e Colpas (2017, p.119) denunciam que “a formação profissional em
nível superior e a produção de conhecimentos nem sempre se mostram articuladas à extensão
universitária” trazendo prejuízos para a comunidade que fica alienada do que se produz na
universidade e os/as discentes que perdem a oportunidade de conhecer na prática o contexto
real, isto se apresenta como um problema que deve ser minimizando já que o mundo do
trabalho busca um/a profissional cada vez mais qualificado/a no tripé ensino, pesquisa e
extensão sabendo articular teoria e prática.
Severino (2007) nos ressalta que o ensino, pesquisa e extensão só podem ser
legitimados pela vinculação direta dos três pilares, pois através do contato com a realidade do
contexto social e educacional que a extensão proporciona, surgem inquietações e
problematizações merecedoras de investigações mais aprofundadas que necessitam de
soluções, feitas através da pesquisa.
Os resultados obtidos são divulgados e apresentados através do ensino em sala de aula,
e através da extensão na propagação para a comunidade social e acadêmica, garantido dessa
forma o fluxo continuo da dinâmica da construção, produção e (re)produção do
conhecimento.
Precisamos compreender a importância da extensão e da pesquisa na formação docente,
pois como salientam Cortelazzo e Romanowski (2008, p. 19) “na formação do professor, a
pesquisa assume papel didático, principalmente nos cursos de formação inicial”, porque o
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professor/a que investiga sua prática estar mais preparado/a para se ressignificar em suas
aulas, tornando-se um/a professor/a pesquisador/a, elementos que fortalecem o pensamento de
que o professor/a da Educação Básica deve ter em sua prática fundamentos da pesquisa e da
extensão alinhadas ao seu ensino, contribuindo em uma ação-reflexão-ação.
Pensando nas problemáticas elencadas é que em 2007 através da portaria Nº 38
(BRASIL, 2007) o Ministério da Educação (MEC) por intermédio da Secretaria de Educação
Superior (SESu) em conjunto com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE)
operacionalizaram o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência(PIBID), que
tem como objetivo principal inserir discentes com vínculos em cursos de graduação de
licenciatura em escolas da educação básica.
Ressaltamos que não encontraremos no regulamento do PIBID, que foi aprovado
através da portaria de n° 96 em 18 de julho de 2013, nenhuma menção clara sobre a
obrigatoriedade de os projetos cumprirem ações respeitando a indissociabilidade do tripé
ensino-pesquisa-extensão, mas ao atentamos nos objetivos do programa que estão descritos no
artigo 4º:
Art. 4º São objetivos do Pibid:
I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
II – contribuir para a valorização do magistério;
III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica;
IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de
ensino- aprendizagem;
V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores
como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos
de formação inicial para o magistério;
VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura;
VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar
do magistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e
peculiaridades do trabalho docente. (BRASIL, 2013).

Acreditamos que esses objetivos só são possíveis de se concretizar quando se tem a
articulação do tripé, bem como um/a professor/a reflexivo/a deve alinhar em sua prática essa
tríade.

4 Subprojeto do PIBID do Curso de Educação Física da UFMA.
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Apesar do PIBIB ter iniciado sua atividade em 2007, a UFMA começou no programa
apenas em 2009 e o subprojeto de Educação Física só em 2012 por intermédio do edital da
CAPES de nº 11/2012 quando a UFMA ampliou seu projeto e é partindo dessa
temporariedade que nossa discussão foi construída dialogando sobre o funcionamento do
subprojeto de Educação Física da UFMA.
Para facilitar nossa análise dividimos o subprojeto em três fases, com estruturação de
três projetos, a primeira iniciou em 2012 e funcionou até o 2013, a segunda iniciou em 2014 e
finalizou em fevereiro de 2017 e a terceira fase teve seu início em março de 2017 e finalizou
em março de 2018. Cada projeto elaborado tem um/a professor/a coordenador/a diferente.
As três fases do subprojeto PIBID/UFMA/EDF tiveram como primeira ação selecionar
os/as discentes e os/as professores/as da Educação Básica que posteriormente participaram do
programa como bolsistas de iniciação à docência e os/as supervisores/as, respectivamente,
bem como a presença do elemento investigativo e diagnóstico da realidade das escolas onde
os/as bolsistas se inseriram.
Os estudos fizeram parte das três fases, entretanto na primeira fase ele só se iniciaria
depois do contato com a realidade da escola, pois os estudos seriam feitos a partir das
necessidades diagnosticadas. Na segunda fase os estudos aconteceriam constantemente antes
mesmo de se ter o contato com a escola, na terceira fase o objetivo foi estudar não só o
diagnosticado, mas todo o debate na área educacional da Educação Física e para além dela.
Oficinas pedagógicas estiveram presentes nas três fases, sendo que na primeira fase e na
segunda fase elas são centradas nos/as alunos/as da escola, ou seja, o modo de intervenção
dos/as bolsistas de iniciação à docência nas duas primeiras fases é através das oficinas, na
terceira fase as oficinas ganharam outro objetivo elas foram centradas nos/as bolsistas, a ideia
era que as oficinas forneceriam um meio de vivenciar um novo conteúdo como preparação
para a intervenção na escola.
Enquanto na primeira e na segunda fase o foco da intervenção dos/as bolsistas de
iniciação à docências se deu por meio das oficinas, na terceira fase essas intervenção teve a
intenção de acontecer de outras formas poderia ser primeiro como observador/a participante,
depois compartilhando a aula com o/a supervisor/a e por último regendo a aula com sua
supervisão, a outra possibilidade foi através de projetos especiais.
A partir da segunda fase começou a especificar ações em que o objetivo foi o diálogo
com outras áreas do conhecimento, enquanto na segunda fase o debate aconteceu apenas com
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outras licenciaturas da área da saúde na escola, a terceira fase orientou ações que possibilitou
o diálogo para todas as áreas de conhecimento do Ensino Básico.
As três fases do subprojeto tiveram a preocupação de preverem ações avaliativas de
suas atividades, na primeira fase o destaque é em ações in loco e em reuniões específicas, a
segunda fase em um fórum específico de avaliação e que inclusive auxiliaria em produções de
pesquisas, e na terceira fase essa avaliação é feita em seminário e fórum, a questão da
produção científica foi destacada em outras ações na terceira fase.
O subprojeto PIBID/UFMA/EDF em sua terceira fase se responsabilizou com a
articulação da pesquisa e do ensino, destacando que essas pesquisas seriam oriundas de
problemas elencados, através das vivências dos bolsistas na escola e das anotações feitas no
diário de campo, ação prevista desde a segunda fase do subprojeto.
Existe a presença da pesquisa no subprojeto desde a primeira fase, onde foi apresentada
a possibilidade de os relatos serem feitos nos debates em eventos brasileiros da educação.
Desde sua elaboração, seu planejamento e sua implementação o subprojeto
PIBID/UFMA/EDF já estava pautado no princípio da indissociabilidade do tripé ensino,
pesquisa e extensão.
Constantemente o subprojeto busca meios que se estabeleça na escola para poder
conhecer sua realidade, para então conseguir problematizá-la com as inquietações
diagnosticas, intervindo da melhor maneira possível para posteriormente avaliar e divulgar
essas experiências e resultados, contribuindo na construção de conhecimento pautada no
princípio do tripé.
Apresentamos os resultados encontrados a partir das leituras e análises feitas por
intermédio dos relatórios dos coordenadores de área do subprojeto55, documentos elaborados
para funcionamento do subprojeto internamente56 e quando necessário o caderno de campo de
um bolsista de iniciação à docência57.
Foram analisados os relatórios elaborados pelos coordenadores de área dos anos de
2012, 2015, 2016, 2017 e 2018, os anos de 2013 e 2014 não encontramos disponibilizados
nem pela coordenação institucional, nem pela coordenação de área os relatórios, mas pelo fato
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do autor ter sido participante do programa, analisou seu caderno de campo, onde havia os
registros das reuniões e atividades.
Após analises dos relatórios e do caderno de campo constamos que em algumas
atividades do subprojeto é possível encontrar elementos em que aconteceu a relação entre os
pilares do tripé, pois existiu a investigação, o planejamento, a execução e a divulgação em
uma mesma ação relatada.
No âmbito da pesquisa em nível nacional só foi identificado um trabalho que relatou as
ações e experiências vivenciadas no subprojeto PIBID/UFMA/EDF, contudo levantamos um
número considerável de produções a nível regional e local, sendo um total de 15 trabalhos
apresentados em eventos no formato de pôster e comunicação oral e 7 trabalhos defendidos
em monografias, relatando ações dos bolsistas e temáticas advindas de problemáticas
encontradas na realidade escolar.
Uma grande parte dos trabalhos apresentados em eventos científicos são relatos de
experiências dos bolsistas, nos fazendo acreditar que os/as discentes têm refletido
constantemente suas práticas, tornando-se professores/as pesquisadores/as e reflexivos/as de
seu cotidiano.
No ensino elencamos reuniões semanais de estudos, planejamentos e oficinas
pedagógicas com o intuito de preparação para as intervenções dos/as bolsistas nas escolas,
também encontramos projetos didáticos e as intervenções por blocos de conteúdos tudo
relacionado a cultura corporal do movimento.
Quanto a extensão o programa por si só já se caracteriza por ação nesse pilar, tendo em
vista que sua principal função é a inserção do/a discente de licenciatura dentro do ambiente
escolar, fazendo com que a escola e a universidade tenham o diálogo e troca de saberes.
O subprojeto PIBID/UFMA/EDF projetou ações no tripé e as executou durante esses
anos de vigências, em alguns anos o aspecto do ensino foi mais preponderante por fatores
externos e internos ao programa, como as greves de professores/as no ano de 2016 que
obrigou o programa a se concentrar apenas em ministrar os conteúdos do componente
curricular, mas também houve ano em que o elemento da pesquisa tornou-se destaque,
acontecendo ações de orientações especificas para projetos de pesquisas e apresentações
desses resultados, como visto no ano de 2017 e 2018.
O Subprojeto PIBID/UFMA/EDF realizou anualmente um número significativo de
ações que entrelaçam o tripé ensino, pesquisa e extensão como foi comprovado nas análises
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dos relatórios, só que em território nacional pouco se tem difundido sobre suas ações, mas que
em âmbito regional e local já estar mais que consolidado as repercussões do tripé ensino,
pesquisa e extensão no subprojeto através das apresentações de trabalhos em eventos
científicos, defesas de monografia e realização de projetos para além da escola. Fomos além
dos relatórios para que encontrássemos as produções científicas feitas por bolsistas, os anais
de eventos e o diário de campo foram necessários para o cumprimento da tarefa.
As repercussões do tripé ensino, pesquisa e extensão no subprojeto do PIBID do curso
de Educação Física da UFMA são bem significativos, os relatórios confirmam e os trabalhos
apresentados em eventos científicos demonstram isso.

5 Considerações Finais
O PIBID tem sido um importante programa na qualificação do/a futuro/a professor/a,
pois ele/ela se forma mais capacitado para atuação na Educação Básica, por meio de sua
participação os/as discentes e docentes do Ensino Superior conhecem a realidade da escola e
suas problemáticas, que acabam se tornando objeto de investigação.
Ao passo que os/as professores/as da Educação Básica retornam as Universidades tendo
uma formação continuada, entrando no debate do que se tem produzido em suas instâncias.
O Projeto Institucional da UFMA tanto na versão de 2009, quanto na versão de 2013
tem se preocupado em garantir e respeitar o princípio indissociável do tripé ensino, pesquisa e
extensão em suas ações, pois compreendem a importância de tal princípio na formação dos
futuros profissionais da educação.
Da mesma forma o subprojeto de Educação Física da UFMA, segue o mesmo princípio,
considerando que o programa em si só já executa o pilar extensão, porque ele propicia a ida
da universidade a escola e o seu diálogo, suas ações se concentram na rotina da escola e nas
intervenções de seus/suas bolsistas em salas de aulas, compreendendo o pilar do ensino, e a
interface da pesquisa encontra-se presente no incentivo de projeto de pesquisas oriundas das
problemáticas e soluções na escola com apresentação de resultados em eventos científicos e
defesas de monografias.
Esperamos que os resultados aqui apresentados, auxiliem na importância de
continuidade do programa, que tanto tem contribuído na formação inicial dos/as bolsistas, e
na formação continuada dos/as professores que atuam no Ensino Básico, quanto no Ensino
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Superior. Também, esperamos que colabore com as discussões sobre importância da relação
entre pesquisa, ensino e extensão nesses/as profissionais e instigar pesquisadores/as para
outras possibilidades da área em questão, aumentando dessa forma a produção do
conhecimento e qualificação do debate acerca da formação profissional, pois o/a educador/a
quando conhece a finalidade da educação, se preocupar quanto ao meio para se obter os
resultados esperados e nesse momento o tripé aparece como necessário.
Os dados apresentados podem fornecer subsídios para pesquisas futuras que discutirão
sobre o PIBID e o Subprojeto do PIBID/UFMA/EDF, contribuindo com a continuidade, e
melhoria do programa, já que algumas outras perguntas vão surgindo e deixamos em aberto,
já que não é o foco de nossa investigação no momento, a exemplo de, como a partir desse
número significativo de trabalhos fazer um estudo epistemológico, verificar qual a base mais
utilizada pelos trabalhos, ou fazer entrevista com os/as professores/as supervisores/as ou
coordenadores/as de área ou os/as discentes de iniciação à docência qual a percepção
deles/delas e se verificaram a atuação do tripé.
Destacamos que os resultados aqui apresentados são resultados de uma pesquisa
monográfica, não foi nossa intenção responder todas as inquietações e nem findar com as
discussões sobre a temática. Nossa intenção é iniciar um logo diálogo que pretende dar
continuidade nos eventos científicos, em novas pesquisas e nas pós-graduações.
Por fim, encerramos com a certeza de que este trabalho não tem a intenção de ficar
guardado, mas de trazer um retorno a universidade, as escolas que participaram em que o
subprojeto funcionou, ao subprojeto e ao programa, pois ele nasceu das inquietações das
práticas de ensino, que mereceram uma investigação no campo da pesquisa e que será
divulgado em vias extensionista para que o maior número de pessoas tenha o acesso.
Pois a partir desse momento além de esse ser investigativo das repercussões, ele tornase participante, e é uma das ações que contribui para o princípio indissociável do tripé ensino,
pesquisa e extensão repercutindo no PIBID, na UFMA e no subprojeto de Educação Física.
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SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ARAGUAIA: UMA IMPORTANTE
PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES
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Resumo:
A realização do Seminário de Educação do Araguaia (Semear), versou a respeito do tema “Diálogos e reflexões
sobre práticas educativas e pesquisas acadêmicas na Educação Básica” e surgiu da necessidade de discutir o
contexto educacional brasileiro que, nos últimos anos, tem vivenciado tensões envolvendo as políticas públicas
de educação. Assim, o evento tinha o objetivo de criar espaço para refletir a respeito das práticas educativas e
das pesquisas acadêmicas na e com a Educação Básica, a fim de avançar no processo de ensino - aprendizagem.
Para isso, o evento foi organizado com duas mesas-redondas e apresentações de trabalhos, na modalidade de
“Roda de Conversa”. A primeira foi realizada na abertura do evento, denominada: “Políticas públicas para a
Educação Básica”, proferida pelo Prof. Dr. José Carlos Libâneo (PUC/Goiás), fundamentando as discussões na
sequência dos trabalhos que versaram a respeito das práticas educativas e pesquisas acadêmicas. Para finalizar,
tivemos as discussões a respeito da “Profissionalização Docente: dilemas entre a formação inicial e continuada”,
proferida pela Prof.ª. Dr.ª Filomena Maria Arruda de Monteiro (UFMT), que trouxe reflexões em torno da
profissionalização docente. Como resultado, podemos destacar que as reflexões realizadas tanto nas mesasredondas como nas rodas de conversa contribuíram para que acadêmicos, profissionais da educação básica e do
ensino superior, públicas e privado, trocassem experiências sobre suas práticas e projetos, com o intuito de
repensar suas práticas educativas. Além disso, expressaram o desejo de que espaços como esse fosse contínuo,
dada a importância da educação para a sociedade brasileira.
Palavras-chave: Políticas públicas. Formação profissional. Aprendizagem.

1 Introdução

A realização do Seminário de Educação do Araguaia (Semear) versou a respeito do
tema “Diálogos e reflexões sobre práticas educativas e pesquisas acadêmicas na
Educação Básica” e surgiu da necessidade de discutir o contexto educacional brasileiro que,
nos últimos anos, tem vivenciado tensões envolvendo as políticas públicas de educação. Por
um lado, avanços foram vivenciados no sentido da democratização dessas políticas, como a
elaboração dos Planos Nacionais de Educação, dos Projetos Político-pedagógicos e a gestão
democrática entre outros. Por outro, estamos imersos em políticas que, de uma forma ou de
outra, estão contribuindo com o silenciamento dos profissionais da educação, principalmente
com as discussões em torno da “escola sem partido”, da obrigatoriedade da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), da ênfase dada às avaliações em larga escala, entre outras.
Essas políticas trazem em seu bojo a lógica da produtividade, que envolve organismos
internacionais como Organização das Nações Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas
para a Educação (UNESCO), Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI),
Organização Mundial do Comércio (OMC), Banco Interamericano de Desenvolvimento
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(BID), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Fundações: Airton Senna, Lemann,
Victor Civita, Itaú, Bradesco, entre outras e empresas como Natura, Gerdau, Volkswagen,
entre outros órgãos, que defendem uma educação capaz de permitir a inserção dos indivíduos
na economia de mercado local e global. Nessa lógica, enfatiza-se o ranking, o mérito, a
desumanização do trabalho e da educação que acabam manipulando e oprimindo a maioria
daqueles que a frequentam, em prol de uma formação mercadológica.
Nessa perspectiva, Stephen Ball alerta para o fato de que “[...] novas formas de
disciplina são colocadas pela competição, eficiência e produtividade. E novos sistemas éticos
são introduzidos baseados no auto-interesse institucional, pragmatismo e valor performativo”
(BALL, 2013, p.07). Dessa maneira, a busca da excelência do eu faz com que os envolvidos
no processo educativo tenham atitudes individualistas e meritocráticas. Em função disso, “o
acto de ensinar e a subjectividade do professor estão ambos profundamente alterados dentro
desta nova visão de gestão (de qualidade e excelência) e das novas formas de controle
empresarial (através do marketing e da competição)”. (BALL, 2013, p. 09)
Esse contexto fez com que uma série de questionamentos fossem levantados: Qual o
papel das políticas públicas? Como os profissionais da educação se veem nesse contexto? Que
função social a escola deve assumir? A quem interessa as avaliações padronizadas e o
“ranqueamento” das escolas? O que ensinar para que os alunos façam uma leitura das
políticas educacionais? Como ensinar para que os alunos formem o pensamento crítico? Essas
questões, entre outras, são pertinentes e necessárias para que possamos refletir a respeito das
intencionalidades/ideologias presentes nas políticas públicas e suas consequências, tanto na
formação de professores como nas práticas didático-pedagógica, mas especificamente, no
processo de ensino - aprendizagem.
A partir disso, o Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação
Básica (CEFAPRO), de Barra do Garças/MT buscou, juntamente com entes educacionais
públicos e privados do Araguaia, a criação de espaços para discussão, reflexão e proposição
referentes à formação de professores e ao processo de ensino-aprendizagem dos atores
envolvidos com a Educação Básica. Essa ideia materializou-se na realização do Seminário de
Educação do Araguaia (Semear), que tinha como tema “Diálogos e reflexões sobre práticas
educativas e pesquisas acadêmicas na Educação Básica”.
Assim, o Semear objetivou criar espaço para refletir a respeito das práticas educativas e
das pesquisas acadêmicas na e com a Educação Básica, a fim de avançar no processo de
ensino-aprendizagem. Os objetivos específicos visavam estabelecer diálogo com as diferentes
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possibilidades de práticas educativas e pesquisas acadêmicas desenvolvidas na Educação
Básica; Articular a formação continuada com as necessidades formativas, principalmente,
relacionadas com as práticas didático-pedagógicas/educativas.
Para isso, o evento contou como mesa-redonda inicial denominada de “Políticas
públicas para a Educação Básica”, que teve como convidado o Prof. Dr. José Carlos Libâneo
(PUC/Goiás), que fundamentou as discussões dos trabalhos – roda de conversa - relacionados
as modalidades voltadas às práticas educativas e pesquisas acadêmicas e, para finalizar,
tivemos as discussões a respeito da “Profissionalização Docente: dilemas entre a formação
inicial e continuada”, que teve como convidada a Prof.ª Dr.ª Filomena Maria Arruda de
Monteiro (UFMT).
Essa produção está organizada em três etapas, sendo a primeira uma breve discussão
teórica a respeito das políticas educacionais, pensadas a partir da década de oitenta,
principalmente pelos organismos internacionais; a segunda com a dinâmica de
desenvolvimento do evento e, por último, a avaliação dos participantes do evento e as
considerações finais.

2 As políticas neoliberais na educação brasileira

O processo de redemocratização do país, a partir do final da década de setenta e nos
anos oitenta, permitiu a participação das diferentes instituições públicas e privadas e da
sociedade civil organizada nas discussões que resultaram na aprovação da Constituição
Federal de 1988 que trouxe avanços e garantias, principalmente às “minorias”, a inclusão das
relações étnico-raciais, das questões ambientais e de gênero entre outras. Dentre muitas outras
questões destacam-se as políticas públicas para a educação e a obrigatoriedade da elaboração
de um Plano Nacional de Educação para o país.
Os avanços conquistados na década de oitenta começaram a sofrer modificações a partir
da inserção das políticas neoliberais. Assim, na década de noventa, segundo Evangelista
(2013), ocorre a renovação das concepções articuladas aos interesses do capital, de cunho
neoliberal que passou a intervir, mais diretamente na formação inicial e continuada dos
professores e na educação brasileira.
Isso tem ficado evidenciado na formação inicial que, na década de noventa, passou a
sofrer as influências das políticas de “aligeiramento” para atender, de maneira rápida e
efetiva, as demandas de professores em diferentes regiões do país. Com isso, a maioria dos
cursos de formação inicial de professores tiveram redução em suas carga-horárias e,
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consequentemente, dos conteúdos curriculares. Nesse sentido, Pimenta (2002), destaca que
boa parte dos cursos de formação tiveram os currículos e as atividades de estágio realizadas
de forma estritamente burocrática, distanciados da realidade escolar. Isso comprometeu a
formação de uma nova identidade profissional docente, mais coerente com as discussões
desencadeadas na década de oitenta, quando da abertura política do país.
Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n. 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 e da Resolução CNE/CP n. 2, de 19 de fevereiro de 2002
trouxeram indicações e orientações quanto a oferta, a estrutura curricular, as orientações
pedagógicas e o funcionamento dos cursos de licenciatura que nortearam as ações de
formação inicial, tanto nas instituições públicas como privadas, visando uma melhor
qualidade dos cursos de formação de professores.
Assim, a partir da metade da década de 1990, o governo federal e, consequentemente, os
governos estaduais e municipais,
[...] inauguram um processo de reforma educacional neoliberal que continua se
manifestando e sendo refinada nos tempos atuais. Uma reforma baseada, em grande
medida, nas recomendações de organismos como o BM. Comumente tidas como
progressistas, a aparência de tais políticas educacionais (sustentada por forte
propaganda) oculta um conteúdo antissocial, apoiado na ideia de gastar o mínimo
com a máxima eficiência. (LOUREIRO, 2010, p. 15)

Nessa perspectiva, as políticas educacionais visam preparar um número elevado de
pessoas para o mercado de trabalho sem se preocupar com a qualidade do ensino, uma vez
que é necessário disponibilizar um exército de reserva que tenha desenvolvido habilidades
básicas que permitam aprender de acordo com as necessidades do mercado. Com isso,
[...] as políticas educacionais recomendadas pelos organismos internacionais
subordinam-se aos programas sociais de combate à pobreza. A educação
enquanto necessidade básica baseada em conteúdos mínimos constitui-se em
condição para melhorar a produtividade da população pobre (como força de
trabalho) o que significa incluir os pobres no sistema econômico (ao menos por
meio do emprego), no mercado de consumo (como consumidores) e no exercício
da cidadania (como sujeitos comportados). (LIBÂNEO, 2013, p. 56)

Diante disso, autores como Libâneo (2012, 2013), Evangelista (2013) e Torres (2000),
discutem a necessidade de reverter a tendência de subordinação das escolas aos interesses
neoliberais que visam à formação de mão de obra para o mercado, em favor de uma escola
comprometida com a formação de valores humanos e do desenvolvimento intelectual.
Para isso, a formação de professores, segundo Libâneo (1998), tem papel fundamental,
enquanto política pública, para que as escolas funcionem, uma vez que “[...] não há reforma
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educacional, não há proposta pedagógica sem professores, já que são os profissionais mais
diretamente envolvidos com os processos e resultados da aprendizagem escolar”. (LIBÂNEO,
1998, p. 3). Embora, para o referido autor, essa proposta tem logrado pouco êxito devido a
“[...] falta de uma política global e permanente de formação, profissionalização e valorização
do magistério da educação básica”. (LIBÂNEO, 2008, p. 170)
Mesmo com a carência de uma política mais consistente de formação e valorização
profissional, educadores de todo país buscam alternativas filosóficas, teóricas e didáticopedagógica que avancem em relação a formação meramente mercadológica, impostas pelas
políticas neoliberais.
Nesse sentido, perspectivas filosóficas como o materialismo histórico-dialético, a
abordagem histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica têm contribuído para contrapor-se
a uma formação que visa, principalmente para os mais pobres economicamente, uma
educação que enfatiza o acolhimento em detrimento da apropriação dos conhecimentos
historicamente produzidos pelos homens e a formação do pensamento teórico.
Os profissionais da Educação, comprometidos com uma educação transformadora,
buscam fundamentar suas práticas didático-pedagógicas em princípios dialéticos para fazer
frente a uma política que preza, prioritariamente, pelo acolhimento. Dessa forma, assumem
a responsabilidade com o planejamento da atividade do ensino a partir dos conhecimentos
efetivos dos alunos para avançar no processo de apropriação dos conceitos das diferentes
áreas do conhecimento. Para Libâneo (2004), essa perspectiva de ensino possibilita a
apropriação da cultura e o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos. Dessa
maneira,
[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo
conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à
identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos
da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse
objetivo. (SAVIANI, 2008, p.13)

Assim, a constituição dos sujeitos é um processo historicamente construído e a
educação escolar, na concepção de formação integral, constitui-se em espaço de
possibilidades aos alunos para que possam ser capazes de ser, pensar reflexivamente, atuar e
agir no sentido de intervir e mudar sua realidade concreta.
Dessa maneira, entendemos que um dos objetivos da educação escolar tem sido o de
promover o desenvolvimento integral dos alunos, isto é, sua capacidade intelectual, criativa,
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científica e tecnológica, bem como de valores éticos e morais que fundamentam uma
concepção de um mundo mais humano, plural, democrático e de justiça social para todos.
Daí a necessidade, segundo Davydov (1988), de fazer com que, por meio da atividade
de ensino, os alunos desejem e se motivem a apreender os conhecimentos historicamente
produzidos no decorrer do percurso histórico. Isso requer mudanças na concepção filosófica
de conhecimento, nas políticas públicas educacionais, nas metodologias de ensino, na
mediação didática entre outras para que os alunos se constituam como sujeitos do processo
educativo.

3 Dinâmica metodológica do Seminário
O Seminário teve a proposição da UniCathedral – Centro Universitário e como parceiras
o Campus Universitário do Araguaia (CUA/UFMT), o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus de Barra do Garças, do Centro Universitário
do Vale do Araguaia (UNIVAR), do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (SINTEP/MT)
- Subsede de Barra do Garças e apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME) de
Aragarças/GO. O evento aconteceu no período de 27 a 29 de junho de 2019 na Universidade
Federal de Mato Grosso – Campus Universitário do Araguaia e UniCathedral – Centro
Universitário, e contou com 450 inscritos.
Na programação, a noite do primeiro dia, teve como mesa-redonda inicial, intitulada de
“Políticas públicas para a Educação Básica”, na qual o Prof. Dr. José Carlos Libâneo fez uma
breve contextualização das políticas educacionais, enfatizando a influências dos organismos
internacionais, das fundações e das empresas que definem os rumos da educação no país.
Além disso, traz as consequências dessas políticas, principalmente para os alunos menos
privilegiados economicamente e que dependem das políticas públicas que acabam ofertando,
dentre outras, uma educação de baixa qualidade. Daí a necessidade de discutir para
compreender e intervir em prol da maioria da população que está alheia a essas influência e
consequência na vida desses alunos e familiares.
O segundo dia – matutino e vespertino – foi dedicado às discussões dos trabalhos
inscritos nos eixos temáticos: Oralidade, leitura e escrita na Educação Básica; Possibilidades
metodológicas na Educação Básica; Formação profissional: tempo, espaço e vivências na
Educação Básica; Culturas, diversidade e inclusão na Educação Básica e; As tecnologias
digitais na Educação Básica. Todos os eixos contaram com a metodologia da Roda de
Conversa que possibilitou uma comunicação dinâmica e produtiva entre os participantes. Isso
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foi possível com a organização de cinco ou seis apresentações por período, para garantir que
os presentes dispusessem de tempo para dialogar sobre as produções.
As práticas educativas (relato de experiência) trataram sobre experiências realizadas na
Educação Básica que abordavam práticas desenvolvidas em ambientes formais e não formais
de educação. As pesquisas acadêmicas apresentaram resultantes de estudos desenvolvidas na
Educação Básica e no Ensino Superior, relacionados a graduação, pós-graduação lato e stricto
sensu, extensão e pesquisas desenvolvidas na Educação Superior.
No total foram apresentados 51 relatos de experiência e 35 pesquisas acadêmicas,
distribuídos em oito salas que contaram com a mediação de um professor(a) e a presença de
dois relatores que procederam com os registro das falas que serão utilizados para diagnósticos
e proposição de ações formativas, tanto na Educação Básica, mais especificamente pelo
Cefapro, como nos cursos de licenciatura do Campus Universitário do Araguaia.
Na manhã do último dia tivermos a participação da Prof.ª. Dr.ª Filomena Maria Arruda
de

Monteiro

que

abordou,

na

mesa-redonda

de

encerramento,

a

temática

da

“Profissionalização Docente: dilemas entre a formação inicial e continuada” e discutiu a
respeito da profissionalização docente como um processos de formação que precisa ser
compreendido no movimento que caracteriza o desenvolvimento profissional docente,
considerando as necessidades individuais e coletivas, pessoais e profissionais e dos contextos
em que trabalham, bem como a fase da carreira em que se encontram.
Nesse sentido, para garantir efetivamente o desenvolvimento profissional docente em
seus múltiplos aspectos, a formação inicial e continuada deve ser concebida em um contínuo
de aprendizagens profissionais e mudanças em que os processos formativos dos professores
precisam ser pensados e articulados no/com os contextos das escolas e de seus projetos
educativos.
4 Avaliação dos participantes do evento

Os participantes do seminário realizaram a avaliação, por meio de um questionário
virtual, na qual tiveram a oportunidade de avaliar as palestras realizadas na abertura e
encerramento, a modalidade da Roda de Conversa e a infraestrutura utilizada durante o
evento.
De modo geral, as respostas foram muito positivas, principalmente no que diz respeito a
relevância e importância das discussões para a educação, tanto as realizadas nas mesasredondas como nas Rodas de Conversa.
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Parabéns à equipe idealizadora deste evento que foi um marco na história educação
básica no Vala do Araguaia. Este evento é de fundamental importância para os
professores da educação básica, pena que foi tímida a participação dos educadores
da rede municipal de Barra, Aragarças e Pontal. Diante de tamanho sucesso e
importância que teve o evento, o próximo, com certeza, os secretários de educação
participarão com suas equipes. (Participante do evento)
Foi um evento maravilhoso, rico em diversidades de conhecimentos, palestras
maravilhosas. O evento através dos trabalhos acadêmicos e da roda de conversas
trouxe muito aprendizado em todos os aspectos principalmente reflexivos para
formação docente. Pena que o tempo para discussões foi pouco. (Participante do
evento)
Considero que foi um dos eventos de maior relevância educativa dos últimos
tempos. Tudo foi realizado com muita dedicação e responsabilidade. Parabéns.
(Participante do evento)

Embora as avaliações tenham sido significativas, ainda é preciso avançar no sentido de
abrir mais espaço para os profissionais da educação básica que, de uma forma ou de outra,
tem desenvolvido experiências e pesquisas significativas que muito podem contribuir com a
melhoria da qualidade da educação, principalmente dos que dependem da educação básica
para superar as desigualdades impostas pelos interesses de classes. A fala de um(a)
participante traz elementos da palestra do Libâneo para dizer:
Desigualdades sociais produzem desigualdades educativas. Desigualdades
educativas produzem desigualdades sociais‟. Quanto mais nós profissionais da
educação nos atualizarmos dentro do contexto histórico social mais chances teremos
de transformar seres pensantes. (Participante do evento)

Outro ponto que merece destaque refere-se ao fato de que os participantes, no
encerramento do evento, expressaram o desejo de repensar suas práticas, seus modos de
conceber a educação, a escola, os alunos, os processos de ensino-aprendizagem, entre outros.
Além disso, toda a organização do seminário contribuiu para unir as instituições de
ensino em torno de um objetivo – a melhoria da aprendizagem - tanto dos alunos da educação
básica como da formação inicial e continuada dos profissionais da educação do Vale do
Araguaia e de outros estados do Brasil, que tiveram a oportunidade de mostrar seus projetos
desenvolvidos nas escolas e suas pesquisas na área da educação.

6 Considerações

O seminário que tinha como objetivo criar espaços de discussões a respeito da educação
básica foi de suma importância, pois permitiu a socialização de pesquisas e experiências
educacionais desenvolvidas na educação, muitas delas marcados pela presença e
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representações de vários grupos sociais marginalizados, como comunidades ribeirinhas,
indígenas e quilombolas, profissionais da educação de escolas urbanas e rurais, Educação de
Jovens e Adultos, acadêmicos de vários cursos de licenciatura que integram o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e Programa de Residência
Pedagógica (PRP), e também, das discussões a respeito das deficiências e transtornos
escolares e os desafios do uso das tecnologias, entre outras que muito contribuem com a
formação profissional e pessoal, que, consequentemente, desencadeia no processo educativo.
Outro ponto importante foi demostrado no decorrer das avaliações dos trabalhos e se
materializou nas relatorias das rodas de conversa, na qual, foi possível realizar vários
diagnósticos pelas produções submetidas e apresentadas no evento, como exemplo, a
necessidade de melhorar e ampliar o processo de leitura e de escrita na escola, universidades e
formação continuada, assim como, as discussões e estudo de métodos, metodologias e a
normatização para produções de trabalhos científicos.
Assim, acreditamos que a realização do seminário contribuiu para enfrentar os desafios
postos à educação escolar, principalmente no que diz respeito ao processo de ensinoaprendizagem daqueles que mais necessitam de uma educação de qualidade para enfrentar os
desafios de uma sociedade cada vez mais desigual.
Daí a necessidade da criação de espaços coletivos de discussão para que os profissionais
da educação e acadêmicos das licenciaturas possam expressar as angústias e os dilemas que
envolvem as políticas educacionais, principalmente voltadas à Educação Básica, bem como
das práticas didático-pedagógicas para buscar ações efetivas no sentido de que todos os
envolvidos no processo educativo sejam considerados sujeitos sociais constituídos de
particularidades, mas com objetivos comuns em relação a educação de qualidade social.
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SOLUÇÃO DE CONFLITOS EM AMBIENTE ESCOLAR: ALGUMAS
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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo refletir a solução de conflitos em ambiente escolar. Está ancorado em experiências
do curso de extensão Cultura da paz, que na sua versão 2019, foi aprovado pelo edital PROEX-IFMT 28/2019
com o título de “Cultura da paz: discutindo violência e indisciplina na escola”. Esta proposta parte de uma
perspectiva teórica que considera que os diversos setores sociais, estando o educacional entre eles, estão
fortemente marcados pela crise, principalmente no que se refere a valores e crenças. Sendo assim, devido à
multiplicidade de possibilidades válidas para a interpretação de mundo, somadas às vicissitudes da liberdade
humana, não surpreende que o conflito acabe por ser a tônica que marca o conjunto das relações sociais na
modernidade – momento da história em que se percebe a subjetividade sendo colocada como parâmetro para
leitura e interpretação da realidade, superando mesmo, em situações específicas, os discursos firmados na
racionalidade. A proposta quer levar à reflexão de que o conflito não precisa ser necessariamente pensado como
um problema, mas apontar que o diálogo é o melhor caminho para encontrar sua superação.
Palavras-chave: Conflito. Educação. Cultura da paz

1 Introdução

Este trabalho tem por objetivo refletir a solução de conflitos em ambiente escolar. Está
ancorado em experiências do curso de extensão Cultura da paz, que na sua versão 2019, foi
aprovado pelo edital PROEX-IFMT 28/2019 com o título de “Cultura da paz: discutindo
violência e indisciplina na escola58”. A discussão acerca da solução dos conflitos se faz
pertinente devido ao atual contexto onde os diversos setores sociais, e a educação não está
fora deste horizonte, estão marcados por um momento de crise, principalmente no que se
refere a valores e crenças.

2 Discussão Teórica

O mundo moderno apresenta múltiplas possibilidades de interpretação do mundo. Esta
gama de diferenciada de olhares, somadas às questões relativas à liberdade dos seres
humanos, leva ao surgimento de um caldo cultural extremamente complexo. Some-se a isso
estruturas sociais marcadas por forte desigualdade social e alta competitividade e não é de se

58Voltado a educadores formais e informais, o curso quer problematizar a compreensão que se tem violência e
indisciplina e, para tanto acaba por discutir toda a dinâmica dos processos educativos.
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estranhar a constatação de que o conflito tenha se tornado a marca que perpassa o conjunto
das relações sociais contemporâneas.
É neste contexto histórico que se percebe a emergência das subjetividades como
parâmetro último para atribuição de sentido da realidade, superando mesmo, em algumas
situações específicas, os discursos firmados na racionalidade (GIDDENS, 1995). É
necessário, em um contexto como esse, o surgimento de novos paradigmas para a
compreensão de conflitos. Isto porque aquelas linhas de pensamento que encaravam o conflito
como algo notadamente negativo encerrava nelas mesmas consideráveis doses de
autoritarismo, isto porque os conflitos, principalmente os conflitos de ideias e opiniões estão
no cerne da democracia e da liberdade.
Assim, a construção da paz através da eliminação do contraditório se constitui em uma
paradoxal violência – o que oque incorreria em um repertório de autoritarismo, repressão,
dominação e violência, sejam elas físicas ou simbólicas. Felizmente, ou infelizmente uma
realidade pacificada, como se apresenta no imaginário coletivo, ausente de inquietações
internas e externas, todos querendo e desejando a mesma coisa, sem conflitos não é possível.
isto porque é notório que não há possibilidade de construção de ambiente público e
democrático sem o livre confronto de ideias que possa promover a superação das dicotomias
simplistas e reducionistas (MILANI, 2005).
A dialética do conflito é o caminho para que se tenha como resultado o salto qualitativo
em termos de construção de consensos que estejam calcados na tolerância ao diferente e na
liberdade de expressão. Para tanto é preciso uma leitura do conflito que o apresente como
inerente ao conjunto das relações humanas. Como apontavam as antigas sabedorias orientais o
conflito é oportunidade de crescimento (PORRO, 1999).

3 Proposta metodológica do curso de extensão

Faz-se necessário a construção de uma cultura do diálogo. Da promoção da escuta do
outro enquanto ser completo e que, tem na sua estrutura cognitiva algo a colaborar na
construção coletiva do real. Essas concepções, oriundas da perspectiva teórica das ciências
humanas, embasam as discussões promovidas nos módulos do curso, principalmente naquele
que versa sobre a “Superação pacífica de conflitos”. Ali, o objetivo geral é elucidar o que
sejam os conflitos e como o mesmo se dá em ambiente escolar. Os objetivos específicos estão
a problematização de como os diversos atores sociais envolvidos nos processos educativos se
colocam e se percebem diante do conflito, as estratégias pensadas para o seu enfrentamento, e
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a discussão da eficácia de tais estratégias, quando se tem em mente que o objetivo de toda e
qualquer educação é contribuir para a construção de indivíduos livres, autônomos e solidários,
capazes de conviver pacificamente em uma sociedade democrática.

4 Considerações finais
Espera-se com o curso contribuir para a construção de uma sociabilidade mais voltada
para a paz no interior das escolas de onde os professores participantes do curso de extensão
são oriundos. A perspectiva não é a da eliminação dos conflitos, mas de sua resolução de
forma dialogada, pacífica e solidária. E, a partir daí, a escola que segundo especialistas é vista
como um dos muitos mecanismos de controle e exclusão social poderá se tornar um
mecanismo de inclusão e emancipação para os indivíduos.
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Resumo:
Motivados por analisar a formação continuada dos professores referente os conhecimentos relacionados com a
Educação Especial, o presente artigo teve como objetivo evidenciar como está a formação continuada dos
professores no campo da Educação Especial na rede Estadual e Municipal dos municípios que compõem o polo
do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação - CEFAPRO de Alta Floresta. Este artigo
foi elaborado a partir do resultado da etapa conclusiva de uma proposta de formação continuada de professores
para melhoria da qualidade de ensino para com os estudantes da Educação Especial. A pesquisa foi concretizada
através da jornada formativa para implementação do Documento de Referência Curricular para Mato Grosso –
DRC-MT, desenvolvida nos municípios que compõem o polo do CEFAPRO de Alta Floresta - MT. Ocorridas
nos meses de maio a junho de dois mil e dezenove. Assim, o trabalho expõe uma pesquisa quali-quantitativa,
realizada com 25 professores. Lembrando que os profissionais pesquisados fazem parte da rede Estadual e
Municipal. Em suma, os resultados da pesquisa apontaram que a formação continuada no campo da Educação
Especial, possuem poucos investimentos, necessitando de um repensar em ambos os aspectos. Nesse viés, as
políticas de formação continuada carecem de ser fortalecidas, em caráter de urgência, visto que ambas as escolas
tanto as estaduais quanto as municipais têm um número significativo de estudantes público alvo da Educação
Especial matriculados e estes não estão sendo contemplados com o currículo flexível e nem inclusivo.
Palavras-chave: Educação Especial; Formação de Professores; prática pedagógica.

1 Introdução
O Presente artigo é resultado da etapa conclusiva de uma proposta de formação
continuada de professores para melhoria na qualidade de ensino dos estudantes público alvo
da educação especial. Sendo assim, nos meses de maio e junho o Centro de Formação e
Atualização dos Profissionais da Educação - CEFAPRO, polo de Alta Floresta concretizou
uma jornada formativa com o objetivo de implementar o Documento de Referência Curricular
para Mato Grosso - DRC-MT, nos municípios que compõem o polo do CEFAPRO de Alta
Floresta - MT. É relevante destacar que o objetivo do CEFAPRO é atuar com formação
continuada, visando a efetivação das políticas públicas do estado de Mato Grosso.
O desígnio desta pesquisa se pauta em evidenciar como está a formação continuada no
campo da Educação Especial, propendendo os professores da rede pública de Ensino. As
políticas de formação voltadas para a Educação Especial começaram a ter visibilidade a partir
da década de 90, com o fortalecimento das políticas inclusivas, difundidas através de
documentos internacionais como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), a
Declaração de Salamanca (1994) e a Convenção de Guatemala (2001). Essas políticas
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inclusivas proporcionaram intensas discussões acerca da Educação Especial, envolvendo
assim os diferentes níveis e modalidades de ensino.
A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB
9.394/96, asseguram o direito à escolarização dos estudantes público alvo da Educação
Especial, preferencialmente, na rede regular de ensino.
Nesse viés, as formações dos professores devem ser fortalecidas, pois os estudantes
com Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação
necessitam receber um atendimento escolar de qualidade, assim como está assegurado nos
Aspectos Legais. Para que isso ocorra, os espaços de formação continuada devem assegurar
estudos voltados para as diversas temáticas de forma que contemplem essa clientela.
A falta de formação dos professores para atuar com estudantes público alvo da
educação especial emerge o medo, a resistência e as argumentações negativas, de que essas
ações são impossíveis de acontecerem.
Com base nesse contexto, os estudos teóricos metodológicos primam pela segurança e
domínio na prática pedagógica. Ou seja, quanto mais formações continuadas forem ofertadas,
mais ações pedagógicas inclusivas irão acontecer nas unidades escolares. Mediante ao
exposto, é possível afirmar que o resultado de uma prática pedagógica inclusiva de qualidade
dependerá de uma boa formação docente.
Outro ponto, relevante sobre a formação continuada é que a mesma só tem sentido se
estiver conectada com a prática pedagógica escolar, ressaltando que esse recurso possibilita
criar estratégias de atuação fundamentada nas experiências reais, pautada num planejamento
escolar situacional.
Outro item, que merece atenção diz respeito a formação inicial dos docentes. É fato
que as Universidades e/ou Faculdades necessitam potencializar a grade curricular no que
tange ás disciplinas voltadas para a modalidade Educação Especial, percebe-se ainda muitas
fragilidades neste aspecto. As cargas horárias das disciplinas referentes a Educação
Inclusiva/Educação Especial não são suficientes para suprir toda a demanda que compõem
essa modalidade.
O repensar nesse item, se faz necessário e com urgência, pois os estudantes não podem
serem prejudicados em seu processo de ensino e aprendizagem por causa da ausência de
formação/conhecimento dos professores.

2 Importância da formação continuada na atuação docente
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O termo formação continuada, apresenta uma perspectiva complexa no cenário
educacional. Essa fundamentação tem sido atrelada à qualidade de ensino na prática
pedagógica docente. Essa conexão acena para a busca constante de estudo nessa área, pois
esse processo de aprimoramento exige muita atenção, planejamento e perseverança por parte
dos docentes que almejam o sucesso escolar inclusivo.
A necessidade de busca constate de formação continuada está assegurada na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96, no Artigo 13, que menciona:
Os docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III - zelar pela aprendizagem dos
alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de articulação da
escola com as famílias e a comunidade (Brasil, 1996, p. 6).

Ser professor, nos dias atuais, tem sido desafiador, visto que o conhecimento adquirido
na formação inicial não é suficiente, para a oferta de uma pratica pedagógica inclusiva, que
valoriza os diferentes saberes que compõem a realidade da sala de aula. O profissional que
prima por um ensino de qualidade não pode ficar estagnado, o aprimoramento teórico se faz
necessário a todos os instantes. A atualização profissional precisa fazer parte da carreira
pedagógica docente, assim como está assegurado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, citado acima.
Para assegurar ainda mais esse processo o autor Libâneo, cita que a formação
continuada é:
A participação e gestão do trabalho escolar, os professores podem aprender várias
coisas: tomar decisões coletivamente, formular o projeto pedagógico, dividir com os
colegas as preocupações, desenvolver o espírito de solidariedade, assumir
coletivamente a responsabilidade pela escola, investir no seu desenvolvimento
profissional. Mas, principalmente aprendem sua profissão. É claro que os
professores desenvolvem sua profissionalidade primeiro no curso de formação
inicial, na sua história pessoal como aluno, nos estágios, etc. Mas é imprescindível
ter-se clareza hoje de que os professores aprendem muito compartilhando sua
profissão, seus problemas, no contexto de trabalho. É no exercício do trabalho que,
de fato, o professor produz sua profissionalidade. Esta é hoje a idéia-chave do
conceito de formação continuada. Colocar a escola como local de aprendizagem da
profissão de professor significa entender que é na escola que o professor desenvolve
saberes e as competências do ensinar, mediante um processo ao mesmo tempo
individual e coletivo. (Libâneo 2004, p. 34-35).

De acordo com Libâneo, a Formação Continuada capacita o corpo docente das
unidades escolares, e esse fator supre a maioria das fragilidades pedagógicas apresentadas nas
práticas docentes. Para além desse benefício, há também o fortalecimento de estratégias com a
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intenção de sanar as dificuldades, apontando mudanças significativas no fazer pedagógico. É
primordial que ocorra nas escolas o engajamento de todos os profissionais na busca pelo
conhecimento, visto que ambos estão envolvidos na vida acadêmica dos estudantes, seja de
forma direta ou indiretamente.
O Documento de Referência Curricular para Mato Grosso cita que:
Ao pensar nos efeitos da formação continuada, vários fatores devem ser
considerados: se, por um lado, o profissional da educação precisa conhecer
conteúdos, e especificamente, conteúdos de ensino, ele deve conhecer também
teorias da aprendizagem e metodologias. São saberes que se constroem com o tempo
e modificam esse profissional e sua maneira de ser, sentir e agir, ou seja, para além
dos conhecimentos existe um ser profissional que deve se “tornar profissional”.
(MATO GROSSO, DRC-MT, p.102)

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC-MT, através da
Superintendência de Políticas de Desenvolvimento Profissional - SPDP e dos Centros de
Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica - CEFAPROS, apresenta como
objetivo principal agenciar a qualificação, atualização e o aperfeiçoamento dos profissionais
da educação Básica, enquanto estratégia para o progresso da qualidade de ensino e
aprendizagem dos estudantes incluídos nas escolas mato-grossenses.
O DRC-MT, especificamente no caderno que aborda as Concepções para a Educação
Básica, torna-se visível a centralidade do trabalho do CEFAPRO no que tange ao
fortalecimento das Políticas Públicas que asseguram a formação continuada dos profissionais
da Educação.
Nesse viés, a formação continuada exposta no documento não se pauta
excepcionalmente ao conhecimento/domínio dos conteúdos de ensino, mas também ao
conhecimento de teorias de aprendizagem e metodologias capazes de promover uma educação
inclusiva de qualidade.

2.1 Formação continuada como recurso pedagógico na Educação Especial nos
municípios que compõem o polo do CEFAPRO de Alta Floresta – MT

A educação Especial é considerada como uma modalidade de ensino que perpassa
todos os níveis da educação e como tal, é primordial pensá-la no contexto das práticas
pedagógicas inclusivas, tendo como foco o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes
que

apresentam

deficiência,

Habilidades/Superdotação.

Transtorno

Global

de

Desenvolvimento

e

Altas
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O ensino público do Estado de Mato Grosso prevê a seguridade, de que todos os
estudantes devem ter acesso ao currículo inclusivo. No caso da Educação Especial esse
cenário não é diferente, os estudantes públicos alvos da Educação Especial devem participar
de um currículo tão normal quanto necessário que tenha como foco o crescimento cognitivo,
isso independe da presença de um laudo médico, e das características físicas, intelectuais,
sociais, emocionais, linguísticas dentre outras, que o estudante vier apresentar no decorrer do
seu percurso educacional.
O trabalho docente deve contemplar todas as esferas que compõem a formação
integral do aluno, valorizando assim seu potencial. O projeto de vida desse público alvo
também deve ser levado em consideração no momento do planejamento e dos estudos teóricos
que compõem a rotina docente. Para que essas ações ocorram de fato, é primordial a oferta de
formação continuada que prima pelas temáticas/deficiência que compõem o campo da
Educação Especial.
Para fortalecer o exposto o DRC-MT, no caderno que abordam as Concepções para a
Educação Básica, assegura que:
Para essas tarefas, os professores devem buscar formação, de maneira permanente,
objetivando atuar na perspectiva de uma sala de aula que já não foca a deficiência do
estudante, mas o tipo de mediação pedagógica, resposta educativa e de recursos e
apoios que a escola disponibiliza para que este estudante obtenha sucesso escolar. A
resposta para a internalização curricular pelo educando com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação está nas formas e
nas condições de aprendizagem que lhe são oferecidas. (MATO GROSSO, DRCMT, p.57)

Nesse viés, o DRC-MT, faz os apontamentos no sentido de cobrar uma postura ativa
dos profissionais da educação, tirando-os do comodismo em prol da melhoria na qualidade de
ensino. Ambas as Leis que asseguram a inclusão dos estudantes público alvo da Educação
Especial, citam que os professores devem se preparar de forma teórica e metodológica para
receber os estudantes, que necessitam de uma mediação pedagógica e/ou Adaptação
Curricular de acordo com suas especificidades.
Em suma, Peter Mittler (2003, p. 183), destaca que é necessário “preparar todos os
professores para ensinar a todos os alunos”. Esse argumento fortalece a busca constante de
formação continuada na área de Educação Especial. É oportuno também assegurar a formação
continuada no Projeto Político Pedagógico - PPP, da unidade escolar, visto que esse
documento norteia todo o fazer pedagógico.

4076

O Estado de Mato Grosso em seu Sistema de Ensino inclusivo, assegura aos alunos
com Deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação
o currículo pautado na complementação e/ou suplementação no processo de escolarização.
Destacando que os caminhos da complementação e suplementação ocorrem tanto nas
Salas de Recursos Multifuncionais, quanto nas salas de aula regular, esse suporte está
amparado pelos Aspectos Legais que regimenta o Atendimento Educacional Especializado AEE.
O fato das escolas assegurarem a matricula e o atendimento dos estudantes público
alvo da Educação Especial na Sala de Recurso Multifuncional não imuniza os professores da
sala regular e os demais profissionais da escola, em buscar e receber formação continuada
referente

ás

deficiências,

Transtorno

Global

do

desenvolvimento

e

Altas

Habilidades/Superdotação. Como já foi exposto acima o estudante é de responsabilidade de
todos que compõem o quadro de pessoas da escola, então ambos devem ser capacitados para
melhor atender os alunos.
Cabe, aos CEFAPROS fortalecer as formações continuadas dos profissionais da
Educação, visto que faz parte de suas atribuições. Partindo dessa premissa, os dados
levantados nas escolas estaduais e municipais, que compõem o polo do CEFAPRO de Alta
Floresta que participaram da jornada formativa, para implementação do Documento de
Referência Curricular para Mato Grosso, confirmam que as carências por formações/cursos
são imensas e com certeza esses reflexos frágeis influenciam diretamente no processo de
ensino e aprendizagem dos estudantes de forma negativa.
É sabido, que isso não pode acontecer no contexto educacional, pois caracteriza
negligência pedagógica e fere os princípios democráticos de educação para todos, integrada
na transversalidade das diferentes fases e modalidades da educação escolar.
É importante esclarecer que a política de formação continuada na perspectiva da
Educação Inclusiva contempla todos os segmentos que compõem o cenário educacional;
gestores, docentes das salas regulares e das Salas de Recurso Multifuncionais e demais
profissionais que integram o quadro. Se o pensamento não partir dessa premissa a inclusão
será impedida de se efetivar por completo nas escolas.

3 Discussões dos Dados
Para desenvolver a presente pesquisa, elaborou-se um questionário contendo, dez
questões, sendo: seis abertas e quatro fechadas. As questões fechadas são descritas no texto
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sem gráficos, já as abertas serão expostas através dos gráficos para facilitar a compreensão do
leitor.
O objetivo da pesquisa foi de analisar como está ocorrendo a formação continuada dos
professores em relação às temáticas que incluem a Educação Especial. A metodologia
utilizada, para desenvolver essa pesquisa pautou-se na quali-quantitativa.
Foram distribuídos trinta questionários para os professores que participaram da
jornada formativa para implementação do Documento de Referência Curricular para Mato
Grosso, ofertada pelo CEFAPRO polo de Alta Floresta. Dos trinta questionários distribuídos,
vinte e cinco foram respondidos e cinco não foram devolvidos.
Os professores que contribuíram com a pesquisa atuam nas redes municipais e
estaduais dos municípios que compõem o polo de Alta Floresta/MT. Dos pesquisados: Dois
são graduados e vinte e três possuem pós-graduação.
Em relação ao tempo de atuação em sala de aula: dez professores atuam entre zero a
cinco anos, outros quatro entre cinco a dez anos, três entre dez a quinze anos, outros três entre
quinze a vinte anos, um entre vinte a vinte cinco anos e quatro acima de vinte e cinco anos de
atuação em sala de aula.
Quanto a estabilidade funcional dos pesquisados: oito são efetivos e dezessete são
contratados. Referente ao questionamento se a grade curricular dos cursos de licenciatura
habilita os professores para trabalhar com os estudantes público alvo da Educação Especial
100% dos entrevistados disseram que não os prepara.
Com base nas afirmações, fica perceptível a importância da formação continuada
permanente, na formação docente objetivando o sucesso cognitivo acadêmico dos alunos. No
que tange ás perguntas abertas os resultados serão apresentados nos gráficos abaixo para
facilitar a compreensão dos leitores.
Os dados nos remetem a reflexão de como os professores visualizam a formação
continuada no campo da Educação Especial. Para enfatizar o exposto, algumas pesquisas
evidenciam que a falta de conhecimento teórico metodológico dos professores acerca da
Educação Especial é uma das maiores dificuldades encontradas para a construção e efetivação
da inclusão dos estudantes público Alvo da Educação Especial nas escolas regulares.

Gráfico 01 - Qual é a importância da formação continuada de professores em
relação à Educação Especial?

Fonte: Dados dos pesquisadores (2019)

4078

Conforme os dados acima, verifica-se que a formação continuada dos professores na
área de Educação Especial é um dos principais caminhos para a promoção de uma educação
inclusiva com dignidade. Dez dos entrevistados confirmaram que a formação continuada
contribui com a prática pedagógica docente, pois oportuniza saberes referente quanto ás
abordagens socioafetivas e socioemocionais.
Três dos entrevistados mencionaram que é importante porque nos cursos de graduação
esse conhecimento é muito restrito. Cinco elencaram que as formações ainda oferecem poucos
conhecimentos sobre a Educação Especial. Sete professores disseram que é essencial a
formação desde que haja comprometimentos de todos os envolvidos nos aspectos
educacionais.
De acordo com Imbernón (2009, p. 34) a formação permanente ou a capacitação
começa a ser assumida como fator determinante para alcançar o sucesso nas reformas
educativas. Nesse enfoque, a formação continuada tem como foco o preenchimento dos
espações vagos deixados pela formação inicial.

Gráfico 02 - Qual o papel do professor no processo de inclusão dos estudantes
com deficiência?

Fonte: Dados dos pesquisadores (2019)
Os professores apresentam um papel decisivo na vida acadêmica dos estudantes
público alvo da Educação Especial, esse fator foi confirmado pelos entrevistados, onde três
mencionaram que o docente é quem conduz todos processo educacional. Dez relataram que a
mediação cognitiva ocorre por meio do trabalho docente. Destes, sete citaram que é função do
docente buscar e adaptar o ambiente e o conteúdo de forma que o aluno se sinta bem e
consiga se desenvolver mesmo com suas limitações.
Cinco afirmaram que o educador deve ajudar ambos os estudantes tanto os
neurotípicos quantos aqueles que apresentam limitações e/ou deficiência, Transtorno Global
de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação. O autor Garcia também assegura que
a busca pela formação continuada é de suma importância na prática pedagógica do professor,
sendo assim o mesmo garante que:
A formação continuada de professores favorece questões de investigação e de
propostas teóricas e práticas que estudam os processos nos quais os professores se
implicam, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu
ensino, do currículo e da escola. Essas proposições se encaminham para a mesma
direção. (Garcia 1999, p. 22).
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Todos os profissionais que almejam fazer a diferença inclusiva no campo educacional,
precisam se adequar na busca constante por estudos e pesquisas, em prol do aprimoramento
pedagógico na sala de aula.

Gráfico 03 - Referente ás prática pedagógica, quais são os desafios enfrentados
pelos professores na formação acadêmica dos estudantes público alvo da Educação
Especial?

Fonte: Dados dos pesquisadores (2019).

Através dos dados acima, nota-se que os pesquisados, visualizam vários desafios no
que tange a formação acadêmica dos estudantes público alvo da Educação Especial, quatro
mencionam que o desafio está em garantir o processo de inclusão de forma adequada. Outros
dez dizem que são inúmeras as fragilidades, sendo que algumas advém da falta de
conhecimento e outras se referem as metodologias utilizadas pelo professor em sala de aula.
Mantoam cita que:
Uma proposta inclusiva envolve, portanto, uma escola que se identifica com princípios
educacionais humanistas e cujos professores têm um perfil que é compatível com esses
princípios e com uma formação que não se esgota na sua graduação e/ ou nos cursos de pósgraduação em que se diplomou. (MANTOAN, 2005, p.92).
Conforme pontua Mantoan, o fazer pedagógico inclusivo é para além da formação
inicial, ou seja, o docente necessita se aprimorar nos cursos complementares, formação
continuada ofertada pela escola, cursos de especialização, dentre outros. Vasconcellos (2008,
p. 33) aponta que o diagnóstico implica num conhecimento profundo da realidade para
determinar as necessidades e possibilidades.
Nesse enfoque, a formação continuada ofertada pela escola deve partir de um
diagnóstico de sua realidade, fortalecendo o planejamento situacional, esse recurso assegura
uma prática pedagógica inclusiva real.
Gráfico 04 – com que frequência você busca formação na área de Educação
Especial?

Fonte: Dados dos pesquisadores (2019).
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Os dados acima deixam explicito a carência na busca por formação na área da
Educação Especial por parte dos entrevistados. Apenas quatro professores buscam formação,
de forma continua. Outros quatro, raramente tem acesso ás formações. Sete destes, algumas
vezes se capacitam e dez não participam de formações continuadas sobre a Educação
Especial. É perceptível que essa insuficiência de formação afeta diretamente os estudantes
que necessitam desse suporte para se desenvolver.
Para reforçar o que já foi exposto nos textos anteriores, faz-se necessário um cuidado
especial na formação dos docentes, enquanto essa política de formação não for reforçada a
inclusão não irá se concretizar de fato. O investimento em cursos de capacitação para os
profissionais gera benefícios no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Essa
perspectiva demanda de vários “olhares” inclusivos, não basta detectar o problema através do
diagnóstico se a escola não propor mecanismos para resolução.
Outra reflexão que merece destaque é quanto ao compromisso dos profissionais em
colocar em prática os conhecimentos adquiridos nos cursos de formação. O fato do mesmo se
fazer presente nas formações não acarreta mudança na postura pedagógica. É primordial o
envolvimento na parte teórica para que a mesma venha refletir na prática. Esse paralelo,
torna-se essencial no âmbito da prática pedagógica docente.
Gráfico 05 – O projeto de formação de sua escola contempla estudos na área de
Educação Especial?

Fonte: Dados dos pesquisadores (2019).

A pesquisa deixa nítido a falta de interesse por parte das unidades escolas no que tange
ás temáticas que dão suporte ao processo de conhecimento docente, em prol da cognição dos
estudantes público alvo da Educação Especial. Dos vinte e cinco pesquisados, vinte
responderam que o projeto de formação não contempla a temática em estudo, três
mencionaram que o campo da Educação Especial não é compreendido como prioridade pelas
pessoas que compõem o grupo. Um dos pesquisados relatou que no projeto de formação
consta temáticas relacionadas ás deficiências, transtorno Global de Desenvolvimento e Altas
Habilidades/Superdotação. Destes, apenas uma pessoa citou que a temática é contemplada nos
estudos, porém com carga horaria insuficiente.
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Percebe-se que os profissionais concretizam o diagnóstico escolar, porém nem todas as
demandas são priorizadas nos momentos de estudo. Essa situação é preocupante, visto que a
formação continuada é o caminho que norteia a metodologia utilizada em sala de aula. Os
estudos teóricos metodológicos orientam o trabalho pedagógico, alinhando assim, algumas
práxis incoerentes com a realidade.
Pensando nesse percurso educativo, Falsarella (2004, p. 50) conclui que a formação
continuada deve motivar o professor a ser ativo e agente na pesquisa de sua própria prática
pedagógica, produzindo conhecimento e intervindo na realidade. Quanto mais o professor
investir nos estudos teóricos, mais sua prática pedagógica será de qualidade.
Gráfico 06 – As atividades aplicadas em sala de aula, são correspondidas de forma positiva, pelo estudante
público da Educação Especial?
Fonte: Dados dos pesquisadores (2019)

O investimento nas metodologias diferencias é fundamental para tornar o currículo
mais flexível, lembrando que as metodologias inovadoras dependem da dedicação e
embasamento teórico metodológico de cada professor. É de suma importância relatar também
que essas ações metodológicas devem ser estudadas/aprimoradas nos momentos de formação
organizados pelas unidades escolares.
Do público pesquisado no tocante ao questionamento se as atividades aplicadas em
sala de aula, são correspondidas de forma positiva, pelo estudante público da Educação
Especial, cinco dos pesquisados asseguram que alguns alunos conseguem se desenvolver.
Outros, afirmaram que as metodologias não suprem as necessidades de aprendizagem.
Destes apenas quinze contextualizou que as atividades são correspondidas, de forma parcial,
porém isso dependerá das estratégias utilizadas na aplicabilidade dos conteúdos.

4 Considerações finais
Em suma, os resultados da pesquisa apontaram que a formação continuada no campo
da Educação Especial, possuem poucos investimentos, necessitando de um repensar em
ambos os aspectos. As políticas de formação continuada carecem de ser fortalecidas, em
caráter de urgência, visto que ambas as escolas tanto estaduais quanto municipais têm um
número significativo de estudantes público alvo da Educação Especial matriculados, e estes
não estão sendo contemplados com um currículo verdadeiramente inclusivo.
Outro fator que veio à tona a partir dos dados da pesquisa se refere à seguridade da
formação continuada juntamente com o diagnóstico situacional nos Documentos norteadores
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pedagógicos, neste caso o Projeto Político Pedagógico. Partindo desse contexto, faz-se
necessário travar um amplo debate acerca de novas presunções para a formação continuada,
pontuando com clareza seus intuitos e objetivos, suas configurações, atenuando assim as
mudanças negativas que surgiram a partir da pesquisa concretizada.
Uma forma de garantir a formação continuada pautada na Educação Especial nas
unidades escolares é identificar as necessidades formativas dos professores em conjunto com
o coletivo da escola, visando assim a execução da gestão democrática que está assegurado nos
Aspectos Legais da Educação Inclusiva.
Em linhas gerais, investir na política de formação dos profissionais, vislumbram uma
ação educativa inclusiva que visam sanar as dificuldades, ressaltando assim as possibilidades
de ampliação de aprendizagem e desenvolvimento aos estudantes que apresentam Deficiência,
Transtorno Global de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação.
A pesquisa concretizada foi de suma importância, pois através desses dados torna-se
possível pensar no fortalecimento da formação continuada voltada para a Educação Especial,
assim como intensificar os estudos teóricos no que diz respeito ás temáticas relacionada com a
Deficiência, Transtorno Global de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação,
apresentadas pelos estudantes matriculados na rede regular de ensino.
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: PROFESSORES LICENCIADOS E NÃOLICENCIADOS
Thiago Uchaki Santos(IFMT/ Campo Novo do Parecis) – thiago.uchaki@cnp.ifmt.edu.br
Resumo:
Vários níveis e modalidades de cursos são oferecidos pelo IFMT campus Campo Novo do Parecis. O presente
trabalho dedica-se a iniciar um estudo sobre a necessidade de formações pedagógicas aos professores que atuam
nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Foi realizado um levantamento sobre o quantitativo de
professores efetivos licenciados e não licenciados atuante nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Este
levantamento foi realizado através do quadro de servidores por campus no site do IFMT na página da Diretoria
Sistêmica de Gestão de Pessoas. O total de professores efetivos atuantes nos cursos técnicos integrados ao ensino
médio é de 30 servidores. Professores com licenciatura são 18 e sem licenciatura 12. Apenas 2 professores
regentes das disciplinas da base comum não possuem licenciatura e 10 professores das disciplinas técnicas não
possuem licenciatura. Esta pesquisa é o início de um estudo a fim de verificar as reais necessidades de formações
para os professores que atuam no ensino técnico integrado ao ensino médio. Deve ser continuado um estudo
mais aprofundado para direcionar as formações às necessidades locais.
Palavras-chave: Educação profissional. Formação pedagógica. professor.

1. Introdução
O Instituto Federal de Mato Grosso campus Campo Novo do Parecis, está situado na
MT 235 km 12 Zona Rural do Município de Campo Novo do Parecis. Somado a outros 14
campi no estado do Mato Grosso integram a rede do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso – IFMT. Em todo o estado totalizando mais de 25 mil alunos e
mais de 100 cursos de nível técnico, superior e pós-graduação. Também são ofertados cursos
de curta duração. (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso,[201]).
O Artigo 2º da lei Nº 11.892 (2008) descreve que “Os Institutos Federais são
instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi,
especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas
práticas pedagógicas, nos termos desta Lei”.
Vários níveis e modalidades de cursos são oferecidos pelo IFMT campus Campo Novo
do Parecis. Os cursos de nível médio técnico são Agropecuária e Manutenção e Suporte em
Informática, ambos integrados ao Ensino Médio sendo ofertados em período integral diurno.
Além do curso em Administração ofertado na modalidade PROEJA período noturno, também
integrado ao Ensino Médio. Os cursos de graduação são, bacharelado em Agronomia, este em
período integral diurno, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Agroindústria e
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Tecnologia em Processos Gerenciais período noturno. Também são ofertados cursos de
formação inicial e continuada nas áreas de gestão e Libras.
Este trabalho é um levantamento inicial de um estudo a fim de verificar as reais
necessidades de formações para os professores que atuam no ensino técnico integrado ao
ensino médio para contribuir ao planejamento de formações pedagógicas.

2.

Percurso Metodológico

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um setor do IFMT campus Campo Novo do
Parecis composto por uma equipe multiprofissional: Pedagogo, psicólogo, assistente social,
técnico em assuntos educacionais, enfermeiro, tradutor e intérprete de Libras e assistente de
aluno. Este setor é responsável por orientar professores e alunos conforme especialidade de
cada profissional, assim contribuindo no processo de ensino-aprendizagem. Outra função é
promover formações aos professores.
É frequente a procura de alunos por profissionais deste setor para relatar dificuldades
de aprendizagem e situações diversas em sala de aula. Em algumas situações professores
foram orientados quanto a metodologia e recursos utilizados em suas aulas, e foram propostas
alternativas.
Após alguns anos de atendimentos percebeu-se que muitos professores não possuem
formação em curso de licenciatura e atuam nos cursos técnicos integrados ao ensino médio.
Assim, mostrou-se necessário um estudo para planejamento de formações específica para o
corpo docente atuante no ensino médio. Inicialmente foi realizado um levantamento sobre o
quantitativo de professores efetivos licenciados e não licenciados atuante nos cursos técnicos
integrados ao ensino médio. Este levantamento foi realizado através do quadro de servidores
por campus no site do IFMT na página da Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas em seu
endereço

eletrônico

http://dsgp.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/quadro-de-servidores-por-

campus/, onde é disponibilizado informações sobre a formação dos servidores do campus.

3.

Resultados e discussões

O total de professores efetivos atuantes nos cursos técnicos integrados ao ensino
médio é de 30 servidores. Professores com licenciatura são 18 e sem licenciatura 12. Destes
19 são regentes de disciplinas da base comum e 11 são regentes de disciplinas técnicas.
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Apenas 2 professores regentes das disciplinas da base comum não possuem licenciatura e 10
professores das disciplinas técnicas não possuem licenciatura.
Esta discrepância entre professores da base comum e das disciplinas técnicas pode
estar relacionado a área de formação dos professores regentes das disciplinas técnicas. Como
exemplo no curso técnico em agropecuária a maioria dos professores são formados em
agronomia, um curso em sua maior oferta na modalidade bacharelado. Um estudo mais
aprofundado deve ser feito.
É necessário propor formações pedagógicas para os professores que atuam nos cursos
técnicos integrados ao ensino médio. Também propor momentos de reflexão e orientação.
A maior parte do professorado recebe poucas devolutivas sobre a sua atuação na
sala de aula e, algumas vezes, manifestam a necessidade de saber como estão
enfrentando a prática diária para aprender a partir dela. (IMBERNÓN, 2009).

A instituição oferece formações pedagógicas e complementação pedagógica para não
licenciados. Ouvir os professores e devolutivas sobre sua atuação é importante para o
processo de construção de formações.

4.

Considerações Finais

Formações pedagógicas e complementação pedagógica para não licenciados é
importante para contribuir na melhoria das práticas pedagógicas. A instituição oferece cursos
de complementação e o NAPP propõe formações. Esta pesquisa é o início de um estudo a fim
de verificar as reais necessidades de formações para os professores que atuam no ensino
técnico integrado ao ensino médio. Deve ser continuado um estudo mais aprofundado para
direcionar as formações às necessidades locais.
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LETRAMENTO CRÍTICO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Marciléia Pereira do Carmo (SEDUC/MT) – mpc_feliz@outlook.com
Liliane Pereira de Sousa (SEDUC/MT) – lilianesousavha@gmail.com
Resumo:
Esta pesquisa em andamento objetiva analisar as práticas de alfabetização e letramento crítico de professores
alfabetizadores da Educação de Jovens e Adultos em 3 (três) escolas no município de Cáceres/MT, a
metodologia adotada pauta na abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa são: 01 (um) professor que atua na
alfabetização de Jovens e Adultos em cada uma das unidades escolares pesquisadas totalizando, 3 (três)
professores); 03 (três) coordenadores pedagógicos, sendo um de cada unidade escolar pesquisada. Bem como,
tem por objetivo investigar como se dá o processo de formação dos professores da Educação de Jovens e Adultos
nestas unidades escolares e observar/relatar as narrativas das histórias de leituras dos sujeitos envolvidos.
Considerando que, a questão do letramento no Brasil, avançou mais de duas décadas na pesquisa na área da
educação e linguagem, a problematização versa sobre a compreensão dos professores sobre o que vem a ser
letramento crítico. Como estes profissionais da educação compreendem o processo de letramento crítico no
processo de alfabetização de jovens e adultos. Como esses professores desenvolvem suas práticas pedagógicas
no intuito de promover a autonomia desses alunos de EJA por meio da alfabetização e letramento crítico e quais
as suas práticas pedagógicas de educação libertária em leitura crítica na formação dos professores. Para a
realização desta investigação, inicialmente foi realizado um aprofundamento teórico acerca do tema, sendo este
artigo, resultado dessas reflexões.
Palavras-chave: Formação. Educação de Jovens e Adultos. Práticas Pedagógicas. Letramento Crítico.
Alfabetização.

1 Primeiras palavras
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade amparada por lei e voltada
para pessoas que não tiveram por diversos motivos o acesso ao ensino regular na idade
adequada, e ao (re)começar os seus estudos, o aluno de EJA tem gana em aprender a ler e
escrever, mas também tem como propósito inserir-se na sociedade, buscando um melhor
emprego, acesso as novas tecnologias entre outros.
O Brasil possui altos índices de analfabetismo, ao longo dos tempos diferentes
programas e projetos foram desenvolvidos para diminuir esses índices, obtendo resultados nos
dias atuais pouco significativos, tanto que os dados sobre o analfabetismo ainda são
alarmantes. Essa triste realidade brasileira, que assola inclusive o munícipio de Cáceres/MT,
deve-se, no passado, à falta de oportunidades causadas, sobretudo pela desigualdade
socioeconômica, reforçada pela ausência de leis que garantiam os direitos da criança e do
adolescente.
Durante muito tempo pensava-se que, ser alfabetizado era conhecer o código
linguístico, ou seja, conhecer as letras do alfabeto. Recentemente, sabe-se que, embora seja
necessário, o conhecimento das letras não é suficiente para ser competente no uso da língua
escrita e em seu uso sociocultural. A linguagem é um fenômeno social, estruturado de forma
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dinâmica e coletiva e, portanto, a escrita também deve ser reconhecida do ponto de vista
cultural e social, fazendo-se presente em nossa vida desde os primeiros meses.
Atualmente, enfrentamos uma realidade escolar em que muitos alunos não são capazes
de compreenderem o que leem, não fazem uso social da leitura e da escrita. Contudo, através
das situações reais, é fundamental que os educadores tenham consciência do que é
alfabetização e o que é letramento e, assim, possam realizar melhor a sua prática pedagógica,
conseguindo diferenciar e utilizar de forma inovadora as várias metodologias, proporcionando
aos educandos uma aprendizagem significativa. Ademais, a ausência desta consciência e a
deficiência na formação dos professores é que continuam a formar novos alunos na
modalidade EJA, pois, na atualidade, muitos jovens estão se inscrevendo nesta modalidade de
ensino.
Nesse ínterim, é importante, que seja (re)pensado o conceito de educação para jovens
e adultos, pois vontade de ler e de aprender eles possuem, mas de uma maneira mais ampla,
característica de quem já tem experiência de vida, que necessita bem mais que a própria
escrita e leitura convencional, precisa acima de tudo ler as entrelinhas impostas pela
problemática de ser e estar plenamente exercendo a cidadania.
Portanto, este trabalho busca apresentar as primeiras reflexões teóricas sobre as
práticas pedagógicas na perspectiva do letramento crítico do(a) professor(a) alfabetizador(a)
da Educação de Jovens e Adultos. Assim, para compreendermos as práticas de leitura dos
professores na formação continuada das concepções em lócus, propomos compreender o que
vem a ser leitura histórica crítica para garantia de um letramento crítico.
Assim, utilizamos autores que discorrem sobre a formação de professores como Tardif
e ainda como significativa leitura teórica, dialogamos neste estudo, com estudiosos da
perspectiva da pedagogia crítica cujas ideias fomentam sobre a educação crítica, em que os
sujeitos são integrantes da educação, e que os alunos devem atingir uma consciência crítica
em sua fase educacional, precisam estar conscientes da realidade que os rodeiam. Defendem
ainda que o ser humano transforma o mundo através da utilização de instrumentos e a
linguagem torna-se o instrumento essencial para uma atuação transformadora. como: Paulo
Freire, Gadotti, Paiva, dentre outros, que discorrem sobre a educação libertadora,
humanizadora e crítica. Empregamos também autores que discutem sobre a leitura e o
letramento como Magda Soares, dentre outros.

2 A EJA como prática social emancipatória
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Embora o acesso à educação, na atualidade, seja razoavelmente fácil e gratuito, ainda
convivemos com uma parcela considerável de adultos que viveram em uma realidade
diferente da que crianças e jovens têm como natural. Ir à escola é algo corriqueiro e raramente
nos debruçamos sobre a ideia de que em algum momento histórico isso foi diferente, mas um
estudo um pouco mais atento, mostrará que esse percurso escolar foi longo, doloroso e
tortuoso para as gerações anteriores.
Soares (2003) afirma que o direito do jovem e do adulto de ter acesso de forma
gratuita à educação, de uma aprendizagem que possibilite realizar um ensino reparador, isso
vai além dos direitos civis. O indivíduo, ao ter acesso à educação, caminha por vias que o
possibilita conquistar maior igualdade dentro do espaço social. Assim, a liberdade e a
igualdade passam a ser pressupostos básicos do direito à educação para qualquer ser humano,
surge como um novo caminho para consumar de fato a sua emancipação.
A Educação de Jovens e Adultos surgiu como uma oportunidade a essas gerações, de
obter formação, conhecimento e como a chance de ler o mundo que o cerca de maneira
diferente, de olhos abertos e atentos para todas as particularidades que afetam sua vida, que
definem seus destinos.
A Educação de Jovens e Adultos começa no Brasil por volta do final do século XIX,
sendo pautada na luta pelos direitos humanos. Um dos fatores que potencializou essa
modalidade foi a vinda dos imigrantes, que representavam, junto com negros e os já nativos
brasileiros, a classe trabalhadora, que necessitavam se apropriar da língua nacional e também
lutar para que seus direitos fossem respeitados. (PILETTI; PILETTI, 1990).
Sob a máscara de erradicação do analfabetismo, diferentes projetos surgiram no
decorrer da história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a preocupação de fazer com
que seus alunos aprendessem a ler e escrever, sem uma preocupação maior com a formação
do ser humano. A importância da educação como instrumento ideológico poderoso é muito
clara, tanto para os que os detêm quanto para aqueles que pretendem disputá-lo.
Isso ocorre devido à importância dada à educação como instrumento de mudança
social, associado à luta política. E essa importância só pode ser encontrada em sociedades
onde a instrução popular não é generalizada, e o sistema educacional existente não absorveu a
demanda real e o potencial por educação elementar.
Esse fato se deu em razão do poder político se encarregar de determinar a política
educacional a ser seguida, os programas a serem promovidos ou estimulados e o conteúdo
ideológico dos mesmos. Para os que disputam o poder, a educação passou a ser um
importante instrumento somente quando as contradições dos sistemas, as crises, o clima de
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efervescência ideológica, chegaram a um ponto em que os programas educacionais pudessem
ser controlados por aqueles que se opõem a ordem vigente (PAIVA, 1987).

3 A educação para jovens e adultos na perspectiva da pedagogia crítica

Paulo Freire (1987) enfatiza o popular como sinônimo de oprimido, ou seja, daqueles
que estão excluídos dos usos e bens culturais vigentes e que vivem sem as condições
elementares para o exercício de sua cidadania, como a posse e uso dos bens materiais
produzidos socialmente. O autor destaca ainda que:
A libertação é um processo doloroso, pois depende do próprio indivíduo expulsar ou
não o opressor de dentro de si. O homem que nasce deste parto é um homem novo
que só é viável na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, que é a
libertação de todos. A superação da contradição é parto que traz ao mundo este
homem novo, não o opressor, não mais o oprimido, mas homem libertando-se
(FREIRE, 1987, p. 18).

Assim, quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora
sobre a qual elas devem incidir sua ação transformadora, tanto mais se inserem nela
criticamente. Freire assegura que há problema quando os oprimidos, que “hospedam” o
opressor em si, devem participar da elaboração, como seres duplos, inautênticos, da
pedagogia de sua libertação. O autor encontra uma saída para essa problemática assim:
Somente na medida em que se descubram “hospedeiros” do opressor poderão
contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam a
dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor, é impossível
fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é
um dos instrumentos para esta descoberta crítica – a dos oprimidos por si mesmos e
a dos opressores pelos oprimidos, como manifestações da desumanização (FREIRE,
1987, p. 20).

Dessa forma, o autor defende uma teoria crítica, que transforme de forma progressiva
a sociedade, e que a educação popular seja entendida como “espaço de mobilização,
organização e capacitação das classes populares; capacitação científica e técnica [...] o
conhecimento do mundo é também feito através dessas práticas que inventamos” (FREIRE,
1989, p. 86).
Uma teoria de educação não deve negar o social, o objetivo, o concreto, o material,
nem acentuar apenas o desenvolvimento da consciência individual. Ao compreender o papel
da objetividade, deve-se, igualmente, estimular o desenvolvimento da dimensão individual.
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O pensamento de Freire (2011), está na direção de que toda ação educativa deve ser
uma ação cultural que conduza a uma mudança moral e intelectual. Essa ação cultural iniciase na descoberta da razão que produz as estruturas materiais e simbólicas de dominação. Tal
descoberta perpassa pela crítica e pela busca de mudanças que conduzam os indivíduos à ação
de novos valores e padrões de relações racionalmente dialogais.
A educação deve procurar desenvolver a consciência e a criticidade, para que o ser
humano aprenda a escolher e a decidir, tornando-se livre em lugar de ser domesticado,
adaptado, como ainda se dá na educação vigente em vários países. Freire (2011), reflete sobre
quais os meios para proporcionar ao ser humano uma educação com consciência, e como
superar atitudes, mágicas ou ingênuas, diante de sua realidade. Nessa perspectiva de educação
entendemos que a ela se constrói através do diálogo, de debate, a partir das experiências
vivenciadas ao longo da vida, construindo e reconstruindo os conceitos que cada um traz
consigo nas diversas áreas.
Dentro do espaço educacional o entendimento do educador que se identifica com a
educação libertadora e progressista de Freire precisa comprometer-se com práticas que
reforcem essa teoria. Assim, a educação de jovens e adultos se torna um ato de libertação
através dessa transformação que acontece no educando ao se tornar um ser crítico, um agente
e participante dos acontecimentos do meio em que vive, se tornando um ser livre,
independente o que automaticamente favorecerá na sua busca pelos seus direito e também os
da comunidade (FREIRE, 2011).
Assim, a educação deve ser reconhecida como um conjunto de conhecimentos
compartilhado entre dois sujeitos pensantes que buscam os mesmos objetivos. Tornando essa
ação libertadora, pois é através desta que o homem se vê em constantes transformações
mediante os conhecimentos recebidos. E para que se cumpra esse papel, se faz necessário que
o educador conheça a natureza de seus educandos conheça as suas necessidades,
manifestações, sentimentos, que são tão importantes quanto os saberes específicos
(VASCONSELOS; BRITO. 2006).
Como ajudá-lo a criar, se analfabeto? Como os conhecimentos sobre os sinais gráficos
pode ajudá-lo a inserir-se no mundo social? A resposta para estas questões parece estar num
método ativo, dialogal, crítico, na modificação do conteúdo programático da educação e no
uso de técnicas. Na educação do adulto, somente um método ativo, dialogal, participante,
poderia fazê-lo.
De acordo com o pensamento de Tardif (2002), que nos traz um significativo
apontamento teórico sobre a prática:
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Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e
seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da
educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência
cotidiana com os alunos (TARDIF, 2002, p. 39).

A partir desses apontamentos podemos compreender que a cidadania plena nasce a
partir do reconhecimento das pessoas e dos cidadãos de seus direitos e deveres. Isso acontece
quando são possuidores de condições de criticidade e reflexão sobre sua condição e o seu
papel na sociedade. Nesse sentido, a educação desempenha um fator e a importância de que se
procure compreender a prática pedagógica a partir de toda complexidade que a envolve, tanto
no que diz respeito à própria atividade de ensinar quanto ao fato de que professor e aluno são
dois agentes, nessa dinâmica na construção do conhecimento são pessoas, com histórias,
memórias, trajetórias, expectativas e experiências singulares.

4 Alfabetização e letramento crítico na EJA

Para Magda Soares (2003), tradicional e consensualmente, considera-se que o acesso
ao mundo da escrita é incumbência e responsabilidade da escola e do processo que nela e por
ela se dá a escolarização. Em outras palavras, considera-se que é à escola e à escolarização
que cabem tanto à aprendizagem das habilidades básicas de leitura e de escrita, ou seja, a
alfabetização, quanto o desenvolvimento, para além dessa aprendizagem básica, das
habilidades, conhecimentos e atitudes necessários ao uso efetivo e competente da leitura e da
escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, ou seja, o letramento.
Na visão de Soares (2003, p. 38) “podemos atribuir uma multiplicidade de facetas
relacionadas com o fenômeno do alfabetismo”. Ela cita algumas perspectivas que privilegiam
ora a dimensão individual ora a social, na perspectiva histórica, antropológica, sociológica,
psicolinguística, sociolinguística, linguística, discursiva, textual. Igualmente a feição
pedagógica e política, como se pode atestar:

[...]
Educacional ou Pedagógica – investigam as condições institucionais e programáticas
de promoção do alfabetismo, os processos metodológicos e didáticos de introdução
de crianças e adultos no mundo da escrita, as relações entre o grau de alfabetismo de
diferentes contextos familiares e o sucesso ou fracasso na aprendizagem da língua
escrita;
Política – analisa as condições de possibilidade de programas de promoção do
alfabetismo, que determinam objetivos e metas do alfabetismo, que analisa
ideologias subjacentes a programas e campanhas de alfabetização, que estabelece e
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promove circuitos de difusão, distribuição e circulação da escrita (SOARES, 2003,
p. 39).

O que Soares (2003), constata que a alfabetização precisa necessariamente contar com
esses campos de conhecimento para dar conta de toda sua complexidade. A autora elucida
que:

Como o alfabetismo é um estado ou condição de uso das práticas sociais de leitura e
escrita, este ora se configura como dimensão social ora como dimensão individual –
atributo pessoal em que se focaliza a posse individual de habilidades de leitura e
escrita, afinal, ler é um processo de relacionamento entre símbolos escritos e
unidades sonoras, que culminam com um processo de construção de interpretação de
textos escritos. Por outro lado, a dimensão social dá ênfase ao alfabetismo como
fenômeno cultural – um conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita
– e não é apenas um estado ou condição pessoal, mas uma prática social que
estabelece o que as pessoas fazem com as habilidades e conhecimentos sobre a
leitura e a escrita em determinado contexto social, e quais valores estão aí
imbricados (SOARES, 2003, p. 33).

Assim, a entrada da pessoa no mundo da escrita se dá pela aprendizagem de toda a
complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler e escrever. Além disso, seja na
escola, seja fora dela, a pessoa precisa saber fazer uso e envolver-se nas atividades de leitura e
escrita. Vale dizer, para entrar no universo do letramento, é necessário apropriar-se do hábito
de buscar ler os mais diversos gêneros do discurso em lugares que puder ter acesso, como
frequentar bancas de revistas, livrarias, bibliotecas e, com esse convívio efetivo com a leitura,
apropriar-se do sistema de escrita e, consequentemente, ampliar seus níveis de letramento.
Em se tratando de Alfabetização, sobretudo da EJA, se faz necessária o exercício do
letramento crítico que engloba uma série de princípios educacionais para o desenvolvimento
de práticas discursivas de construção de sentidos. Pressupõe desenvolver estratégias para se
falar sobre reescrever e contestar textos da vida cotidiana. Todas as perspectivas do
letramento crítico, requerem uma abordagem ativa e desafiadora em relação à leitura e às
práticas sociais. O letramento crítico envolve análise e crítica da relação entre textos,
linguagem, poder, grupos sociais e práticas sociais, como afirma Motta (2008, p. 14):

O letramento crítico busca engajar o aluno em uma atividade crítica através da
linguagem, utilizando como estratégia o questionamento das relações de poder, das
representações presentes nos discursos e das implicações que isto pode trazer para o
indivíduo em sua vida e comunidade.

Portanto, compreende-se que leitor crítico é aquele que reflete sobre o que lê,
questiona as ideias apresentadas e se posiciona diante do que leu em um texto. Assim, ele
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transforma a realidade a partir daquilo que foi conhecido e construído durante o processo da
leitura.
Indubitavelmente, o letramento traz para o aluno da EJA, a possibilidade de
reinterpretar o mundo, analisar, comparar, elaborar e reelaborar. Por meio da cultura letrada,
podemos nos comunicar e nos integrar com outras pessoas, pode-se ter acesso a uma gama
infinita de informações, temos a possibilidade de uma participação mais ativa seja no campo
profissional, político ou social. O letramento dá ao aluno o valor de pertence à sociedade.
Segundo Soares (2003), letramento é o processo de apropriação das práticas sociais da
leitura e de escrita acrescido de envolvimento com as práticas sociais de leitura. Segundo essa
pesquisadora, a entrada no mundo da escrita, ocorre simultaneamente pelos dois processos.
Indispensável para garantir a inserção e a participação efetiva nas sociedades letradas, a
alfabetização e o letramento são, portanto, processos diferentes, mas complementares, e
inseparáveis.

4 Mesmo que provisório

A sociedade brasileira é permeada por uma desigualdade econômica e social, resultado
de um modelo capitalista de produção, no qual as políticas educacionais são pensadas por e
para uma classe dominante restando, assim, diversos desafios aos educadores, como o
repensar uma educação que permita aos educandos das classes menos favorecidas almejarem
uma sociedade de direitos mais justa e democrática. Daí a necessidade do letramento crítico
que é concretizado por duas abordagens principais: engajamento crítico com e através dos
textos, e prática social crítica.
A educação pública de qualidade é uma das principais vias para a construção de uma
sociedade mais justa, solidária e democrática. Nesse sentido, constitui-se em uma poderosa
ferramenta para a mudança social. Ela é o caminho para formar pessoas sensíveis para as
questões que afetam a todos e a grupos minoritários, para a prática da liberdade e para o
exercício da cidadania.
Nessa perspectiva, a EJA constituiu-se, nos últimos anos, como um campo estratégico
para fazer frente à exclusão e à desigualdade social e assumiu novos contornos, sendo vista
como modalidade educativa que transborda os limites do processo de escolarização formal,
que abarca aprendizagens realizadas em diversos âmbitos e ao longo de toda a vida, que se
orienta para a inclusão de milhões de pessoas jovens e adultas que não puderam iniciar ou
completar os estudos na educação básica.
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Mas para ser vista como emancipatória, a alfabetização de jovens e adultos precisa
permear os caminhos do letramento crítico e não mais ficar no campo do ensinar e/ou
aprender a ler e a escrever. É preciso ir além, para ser considerado alfabetizado é preciso
saber usar a leitura e a escrita para exercer uma prática social em que a escrita é necessária. O
aluno precisa sentir-se parte do processo de alfabetização, é preciso ouvir seus conhecimentos
prévios e a partir daí planejar conteúdos e atividades condizentes com a sua realidade. Vale
ressaltar, que jovens e adultos têm as necessidades de aprendizagem diferenciadas e que é
preciso considerá-las na seleção de conteúdos e opções didáticas.
Nesse ínterim, é necessário investir na formação dos docentes, questionar sua prática,
baseando-se nos próprios conhecimentos e na experiência pessoal. É preciso construir
conhecimentos pedagógicos, tomar decisões sobre como agir diante dos alunos e junto a seus
pares, avaliar suas necessidades de aprendizagem, estabelecer parcerias com outros colegas e
pesquisar aquilo que precisam conhecer.
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NOS IMPRESSOS ALMANAK DO
MARANHÃO OITOCENTISTA: Um Inventario sobre Colégio Nossa Senhora
dos Remédios
Pedro Gabriel Garreto Gonçalves (PIBIC/UFMA) - pedrogabrielmj@hotmail.com
Prof. Dr. Acildo Leite da Silva (PROF-FILO - DEII/UFMA) - acildoleite@hotmail.com

Resumo:
O presente trabalho que faz parte do projeto de pesquisa “Almanak Do Maranhão, Histórico E Do Povo –
Mapeamento sobre Educação, Sociedade, Cultura: Uma Análise das Instituições e Processos Educativos, (1850
A 1900)” tem por objetivo mapear e analisar, nesses impressos oitocentistas a escrita sobre os colégios e escola
de caráter particular para educação dos meninos existentes na província do Maranhão no período oitocentista,
registrados nos Almanak entre os anos de 1858 a 1860. Visando construir conhecimento histórico educacional
acerca da criação e organização desses estabelecimentos priorizando nessa escrita a materialidade desses
collegios nos impresso dos Almanaks, que tem se configurado como fonte riquíssima para história da educação
do período provincial, uma vez que, esse tipo de impresso apresenta uma variedade de dados de estatística e de
informações sobre a sociedade da época. Esses impressos trazem diversas informações sobre instrução pública e
de caráter particular, no que diz respeito ao seu regimento, composição do quadro de professores,
funcionamento, ano de fundação bem como a organização do ensino oferecido. O aporte teórico-metodológico
deste estudo se centrará em uma pesquisa histórico-documental referenciado na história cultural.
Palavras-chave: Almanak. Educação maranhense. Collégio.

1 Introdução: A palavra impressa como fonte para História: breves considerações sobre os
jornais

O tempo inventou o almanaque; compôs um simples livro, seco, sem
margens, sem nada; tão somente os dias, as semanas, os meses, os
anos. Um dia, ao amanhecer, toda a terra viu cair do céu uma chuva
de folhetos; creram a princípio que era geada de nova espécie,
depois, vendo que não, correram todos assustados; afinal, um mais
animoso pegou de um dos folhetos, outros fizeram a mesma coisa,
leram e entenderam. O almanaque trazia a língua das cidades e dos
campos em que caía. Assim toda a terra possuiu, no mesmo instante,
os primeiros almanaques. Se muitos povos os não em ainda hoje, se
outros morreram sem os ler, é porque vieram depois dos
acontecimentos que estou narrando.
Machado de Assis – Como se inventaram os almanaques

No decorrer do século XIX, com o surgimento da imprensa no Brasil, os impressos em
formato de jornais, no período pós-independência, tornaram uma das mais importantes ferramentas
para produção de um novo vocabulário político do qual passou a circular no cotidiano das cidades as
ideias, em forma de palavra escrita, como nação, pátria, constituição, liberdade, civilidade, educação
entre outros recrutando indivíduos e grupos na construção de uma nova cultura política que iam
materializando nos impressos, que em virtude de sua dimensão pedagógica, constituiu nesse cenário
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oitocentista o diverso espaço letrado que impulsionou a modernização dos espaços públicos através da
cultura impressa.
O marco do inicial da prática da cultura impressa no Brasil colônia é fruto do evento da
chegada da Família Real portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1808, quando se deu a
circulação do primeiro jornal em terras da América portuguesa a Gazeta do Rio de Janeiro, publicado
na Corte pela Imprensa Régia, tendo a frente desse impresso o frei Tibúrcio José da Rocha. Segundo
Nelson Sodré (1996, p.22-29), a primeira edição desse jornal circulou em 10 de setembro de 1808.
Esse periódico voltou-se para publicação dos acontecimentos europeus com pouca escrita sobre os
problemas locais, pois era um veículo oficial do governo imperial.
Marco Morel (2006) reforça a ideia de que, esse período inicial do século XIX foi marcado
pela eclosão das palavras impressas na cena pública do Império do Brasil e de suas províncias cujo
intuito somava a tessitura do intenso movimento de construção da nação que se deu em um acirrado
cenário de embate de ideias políticas, no qual as elites letradas lançaram mão desses meios impressos
para legitimar suas bandeiras e propagar uma cultura de progresso e civilização, configurando assim, a
cultura impressa, de um caráter educativo. Uma vez que, os impressos, os jornais, passaram a ser
propagadores das luzes, iluminadora da mente e meios de instrução e educação, ou seja, veículos de
cultura educativa e civilizacional.
Essa prática da cultura impressa espraiará também nas Províncias do Brasil Império, em
especial na província do Maranhão, consolidando nos seus espaços públicos um ambiente de intensa
circulação de ideias a partir do surgimento de diversas tipologias de impressos como panfletos,
periódicos especializados, jornais diários, compêndios, livros e, dentre outros, surgiram os impressos
em formato de Almanak.
Na província do Maranhão a intensa atividade tipográfica que se instalou, em São Luís, desde
o ano de 1821, ainda no período do Brasil colônia, por ocasião do governo da Capitania o Marechal
Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca. Com a fundação do primeiro jornal da Capitania do Maranhão,
o Conciliador, esse impresso chegou às ruas em 15 de abril de 1821, fato esse que transformou a
cidade de São Luís na quarta capital do período colonial a ter imprensa. A criação desse impresso deuse em meio à luta entre brasileiros e portugueses da capitania do Maranhão, divididos quanto à adesão
ou não do Maranhão à Independência do Brasil. Esta adesão só veio a ocorrer em 28 e julho de 1823.
Ao lado de muitos periódicos em formato de jornal de cunho partidário e literário, circulou,
também, um número razoável de revistas literárias, e de Almanaks que entraram nesse cenário de
impresso maranhense pela primeira vez em 1849 tendo duas edições e retornou a ser publicado em
1859 quando passou a ter certa regularidade nesse espaço público. Esse tipo de impresso entrou na
província pela edição do Dr. Antonio Rego. Como editor do impresso Almanak, como bem noticiou o
Jornal Publicador Maranhense que circulou no ano de 1848, esse fato mereceu a seguinte noticia:
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Almanak Popular, Mercantil e Industrial, da Província do Maranhão para 1848, por
A. R. vol. in 8. – Maranhão Typographia Maranhense.”
[...] Debaixo deste titulo acaba de sahir dos prélos maranhense um interessante
volume, digno de encontros, não só por ser o primeiro que se publica nas províncias,
como pela variedade, esmero e nitidez da impressão. [...]. Quando trata de folhinha –
no fim da tabela de cada mez indica succintamente os trabalhos agrícolas, marca o
tempo da lavra – do plantio de colheita, conforme a natureza do gênero.
Tratando dos edificios, apresenta sempre uma noticia resumida e bem escripta da
sua feitura e construção, – clara e simplesmente escripta como de quem só teve em
vista dar uma ideia cabal da provincia – da sua importância. [...]. Não deixa contudo
de ter um outro erro typographico e o contrario seria até maravilha; se atendermos
que he este o primeiro anno de sua publicação, e que estas obras são por via de regra
em seu principio mui trabalhosas por ter que contar com mil tropeços a que nem
sempre se pode obviar. Mas em resumo julgamos que o ALMANAK do maranhão
he um excellente trabalho, e digno de ser imitado por todas as províncias do Brasil.
com mais alguma diligencia teremos uma relação circunstanciada das curiosidades
naturaes e artificiaes do paiz – da importancia de cada provincia – de cada cidade –
de cada villa – dos seus edifícios – de sua lavoura de todos os seus augmentos
materiais e morares: e dest‟arte com pouco trabalho, e sô pela força de vontade de
alguns indivíduos seria fácil organisar-se uma statistica – trabalho este de urgência
imperiosa que ainda se não tentou seriamente entre nós, e que talvez de outro modo
se não possa conseguir. (PUBLICADOR MARANHENSE, 1848)

Esses Almanaks, pela sua diversidade e pluralidade, representam importantes fontes para o
estudo da história cultural e social, principalmente para a história da educação. Voltamos o olhar para
os conhecimentos do Almanak porque esse tipo de impresso, além da sua importância, exerceu a
função de difusão de conhecimentos úteis, dentre os quais os referentes à educação da província do
Maranhão foco de apreensão desses estudos. Ao tomá-lo, atentamos para as observações sobre os
Almanaks apresentado no estudo de Jerusa Pires Ferreira (2001), como bem ponderou a autora, apesar
da diversidade esse impresso, mantém “um grande fundo mais ou menos estável, ao longo dos séculos
e, ao mesmo tempo, uma conexão sempre móvel e atualizável a depender dos públicos leitores, das
épocas e das direções que se impunha a este corpo diverso de saberes” (FERREIRA, 2001: 19).
Devido essa peculiaridade Jerusa Ferreira defende que, no Brasil, os Almanaks tiveram um
aspecto civilizador:

No caso do Brasil, pode-se mesmo falar no aspecto civilizador dos almanaques, do
que representam chegando aos mais distantes sertões, aos povoados mais afastados,
e mesmo nas cidades, numa integração de domínios rurais e urbanos, transitando
entre classes sociais, exercendo a aproximação afetiva de repertórios (FERREIRA,
2001, p.20).

Ressaltamos que os Almanaks já se faziam parte do cotidiano do Brasil desde o século XVIII
com, intensa circularidade. Na Província do Maranhão editou e círculos, entre os anos de 1848 a 1880
os seguintes tipos desse impresso: o Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial (1858, 1859,
1859-02, 1860, 1862, 1864, 1865 e 1866); Almanak Administrativo da Província do Maranhão (1870,
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1871 e 1872); Almanak do Povo (1867 e 1868), Almanak Histórico de Lembranças Brasileira (1862 01, 1862-02, 1863 e 1868) e Almanack do Diário do Maranhão (1878, 1879, 1880, 1881, 1883).

Considerando os almanaks como objetos da cultura impressa que tem de tudo, usá-lo como
fontes que contém dados importantes, produzidos de um modo geral por homens de letras
comprometidas com a vida local tomá-los como fonte, significa apreendê-lo como um profícuo acervo
sobre o cotidiano das cidades e sobre as características da vida social, educacional e econômica dessas
localidades sem perder de vista a temporalidade histórica de sua produção e circulação. Em relação
aos dados sobre educação sobre instituições de instrução particular feminino, sobre os colégios e
escolas particular, cartografia de professores e professoras dos colégios, da instrução primária e dos
lentes do Lyceo. Por esses e outros dados, sobre a instrução pública e particular, que esse tipo impresso
tem sido manuseado como fonte para as investigações em História da Educação no Maranhão
oitocentista.

2 O Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial e a História do Colégio Nossa Senhora dos
Remédios: Um inventario.

Os impressos Almanaks devido o seu alcance e sua função para as cidades oitocentista é que
nos motivou a estudá-los como fonte importante para a entendermos a história cultural e social da
educação da Província do Maranhão a partir do final da primeira metade do século XIX centrando,
principalmente, na historicização dos colégios, na materialidade dessa escrita no Almanak
Administrativo, Mercantil e Industrial do ano de 1858 e 1860. Este Almanak para o ano de 1858 teve
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como editor Belarmino de Matos, que o produziu na sua tipografia, destaca no Prólogo dessa
publicação o seu entusiasmo com essa retomada dessa cultura impressa:

Cheios d'esperança vamos de novo tentar um gênero de publicação, que ha dez
annos foi introduzido entre nós por hum laborioso e emprehendedor
comprovinciano, a quem nào sobra vontade e amor por esta terra; mas que a seu
pesar teve de recuar ante as enormes despezas e indifferentismo com que foi
recebido no 2º anno o seu Almanak apesar de se ter tornado uma obra de statistica
curiosa e muito interessante. Hoje que há mais gosto por obras dêste gênero, que
se reconhece mesmo a sua necessidade, vamos renovar tam útil, quam necessária
publicação; mas como ensaio, constando de 152 páginas, e por módico preço, e aos
poucos hilo-hemos ampliando cada vez mais até chegar ao ponto de conter em si
uma statistica geral da província. Para levar ao cabo a nossa empresa luctâmos
com mil difficuldades: a brevidade do tempo, pois confessamos ter principiado mui
tarde o nosso trabalho; a pouca vontade de alguns dos que nos tinham de fornecer os
dados para o nosso Almanak; a falta de numeração nas casas, sào partes para que
sahia este ensaio manco em muitos pontos. Para o anno vindouro, com mais vagar,
pretendemos tornal-o mais perfeito possível, augmentando-o com os nomes das
authoridades, lavradores principaes, negociantes, & de todos os municípios da
província, gênero de cultura de cada localidade, uma lista dos proprietários c
capitalistas, da cidade, e um registo geral e alpabetico dos negociantes, industriaes,
artistas, capitalistas, proprietários, &. Rogamos desde já a cooperação de todos para
que possamos cumprir cabalmente esta nossa promessa. Cabe-nos aqui agradecer
cordialmente a todos aquelles indivíduos que nos coadjuvaram com as suas luzes e
trabalhos para que se realisasse esta publicacào. Maranhão - 1º de janeiro de 1858.
(ALMANAK, 1858).

Interessado pela materialidade dos colégios, em particular, com intenção de apresentar um
inventario histórico, como ato de registrar e analisar as informações, sobre o Colégio Nossa Senhora
dos

Remédios,

propagado

pela

palavra

escrita

no

impresso

Almanak.

Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do ano 1858,
o primeiro localizado na Província do Maranhão.

Lyceo do Maranhão:
Funcionava no Convento
do Carmo.
O impresso trás
informações sobre os lentes
e professores públicos de
primeiras letras.

Organizado por
Belarmino de Mattos

Tipografia Progresso

Com 152 páginas,
era vendido por
“mordico preço”,

Informações a respeito da
vida administrativa da
cidade

Nome e endereço dos lentes e
professores de instrução pública
primário e secundário

Companhia, Sociedades,
Instituições, Collégios

Gabinete Portuguez de
Leitura
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No Almanak os estabelecimentos voltados para educação aparecem como público e particular de
ensino primário ou secundário. Esses estabelecimentos eram nominados como casa de recolhimento,
asilo feminino, Lyceo e os collégios femininos e masculinos. Há que ponderar que, no decorrer do
século XIX surgiu às novas instituições escolares, dentre eles os collégios, foram criados com a
finalidade de receber as jovens oriundas de famílias mais abastadas da sociedade. Caracterizada como
instituições preparatórias, os collégios tinham uma única preocupação de preparar os alumnos para o
ingresso nos estudos superiores. Com um currículo centrado no humanismo, acabavam sendo
privilégio de poucos. Certamente o ingresso dos meninos nos colégios, tanto externos, como internos,
no século XIX, certamente, era algo marcante.
Quanto ao surgimento desses collegios particulares, na província do Maranhão, o estudo
pioneiro de Jeronimo Viveiros (1953) referiu sobre a organização e evolução da educação na Província
que, segundo esse autor , foi o século XIX determinante na criação desse tipo estabelecimento
particular de ensino, tendo como o primeiro espaço criado para esse fim o Collégio particular dirigido
por Tiago Carlos de La Roca, em 1821, quando solicitou ao presidente da província o general
Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca a nomeação de um professor para Gramática Latina para seu
estabelecimento. Viveiros apontou, também, que no ano de 1827 foi criado o segundo colégio
particular da província, dirigido por José cândido de Morais e Manoel Pereira da Cunha, como
escreveu, “ambos eram maranhense com alguns estudos em Coimbra. O primeiro ministrava
Português, Frances e Geografia e o segundo Aritmética e Geometria” (VIVEIROS, 1953, p.7).
A criação desses collégio revelou uma particularidade nas iniciativas de sua abertura uma
espécie de parceria entre a Província – enquanto poder público – e os professores com seus interesses
particulares na prestação do serviço de educação escolar. Instituindo uma singularidade no caráter
particular, ou seja, a diferença de natureza quanto a ser um professor público ou que atendia a seu
próprio interesse - particular.
Na década de 40 do século XIX, o historiador Jerônimo Viveiros o caracterizou como
“fecundo” para a instrução no Maranhão provincial, principalmente porque nesse período criaram dois
importantes estabelecimentos de ensino um particular e outro público com os cursos primário e
secundário. O primeiro foi o Collégio Nossa Senhora dos Remédios que constavam no oferecimento
das cadeiras de Português, Francês, Inglês, Alemão, Latim, Grego, Geografia, Historia, Aritmética,
Álgebra, Geometria, Escrituração Mercantil, Desenho, Música e Dança e o segundo foi Casa dos
Educandos Artífices, criada pela lei n, 105 de 23 de agosto de 1841, estabelecimento destinado a
receber “moços desvalidos” para dar-lhes as primeiras letras e um ofício. Sobre esse estabelecimento
escreveu Viveiros: “inaugurado em 25 de novembro do mesmo ano com 28 alunos, e com o aumento
proporcional dos auxílios teve oficinas de sapateiro, alfaiate, marceneiro, pedreiro, desenho, escultura,
música além do curso primário” (VIVEIROS, 1953, p 15).
O Collégio Nossa Senhora dos Remédios fundado no ano de 1840, pelo Dr. Domingos Feliciano
Marques Perdigão, como bem referimos era voltado para a educação primária e secundária de
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meninos, admitindo alunos internos também chamados pensionistas, alunos meio-pensionistas e
externos. Pois, na cultura escolar desse período, os alunos pensionistas eram os que
dormiam/moravam no collégio. Ao serem admitidos com interno, tinham que levar o enxoval – um
conjunto de roupas e utensílios pessoais de acordo aos intens. apresentados na lista fornecida pelo
collégio. Os meio-pensionistas eram os que passavam o dia no collégios, porém no fim da tarde, após
o jantar, voltavam para casa. Estes tinham direitos às mesmas aulas que o os pensionistas. Já os alunos
externos eram aqueles cujos pais os matriculavam em cadeiras específicas, tendo estes que pagar por
aula que frequentavam.
No Relatório do Presidente de Presidente de províncias do Maranhão, também encontramos
referencia sobre o Collégio Nossa Senhora dos Remédios. Apareceu no relatório do Presidente
província do ano de 1852, por ocasião da falla dirigida pelo Exm. Snr. Vice-presidente o brigadeiro
Manoel de Sousa Pinto de Magalhães à Assembleia Legislativa relatando que “há para o sexo
masculino os Collégios particulares de Nossa senhora dos Remédios e da Conceição [...]”
(RELATORIO DE PRESIDENTE DE PROVINCIA DE 1852). Outra referencia foi no Relatório do
Presidente da Província o doutor Eduardo Olimpio Machado na ocasião da abertura da Assembleia
Legislativa no dia 1 de novembro de 1853 quando informou que, além dos:

[...] estabelecimentos públicos de instrução primária e secundaria, existem mais
nessa cidade dois estabelecimentos particulares, que abrangem ambos os ensinos,
para o sexo masculino, o Collégio Nossa Senhora dos Remédios, frequentado por 70
alunnos, e o de Nossa Senhora da Conceição com 75 [alunnos] [...]‟ (RELATORIO
DE PRESIDENTE DE PROVINCIA DE 1852).

O inventario historiográfico do Collegio de N. S. dos Remédios materializados na escrita dos
impressos Almanak Administrativo Mercantil e Industrial do ano de 1858 apresentou uma organização
anunciando as cadeiras como os respectivos professores, aparecendo como Director fundador o Dr.
Domingos Feliciano Marques Perdigão.
Quadro 1 – Cadeiras e Professores do Collegio de N. S. dos Remedios no ano de 1858

CADEIRA
Instrucção primaria
Grammatica da língua pátria
Latim
Grego
Francez e inglez
Allemão
Geometria, Arithmetica e álgebra
Geographia e historia
Desenho linear, paisagens e
figuras
Principios geraes de musica

PROFESSOR (A)
Carlos Seidl
Camillo Lellis Rodrigues da Silva
O Director e
Camillo Lellis Henriques da Silva
O Director
Henrique Eduardo Costa
Carlos Seidl
Dr. João Francisco Correa Leal
Dr. Tiberio Cezar de Lemos
Domingos Tribuzy
O Director
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Piano
Rabeca e viollão
Flauta
Dança

César Savio
Francisco Xavier Bekman
Antonio de Freitas Ribeiro
Virginia Roniagnoli,

FONTE: Almanak de 1858 - Editor B. Mattos (1858).

Quanto à organização das cadeiras se pode observar no Quadro 1 a presença dos estudos
humanísticos com a manutenção dos estudos clássicos tradicionais com a cadeira de Grammatica da
língua pátria, Latim e Grego, agregado de componente moderno a partir dos estudos de três línguas
modernas Francez, Inglez e Allemão. A inclusão da Língua Alemã vinha certamente realçar a
necessidade dos alunos dominarem um conjunto de línguas modernas para acompanhar os avanços
científicos e literários que estavam a ocorrer nos países europeus nesse período. Isso mostra também o
quanto à província do Maranhão estava voltado para a Europa, em relação ao seu ensino. Nesse plano
de estudo Geographia e historia faziam parte de uma mesma cadeira. Constata-se também que as
áreas de Matemática estão representadas nas cadeiras de Geometria, Arithmetica e álgebra. Esse plano
parece ter o objetivo de conduzir o aluno para os cursos superiores.
Para além das disciplinas Humanísticas e Científicas, este estabelecimento também ofertavam
outras disciplinas como Principios geraes de musica, Piano, Rabeca e viollão, Flauta e Dança. No
caso da Dança destaca a presença excepcional da professora Virginia Roniagnoli.
No impressos Almanak Administrativo Mercantil e Industrial do ano de 1859, chamou a atenção
à primeira referência desse estabelecimento, alem de trazer o plano de organização de suas cadeiras
junto com o director e professores, o editor escreveu que: “este estabelecimento, que sempre gozou de
grande conceito acha-se hoje sobre maneira augmentado, não só no que diz respeito á parte disciplinar,
como também quanto ao prehenchimento do tempo das aulas [...]” (ALMANAK de 1859 p. 123). Já a
publicação do plano de ensino, as cadeiras oferecidas nesse ano, trouxe umas novidades referentes à
direção do Collegio trazendo o director interino e vice-director. Nesse ano foi suprimida a cadeira de
Dança.
Quadro 2 – Cadeiras e Professores do Collegio de N. S. dos Remédios no ano de 1859

Director Interino
Vice-director

Dr. Domingos Feliciano Marques Perdigão
(ausente)
Conego Dr. Manoel Tavares da Silva
O beneficiado Antonio Tavares da Silva

CADEIRA
Instrucção primaria
Grammatica da língua pátria
Latim
Francez e inglez
Allemão

PROFESSOR
Carlos Seidl
Camillo Lellis Rodrigues da Silva
Camillo Lellis Henriques da Silva
Henrique Eduardo Costa
Carlos Seidl

Fundador e Proprietário
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Geometria, Arithmetica e álgebra
Geographia e historia
Escripturação mercantil por
partidas dobradas
Desenho linear, paisagens e
figuras.
Piano e musica vocal
Rabeca e viollão
Flauta

Dr. João Francisco Correa Leal
Dr. Tiberio Cezar de Lemos
José Baptista da Silva
Domingos Tribuzy
César Savio
Francisco Xavier Bekman
Antonio de Freitas Ribeiro

FONTE: Almanak de 1859 - Editor B. Mattos (1859).

Sobre a materialidade do Collegio de N. S. dos Remédios no Amanak do ano 1860 além de
trazer plano de ensino, através

da organização das cadeiras com os professores, não apresenta

nenhuma alteração em relação ao anunciado no Almanak do ano de 1859. Traz escrito a identificação
do estabelecimento como Collegio Episcopal de N. S. dos Remédios, juntamente com informações
sobre Regulamento do Collegio, sobre o tipo de aluno que admite – pensionista meio-pensionista e
externo - e sobre seu “anno leclivo no 1º de julho, e termina no dia 30 de junho. Os exames fazem-se
em junho e dezembro, quer sejam de classes, quer deffínitivos”. Consta-se informação sobre o
funcionamento das aulas a qual os “internos ou pensionistas são obrigado a todas essas aulas”. Com
relação às “aulas de musica vocal e instrumental, dança, escripturação mercantil por medidas dobradas
e outras, são ensinadas mediante o ajuste particular com o director” (ALMANAK, 1860, p.146).
Quando as condições de pagamento para os pensionistas eram de 25$000 (vinte e cinco mil
réis) mês, os meio-pensionistas pagavam 15$000 (quinze mil réis) mês e os externos pagava mensal
conforme a aula. Para os pensionistas além da garantia das aulas o Collegio assegurava “roupa lavada
e engommada, durante o anno, medico e botica por tres dias, alem dos quaes todas as despeza paga
pelos Paes”. Os meio-pensionistas tinham todas as vantagens do pensionista, com excesso da roupa
lavada e engommada, o collegio garantia a alimentação no estabelecimento e podiam frequentar as
mesmas aulas que os outros. Reforça a obrigatoriedade de todos os alumnos internos “ao cathechismo
nas quintas-feiras á tarde e a missa nos domingos e dias sanctificados” (ALMANAK, 1860, p.146).
O Almanak de 1860, também refere como deveria ser a correspondência com o director do
collegio bem como o pagamento das mensalidades que deveriam ser pagas adiantadas. Detalhou
também o enxoval que cada aluno pensionista tinha levar que deveria ser composto por:
18 camizas de panninho branco, 6 ditas de chita ou riscado, 12 ceroulas de linho ou
algodãosinho, 6 lençóes de panninho, 12 lenços, sendo seis brancos e seis de côr, 6
toalhas de mãos, 18 pares de meias de algodão, 3 goardanapos de dito, 2 pares de
chinellos de trancinba, 6 pares de calças de cutim escuro, 2 palitós de alparca de lan
dita, um facto completo e preto próprio para sahir á rua, uma banquinha e cadeira
ordinárias, espelho, pente, escovas, jarro, bacia && ( ALMANAK, 1860, p.149).
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No que tange a ausência do director do collegio, o seu fundador e proprietário o Dr. Domingos
Feliciano Marques Perdigão deu-se pela sua retira para Europa para tratar, de uma doença em Lisboa e
o collegio foi assumido pelo Conego Dr. Manoel Tavares da Silva, como director e como vice-diretor
Antonio Tavares da Silva.
As informações sobre os collegio nesses Almanaks trás mais luzes sobre a cultura escolar desse
período oitocentista no qual a intersecção entre educação e a religião católica é muito forte apontando
como esses collegios particulares era desde sua identificação nominados como: Collégio de N. S. dos
Remédios, Collégio de N. S. da Conceição, Collégio de N. S. da Glória, etc. Todos esses
estabelecimentos tinham por característica a devoção pela fé católica, contendo em suas rotinas
diárias. antes das aulas. e ao final do dia, preces para o Santo ou Santa que o nominava o collegio.

3 O fundador Collégio de N. S. dos Remédios

O Dr. Domingos Feliciano Marques Perdigão nasceu no Maranhão em 20 de dezembro de 1808
era filho do português Bento Marques Perdigão e da maranhense Anna Joaquina dos Reis Vellez, que
teve um segundo casamento com outro português, Antonio Bernardino Duarte Reis. Segundo o estudo
Salomão (2015) Domingos Perdigão, “estudou durante 18 anos em Coimbra, no Colégio das Artes e
no Seminário Episcopal, dedicando-se à filosofia, às línguas vernáculas, grega e latina, ao violino e à
música vocal” (SALOMÃO, 2015, p. 140). Pela sua formação deduzimos a presença em seu collegio,
como um diferencial as cadeiras voltadas a musica e artes.
Universidade de Coimbra no ano de 1830 estudou Teologia recebendo o grau de bacharel em
1837, porém "não ordenou-se sacerdote, como à principio projectara, e sim casou-se com uma prima"
(BLAKE, 1970, p. 234) a Ana Lourença Velêz de Carvalho com quem teve oito filhos. Do seu
segundo casamento com Maria Luiza de Sá, teve outros treze filhos (SALOMÃO, 2015).
Teve uma atuação decisiva na capital da Província do Maranhão, conforme referimos, pois
desde a década de 1840 em que fundou o seu collégio muito contribuiu para a educação maranhense.
Era um crítico dos materiais escolares adotado pela Província e utilizados nos collégios público e
particular como bem retratou Castro (2011):

Em relação aos materiais escolares até o ano de 1844, os professores públicos
primários não eram obrigados a adotar os mesmos livros em suas escolas. A
primeira iniciativa foi de Moraes Sarmento que apresenta ao Governo obras que
havia traduzido, a exemplo do “Catecismo de Fleury”, que aprovadas pelo
presidente da Província passaram a ser de uso em todas as escolas. Essa
obrigatoriedade, extensiva as escolas particulares, foi rebatida veementemente na
imprensa por Domingos Feliciano Marques Perdigão (CASTRO, 2011, p. 6).
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O Jornal Publicador Maranhense no ano de 1844 publica uma noticia que ressalta esse espírito
critico e a persistência do Dr. Perdigão em não aceitar os materiais indicados pela Província, para ser
adotados pelos collegios. A notícia deixa clara a rejeição do Dr. Perdigão sobre esses compêndios.
Assim materializou o Jornal:

[...]. Representando-me o Inspector da Instrucção Publica contra Vmc., que se
obstina em não querer adoptar no seu Collegio as medidas por elle indicadas,
tendentes a uniformizar e regularizar a Instrucção Publica d'esta Provincia,
recusando-se Vmc. de admittir os compendios que forão approvados por esta
Presidencia para ensino da mocidade; [...] Vmc., como Director de hum Collegio de
Instrucção está sujeito a adoptar o methodo de ensino que lhe for prescripto pelo
mencionado Inspector, não havendo razão alguma para plauzível para estabelecer-se
em favor de seu Collegio uma espécie de privilégio (PUBLICADOR
MARANHENSE, 1844, p. 2).

Pelas publicações nos impressos jornais, principalmente no Publicador Maranhense,
apreendemos um Dr. Domingos Perdigão como um homem ilustrado, homem de letras, com muita
influencia na sociedade maranhense, com grandes experiências em educação e formação rebuscada em
Portugal. Chamou a nossa atenção a sua relação com a população escravizada e com os seus escravos,
a partir dos anuncio publicados no Publicador Maranhense. Nos anúncios a procura de serventes para
o collegio procura pessoa livre ou escrava. Em um publicação no jornal Publicador Maranhense de
1842 anuncia que arrebatou uma africana e publica no jornal sobre sua fuga, chegou a argumentar que
mesmo não sendo sua escrava tem direito a seus serviços por ter assinado um termo ficando sob ele a
responsabilidade da africana. Essa relação entre o homem das letras e os seus escravizados é um linha
a ser estudado e analisado.
Na edição do jornal que saiu no ano de 1850 publicou um anuncio que dos dois africanos que
adquiriu em 1842 “o moleque morreu em janeiro de 1846” e já a escrava mais velha, tinha o costume
de fugir de casa e algum tempo depois voltar, motivo pelo qual não publicou a sua fuga em 28 de maio
de 1849, porém desde esta data a africana não voltou mais, convencendo-se ele de que desta vez ela
não voltaria mais (PUBLICADOR MARANHENSE, 1850, p.4).
Em 1858 o Dr. Domingos Perdigão retira do cenário da província do Maranhão e do seu
collegio viajando para Lisboa tratar de sua saúde, e seus negócios na província ficam por assim
organizados:

(...) Sua cadeira no seminário fica segundo a lei organica da casa dirigida pelo seu
digno substituto, o illm. e Rvm.. Sr. conego Manoel Pedro. Seo collegio fica debaixo
da protecção e influencia poderosa de S. Exc. Evma o Sr. bispo diocesano, dirigido
pelos illms. Srs. João Nunes de Campos, como inspector da casa e Carlos Seidl,,
como secretario da mesma, (...) deixa, como collegiaes internos, três filhos menores.
Deixa como sus procuradores durante sua ausencia os illms. Srs. Dr. João Nunes de
Campos, Carlos Seidl, João Pereira Leite Manoel Gonçalves Ferreira Nina e Jorge
Maria de Lemos e Sá. (PUBLICADOR MARANHENSE, 1858, p.4)
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Após oito anos fora da província do Maranhão e já com a saúde reestabelecida, o Dr. Domingos
Feliciano Perdigão volta para São Luís no ano de 1866, durante toda a sua estadia fora o Collégio de
N. S. dos Remédios esteve sobre o mando de outros directores e o Dr. Perdigão não consegue retornar
a direção do Collegio, pois no Almanak Administrativo Mercantil e Industrial do ano de 1866 aparece
como proprietário e diretor o capitão Sr. José Ricardo do Sousa Neves. No mesmo ano de sua volta
Dr. Domingos Feliciano Perdigão funda o Collegio Perdigão.
A atuação da família Perdigão no cenário da educação maranhense vai desde o século XIX,
1840, ate o inicio do século XX. Percorrendo na escrita sobre a trajetória do fundador do Collégio de
N. S. dos Remédios, por muitos chamado Dr. Domingos Perdigão, cabendo ainda esclarecer que no
universo dos estudos da historia da educação deparamos com dois Domingos Perdigão um identificado
como Dr. Domingos Feliciano Marques Perdigão, filho de Bento Marques Perdigão e de Anna
Joaquina dos Reis Vellez, e o outro o seu filho, dentre os 21 que teve, chamado de Domingos Thomaz
Vellez Perdigão que foi professor de música (piano e violino) e escreveu os livros Principios
Elementares de Música: em 10 Lições (1869) e Noções de Musica: extrahidas dos melhores autores
(1902), juntamente com Antonio Claro dos Reis Rayol. Esses músicos mereceu o estudo dissertativo
de Kathia Salomão (2015).
O professor de música Domingos Thomaz Vellez Perdigão teve um filho que o chamou de
Domingos Castro Perdigão, portanto neto do Dr. Domingos Feliciano Marques Perdigão, assumiu a
direção da Biblioteca Pública do Maranhão com várias obras publicadas, destaca a obra O que deve se
ler. Vade-Mecum bibliográfico (1922/23), uma obra que tem merecido análise de alguns pesquisadores
como de Bastos e Ermel (2009).
O Dr. Domingos Feliciano Marques Perdigão faleceu no dia 24 de outubro de 1870, vítima de
febre intermitente, foi sepultado no cemitério de Santa Casa da Misericórdia, em São Luis, a capital da
Província do Maranhão.

4 Considerações finais

A guisa de conclusão, neste ensaio teceu-se considerações a respeito da utilização da fonte
imprensa em pesquisas de História e Educação, com foco no Almanak que circularam na província do
Maranhão, referencia-se na defesa de que os impressos, enquanto fonte para a pesquisa histórica
apresentam variadas possibilidades de estudos e de novas abordagens em pesquisa no campo da
educação, como sobre a organização e funcionamentos dos collegio particular no período oitocentista.
Considerar esses impressos como fonte e objeto de pesquisa da história da educação, implica
analisá-los na sua materialidade, como suporte material de práticas culturais, civilizacionais e de
leitura bem como de seus usos para pesquisa no campo educativo, visto que “é necessário recordar
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vigorosamente que não existe nenhum texto fora do suporte que o dá a ler, e que não há compreensão
de um escrito [...] que não dependa das formas através das quais ele chega ao leitor” (CHARTIER,
1998, p. 18). Assim, pesquisar os collegios nos impressos “exige também examinar a qualidade dos
textos, [...] descrevendo seus suportes e temas” (BATISTA; GALVÃO, 2005, p. 16). Pois, a
articulação desses aspectos é que permite trazer à superfície do texto informações acerca da circulação
e uso desses impressos, no contexto do Maranhão.
Esses periódicos são riquíssimas fontes para a pesquisa em História e Educação, quanto a isso
não se tem dúvidas, o que procuramos destacar nesse texto foi a sua importância dos Almanaks quanto
ao intento de sua contribuição para a história da educação dos collegio particular focando no Collegio
de N. S. dos Remedios sua organização, as cadeiras e seus professores e sobre breves informações
sobre o seu director. Enquanto fonte os impressos constitui um campo de estudos e pesquisas, no
sentido de estimular reflexões acerca da produção, circulação da ideia de educação, escolarização e
para que outros estudos que possam ser empreendidos, uma vez que muito se tem a investigar sobre a
história da educação maranhense oitocentista.
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A PEREGRINAÇÃO SOLITÁRIA DE UMA RELIGIOSA-EDUCADORA
Luis Renato dos Santos Dias (PPGE/UFMT) – natodiasnazareth@yahoo.com.br
Elizabeth Figueiredo de Sá (PPGE/UFMT) – elizabethfsa1@gmail.com
Resumo:
No Cenário cuiabano, surgirá o Asilo Santa Rita a primeira escola na formação educacional feminina, com a
chegada das Irmãs Azuis no ano de 1890. O foco visava a preparação das mulheres para funções inerentes e
próprias ao sexo feminino à época. Através do ensino oferecido no Asilo Santa Rita, as jovens mulheres cuiabanas
passaram a ter acesso à educação pianística e nesse contexto se insere uma ex-aluna desta instituição de ensino
que inspirada na vida das religiosas irá se dedicar a caridade e a educação – a religiosa-educadora Irmã Augusta
Costa Marques. Nesse sentido, fazer uma retrospectiva histórica em diálogo com o modelo epistemológico que
emergiu no âmbito das ciências humanas, no final do século XX, denominado paradigma indiciário que se volta
para análise de dados particulares, insignificantes, negligenciáveis e imperceptíveis, sendo o desafio escrever numa
página branca, e decifrar as pisadas dessa religiosa-educadora e sua relevância no ensino de piano em GuiratingaMT.
Palavras-chave: História Cultural. Paradigma Indiciário. Religiosa.

1 Introdução

Com a chegada das Irmãs Azuis no início do século XX, mais precisamente no ano
de 1904, a capital mato-grossense recebera as educadoras francesas, para assim dar
seguimento a formação educacional feminina na respectiva capital, sendo a maior escola de
renome da época, o Asilo Santa Rita. Através do ensino dessas religiosas, as mulheres
seriam preparadas para marcar presença nos bastidores da sociedade cuiabana ou funções
que eram próprias do sexo feminino, como professora primária, enquanto aos homens
cabiam as decisões e o direcionamento da sociedade.
Nesta safra de religiosas aparece a figura da Irmã Marie Vicent Calmes, uma das
primeiras professoras com formação em piano em Cuiabá, conforme ressalta Dunga
Rodrigues em entrevista a Ivone Goulart Lopes: “ [...] Marie Vicent Calme era muito
preparada, professora de piano e história da música”. (GOULART LOPES, 2000, p.76).
Através desta religiosa, as jovens cuiabanas tiveram acesso ao estudo criterioso do
piano, embasado em um programa de curso de piano. Mas pela cultura local não havia
pretensão de se tornarem professoras ou concertistas, apenas fazia parte do currículo da boa
educação tocar o piano, ficando quase sempre limitado as meninas, como diria José de
Alencar: “ [...] encaminhou-se ao piano, que é para senhoras como o charuto para os
homens, uma amigo de todas as horas, um companheiro dócil e confidente sempre atento”.
(ALENCAR, 1977, p.110).
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Dunga Rodrigues ao se referir a primeira professora de piano em Cuiabá afirma:
[...] ao ser fundado o Asilo Santa Rita, pela ordem S. Francisco de Paula, entre as
suas congregadas, chegou a Soeur Marie Vicent, diplomada pelo Conservatório
de Paris. Um contigente numeroso de pianistas deve sua formação a essa
inteligente musicista, cabendo-nos a honra de tê-la como primeira mestra. Mais
tarde, desfeito o colégio, o seu espírito aventureiro, para época, não permitiu que
retornasse a França. Foi, após, para a África, onde faleceu anos depois, em uma
região desconhecida daquele continente. (RODRIGUES, 2000, p.27).

Vale ressaltar que Dunga Rodrigues foi uma pianista e professora reconhecida na
sua época, uma visionária, sempre esteve à frente do seu tempo, seu marido foi a liberdade,
seus filhos e filhas foram os seus alunos, uma referência feminina em Cuiabá-MT a época.
Como a capital se encontrava longe dos grandes centros, não havia um acesso direto
a concertos ou recitais de piano, isto só acontecia quando viajavam para esses lugares,
assim podiam ter contato não apenas com as performances dos virtuosos, mas também
tinham acesso sobre o que tocava e ouvia na atualidade.
Isto ficava por conta das famílias abastadas, que possuírem muitos bens,
asseguravam aos filhos e filhas a oportunidade de frequentar teatros renomados e a bailes
de gala, acesso exclusivo dos aristocratas da época.
Após a saída das Irmãs Vicentinas da direção do Asilo Santa Rita, entrará no cenário
as Filhas de Maria Auxiliadora, também denominadas Irmãs Salesianas, onde no quadro das
novas Irmãs aparecerá a Irmã Alzira Bastos, religiosa e professora de piano, dando
prosseguimento aos estudos das internas ao instrumento, como destaca Irmã Augusta Costa
Marques: “ [...] Eu, minha irmã e primas começamos logo o estudo de piano com Irmã
Alzira Bastos, que tinha muitas alunas da sociedade Cuiabana” (Crônicas Inspetoria Nossa
Senhora da Paz, 2005, p.01).
Um dos ensejos que me despertou para esta pesquisa no contexto acadêmico foi o
desejo de compreender a trajetória educação-musical da ex-aluna de Irmã Alzira Bastos, e
que depois veio se a se tornar uma das principais professoras de piano dentro do educativo
religioso, a Irmã Augusta Costa Marques, mas reverenciada como Irmã Augusta, nome a ser
usado a partir de agora.
Sua trajetória educacional percorreu por várias cidades como: Corumbá-MS, Campo
Grande-MS, Alto Araguaia-MT e por último Guiratinga-MT, onde passou o seu maior
tempo como professora de magistério e música. Recebeu todos esses conhecimentos e
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disciplina na sua formação educacional no Asilo Santa Rita, assim Irmã Augusta, já
preparada nos moldes do magistério, deu início ao seu trabalho como professora de piano
no anexo das Casas Institucionais por onde passou, abrindo, assim, novos horizontes para o
ensino desse instrumento. Um dos avanços de seu ensino foi de levar essa arte a cidades
totalmente desprovidas de recursos intelectuais, onde através das suas ministrações trouxe
uma nova perspectiva sobre o ensino da música, mais precisamente o piano, aproximando as
alunas a uma realidade apenas descritas em livros, jornais ou romances.
A sua alfabetização se deu através do ensino das religiosas, por sua vez também
ocorre o seu primeiro contato com o piano, em meios as obrigações que eram atribuídas na
escola primária, ainda criança, Irmã Augusta irá se identificar com a sonoridade vinda do
instrumento imponente e sonoro, aos olhos de uma criança tão distante da sua realidade e ao
mesmo tempo tão perto da sua sensibilidade, ainda tão pueril nas suas escolhas, já
enxergava no piano um amigo fiel, algo que a acompanharia por toda a vida.
Por pertencer a uma família tradicional do estado de Mato Grosso aprender um
instrumento como o piano era inerente as jovens da sua classe social da época tal
instrumento era facilmente encontrado nas casas das famílias abastardas, como Irmã Augusta
diz: “[...] nasci em uma numerosa família tradicional de Poconé – Mato Grosso, a família
Costa Marques. Meu pai Coronel Alfredo Costa Marques, descendente de portugueses,
influente na política, era fazendeiro. Foi duas vezes prefeito de Poconé e de Santo Antônio
de Leverger” (Crônicas Inspetoria Nossa Senhora da Paz, 2005, p.01).
Pouco se sabe sobre a prática educacional de piano utilizado por Irmã Augusta, uma
única pesquisa acadêmica que a cita como educadora: magistério e música foi realizada por
Goulart Lopes (2000). Apesar de contribuir para a compreensão como educadora, tal
trabalho não discutiu o aspecto de sua atuação como professora de piano, ou de sua
contribuição para educação musical em Guiratinga-MT, cidade onde passou o maior tempo
da sua vida religiosa.
Com o intuito de figurar no rol dessas contribuições e auxiliar na ampliação dos
conhecimentos referentes a essa temática, bem como na preservação de sua memória, é que
a presente investigação se constitui.

2 O Asilo Santa Rita
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O Asilo Santa Rita surge primeiramente como um orfanato, sua função primária era
de resgatar as órfãs da capital e acolhe-las para assegurar as mesmas um futuro longe da
miséria material e espiritual, elevando essas crianças a um nível melhor de ambiente
familiar.
Originalmente foi isso que pregaram quando apenas essas crianças abandonadas
eram moradoras dos aposentos da instituição. É bom ressaltar que no Asilo Santa Rita
apenas eram recolhidos meninas, por se tratar que ficavam aos cuidados de mulheres, que
tinham suas vidas dedicadas ao sacerdócio, as irmãs de caridade eram formadas e ensinadas
a apenas cuidarem de meninas.
Essas meninas por sua vez, traziam várias histórias de abandonos, desde a morte dos
pais, judicialmente afastadas pelo alcoolismo do pai, abandonadas por seus progenitores e
muitas por se tratarem de filhas ilegítimas, crianças concebidas fora do matrimônio, era um
orfanato com as características da época, receberiam orientação nas prendas do lar, nos
estudos básicos e principalmente nos ensinos da doutrina cristã.
Mas logo dentro do contexto vai surgir a escola dentro do Asilo que iria atender
outro tipo de meninas, uma clientela aristocrática, chamadas de pensionistas, elas
receberiam das religiosas a boa educação, seriam educadas para serem excelentes esposas,
donas de casas aplausíveis, dignas de dirigirem um lar com perfeito equilíbrio e harmonia,
tal formação era polido o intelectual, onde como auxiliares fariam uma excelente papel para
que no futuro pudessem acompanhar os maridos em qualquer ocasião.
A disciplina do Asilo era algo levado com muito rigor pelas religiosas, o silêncio
nos corredores era observado como virtude, Irmã Augusta relata que: “[...] se caísse um
lápis durante o estudo, ele ficava no chão até terminar aquele momento, mas havia muita
liberdade, expansão e alegria nos momentos de recreação” (GOULART LOPES, 2000, p.
53).
O contexto em que nasce a escola é justamente na visão que nas mãos das Irmãs de
Caridade tais anseios vindos da sociedade da época seriam atendidos, as meninas de boas
famílias receberiam uma notável formação para a vida.
O Asilo Santa Rita atendia em forma de internato e recebia ajuda do estado, tais
cursos eram ensinados, como: piano, pintura, caligrafia e desenho, português, aritmética,
declamação e ensinos domésticos e o ensino profissional foi voltado para professoras
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primárias.

3 Irmã Augusta sob a perspectiva de Ginszburg

As aulas de piano no Asilo Santa Rita eram priorizadas as suas alunas, com isto
Irmã Augusta irá se destacar no cenário eclesiástico como uma professora particular de
piano, oferecendo suas aulas nas dependências das Casas Salesianas por onde passou, ainda
jovem conseguiu rapidamente dentro da hierarquia das Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) o
prestígio e no, mas tudo isto afastados de holofotes e fama, sempre reclusa na privacidade
da vida religiosa.
A época não foi cobrado uma formação profissional no que tange ao curso técnico
de piano, a sociedade em geral da época valorizava integralmente uma mulher formada no
magistério do Asilo, assim subtendia que tudo que viesse de lá, já era o suficiente para
lecionar qualquer coisa, não seria diferente para a nossa protagonista, lecionar piano estava
ligado a esse momento o mesmo que alfabetizar, uma mulher com formação a época, tinha o
seu lugar cativo no espaço de trabalho.
No olhar musical de Bozzetto, a mesma destaca a importância do professor
particular de piano ao mencionar:
No Brasil, o professor particular de piano é responsável por uma parcela do ensino
de música que não se encontra nas instituições escolares. Atuam em casa ou a
domicílio há considerável tempo, educando crianças, jovens e adultos, preparando
músicos e/ou futuros profissionais na área (BOZZETTO, 2004, p11).

Irmã Augusta dedicou a sua vida a ensinar na mesma visão que Irmã Marie Vicent
Calmes e Irmã Alzira Bastos suas antecessoras fizeram, no pioneirismo do ensino de piano
em Cuiabá, mas a maior dessa religiosa se dará em Guiratinga, cidade que se localiza no sul
de Mato Grosso, entre os anos de 1980 até 2002.
Mas como pesquisar uma religiosa que viveu longe dos olhares de formação dos
grandes centros? Que relevância teve sua vida e trabalho perante o cenário educacional matogrossense, mais precisamente em Guiratinga-MT? Qual o olhar que precisaremos obter para
encontrar nesta religiosa, sentido para a nossa pesquisa, pois como passaríamos pelos muros
do convento de Guiratinga-MT em busca de respostas? E como seria as várias analises e
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pesquisas que permitiríamos mostrar a relevância no ponto de vista do seu recorte temporal
e a importância na História Cultural?
A História Cultural tem o seu foco no passado, assim motivada na forma de ver mas
ao mesmo tempo de estar no mundo que modelaram sociedades e indivíduos de uma época,
e sob uma égide crítica possibilita uma releitura sobre fatos de uma realidade que foi
construída, abrindo espaços para procedimentos diferenciados, assim procurando identificar
a cultura, a forma de pensar de uma época por meio de suas representações e práticas.
A necessidade do pesquisador de ler nas entrelinhas dos documentos, e ter a
consciência de que todo documento, imagem ou objeto são produções humanas, portanto,
representações da realidade (BURKE, 2005).
Chartier (1988) reforça a não existência de uma neutralidade nas representações,
mostrando que as mesmas devem ser tomadas como construções históricas surgidas por
relações de lutas, disputas e conflitos.
As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem a
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos
interesses de grupo que as forjam (CHARTIER, 1988, p.17).
Como fundamentação para a compreensão do papel do historiador cultural, onde o
mesmo deve ser voltar para o deciframento das fontes que lhe forem exibidas. Ele é um
decifrador que se vale de provas, indícios, intuição, ou seja é necessário examinar as
evidências mais negligenciáveis.
Para isto firmaremos em Carlo Ginzburg (1989) que através do novo método
epistemológico, o paradigma indiciário, mostra que o pesquisador deve com muita intuição,
verdade e sensibilidade, assim como um Sherlock Holmes nos indícios, Giovanni Morelli
nos signos pictóricos e Sigmund Freud nos sintomas, articulados em disciplinas diferentes,
mas muitas vezes ligadas entre si pelo empréstimo de métodos semelhantes, buscando
decifrar enigmas que passaram desapercebidos, como “ os nossos pequenos gestos
inconscientes revelam o nosso caráter mais do que qualquer atitude formal, cuidadosamente
preparada por nós” (GINZBURG, 1989, p. 146).
Para Ginzburg as disciplinas que tem por objeto casos, situações e documentos
individuais, como a filologia, medicina e a história, são consideras indiciárias. Para ele o
paradigma indiciário pode ser considerado um método que muito contribui para o perfil da
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investigação na qual detalhes secundários, particularidades insignificantes ganham um
ponto de vista ótico, antes então renegado pela pesquisa dominante, pelo saber dominante,
agora o que seria um anonimato se torna objeto de zelo e apreciação.
Um olhar crítico ao qual somos convocados a observar, é de não fazer tais leituras
presos a princípios dominantes, é necessário um esvaziamento para o aprendizado, é
necessário profundidade nas argumentações, a cada leitura, a cada olhar sob uma pista, mas
sempre trazendo a responsabilidade social que temos para com a nossa pesquisa, não
perdendo de vista, que tudo que iremos fazer seja em benefício para a sociedade.
Na busca da solidez da pesquisa séria, a investigação se fixa em dados reveladores,
onde mais uma vez ressalta que “ além disso, esses dados marginais, para Morelli, eram
reveladores porque constituiam os momentos em que o controle do artista, ligado à tradição
cultural, distendia-se par dar lugar a traços puramente individuais, que lhe escapam sem que
ele se dê conta” (GINZBURG, 1989, p. 150).
No entanto, as raízes do paradigma indiciário são bem antigas, um dos pontos
culminantes que esse estudioso nos apresenta é o do caçador que por gerações e gerações
transmitiu esse conhecimento da caça, ensinando aos caçadores posteriores a desde
reconstruir as marcas dos animais deixados na lama, ramos quebrados, tufos de pelos, enfim
uma gama de indícios, que por traz dessa sabedoria ancestral os caçadores se guiavam em
suas caças, obtendo resultados satisfatórios, mas firmando no tempo o conhecimento sobre a
caça que abriu analogia para outros saberes, como Ginzburg ressalta: “Aprendeu a farejar,
registrar, interpretar e classificar pistas infinitesimais como fios de barba. Aprendeu a fazer
operações mentais complexas com rapidez fulminante, no interior de um denso bosque ou
na clareira cheia de ciladas”. (GINZBURG, 1989, p. 151).
Trazendo para a nossa pesquisa norteada na pianista, educadora e religiosa, Irmã
Augusta, é que através das fontes pesquisadas como: crônicas do cotidiano das Irmãs
Salesianas, boletins informativos da ordem, ficha técnica, livro de poesia e memoriais, dado
essa atenção, tenta aproximar para uma realidade construída em seu tempo, e no rigor
científico dará ao pesquisador autoridade para mostrar tal feito foi algo plausível de ter
acontecido, e é relevante para os dias de hoje.
O desafio em escrever numa página branca sob o olhar em decifrar as pisadas dessa
religiosa no convento de Guiratinga-MT, fechada no silêncio dos muros, apenas aparecendo
em seus trabalhos sacerdotais e educacionais, dar voz a essa religiosa não é tecer elogios, ou
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criar um pódio de venturas, mas a relevância que teve na sociedade a qual prestou mais de
20 anos seus profundos ensinamentos, principalmente no que se refere a arte pianística.
Concorda Ginzburg que na “Imensa página branca onde as pessoas que procuramos
deixaram escrito não só seus movimentos e seus passos mas também seus pensamentos
secretos, as esperanças e angústia que as agitavam” (GINZBURG, 1989, p. 170).

Considerações Finais

O passado não se mostra por inteiro nas fontes de pesquisa, apenas reflete tonalidades
de como o mundo se apresentava e era representado por uma época, períodos, momentos, enfim
o desafio em decifrar essas tonalidades, na intrepidez de compreender aquilo que se foi vivido
num momento da história.
E é nesse momento que o pesquisador em torno dos caminhos construídos pelo homem,
a saber a sua história, me proponho a reconstruir na visão da História Cultural a vida solitária
dessa religiosa, que se recolheu em um convento em Guiratinga-MT para ensinar música, mas
propriamente piano a comunidade daquele lugar, assim partindo do método proposto por
Ginzburg, o paradigma indiciário, poderá me auxiliar nesta missão, guiando-me a utilizar da
intuição para, a partir da análise de dados particulares, insignificantes, negligenciáveis e
imperceptíveis sobre a vida dessa religiosa-educadora.
Assim como Ginzburg mostrou em O Queijo e os Vermes, ao contar a história de
Menochhio, que possamos chegar a uma possível construção da sua atuação educacional na
pequena cidade do sul de Mato Grosso, onde dedicou boa parte da sua vida ao ensino e a
caridade, sob uma peregrinação solitária, que ao viés do rigor investigação acadêmica possamos
lhe dar com sua realidade e práticas.
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RESUMO
Este texto analisa significados que alicerçam a opção de vida das pessoas nas definições a respeito de
características necessárias a vida profissional dos que desejam trabalhar ou que trabalham com a
alfabetização. O objetivo foi identificar alguns pressupostos das práticas alfabetizadoras para que
possamos problematizar a vida e as relações pedagógicas produtoras de novas realidades no cotidiano
da vida das nossas crianças e as contribuições com a educação a partir da alfabetização em processo de
escolarização. Com uma pesquisa qualitativa constituída a partir da história oral em Amado e Ferreira
(2000), com base em teóricos como Mortati (2000), Saviani (2008) esta comunicação também traz um
referencial analítico sustentado em Paulo Freire (1979-1989-1996-2001), bem como alguns
pensadores que auxiliaram na reflexão, na problematização e na construção de significados sobre a
condição das opções de vida realizadas por profissionais alfabetizadores. Com isso, temos como
resultado do trabalho algumas definições para compreendemos a necessidade de uma formação sólida
e qualificada dos profissionais, a exigência do comprometimento e amorosidade com o fazer
pedagógico e com o conjunto do tecido social em busca de emancipação intelectual e cidadania às
nossas crianças e uma efetiva opção social, cultural e educativa pela alfabetização de crianças.
Palavras-chave: alfabetização, professores, ensino, escolarização e cidadania

01. Traçando caminhos.

Neste texto queremos identificar, apresentar e analisar algumas características
compreendidas como importantes para que possamos fazer acontecer o objetivo de estabelecer
o sentido da alfabetização como uma prática social que está sendo desenvolvida para além da
ideia de se ter uma profissão de professor ou de um significado simplesmente técnico de ler,
escrever e contar. Com as narrativas, temos a pretensão de demonstrar que existem alguns
princípios que contribuem para que possamos pensar a concretização da alfabetização, no
cotidiano da vida das pessoas, como uma conquista social importante na vida individual e nas
diferenças de entendimentos dos distintos grupos sociais, em particular na vida das crianças
escolarizadas.
Nessa direção e, ao mesmo tempo, procuramos demonstrar que existem mecanismos
que tornam a alfabetização um fator exigente para as experiências de vida das crianças,
enquanto processo de escolarização, de ampliação da sociabilidade, de domínio da cultura, da
possibilidade de alcance de amplos acessos de avanços na educação e a conquista de outros
direitos sociais. Essas são questões, ao nosso entendimento, de relevância social e cultural que
fazem com que os dados coletados ganhem importância para compreendermos o papel
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significativo da alfabetização, social e historicamente constituída na vida das pessoas. De
maneira especial, na vida de professores e crianças em processo de alfabetização.
A partir dessa compreensão temos necessidade de dizer que a ideia de alfabetização,
nesta construção textual, tem a questão centrada na problematização das definições freirianas.
Assim, compreendemos que
Todo debate que se coloca é altamente crítico e motivador. O analfabeto aprende
criticamente a necessidade de aprender a ler e a escrever. Prepara-se para ser o
agente desta aprendizagem. E consegue faze-la na medida em que a alfabetização é
mais que o simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito,
ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e
escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação.
Implica não em uma memorização mecânica das sentenças, das palavras, das sílabas,
desvinculadas de um universo existencial - coisa mortas ou semimortas-, mas uma
atitude de criação e recriação. (FREIRE, 1979, p. 41).

Nesse aspecto, a ideia de alfabetização problematizada por Freire de modo especial,
inspira a todos nós no trabalho educativo com crianças. Ainda que Freire tenha priorizado a
alfabetização de adultos em suas produções, isso não impede de conhecermos as
potencialidades da alfabetização, do jeito freiriano de contribuir com a educação das crianças,
de maneira muito importante para o fazer pedagógico da alfabetização com crianças.
Deste modo, podemos entender por quais razões esse pensador brasileiro intensifica
suas compreensões em torno da alfabetização.
[...]. Para mim seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica
dos ba-be-bi-bo-bu, dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não pudesse reduzir a
alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo
processo o alfabetizador fosse “enchendo” com suas palavras as cabeças
supostamente “vazias” dos alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto ato de
conhecimento e ato criador, o processo da alfabetização tem, no alfabetizando, o seu
sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer
relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua
criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e na
leitura desta linguagem. Na verdade, tanto o alfabetizador quanto o alfabetizando, ao
pegarem, por exemplo, um objeto, como laço agora com o que tenho entre os dedos,
sentem o objeto, percebem o objeto sentido e são capazes de expressar verbalmente
o objeto sentido e percebido. Como eu, o analfabeto é capaz de sentir a caneta, de
perceber a caneta e de dizer caneta. Eu, porém, sou capaz de não apenas sentir a
caneta, de perceber a caneta, de dizer caneta, mas também de escrever caneta e,
conseqüentemente, de ler caneta. A alfabetização é a criação ou a montagem da
expressão escrita da expressão oral. Esta montagem não pode ser feita pelo educador
para ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa criadora.
(FREIRE, 1989, p. 12)

Assim, é com essa consideração de uma alfabetização preocupada com o cotidiano de
vida dos escolarizados que desenvolvemos estes estudos para que possamos identificar
algumas características presentes nas práticas alfabetizadoras, no cotidiano das relações
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pedagógicas e as respectivas compreensões dos professores alfabetizadores, os mais intensos
educadores das crianças e da sociedade. Isto porque, ao nosso olhar, é nas práticas de ler,
escrever e contar que podemos afirmar os distintos conhecimentos da vida social, cultural e de
construção da vida em todos os grupos sociais. Particularmente, levando em consideração
nossas legislações, na singularidade dos objetivos e finalidades da educação nacional de
domínio dos saberes e exercício pleno da cidadania.
A metodologia do trabalho está ancorada na ideia de pesquisa qualitativa, na
perspectiva de auxiliar na elaboração e produção da história da educação em uma narrativa
histórico-critica, tendo como referenciais teóricos dessa metodologia as noções promovidas
por Saviani (2008). Além disso, nosso texto trabalha com a ideia de história oral como uma
potencialidade do modelo investigativo que valoriza o trabalho do pesquisador e as
compreensões difundidas pelos narradores da história de vida que neste caso são professoras.
Assim, a partir dos textos da obra de Freire (1979–1989-1996), particularmente na questão da
dialogicidade, conseguimos organizar um programa de pesquisa que permitiu ganhar
qualidade no trabalho.
Para alavancar nossas entrevistas com duas professoras da rede pública de ensino do
município de Cáceres tivemos que recorrer a noção de entrevista semiestruturada. Desse
trabalho que gerou outras produções, retiramos questões instigantes das ideias de
alfabetização e o papel do professor para que possamos apresentar análise neste texto. Com
isso, esperamos poder contribuir com a ampliação das ideias dos profissionais do ensino sobre
a noção e as práticas de alfabetização. E, por razões de ordem da pesquisa, trabalhamos com o
nome das profissionais do ensino usando codinomes. Exatamente para que possamos trabalhar
desnaturalizando o pensamento difundido e realizar o trabalho de maneira mais crítica aos
modelos de compreensões praticados no cotidiano da vida escolar e, ao mesmo tempo,
preservar a identidade das profissionais.
Ao utilizarmos as entrevistas como ferramentas para coleta de dados e interpretações
dos discursos produzidos, procuramos apresentar manifestações das professoras como
narrativas importantes, questionadoras, instigantes para qualquer pesquisador das ciências 1.
Isto porque, são pensados aqui como discursos verossímeis das experiências de vida
alfabetizadora de profissionais do ensino que promovem uma mudança significativa na vida
das crianças. De maneira singular, ao estabelecer os primeiros caminhos para o encontro das
1

Intensificamos este trabalho com base na história oral, a partir das contribuições advindas da obra de Amado e
Ferreira (2000).
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luzes, da racionalidade educativa, da aprendizagem técnica do domínio dos códigos e as
possibilidades de relações com o mundo social em que vivem.
02. As vozes alfabetizadoras apontando caminhos investigativos
Ao nosso entendimento é necessário demonstrar as razões da importância,
historicidade e potencialidades para que possamos dialogar a respeito da temática da
alfabetização nos cenários de enfrentamento, questionamento e tentativa de esvaziamento da
escolarização nos dias atuais. E, também, para que cada uma dessas compreensões sirva de
inspiração diante a uma realidade deturpadora da responsabilidade e da qualidade dos nossos
professores. De maneira especial, diante dos fatos em que, na contemporaneidade, questionam
a situação da alfabetização nos anos inicias de escolarização, particularmente incentivada para
uma ação contra os pedagogos, em função das exigências sociais e educativas do mundo
contemporâneo e da vida compartilhada com as novas tecnologias que competem
insistentemente com o giz, o quadro, as expressões e as ações de todos que ensinam nos anos
iniciais.
Para estabelecer os primeiros parâmetros podemos encontrar duas professoras. Com
suas narrativas iniciais fizeram uma apresentação. A primeira chamaremos de professora
Violeta, a segunda a professora Girassol. De antemão, informamos que a professora
Violeta qualificada como profissional enquanto educadora, nos relata que foi formada em
pedagogia. Na visão dela, uma formação um pouco diferente de hoje em dia, denominado
magistério, no qual era um curso a curto prazo da área de docência no qual, para ela, foi um
pouco desafiador na atuação da alfabetização, por não ter uma devida capacitação da área,
mas que não a fizeram desistir de transformar a educação. Hoje, a professora Violeta se
encontra alfabetizando seus alunos de forma diferente do ensino tradicional que recebeu e,
com incremento de novos processos pedagógicos, tem investido no desenvolvimento do
ensino para qualificar a aprendizagem em uma escola estadual da cidade de Cáceres há mais
de quinze anos.
Por sua vez, a professora Girassol é formada na área de Licenciatura Plena em
Pedagogia, possuindo mais de dez anos de trabalho como profissional do ensino em escola
pública também de Cáceres. Apesar de não possuir nenhuma especialização a professora diz
que, enquanto educadora, aprendeu muito durante as aulas de laboratório de aprendizagem da
Escola Estadual “Criança Cidadã”. Na visão da educadora, o que potencializou as suas
práticas pedagógicas e a fez enxergar os inúmeros métodos de alfabetização que, na visão e na
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escolha dessa educadora, devem sempre ser consideradas no tocante ao envolvimento social e
as histórias de vida de cada criança escolarizada.
A professora Violeta considera que é fundamental se atentar a esse período rico e
construtivo de sua vida enquanto mulher, mãe, cidadã e educadora. De maneira singular, as
considerações e relembranças que tem enquanto construtora da vida profissional, também em
seu processo de formação, ainda no magistério, que a conquistou para aprender a intensificar
seus estudos na alfabetização através da formação continuada, por meio do PROFA
(Programa de Formação de Alfabetizadores). Foi assim que, segundo a educadora, aprendeu
uma sequência longa de responsabilização social, de tomada de decisões na vida por ser uma
alfabetizadora.
A professora Girassol registra que a importância da escola e da alfabetização nasceu
da sua relação, isto porque a professora valoriza até o hoje o espaço social onde adquiriu suas
condições de prosseguir na alfabetização. Local esse em que a profissional procurou o melhor
entendimento na área da alfabetização, enquanto educadora, enquanto responsável social pela
aquisição da leitura, da escrita e do contar de crianças; assim a educadora assegura que se
atentou muito durante o desenvolvimento do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa), que foi o programa no qual participou e que a fez desenvolver e ampliar a
qualidade do potencial alfabetizador que a professora desenvolve no cotidiano escolar. Afinal,
a profissional do ensino reconhecesse que foi esse trabalho que fez com que ampliasse os seus
saberes para o aprimoramento da alfabetização em diversos contextos e áreas de
conhecimento de modo interdisciplinar para os anos iniciais.
Para nossa compreensão, a professora Violeta ressalta ainda alguns momentos
difíceis na via profissional, o aparecimento de alguns obstáculos, porém, que não a fizeram
desistir da vida de alfabetizadora. Dessa maneira, durante a formação em que esteve em busca
de aperfeiçoamento para o trabalho escolar a professora relatou o seguinte:
Não conseguíamos relacionar as novas teorias de alfabetização com a prática o que
fazia com que retornássemos com frequência às práticas tradicionais, já que antes a
formação defendia princípios em forma de cursos de reciclagem, capacitação,
atualização, pautados na racionalidade técnica, onde os professores não passávamos
de executores de propostas externas. (PROFESSORA VIOLETA, DEPOIMENTO,
2018),

Aqui a professora apresenta seu modo de pensar franco, irrequieto e desafiador em
que, nos dias atuais, a profissional verifica e reconhece os erros do passado para poder
superar. Nesse sentido, a narrativa demonstra um depoimento generoso porque a professora
percebeu as dificuldades, mas, também a capacidade de superação, a obstinação para enfrentar
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a luta pela melhoria na alfabetização das crianças, em busca da superação do modelo
tradicional de ensino. Na nossa percepção, trata-se de valorização da experiência que não tem
preço salarial e não tem valor econômico que pague. Exatamente porque somente quem
experimenta estes momentos pode saber o que é comprometer-se com a vida escolar de
crianças em processo de alfabetização. Apenas aqueles que têm a experiência de fazer
desabrochar a relação entre signos, significados e a vida social, cultural e educativa
compreendem a beleza e o valor de uma criança que aprende a unir letras, silabas, palavras e
frases e compreender o que foi dito por meio de signos e ressignificar.
A professora Violeta, ainda construiu um significado e um sentido do processo de
alfabetização nas questões das experiências em aprendizagem da ferramenta social, assim,
enquanto educadora e durante a sua formação buscou, intensamente, enfrentar e superar
desafios. Na sua compreensão, ao vencer esses obstáculos a vida profissional ficou mais
poderosa na capacidade de alfabetizar, pois a vontade de buscar ampliar os conhecimentos fez
com que a educadora repensasse o processo, os modos, enfim, a metodologia da alfabetização.
Na visão dessa profissional do ensino.
Foram muitas as aprendizagens através da formação continuada que fizeram com
que eu mudasse minhas convicções acerca de como as crianças aprendem, fazendo
com que eu entendesse meu papel de alfabetizadora, que é criar situações de
aprendizagens significativas que possibilite que a criança aprenda, com isso, mudou
também minha forma de avaliar, planejar e nas escolhas das atividades pedagógicas.
(PROFESSORA VIOLETA, DEPOIMENTO, 2018),

A partir dessas palavras, a professora Violeta proporciona pensar sobre a
importância da deliberação de vida, da opção de vida de quem deseja participar do processo
de alfabetização de crianças. Ela mostra a necessidade de perseverar na formação, de construir
caminhos para qualificar mais o trabalho desenvolvido e deixa evidente a exigência social de
potencialização da experiência e da aprendizagem adquirida em atividades de formação. Isto
porque a professora demonstra a necessidade de responsabilidade social significativa que
deveria conferir capacidade e também reconhecimento e valorização destes profissionais do
ensino. Exatamente porque estes educadores são responsáveis por despertar as capacidades de
ler, escrever e contar de uma coletividade de crianças.
Na nossa percepção, tal perspectiva alcança bem o horizonte da necessidade de busca
de um caminho profissional que passe, necessariamente, pela formação dos professores e que
vise, sobretudo, adquirir conhecimentos para que possa realizar a sua profissão com
qualidade. Eis, então, a compreensão da exigência da competência técnica de um professor
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para bem realizar o trabalho educativo. Nesse sentido, este teórico brasileiro explica o
significado em torno das ideias de competência técnica
Uma das (não a única) formas através das quais se realiza o compromisso político.
Isto significa que ela permite (entre outras condições) efetuar a passagem entre o
horizonte político (o compromisso político pensado como uma possibilidade
delineada no horizonte) e o compromisso político assumido na nossa prática
profissional cotidiana. A competência técnica é, pois, necessária, embora não
suficiente para efetivar na prática o compromisso político assumido teoricamente
(SAVIANI, 2008, p.35)

Nessa direção de compreensão, podemos afirmar que as duas profissionais procuram
essa qualificação, buscam ampliar a formação inicial e construir uma qualidade de
aprendizagem para que pudessem realizar as respectivas atividades pedagógicas em busca da
realização profissional e, também, pessoal. Essa é um pouco a história do saber/fazer de cada
profissional. A procura incessante por qualificação, por preparação, por aprendizagem de
argumentos e experiências que auxiliem no desenvolvimento do fazer profissional que,
efetivamente, contribuem na realização de ações pedagógicas da arte de ensinar, via
escolarização.
Tal perspectiva evidencia que as professoras buscaram essa qualificação mais
especificamente no campo da alfabetização. Logo, podemos considera que são profissionais
com qualidades para fazer aparecer características primárias de uma esperança na qualidade
do ensino e melhoria da aprendizagem, enfim, os primeiros modos de apresentação das
possibilidades de alfabetização quando insistem na busca pela competência técnica na arte de
alfabetizar. Em outros termos, adquirir conhecimentos educativos para que pudessem bem
articular ações alfabetizadoras que levassem em conta a sonoridade, os símbolos, a
diferenciação dos sons, símbolos das letras, das palavras, das frases. Eis algumas dessas
manifestações iniciais da aprendizagem alfabetizadora.
03.Alfabetização: as vozes alfabetizadoras apresentam seus argumentos
Ao ampliarmos a conversa com as duas professoras, conseguimos conhecer um
pouco mais da história de vida pessoal, articulada com a vida profissional, inseridas no
contexto do saber/fazer dessas professoras. Nesta oportunidade, questionamos as educadoras
desejando entender a respeito da importância de um profissional que lida com a arte de
alfabetizar. As educadoras registraram
Questão
formulada
Professora
Violeta

O que é ser um professor alfabetizador no cotidiano da vida de um estudante em
processo de alfabetização?
Esta pergunta envolve vários itens que tem que ser discutido, um papel muito
importante pois a criança pode desenvolver uma autonomia lá na frente quando se
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Professora
Girassol

tornar um adulto, quando um professor trabalha de forma mecânica exigindo que o
aluno repita várias vezes pra poder aprender e decorar esta criança vai se tornar
dependente do professor, desta forma a criança vai se tornar um adulto fácil de ser
manipulado, aquela criança que expõe suas ideias e seu ponto de vista dificilmente
vai aceitar injustiça e contestará as coisas quando achar que não está certo.
O papel do professor alfabetizador vai além de fazer com que as crianças saibam a ler
e escrever, e desenvolver nelas a capacidade autônoma de saberem questionar,
ligadas através das práticas sociais, fazendo com que as mesmas pensem sem que as
tornem totalmente submissas ao conhecimento do professor e libertar para o caminho
da oralidade e expressões corporais, fatores esses importantes na formação humana.

Duas compreensões que se entrecruzam para ajudar na produção da história de vida.
Não somente pela qualidade técnica de produzir momentos da alfabetização, de saber fazer. A
professora Violeta, por exemplo, deixa compreensível que a alfabetização deve buscar a
autonomia da criança, superar o mecanicismo repetitivo e memorizador. E, também deve
construir a certeza de que uma criança que se alfabetiza, da maneira mais correta possível,
terá consciência dos seus atos e jamais poderá ser enganada, jamais concordará com as
injustiças e com as desigualdades. Portanto, a alfabetização é um acontecimento que leva a
conscientização da vida educativa, mas também social e cultural de uma pessoa.
Já a professora Girassol, com sua sensatez ensina que, a alfabetização deve ir para
além de saber ler e escrever. Deve contribuir para que a pessoa seja questionadora, ligada as
práticas sociais. Em outros termos, que a alfabetização deve estar a serviço da vida da criança
e também do grupo social a qual pertence e que, portanto, alfabetização não é um ato só
individual e pessoal. Ao contrário, a alfabetização deve ampliar o horizonte de relações do
sujeito que constrói conhecimento. Mais do que isso, para essa professora, a alfabetização está
ligada a emancipação do conhecimento do educador, portanto, é uma conquista da liberdade
do conhecimento, é uma emancipação do saber professoral, é uma capacidade de fazer da
alfabetização uma ferramenta para reconhecer, decifrar e questionar o entorno social de cada
alfabetizando.
Ao nosso entendimento, essas duas educadoras possuem características que o patrono
da educação brasileira registrou como necessárias para o aprimoramento do processo
educativo. Nesse aspecto, diz o pensador,
[...] é na convivência amorosa com seus alunos e na postura curiosa e aberta que
assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem enquanto sujeitos sóciohistórico-culturais do ato de conhecer, é que ele pode falar do respeito à dignidade e
autonomia do educando. Pressupõe romper com concepções e práticas que negam a
compreensão da educação como uma situação gnosiológica. (FREIRE, 1996, p. 11).
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A partir dessa assertiva podemos dizer que a ideia de amorosidade não é a
compreensão de um ato de amor desmedido, desprovido de sentido e de limites, sem
empoderamento e sem valorização. Ao contrário. A amorosidade proposta por Paulo Freire
pressupõe responsabilidades, autonomia, diálogo constante, participação, responsabilidade e,
de maneira singular, trocas de saberes e disciplina própria que conquiste e incentive o sujeito
a se esforçar pelos seus objetivos, pela sua conquista, pela sua vitória, pela própria
alfabetização. Enfim, uma alfabetização que preze pelo valor do conhecimento e da cidadania
deve estar sendo constituída pela emancipação intelectual e autonomia de cidadão e cidadã.
Em outros escritos, como bem diz Freire (2000, p. 46): “O ato de ensinar propicia aos
educandos essa construção, ao articular a experiência profunda de assumir-se como ser social
e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos,
capaz de ter raiva porque capaz de amar”.
Ao serem perguntadas acerca do papel da escola no processo de apropriação da
linguagem escrita, na busca pela alfabetização qualificada das crianças as professoras
asseguram que
Questão
formulada
Professora
Violeta

Professora
Girassol

A escola possui um papel importante o quanto a apropriação da linguagem escrita.
Que papel é esse, em que você percebe enquanto educador?
Vejo que o papel é de fazer com que a criança exerça a sua cidadania, de forma
histórica através do conhecimento adquirido via formal que faça com que a criança
perceba, que esse conhecimento colocado pelo homem se evolua nas mais diversas
áreas do conhecimento da mesma forma em que as crianças saibam solucionar tais
problemas via social de caráter significativo.
O papel da escola é mostrar a razão e o sentido para que as crianças estão ali, e tornar
o conhecimento apreendido na escola como forma de reconhecimento pelas crianças,
desenvolver nelas uns estímulos de total significância.

Os argumentos apresentados nos fazem perceber que alfabetização é um ato
amoroso. E, também é uma ação transformadora da realidade das crianças em seres que
adquirem saberes em busca de humanização dos seus atos, em busca da solidariedade e
fraternidade na convivência da vida social e cultural. Alfabetização, portanto, é ato continuo
em que buscam facilitar e auxiliar as crianças para que sejam capazes de lidar com diversas
situações do seu dia a dia, na convivência social, na experimentação da vida, na leitura de
mundo como suporte das experiências em sociedade. Enfim, é criar condições para o
exercício pleno da cidadania, é fazer concreta a razão da aprendizagem, a racionalidade dos
saberes apreendidos.
Nesse aspecto, essas professoras encontraram o caminho difundido pelo pensamento
deste educador brasileiro
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[...] é preciso que a escola progressista, democrática, alegre, capaz, repense toda essa
questão das relações entre corpo consciente e mundo. Que reveja a questão da
compreensão do mundo, enquanto produzindo-se historicamente no mundo mesmo e
também sendo produzida pelos corpos conscientes em suas interações com ele.
Creio que desta compreensão resultará uma nova maneira de entender o que é
ensinar, o que é aprender, o que é conhecer [...] (FREIRE, 2001, p. 73).

Portanto, essas profissionais do ensino compreenderam a ideia de que alfabetização
não é simplesmente uma ação dos professores que ensinam. Na realidade, se torna uma
questão que permeia o conjunto de práticas escolares, pois alfabetizar e tornar concreta a
aprendizagem compartilhada pela assimilação e realização dos saberes junto ao coletivo de
profissionais que atuam no ambiente escolar. Portanto, alfabetizar é um ato generoso e
potencializado pelo professor, mas é uma responsabilidade da instituição educativa na sua
totalidade.
Em outro momento, questionados sobre os contextos sociais, as professoras
argumentaram da seguinte maneira.

Questão
formulada
Professora
Violeta

Professora
Girassol

As crianças em processo de aprendizagem são potencializadas em quais contextos
(sociais, psíquicos, etc) para que se apropriem da linguagem escrita com qualidade
necessária?
Todos eles, pois, não têm como separar, as crianças têm que aprender desde cedo que
aquilo que elas estão aprendendo aqui na escola faz parte do social da prática nossa
do dia, a alfabetização tem que ser dialogada e reflexiva. O que estamos fazendo para
nossos alunos estamos agregando coisas para vida deles ou não.
Desvincular o social do cognitivo é algo radical, pois, se nós alfabetizadores não
levamos em conta esses dois contextos em conjunto não estamos desenvolvendo
nessa criança um ser atuante, que sabe reivindicar os seus direitos, que saiba ter um
comportamento leitor e ouvinte. Portanto, todos esses fatores psicossociais devem ser
contemplados na alfabetização de forma experimentada, dialogada e reflexiva.

Pelas explicações acentuadas pelas respectivas professoras podemos notar algumas
características destas profissionais. Ambas demonstram algumas qualidades necessárias aos
alfabetizadores: a responsabilidade com a criança, a sociedade e a alfabetização, bem como
uma preocupação muito intensa em desenvolver uma responsabilidade combinada com
amorosidade pelo trabalho, pelo ensino, pela prática educativa engajada na vida concreta dos
distintos grupos sociais de alfabetizandos.
Ao que essa narrativa indica, essas professoras têm bem presente algumas questões
da importância da leitura e da escrita na vida dos alfabetizandos. Como bem diz o educador
brasileiro
[...] A um ponto, porém, referido várias vezes neste texto, gostaria de voltar, pela
significação que tem para a compreensão critica do ato de ler e, conseqüentemente,
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para a proposta de alfabetização a que me consagrei. Refiro-me a que a leitura do
mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade
da leitura daquele. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à
palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra
dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira,
porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas
precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de
“reescreve-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente.
(FREIRE, 1989, P. 12)

É nesse contexto entre a leitura de mundo e a leitura da palavra que as professoras
entrevistadas expressam suas contribuições com o processo de alfabetização de crianças. De
maneira singular, por seus compromissos com a dignidade dos escolarizados, com relação
entre vida e saberes produzidos com as crianças, ajudando para que se constituam como
cidadãos com o mundo vivido pelos estudantes. Esses pressupostos da vida de educadores
alfabetizadores é que conduzem para uma relação pedagógica que produz autonomia
intelectual, que contribui para que a criança produza sua própria consciência de estar no
mundo e responsabilizar-se.
Como bem ensina o patrono da educação brasileira,
O respeito à autonomia e à dignidade de cada um como um imperativo ético e não
um favor que podemos ou não conceder uns aos outros [...] o professor que
desrespeita a curiosidade do educando, seu gosto estético, a sua inquietude, a sua
linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que
ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao
mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do
cumprimento do seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao
dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do
educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência.
(FREIRE, 1996, P.66).

Portanto, uma definição na vida que a conduziu para um processo de constituição dos
sujeitos escolares, contribuindo com a alfabetização das crianças escolarizadas, ajudando a
revelar e decifrar o mundo da escrita com as crianças e, com isso, potencializar a capacidade
de leitura da infância cacerense.
Na visão dessa profissional a Professora Violeta, na sua época de magistério, a
maneira em que se alfabetizava uma criança era muito recatada, pois estava centrada somente
em método silábico. Para essa educadora, a ação alfabetizadora. “Fazia com que não
respeitássemos os conhecimentos prévios das crianças, tratávamo-las como uma folha de
papel em branco e acreditávamos que a aprendizagem se dava através de atividades repetitivas
baseadas em cartilhas próprias para essa fase”.
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Nesse sentido, a professora apresenta uma visão crítica e transformadora das ações
educativas que visam intensificar a alfabetização. Assim, a profissional sabe bem da
responsabilidade sobre os métodos de alfabetização, os conhecem e propõem um
reconhecimento do valor do domínio histórico dos métodos de alfabetização. Isto é, a criação
da capacidade da leitura, escrita, cálculo e qualidade interpretativa das leituras. Uma visão
interessante para todos nós educadores.
Já sabemos que as crianças possuem etapas que devem ser respeitadas e que a nossa
prática pedagógica deve partir de planejamentos em sala de aula, desde a escolha de uma
simples atividade, em consonância com os mais variados métodos de alfabetização, que farão
com que a criança desempenhe e desenvolva suas potencialidades no compartilhamento do
processo de aprendizagem.
A alfabetização se torna intensa, importante e significativa na vida de uma criança a
partir do momento em que se conhece cada sujeito como pessoas de caráter social, cultural e
psicológico, que adquire conhecimentos institucionalizados porque fazerem parte de uma
educação formal, sem restrição de conhecimentos que cada sujeito já possui. Afinal, fazer
acontecer a alfabetização da criança é alavancar, ainda que inicialmente, a alfabetização como
um processo de construção, respeitando as suas fases epistemológicas e cognitivas, a fim de
entender como esse processo acontece e estabelece vínculos de forma individual para o social,
conforme teorias progressistas e construtivistas ensinam a desenvolver.
04.Últimas Considerações
Analisando a alfabetização como um processo histórico, caracterizada a princípio
como conhecimento social e que séculos posteriores intensificaram os estudos sobre essa
temática, remete que toda condição se faz necessária quanto a linguagem que se torna
importante para aquisição da leitura, compreendido seu domínio como fonte de aquisição da
escrita.
Afinal, não é sem explicações que a alfabetização foi ganhando importância no
debate sobre a qualidade dessa ferramenta na vida dos professores e dos estudantes.
Independente de questões metodológicas que conforma um ou outro método de alfabetização,
podemos verificar que a responsabilidade, o comprometimento, a amorosidade dos
professores com estas ações pedagógicas ajuda, de maneira significativa, a criar laços e
práticas de cidadania necessárias na alfabetização de crianças, pois sem esses pressupostos, a
vida escolar não amplia a responsabilidade social sobre a alfabetização.
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Na direção apontada, podemos dizer que sem políticas públicas educacionais
voltadas exclusivamente para a alfabetização, não teremos intensificação desses princípios
necessários na formação dos profissionais do ensino que lidam com alfabetização. Isto
porque, a alfabetização é um compromisso social, é uma responsabilidade de todos, e, é
principalmente, um ato de coragem, um ato de amor, um ato de fraternidade, uma ação de
solidariedade cm as distintas populações, com os diferentes grupos sociais.
Nesses aspectos, os resultados apresentados nas entrevistas e no referencial teórico
mostram bem como a necessidade de formação de alfabetizadores, observadores, críticos e
analíticos, em que a leitura e a escrita estejam presentes em todo lugar, todo momento, na
relação pedagógica e social, fazendo com que as práticas de alfabetização instiguem nas
crianças momentos de prazer com a leitura e a escrita, com o descobrir de um novo mundo
comunicativo a partir dos símbolos e seus significados.
Na nossa percepção, estes são os educadores que sacrificam partes da vida,
diminuem a intensidade das próprias relações sociais e institucionais para que consigam
ampliar a qualidade da alfabetização. Então, como fonte de conhecimento teórico/prático
atuante da área da alfabetização, à frente da instituição de ensino que as abrigam para o
exercício das atividades alfabetizadoras e educadoras, estas profissionais estabelecem um
significado concreto na vida das crianças do grupo social a qual pertencem. Eis assim, a arte
de decifrar os enigmas das letras, da codificação e decodificação dos códigos e a beleza da
problematização e resolução das expressões numéricas na vida. Eis a alfabetização nas vozes
dos seus profissionais do ensino na arte de fazer educação escolar.
Afinal, esses são os desafios enfrentados pelas professoras alfabetizadoras formadas
ou que estão em processo de formação, essas são as características necessárias para que
possam desenvolver princípios formuladores das relações pedagógicas que desenvolvem a
alfabetização. Enfim, é a partir desses princípios que nos constituímos como verdadeiros
educadores de pessoas, de grupos sociais, da sociedade em geral. É a partir daqui que nasce a
possibilidade de emancipação intelectual dos estudantes, a aprendizagem das práticas da
cidadania e a ampliação das condições de convivência para uma visão crítica da realidade e
transformadora das relações de opressão.
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Resumo:
O presente artigo, por meio da pesquisa bibliográfica, objetiva apresentar a vida e obra de Carlo Ginzburg e
discutir suas potencialidades na pesquisa em educação, ressaltando alguns de seus métodos e conceitos,
especialmente o conceito de representação, utilizado na pesquisa “A infância e sua escolarização na “Era
Vargas” em Mato Grosso (1930-1945) ”. O tempo é o elemento primordial para a História, pois indica
transformações, hibridizações culturais. Para compreendermos o nosso tempo precisamos estudar o passado,
porque nossa constituição identitária e as possibilidades de indicar caminhos passa pela compreensão do que
fomos e somos. Ao longo de todas suas obras, obras caracterizadas como ensaios, Ginzburg destaca diversas
obras, autores e fatos históricos para representar a verdade. Sua Escrita erudita e muitas vezes complexa, nos
leva a uma reflexão profunda sobre os significados dos fatos históricos, além de nos despertar, como
historiadores, para a busca pela distância na pesquisa, mas ao mesmo tempo ressaltando as sensibilidades e os
profundos detalhes das fontes e dos fatos. O historiador Carlo Ginzburg se tornou um dos principais nomes da
micro história, que objetiva dar visibilidade a fatos relevantes que muitas vezes são esquecidos ou ignorados ao
longo dos períodos históricos. O termo representação vem do latim repraesentare que significa “tornar
presente”, as representações são modos de ver e pensar determinado objeto que se materializa e influencia a
prática. Destacar autores como Ginzburg possibilita a expansão de novos olhares diante de seus conceitos.
Palavras-chave: Representação. Infância. Escolarização. Ginzburg.

1 Introdução

O presente artigo, por meio da pesquisa bibliográfica, objetiva apresentar a vida e obra
de Carlo Ginzburg, ressaltando alguns de seus métodos e conceitos, especialmente o conceito
de representação utilizado na pesquisa de mestrado em andamento que trata sobre a infância e
sua escolarização na Era Vargas em Mato Grosso (1930-1945).
A pesquisa insere-se no campo da História da Educação, que analisa as diversas
formas de organização da educação formal, não formal e informal no tempo, assim “o
trabalho na história da educação trata de um objeto necessariamente interdisciplinar”
(LEONARDI, AGUIAR, 2010, p.108).
Para tal, foram analisadas as obras Micro história: duas ou três coisas que sei a
respeito (livro: o fio e os rastros); Sinais: raízes de um paradigma indiciário (livro: mitos,
emblemas, sinais); Descrição e citação (livro: o fio e os rastros); O inquisidor como
antropólogo (livro: o fio e os rastros); Distância e perspectiva: duas metáforas (livro: olhos de
madeira); Representação: a palavra, a ideia, a coisa (livro: olhos de madeira) de Carlo

4135

Ginzburg. O artigo foi organizado primeiramente tratando sobre a vida e obra do autor, em
seguida privilegiou-se a analise do conceito de representações e a sua aplicação na pesquisa
em andamento.

2 Ginzburg e a sua importância na pesquisa

O historiador italiano de origem judaica Carlo Ginzburg nasceu em Turim, na Itália,
em 1939. Seu pai Leone Ginzburg, era professor de Literatura Russa, porém em 1932, todos
os professores foram obrigados a jurarem fidelidade ao Regime Fascista, Leone Ginzburg por
ser contrário ao regime recusou-se a tal ato e abandonou a carreira acadêmica na Universidade
de Turim. Leone Ginzburg acabou preso anos depois, condenado por atividades antifascistas,
morreu na prisão em 1944. Sua mãe Natalia Ginzburg, foi uma romancista muito conhecida,
suas obras foram traduzidas em diversos países, inclusive no Brasil, escreveu obras para o
teatro e uma espécie de autobiografia chamada de “Lexico familiar” (LEONARDI, AGUIAR,
2010). Assim, pode-se destacar que Carlo Ginzburg foi imerso no mundo das palavras e de
seus significados através da família de intelectuais e mais tarde através de sua trajetória e de
seu próprio itinerário de pesquisa.
Ginzburg se torna fascinado pela investigação no formato do pensamento de Giovanni
Morelli, crítico de Arte que utilizava o conceito de paradigma indiciário. O método utilizado
por Morelli indicava que cada detalhe de uma obra de Arte revelava uma característica
particular do artista (GINZBURG, 1989). O método indiciário se baseia em pistas e sinais que
permitem reconstruir e dar significado para um todo. A respeito, Ginzburg explica:
Vejamos rapidamente em que se consistia este método. Os museus, dizia Morelli,
estão cheios de quadros atribuídos de maneira incorreta. Mas devolver cada quadro
ao seu verdadeiro autor é difícil: muitíssimas vezes encontramo-nos frente a obras
não-assinadas, talvez repintadas ou num mau estado de conservação. Nessas
condições, é indispensável poder distinguir os originais das cópias. Para tanto,
porém (dizia Morelli), é preciso não se basear, como normalmente se faz, em
características mais vistosas, portanto mais facilmente imitáveis, dos quadros: os
olhos erguidos para o céu dos personagens de Perugino, o sorriso dos de Leonardo, e
assim por diante. Pelo contrário, é necessário examinar pormenores mais
negligenciáveis, e menos influenciados pelas características da escola a que o pintor
pertencia: os lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos das mãos e dos pés.
Dessa maneira, Morelli descobriu, e escrupulosamente catalogou, a forma de orelha
própria de Botticelli, a de Cosme Tura e assim por diante: traços presentes nos
originais, mas não nas cópias. Com esse método, propôs dezenas e dezenas de novas
atribuições em alguns dos principais museus da Europa (GINZBURG, 1989, p.144)
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Ao longo de todas suas obras, o autor se reporta a outras obras, autores e fatos
históricos. Sua escrita erudita e muitas vezes complexa nos leva a uma reflexão profunda
sobre os significados dos fatos históricos, além de nos despertar, como historiadores, para a
busca pela distância na pesquisa, mas, ao mesmo tempo, ressaltando as sensibilidades e os
profundos detalhes das fontes e dos fatos.
Ginzburg (2007, p.255) afirma que “toda obra humana: mas de todo modo é sempre
história”, as derrotas, as vitórias, as misérias, os gestos, as memórias, os manuscritos, enfim,
toda produção humana, toda vivência, todos os atos e fatos, reconstroem a História.
O historiador se tornou um dos principais nomes da micro história (GINZBURG,
2007) que objetiva dar visibilidade a fatos relevantes que muitas vezes são esquecidos ou
ignorados ao longo dos períodos históricos. Pode-se caracterizar esse processo como a
“história vista de baixo”, método historiográfico que utiliza fontes e atores sociais que muitas
vezes nem eram considerados pela história como recurso documental.
A respeito, o autor destaca que a História por um longo período destacou apenas os
grandes “heróis” e seus feitos, ausentando importantes agentes históricos, considerados como
meros figurantes pela História. O movimento iniciado pela Escola dos Annales vem romper
com esta história vista de cima para baixo:
Com muita frequência idéias ou crenças originais são consideradas, por definição,
produto das classes superiores, e sua difusão entre as classes subalternas um fato
mecânico de escasso ou mesmo de nenhum interesse; como se não bastasse,
enfatiza-se presunçosamente a “deterioração”, a “deformação”, que tais idéias ou
crenças sofreram durante o processo de transmissão (GINZBURG, 2006, p.12).

Ao dialogar com Ginzburg, pode-se perceber que a micro história vêm com o intuito
de analisar a vida dessas pessoas comuns, que nunca tiveram notoriedade e dar visibilidade a
cultura oral e as fontes escritas que guardam a trajetória da humanidade. Conforme o autor
(2006, p.11): “O que temos em mãos já nos permite reconstruir um fragmento […]”, como o
que realizou em sua obra “o queijo e os vermes”, na qual as fontes em uma pesquisa possuem
a função de reconstruir um fato histórico.
Ao dar destaque para o paradigma indiciário, o autor alimentou e ampliou a História,
voltando-a para os fenômenos marginais e para as configurações socioculturais. O paradigma
indiciário mudou a visão de muitos historiadores, as análises passaram a ser voltadas para os
“sem história”, mulheres, homens, idosos e crianças que viviam escondidos entre as fontes
arquivadas.
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Ginzburg enfatiza que o distanciamento em uma pesquisa é essencial e de suma
importância para a construção do objeto, porém, vale ressaltar que o autor instiga para uma
reflexão mais sensível aos detalhes e a descrição de determinado objeto.
Ao fazer uma análise dos conceitos de Ginzburg percebe-se o quanto suas obras
podem acrescentar na pesquisa em educação, em seus escritos ele proporciona uma reflexão
do historiador para a construção de seu objeto e instiga uma escrita sensível e minuciosa dos
registros.

3 A representação na pesquisa

Outro conceito analisado por Ginzburg é o de representação. O termo representação
se situa e classifica em diferentes conceitos e significados e é bastante presente em estudos
relacionados a História Cultural. O termo representação vem do latim repraesentare que
significa “tornar presente”, as representações são modos de ver e pensar determinado objeto
que se materializa e influencia a prática. O termo começa a ganhar destaque nos séculos XIII
e XIV:
A expansão da palavra “repraesentare” começa nos séculos XIII e XIV, quando se
diz que o papa e os cardeais representam a pessoa de Cristo e dos apóstolos. Um
outro exemplo é o dos juristas medievais que começaram a usar o termo para
personificar a vida coletiva. Desta forma, uma comunidade seria uma persona non
vera sed repraesentata. Assim, a partir deste momento, o termo representação, passa
a significar também “retratar”, “figurar” ou “delinear”. O termo passa a ser aplicado
a objetos inanimados que “ocupam o lugar de” ou correspondem a “algo ou
alguém”. Além disso, significa “produzir uma peça”. Na teoria política, o conceito
de representação é encontrado pela primeira vez em 1651, em O Leviatã de Thomas
Hobbes (SANTOS, 2011, p.29).

A problematização em uma pesquisa visa à busca de respostas para uma determinada
questão de pesquisa, respostas estas que não são imediatas, que exigem um aprofundamento
para se alcançar o resultado. Na dissertação “A infância e sua escolarização na Era Vargas em
Mato Grosso (1930-1945) ” a problemática se desenvolverá em torno da seguinte questão:
“Quais as representações dos governantes em Mato Grosso sobre a infância e sua
escolarização pública nos períodos de 1930 a 1945? ” Será desenvolvido um trabalho
utilizando-se do conceito de representações, em um diálogo com Ginzburg e Chartier, a
pesquisa buscará destacar e compreender as representações da infância e da escolarização
pública no período de 1930 a 1945 em Mato Grosso, período que ficou conhecido como Era
Vargas.
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Devido ao termo “representação” apresentar diversas ambiguidades, para Ginzburg
(2001), há muito tempo as ciências humanas já se falavam de “representações”. A
representação pode ser caracterizada como o ato de representar algo ausente e que não existe e
também pode caracterizar algo que não está presente, mas que existe, Ginzburg (2001, p.85)
ressalta “por um lado, a “representação” faz as vezes da realidade representada e, portanto,
evoca a ausência; por outro, torna visível a realidade representada e, portanto, sugere a
presença”. A partir desta citação pode-se fazer um diálogo com Chartier (2002), ele destaca o
significado de representação da seguinte forma:
Nas definições antigas (por exemplo, aquela do Dictionnaire universel de Furetière
em sua edição de 1727), as entradas da palavra “representação” atestam duas
famílias de sentido aparentemente contraditórias: de um lado, a representação
manifesta uma ausência, o que supõe uma clara distinção entre o que representa e o
que é representado; de outro, a representação é a exibição de uma presença, a
apresentação pública de uma coisa ou de uma pessoa (CHARTIER, 2002, p. 74 apud
BARROS, 2011, p.1 ).

Ao fazer uma análise dos dois autores é possível perceber que as representações
podem dar forma a realidade, esta realidade acaba sendo representada como “verdade”, “a
partir do momento em que ela cria esta “verdade” surge à construção de elementos que
transformam a sociedade como um campo de práticas que fundamentam a sua interpretação
de mundo” (BARROS, 2011, p.2), ou seja, não existem verdades absolutas, mas sim as
representações dessas verdades.
Ao analisar e buscar compreender as representações da infância e da escolarização
pública em 1930 a 1945, a pesquisa tornará visível aquela realidade da época representada,
sugerindo assim sua presença e reconstruindo um significado para o objeto da pesquisa.
Além de destacar e compreender as representações dos governantes sobre a infância e
sua escolarização pública em Mato Grosso, os objetivos da pesquisa buscam também analisar
o perfil das crianças em idade escolar e compreeender o desenvolvimento da escolarização em
Mato Grosso nesse período.
Pesquisar a infância não é algo simples. É preciso ter clareza que a infância é uma
construção histórica e social. As concepções de infância passaram por muitas transformações
ao longo da história. A valorização da infância foi construída a partir das preocupações acerca
da criança, ocorridas em vários períodos históricos e em várias épocas. Analisar a
representação de infância em 1930 a 1945 permite reconstruir o todo e dar significado para
determinado período da História, a História da infância é ampla e traz consigo uma
diversidade de representações ao longo do tempo, assim pode-se destacar essas representações

4139

como “[...] um caminho laborioso, que demanda uma quantidade significativa de vaivéns
espaciais e temporais” (GINZBURG, 2001, p.87). Todos esses adventos pelo qual passou a
infância influenciou os métodos de criação das crianças, seja pelo trabalho, pela educação e
pelas medidas de bem-estar materno (HEYWOOD, 2004).
Nos anos de 1930-1945 o Brasil vivia o governo de Getúlio Vargas, este período foi
marcado pelo objetivo de associar o ser humano aos princípios do trabalho e da sociedade,
para a formação do cidadão, com foco em uma sociedade civilizada e moderna. Vargas
buscou construir uma nação doutrinada, para isso utilizou-se técnicas de propagandas e de
comunicação social:
[...] para atingir o alvo desejado, isto é, a população de modo geral, bem como os
objetivos propostos, de irradiar conhecimentos e hábitos de modo a que a sociedade
passasse a se pautar em novos referenciais associados à modernidade e à civilização,
aquelas mensagens deveriam penetrar na intimidade dos lares (MAGALDI, 2002,
p.60).

A perspectiva da infância no período de 1930 a 1945 estava voltada para a
consolidação dos princípios higiênicos, com fim para contribuir com a formação de mentes e
corpos sãos (OLIVEIRA, 2013), a tal “infância civilizada”. A representação da infância no
período em questão estava ligada ao anseio por uma criança saudável, ajustada a perspectiva
de civilização da época:
Essas crianças eram consideradas pelos juristas, policias e médicos higienistas com
um “perigo” à sociedade, transformando-se em foco de ações e discursos pautados
no trabalho enquanto instrumento regenerador capaz de resgatá-las da má influência
das ruas (SÁ, 2007, p. 29).

Para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados será necessário a utilização da
pesquisa qualitativa de abordagem histórica. A abordagem histórica pode ser caracterizada
como as produções e seus respectivos contextos sociais, culturais e materiais que indicam
uma expressão concreta dos sujeitos históricos e sociais.
Essas abordagens podem ter como instrumentos de coleta e análise dos dados fontes
documentais impressas e manuscritas, memórias, entre outros materiais historiográficos, “[...]
objetos que representam o distante, o escondido, o ausente [...] intermediários entre o
espectador que os mira e o invisível de que provém [...]” (GINZBURG, 2001, p.93), assim
essas fontes se transformam em um símbolo que ao ser compreendido altera a realidade.
Utilizar Ginzburg na pesquisa é obter a percepção de que o objeto de pesquisa se torna
mais significativo ao ser analisado por outras lentes, novas leituras e percepções são
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desenvolvidas e construídas, libertando o pesquisador das amarras de um só conceito ou de
uma só percepção da realidade.

4 Considerações finais

O historiador cultural foca no passado, nas formas de ser, ver e estar no mundo que
formam sociedades e sujeitos, além disso, estuda os processos que formaram a realidade que
nos cerca. Em suas obras Ginzburg leva a refletir sobre o papel significativo e sensível do
historiador ao analisar suas fontes.
A micro história vem possibilitar que os “esquecidos” e “subalternos” da História
ganhem visibilidade. Ler e conceber seus conceitos permite analisar os detalhes mais
profundos das fontes, para assim reconstruir e compreender o passado. Desenvolver pesquisas
com foco na História da Educação permite que as histórias das instituições, da infância e sua
escolarização, entre outros temas, sejam conhecidas de uma forma significativa para se
compreender a contemporaneidade.
Os conceitos em suas obras são instrumentos significativos para a construção da
metodologia da pesquisa. É possível utilizar-se de suas potencialidades nas pesquisas, pois ele
ressalta pontos importantes que levam a uma reflexão. Fazer esse diálogo com o objeto de
pesquisa é um desafio, porém, permite uma leitura e construção de uma perspectiva diferente
na pesquisa.
O conceito de representação é diverso e ambíguo, mas Ginzburg enfatiza um conceito
de representação que busca produzir presença através da ausência, levando o pesquisador a
ver e pensar determinado objeto de pesquisa focando em sua materialização.
O presente artigo apresenta só uma pequena parcela das obras de Ginzburg, há muito
mais detalhes e conceitos a serem explorados em suas obras, porém, o que é apresentado já
permite estimular ainda mais pesquisas que busquem utilizar esses conceitos. Destacar autores
como Ginzburg possibilita a expansão de novos olhares diante de seus conceitos.
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CATALOGAÇÃO DE FONTES PRIMÁRIAS PARA O ESTUDO
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Resumo:
O presente trabalho apresenta algumas atividades desenvolvidas em torno do Projeto de Pesquisa: “A educação
da infância escolarizada pela ótica dos periódicos rondonienses (1940-1980)” e de Iniciação Científica.
Objetivou catalogar fontes primárias obtidas por meio do levantamento em jornais e fotografias da época,
localizadas nos acervos de Porto Velho-RO. Os procedimentos metodológicos centraram-se na pesquisa
bibliográfica e documental e, inicialmente, foi organizado todo o material levantado em pesquisa anterior. Numa
etapa posterior os documentos foram catalogados em fichas para organização de um banco que pudesse subsidiar
a elaboração de um Catálogo Digital. Essa catalogação é fundamental para subsidiar a pesquisa maior e
possibilitar o trabalho de sistematização e discussão das fontes para a compreensão da memória da educação da
infância no estado de Rondônia. Os resultados apontaram para um grande número de dados e a catalogação
possibilitou a organização das informações e assim poderá contribuir para futuras pesquisas na área da educação,
da infância e da escolarização do Estado.
Palavras-chave: Catalogação de fontes primárias. Fotografias e jornais. História da Educação. Memória
rondoniense.

1 Introdução

Este artigo apresenta as atividades desenvolvidas em torno do Projeto de Pesquisa “A
educação da infância escolarizada pela ótica dos periódicos rondonienses (1940-1980)” e de
Iniciação Científica, realizadas entre agosto de 2018 e julho de 2019. As atividades foram
desenvolvidas em torno da temática com enfoque na área de História da Educação. O objetivo
geral consistiu em catalogar as fontes históricas sobre a escolarização da infância por meio
das notícias de jornais e fotografias que retratam a temática no período delimitado.
Os objetivos específicos foram definidos com a perspectiva de responder as
inquietações que envolveram o projeto, ficando assim: Analisar e classificar os dados
coletados nos acervos; Sintetizar e organizar os documentos coletados em fichas específicas e
sistemas de informação; Armazenar os dados em diferentes tipos de mídias para disseminar as
informações à comunidade; Criar um acervo digital sobre a temática. As questões e os
objetivos foram possíveis de serem respondidos a partir do levantamento de fontes históricas
do período que, juntamente com a sistematização e a catalogação poderão constituir-se em um
importante acervo para compreensão da escolarização da infância rondoniense por outra ótica.
Como resultados durante a etapa de levantamento nos acervos foi armazenado em
formato digital um total de 4955 imagens selecionadas do Jornal Alto Madeira, 434 imagens
do jornal O Guaporé e 1693 imagens do jornal A Tribuna, bem como 93 fotografias, somando
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assim um acervo significativo de material produtivo para a área de História da Educação e,
principalmente, para a temática da pesquisa.
Para a padronização foi utilizado o Código de Catalogação Anglo Americano (AACR
2), e o Machine Readeble Cataloging (MARC)2, este por ser considerado como um facilitador
para as entradas da informação, pois é um formato e não um programa no qual possa ser
gerenciado. Este formato aceita todos os tipos de materiais, inclusive materiais especiais
como a fotografia, cujas informações devem ser adaptadas para estes tipos de documento,
levando assim a uma padronização. O catalogador ao analisar este tipo de fonte deve ser mais
fiel possível ao transcrever a representação da imagem havendo a necessidade muitas vezes a
exaustão de novas pesquisas, observando ainda os três níveis de descrição, para não deturpar
sua representatividade.

2. Aspectos metodológicos

Segundo Chizzotti (1995, p.11), “a pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e
o próprio homem”. Contudo, a pesquisa só existe com o apoio de procedimentos
metodológicos. Neste sentido, esta pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem
qualitativa, do tipo bibliográfico e documental. A pesquisa bibliográfica por ser uma etapa
fundamental em todo trabalho científico em que fornece o embasamento teórico necessário.
Neste sentido, consistiu no levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de informações
relacionadas à pesquisa, encontradas em livros, revistas, jornais, teses, dissertações, anais,
entre outras.
A pesquisa documental foi realizada em ano anterior e consistiu em percorrer os acervos
da cidade de Porto Velho como Museu Palácio da Memória Rondoniense (MERO) e
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) nos quais foram
levantadas fontes como jornais, fotografias, livros e documentos avulsos, que pudessem
auxiliar na escrita de uma história da escolarização da infância numa das regiões amazônica
denominada atualmente de Rondônia.
Estas fontes, quando confrontadas com as fontes bibliográficas, permitem resgatar as
memórias do povo rondoniense, representando seus sonhos, por meio das imagens ou dos

2

Sobre o Marc21 foram consultadas as obras de Furrie (2000); Maranhão; Mendonça (2009); Ribeiro (2009).
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escritos que retratam um pouco da história, possibilitando assim, o resgate da identidade para
que o passado não caia no esquecimento.
Após a fase de coleta, durante este último ano, os esforços foram direcionados então
para a catalogação das fontes no qual foi utilizado dois tipos de fichas para os jornais: 1) a
primeira, contendo: a referência bibliográfica, bibliotecas ou arquivos, período, expressõeschave do conteúdo e as áreas da Educação que dela podem servir-se, separados e catalogados
em ordem cronológica; 2) a segunda, destinada à identificação do documento: assunto, tipos,
legibilidade, estado do documento e as áreas que dele pode servir-se para a pesquisa. Para as
fotografias, foi feita uma ficha de identificação, conforme modelo adaptado de Smit (2011) e
apresentado no quadro abaixo:

Quadro 1 – Modelo de Indexação da imagem

Categoria

DE que?
Genérico

SOBRE o que
Específico

QUEM

Quem aparece na foto.

ONDE

Espaço geográfico.

QUANDO

Tempo cronológico.

COMO/O QUE

Atitudes relacionadas.

Significado da imagem, o
que ela mostra.

Fonte: Adaptado de Smit (2011).

Destacamos que na ficha catalográfica da fotografia foram utilizados os colchetes “[ ]”
para identificar que foi o catalogador que adicionou os comentários e as descrições, estas
observações deverão constar no campo “notas”. E ainda constará local de guarda, data, tipo de
suporte, autoria, descrição do conteúdo histórico, descritores que por ventura estiverem com
suas fichas de identificação, serão mantidos os devidos créditos aos fotógrafos, dados
manuscritos, datilografados e outros meios identificáveis nelas contido, tanto em suportes,
envelopamento, etiquetas ou ainda no verso da mesma, bem como fotografias recolhidas da
mídia, estas de acervos particulares que fazem publicações nas redes sociais, data e local da
coleta dos dados, nome da instituição responsável pela guarda e conservação.
A ficha catalográfica será utilizada para detalhar ainda mais a fonte documental cujo
embasamento foi amparado na AACR2 e o MARC21, sendo adaptadas para todos os
materiais.
Quadro 2 – Modelo de Ficha adaptada para a pesquisa
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Autor.
Título: subtítulo/indicação de responsabilidade. Edição. Local; Editor ou
distribuidor. Ano.
Descrição física da obra.
Notas
Nº normalizado
1. Assunto geral. 2. Assunto específico. I. Título.

Fonte: Adaptado de MARC21.

Os Campos do MRC21 são usados para a fotografia, porém os campos do MARC para
livros, jornais e fotografias têm suas especificidades, como apresentamos nos resultados
abaixo.
Após a catalogação das fontes, em fichas próprias, a pesquisa foi direcionada para outra
fase: a informatização das informações coletadas via alimentação com programa de
computador, que servirá de base para a elaboração de um Catálogo Digital e para a
preservação da memória da educação da infância do Estado. Essa forma de organização
encontra ressonância em Filippi; Lima e Carvalho (2002, p.15) que chamam atenção para o
fato de que:
A organização envolve atividades sistemáticas de levantamento, seleção e
compilação de informações referentes a um conjunto ou a um determinado
documento em instrumento apropriado. A finalidade é criar formas adequadas de
acesso e controle do acervo. Por isso, qualquer instrumento de pesquisa, por mais
sofisticado que seja, nunca substitui aquele que lhe deu origem, o documento. Ele
deve, isso sim, fornecer os dados sobre o documento, possibilitando uma busca
suficientemente aprofundada a ponto de restringir a necessidade de manuseio dos
originais.

Vale destacar que neste catálogo conterá as seguintes informações: Registro, número
atribuído a fotografia por recolhimento; Denominação;

Legenda; Autoria; Data;

Material/Técnica; Coleção; Histórico; Circulação, quando houver; Referências no Acervo;
Descritores; Compilador/data.

3 Resultados e discussões

A pesquisa realizada anteriormente (BARBA; SILVA, 2018) se concentrou no
levantamento de fontes por meio de visitas nos acervos da cidade de Porto Velho, no qual foi
possível coletarmos uma grande quantidade de dados para a construção da história da
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escolarização da infância. Da visita ao acervo do MERO foi realizada a leitura de três títulos
de jornais rondonienses: Alto Madeira, Guaporé e A Tribuna, em circulação no período de
1940 a 1980, dos quais foram selecionadas e digitalizadas mais de sete mil imagens com
notícias que tratavam da temática de pesquisa. No acervo da SEPOG, por sua vez, foi
localizado um número significativo de fotografias também relacionadas a temática da
pesquisa. Portanto, neste momento da pesquisa os esforços foram direcionados para
sistematizar e catalogar essas fontes.
Abaixo apresentamos uma imagem de um modelo para cada ficha que foi confeccionada
durante o processo de catalogação dos dados coletados conforme detalhado nos aspectos
metodológicos acima.
Imagem 1 – Modelos de fichas catalográficas feitas com notícias dos jornais coletados

Recorte de notícia extraída do Jornal Alto Madeira, 1977.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.

1

Código: FICHA 001
Ano: II
Grupo:
Jornal A
Periódicos:
Diário
Tribuna
Número:
361
Data:
12/04/1977
Dia da Semana: Terça feira
Local de Publicação: Porto Velho
Diretor Responsável
Rochilmer Mello da Rocha Redatores(as):

Ano: 1977
Circulação:

Suporte:

Papel

Formato:

Jornal

Forma:

Scaneado

Gênero:

Textual

Espécie:

Nota

Tipo:

Mini-Notícia

Técnica:

Impresso

Natureza da Publicação:

Título da Publicação:

Notícia

Página:
Fundador:

Autoria:

Diariamente
6
Joaquim Pereira da Rocha

Não mencionado

Pinóquio: alí, a não existe tristeza (sic)

Resumo:

Trata de uma chamada na página inicial sobre um Jardim de infância denominado de Pinóquio que
funcionava no prédio da Prelazia. A reportagem completa está sendo direcionada para a página seis.
Pessoas Mencionadas:
Não há
Lugares Mencionados:

Prelazia.

Palavras-Chave:

Jardim de Infância Pinóquio. Crianças. Estudantes.

Observações:

Não há

Local / Data:

MERO - Porto Velho – RO: 05/11/2017

Pesquisadores:

Marijâne Silveira da Silva, Maria de Jesus de Barba.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.

Formato MARC21 para jornal.
040 # # $a BR-mjbUNIR/PIBIC $c por
043 # # $a-s-bl-ro
130 0 # $a Pinóquio: alí não existe tristeza $b jornal
245 0 0 $a Jornal A Tribuna $b celulose $f 1977
250 # # $a 361
260 1 0 $a Porto Velho - RO $c.1977
300 # # $a 600 x 750 mm. $c 23,5 pol. X 29,5 pol.
310 # # $a diariamente $b 12/04/1977
362 0 # $a 1918500 # # $a. Edição retirada da capa do jornal.
520 # # $a O Jardim de infância funciona no prédio da Prelazia.
590 # # $a Museu da Memória de Rondônia - MERO
650 # # $a Jardim de Infância.
650 # # $a Prelazia.
650 # # $a Escola.
650 # # $a Crianças.
700 1 # $a Maria de Jesus de Barba $e Pesquisador Compilador
700 1 # $a Marijane Silveira da Silva $e Pesquisador Compilador
773 1 0 $a jornal $g p.6
Imagem 2 – Modelos de fichas catalográficas feitas com as fotografias coletadas

Leitura da imagem 001:
Categoria

QUEM

DO QUE?
Genérico
Específico
Escola Rural em Fortaleza do

SOBRE o que?

Escola rural. Crianças.

ONDE
QUANDO
COMO/O QUE

Abunã
Distrito de Abunã-RO

Professora primária.

1980
Visão frontal da fachada da
escola, das crianças, da
professora.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.
Ficha conforme AACR2

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.
Ficha catalográfica conforme o MARC 21
007 ## $a kh#b#
008 ## $a nnn#r#l
040 ## BRmjbUNIR/PIBIC $b por
043 ## $a s-bl-ro
110 2# $a Governo do Estado de Rondônia.
245 10 $a [Escola Rural Fortaleza do Abunã]. $h [material iconográfico]
260 ## $a Governo de Rondônia. – SEPLAN. $c 1980.
300 ## $a 1 Foto: $b preto e branco. $c 21 x 25 cm.
336 ## $a imagem.
337 ## $a sem mediação.
338 ## $a em celuloide.
490 1# $a [Coleção Secretaria do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG].
500 ## $a Título fornecido pelo catalogador.
500 ## $a Informações obtidas de outra imagem que mostra a placa da Escola.
520 ## $a [Visão frontal da fachada da escola, das crianças, da professora. Escola Rural Fortaleza do

Abunã faz parte do Projeto Planafloro. Escola rural. Crianças. Professora primária. Governador da
época o Sr. Jerônimo Garcia de Santana. Secretário de Educação Orestes Muniz. Superintendente da
CEMAGURM: Walter Bartolo].
590 ## $a [Material disponível no acervo inativo da SEPOG].
650 ## $a Escola Rural Fortaleza do Abunã.
650 ## $a Década de 1980.
650 ## $a Inauguração da Escola.

650 ## $a [fotografo desconhecido].
700 1# $a Barba, Maria de Jesus de $e Pesquisador Compilador
700 1# $a Silva, Marijane Silveira da $e Pesquisador Compilador
740 0# $a Fotografia

Após a catalogação das fontes, em fichas próprias, a pesquisa foi direcionada para fase
de informatização das informações via alimentação com programa de computador, que servirá
de base para a elaboração de um Catálogo Digital e para a preservação da memória da
educação da infância do estado.

4 Considerações finais

Os resultados a partir das fontes coletadas e catalogadas durante esta pesquisa
apresentaram tanto nas fotografias quantos nos registros jornalísticos registros diferentes
acerca da temática pesquisada com representações dos momentos cívicos dos alunos das mais
diferentes instituições, prédios das diferentes instituições escolares, professores, alunos, salas
de aula, materiais didático pedagógicos, espaços destinados para as escolas urbanas e rurais,
entre outras imagens que retratam as situações vivenciadas pela infância rondoniense e pelas
crianças da época durante o processo de escolarização.
A maioria do acervo iconográfico foi localizada na SEPOG, mas nos jornais localizados
no MERO também encontramos imagens representativas e muitas notícias pertinentes para a
temática e para a história da educação. Após percorrermos vários acervos, percebemos o
descaso com os documentos históricos e com a preservação dos mesmos. O estado não possui
uma política para tal e as fontes que registram a história ficam circulando de prédio em
prédio, acarretando no percurso, a destruição ou danificação de muitas outras.
Tanto nas fotografias quanto nos jornais localizados, pode se observar e identificar nas
suas características certo grau de deterioração, sendo estes classificados nas fichas quanto ao
estado de conservação como: bom, ruim e péssimo. Esta padronização foi pensada com o
intuito de facilitar o controle do material recolhido. Um dado preocupante que a pesquisa
suscitou foi às condições em que se encontram os jornais e as fotografias, pela falta de
tratamento adequado para guarda e conservação dos mesmos, o que provoca as causas
externas de deterioração destes materiais, onde a umidade do ar, temperatura ambiente,

iluminação colaboraram para a proliferação de fungos e bactérias, provocando por vezes as
manchas que se observou em algumas fotografias como também a manipulação inadequada
sem os devidos cuidados. Desta forma destacamos que, tanto os jornais quanto as fotografias
necessitam de tratamentos de preservação, pois nos casos em que os encontramos não cabe
mais prevenção e sim tratamento técnico.
Contudo, consideramos ser enriquecedor para o pesquisador que mesmo diante das
dificuldades de localização das fontes, falta de organização dos acervos e condições de guarda
dos jornais e das fotografias, podemos ao final desta pesquisa contribuir para a construção de
um banco de dados, organizando assim um catálogo digital para colaborar com a preservação
da memória, para subsidiar outras pesquisas históricas e futuros trabalhos acadêmicos.

Referências
BARBA, Maria de Jesus de; SILVA, Marijâne Silveira da Silva. Levantamento de fontes para
a construção da história da educação de Rondônia (1940-1980): iconografia e jornais de
época. In: SemiEdu 2018 - 30 anos do PPGE: diálogos entre políticas públicas, formação de
professores e educação básica, 2018, Cuiabá-MT. Anais eletrônicos... [...] Cuiabá: UFMT,
2018. Disponível em:
<http://eventosacademicos.ufmt.br/public/conferences/8/schedConfs/36/accommodation15.pdf#page=4827>. Acesso em: 1 jul. 2019)
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez,
1995.
CÓDIGO de Catalogação Anglo-americano. Preparado sob a direção de Joint Committee for
Revision of AACR. 2. ed., rev. 2002: Tradução para a língua portuguesa sob a
responsabilidade da FEBAB. São Paulo: FEBAB/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo,
2004.
FILIPPI, P. de; LIMA, S. F. de; CARVALHO, V. C. de. Como Tratar de Coleções de
Fotografias. 2. ed. Arquivo do Estado/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – SP. 2002.
FURRIE, Betty. O MARC Bibliográfico: um guia introdutório; catalogação legível por
computador. Brasília; thesaurus, 2000.
MARANHÃO, Ana Maria Neves; MENDONÇA, Maria de Lourdes dos Santos. MARC 21:
Formato Bibliográfico. Apostila, 2009.
RIBEIRO, Antonia Motta de Castro Memória. Catalogação de recursos bibliográficos:
AACR2 em Marc 21. 4. ed. Brasília: Ed. do autor, 2009.

SMIT, Johanna. Análise documentária de documentos fotográficos. In: SILVA, Fabiano
Couto Corrêa da; SALES, Rodrigo de (Org.). Cenários da organização do conhecimento:
linguagens documentárias em cena. Brasília: Thesaurus, 2011.

CONTRIBUIÇÕES DE CARLO GINZBURG PARA A INVESTIGAÇÃO
SOBRE A LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA EM MATO
GROSSO (1942-1950)
Thalita Pavani Vargas de Castro (PPGE/UFMT) – thalitapavani@gmail.com
Elizabeth Figueiredo de Sá (PPGE/UFMT) – elizabethfsa1@gmail.com
Resumo:
Este estudo é parte da pesquisa de doutorado que se encontra em fase inicial no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, no Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória –
GEM. Tem como objetivo estabelecer uma interlocução com o conceito de método indiciário e com o gênero
historiográfico da micro-história estudados por Carlo Ginzburg e o objeto de pesquisa do doutorado, que se trata
da Legião Brasileira de Assistência (LBA) e os projetos assistenciais desenvolvidos na educação mato-grossense
(1942-1950). Essa instituição foi criada em 1942 por Darcy Vargas, esposa do Presidente da República Getúlio
Vargas, embora o intuito inicial fosse prestar assistência às famílias dos soldados que participariam da Segunda
Guerra Mundial, as ações, os programas e os projetos desenvolvidos pela LBA foram expandidos para outros
segmentos da população, como a infância e a maternidade. Diante desse cenário, partimos da seguinte pergunta
de pesquisa: Como Carlo Ginzburg pode contribuir na construção de um objeto de pesquisa na história da
educação? Os procedimentos teórico-metodológicos adotados se fundamentam na pesquisa bibliográfica, no viés
da História Cultural (CHARTIER, 1991). E os resultados apontam para a possibilidade de articular um dos
conceitos e o gênero historiográfico estudado por Ginzburg para se construir o objeto de pesquisa no âmbito da
história da educação, isso porque o historiador italiano nos proporciona enquanto pesquisadoras olhar para o
objeto de pesquisa e articulá-lo com uma multiplicidade de fontes bem como, a refletir sobre o desenvolvimento
das ações dessa instituição em Mato Grosso.
Palavras-chave: Legião Brasileira de Assistência. Mato Grosso. Carlo Ginzburg.

1 Introdução

Este artigo resulta dos debates centrados nas obras O fio e os rastros e Mitos,
emblemas, sinais: Morfologia e história de Carlo Ginzburg, estudadas e debatidas ao longo do
primeiro semestre do ano de 2019 no Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória da
Universidade Federal de Mato Grosso (GEM/UFMT). Além disso, outras discussões também
foram propiciadas pela apresentação da primeira obra mencionada na disciplina Teorias e
Práticas de pesquisa em Educação do primeiro ano de doutorado, destacando as contribuições
de Ginzburg para se pensar na construção do objeto de pesquisa.
Diante desses estudos é que foi possível estabelecer uma interlocução entre o objeto
de pesquisa em questão com o enfoque na Legião Brasileira de Assistência (LBA) e os
projetos assistenciais desenvolvidos na educação mato-grossense (1942-1950) e o historiador
italiano. Foi nesta perspectiva que articulamos este objeto de pesquisa com o conceito do

método indiciário e com o gênero historiográfico da micro-história, que nos auxiliaram a
refletir sobre as fontes localizadas e as ações dessa instituição em Mato Grosso.
Assim, a pesquisa está inserida no âmbito da História da Educação, no viés da
História Cultural (CHARTIER, 1991) por compreender que as expressões sociais e culturais
abrangem toda experiência vivida, direcionando o olhar para a Legião Brasileira de
Assistência como uma instituição que também educava e era produtora de cultura.
Com base nesse direcionamento, partimos da pergunta que orienta a nossa pesquisa:
Como Carlo Ginzburg pode contribuir na construção de um objeto de pesquisa na história da
educação? Logo, o artigo está organizado em duas partes. Primeiramente iremos apresentar o
gênero historiográfico e o conceito estudado por Carlo Ginzburg, e, posteriormente
abordaremos sobre a caracterização do objeto de pesquisa e as possibilidades de interlocução
com esses estudos.

2 Estudos de Carlo Ginzburg: a micro-história e o método indiciário

É importante destacar o lugar do historiador italiano para entendermos sobre suas
obras e como seus conceitos tem a possibilidade de direcionar e contribuir para as pesquisas
no âmbito da história da educação, sobretudo, no objeto de pesquisa proposto.
Carlo Ginzburg nasceu em uma família de judeus e intelectuais, isso porque seu pai
Leone Ginzburg era professor de literatura russa, no entanto no ano de 1932 os fascistas
passaram a exigir que os professores fossem fiéis ao regime e, foi diante dessa situação que
pediu demissão. Dois anos depois entrou na conspiração antifascista e liderou um grupo na
cidade de Turim que tinha vinculações francesas. Logo depois foi preso e passou dois anos na
cadeia, além disso trabalhou com as ações vinculadas à resistência à ocupação nazista em
Roma, foi preso novamente e faleceu em uma prisão alemã no ano de 1944. Sua mãe, Natalia
Ginzburg, era filha de um histologista muito importante e conhecido professor da
Universidade de Turim. Foi uma romancista bastante conhecida e teve seus livros traduzidos
em vários países, inclusive no Brasil, e também escreveu para o teatro (VASCONCELOS;
FLAKSMAN, 1990).
Então o próprio Carlo Ginzburg reconheceu na entrevista concedida a Alzira Alves
de Abreu, Ângela de Castro Gomes e Lucia Lippi Oliveira, em 1990, ter nascido nessa família
de intelectuais, o que representou um privilégio cultural para o mesmo. E isso também é

perceptível para os leitores pois ele menciona uma multiplicidade de autores e autoras em
suas obras, a exemplo do livro O fio e os rastros que ele remete a mais de 850 notas de
rodapé.
Embora tenha começado seus estudos em Turim, fez a Universidade de Pisa, na
Escola Normal Superior, instituição que tinha uma rigorosa seleção do ponto de vista cultural,
a partir dos exames de admissão. Frequentou a Faculdade de Letras e Filosofia, mas escreveu
sua dissertação em história, essa escolha estava fortemente vinculada a sua infância pois
sonhava em ser escritor e pela própria influência de sua mãe. Depois almejou ser pintor,
chegou a estudar um pouco, mas percebeu que não era pintor. Carlo Ginzburg relaciona a
literatura e a pintura como elementos intrínsecos ao que ele faz, visto que para ele existe uma
dimensão literária no trabalho do historiador e o amor pela pintura que é algo muito
significativo para ele (VASCONCELOS; FLAKSMAN, 1990).
Outro elemento importante para compreender as obras e os conceitos de Ginzburg é
que mesmo sua família sendo judia, ele não teve formação religiosa. Porém, a convivência em
uma família judia tendia a aproximá-lo, de algum modo, com os elementos, as simbologias e
as representações da vida religiosa, fato este que talvez tivesse o despertado para a defesa das
questões religiosas, mesmo sem ter uma formação específica nesta área. Em seus trabalhos
destacou a importância da religião e entende que esta é uma dimensão extremamente
importante da história. Além disso, Ginzburg gosta de começar trabalhos completamente
novos, sobre objetos totalmente desconhecidos. Para ele o que existe de realmente excitante
na pesquisa é o momento da ignorância absoluta, e que não devemos teme-la, porque o que
interessa é a transformação da ignorância absoluta para se descobrir algo novo.
De acordo com Vasconcelos; Flaksman (1990) na entrevista concedida por Carlo
Ginzburg, ele ressaltou que a vida intelectual na Itália foi tomada pelo marxismo. Destacou
suas leituras de Marx, Hegel e Gramsci. Isto porque a história cultural não nega a história
marxista, mas ela vai além das relações de poder por um viés econômico, vai estar presente
também nas relações humanas, no dia-a-dia. Então a história cultural vem analisar essas
relações em um viés daquilo que é considerado “pequeno”, se comparado aos grandes feitos
históricos.
Para nos apropriarmos dos estudos de Carlo Ginzburg vale salientar novamente sua
obra O fio e os rastros (2006, p. 14) em que ele traz que o objeto de estudo e de discussão do
livro parte da afirmação de que os historiadores, os poetas de outra maneira e, acrescentamos

nós enquanto pesquisadoras temos como ofício algo que é parte da vida de todos: “destrinchar
o entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício que é a trama do nosso estar no mundo”.
O gênero historiográfico estudado por Ginzburg a ser destacado neste estudo se
fundamenta na micro-história que direciona em dar essa visibilidade inclusive para outras
fontes documentais, considerando que um testemunho nosso passa a ter valor como qualquer
outro. E estabelece a relação entre o verdadeiro e o fictício diante dessas relações. Aí é que
está as possibilidades nossas enquanto pesquisadoras dentro da história cultural em pesquisar
os objetos que são considerados “mínimos”, mas que constroem algo maior.
A partir dessa linha de pensamento apresentada por Ginzburg, trazendo os elementos
do cotidiano, das comunidades, das pessoas simples para o ato de fazer história, nos
possibilita voltar o olhar para a cultura popular, o que não era comum naquela época. Esse é o
princípio de micro-história, que tem como uma das maiores contribuições o conceito do
método indiciário.
E Carlo Ginzburg vai estimular a história “vista de baixo”, esse movimento nos leva
a pensar a infância, as mulheres, a vida e a morte, por exemplo. É com esse movimento que
outras fontes surgiram, tão importantes quanto os documentos oficiais, envolvendo a cultura
escolar, as roupas e tantos outros. Carlo Ginzburg (2006) menciona alguns exemplos para
mostrar as pesquisas micro-históricas italianas e afirma que:
[...] examinaram tanto temas de importância reconhecida, ou dada como evidente,
quanto temas antes ignorados ou relegados a âmbitos considerados inferiores, como
a história local. O que unifica programaticamente todas essas pesquisas é a
insistência no contexto, ou seja, exatamente o contrário da contemplação isolada do
fragmento, elogiada por Ankersmit. [...] toda configuração social é resultado da
interação de incontáveis estratégias individuais: um emaranhado que somente a
observação próxima possibilita reconstruir. É significativo que a relação entre essa
dimensão microscópica e a dimensão contextual mais ampla tenha se tornado em
ambos os casos (tão diferente, embora) o princípio organizador da narração.
(GINZBURG, 2006, p. 276-277).

Assim, a micro-história representou uma reestruturação dos processos analíticos de
acordo com os interesses pelas representações e transformações sociais naquele período, em
que se altera inclusive a definição dos sujeitos da história e no seu protagonismo de como
olhar, dar atenção aos estudos e a construção de uma narrativa histórica nova. Por isso se
baseou na alternativa definida a partir de uma observação fundamentada em desenvolver as
significações dos processos históricos através de remodelação das categorias e da investigação
empírica.

Outro ponto dos estudos de Ginzburg (1989, p.143) a ser enfatizado é que o
desenvolvimento de suas pesquisas foram construídas a partir do método indiciário, em que se
dispõe a mostrar na sua obra Mitos, emblemas, sinais: Morfologia e história que no século
XIX

surgiu esse modelo epistemológico, ou seja, um paradigma, na área das ciências

humanas, mas que não foi dado a atenção necessária. Então as análises realizadas por esse
autor podem tentar “[...] ajudar a sair dos incômodos da contraposição entre “racionalismo” e
“irracionalismo”.”.
Nesta obra, Ginzburg (1989, p. 144) aborda acerca da história desse paradigma,
mostrando os elementos de pesquisa e se refere que entre os anos de 1874 e 1876 foram
escritos artigos sobre pintura italiana na Zeitschrift für bildende Kunst que eram assinadas por
um estudioso russo desconhecido, chamado Ivan Lermolieff e foi traduzida para o alemão
pelo também desconhecido Johannes Schwarze. Dessa forma: “Os artigos propunham um
novo método para a atribuição dos quadros antigos, que suscitou entre os historiadores da arte
reações contrastantes e vivas discussões”.
O responsável por essa proposta foi o historiador de arte italiano Giovanni Morelli,
por isso esse método ficou conhecido como método morelliano ou método indiciário de
Morelli. Embora bastante utilizado pelos historiadores da arte, recebeu inúmeras críticas e foi
considerado como um método mecânico e positivista. Segundo Carlo Ginzburg (1989), o
método indiciário de Morelli aproximou-se do que foi empregado por Sherlock Holmes,
personagem criado por Arthur Conan Doyle. Menciona que Freud também se apropriou desse
método, por acreditar que estava vinculado a técnica da psicanálise médica, justamente por ser
entendido como um método interpretativo orientado pelos dados residuais, marginais e os
pormenores, mas que são tidos como essenciais para se alcançar uma resposta. Nas palavras
de Ginzburg (1989, p. 156-157):
A história se manteve como uma ciência social sui generis. Irremediavelmente
ligada ao concreto. Mesmo que o historiador não possa deixar de se referir, explícita
ou implicitamente, a séries de fenômenos comparáveis a sua estratégia cognoscitiva
assim como os seus códigos expressivos permanecem intrinsecamente
individualizantes (mesmo que o indivíduo seja talvez um grupo social ou uma
sociedade inteira). Nesse sentido, o historiador é comparável ao médico, que utiliza
de quadris nosográficos para analisar o mal específico de cada doente. E, como o do
médico, o conhecimento histórico é indireto, indiciário, conjetural.

No método indiciário a percepção das fontes se apresenta como essencial, visto que
será a partir delas que proporcionará ao pesquisador identificar os vestígios, os rastros, as

testemunhas e os indícios, que ao mesmo tempo devem passar pela análise dos documentos
para que possam ser apreendidas as diferentes representações (CHARTIER, 1991) que
circundam o objeto de pesquisa.
Além disso, essas análises e percepções das fontes perpassam também pelo método
da operação historiográfica de Certeau (2002) em que a combinação do lugar do pesquisador,
a escolha das fontes e a escrita historiográfica possibilitam diferentes olhares e
direcionamentos, que se constituem como elementos preponderantes para se pensar no objeto
de pesquisa enfatizado neste estudo, como será caracterizado a seguir.

3 Diálogos entre a Legião Brasileira de Assistência e Ginzburg

A delimitação temporal do objeto de pesquisa em questão que tem o enfoque na
Legião Brasileira de Assistência (LBA) e os projetos assistenciais desenvolvidos na educação
mato-grossense, abrange o período dos anos de 1942-1950, por se tratar do ano de criação da
LBA no Brasil e, sobretudo, por ser o período em que Maria de Arruda Müller esteve na
Presidência desta instituição em Cuiabá – MT, considerando o engajamento da Presidenta em
Mato Grosso nos programas e projetos desenvolvidos e as inciativas da instituição em todo
território do estado, além de ser esposa do Interventor Federal Júlio Strübing Müller.
A divulgação da criação da LBA ocorreu no dia 28 de agosto de 1942, pela esposa do
Presidente da República, Darcy Saramanho Vargas, em parceria com o empresariado e com o
Estado, no entanto a instituição foi reconhecida e iniciou o seu funcionamento apenas no dia
15 de outubro de 1942, através do Decreto-Lei nº 4830, que publicou seu primeiro Estatuto.
Sua criação está vinculada com o período que Getúlio Vargas informou a entrada do Brasil na
Segunda Guerra Mundial, e isso provocou mudanças no contexto econômico, social, político e
assistencial em todo o país (BARBOSA, 2017).
Dessa forma, o intuito inicial da LBA era prestar assistência aos soldados brasileiros
e seus familiares nesse período, porém as iniciativas se ampliaram e foi organizada, desde os
primeiros meses de funcionamento, uma rede de assistência social a diversos segmentos
sociais. Além disso, os trabalhos nesta instituição foram desenvolvidos por mulheres
voluntárias, com ênfase para as ações e as políticas direcionadas à educação.
De acordo com Barbosa (2007) os primeiros anos de atuação da LBA foram
caracterizadas pelo voluntariado, pela filantropia, considerando que essas mulheres eram em

sua maioria esposas de políticos, estudantes jovens, donas de casa e que de certa forma já
atuavam em outros trabalhos filantrópicos.
No estado de Mato Grosso a Legião Brasileira de Assistência foi criada em Cuiabá,
no dia 11 de setembro de 1942, por meio da abertura de cinco postos de inscrição de
voluntárias, em que Darcy Saramanho Vargas requisitou através do envio de um telegrama
que: “[...] abrindo imediatamente nessa capital postos de inscrição do voluntariado feminino
para a Legião Brasileira de Assistência e instalar centros de costura para confecção de lençóis
e fronhas para hospitais e vestuários para crianças até dez anos” (MATO GROSSO, Jornal o
estado de Mato Grosso, 1942, s/p).
Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica e documental no primeiro ano de
doutoramento, algumas fontes documentais impressas e manuscritas já começaram a ser
catalogadas até o presente momento, tais como: atas, estatutos, decretos, legislações, Jornal A
Cruz e O Estado de Mato Grosso e pela Revista A Violeta, que tratam sobre a Legião
Brasileira de Assistência entre os anos de 1942 a 1950. Nesse sentido, os procedimentos
metodológicos se baseiam na análise qualitativa de abordagem histórica, tais fontes foram
localizadas no Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), Biblioteca Nacional Digital e na
Fundação Getúlio Vargas - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea
do Brasil (CPDOC).
Essa multiplicidade de fontes nos possibilita articular com Ginzburg (2006, p. 263),
pois para ele: “Todo documento, inclusive o mais anômalo, pode ser inserido numa série. Não
só isso: pode servir, se analisado adequadamente, a lançar luz sobre uma série documental
mais ampla”.
Encontramos nesses documentos as pistas e os indícios (GINZBURG, 1989) que
demonstram que no estado mato-grossense a LBA promoveu programas, projetos e ações
voltadas a caixa escolar e a sopa escolar, que foram uma das ações destinadas a atender a
infância naquele período, e que foram desenvolvidas nas escolas primárias urbanas e rurais.
Essas fontes também nos levam a questionar as formas como essa instituição formavam as
suas trabalhadoras voluntárias, através dos ideais preconizados nos últimos anos do período
do denominado por Estado Novo (1937-1945), fundamentado nos traços patrióticos,
clientelista e paternalista, fortalecendo a ideologia nacionalista. Por isso que Ginzburg (1989,
p.144-145) ressalta que “[...] é necessário examinar os pormenores mais negligenciáveis [...]”,
e embasar-se em “[...] indícios imperceptíveis à maioria [...]”.

Assim, esta pesquisa se insere no âmbito da História da Educação, entendida por
Magalhães (2011) como um campo de investigação abrangente, e que está constituído por
novos temas e objetos de estudo. Proporciona o diálogo com a história cultural, por permitir
analisar os diversos modos daquilo que as sociedades fazem, sentem e veem em sua trajetória
de vida, e nós enquanto pesquisadoras dessa área nos propomos a compreender os
significados dessas ações através da construção de objetos de pesquisa e pela possibilidade de
utilização de variadas fontes. Dessa forma:
[...] em cada momento histórico, houve uma educação em projecto, uma
conflitualidade e uma dialéctica convergente ou divergente, uma ponderação do
presente como factor de futuro e como transformação - (re)memoriação do passado.
Tomando em referência os contextos, testemunhos, expectativas e realizações, é
tarefa do historiador reconstituir o permanente e complexo jogo de relações e
tensões do presente/ passado, multifactorial e probabilístico quanto ao futuro, e
compreendido e explicado em sua própria evolução. A História não é comemoração
nem mestra da vida; o passado não se repete nem se julga, mas houve erros,
injustiças, projectos e sacrifícios vãos. Pensar a educação com história oferece ao
historiador e à (in)formação historiográfica um lugar e um contributo insubstituíveis
na equação do presente educativo. [...] A História da Educação cumpre funções de
informação, formação, investigação, e os temas seleccionados deverão constituir
uma totalidade representativa, significativa, evolutiva e inteligível. (MAGALHÃES,
2011, p. 7-9).

Segundo Magalhães (2011) é nesse sentido que as análises do projeto de pesquisa
serão estudadas, uma vez que a História da Educação desempenha seu lugar na investigação
sobre diferentes temas que estabelecem uma totalidade representativa, acessível e
significativa. Proporciona também uma projeção e representação a diferentes espaços e
tempos simbólicos, humanos e culturais. Neste prisma Ginzburg (2006, p. 325) considera que:
“trabalhos, cuja finalidade é, exatamente, dar a conhecer, não tanto o curso político de uma
parte da humanidade, num tempo dado, quanto o seu modo de ser, sob aspectos diversos e,
mais ou menos, múltiplos”.
Por esta razão que olhar para a Legião Brasileira de Assistência e os projetos
assistenciais desenvolvidos na educação mato-grossense abrem espaço para pensarmos em
pesquisas na História da Educação que considerem as instituições não escolares que também
educaram e que estiveram presentes no processo de educação não-formal3. Visto que as
relações propostas por Carlo Ginzburg (2006, p. 334) apontam o seu direcionamento para as
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singularidades e indicam que os objetos de estudo nesta área possam olhar para além dos
muros da escola, isto porque “[...] são enfrentados temas diferentes em relação ao passado,
com a ajuda d[e] uma documentação que também é diferente”.
Por isso que o direcionamento de Ginzburg (2006) propicia a interdisciplinaridade na
produção da narrativa histórica, e como áreas distintas de formação permitem a construção de
múltiplos olhares e direcionamentos em torno do objeto de pesquisa. Além da própria
proposta metodológica do autor contribuir com diferentes leituras para se pensar nas fontes
localizadas.
Assim, partindo das discussões propostas por Ginzburg (2006) entre aquilo que é
verdadeiro, falso e fictício nos possibilita explorar o objeto de pesquisa através das múltiplas
fontes que já foram localizadas até esta fase da pesquisa e as que ainda estão em etapa de
investigação para a construção da tese.

Considerações Finais

Diante do exposto, o percurso delineado neste artigo aponta para a possibilidade de
articular alguns dos estudos propostos por Ginzburg, como o conceito do método indiciário e
do gênero historiográfico baseado na micro-história, para se construir um objeto de pesquisa
no âmbito da história da educação. Isso porque o historiador italiano nos proporciona
enquanto pesquisadoras olhar para o objeto de pesquisa e construí-lo a partir de uma
multiplicidade de fontes bem como, a refletir sobre o desenvolvimento das ações dessa
instituição em Mato Grosso.
Neste artigo foram exploradas apenas algumas contribuições que Carlo Ginzburg
pode proporcionar aos pesquisadores da História da Educação, há muitas outras possibilidades
de se discutir e de se articular esses estudos com diferentes objetos de pesquisa. Esse foi
apenas um dos esforços realizados para que se incentive novas pesquisas articuladas com os
estudos do historiador italiano.
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Resumo:
As instituições educativas representam uma rica e diversa parte no processo civilizador, congregar homens e
estabelecer regras de convivência são evidencias do papel dessas na sociedade. Em função de compreender o
lugar das instituições educativas na formação do indivíduo, utilizamos como modelo empírico o Grupo Escolar
Presidente Vargas localizado na Cidade de Dourados/MT entre os anos e 1970 e 1974, período escolhido como
recorte temporal. Utilizamos como metodologia a história oral, assim, realizamos entrevistas com docentes que
atuaram no Grupo Escolar Presidente Vargas, buscando investigar as práticas do cotidiano da instituição em
função da formação da criança civilizada. Como resultado, identificamos nas falas dos professores normas e
padrões aplicados na instituição, com destaque ao rígido controle comportamental sobre a criança,
contextualizados pelos referenciais de Elias (1993, 1994 e 2011). Concluímos que no período estudado as
instituições escolares foram responsáveis pela formação cívica, comportamental e logo, pelo processo civilizador
iniciado pelo indivíduo enquanto criança.
Palavras-chave: Grupos escolares. Memória de Professores. Processo Civilizador.

1. Introdução
O presente artigo advém
científica por meio do Programa
realizado na área de História da
professores por meio da história
criança civilizada.

de estudos realizados durante o processo de iniciação
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC),
Educação. Nosso objetivo é verificar, nas memórias de
oral, as práticas do cotidiano utilizadas na formação da

Formar indivíduos pode ser considerado um ato processual e significativo no qual as
instituições vêm exercendo, ao longo da história, de maneira eficiente. A instituição escolar,
sobretudo, vem inserindo este indivíduo em um sistema designado por Sarat e Xavier (2014)
como controlador, onde a criança passa a ser controlada por tempos pré-estabelecidos e deve
aprender a conviver de acordo as normas de civilidade do ambiente.
Desta forma desde os primeiros anos de vida, o indivíduo está inserido em um
processo denominado pelo sociólogo Alemão Norbert Elias como Processo Civilizador, afim
de torna-se civilizado. A formação educacional dos indivíduos integra esse processo por meio
de instituições como a família, a igreja e a escola.
Podemos compreender a instituição escolar como importante espaço para um dos
estágios de desenvolvimento de uma civilização, já que a educação é um processo inerente a
4
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vida social humana no que tange ao sentido mais amplo da aprendizagem, intervindo de
maneira normativa e pedagógica no comportamento e aprendizagem do ser humano
(GEBARA, 2012).
Assim, colocamos a escola como uma das instituições responsáveis por formar
indivíduos civilizados, para um ou outro fim. Logo, nos indagando sobre o lugar das
instituições no processo civilizador dos indivíduos e afim de responde-la escolhemos como
modelo empírico o Grupo Escolar Presidente Vargas (GEPV), localizado na cidade de
Dourados/MT6 nos anos e 1970 a 1974. Nosso recorte temporal percorre desde a criação do
Grupo até a extinção do mesmo, que apesar de ser dada pela lei 5.692 em 1971, só foi elevado
a Escola de 1º Grau em 1974, período limite para o cumprimento da lei 5.692 conforme a
Resolução nº. 19 de junho de 1972 (SOLIDADE, 2015).
Para tanto, esse trabalho está dividido em quatro partes. Inicialmente conceituamos o
Processo Civilizador e seu lugar na civilização da infância. Posteriormente localizamos na
história da educação os Grupos Escolares, seu papel e repercussão pelo país. Em seguida,
apresentamos nossa opção metodológica e suas possibilidades por meio da memória. Por fim,
colocamos a análise realizada a partir das entrevistas.
2. Processo Civilizador e as relações de Interdependência
Para compreendermos as teorias dos Processos Civilizadores de Norbert Elias, se faz
necessário primeiramente entender o conceito de civilizado, conceito esse, relacionado pelo
sociólogo com a palavra alemã Kultiviert que na língua portuguesa significa cultivado: Tal
como a palavra „civilizado‟, Kultiviert refere-se primariamente à forma da conduta ou
comportamento da pessoa. Descreve a qualidade social das pessoas, suas habitações, suas
maneiras, sua fala, suas roupas (ELIAS, 2011, p. 24).
Nessa concepção, civilizado então, seria aquele que se difere de quem é bárbaro, pois,
adquiriu dentro de um processo a capacidade de controle dos próprios impulsos e agora pode
viver em sociedade. Esse processo é denominado por Elias como Processo Civilizador,
iniciado pelo indivíduo desde os seus primeiros anos de vida. Para deixar ainda mais claro do
que se trata o processo civilizador, Elias (2011, p. 70) nos diz que:
A civilização que estamos acostumados a considerar como uma posse que
aparentemente nos chega pronta e acabada, sem que perguntemos como viemos a
possuí-la, é um processo ou parte de um processo em que nós mesmos estamos
envolvidos.

Assim, a criança desde seu nascimento, “ têm no espaço de alguns anos que atingir o
nível avançado de vergonha e nojo que demorou séculos para se desenvolver” (Idem, p. 139).
Ou seja, em um curto período de tempo denominado infância, a criança terá que internalizar
uma gama de aprendizagens já existentes.
6
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Sarat (2012, p. 14) apoiada nas teorias de Elias, aponta que nesse processo de
civilização da infância há uma balança de poder mais especificamente dos adultos sobre as
crianças onde “o pendulo está em movimento e pende em geral para o lado dos indivíduos
mais fortes, no caso os adultos, e não para os mais fracos, no caso as crianças”.
Por meio da perspectiva apresentada pela autora, podemos inferir que há dois lados
nessa relação para a formação da criança civilizada, o lado adulto responsável por transmitir a
amplitude de conhecimentos e o lado da criança obrigada a internalizá-los. Segundo Elias,
nessa relação, os pais são os adultos tidos como agentes primários no condicionamento do
comportamento das crianças e “através deles e de milhares de outros instrumentos, é sempre a
sociedade como um todo, o conjunto de seres humanos, que exerce pressão sobre a nova
geração, levando-a mais perfeitamente, ou menos, para seus fins” (ELIAS, 2011, p. 139).
Pautadas em Elias, inferimos que adultos e crianças vivem em figurações resultantes
das relações de interdependências recíprocas, ou seja, grupos de pessoas com vínculos
específicos e móveis. Esse padrão pode ser aplicado a pequenos ou a grandes grupos, como os
professores de uma escola ou os indivíduos que compõem um país (ELIAS, 1993). O
conceito elisiano de interdependência ajuda a compreender tal perspectiva:
[...] planos e ações, impulsos emocionais e racionais de pessoas isoladas
constantemente se entrelaçam de modo amistoso ou hostil. Esse tecido básico,
resultante de muitos planos e ações isolados, pode dar origem a mudanças e modelos
que nenhuma pessoa isolada planejou ou criou. Dessa interdependência de pessoas
surge uma ordem sui-generis (sic), uma ordem mais irresistível e mais forte do que a
vontade e a razão das pessoas isoladas que a compõem. É essa ordem de impulsos e
anelos humanos entrelaçados, essa ordem social, que determina o curso da mudança
histórica, e que subjaz ao processo civilizador. (ELIAS, 1993, p. 194).

Norbert Elias nos ensina que estamos envoltos em uma rede de ações que nos ligam
mutuamente um ao outro, pelas próprias relações de dependência entre nós. Essa rede de
ações forma uma complexa trama, provocando um processo de interdependência entre os
indivíduos que vai além da nossa simples vontade ou desejo de mudança, ou manutenção dos
processos vivenciados. Nesse sentido, somos obrigados a conviver mutuamente e dependemos
uns dos outros socialmente.
Partindo dessa perspectiva elisiana, entendemos a escola como uma figuração
importante na sociedade. Temos a escola definida pelo Dicionário brasileiro de educação
como “instituição que se propõe a contribuir para a formação do educando como pessoa e
como membro da sociedade [...] além do desenvolvimento de aptidões, atitudes e habilidades”
(DUARTE, 1986, p. 68).
Por meio da definição dada pelo dicionário podemos situar a responsabilidade da
escola, para o desenvolvimento de “aptidões, atitudes e habilidades”, predicados que não

estão detalhados no dicionário e logo nos levam a questionar quais seriam os respectivos e sua
parte na formação para a civilização.
A questão é que, “em parte automaticamente, e até certo ponto através da conduta e
dos hábitos, os adultos induzem modelos de comportamento correspondentes nas crianças” e a
figuração escolar, com sua participação adulta, tem se mostrado um meio eficaz na
transmissão dos “valores” considerados importantes para a convivência social (ELIAS, 1993,
p. 202).
Nessa perspectiva, dentro do recorte proposto contextualizaremos a formação do
indivíduo na era dos grupos escolares, instituições fundadas na primeira república e que
perpassaram o período militar brasileiro.
3. Os Grupos Escolares
Os Grupos Escolares foram instalados no Brasil em primeira mão no Estado de São
Paulo por meio do decreto nº 248 de 26 de julho de 1894, e posteriormente em outros estados,
Rio de Janeiro em 1897, Maranhão e no Paraná em 1903, Minas Gerais em 1906, Rio Grande
do Norte, Espírito Santo e Santa Catarina no ano de 1908, Mato Grosso em 1910, Paraíba em
1911, Sergipe no ano de 1916, Goiás em 1918, Piauí no ano de 1922 (VIDAL, 2006).
A implantação e existência dos Grupos Escolares perpassaram por dois importantes
períodos históricos e de grandes transformações para o país, a Primeira República e o Período
Militar. “Os primeiros quarenta anos de República brasileira trouxeram para o cenário
nacional mais transformações nas diferentes células da estrutura social do que o país havia
vivido em quase todo o império” (SOLIDADE, 2015, p. 30).
Investigando a importância do civismo na elaboração das políticas culturais entre 1967
e 1975, Maia (2014) destaca que os governos militares tinham uma visão conservadora e
otimista da cultura em favor da construção do civismo. “A defesa da cultura foi considerada
fundamental para a formação de cidadãos conscientes tanto de seu papel de devoção à pátria
quanto da necessidade de solidariedade social” (Idem, p. 93), acrescenta ainda que, além das
matérias ensinadas era necessária a encenação das mesmas por meio de monumentos,
comemorações públicas de efemérides, preservação dos conjuntos arquitetônicos,
manifestações folclóricas, ritos e festividades que efetivavam o sentimento patriota e a
formação cívica.
Os Grupos Escolares representaram, em tese, sinônimo de modernização em relação as
escolas até então existentes. Percursor do que mais se aproxima do modelo escolar vigente

nos dias atuais, tanto em aspectos pedagógicos quanto organizacionais. Conforme as
considerações de Nóbrega (2003, p. 267):
A organização da „escola moderna‟ pública, representada no Brasil pelo Grupo
Escolar, apoiava-se nos itens seguintes: Prédio Escolar, Mobília Escolar, Material
Escolar, Livros Didáticos, Disciplina, Ensino e Programa. O ordenamento adequado
de todos eles garantiria uma escola primária eficaz e de qualidade.

Estudos referentes aos Grupos Escolares vêm revelando peculiaridades nos métodos
de organização e ensino dessas instituições de teor republicano. Segundo Nóbrega (2003), a
nova organização da escola primária presumia “uniformização e seriação dos conteúdos,
distribuídos racionalmente no tempo de curso”, e uma homogeneização dos grupos de alunos
de modo alocar em uma classe, crianças com a mesma faixa estaria e grau de
desenvolvimento.
Os Grupos Escolares fundaram uma representação de ensino primário que não
apenas regulou o comportamento, reencenado cotidianamente, de professores e
alunos no interior das instituições escolares, como disseminou valores e normas
sociais (VIDAL, 2006, p. 9).

Extintos por meio lei 5.692 de 1971, os Grupos Escolares deixaram um legado
histórico social para o país. Estas instituições foram meios utilizados para a civilização da
infância brasileira, que atendiam as normas propostas para o período. As caracterizações e
ideais aqui evidenciadas relativas a um modelo institucional que influenciou a educação no
país, apresentou especificidades no que tange a suas versões na área rural.
Apesar de os grupos escolares serem considerados símbolos de modernização da
escola primária no Brasil (NÓBREGA 2003; SOUZA 2011), somente os estados que
possuíam significativa prosperidade econômica puderam efetivamente implantar o moderno
sistema de ensino (SOUZA; FILHO, 2006). Segundo Souza (2011), no Estado de Mato
Grosso a disseminação dos grupos só ocorreu após a década de 1950, afirmação que nos dá
respaldo para acercarmos ao motivo pelo qual o Grupo Escolar investigado foi criado em
menos de dois anos para que a extinção total dos mesmos fosse efetivada.
Em uma perspectiva ruralista, além das diferenças de duração da escolaridade, dos
programas de ensino e condições de trabalho dos professores, os grupos escolares rurais,
apresentaram características particulares em relação aos grupos urbanos. Furtado, Schelbauer
e Sá (2015), trazem reflexões importantes referentes a escolarização rural primária, por meio
das quais podemos identificar a desconsideração quanto as especificidades entre o ensino
rural e o urbano. Enquanto na cidade a escola representava um dos muitos agentes culturais,

na zona rural, em muitos casos por ser a única na região, a escola representava “tudo” na e
para a comunidade.
Diante dos estudos apresentados, podemos notar que de fato os grupos escolares foram
importantes meios para a civilização da infância Brasileira, associando tal feito ao período de
implantação e disseminação que inicia na primeira república e perpassa por todo regime
militar, onde se destaca o controle e autoritarismo.
4. Metodologia
Buscando investigar o lugar do Grupo Escolar Presidente Vargas na formação de
indivíduos civilizados, utilizamos a metodologia de história oral que se trata de um meio para
a produção da história, um processo que constrói fontes e documentos (DELGADO, 2006).
A perspectiva metodológica da história oral, possibilita o levantamento e a produção
das fontes, a partir das entrevistas orais pois considera que a mesma “ permite também
recuperar aquilo que não encontramos em documentos de outra natureza: acontecimentos
poucos esclarecidos ou nunca evocados, experiências pessoais, impressões particulares etc”
(ALBERTI, 2005, p. 22), como é o caso das práticas docentes, não registrada na instituição.
Ecléia Bosi (1979, p. 3), durante uma reflexão sobre o fenômeno da memória, por
meio de entrevistas que realizou com velhos7, definiu a memória como “um cabedal infinito
do qual só registramos um fragmento”. A autora refere-se a riqueza e imensidão da memória
através de valiosas e constantes recordações dos entrevistados, até mesmo durante as pausas
das entrevistas quando sessavam os registros.
Valendo-se da obra Matière et mémoire do filósofo Henri Bergson, Bosi (1979, p. 11)
descreve a existência de duas memórias:
De um lado o corpo guarda esquemas de comportamento de que se vale muitas
vezes automaticamente na sua ação sobre as coisas: trata-se da memória-hábito,
memória dos mecanismos motores. De outro lado, ocorrem lembranças
independentes de quaisquer hábitos: lembranças isoladas, singulares, que
constituíram autênticas ressureições do passado.

Neste fragmento são evidenciados dois extremos da memória, a memória-hábito adquirida por
meio da repetição dos gestos e palavras, tornando-se verdadeiros hábitos como escrever, falar uma
língua estrangeira ou dirigir um automóvel. Aqui nos respaldaremos na imagem-lembrança que traz à
tona um momento único, não de maneira mecânica, mas evocativa da memória.
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Primeiramente selecionamos os entrevistados, localizados durante a execução da pesquisa de
Indicação Cientifica 2017- 2018 em que analisamos as práticas de civilização da mesma instituição
por meio da análise documental (KUSMINSKI, FARIA e SARAT, 2019). Em seguida estabelecemos
um contato inicial com os professores por meio de uma visita domiciliar, onde solicitamos a entrevista
ao casal, o professor Lázaro Edison Felix de 68 anos e a professora Maria Inez Franco Felix de 67
anos, ambos aposentados. Atuaram no GEPV nos anos de 1973 e 1974, ele como professor e ela como
diretora.
As entrevistas semiestruturadas foram realizadas no mês de março de 2019, as quais foram
gravadas em áudio, seguindo sempre o rigor metodológico proposto para o método (ALBERTI, 2005).
Ao final das entrevistas foram lidos, consentidos e assinados pelos professores os termos de
consentimento de participação na pesquisa, a Cessão de Direitos de Uso e Divulgação de Relato Oral e
a Cessão de Diretos de Uso e Divulgação de Identificação pela qual, temos autorização para uso dos
nomes reais dos entrevistados.
Uma segunda parte desse processo metodológico tratou-se da transcrição das entrevistas,
seguida da correção da transcrição, a adequação do oral para o escrito e por fim o copidesque que
objetiva ajustar o documento para a atividade de leitura. Nas lembranças dos professores buscamos
identificar aspectos da civilidade inerentes a prática escolar no processo civilizador da infância.

5.

O lugar do GEPV na formação de indivíduos civilizados.
O Grupo Escolar Presidente Vargas, se tratava de um Grupo Escolar Rural, assim,

iniciaremos por realizar um contraste entre rural e o urbano o que traz a essa análise uma certa
singularidade.

Além das diferenças de duração da escolaridade, dos programas de ensino e condições
de trabalho dos professores, os grupos escolares rurais, apresentaram características
particulares em relação aos grupos urbanos, trazemos como exemplo dessas disparidades a
caracterização da arquitetura de um grupo escolar urbano do Estado de Santa Catarina:
Os Grupos Escolares eram amplas construções, em geral, com uma arquitetura
neoclássica, que deveriam apresentar, preferencialmente, simetria bilateral, de modo
que as seções masculina e feminina ficassem em lados opostos e separados por um
pátio interno. Possuíam salas internas espaçosas [...]. Possuíam ainda salas de
depósito, galpões e o gabinete do diretor. Um prédio planejado para atender aos fins
e as práticas pedagógicas pretendidas com a reforma (NÓBREGA, 2003, p. 254255).

A arquitetura neoclássica do exemplo citado estava longe da realidade do GEPV. Em
um espaço de difícil acesso onde não havia asfalto ou energia elétrica, o moderno sistema de

ensino proposto aos grupos escolares urbanos não pode, nem de longe, ser aplicado. As
dificuldades ficam claras na fala da diretora ao descrever a estrutura do GEPV:
De um lado era a cozinha, os banheiros, e a diretoria, tudo pequeno e dentro da
diretoria tinha um banheirinho para nós. Então era cozinha, o banheiro dos alunos,
a diretoria com banheirinho para nós, professor, diretor, todo mundo, servente, só
um banheirinho, e do outro lado 4 salas de aula, mas era fechadinho, no início não
tinha energia, era luz de lampião, depois motor, era muito difícil a coisa (MARIA
INEZ, 2019).

Nas palavras da professora Maria Inez ficam claras as dificuldades em conduzir as
atividades no GEPV, as condições de trabalho e a estrutura deixavam a desejar. Segundo os
professores, nenhum recurso era disponibilizado, assim, a manutenção da instituição ficava a
mercê de ações da comunidade e dos funcionários:
A população na época, com relação a escola, tinha que arcar com as despesas, o
governo entrava com professor e mobiliário. Quando estragava, eu mesmo, eu e o
Sr. André que era o guarda, nas férias pegávamos minha camionetinha velha e
íamos lá na Cruzaltina pegar madeira pra gente reformar as cadeiras com dinheiro
do caixa escolar (LÁZARO, 2019).

Mediante a esses fatores podemos denotar o contexto social no qual e para o qual
caminhava a formação da criança civilizada no distrito de Vila Vargas: um contexto rural de
grandes dificuldades. Apesar dos percalços, as atividades no Grupo Escolar Presidente Vargas
seguiam.
Podemos notar nas memórias dos professores que os alunos eram submetidos a uma
rígida disciplina que fazia parte da organização e das práticas desenvolvidas na instituição
para a formação cidadã da época:
Com relação ao procedimento, fazia fila! Se entrava na sala de aula e chegasse uma
pessoa tinha que todo mundo ficar de pé até a pessoa pedir para sentar, não podia
passar na frente se tivesse o professor conversando. No recreio e nas atividades
ficavam à vontade. Pediam licença para sair e para entrar. Palavrão de jeito
nenhum! (LÁZARO, 2019).

Tal relato pode ser contextualizado pelo que se vem estudando sobre a
formação/educação da criança ao longo da história, nas palavras do historiador Francês Ariès
(1981, p. 4) “a criança, durante a sua escolaridade, era submetida a uma disciplina cada vez
mais rigorosa e efetiva, e essa disciplina separava a criança que a suportava da liberdade do
adulto”.
Elias (1993) nos aponta que por meio de condutas e hábitos, os adultos induzem
modelos de comportamento nas crianças. Tais hábitos e condutas, essenciais a formação do

indivíduo civilizado era inerente a disciplina requerida pela instituição, como podemos
constatar na fala da então diretora do GEPV:
Eu queria assim, tudo bem certinho, na hora da fila, nada de conversa na hora dos
avisos, uniforme também a gente exigia. Eu acho que isso me fez bem e acho que
isso faria bem a eles também, para ter essa disciplina desde pequeno [...] a gente
tinha uma certa cobrança, então você não podia dar muita moleza senão você não
conseguia né, eles me cobravam e eu não ia cobrar dos outros? (Maria Inez, 2019).

Nos relatos dos professores, identificamos que as práticas da instituição tinham uma a
organização disciplinar voltada a disseminação do um sentimento patriota como um padrão a
ser seguido. Norbert Elias afirma que parte do processo civilizador está no aprendizado do
controle das emoções humanas e nas imposições externas de autocontrole.
Dado que os seres humanos, diferentemente de muitos outros seres vivos, não
possuem uma regulação nativa dos afetos e pulsões, eles não podem prescindir da
mobilização de sua disposição natural rumo à auto-regulação mediante o
aprendizado pessoal dos controles dos afetos e pulsões, no sentido de um modelo de
civilização específico da sociedade, a fim de que possam conviver consigo mesmos
e com outros seres humanos. (ELIAS, 2006, p. 21).

Na história da figuração escolar, a autoridade foi atribuída ao professor e o poder era
legitimado pela sociedade. Então o silêncio absoluto e a completa obediência era o
comportamento induzido ao aluno.
Os ritos patrióticos ganham ênfase na fala da professora Maria Inez (2019): “A semana
da pátria sempre foi muito comemorada, todo dia catávamos o hino nacional, fazíamos
desfile”. Além dos ritos, destaca algumas festividades como “o dia do índio, o dia da árvore,
quando plantávamos uma árvore e falávamos sobre a data, Tiradentes também era
comemorado”.
Em “Os ritos de passagem”, Gennep, explica que o próprio fato de viver exige
passagens sucessivas de uma situação social a outra e que cada indivíduo passa por um
conjunto de etapas da natureza social “a cada um desses conjuntos acham-se relacionadas
cerimônias cujo objeto é idêntico, fazer passar um indivíduo de uma situação determinada a
outra situação igualmente determinada (GENNEP, 2011, p. 24).
Os ritos patrióticos comtemplados pela instituição, tinham como objeto desenvolver o
sentimento patriota, percorrendo da aprendizagem de regras a valorização da pátria,
estipulados por um modelo de governo da época. Logo, tais celebrações compunham o
currículo para a formação do indivíduo civilizado:
Ao „fazer homens‟, a escola comporta e dá sentido à estrutura do rito. Vejamo-lo na
sua nuclearidade. A escolarização contém símbolos que convertidos em texto e gesto
constituem o currículo. O cumprimento do currículo por parte do iniciante (aluno,
aprendente, estudante, mutante, praticante, enfim, sujeito) constitui uma
passagem/mutação no decurso do qual aprende, se reconfigura, cresce, transmuta,
pratica, experiência, se „torna homem‟ (MAGALHÃES, 2017, p. 715).

Envoltos em uma relação de poder, onde o pêndulo estava do lado dos adultos, estes
por sua vez, responsáveis por internalizar aprendizagens consideradas necessárias as
formações de padrões de comportamento social nas crianças, no entanto, tinham que lidar
com o aspecto da resistência e da insurreição das crianças, indicando a complexidade do
processo” (SARAT, 2012), como podemos constatar na memória do professor Lázaro:
Eu tinha alunos complicados, que davam trabalho então chamávamos os pais. Mas
eu acho que são coisas da vida porque uma escola tem alunos de todos os tipos,
então tem alguns que não vão conseguir se adaptar plenamente as regras
(LÁZARO, 2019).

Identificamos na fala do professor Lázaro o reflexo esperado da formação inculcada
em princípios de ordem e disciplina:
Você é fruto do ambiente, se você aprender e você ter o hábito de ser educado,
poderá ir a qualquer lugar que você vai ser educado. [...]. Eu li uma vez um
comentário que dizia: “não pode forçar o hino nacional, os caras não querem
cantar”, há, mas não é forçar! Por exemplo, você entra no metrô, você tem que
sentar no metro porque ali é um ambiente público, não pode jogar bola dentro do
metrô, não permite! Se você vai para a sala de aula vai ter que levar caderno, vai
ter que levar equipamento e vai ter que entender que lá é o local que você vai
começar a aprender o hino nacional (LÁZARO, 2019).

Juntamente com a transformação da sociedade, Elias (1993) nos afirma que as relações
interpessoais são reconstruídas, a constituição afetiva do indivíduo pois, em conformidade
com o aumento de ações e pessoas de quem o indivíduo e seus atos dependem, se solidifica o
hábito de prever consequências atitudinais a longo prazo. “E na mesma proporção em que
mudam o comportamento e a estrutura da personalidade do indivíduo, muda também sua
maneira de encarar os demais” (ELIAS, 1993, p. 227).
A criança tem que viver a infância e ao mesmo tempo começar a ter noção de tudo
que é bom e produtivo, por que se ela não aprendeu quando criança, lá na frente
fica difícil. Então, a criança tem que viver, brincar, mas também tem que começar a
se envolver com os deveres, com a escola. Aí que ela realmente começa a exercer a
cidadania porque ela sabe que está vivendo em grupo, e em grupo se você vai
passar eu tenho que recuar, depois eu avanço. (LÁZARO, 2019).

Os aspectos então utilizados para a formação da criança no Grupo Escolar Presidente
Vargas, evidenciam práticas executadas em favor a civilização das crianças em um contexto
rural da década de 1970, as quais eram tidas como comuns ao processo educativo: “Você se
adaptava aquilo automaticamente, não era um sacrifício, era uma coisa normal, e aquilo
facilitava para você e para os que o rodeava” (Lázaro, 2019). A fala do professor nos remete
a Elias (2011, p. 136) ao nos afirmar que as normas propostas ao processo civilizador do
indivíduo “São aceitas como tão naturais como pentear os cabelos ou calçar os sapatos”.

Elias exemplifica a mudança de comportamentos e condutas ocorridas durante o
processo civilizador por meio de ensinamentos de um professor aos seus alunos em um
manual de 1568 para a aprendizagem referente a hábitos cotidianos:
Escutai com atenção, meninos, para que aprendais a imitar vosso colega. „Acordei‟
diz o aluno, „saí da cama, vesti a camisa, calcei as meias e os sapatos, fechei o cinto,
urinei na parede do pátio, tirei água do balde e lavei as mãos e o rosto, secando-os
com um pano etc. (Idem, grifo nosso).

Elias escreve que “no início, essas funções e sua exposição são acompanhadas apenas
de leves sentimentos de vergonha e repugnância e, por isso mesmo, sujeitas apenas a modesto
isolamento e controle” (ELIAS, 2011, p. 136). Logo acrescenta que o ato destacado, se lido
em um livro tipo manual em épocas posteriores, seria ignorado como sem importância ou
mais especificamente aceito como natural. E, hoje se contada essa necessidade o fariam em
forma de piada.
Desse modo, Elias nos ajuda a compreender que apesar da insurreição das crianças, ou
de se ter “alunos complicados” estes se submetidos a um controle mais específico, retornam
aos condicionamentos propostos pelos adultos e seguem seu processo civilizador, tendo
agora, as normas aceitas.
6. Considerações finais
Ao analisar as memórias dos professores constatamos que a criança era submetida a
uma disciplina vinda do contexto social e governamental do período, contemplado pela
instituição por meio de suas práticas, ritos, festividades, organização e metodização das
atividades. Tais características com um único objetivo: civilizar, tornar o indivíduo capaz de
viver em sociedade.
Desse modo, temos a instituição escolar como uma configuração formadora,
influenciadora, disseminadora e logo civilizadora dos indivíduos, que desenvolve, regula e
canaliza aptidões, atitudes e habilidades para tornar o indivíduo capaz de viver em sociedade,
torná-lo mais ou menos civilizado.
Consideramos ainda que tais aspectos civilizadores das instituições educativas
merecem ser analisados por cada período histórico, pois, esses são estabelecidos pelos ideais
de cada época, variáveis que determinaram e determinarão um ou outro tipo de indivíduo e
por consequência, um ou outro tipo de sociedade.

Entendemos que os avanços sociais imprimem movimentação na balança de poder. O
processo escolar tornou-se mais democrático. O professor passa a ser entendido como
mediador da aprendizagem e a participação ativa do aluno é incentivada. O ensino não é mais
percebido como algo estático e unidirecional. A sala de aula não é apenas um lugar para
transmitir conteúdos teóricos, pois é também, ou deveria ser, local de aprendizado de valores
e de comportamentos, de aquisição de uma mentalidade científica lógica e de relação de
interdependência professor/aluno e aluno/professor que interfere positivamente nos resultados
da aprendizagem.
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RESUMO
Este texto desenvolve-se a partir de uma perspectiva em que é preciso compreender o ontem a fim de que o hoje
tenha sentido. Assim, buscamos através de apontamentos históricos da Educação Física no Brasil, elucidar como
esta se desenvolveu no país. O estudo reconhece que não é possível findar um aprofundamento histórico em
breves elucidações, no entanto, o movimento de provocações é que subsidiam nosso interesse em entender como
a Educação Física se estabeleceu no país. Nosso texto se finda até a década de 80, uma vez que desta em diante
seria necessário uma elucidação mais elaborada.
Palavras-chave: Educação Física, História da Educação Física, Concepções na Educação Física.

1 ENTRE ASSEPSIA DO CORPO E PENSAMENTOS MÉDICOS
A fim de entender como a Educação Física chegou em sua estrutura atual, é preciso
levantar algumas informações sobre o percurso que esta teve ao longo de sua consolidação no
país.
Advinda de um percurso conflituoso de concepções, a Educação física assume ao
longo do século XIX crenças e valores atrelados a busca de hábitos saudáveis, visando
despertar nos sujeitos o ideal de corpos saudáveis, favorecendo o equilíbrio orgânico do corpo
biológico. Logo, a área centrava-se em ressaltar para a população olhares que pudessem trazer
benefícios a seus corpos físicos, visando fazer com que indivíduos estivesse menos
suscetíveis a doenças, tínhamos então a tendência Higienista (1889-1930), a qual esteve
predominantemente presente nos anos de 1930 (GHIRALDELLI, 1991; LIMA, 2015).
As discussões dentro da Educação Física que assumem esta área como grande
expoente nas questões da saúde não são atuais, uma vez que desde os primórdios do campo da
profissão em questão podemos encontrar possibilidades de cairmos nesse debate.
A Educação Física Higienista destaca a saúde como base de suas atuações,
assumindo que corpos masculinos e femininos saudáveis, fortes e prontos para ação na vida é
o mínimo a se esperar de sujeitos livres de vícios, que possam viver mal, uma vida pautada
em imoralidade ou livre de regras, o que para o pensamento desta tendência era algo claro nas
classes populares (SOARES, 2017).

O Estado faz então nesse período uso do processo de disciplinarização da classe
popular através de uma educação que tratava os sujeitos como seres a serem lapidados em seu
modo de agir e portar, tendo por base o corpo pronto para o trabalho.
Soares (2017) pontua que ainda nesse período higienista, o capital tinha um papel
impositivo frente as condições de trabalho, de maneira que homens se vissem sem empregos,
uma vez que ao receberem espaço para o trabalho, as mulheres poderiam assumir o lugar
destes, contudo, ganhando menos e em condições exploratórias pela estrutura industrial da
época. Logo, as habitações das classes operárias, tidas por insalubres em um pensamento
médico higienista, “exige” então que o Estado volte olhares para essa realidade.
Dessa forma, com a precariedade de sobrevivência em crescimento, a classe popular
é responsabilizada então por cuidar dos seus, função essa atribuída principalmente às
mulheres. Sendo nesse cenário o espaço para a reafirmação da construção de ações do
pensamento médico higienista para a redução de doenças e melhoria das condições básicas de
vida dos sujeitos, caindo sobre estes então o ideal higienista, manifestado pela Educação
Física que já nesse período foi utilizada como ferramenta de manipulação do Estado.
Assim, a perspectiva da Educação Física Higienista vislumbra a
possibilidade e a necessidade de resolver o problema da saúde pública pela
educação. A ideia central é a disseminação de padrões de conduta, forjados
pelas elites dirigentes, entre todas as outras classes sociais (GHIRALDELLI,
1991, p. 17)

Isso posto, na perspectiva de Ghiraldelli (1991), apreende-se que a Educação Física
Higienista toma para si uma função de sanear os meios populares, visando a diminuição de
doenças e vícios que a corrente acredita serem advindos de uma moral e caráter deteriorados.
“O envolvimento dos higienistas com a educação escolar se deu, portanto, dentro de um
quadro de compreensão desta como sendo uma extensão da educação familiar”
(CASTELLANI FILHO, 1988).
A possibilidade de diminuição de doenças nos contextos sociais como um todo não é
findada como negativa se voltarmos olhares para seus benefícios ligados a sobrevivência dos
sujeitos, contudo, a provocação de que fazer uso da Educação para tratar de crenças e valores
que atrelam-se a moral e que ganham alcance para o corpo biológico, é o que moveu a área
em suas transformações vindouras.

Diante das mudanças do período histórico em questão, adiante, o higienismo cede
espaço para a influência militarista de forma mais marcante, assumindo destaque então a
Educação Física Militarista (1930.-1945).

2 EDUCAÇÃO FÍSICA MILITARISTA: SUJEITO SERVIENTE
É perceptível a proximidade da vinculação da Educação Física com instituições
militares e escolas de medicina. Esse percurso que tanto esteve lado a lado apresentou
peculiaridades marcantes para as concepções da disciplina e seus objetivos, formas de atuação
e maneiras de ser ensinada nos diversos ambientes (LIMA, 2017).
É preciso destacar que não distantes em ideais, a Educação Física Higienista e a
Educação Física Militarista trouxeram consigo a mudança dos hábitos de saúde e higiene das
classes populares, contudo, nesta segunda, a disciplina não adquire alcance de grandes
massas, uma vez que sua estrutura é mais seletiva e excludente quanto aos sujeitos a
praticarem.
Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física (BRASIL,
1997) já destacam a influência militar nas práticas corporais no país com a importação dos
sistemas ginásticos alemão e sueco, bem como o método francês. O documento em questão
assevera que ainda que mudanças ocorressem na área, a prática real nas escolas nem sempre
acompanhavam.
Diferentemente da Educação Física Higienista, que se acredita capaz de
“redimir o povo do seu pecado mortal, que é a ignorância”, e que leva às
condições de deterioração da saúde, a Educação Física Militarista, por sua
vez, visa à formação do “cidadão-soldado”, capaz de obedecer cegamente e
de servir de exemplo para o restante da juventude pela sua bravura e
coragem (GHIRALDELLI, 1991, p. 18).

Nota-se uma perspectiva positivista nos ideais da Educação Física Militarista, tendo
não apenas o adestramento do corpo mas também o desenvolvimento de um senso de
patriotismo que até então deveria estar sempre pronto para servir a nação, o que inclui ações
intelectuais e morais que coadunem com os objetivos do Estado, sendo essas peculiaridades
decorrentes das fortes influências dos vínculos com concepções europeias (SOARES, 2017).
Destaca-se que o processo de associação da Educação Física com questões biológicas
como saúde e educação do corpo físico, por exemplo, não foi uma exclusividade ou a priori
dada aos militares, uma vez que essas percepções antecedem esse percurso mas, que por

inúmeras vezes, há uma confusão com a Educação Física Militarista e a própria Educação
Militarista, o que por consequência resulta em olhares equivocados (CASTELLANI FILHO,
1988).
As duas tendências anteriores tratadas, eram voltadas para os aspectos biológicos do
corpo e a moral que até então era definida pelo Estado através das perspectivas de certo ou
errado. Todavia, identifica-se a ausência de uma preocupação com a Educação Física como
uma atividade educativa propriamente dita, ou seja, a escassez de olhares para a presença
desta em currículos escolares não eram consideráveis.
Em um movimento da busca pela ordem da disciplina, a desordem nas concepções se
instalava cada vez mais, assumindo aqui a desordem em uma perspectiva de Balandier (1920),
o qual toma a desordem como a alteração do estado em que as coisas se encontram, o que
corriqueiramente seria denominado de ordem. Logo, ao aproximarmos esse conceito da
Educação Física, apreende-se que a área estava sempre permeada de conflitos que
movimentavam esta para a transformação.

3 EDUCAÇÃO FÍSICA PEDAGOGICISTA: PENSAMENTO GANHA ESPAÇO NO
CORPO
Uma vez notada a necessidade de tomar a Educação Física para além de aspectos
biológicos positivistas, surge então após os dois primeiros movimentos marcantes, a
Educação Física Pedagogicista (1945-1964).
O conflituoso interesse pelos aspectos pedagógicos da disciplina é reafirmado pela
diferenciação entre instrução e educação que essa tendência apresenta em seu trajeto, uma vez
que segundo Ghiraldelli (1991, p.19) a perspectiva pedagogicista postula que
Assim, as diversas disciplinas escolares são „instrutivas‟, enquanto que a
Educação Física, mais rica, é também “educativa”. Nesse sentido é ela que
colabora decisivamente, ou „pelo menos deveria colaborar se os órgãos
públicos assim o desejassem, para que a juventude venha a melhorar sua
saúde, adquirir hábitos fundamentais, preparo vocacional e racionalização do
uso das horas de lazer.

Notamos, nos expostos anteriores que a presença dos anseios do Estado em formação
de ideias e valores nas classes populares é muito presente, fazendo uso da Educação Física
como ferramenta de intervenção dos contextos sociais. É válido pontuar que não buscamos
reduzir o Estado a um “controlador de grandes” massas como uma máquina que opera

desenfreadamente ao perder o controle mas, tentar provocar para a reflexão dos objetivos que
este traz em suas formas de ação na sociedade. Principalmente quando na Educação Física
Pedagogicista a “[...]Educação física é encarada como algo “útil e bom socialmente, e deve
ser respeitada acima das lautas políticas dos interesses de diversos grupos ou de classes”
(GHIRALDELLI, 1991, P.19).
Adiante, em um período após 1964, um cenário de grande crescimento industrial
começa a ganhar fomento no país, separações de classe aumentando, crescimento de
desigualdade e conflitos culminantes do golpe de 1964, ano em que os militares tomam o
controle do governo, ainda reverberam na nação, assim a Educação Física passa a ter uma
nova tendência, surgindo então a Educação Física Competitivista.

4 EDUCAÇÃO FÍSICA COMPETITIVISTA: O ESPORTE COMO SALVAÇÃO
Neste momento de grandes entraves de anseios governamentais com a população, a
Educação Física é posta como ferramenta de controle das grandes massas, ainda que haja uma
preocupação mais atenta para a juventude que se encontra na escola. O esporte passa a ser
utilizado como instrumento de atenuação dos problemas políticos no país, especialmente pelo
crescimento do desporto de alto nível (GHIRALDELLI, 1991).
A Educação Física, mais uma vez, utilizada pelo Estado, é imputada ao papel de
assumir para si o Esporte como estratégia para o entretenimento das classes populares, no
entanto, é nesse período que os avanços nas áreas da fisiologias, biomecânica e treinamento
desportivo passam por avanços, bem como um crescimento na rede pública (GHIRALDELLI,
1991; CASTELLANI FILHO, 1988).
Em suas etapas finais, a Ditadura passa a perder espaço na nação, viabilizando que a
classe operária pudesse manifestar-se de forma mais intensiva, de maneira que organizações
democráticas ganhassem força nesse período. Logo, uma nova tendência desponta no país,
conhecida por Educação Física Popular.
É preciso entender que não estamos considerando a Educação Física Popular
como a Educação Física praticada por todo o povo (ou melhor, a Educação
Física eventualmente praticada pelo povo). A Educação Física Popular é,
sim, uma concepção de Educação Física que emerge da prática social dos
trabalhadores e, em especial, das iniciativas ligadas aos grupos de vanguarda
do Movimento Operário (GHIRALDELLI, 1991, P.33)

A partir da supracitada colocação, apreende-se que o percurso da Educação Física,
ainda que utilizada como estratégia de alcance de grandes massas, não era de fato praticada
por todos, sendo seu acesso mais eventual do que corriqueiro. Perceber a Educação Física em
suas (re)construções políticas e sociais viabiliza a não simplificação da área a mera ideia de
treinamento de corpos ou limitação desta a saúde.
Perspectivas de solidariedade, organização e mobilização dos trabalhares pela luta de
uma sociedade democrática era o que respaldava as ações da Educação Física Popular, a qual
carregava consigo um ideal mais voltado para as reformulações políticas que estavam sendo
aderidas no Brasil, tendo por base a cooperação, o desporto, a dança, a ginástica e os jogos
como instrumentos de organização advinda da classe trabalhadora (GHIRALDELLI, 1991).
Nota-se que até a década de 70 a predominância na Educação Física era de
tendências que se voltam para a aptidão física, esportivização, desempenho motor e a
construção de corpos saudáveis, hábeis e prontos para servir. No entanto, no inicio dos anos
80 a Educação Física passa a ter seus primeiros desenlaces com os aspectos positivistas de sua
formação, dando abertura para uma Educação Física Crítico Social, a qual traz consigo
abordagens críticas, que visavam então focar nos aspectos educativos de fato da área
(GHIRALDELLI, 1991; BRASIL, 1997; LIMA, 2017).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA UMA RETICÊNCIAS NA CAMINHADA
É necessário pontuar que a Educação Física durante todo seu processo de
consolidação no país tem acompanhado as transformações políticas que a nação estivesse
lidando em cada momento histórico. Assim posto, destaca-se que não visamos aqui reduzir
cada tendência a simples críticas de certo ou errado, mas apontar os caminhos que a área
percorreu até as tendências críticas atuais.
A compreensão das tendências dentro da Educação Física se mostra como uma
possibilidade de entendimento de um movimento que a faz não ficar estagnada em
perspectivas engessadas de suas atuações. Assim, é perceptível o movimento das
transformações quando os respaldos teóricos mostram mudanças da área ao longo dos anos.
Visto que suas bases eram pautadas em tendências, a Educação Física não poderia ter
em seus pilares teóricos e práticos aspectos de “ser”, mas sim de “estar”, se assim não o fosse
não haveriam tendências e conflitos transformadores, mas concepções não refutáveis e
imutáveis dos interesses da área e seus envolvidos.

Assim sendo, destacamos que com esse texto buscamos explanar brevemente sobre
as influências políticas as quais a Educação Física esteve atrelada em seu trajeto formativo, de
modo que novos estudos tratem sobre o contexto formativo dos profissionais de Educação
Física que perpassam a disciplina, a fim de que seja possível construir uma compreensão dos
conflitos que a área um dia esteve atrelada e que a fizeram se encontrar com as concepções
que hoje se encontra.
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Resumo:
Este trabalho objetiva apresentar as experiências pedagógicas à cerca da Escola Municipal de Educação Básica
Cuiabana de Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo Arruda Martins. A atual gestão da Secretaria
Municipal de Educação, 2017-2020, comprometida com as políticas públicas, apresenta em seu plano de governo
municipal e em consonância com o Plano Municipal de Educação, que assegura, na META 8 ampliar a jornada
escolar, a implantação do Projeto Escola Cuiabana de Tempo Integral, na EMEB Professora Francisca
Figueiredo Arruda Martins.
Palavras-chave: Escola de Tempo Integral. Escola Municipal de Educação Básica. Experiências Pedagógicas.

1 Apresentação
A atual gestão da Secretaria Municipal de Educação, 2017-2020, comprometida com as
políticas públicas, apresenta em seu plano de governo municipal e em consonância com o
Plano Municipal de Educação, que assegura, na META 8 ampliar a jornada escolar, a
implantação do Projeto Escola Cuiabana de Tempo Integral, na EMEB Professora Francisca
Figueiredo Arruda Martins. (CUIABÁ, 2019).
Nesse sentido objetivamos apresentar as experiências pedagógicas à cerca da Escola
Municipal de Educação Básica Cuiabana de Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo
Arruda Martins.

2 Fundamentos da Escola Municipal de Educação Básica Cuiabana de Tempo Integral
Professora Francisca Figueiredo Arruda Martins

Fundamentada teoricamente pelos pilares da educação para o século XXI de Jacques
Dolors () Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver juntos, Aprender a ser e
Aprender a cuidar. (CUIABÁ, 2019).

Nessa perspectiva as ações pedagógicas da Escola Municipal de Educação Básica
Cuiabana de Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo Arruda Martins promove
oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com múltiplas
linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para o enfrentamento
das desigualdades educacionais, com foco na formação de sujeitos críticos, autônomos e
responsáveis consigo mesmos e com o mundo. (CUIABÁ, 2019).
Outro fator importante é que reconhece a singularidade dos sujeitos, suas múltiplas
identidades e se sustenta na construção da pertinência do projeto educativo para todos e todas.
Está alinhada com a noção de sustentabilidade porque se compromete com processos
educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se
pratica. (CUIABÁ, 2019).
Nesse sentido o fazer pedagógico da Escola Municipal de Educação Básica Cuiabana de
Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo Arruda Martins se dá por um currículo
ampliado da Base comum e da Base Diversificada em que os estudantes permanecem na
Unidade Educativa por dez horas diárias.

3 Considerações
As experiências pedagógicas da Escola Municipal de Educação Básica Cuiabana de
Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo Arruda Martins estão alicerçadas nos pilares
da Educação para o século XXI, Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver
juntos, Aprender a ser e Aprender a cuidar.
Nesse sentido o fazer pedagógico da Escola Municipal de Educação Básica Cuiabana de
Tempo Integral Professora Francisca Figueiredo Arruda Martins se dá por um currículo
ampliado da Base comum e da Base Diversificada em que os estudantes permanecem na
Unidade Educativa por dez horas diárias.
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ESTADO DA ARTE: "OS SUJEITOS DE MINHA EXPERIÊNCIA...”
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RESUMO:
Esse estudo resulta da proposta de pesquisa de mestrado em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso UFMT na linha de Pesquisa em Cultura, Memória e Teorias em Educação, no Grupo de Pesquisas e Estudos em
História da Educação, Instituições e Gênero em que pretendemos investigar a formação de professoras e
professores rurais mato-grossenses nos anos de 1940 a 1974. Temos como objetivo do estudo da arte, inventariar
a respeito da formação normal rural ofertada à professoras e professores no Brasil e no estado de Mato Grosso
como forma de diálogo recorrente ao tema. O estudo justifica-se pelo debate ampliação e discussão a respeito do
tema da pesquisa e seus vieses do desenvolvimento educacional da formação de Professoras e Professores no
Brasil e no estado mato-grossense. Propomos a realização de uma pesquisa bibliográfica e documental. Temos
como fontes dissertações e teses consultadas no site da base de dados da Capes, plataforma Sucupira e o Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT e no Centro de Memória Viva do Instituto de
Educação UFMT para buscar teses e dissertações que mais se aproximassem da nossa pesquisa em relação ao
tema e recorte temporal. Fundamentamo-nos em Marc Bloch (2002), que nos auxiliou no entendimento dos
sujeitos de nossas experiências. Paolo Nosella e Ester Buffa (2009), que nos auxiliaram na compreensão da
importância da pesquisa. Carlos Ginzburg (2006) que nos orienta sobre as investigações documentais. Nesse
estudo identificamos cinco dissertações e nove teses que percebemos a similaridade com o nosso objeto de
investigação. Ao longo do estudo tivemos evidências sobre o percurso formativo de Professoras e Professores no
Brasil e em Mato Grosso para atuarem nas escolas rurais do estado. O estudo da arte contribuiu com o diálogo
referente ao nosso objeto de estudo da pesquisa da qual nos propusemos.
Palavras-chaves: Estudo da arte. Formação de Professoras e Professores rurais. Mato Grosso.

1 Introdução
Esse estudo resulta da proposta de pesquisa de mestrado em Educação que pretende
investigar a formação de professoras e professores rurais mato-grossenses nos anos de 1940 a
1974.
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Pesquisas já foram realizadas a respeito da escola normal rural e a formação de
professoras e professores, ainda assim essas e esses são os "sujeitos de minha experiência",
como declarou Bloch (2002, p. 65). Pesquisadoras e pesquisadores deixaram registros
importantes para outras percepções, outros conhecimentos, outras produções, o que nos
permitiu selecionar as produções que pudessem contribuir com as análises do nosso objeto de
estudo.
Nesse sentido, temos como objetivo desse estudo da arte, inventariar a respeito da
formação normal rural ofertada à professoras e professores no Brasil como forma de diálogo a
respeito do tema. O estudo justifica-se pelo debate, ampliação e discussão a respeito do tema
da pesquisa e seus vieses a respeito do desenvolvimento educacional

da formação de

Professoras e Professores no Brasil e no estado de Mato Grosso.

2 Metodologia

Iniciamos o Mestrado, na linha de Pesquisa em Cultura, Memória e Teorias em
Educação, no Grupo de Pesquisas e Estudos em História da Educação, Instituições e Gênero –
GPHEG em que as leituras realizadas propiciaram o encontro com a temática da nossa
investigação. Com o início das disciplinas e a frequência no GPHEG fomos educando o olhar
para realmente descobrir nosso objeto de pesquisa e buscar outros olhares que dialogassem
com a temática. Com o avanço das leituras, nas visitas aos arquivos, acesso às fontes, o
contato com as pesquisas desenvolvidas no GPHEG, nos trouxe algumas fontes que tratavam
da formação de professoras para a atuação no meio rural.
Com a leitura desses documentos começamos a perceber que havia um vasto material
a ser analisado. Ao lermos sobre a história das mulheres e sobre o processo de escolarização
nas escolas normais rurais deparamo-nos com a necessidade do levantamento, estudo e
consulta das teses e dissertações sore a temática por nós investigada.

Consultamos o site da base de dados da Capes10, plataforma Sucupira11 e o Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT12 para buscar teses e dissertações
que mais se aproximassem da nossa pesquisa em relação ao tema e recorte temporal.
Identificamos cinco dissertações e nove teses. Com as leituras percebemos a similaridade com
o nosso objeto de investigação.
Ao longo do estudo buscamos metodologicamente interrogar as dissertações e teses
para realizar o cruzamento entre as fontes e analisarmos o debate e estudos referentes ao tema
formação normal rural em instituições públicas no Estado de Mato Grosso.

3 O Estado da Arte

Paolo Nosella e Ester Buffa (2009, p. 56) nos apontaram que “o objeto de pesquisa
nunca é dado”, assim as dissertações e teses mostraram-se importantes no percurso da
pesquisa históricas que nos permitiram compreender como se organizava a formação de
docentes rurais e estabelecendo-se como fonte formativa do nosso fazer ciências. Corrobora
Carlos Ginzburg (1989, p. 143-180) quando chama-nos a atenção aos “indícios” das fontes,
aos por menores muitas vezes imperceptíveis, e que podem se configurar no objeto da
pesquisa.

Nesse levantamento, busca e estudos as dissertações encontram-se descritas no

quadro abaixo.
Quadro 1- Dissertações sobre Instituições escolares e formação normal rural
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informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, e também estimula
o registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico.

Autoras e Autores

Título

Ano da
defesa

Sarah Bezerra Luna Varela

Mitos e Ritos da Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte

2012

Isabel Castilho Palhano

A Educação Rural no Brasil e no Paraná nos anos 50 e a
Materialização no Curso Normal Regional de Guarapuava

2014

Quitéria Lúcia Ferreira de
Alencar Ribeiro

Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte: Do Museu Vilas
Nova Portugal à Sala de Memória Amália Xavier de
Oliveira

2015

Artur D‟amico Bezerra

A Escola Normal de Ponta Porã, Sul de Mato Grosso
(1959-1974)

2015

Roberta Aparecida da Silva

Tempos Esquecidos, Memórias Recordáveis: Histórias de
um Curso de Formação para Professores Rurais.

2016

Sarah Bezerra Luna Varela (2012) retratou em sua dissertação o cotidiano da Escola
Normal Rural de Juazeiro do Norte - ENRJN e investigou a concepção de mitos e ritos
presentes na formação da instituição, instalada em 13 de março de 1934. Objetivou deslindar
diferentes concepções de mito para se compreender como a escola se constituiu um local onde
os mitos e ritos se formam, propagam e atualizam diante dos objetivos formativos elencados
pela instituição. A investigação caracterizou-se como uma pesquisa histórico-documental e
teve como principal fonte utilizada o jornal escolar O Lavrador. Varela concluiu que se
compreendeu ter a ENRJN formulando uma maneira de lidar com o ideal do Ruralismo
Pedagógico, indo além dos aspectos de formação profissional e constituindo-o um mito, por
meio dos discursos elaborados e das práticas vivenciadas.
Isabel Castilho Palhano (2014) analisou as contradições presentes nas propostas de
formação para professores rurais dos anos 50, por meio do pensamento curricular na
Educação Rural no Brasil e no Paraná, nos anos cinquenta e a Materialização no Curso
Normal Regional de Guarapuava. A autora partiu da premissa que no Brasil o discurso de
modernização atribuiu à educação rural a responsabilidade de superação do atraso econômico,
princípio que levou a criação de programas e cursos específicos para este meio. A pesquisa
deu ênfase na efetivação das políticas de Estado orientadas pelos organismos internacionais.

A dissertação de Quitéria Lúcia Ferreira de Alencar Ribeiro (2015) intitulada “Escola
Normal Rural de Juazeiro do Norte: do Museu Vilas Nova Portugal à Sala de Memória
Amália Xavier de Oliveira”, objetivou analisar a importância do antigo Museu Vilas Nova
Portugal, criado pela Escola Normal Rural do Juazeiro do Norte, em 1934. O estudo baseouse nas ideias de Geertz (1989), sobre história cultural; nos estudos de Maria João Mogarro
(2013), sobre a relação entre museu e patrimônio; na contribuição de Norbert Elias (1993),
quando explora a noção de civilidade como processo de transformação dos costumes; e em
Malinowisk (1976), por tratar a cultura como essencial para a compreensão da sociedade.
Artur D‟amico Bezerra (2015) analisou a formação de professores na Escola Normal
Rural de Ponta Porã, quanto seu processo de implantação e funcionamento, levando em
consideração os determinantes econômicos, políticos e sociais. Os objetivos específicos
trataram de evidenciar as políticas nacionais relativas ao ensino normal e as políticas estaduais
voltadas ao ensino normal, por meio das legislações elaboradas ao fim do Estado Novo. O
pesquisador destacou ainda a relação entre o ensino primário e o ensino normal e buscou
situar a Escola Normal de Ponta Porã naquele tempo histórico. Metodologicamente
organizada pelas categorias de análise currículo, acesso e gratuidade, a pesquisa fez um
estudo de caracterização histórico político-social-econômico do Brasil e do estado de Mato
Grosso.
Roberta Aparecida da Silva (2016) pesquisou algumas histórias de um Centro de
Treinamento para professores rurais que existiu na Colônia Vaz de Melo, uma comunidade da
zona rural na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Metodologicamente, fundamentou-se na
história oral. A pesquisa abordou as influências da educadora Helena Antipoff, na formação
dos professores rurais mineiras, e o seu envolvimento com o Centro de Treinamento em
Viçosa- MG. Silva destacou que muitos desafios existem nos estudos que envolvem a zona
rural, como a falta de documentação e concluiu que “esconder problemas referentes à
educação, principalmente à Educação rural, tem sido a principal política do Estado mineiro”.
Da mesma forma, as teses encontradas que mais se aproximaram do objeto de estudo
desta pesquisa e que se tornaram mais importantes foram descritas no quadro seguinte.
Quadro 2 – Teses sobre escola normal rural e formação de professoras

Autoras e Autores

Título

Ano da
Defesa

Pedro Ferreira Barros

Formação de Professores (as) em Juazeiro do Norte–Ceará
1934-1973 um projeto emancipatório

2011

Nilce Vieira Campos Ferreira

Escola de Economia Doméstica: Ensino Secundário
Profissionalizante no Triângulo Mineiro (1953-1997)

2012

Lucia Gracia Ferreira

Professores da Zona Rural em início de carreira: Narrativas de
si e desenvolvimento profissional

2014

Fernando Henrique Tisque dos
Santos

A vida do pensamento e o pensamento da vida: Sud Mennucci e
a formação de professores rurais

2015

Leonardo Dos Santos Neves

“Sentido Novo da Vida Rural”: a Formação de Professoras na
Escola Normal Regional D. Joaquim Silvério de Souza (19491963)

2015

Tania Maria Rodrigues Lopes

Uma História de Instituições Escolares e Formação de
Professoras no Cariri (1923 a 1960): o Colégio Santa Teresa de
Jesus e a Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte em
perspectiva Histórico-Comparada

2015

Rosilene de Lima

Carneiro Leão e a Educação Rural Brasileira: Um Projeto
Cultural, Político e Modernizador (1909-1963) -

2016

Simone Burioli Ivashita

Boletim da Secretaria de Educação e Cultura do Paraná (19511953): representações de ensino, professor e escola rural

2016

Maria Valdenice Resende
Soares

Curso Normal Regional De Mamanguape- PB (1949-1957):
Educação Redentora para Ascensão e Controle Social

2016

Silvânia Santana Costa.

Histórias Contadas e Vividas: Memórias da Escola Normal
Rural Murilo Braga de Itabaiana/Sergipe (1950-1972)

2016

Pedro Ferreira Barros (2011), na tese de doutorado “Formação de Professores (as) em
Juazeiro do Norte–Ceará 1934-1973 um projeto emancipatório”, objetivou conhecer como a
formação recebida da Escola Normal Rural de Juazeiro contribuiu para a conquista de espaços
de emancipação por ex-alunas em suas trajetórias de vida para identificar práticas educativas e
culturais usadas, que poderiam iluminar o processo de educação das gerações presentes,
contribuindo para a elaboração de políticas públicas. Metodologicamente, organizou-se pela
oralidade por meio de entrevistas semiestruturadas. Barros rematou que foi pela educação
normal rural, a formação e o trabalho que a mulher, educadora e professora normalista
conquistou sua emancipação.

Nilce Vieira Campos Ferreira defendeu sua tese em 2012, intitulada “Escola de
Economia Doméstica: Ensino Secundário Profissionalizante no Triângulo Mineiro (19531997)”, em que investigou uma instituição escolar que ofertou o Curso Normal Rural em
Economia Rural Doméstica e relatou o percurso e trajetória da instituição, desde sua fundação
em 1953 até 1997, quando o Curso de Economia Doméstica deixou de ser ofertado. A autora
comprovou que entre os anos de 1954 a 1961, a instituição ofertou o magistério rural e
formou mulheres para atuação nas escolas rurais, principalmente, nas escolas agrícolas.
Lucia Gracia Ferreira (2014), ao discutir os “Professores da Zona Rural em início de
carreira: Narrativas de si e desenvolvimento profissional”, objetivou contribuir com os
estudos acerca de professores rurais, ao analisar como a narrativa (auto)biográfica se
configurou prática de (auto)formação de professores rurais nos anos iniciais da carreira
docente. A pesquisa se intitulou qualitativa de abordagem (auto)biográfica e do método da
história de vida com o procedimento de pesquisa-formação. A autora concluiu que o caminho
da aprendizagem da docência de professores rurais é longo e carregado de peculiaridades e
que

as

dimensões

sociais,

culturais,

pessoais

e

profissionais

compõem

a

produção/mobilização de saberes desses docentes iniciantes.
Fernando Henrique Tisque dos Santos (2015) analisou “A vida do pensamento e o
pensamento da vida: Sud Mennucci e a formação de professores rurais”, buscando
compreender a natureza do pensamento educacional de Sud Mennucci, a partir de sua
biografia intelectual. Utilizou para desenvolver sua pesquisa seis publicações de Sud
Mennucci como referencial do corpus documental. Buscou compreender a natureza do
pensamento educacional de Sud Mennucci, a partir da construção de sua biografia intelectual.
Como referencial teórico fundamentou-se na historiografia. Fundamentou-se em Françoise
Dosse (2009), Pierre Bordieu (1998) e Roger Chartier (1990 -1991).
Leonardo dos Santos Neves (2015) objetivou identificar e analisar as práticas de
formação docente na Escola Normal Regional Dom Joaquim Silvério de Souza, localizada no
distrito de Conselheiro Mata, da cidade de Diamantina, Minas Gerais. A hipótese analisada
debate acerca da renovação teórica e instrumental na formação do professor primário mineiro
para o meio rural. No aspecto metodológico, foram realizados estudos bibliográficos sobre a

história da educação rural e estudos gerais, referentes às discussões sociológicas acerca das
categorias: rural e urbano.
Tania Maria Rodrigues Lopes (2015) teve por finalidade compreender os princípios
políticos e as concepções pedagógicas que nortearam a formação da professora para a
instrução primária pública, no período compreendido entre 1923 a 1960, na região do Cariri
cearense, por meio de duas instituições escolares proeminentes na referida região: 1) Colégio
Santa Tereza de Jesus (CSTJ), localizado na cidade do Crato; 2) Escola Normal Rural de
Juazeiro do Norte (ENRJN). A pesquisa foi estruturada na perspectiva comparada e natureza
qualitativa, apoiada em estudo bibliográfico, documental e técnica de história oral sobre a
vida.
Lopes concluiu que as influências pedagógicas e culturais recebidas pelas duas
instituições escolares advinham de modelos educacionais do contexto nacional e
internacional, de teor laico e confessional, sendo adaptadas para promover a instrução
feminina e a formação de professoras no Cariri cearense.
Rosilene de Lima (2016) analisou a educação rural e suas relações com a
modernização da sociedade brasileira com base nos escritos de Antônio Arruda Carneiro Leão
(1887-1966). Foram utilizadas como principais fontes o conjunto de livros de autoria de
Carneiro Leão. Objetivou compreender de que forma o intelectual, vivenciando um período
de constantes transformações sociais, diferentes formas de pensamento e intenso debate
educacional, consubstanciou suas concepções acerca da educação rural e da adaptação do
ensino ao interior do Brasil, a fim de que pudesse, a partir dos resultados de suas reflexões,
buscarem fragmentos que contribuíssem para o entendimento teórico e metodológico do autor
pesquisado.
Simone Burioli Ivashita (2016), na tese intitulada “Boletim da Secretaria de Educação
e Cultura do Paraná (1951-1953): representações de ensino, professor e escola rural”,
problematizou a formação de professoras no Paraná por meio do Boletim da Secretaria de
Educação e Cultura do Estado, editado entre os anos de 1951-1953. A hipótese levantada pela
pesquisadora era a de que os periódicos representaram um dos meios utilizados de formação e
aperfeiçoamento dos professores tendo em vista que até a data de 1950 havia muitos
professores leigos no estado do Paraná. O caminho metodológico utilizado para a realização

da pesquisa foi a coleta e classificação do boletim, no sentido de identificar as categorias de
análise que pudessem auxiliar a investigação. Teoricamente, apoiou-se no conceito de
representação de Roger Chartier.
Maria Valdenice Resende Soares (2016), objetivou compreender as práticas escolares
desenvolvidas ao longo da trajetória educacional do Curso Normal Regional de Mamanguape
(1949-1957). Utilizou como categorias de análise: gênero e cultura escolar e concluiu que a
criação e instalação do Curso Normal Regional de Mamanguape, em 1949, foi um processo
inicial de um movimento de renascimento econômico e cultural do município, desenvolvido
por um grupo da elite social mamanguapense, destacando o caráter redentor da educação,
visto como um meio de ascensão e controle social.
Silvânia Santana Costa (2016) analisou o processo de formação de professores do
Murilo Braga -SE. A narrativa se inseriu nos estudos de história da educação, na perspectiva
da História Cultural, e oral. A autora pontuou que dentro dos propósitos do governo federal, a
Instituição foi criada para formar professores rurais e concluiu que inexistiu a adequação na
organização do ensino normal e primário de Sergipe para atender aos objetivos da
implantação.
No Grupo de Pesquisa e Estudos em História da Educação, Instituições e Gênero –
GPHEG da Universidade Federal de Mato Grosso foram defendidas cinco dissertações que
contribuíram com nossa construção de conhecimento, estudos e objeto de pesquisa. A
primeira foi a que mais se mostrou próxima do nosso estudo por se tratar da formação de
professoras rurais em uma escola Regional em Mato Grosso e teve como objeto a educação
feminina em instituições escolares. A segunda abordou o tema formação de professoras rurais
e buscou investigar como a instituição educou as moças porto-velhenses. A terceira chamounos a atenção por se tratar do estudo das mulheres e suas lutas pela formação. A quarta
Dissertação abordou a Educação feminina no estado de Mato Grosso. Embora essa dissertação
configurou-se num estudo da primeira República, a mesma foi importante por ajudar-nos a
pensar e analisar acerca da educação no estado desde o início republicano. A quinta
dissertação teve por objeto de estudo um programa de formação para as professoras leigas e
professores leigos no estado de Mato Grosso. A dissertação nos auxiliou na compreensão
sobre a formação de professoras e professores leigos rurais do estado mato-grossense.

No quadro seguinte descrevemos as Dissertações que compõem o GPHEG em que
segue o resumo de cada obra.
Quadro 3: Dissertações defendidas no GPHEG.
Autoras

Título

Ano da Defesa

Cleicinéia Oliveira de
Souza

Entre o Evangelho e o Ensino Rural: Educação Feminina no
Instituto nossa Senhora do Calvário (vale do
Guaporé/Guajará-Mirim MT/RO 1933.)

2017

Fernanda Batista do Prado

Entre o Oratório e a Profissão: Formação De Professoras Na
Escola Normal Rural Nossa Senhora Auxiliadora Em Porto
Velho/RO (1930-1946).

2017

Yésica Paola Montes Geles

Luta pela Formação de Professoras Normalistas: Escola
Normal Institutoras de Bolívar (1874-1930).

2017

Sandra Jung de Mattos

Trabalho de Agulhas e Prendas Domésticas: Educação
Feminina Mato-Grossense (1889-1910)

2018

Rosemary da Luz

“Treinamento em Serviço: Formação de Professoras e
Professores não Titulados no Projeto Logos II em Alta
Floresta, Mato Grosso (1980-1993)”

2018

Cleicinéia Oliveira de Souza (2017) pesquisou a educação feminina que era ofertada
às meninas e moças no Instituto Nossa Senhora do Calvário. Buscou registrar e analisar a
história da Congregação de Nossa Senhora do Calvário, a missão a que se propuseram em
Guajará-Mirim e a trajetória da instituição escolar em estudo, consoante a proposta de Dom
Francisco Xavier Rey para a formação das moças. Souza (2017) concluiu que a instituição
pesquisada cumpriu uma função que caberia ao Estado, pois na Constituição Federal do Brasil
republicano estava instituída que a educação pública seria laica e gratuita, ainda assim o
Instituto das Irmãs Calvarianas promoveu a escolarização de parte das mulheres que
habitavam o Vale do Guaporé no período de 1933 a 1976.
Fernanda Batista do Prado (2017) investigou como a instituição educou as moças
porto-velhenses, analisando os cursos de formação oferecidos pela ENRA em Porto Velho,
focalizando o Curso Normal Rural, oferecido na instituição a partir de 1937 até 1946.
Metodologicamente, fundamentou-se na História Nova. A pesquisa foi organizada pelas
categorias de análise: os cursos, as professoras e as normas da escola. Prado concluiu que a

instituição pesquisada alcançou seus objetivos educando uma geração de mulheres sob os
dogmas do catolicismo, que por sua vez influenciaram outras gerações, em um local distante,
negligenciado pelos seus governantes. A leitura da Dissertação contribuiu com a nossa
pesquisa por trazer dados sobre a Educação Rural em Mato Grosso.
Yéssica Paola Montes Geles (2017), investigou como ocorreu a formação de
professoras no início do Século XX em um dos Departamentos mais importantes do Caribe
colombiano: Bolívar, mais especificamente na localidade de Cartagena. Fundamentou-se na
Nova História para o desenvolvimento das reflexões e análises e estabeleceu como categorias
de análises as leis e planos de estudo, a atuação dos professores, a formação das alunas
mestras e a infraestrutura da Escola Normal de Institutoras de Bolívar. Embora a dissertação
tenha apresentado o tema Formação de Professoras Normalistas e o estudo da Escola Normal
de Institutoras de Bolívar, país com Normas e Regimes específicos, essa pesquisa nos
auxiliou nos estudo da investigação no campo da História da Educação das mulheres e em
suas lutas pela formação docente.
Sandra Jung Mattos (2018) analisou o processo histórico da organização da Educação
Feminina em Mato Grosso no início do período republicano, 1889 a 1910. A pesquisa inserese no campo da História da Educação e procurou mapear as escolas femininas destinadas ao
ensino primário no estado de Mato Grosso. Como categorias de análises, foram utilizados leis
e regulamentos da Instrução Pública, organização da Instrução primária; normas e
regulamentos para a Escolarização Feminina. Mattos procurou responder aos seguintes
questionamentos: Como se organizou a educação feminina? Quais e quantas eram as escolas
femininas no estado mato-grossense no período de 1889 a 1910? E onde estavam localizadas?
A autora utilizou-se de fontes primárias, o que permitiu afirmar que, mesmo com as mudanças
que a República Brasileira propôs para a Instrução Pública, em Mato Grosso, para a educação
feminina, perpetuava-se um conjunto de valores que vinculavam a formação das mulheres a
princípios como: submissão da mulher aos pais, maridos e familiares, atribuindo-lhes a
missão de administradora e cuidadora do lar, de educadora das crianças e responsável pelos
afazeres domésticos. Mattos (2018) ressaltou ainda que em Mato Grosso poucas eram as
escolas femininas, se comparado as masculinas, o que impedia o acesso da mulher à
escolarização no período. A investigação trouxe importante estudo sobre a educação de Mato
Grosso, embora o recorte datar-se da Primeira República.

Rosemary da Luz (2018) analisou o Projeto Logos II, um projeto de formação para
professoras e professores leigos que trabalhavam nas salas de aula em escolas urbanas e
rurais, sem habilitação específica para atuação no magistério, instituído pelo Ministério da
Educação e Cultura – MEC, com o apoio do Departamento de Ensino Supletivo – DSU, em
Mato Grosso, mais especificamente no município de Alta Floresta. Luz destacou que no
Estado de Mato Grosso foram criados sessenta e seis Núcleos Pedagógicos (NP) em várias
cidades mato-grossenses. A pesquisadora objetivou avaliar como se deu a implantação do
Logos II no Estado de Mato Grosso, bem como analisar e registrar o percurso e o
desenvolvimento do Projeto em Alta Floresta no período de 1980 a 1993. A pesquisa nos
ajudou na reflexão sobre a formação de professores leigas rurais no Estado de Mato Grosso.
Nos quadros de Dissertações e Teses, as pesquisas que destacamos, de alguma forma
mencionam a educação rural e a formação de professoras e professores no ensino normal
rural, contudo, identificamos que o tema formação normal rural em instituições públicas no
Estado de Mato Grosso, não foi o tema central de nenhuma delas.
Diante do exposto, organizamos o estudo da arte para corroborar com o alcance dos
objetivos da pesquisa e para que o questionamento/problema da investigação fosse
respondido.

4 Considerações
O estudo da arte apresentou importantes percepções para o desenvolvimento da
investigação ao qual nos propusemos. Ampliou a discussão a respeito do tema da pesquisa e
seus vieses a respeito do desenvolvimento educacional do país.
Ir à busca dos “sujeitos de minha experiência” permitiu dialogar com Pesquisadoras e
Pesquisadores a respeito da formação de professoras e professores rurais em Mato Grosso. As
dissertações e teses mostraram-se importantes no percurso da pesquisa históricas e nos
permitiu compreender como se organizava a formação de docentes rurais no Brasil e no
estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, ao longo do estudo tivemos evidências sobre o percurso formativo de
Professoras e Professores mato-grossenses para atuarem nas escolas rurais do estado. O
estudo da arte contribuiu com o diálogo referente ao nosso objeto de estudo da pesquisa da
qual nos propusemos.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O ATENDIMENTO À INFÂNCIA
NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS (1995- 2005)
Autor 1: Larissa Wayhs Trein Montiel (UFMS) – larissa.montiel@ufms.br
Autor 2: Magda Sarat (PPGedu/UFGD) – magdasaratufgd@hotmail.com
Resumo:
Com o objetivo de contribuir com a história da formação de professores no município de Naviraí em Mato
Grosso do Sul, analisamos a trajetória da profissão docente no período de 1995 a 2005, momento de mudança na
legislação do atendimento à criança em Creche quando passou das Secretarias de Assistência Social para as
Secretarias de Educação. No entanto, esta etapa da educação foi durante um longo período atendida pelas
monitoras de Creche que realizavam as atividades de docência sem formação específica para a função. Após as
alterações legais como a Constituição Federal (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) essa
função foi se estabelecendo e passou a ser necessário uma formação adequada mínima como exigência para a
atuação, sendo o curso Normal em Nível Médio. Nesta comunicação - parte de uma pesquisa de doutorado
recém-concluída, trabalhamos metodologicamente uma documentação e técnica de entrevistas para investigar a
trajetória das monitoras que faziam parte do quadro de funcionários de Creche no município. Os dados foram
analisados por meio do uso da perspectiva histórica e sociológica do processo e dentre os resultados obtidos
podemos apontar que o atendimento foi caracterizado no primeiro momento em salas comunitárias e/ou
filantrópicas. No entanto, com a criação da primeira Creche pública municipal as relações se estabeleceram a
partir da profissão de professor de Educação Infantil indicando um processo de ajustamento e equilíbrio entre as
profissionais pois algumas possuíam a tradição e já atuavam na prática com as crianças, enquanto as que
chegaram tinham a formação profissional credenciada pois legalmente fizeram o curso Normal mas não tinham a
prática e a técnica necessária, ou seja, os dois grupos tiveram que relacionar-se de modo interdependente a fim
de seguir na instituição de atendimento às crianças do município de Naviraí no período.
Palavras-chave: Educação Infantil. História da Educação. Mato Grosso do Sul. Relações de Poder.

1 -Introdução
A partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional na Lei nº 9394 de 1996, mudou-se o perfil do profissional que atuava em Creche
sendo necessário a formação mínima para o exercício de Magistério na Educação Infantil e
nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental a modalidade normal em Nível Médio.
Art. 62. A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino
Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996,
publicação original13).

Com base nas referências legais e nas marcas das garantias dos direitos à educação,
foi possível olhar o passado e compreender as instituições de Educação Infantil no sul do
13

Fonte:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 10 maio 2016.

Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de contribuir para a compreensão da história da
formação de professores no município de Naviraí analisamos a configuração da trajetória da
profissão docente no período de 1995 a 2005, momento de mudança da legislação no
atendimento a criança em Creche que passou da Secretaria de Assistência Social para as
Secretaria de Educação. Esta etapa da educação foi por um período atendida pelas
profissionais monitoras de Creche que realizavam as atividades de docência sem uma
formação específica para a função.
Este trabalho faz parte de uma pesquisa de doutoramento recentemente concluída.
Realizada no âmbito do projeto “Trajetórias docentes na Educação Infantil: pesquisa em
escolas públicas de Mato Grosso do Sul”, aprovada no edital “Educa/MS - Ciência e
Educação Básica” em parceria entre a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e a
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Naviraí (UFMS), foi financiada pela
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato
Grosso do Sul (FUNDECT). O projeto de pesquisa desenvolveu ações em parceria entre as
Universidades citadas e escolas municipais de Dourados e Naviraí, por meio de cursos de
formação de professores e pesquisas sobre trajetórias docentes na Educação Infantil entre
2016 e 2018.
A perspectiva teórica caminha por um viés sociológico e todo este percurso está
marcado pelas leituras de Norbert Elias. Para compreender como os processos se deram,
utilizamos o referencial teórico de apoio à pesquisa, a sociologia dos processos,
especificamente o texto “Estudos sobre a Gênese da Profissão Naval” do livro Escritos e
ensaios: Estado, processo, opinião pública de Norbert Elias (2006), que aprofunda a teoria
dos processos sociais a partir da constituição da formação da profissão naval inglesa, a partir
da metáfora que expressa a relação entre gentleman e tarpaulins14.
Apoiados nos estudos de Norbert Elias podemos afirmar que compreendemos os
indivíduos em suas figurações, o que “[...] significa dizer que o ponto de partida de toda
investigação sociológica é uma pluralidade de indivíduos, os quais, de um modo ou de outro,
são interdependentes” (ELIAS, 2001, p. 184), nas relações que estabeleceram uns com os
14

Tarpaulin [no original], lona alcatroada, era naquela época (séc. XVII e XVIII) o que se podia chamar de capa
do marujo comum. Tinha vários usos. Podia ser empregada como cobertura durante a noite; podia proteger do
sol e do vento ou servir como capa de chuva. Assim, o nome daquilo que usavam como vestimenta, tarpaulin,
tornou-se alcunha dos marujos. Como se tratava de uma palavra grande e pouco prática para um apelido, ao
longo do tempo tornou-se pura e simplesmente tar (ELIAS, 2006, p. 79).

outros. Para tanto, os indivíduos existem em “[...] figurações e só podem ser entendidos dessa
forma por meio das relações de interdependência entre os indivíduos que se agrupam em
figurações específicas” (ELIAS, 2006, p. 26).
Estes aspectos são fundamentais na busca pelas fontes da pesquisa que revelou o
caminho percorrido e investigado como um quebra-cabeças, em que juntamos as peças. Para
tanto, os documentos são indícios, pistas ou “sinais”, segundo Ginzburg15 (1989), para
verificação de um processo em constituição. Dessa forma, procuramos examinar os
pormenores mais negligenciados, que possibilitaram o entendimento do vivido pelos
profissionais que atuavam com as crianças em Naviraí. Assim as trajetórias do processo do
surgimento das Creches impulsionaram o surgimento das garantias legais que mudam o
atendimento da educação das crianças pequenas. E para compreender o processo de transição
do atendimento à criança pequena, quando passou da assistência para a educação, foi possível
verificando como os indivíduos estão imbricados em uma:
Teia de acontecimentos individuais e sociais apontando que não procuramos na
sociedade os fenômenos como coisas estáticas e não-mutáveis, mas, percebemos que
a sociedade se constitui de relações entre indivíduos e, somos indivíduos que se
aproximam e se distanciam conforme o jogo de interesses e necessidades, somos nós
próprios um ser entre os outros (ELIAS, 1980, p. 13).

Diante disso, há a necessidade de um comportamento regulado e autocontrolado que
é inerente aos grupos sociais. Contudo, os acontecimentos gerados nas relações
interdependentes dessas professoras, vai acontecer o que Elias (1980) chama de uma
“sociologia dos conflitos” mediada por relações de poder entre grupos e/ou indivíduos
imbricados em uma ambivalência de interesses.
Isto posto, acrescenta Gebara (2012), que os profissionais intervêm normativamente
na Educação, tornando-se figura central, pois estão presentes no primeiro nível da educação
escolar e ocupam espaços de poder nos quais atuam como especialista em tempo integral,
dominando amplos aspectos do saber disciplinar e relacional. De maneira que isso se torna
uma exigência a partir da mudança legal do atendimento à criança, fazendo com que esse
indivíduo profissional, que até então era o “cuidador de criança, ou monitor da Creche”,
necessite ser o professor da Educação Infantil. Diante disso, Sarat (2015, p. 31) aponta que:
Para ser professora a pessoa necessita de formação e conhecimentos específicos à
medida que vai trabalhar com indivíduos institucionalizados com os quais
certamente não tem relações de parentesco ou consanguinidade e que demanda uma
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gama de conhecimentos acumulados para realização do processo de formação
individual e coletiva.

Metodologicamente utilizou-se a técnica de entrevista e analisou-se por meio
documental a trajetória das monitoras de Creche nesse município. O levantamento
documental se deu em arquivos públicos e permitiu uma investigação não com sua interação
imediata, mas de forma indireta, por meio dos estudos dos documentos que são produzidos
por indivíduos ou grupos representativos e por isso revelam seu modo de ser, viver e
compreender as relações sociais. O trabalho com documentos exige a definição de uma
periodização adequada que situe claramente o pesquisador no tempo histórico. O documento é
“[...] o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história da época, da
sociedade que o produziu, mas também das épocas sucessivas durante as quais continua a
viver [...]” (LE GOFF, 1984, p. 103).
Outra fonte utilizada foram os relatos orais das experiências de um passado recente,
trilhando os caminhos percorridos e ressignificados pelas entrevistadas. As entrevistas contribuem
como registros das narrativas dos indivíduos, que atuaram na instituição, e possibilitam resgatar as
experiências pessoais, sociais e profissionais em outros espaços. o contato com as experiências,

lembranças e memórias dos pesquisados foram fundamentais para constituir todo o arcabouço
empírico deste artigo.
2 – Os primeiros indícios do atendimento a criança em Naviraí

Passamos assim, a contextualizar os aspectos históricos referentes ao início da
educação voltada para as crianças pequenas, pontuando, as instituições que ofertaram o
atendimento educacional a faixa etária de 0 a 6 anos de idade no município de Naviraí.
Em 1969 é criada a Fundação do Lions Clube de Naviraí, instituição está que prestou
várias ações voltadas à filantropia e assistência social no município. Tendo como seu primeiro
presidente Ronald Almeida Cançado, “[...] médico que chegou em Naviraí em 1968, na
cidade quando não havia hospitais e nem posto de saúde” (MESSIAS, 2013, p. 35). Também
no ano de 1974 é fundado o Clube de Mães, em 9 de março daquele ano, reuniram-se na
residência de Maria José Silva Cançado um grupo de senhoras e fundaram o Clube de Mães
de Naviraí, com base no seu Estatuto o clube foi criado com a finalidade de atender
especialmente mães gestantes e carentes da comunidade, a fim de desenvolver nas mulheres o

compromisso de tarefas do lar, manutenção do elo entre a família e ainda auxiliar na educação
dos filhos (NAVIRAÍ, 1974). A partir do ano de 1979, a instituição passou a atender crianças
de 4 a 6 anos que vinham com as mães e ficavam ociosas enquanto as mães recebiam
formações nos cursos ofertados no clube. Mas, em 1982 se deu a abertura da Creche do
Clube de mães atendendo crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. Assim, podemos dizer que
essa foi a primeira entidade institucional pública e filantrópica em Naviraí a atender crianças
destinadas à Creche.
A instituição foi criada por senhoras paroquianas da Igreja Católica e as atividades
começaram em duas salas cedidas pelo salão paroquial cuja a meta principal era o
atendimento às mães: atendiam as gestantes, ensinavam cuidados de higiene e alimentação às
crianças, qualificavam a mão de obra das mulheres para o trabalho em cursos de bordado,
costura, pintura, cultivo de horta, etc.
Diante de tais atividades, foi preciso criar salas para receber as crianças que vinham
com as mães para os cursos. Atendiam crianças de várias idades e contavam, no primeiro
momento, com a colaboração das mulheres do grupo e depois com monitoras do curso de
magistério no município. Foi possível verificar que ainda não havia uma preocupação com as
crianças, mas sim com as mães que vinham fazer os cursos de formação e precisavam de
tranquilidade para a aprendizagem. Para os pequenos era disponibilizado um espaço onde
pudessem ficar até o momento em que suas mães estivessem liberadas de suas atividades.
Podemos dizer que esse foi o início do atendimento à primeira Creche em Naviraí,
por meio da Legião Brasileira de Assistência – ligada ao Clube de Mães, mantidas por ações
do Projeto Casulo e de recursos privados. Contavam com auxílio da Prefeitura Municipal, e
foram as primeiras ações assistenciais de atendimento à criança pequena, corroborando com
uma política assistencial feita com poucos recursos e precária.
Tal cenário inspirou, ainda no final da década de 1970, a fundação da Seleta
Sociedade Caritativa e Humanitária, por um grupo de cidadãos naviraienses, e também a
Associação Naviraiense de Professores (ANP). Também é fundado a instituição do Lar do
Menor “Amor e Fraternidade” em um movimento de união de várias entidades representativas
do município: Lions Clube, Seleta, Loja Maçônica “Ordem, Trabalho e Progresso”, Loja
Maçônica “28 de outubro”, Associação Cultural e Desportiva Nipo-Brasileira, Clube de Mães
e o representante do Poder Judiciário.

Como podemos perceber no fim da década de 1970 e início dos anos 1980, havia na
cidade entidades filantrópicas, como a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária e o Lions
Clube, que acolhiam crianças e outras contribuíam com doações para as que atendiam o
público infantil. Também havia instituições filantrópicas nos arredores da cidade e a
Secretária Municipal de Educação prestava serviços para a educação Pré-Escolar com parceria
de empresas privadas como a Serralheria do senhor (Sr.) Pacola e a Cooperativa Coopernav16.
A abertura da escola nas proximidades da Coopernav teve como objetivo atender os
alunos de uma turma multisseriada. Todavia, houve demanda de também atender crianças
entre 3 a 5 anos, e para isso posteriormente foi criada uma sala para acolher os pequenos.
Outros espaços também eram disponibilizados para o atendimento as crianças como
o antigo prédio da Polícia Militar, além ainda da Igreja Batista que, por conta própria, também
auxiliava no acolhimento aos pequenos. Isso ocorreu no mesmo momento que o Estado
disponibilizava ensino Pré-escolar nas escolas estaduais. As salas de atendimento em Naviraí
foram compostas por um caráter comunitário e filantrópico e pode ser considerado como uma
das consequências práticas da ausência de uma política social em relação à criança pequena
(BICCAS, 1995).
Nesse cenário é possível considerar que a Secretaria Municipal de Educação percebia
a necessidade de acolher crianças, para não ficarem em casa sozinhas, ou ficarem pelas ruas,
devido à ausência dos responsáveis por elas. Para tal acolhimento, o Estado contava com o
apoio de instituições filantrópicas ou empresas e pessoas de “boa fé”, e assim abriam-se salas,
de qualquer modo, em espaços nem sempre adequados, estruturando-os precariamente para o
acolhimento das crianças. Certamente essa instalação acontecia de maneira inadequada, e com
profissionais leigos com pouco conhecimento, e nenhuma ou pouca remuneração, por isso, as
dificuldades eram tantas em atender às crianças.

3 - A primeira instituição pública municipal, a Creche Maria José da Silva Cançado e o
processo de mudança de monitoras para educadoras de Creche
Em setembro de 1992, foi inaugurada o “Centro Integrado de Educação – Escola
Municipal de Pré-Escola e 1º Grau” que, posteriormente, ficou conhecida como Creche
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“Mamãe Zezé” ‒ a primeira instituição de atendimento às crianças de Pré-escolar na rede
municipal de Naviraí. Em 25 de janeiro de 1993, a escola passou a denominar-se “Centro
Integrado de Educação de Naviraí Maria José da Silva Cançado 17 -Ensino de Pré-Escolar e 1º
Grau”.
No primeiro momento, a instituição atendeu a educação Pré-escolar e o Ensino de 1º
Grau, mas com a necessidade de atender maior número de crianças em idade de Creche e Préescolar, o Ensino de 1º Grau foi sendo retirado da instituição e foi ampliando o número de
vagas e o atendimento às crianças pequenas. Posteriormente, em janeiro de 1995, a Creche do
Centro Integrado de Educação Maria José da Silva Cançado passou a denominar-se “Creche
Mamãe Zezé”, com a formalização de convênio, acordo e contrato com empresas públicas
e/ou privadas mantidas pelo Fundo de Assistência e Promoção Social do Município.
Somente em 1998, a partir do Decreto municipal nº 047 de 28 de agosto de 1998, foi
permitida a utilização da denominação Educação Infantil, que aparece não mais como uma
palavra, mas como um conceito do atendimento, pois o debate sobre a forma do atendimento à
criança pequena já estava há bastante tempo sendo discutido por meio das políticas nacionais,
surgindo o “Centro Integrado de Educação Infantil Maria José da Silva Cançado”.
Nesse mesmo ano a prefeitura de Naviraí abriu inscrições para preenchimento de
vagas no seu quadro permanente para atuar na Creche “Mamãe Zezé” por meio do Edital do
Concurso Público nº 01 de 1995. Desse modo, a realização de concurso público de provas e
títulos ofertava 14 vagas para monitores de Creche, sendo que o Edital requeria do candidato
a escolaridade e como requisito mínimo o curso de 1º Grau completo. O candidato aprovado
tinha normatizada as atividades concernentes ao cargo prevendo “[...] execução de atividades
auxiliares em Creches institucionais, realização de atividades auxiliares de assistência e
promoção social em Creche institucional, assentamentos e comodatos [...]” (NAVIRAÍ, 1995,
p. 3). A partir do concurso 14 monitoras de Creche foram aprovadas e assumiram concurso e
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ingressaram no quadro permanente da prefeitura de Naviraí. As monitoras nos relataram o
desconhecimento em relação à atividade que realizariam para monitora de Creche, conforme
menciona uma das entrevistadas:
Quando eu iniciei, todas nós, ninguém sabia! Quando a gente via um regulamento,
um edital de concurso, a gente fazia! Porque estava desempregada, precisava
trabalhar! E aquele concurso a gente não sabia, ninguém sabia naquele tempo o
que era monitor de Creche. Todas nós fizemos o concurso para começar a trabalhar
e (nossa!) (risos) (pausa). Nossa! Que surpresa, porque era coisa de louco a
Educação Infantil naquele tempo! (Vera, 2017, monitora de Creche)

Mesmo dizendo não conhecer as atividades a serem desempenhadas como
profissionais monitoras de Creche, as professoras foram nomeadas para exercer o cargo em
caráter efetivo, por meio da Portaria nº 312 de 1996, e foram convocadas pelo Edital nº 013
de 12 de março de 1996. A lotação foi feita pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esporte (que, posteriormente passou a ser denominada Gerência de Educação). Todas as
monitoras tomaram posse do cargo no dia 12 de abril do mesmo ano, “[...] prometendo
cumprir com fidelidade as atribuições inerentes ao cargo para qual foi nomeada” (NAVIRAÍ,
1996).
Os encaminhamentos acerca da formação docente em serviço, para as monitoras de
creche no município de Naviraí, não aconteceram conforme o previsto na política nacional de
formação, como apontava os documentos do COEDI (BRASIL, 1994) que tinham como foco
especial a formação de educadoras de creche que tinham o 1º Grau incompleto. Assim, no dia
31 de março de 2000, as denominadas pelo concurso como monitoras de creche, que eram as
professoras da Creche “Mamãe Zezé” foram enquadradas em uma nova categoria de trabalho
exercendo um outro tipo de cargo e função, com horários e salários distintos, como
Assistentes Administrativas de escola exercendo função na biblioteca ou secretaria.
Para as monitoras de creche a formação continuada em serviço não ocorreu,
mudando significativamente suas perspectivas de continuidade profissional. Em 16 de
dezembro de 1999, foi aprovada a Lei Complementar nº 019/99 que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração do Grupo de Servidores da Educação Básica do Município
de Naviraí (NAVIRAÍ, 1999). Cabe salientar que isso ocorreu no mesmo ano em que a
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul18, aprovava o início do curso de Normal
Superior a fim de atender à necessidade de formação dos que já atuavam na educação das
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crianças pequenas. No documento de Planos e Cargos de Carreira, que se refere à estrutura e
organização do grupo de servidores da Educação Básica, o texto da lei definiu o entendimento
do que seja o cargo de professor, no qual elas não se enquadravam por não ter formação
mínima e assim foram enquadradas nas funções do cargo administrativo.
Tais mudanças previam a necessidade de atender a uma nova demanda profissional e
assim, foi aberto um novo Edital para Concurso Público em agosto de 2005, destinado a
selecionar candidatos ao provimento de cargos do quadro de pessoal efetivo da prefeitura
municipal de Naviraí. Este edital prevê o cargo de “[...] Educador de Creche que pertence ao
Administrativo Educacional e visava a aprovação de 30 vagas com carga horária de 08 horas
diárias e remuneração salarial de R$ 777,00, exigindo habitação específica em magistério”
(NAVIRAÍ, 2005). O concurso de 2005 foi um marco na administração municipal, pois a
partir dele as professoras que assumiram as atividades como educadoras de creche tinham a
formação de nível médio com habilitação de magistério e ou normal, atendendo assim o
previsto na Lei Complementar nº 019/1999.
Segundo relatos das monitoras de creche, esse concurso para educador de creche,
posteriormente se transforma em professor de Educação Infantil. Essa foi uma iniciativa da
Secretária de Educação, a fim de garantir para as profissionais educadoras de creche a mesma
categoria de professora; tal ação ficou conhecida no Estado de Mato Grosso do Sul e serviu de
referência para outras cidades realizarem a mesma ação.

4 - Os conflitos na alteração da profissionalização docente da Educação Infantil

As mudanças no quadro funcional e as novas adaptações indicaram que o processo
de ocupação do cargo caminhou da improvisação e do amadorismo para a profissionalização
exigida pela legislação. As referências legais criaram e exigiram que o docente professor de
Educação Infantil fosse um indivíduo com formação específica e saberes polivalentes, e como
essas mulheres, monitoras de creche, não os possuíam no momento necessitaram ir em busca.
Nessa perspectiva, o processo de mudança de grupos com uma figuração distinta se
altera a partir de uma exigência normativa, portanto as redes de interdependência de grupos
específicos, que antes coexistiam pautadas em determinados conhecimentos comum a todas,
se altera e é reivindicado por grupos de formação. Diante disso, para cumprir a exigência da
profissionalização e da especificidade necessárias as monitoras precisariam ir em direção a

novas redes de interdependência e outras figurações para ser parte do grupo que tem a
formação profissional necessária (ELIAS, 2006).
Sobre as relações de interdependência que passam a ser exercidas e criadas a partir
da nova legislação, refletimos com Elias (2006, p. 90) que “[...] o ajustamento entre
instituições e necessidades em sociedade em constante mudança nunca é completo. [...] e os
problemas são apresentados ao indivíduo pela rede de funções sociais na qual ele ingressa,
com suas disparidades inerentes entre meios e fins”. Ao ouvir os relatos e cotejá-los com os
documentos, percebemos os entrelaçamentos entre a objetividade de implantação da norma e
a subjetividade expressa na fala das entrevistadas, especialmente ao descrever os sentimentos
e ressentimentos vividos em função da transição no período alterando sua condição
profissional.
Quando as educadoras de creche assumem o concurso e vão para a instituição
Mamãe Zezé, passando a trabalhar no primeiro momento por quatro horas, e as monitoras
permanecem na instituição por oito horas, nesse novo cenário as relações entre monitoras e
educadoras se tornam mais conflituosas e os atritos foram identificados nesse processo de
ajustamento de posições, como é possível perceber no relato de Andréa:
Ah! Algumas não foram muito boas, não. Quem veio trabalhar comigo não teve
problema não, mas teve algumas que já chegaram assim, querendo impor porque
era professor. Não, não vou falar do meu caso, mas algumas sofreram bastante
porque teve quem chegou impondo que era professor e tal, e não entendia nada,
porque não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado. [...]. Nós que
tínhamos experiência [...]. A que veio trabalhar comigo mesmo, até hoje ela fala: ‒
Nossa! Eu agradeço as coisas que aprendi com você porque eu não sabia nada,
entrei e não sabia nem o que fazia, eu era professora, mas não sabia (Andréa, 2017,
monitora de creche).

Podemos considerar que o conhecimento sobre a prática do trabalho proporcionou às
monitoras um status superior com relação as educadoras que eram inexperientes. Como
aponta Sônia (2017, monitora de creche) “Ah! Foi a gente, tinha que ir passando tudo para
elas, nós ainda ficamos, outras até ficaram como assistente, depois foram saindo, foi o preço,
foi difícil[...]”. Assim, identificamos as distinções de status entre os grupos expressando na
balança de poder os níveis de desigualdade entre elas. Esse conhecimento apreendido, nos
anos de trabalho com as crianças, garantiu às monitoras uma certa margem de poder sobre as
educadoras que não tinham nenhuma experiência com as crianças.
Com a chegada dos novos indivíduos, foi preciso “[...] reorganizar a frota” como
afirma Elias (2006). As monitoras que eram o grupo estabelecido com o cargo e função das

atividades com as crianças, tiveram que dividir seu fazer docente com as professoras
educadoras de creche, que ficavam por meio período, mas tinham a qualificação necessária
para o cargo. A pouca experiência das educadoras foi logo percebida pelas monitoras e
algumas assumiram o “lugar” de professoras na sala, o que gerou muitos conflitos e a
coordenação precisou intervir para garantir que as educadoras fossem respeitadas como
profissionais concursadas para a vaga de professoras e não como assistentes das monitoras.
Podemos considerar que ainda não havia um padrão de comportamento estabelecido
nos grupos, e as regras não eram unívocas a fim de que determinassem claramente a posição
como norma de conduta e como meio de conter as próprias paixões.
O hábito do autodomínio e o quadro institucional ainda não tinham o caráter
vinculante, a coesão que teriam em um estágio posterior de formação institucional. Assim,
podemos perceber que a expressão sociológica desse fato era a diferença acentuada na coesão
dos dois grupos.
A peça central dessa figuração é um equilíbrio instável de poder, com as tensões que
lhe são inerentes. Essa é também a precondição decisiva de qualquer estigmatização eficaz de
um grupo outsider por um grupo estabelecido. Um grupo só pode estigmatizar o outro com
eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é
excluído. Enquanto isso acontece, o estigma de desonra coletiva imputado aos outsiders pode
fazer-se prevalecer (ELIAS, SCOTSON, 2000, p. 23).
É dessa maneira que as monitoras vão se tornando desnecessárias para a função que
exerciam e a possibilidade de distribuição de seu trabalho para o cargo de “administrativo
escolar” indicou não ser uma ideia tão ruim para todas as monitoras. É evidente que isso não
foi um consenso entre todos os indivíduos, mas de maneira geral o grupo acabou aceitando a
mudança de função e se enquadrando na nova profissão de bibliotecária ou secretária de
escola. Para Sônia, foi uma escolha sair da Creche “[...] começaram a chegar os professores
assumindo as salas, aí eu vim para cá, cada um fez para o que escolheu, as outras meninas
foram para a biblioteca [...] eu escolhi para cá, para escola, porque está mais perto da
minha casa, cada um escolheu [...]” (Sônia, 2017, monitora de creche). Mas essa escolha não
foi unanime entre o grupo de monitoras: algumas consideram que foram retiradas da profissão
e lutaram para preservar o trabalho o quanto foi possível. Diante disso, podemos perceber que
as monitoras e as educadoras de creche estavam constituindo o princípio de uma
profissionalização do docente de Educação Infantil, ainda sem uma organização muito clara

de regras e normas. Nos pareceu que ninguém ainda tinha muito a consciência de qual seria
sua função na instituição.
Assim, consideramos que entre ganhos e perdas, as monitoras e educadoras
precisavam atender a uma exigência legal que havia sido colocada no percurso.
Compreendemos que o direito à Educação Infantil preconizado na legislação, possibilitou
alterações no quadro profissional desta etapa da Educação e gerou alterações nas relações
sociais e de poder estabelecidas no interior da instituição. As monitoras e as educadoras
compreenderam no percurso que as posições profissionais se alteraram e que para continuar
na carreira docente seria necessário atender às novas necessidades profissionais.

5 - Considerações Finais
Consideramos assim, que o dilema entre a tradição e a técnica se estabeleceu nas
relações profissionais, ou ainda diante do conhecimento e da prática realizada de forma
empírica e instintiva, diante deste “processo cego”, pois não foi em um processo no qual as
monitoras, educadoras se dessem conta dos acontecimentos, podemos fazer uma analogia ao
texto de Elias, dizer que de certo modo instituíram a gênese da profissionalização do professor
de Educação Infantil.
No caso da Creche Mamãe Zezé, no município de Naviraí, houve a adaptação e
vinculação ao sistema de ensino, desvinculando a Creche da Assistência Social. No entanto,
caberia ao município e aos sistemas de ensino ofertar cursos e oportunidades para capacitar os
profissionais que já atuavam nas instituições de Educação Infantil.
Todavia, percebemos que para as monitoras de creche de Naviraí essa possibilidade
ocorreu muito mais tarde, com o curso de Normal Superior ofertado pela Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul, e que a falta de incentivo da gestão municipal pode ter
viabilizado o afastamento das funções das monitoras.
A atuação das monitoras também expressou a desvalorização do trabalho realizado
por essas mulheres, como sendo um trabalho menor, as outsiders da profissionalização
docente. Portanto, as profissionais sem a formação adequada, viam que a oportunidade do
concurso para monitoras garantiria uma melhora em sua condição financeira. No entanto, a
transferência de função para o administrativo escolar levou-as perder o status de professoras,
o prestígio que a função proporcionava, o enquadramento institucional e ainda viram seu
salário mensal ser rebaixado. Mas o grupo constituído pelas educadoras ficou fortalecido a

partir do enquadramento determinado pela formação mínima do Normal/Magistério e pelo
apoio da gestão e das famílias para se tornarem as professoras da Creche.
Diante desse quadro, foi possível identificar uma ambiguidade entre a tradição e a
técnica nas relações profissionais, entre o conhecimento e a prática realizada de forma
empírica e instintiva, mas prevalecendo o lugar da “técnica” credenciada legalmente por um
diploma de nível médio.
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HISTÓRIA, PRÁTICA PEDAGÓGICA E POLÍTICA
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- Brasil
Resumo:
História, prática pedagógica e política. O presente artigo reflete sobre a educação para emancipação dos
sujeitos e desenvolvimento de uma sociedade menos desigual economicamente, considerando a política e a
diversidade cultural como a principal fonte de luta e riqueza de seu povo. Para tanto, há uma discussão teórica
entre alguns autores como: (FRANCO,2008), (PARO, 2008), (FREIRE, 1987) (GIROUX, 1986) e outros,
levando em consideração a preocupação em realizar uma educação pública gratuita e de qualidade, através da
atuação política de professores e estudantes. No primeiro momento, há uma reflexão sobre a importância da
pedagogia histórico-crítica para o progresso da nação brasileira, via democracia. Depois, é apresentado a
educação política e social em diferentes contextos. Por último, discorro sobre a possibilidade da prática de
desenvolver sujeitos pensantes, dando atenção à projetos nacional e regional que são legitimados por órgãos
competentes no Brasil.
Palavras-chave: Educação política. Diversidade cultural. Historicidade.

Resumen: Historia, práctica pedagógica y política. Este artículo reflexiona sobre la educación para la
emancipación de los sujetos y el desarrollo de una sociedad menos desigual económicamente, considerando la
política y la diversidad cultural como la principal fuente de lucha y riqueza de su gente. Para este fin, hay una
discusión teórica entre algunos autores, tales como: (FRANCO, 2008), (PARO, 2008), (FREIRE, 1987)
(GIROUX, 1986) y otros, teniendo en cuenta la preocupación de llevar a cabo una educación pública gratuita y
gratuita. Calidad a través del desempeño político de docentes y alumnos. Al principio, se reflexiona sobre la
importancia de la pedagogía histórico-crítica para el progreso de la nación brasileña, a través de la democracia.
Luego, se presenta la educación política y social en diferentes contextos. Finalmente, discuto sobre la posibilidad
de la práctica de desarrollar temas de pensamiento, prestando atención a los proyectos nacionales y regionales
que están legitimados por agencias competentes en Brasil.
Palabras clave: Educación política. Diversidad cultural. La historicidad.

Introdução
Discorro algumas implicações pedagógicas que caracterizam a educação no modelo
capitalista, o qual a nação brasileira está inserida. A partir das discussões bibliográficas de
vários autores debatidos, durante as aulas da disciplina de Teoria da Educação Moderna e
Contemporânea no Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de
Mato Grosso – Campus Universitário de Rondonópolis (PPGEDU/UFMT/CUR) no primeiro
semestre do ano de 2019, é possível afirmar que o processo educativo está atrelado ao que
está acontecendo politicamente no mundo, considerando a história e seu contexto geopolítico.
Assim, se a educação perpassa pela construção sócio-política de sociedade, considerando o
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movimento cultural das pessoas que estão inseridas nesse processo, repensá-la implica refletir
a historicidade dos mecanismos que são legitimados pelo Estado e que tipo de qualidade
educacional está sendo levado em consideração no percurso desse processo.

1. Por uma pedagogia histórica-crítica
É importante ressaltar que para desenvolver uma pedagogia crítica é necessário
compreender o sujeito em sua totalidade, não com o propósito de criar mão-de-obra para o
mercado, mas sim de torna-lo autônomo do seu próprio conhecimento, pois o sentido de
qualidade social da educação deveria fomentar a humanização pedagógica e valorização da
diversidade cultural para formação integral, autônoma e livre. A humanidade é composta por
várias etnias, variedades culturais, religiosas e, realidades econômicas diversas. Em outras
palavras, “... estando a pedagogia a serviço da humanização do homem, isso significa estar ao
lado de sua emancipação, de sua libertação. Há que se lembrar que a emancipação se fará em
estreitas, contínuas, dialéticas relações do homem com a cultura, do ser com o significado.”
(FRANCO, 2008).
No entanto, a maneira como vem sendo mensurada a qualidade na educação, no sistema
capitalista

vigente,

foge

essa

perspectiva

de

“totalidade”

mecanicista/tecnicista/americanizada e extremamente competitiva.

e

segue

na

lógica

Nota-se que “... essa

mútua dependência das duas dimensões de poder (“agir sobre as coisas” e “determinar o
comportamento de outros”) ocorre em sua forma talvez mais dramática no contexto do
fetichismo da mercadoria.” (PARO, 2008). Dialeticamente, é notório que esse tipo de
educação como exercício de controle e fabricação de operários, retrata o viés de perpetuação
das desigualdades sociais e fomenta a barbárie social entre as classes.
Numa perspectiva que é histórica, o imperialismo aperfeiçoou a exploração dos
recursos naturais e humanos dos territórios abaixo da linha da pobreza em diferentes setores,
bem como, na educação. Na contemporaneidade, o mundo globalizado passou a ser o foco da
proposta de “igualdade” entre as nações. Entretanto, houve um avanço do domínio cultural e
utilização instrumental das ciências por meio de cursos de curta duração; ensino à distância;
política de financiamento estudantil privado etc. Adiante, o neoliberalismo, fortalece a ideia

de tecnologia socializada e promove o aceleramento das ferramentas online no que se refere a
“aprendizagem digital” em “todos” os lugares e para “todas” civilizações. Assim, “chegamos
ao ponto em que a existência lado a lado - bem como a coexistência competitiva - das
potências imperialistas) á não pôde mais ser tolerada, apesar de tudo o que se diz a respeito do
„mundo policêntrico‟.” (MEZÁROS, 2003).
Nesse sentido, professores que são/estão ausentes das discussões políticas e que tenham
negado as ciências históricas, estão sujeitos a desenvolver uma pedagogia tradicional acrítica
e reprodutivista. Somente superando esse tipo de atitudes, poderemos refletir a educação com
qualidade crítica e participativa. Conforme nos alerta, Vitor Henrique Paro:

“... o professor precisa querer ensinar para conseguir fazê-lo. Sua condição de
educador, envolvido portanto na construção de personalidades humano-históricas,
não permite que tenha uma atitude exterior ao processo ensino-aprendizagem, como
mero „repetidor‟ de „conteúdos‟ a seus alunos. Mais do que sujeito, ele tem a função
de propiciar condições para que os educandos se façam sujeitos. [...] Não basta
gostar do trabalho que exerce, é preciso ter consciência política de sua função e do
que ela representa na construção de seres democráticos para uma sociedade
democrática. Ciente dessa condição especial dos trabalhadores em educação, toda
política educacional deve ser orientada para oferecer as condições tanto materiais
(salário compatível, carreira, assistência profissional etc.) quanto didáticas
(organização e funcionamento da unidade escolar) que não só permitam mas
também induzam os professores a realizar uma educação de boa qualidade.” 20
(PARO, 2008. p. 31-2).

Considerando a prática pedagógica como ferramenta de transformação da sociedade, é
fundamental que professoras e professores estejam atentos ao modelo político-econômico de
sociedade que estão inseridos, para que, sob análise deste, elabore sua práxis educativa na
intencionalidade de contribuir com o desenvolvimento dos sujeitos atuantes nas discussões
políticas, econômicas e sócio histórica da onde vivem.
Para ressaltar, há anos o Brasil transitou por diferentes fases de exploração de mão-deobra e ação antidemocrática, sobretudo na época da colonização europeia e no império
brasileiro (1500-1889). Com advento da Primeira República (1889-1930) há um avanço do
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positivismo nos currículos existentes na época, o qual, foram reforçados com o governo de
Getúlio Vargas, a partir do golpe, mais conhecido como a Revolução de 30.
A Era Vargas (1930-1945) oscilou entre o populismo e o conservadorismo militar,
através

dessa

conjectura

foi

planejado

investimentos

na

educação

de

cunho

tradicional/tecnicista, principalmente para atender a demanda de mão-de-obra das indústrias
de bases que estava cada vez mais se desenvolvendo naquela época. Vejamos algumas
criações do período mencionado:

“Durante o Estado Novo, aumentaram-se as verbas destinadas à Educação e houve
uma tentativa de se traçar uma política educacional de âmbito nacional. Criaram-se
órgãos como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937), o
Instituto Nacional do Cinema Educativo (1937), o Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos (1938) e o Serviço Nacional de Radiofusão Educativa (1939).Com o
desenvolvimento industrial, havia a necessidade de uma formação mínima ao
operariado, e de maneira rápida e prática. Assim foi criado o SENAI - Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - através do Decreto-Lei no 4048, de 22 de
Janeiro de 1942, com finalidade de ministrar um sistema de ensino paralelo ao
sistema oficial. O SENAI era dirigido pela Confederação Nacional das Indústrias e
mantido pelas contribuições das empresas a ela filiadas. [...] Em 1942, temos a
Reforma Capanema, de cunho nazi-facista cuja ideologia era voltada para o
patriotismo e o nacionalismo, difundindo disciplina e ordem através dos cursos de
moral e civismo e de educação militar para os alunos do sexo masculino nas escolas
secundárias. O ensino secundário passou a ser ministrado em dois ciclos de quatro e
três anos. Os primeiros quatro anos correspondiam ao curso ginasial e os três
últimos ao curso colegial, que apresentava duas opções: o clássico e o científico. O
ensino continuou a ter caráter humanístico, enciclopédico e aristocrático, e os cursos
clássico e científico não apresentavam diferenças substanciais, a ponto de serem
considerados opções diferentes. Havia ainda o ensino industrial e o comercial.” 21
(RIBEIRO, 1993. p. 23).

Conseguinte, houve a derrubada de Getúlio Vargas (1945) e é eleito Eurico Gaspar
Dutra como presidente da república. A partir daí, surge “... o SENAC – Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – criado pelo decreto-lei nº 3621, de 10 de Janeiro de 1946, de
estrutura semelhante ao SENAI. [...] Pelo decreto-lei nº 1 8622, também de 10 de Janeiro de
1946, as empresas comerciais ficavam obrigadas a empregar menores e matriculá-los nas
escolas de aprendizagem do SENAC.” (RIBEIRO, 1993). Essa dinâmica de formação de mão21

RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. História da educação escolar no Brasil: notas para uma reflexão.
Paidéia, Ribeirão Preto-SP, nº 4, fev/jul. 1993. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/paideia/n4/03.pdf
(Acesso: Julho/2019).

de-obra para o mercado era criticada por alguns teóricos pragmáticos-liberais e católicos da
época, porém somente “em 1961 é aprovada a Lei 4024 da Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, ambas as tendências são beneficiadas pelo seu conteúdo, que atende às
reivindicações feitas tanto pelos católicos quanto pelos liberais.” (RIBEIRO, 1993).
Sob essas circunstâncias, a República Populista (1945-1964) era bastante frágil, logo
já estava sendo articulado o próximo golpe que resultou na Ditatura Militar (1964-1984). Esse
último, se arregimentou com apoio da política norte-americana da época, a qual instituiu a
repressão aos professores, jornalistas, artistas e a sociedade como um todo. Durante todo esse
tempo de ação antidemocrática, a educação de qualidade foi censurada e seus reflexos
perduraram por muitos anos no país. Haja visto, pessoas no ano 2019, reivindicando o retorno
desses mecanismos militares de extremo conservadorismo de direita na atualidade em que
vivem.
1.2 Educação política e social
Sobre essa ótica, no livro Educação para liberdade, Paulo Freire, reforça a
importância em desenvolver a pedagogia crítica e autônoma, baseada sempre na luta pela
democracia e equidade social, segundo o pensador:

“Não há nada que mais contradiga e comprometa a emersão popular do que uma
educação que não jogue o educando às experiências do debate e da análise dos
problemas e que não lhe propicie condições de verdadeira participação. Vale dizer,
uma educação que longe de se identificar com o novo clima para ajudar o esforço de
democratização, intensifique a nossa inexperiência democrática, alimentando-a.” 22
(FREIRE, 1987, p. 93).

Essa percepção é uma condição que precisa estar esclarecida em nossa sociedade, pois
o marco da Constituição Federal de 1988, nos proporcionou apontar para novos passos frente
o monopólio educacional da Companhia Jesuítica (1549-1759); os retrocessos do Subsídio
literário; a Política de Subvinculação (1934) e o Regime Ditatorial (1964-1984).
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É importante considerar que a Constituição Federal 1988, é o documento oficial que
propõe direitos e deveres aos cidadãos, dentre esses, o que tange a formação básica no país,
mas essa garantia nem sempre é assegurada na prática, logo, faz-se necessário emendas,
planos anuais, normas, novas leis, microssistemas, “brechas” etc. Considera-se, ainda, os
avanços na legislação, bem como, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9391/96) e
as Leis (10639/2003 e 11645/08) que tange sobre a obrigatoriedade do ensino e no currículo a
“História e Cultura Afro-brasileira e indígenas”.
As discussões acerca da educação e o regime de federalismo, colaboração e
cooperação do Brasil, perpassa por uma série de ambivalência, desde da Constituição de
1988, conforme as bases políticas constituídas ao longo dos anos 90 e 2000. Isso quer dizer
que “... nos remete à forma de organização territorial, ao modelo de desenvolvimento e
planejamento do Estado brasileiro e aos limites estruturais à sua efetivação.” (DOURADO,
2013). Considera-se, ainda, as Emendas Constitucionais, o Pacto Federativo e outros. O
gerencialismo e as políticas públicas educacionais, desde a última reforma administrativa do
Estado, trouxe a proposta de mercado e accountability para todo país, ou seja, as ferramentas
utilizadas pelo governo são condicionadas ao projeto capitalista, mais precisamente, ao
neoliberalismo. Para melhor compreender a política neoliberal,
“... (às vezes denominada neotaylorismo) é um pragmatismo racional de meio-fim
que privilegia a eficiência e a produtividade e que favorece relações transacionais de
intercâmbio e contratação. [...] na década de 1990 como novo gerencialismo, Clarke;
Newman, 1993; Pollitt, 1993) é mais centrada nas pessoas e orientada para
qualidade e excelência; [...] A maioria das organizações, é claro, combina elementos
de ambas.”23 (HARVEY, 2014).

As privatizações na educação, vão sendo incorporadas, paulatinamente, onde a
terceirização dos serviços técnicos e apoio é a ferramenta primeira desse sistema, denominado
público-privado que tem gerado uma série de problemas na formação humana, inclusive, na
supressão de direitos sociais e políticos, conquistados ao longo dos anos na sociedade
brasileira. É importante frisar que, “... Apesar de tardia a liberação econômica e financeira nos
anos 1990, o Brasil se tornou um dos destinos preferenciais do capital internacional, cuja
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entrada no após Plano Real passou a ser concentrada cada vez mais no setor de serviços.”
(GALZERANO; MINTO; 2018).
Nesse sentido, o protagonismo dos professores é alvo eminente para realização dessa
nova reforma estatal na educação. A desvalorização da carreira; o monitoramento e controle
por aplicação de currículo único (BNCC – Base Nacional Comum Curricular); a retirada da
obrigatoriedade de disciplinas das ciências humanas da base; a subtração de direitos e planos
de carreiras são decorrentes desse gerencialismo desenfreado e legitimado pelo governo atual.
Dessa maneira, as implicações para a formação humana e a constituição do psiquismo
humano, dentro da perspectiva de negação de direitos sociais, é alarmante na sociedade
brasileira. Cabe dizer que, as condições de acesso à escola pública; a formação de professores;
a produção de materiais didáticos eficientes, dentre outros serão traduzidos, em mercadoria, a
qual quem detém o poder econômico a possuirá. Com essa realidade, preexistente, é
importante que haja um engajamento entre professores e comunidade escolar na luta para
assegurar direitos, conforme (CURY, 2002):
“... o direito à educação escolar e a democracia terá a legislação como um de seus
suportes e invocará o Estado como provedor desse bem, seja para garantir a
igualdade de oportunidades, seja para, uma vez mantido esse objetivo, intervir no
domínio das desigualdades, que nascem do conflito da distribuição capitalista da
riqueza, e progressivamente reduzir as desigualdades.” 24 (CURY, 2018).

É fato que as políticas de financiamento e legislação no Brasil, necessitam avançar
para que realmente consolide o progresso educacional público e gratuito. Entretanto esse
processo precisa acontecer por via republicana, através da participação democrática dos
sujeitos que compõem a classe de profissionais da educação. Embora estejamos em
desvantagem frente a classe dominante, é através do embate que outros desdobramentos
incide a legitimação de uma nova ideia.
Da mesma forma que os profissionais, os estudantes também precisam estar engajados
na criação da educação pública e de qualidade. Dialeticamente, ocupar os espaços e
desenvolvê-lo. “Um indivíduo não nasce membro de uma sociedade, torna-se membro,
24
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impelido pela dialética do social.[...] Assim, para se autodeterminar, o sujeito precisa
apropriar-se do processo de construção de sua identidade.” (FRANCO, 2008).

1.3 Desenvolver sujeitos pensantes
Envolver diferentes pessoas nesse movimento social que promova a emancipação dos
sujeitos requer ações bem elaborados e objetivos esclarecidos. Com vistas a essa contribuição,
alguns projetos vêm acontecendo no Brasil, vejamos:

“Conforme a Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010, integram o Programa
Senado Jovem Brasileiro: a – o Concurso de Redação do Senado Federal; e b- o
Projeto Jovem Senador. Em 2019, são promovidas a 12ª edição do Concurso de
Redação e a 9ª edição do Projeto Jovem Senador. O nome-síntese Jovem Senador é
utilizado para refletir-se ao conjunto das atividades do programa. Os alunos autores
das redações classificadas em primeiro lugar em cada um dos estados e no Distrito
Federal no concurso nacional de redação são selecionados para tomarem posse e
atuarem como jovens senadores, durante uma semana, em Brasília, representando a
respectiva unidade da Federação. A participação na etapa presencial é obrigatória
para que o aluno, seu professor e sua escola sejam considerados vencedores do
25
Jovem Senador 2019.”

Através, dos projetos supracitados, anteriormente, pode-se reconhecer a possibilidade
em desenvolver uma pedagogia crítica, tendo como foco a teoria e prática. Isso requer uma
práxis bem elaborada que se inicia na escola na relação de professores-alunos; ensinoaprendizagem; experiência-cultural. Obviamente, que para ampliar os horizontes dos
estudantes, há de se manter a devida atenção no desenvolvimento do conhecimento dos
sujeitos, visto que a ideia não é simplesmente a formação de militantes políticos/partidários,
conforme reflete, Henry Giroux:

“... a fronteira entre a democracia e o mero espontaneísmo pode ser muito incerta e
mal percebida, se não se atenta para a condição política da educação, considerando a
diferença entre uma conduta que dá voz aos educandos, como estratégia para que
eles aprendam a tomar decisões e se fazerem autônomos, e um procedimento de
25
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simples fuga da responsabilidade educativa e negligência para com a formação das
crianças e jovens.”26 (GIROUX, 1986. p. 68).

No âmbito regional, mais especificamente em Rondonópolis-MT, é possível pontuar o
projeto Vereador Mirim da Câmara Municipal de Rondonópolis – Resolução Nº 561/2018,
onde destaca-se os seguintes artigos:

“Art.3º O processo de eleição para escolha dos Vereadores Mirins será orientada e
dirigida pelo Poder Legislativo Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso,
em conjunto com as escolas e atenderá às seguintes observações: a) Os alunos
interessados em concorrer a uma vaga na Câmara Municipal Mirim, que tenham até
15 anos de idade completos e estejam cursando da 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, inscrever-se-ão nas suas respectivas escolas e farão sua campanha
eleitoral junto aos eleitores estudantes de sua unidade escolar. [...] Art. 20 Aos
Vereadores Mirins competem os seguintes direitos: I- Participar de todas as
discussões e deliberações do Plenário; II- Votar e ser votado nas eleições da Mesa
Diretora Mirim na forma Regimental; III- Apresentar proposições que visem o
interesse coletivo.”27

Nos artigos mencionados, é possível repensar uma práxis pedagógica nas escolas de
Rondonópolis-MT que venham desencadear, junto a câmara municipal instrumentos que
atendam às necessidades da comunidade escolar, bem como, a efetiva participação de
estudantes na esfera política, uma contribuição a formação de sua cidadania e saberes.
Por último, a educação tem enfrentado muitos desafios no âmbito nacional e regional.
No estado mato-grossense, as prioridades continua sendo o agronegócio e suas
movimentações. Assim, produzir pesquisa, voltada para Educação pública gratuita e de
qualidade, também é uma forma de resistir, junto aos profissionais da educação, estudantes e
sociedade. Essa breve discussão teórica, pretende contribuir com a formação de uma
pedagogia crítica, considerando a participação política, diversidade cultural e historicidade em
que estamos inseridos.
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Resumo:
Em Mato Grosso, nos primeiros anos da República, poucas eram as escolas existentes para a escolarização das
mulheres. A educação feminina, quando havia, ocorria com uma finalidade específica e diferenciada de uma
escola para o sexo masculino. Com isso, a escolarização do povo no Brasil ocorria em espaços e com conteúdo
diversificados para homens e mulheres. Com base nessa constatação, objetivamos analisar educação feminina
com foco na inserção das mulheres nos espaços escolares do Estado de Mato Grosso, no início do período
republicano. No período histórico demarcado pela pesquisa, temos como fontes os regulamentos baixados pelos
Presidentes no período e os relatórios emitidos pela Diretoria de Instrução de Mato Grosso. As reformas
educacionais e políticas Mato-grossenses, no período analisado, voltadas à escolarização das mulheres,
delegavam às mulheres determinadas atitudes e ações que perpassavam os espaços educativos de formação
feminina. A inserção das mulheres nos espaços escolares e do trabalho representava uma condição de acesso à
dignidade, reconhecimento pessoal e profissional, pois, propiciaria às mulheres os meios de subsistência e
contribuiria para a inserção e emancipação das mulheres nos espaços públicos, mesmo que este espaço tivesse a
configuração da extensão do lar e que a maioria dos cargos fossem exercidos pelos homens.
Palavras-chave: Educação feminina. Escolarização das mulheres. Instrução Pública feminina.

1 Introdução

Neste trabalho, almejamos investigar sobre a inserção das mulheres nos espaços
escolares no estado de Mato Grosso no início da República. Abordamos a Educação Feminina
mato-grossense, uma vez que esta análise compõe parte da dissertação de Mestrado, encerrada
em 2018, que trouxe como temática a Educação Feminina mato-grossense nos primeiros anos
da República, 1889 a 1910, período onde se deram as principais reformas da Instrução Pública
educacional do país.
Em 1889 se estabeleceu no Brasil o início da República. Foi um fato histórico que
trouxe mudanças no país, tanto no âmbito econômico, político e social. A República tinha
como alicerce a educação direcionada para inclusão de todos, uma educação voltada para o
povo, base para o progresso e desenvolvimento do país. As reformas educacionais que foram
estabelecidas no início da República sempre estiveram vinculadas aos interesses políticos e
ideológicos que imperavam no Brasil no período. Portanto, incumbia-se aos governantes a
elaboração de novas propostas educativas que se diferenciassem das que foram implantadas
no Império.

A educação das mulheres no Brasil no fim do Império e no princípio da República
encontrava-se sob um viés de abandono. Escolas femininas eram quase inexistentes. A
educação feminina, quando havia, ocorria com uma finalidade específica e diferenciada de
uma escola para o sexo masculino. Com isso a escolarização do povo no Brasil ocorria em
espaços e com conteúdo diversificados para homens e mulheres.
Nesse contexto, a inserção das mulheres nos espaços escolares e do trabalho
representava uma condição de acesso à dignidade, reconhecimento pessoal e profissional,
pois, propiciaria às mulheres os meios de subsistência e contribuiria para a inserção e
emancipação das mulheres nos espaços públicos, mesmo que este espaço tivesse a
configuração da extensão do lar e que a maioria dos cargos fossem exercidos pelos homens.

2 A Escolarização das mulheres mato-grossenses

A Constituição da República de 1891, no artigo 35º, nos itens 3º e 4º, constituiu a
descentralização do ensino no Brasil, logo nos primeiros anos da República. O ensino
secundário e superior seria criado, organizado e provido pela União nos Estados e no Distrito
Federal, enquanto prover e legislar o ensino primário era de competência dos estados.
(BRASIL, 1891).
Maria Benicio Rodrigues (2009, p. 18) relatou que a educação seria "entendida como
um instrumento eficiente de desenvolvimento intelectual e moral do povo", desempenharia
um papel primordial com forte atuação na cultura, na formação da sociedade e no
desenvolvimento da nação, considerada a base do progresso do povo brasileiro.
Nesse contexto, a inserção das mulheres nos espaços escolares representava uma
condição de acesso à dignidade, reconhecimento pessoal e profissional, pois, propiciaria às
mulheres os meios de subsistência, livrando-as de uma "dependência humilhante para elas",
"nefasta para os homens", e contribuiria para o "amadurecimento da personalidade feminina,
ajudando a "disciplinar a vontade e educar o pensamento". A escolarização oportunizou às
mulheres uma posição de divergência e de "luta" frente a uma sociedade historicamente
masculinizada, ou seja, a educação foi "essencial para a emancipação das mulheres".
(SOIHET, 2013, p. 220-221).
O Regulamento do Ensino Primário da Província de Mato Grosso de 1889 formulado
por Souza Bandeira, na reforma da instrução primária propôs que as escolas continuassem

públicas, gratuitas e com ensino obrigatório, muito embora não tenha previsto como poderia
atender a todas as crianças. Em todas as localidades, fossem vilas, povoados ou cidades teriam
escolas conforme a necessidade para inclusão de todas as crianças, "haverá para cada sexo
tantas quantas forem necessárias". Para cada escola masculina deveria ter também uma escola
feminina. (LEITE, 1971, p. 80).
Uma das mudanças na Instrução Pública promovida por Souza Bandeira em 1889 foi a
de confiar às mulheres a regência das escolas primárias ao estipular que as mulheres deveriam
ser selecionadas para a regência das escolas femininas e masculinas. (MATO GROSSO, 1889,
p. 1). No mesmo Regulamento foi instituído o Externato do Sexo Feminino junto com o Liceu
Cuiabano que seria a instituição exclusiva e responsável pela formação, preparação e
qualificação de professoras para a regência das escolas primárias.
Humberto Marcílio (1963), descreveu o discurso de Antônio Herculano de Souza
Bandeira sobre a implantação do Externato do Sexo Feminino.
De modo modesto e despretensioso, com organização acomodada aos recursos
financeiros da Provincia, pretendi fundar uma escola especial, onde as jovens matogrossenses, possam ampliar a esfera dos seus conhecimentos, com as lições dos
melhores mestres da Provincia e ao mesmo passo se habilitarem para o magistério
das escolas públicas. Está lançado o primeiro fundamento de uma instituição que
prestará relevantíssimos serviços se na difícil jornada as urzes do caminho não
amendrontarem os iniciadores e não amortecerem-lhes o zelo. Confio na dedicação
do pessoal escolhido, e dele espero que se revelará digno da sua honrosa
incumbência. Resta-nos fazer votos para os espíritos patrióticos tomem sob sua
proteção o utilíssimo instituto. (MARCÍLIO, 1963, p. 102-103).

Para Humberto Marcílio (1963), a criação do Externato do Sexo Feminino era um
estímulo para que a mulher exercesse a profissão de professora, uma vez que os baixos
salários não era motivação para os professores homens permanecerem na profissão, ao
contrário da mulher que tinha aptidão natural para o oficio.
Com mais professoras sendo formadas, o espaço do ensino primário seria ocupado
majoritariamente por professoras normalistas mulheres. Marcílio (1963) ainda descreveu que
no Externato Feminino os "dotes" naturais da mulher para o magistério seriam ressaltados,
pois a mulher seria a pessoa ideal para desempenhar a "penosa" profissão de professora. A
escola primária, portanto, deveria ser a continuidade da família, bem como, do lar doméstico.

Com a mulher no desempenho das funções do magistério da educação primária, teve a
oportunidade de conquista do espaço público, mesmo que este lugar tivesse a configuração da
extensão do lar e que a maioria dos cargos fossem exercidos pelos homens.
Louro (1987) ressaltou essas transformações da sociedade brasileira em relação as
práticas educativas bem como as oportunidades de acesso das mulheres ao trabalho nas
escolas, mas que essas transformações não aconteceram "numa escalada ascensional", pelo
contrário, é marcada por avanços e retrocessos. As escolas como foram concebidas reforçara a
divisão de papéis conforme a imposição histórica da sociedade.
A atuação no magistério foi o caminho encontrado pelas mulheres para a inserção nos
espaços públicos de trabalho. Aos poucos as mulheres "rasgam o véu" e adentraram os
espaços das instituições escolares, seja ela como aluna ou como professora, regente de classe,
responsável pelas primeiras letras dos meninos e meninas confiados a ela.
O destino das mulheres ainda é, sem dúvida, a maternidade e o lar; a esfera de
atuação feminina é a doméstica. Mas começa-se a admitir mais amplamente a
atividade profissional fora do lar para as que "precisavam" trabalhar e nesta
atividade ganha realce o magistério primário. (LOURO, 1987, p, 15).

Em Mato Grosso, no ano de 1889 funcionaram 32 escolas públicas, 12 escolas para o
sexo feminino, inclusive as destinadas ao ensino misto. O programa de disciplinas eram:
Leitura, Escrita, Catecismo da Doutrina Cristã, Gramática portuguesa e composição,
Elementos de Aritmética, compreendendo a sistema legal de pesos e medidas, Noções gerais
de geografia, com maior desenvolvimento a respeito do Brasil, Noções de história do Brasil e
Trabalhos de agulha e de prendas domésticas nas escolas do sexo feminino. (MATO
GROSSO, 1889).
Percebemos que eram poucas as escolas femininas e que no programa de disciplinas se
incluíam conteúdo específicos para as escolas do sexo feminino.
No Regulamento da Instrução Pública de 1891, que promoveu nova reforma do ensino
primário, promulgada pelo presidente do Estado de Mato Grosso Manoel José Murtinho, não
trouxe nenhuma mudança quanto ao programa para as escolas primárias femininas que
continuaram incluindo entre as disciplinas os afazeres manuais ou “trabalhos de agulhas e de
prendas domésticas, nas escolas do sexo feminino”. (MATO GROSSO, 1891, p, 7).
As escolas femininas destinadas a educação de meninas tinham suas características
específicas desde as disciplinas que lhes eram ministradas até nos espaços que frequentavam.

Moças e meninas eram educadas na modalidade de "como ser e agir". A elas era imposto um
modo de vida "em sua materialidade, um sistema de valores, como ordem, disciplina e
vigilância". (LOURO, 2015, p. 455).
A Reforma de Souza Bandeira trouxe inovação para o ensino primário da Província em
1889. Também o Regulamento da Instrução Pública de 1891 do Presidente Manoel José
Murtinho, pois ambos estabeleciam uma educação para as mulheres um pouco mais ampliada,
mais mantinham um estreito controle sobre o ensino a ser oferecido, relacionado aos afazeres
domésticos, como costurar e bordar, trabalhos de agulhas e de prendas domésticas. As
mulheres poderiam frequentar a escola, mas sem esquecer o espaço do lar, das tarefas da casa.
Constatamos no Regulamento da Instrução Pública de 1891, que nas escolas de
educação feminina vigoravam a separação dos sexos e a aplicação de disciplinas especificas.
Vemos uma aproximação dos sexos com as escolas mistas, mas no Estado mato-grossense as
meninas e meninos nas escolas mistas eram separados por período, segregado pelo espaço e
tempo.
Artigo 35º – Em todas as escolas primárias os exercícios diários se verificarão em
duas sessões: uma das 7 às 10 horas da manhã, e outra de 1 às 4 horas da tarde. §
Único: Nas escolas mistas a sessão da manhã será destinada às meninas, e a da tarde
aos alunos do sexo masculino. (MATO GROSSO, 1891, p. 7).

A distribuição dos alunos por sexo nas escolas primárias comprova a diferenciação de
ensinamentos que eram ofertadas às meninas, uma vez que o conteúdo era diferenciado e
incluía temas que as levassem a ser educadas para a atuação na esfera doméstica.
Meninas e moças poderiam frequentar "escolas de primeiras letras, as pedagogias, em
classes separadas dos meninos e lecionadas por professoras mulheres "as quais deveriam ser
comprovadamente honestas e dignas". (LOURO, 1987, 25).
No Decreto no 68 de 20 de junho de 1896, que regulamentou a Instrução Primária, nas
modalidades elementares e complementares, continuou mantendo a separação de meninos e
meninas. As escolas eram para ambos os sexos, mas destacou que as escolas elementares
femininas seriam prioritariamente regidas por professoras, por senhoras honestas e de boa
índole, pois seriam responsáveis pela educação vinculada à modernização da sociedade e a
construção da cidadania dos jovens. (LOURO, 1987).

3 Para os homens o ensino das ciências e para as mulheres os afazeres do lar

A educação para homens e mulheres ocorria de forma diferenciada. Para os homens era
ensinado as ciências, a Geometria e para as mulheres, o ensino dos afazeres do lar,
perpetuando o que tradicionalmente era imposto pela sociedade paternalista conservadora.
Lembramos com Guacira Lopes Louro (1987), que a educação da mulher “envolvia
doutrinação da mulher sobre seu lugar na sociedade; ou seja, algumas informações lhe eram
permitidas, é claro, mas envolvidas pelas funções e papéis a ela recomendados”. Portanto, a
educação feminina estava voltada para o educar, complementar ao homem, devendo ser
educada para a missão maternal da mulher, seria responsável pela formação dos futuros
homens. “A finalidade da educação da mulher não estava, portanto, nela mesma, mas fora
dela, na sua extensão, que são seus filhos”. (LOURO, 1987, p. 26).
As concepções da educação feminina eram permeadas por elementos que perpetuavam
as diferenças e divisões de relações entre o masculino e o feminino que eram reafirmados pela
sociedade da época.
A mulher deveria receber uma educação moral, ou uma formação de boa índole, formar
uma boa administradora do lar, assim se faria uma nação forte, como nas palavras de José
Veríssimo (1985, p. 125): “queremos melhorar, favorecendo intencionalmente a evolução
brasileira, de modo a dar um dia ao nosso País uma posição proeminente no mundo, cumprenos começar por melhorar o principal órgão de educação de uma sociedade, que é,
evidentemente, a mulher”.
Havia, portanto, uma intencionalidade na educação da mulher para o desenvolvimento
do estado brasileiro e Mato Grosso compunha o processo. Às mulheres no ensino básico
como aluna e a formação como professora com diretrizes específicas e campo de atuação
profissional determinado. No processo educativo cabia um "mestre exemplar", responsável
pela conduta de cada criança, para que as condutas ensinadas e aprendidas no espaço escolar
pudessem perpassar os espaços extraescolares. (LOURO, 2014).
As meninas que frequentavam as escolas femininas, passavam um longo tempo, como
evidenciado por Louro (2014, p. 66), dedicando-se "intensas e repetidas horas ao treino das
habilidades manuais de suas alunas produzindo jovens "prendadas", capazes dos mais
delicados e complexos trabalhos de agulha ou de pintura”. Poucas eram as mulheres que
ascendiam para outros espaços, como o ensino secundário e o ensino superior.

Mato Grosso, como outros estados brasileiros, passava por momentos de transformação
da educação, estabelecendo nova configuração na Instrução Pública para a formação de
mulheres. Mas pouco efetivamente se fez no período em estudo para a educação das
mulheres, e quando se fez, pregava-se uma educação e submissão feminina aos preceitos
patriarcalistas, subestimando a inteligência feminina e quase sempre condicionando o ensino e
a aprendizagem das mulheres a uma forte vinculação com a responsabilidade pela família e
pelo ambiente doméstico, afinal cabia a elas educar a infância.

4 Mulheres na regência de classes do ensino primário

O Regulamento da Instrução Pública de 1889 determinava que as mulheres seriam
responsáveis pela regência das escolas de 2ª e 3ª classe do sexo masculino, assim como as
escolas de 1ª classe , como citado no Artigo 3° do regulamento: "para a regência de 2ª e 3ª
classe do sexo masculinos, serão preferidas as senhoras; a ellas, porém, será exclusivamente
confiada as regências das escolas de 1ª classe, salvo impossibilidade absoluta". (MATO
GROSSO, 1889, p. 1).
Marcílio (1963) relatou que no discurso de abertura da sessão solene do Externato
Feminino, o Presidente da Província Souza Bandeira destacou que seria um prejuízo para a
educação excluir do ensino normal quem poderia melhor exercer a tarefa do ensino primário,
além de ser incoerente deixar o homem desempenhar o papel que a mulher faria muito
melhor, isto é, a mulher " melhor e mais vantajosamente pode desempenhar a árdua profissão
de mestre". (MARCÍLIO, 1963, p. 102).
O Decreto no 10 de 7 de novembro de 1891 determinara que a regência das escolas de
2ª e 3ª classes do sexo masculino, na capital e nas localidades que houvessem constituídas
suas comarcas, deveriam ser atribuídas às mulheres em igualdade de condições aos homens.
Nas escolas de 1ª classe, seriam admitidas crianças de ambos os sexos, sob a regência, de
preferência, de uma professora." (MATO GROSSO, 1891).
A partir dos relatórios da Instrução Pública elaborados entre os anos de 1889 a 1910,
pelos diretores da Instrução Pública do Estado de Mato Grosso: Alfredo José Vieira (1889),
João Pedro Gardês (1892), Joaquim Pereira Ferreira Mendes (1893, 1895), José Estêvão
Corrêa (1898), Januário da Silva Rondon (1899), Estevão Antônio Corrêa (1909), José

Estevão Corrêa (1911), foi possível identificar o número de homens e mulheres que atuaram
no magistério primário em Mato Grosso.
Porém, mesmo tendo recorrido aos arquivos do Arquivo Público de Mato Grosso, ao
acervo do Instituto Memória do Poder Legislativo de Mato Grosso e do Center for Research
Libraries, não conseguimos encontrar dados referentes aos anos de 1891,1902, 1904, 1907 e
1908.
Quadro 1: Professores e Professoras do Ensino Primário mato-grossense.
Ano

Homens

Mulheres

1889

17

15

1892

18

23

1893

18

21

1895

19

23

1898

24

18

1899

27

21

1909

37

33

1910

48

28

208

182

Total
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Entre os anos de 1889 a 1909, constatamos que homens e mulheres atuavam no
exercício do magistério do ensino primário. Podemos constatar que apenas no ano de 1910
houve um aumento significativo de homens no magistério, o que nos parece justificado
devido ao maior número de escolas masculinas existentes e talvez pelo início das aulas nos
grupos escolares em Mato Grosso.
No Relatório elaborado por Vieira (1889) identificamos que o número de docentes
totalizou: 17 professores e 15 professoras. No relatório de Gardés de 1892,

eram 18

professores e 23 professoras em atuação, o que nos permite inferir que a partir da reforma
realizada por Souza Bandeira (1889) as mulheres foram, em sua maioria, responsáveis pela
regência de classe do ensino primário das escolas masculinas e femininas, como deliberado
pelo Regulamento do Ensino Primário da Província de Matto Grosso de 1889.
Analisamos, portanto, que houve incentivo para que a regência de classes das escolas
primárias fosse conduzida por professoras e que a reforma da Instrução Pública promulgada

em 1889, segundo os ideais republicanos, ainda que minimamente, obteve resultado
satisfatório na inclusão das mulheres para a educação das crianças, uma atuação feminina
voltada para o ensino primário.
Almeida (1998, p. 23) abordou que a apesar do magistério ter as características e ter
"assumido contornos de maternidade e esculpir-se nos moldes da formação de boas donas de
casa e mães de família", foi a oportunidade que as mulheres tiveram para entrar na profissão,
e mesmo que, ainda não fosse uma "concessão masculina, nem se veiculou sem estar
impregnado de preconceitos ligados ao sexo", foi uma importante chance das mulheres
ocuparem outro espaço além daquele que lhes era determinado pela "sociedade masculina e
representado pela vida no lar".
Entre os anos de 1893 a 1895, as mulheres superaram os homens no exercício do
magistério, o que nos leva a afiançar que as reformas promovidas pelo Decreto no 10 de 1891,
de certa forma inspirado na Reforma Souza Bandeira, manteve o incentivo à presença das
mulheres na regência do ensino primário. Na vigência do Decreto no 10 de 1891 a
reorganização do ensino primário, secundário e do curso normal manteve os princípios de que
a mulher caberia a responsabilidade do ensino primário.
A partir de 1898 essa realidade começou a mudar e verificamos o aumento de homens
na regência do ensino primário: em 1898: 24 homens para 18 mulheres; em 1899: 27 homens
e 21 mulheres; em 1909: 37 homens e 33 mulheres; em 1910 encontramos o maior número de
homens no exercício do magistério: 48 homens e 28 mulheres. Avaliamos que uma das
justificativas para esse crescimento de professores atuando no ensino primário atendia ao que
fora estabelecido no Decreto no 68 de 1896 no artigo 9º que estabeleceu: "haverá escolas
elementares para meninos e para meninas, sendo aquelas regidas por professores e estas por
professoras". (MATO GROSSO, 1896, p. 2). A Professora continuaria na regência das classes
do ensino primário nas escolas femininas. As escolas masculinas, existentes em maior
número, seriam regidas exclusivamente por professores.
Confirmamos que mesmo os regulamentos determinando que a regência das salas de
aulas deveria ser exercida por mulheres, apuramos que as salas de aula continuaram a ser
regidas em maior número por professores homens.
Aos homens também eram atribuídos os cargos de inspeção e direção, afinal prevalecia
a visão de que as mulheres eram inaptas para exercerem a profissão de professoras ou gestoras
da educação no estado mato-grossense, como podemos comprovar na mensagem presidencial

que Manoel José Murtinho enviou para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
emitida em 13 de maio de 1895, na qual enfatizou seu descrédito da regulamentação da
Instrução Pública a respeito da regência de salas de aula por professoras.
Permitir-me-eis, entretanto, plano de reformas a executar-se deve figurar uma
medida que parece reclamada por diuturna observação, e talvez obedeça a influência
do nosso meio social; é a de exigir que as escolas de instrucção primária para o sexo
masculino sejam exclusivamente regidas por professores, visto como as senhoras,
por falta do preciso preparo entre nós, bem como da indispensável energia para lidar
com meninos, não têm provado bem na regência de taes cadeiras, dando lugar a que
escolas publicas de semelhante classe sejam poucos frequentadas, procurando os
meninos de preferencia as escolas particulares, com grave descredito do ensino
oficial. (MURTINHO, 1895, p. 10).

Murtinho (1895), justificou que os homens, mais capacitados ao ensino do que as
mulheres, declinavam do ensino primário, devido à "minguada" remuneração que recebiam.
Desse modo, era inaceitável que homens habilitados procurassem o magistério público
primário como profissão e "por isso que quase todos os candidatos às escolas públicas são
senhoras, as quais pelas condições próprias do seu sexo, podem viver com menores
vencimentos". (MURTINHO, 1895, p. 11).
Constatamos, assim, que embora as reformas instituídas a partir do Regulamento de
1889 fossem na direção de mudanças na Instrução Pública mato-grossense para o ingresso de
mais mulheres na profissão do magistério a situação pouco se alterara ao longo dos anos. Mas
vemos um salto significativo em 1910: o número de professores superava em mais de 50% o
número de mulheres na regência do ensino primário.
No ano de 1896, conforme mencionado o relatório da Instrução Pública apresentado no
ano de 1897 pelo Diretor José Estevão Corrêa, consta que foram aprovados 27 alunos, destes
5 eram mulheres. O parco desempenho desses alunos foi creditado ao fato das mulheres
exercerem a regência das escolas primárias sem o devido preparo para exercer o ensino
primário que foi regulamentado pelos Decretos dos anos de 1891 e 1896.
Costa (1897, 21), em mensagem presidencial, expôs que era grave problema a regência
das escolas primárias sob a responsabilidade das mulheres. Pelo fato de se confiar a elas o
ensino primário, a admissão e as indulgências nos concursos nem sempre proviam
"professoras idôneas". Para além disso, como as escolas não tinham sido classificadas em
relação ao nível e modalidade de ensino que ofertavam, o atendimento e a diversidade de
alunos com idades diferentes dificultava um ensino de qualidade. Era necessário fazer a

reforma e "remediar esses inconvenientes", e, portanto, um “novo projeto de reforma do
ensino primário, bem como do secundário seria necessário".
Pedro Leite Osório (1907, p. 18) mais tarde, também mencionaria em sua mensagem
presidencial, que a "experiência tem mostrado a necessidade de se acabar com a praxe de
serem as escolas do sexo masculino regidas por senhoras, em vez de sê-lo por homens",
considerando que os homens são mais capazes do que as mulheres para manter a disciplina
em sala de aula, visto que, as mulheres por "diversas causas naturais" não exercem as funções
de mestre com a mesma "assiduidade e dedicação" do homem, ainda mais se tiver que
cumprir com a responsabilidade de manter um casamento.
Pedro Leite Osório (1907), tal como Antônio Correa da Costa (1896), responsabilizaram
as mulheres pela falta de ordem e disciplina nas escolas e a necessidade de mudança no
regulamento para acabar com esta prática.
Desse modo, podemos afiançar que Osório (1907) não admitia que o trabalho da mulher
como professora pudesse ser eficiente. Defendemos o pensamento de que, para ele, o fim
último da educação seria preparar a mulher para atuar no espaço doméstico e incumbir-se do
cuidado com o marido e os filhos. A mulher educada dentro das aspirações masculinas seria
uma companhia mais agradável para o homem que transitava regularmente no espaço urbano,
como já dito por Almeida (1998).
A escola tratou de formar os homens para o governo e a manutenção da ordem. As
funções das mulheres seriam o cuidado com o lar e nos espaços públicos, quando muito a
atuação no magistério ou outras atividades que as levassem a criar “bem” suas filhas e filhos,
de modo a formar meninas e meninos para serem boas/bons cidadãs/cidadãos. Cumprindo
suas “obrigações naturais” a mulher conseguiu atuar em papel de destaque na vida social.

5 Considerações

A inserção das mulheres nos espaços escolares mato-grossenses se estabeleceu de forma
diferenciada e específica da escolarização masculina. A escolarização das mulheres ocorria
em espaço e com conteúdo diferenciado para homens e mulheres.
A educação das mulheres no fim do Império e no princípio da República encontrava-se
enfraquecida pela falta e quase que abandonada. Escolas femininas eram quase inexistentes. A
educação feminina, quando havia, ocorria com uma finalidade específica e diferenciada de

uma escola para o sexo masculino. Com isso a escolarização do povo no Brasil ocorria em
espaços e com conteúdo diversificados para homens e mulheres.
Ao frequentar o espaço escolar, as mulheres conquistaram progressivamente um pouco
mais de liberdade que possibilitou que se reconhecessem como parte da sociedade e do
processo educacional. Apesar de ser considerada como vulnerável, precisava ser educada sem
deixar os espaços de educação doméstica.
As reformas educacionais e políticas Mato-grossenses, no período analisado, voltadas à
escolarização das mulheres, delegavam às mulheres determinadas atitudes e ações que
perpassavam os espaços educativos de formação feminina. A inserção das mulheres nos
espaços escolares e do trabalho representava uma condição de acesso à dignidade,
reconhecimento pessoal e profissional, pois, propiciaria às mulheres os meios de subsistência
e contribuiria para a inserção e emancipação das mulheres nos espaços públicos, mesmo que
este espaço tivesse a configuração da extensão do lar e que a maioria dos cargos fossem
exercidos pelos homens.
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Resumo:
Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada no ano de 2016 por meio do Grupo de Pesquisa História da
Educação e Memória – GEM da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, que teve como finalidade
realizar um novo mapeamento das documentações referentes à educação mato-grossense a fim de subsidiar a
elaboração de teses, dissertações e demais produções acadêmicas. Deste modo, temos como objetivo apresentar a
materialidade das fontes referentes a história da educação no período da Era Vargas (1930-1945), tendo em vista
dar maior visibilidade às fontes concernentes à instrução pública do estado de Mato Grosso, com o intuito de
destacar as documentações sob guarda do Arquivo Público de Mato Grosso. Os procedimentos teóricometodológicos utilizados na pesquisa documental tem como referência o conceito de operação historiográfica
(CERTEAU, 2002), e os resultados apontam os acervos disponíveis e sua organização, de modo que possa
otimizar as pesquisas e, ao mesmo tempo, despertar novas possibilidades de discussões e temáticas no campo da
História da educação.
Palavras-chave: Fontes. História da educação. Estado Novo. Mato Grosso.

1 Introdução

O presente artigo é fruto de uma pesquisa desenvolvida no Arquivo Público de Mato
Grosso no ano de 2016 por um grupo de pesquisadoras do curso de mestrado e doutorado do
Programa de Pós-graduação em Educação da UFMT, com o objetivo de apresentar a
materialidade das fontes referentes a história da educação no período da Era Vargas (19301945), tendo em vista dar maior visibilidade as fontes concernentes à instrução pública do
estado de Mato Grosso, procurando destacar a documentação existente no Arquivo Público de
Mato Grosso.
Para isso recorremos ao conceito de operação historiográfica de Michel de Certeau
(2002), que permitiu realizar o exercício de localizar, manusear, selecionar, cotejar a
documentação, dialogando com os referenciais teóricos; considerando o lugar das
pesquisadoras, as fontes e as perspectivas de narrativas históricas que possibilitam um olhar
plural para a construção dos objetos de pesquisa, além de ampliar o banco de dados do grupo
de pesquisa - GEM. A reflexão segue na prerrogativa de que “o passado é, por definição, um
dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado esta em progresso, que
incessantemente se transforma e aperfeiçoa” (BLOCH, 2001, p. 75). As palavras de Marc

Bloch enfatiza o interesse de (re)construir o passado, considerando que a história não está
pronta, por isso, compreende-se que tantas histórias já foram contadas e outras ainda estão por
fazer.
Pensar no passado histórico ou na reconstrução desse passado, nos remete aos
princípios da História Cultural, ou seja, “da emergência de novos objetos no seio das questões
históricas como as formas de sociabilidade, as modalidades de funcionamento escolar, entre
outros” (CHARTIER, 1990, p.14). Com isso, percebe-se que a História Cultural ampliou as
abordagens tendo em vista novos horizontes, uma vez que deu visibilidade aos
acontecimentos e aos atores antes ignorados, e para isso, os acervos servem para fazer as
conexão ou desconexões em prol da história e da memória.
Nessa perspectiva, segundo Nora (1993, p. 13): “[...] os lugares de memória nascem
e vivem do sentimento de que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é
preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas,
porque essas operações não são naturais.” São dados que somente as fontes podem apontar,
por isso a importância de revisitar essas memórias visando a construção de novas histórias.
Entretanto, a preocupação com as fontes não pode dispensar a ideia de que “uma leitura do
passado, por mais controlada que seja pela análise dos documentos, é sempre dirigida por uma
leitura do presente” (CERTEAU, 2002, p. 34). De maneira que é o pesquisador (a) no
presente que levanta indagações referente ao passado.
Portanto, este trabalho a nosso ver, busca elucidar sobre os acervos disponíveis no
APMT, com foco no acesso e na organização das fontes para a história da educação de Mato
Grosso, de modo que foi possível desvelar um universo documental bastante variado
composto por ofícios, relatórios, atas, mensagens, abaixo-assinados, jornais, regulamentos,
atestados, entre outros, que serão aqui apresentados. Um universo que ainda precisa ser mais
explorado e que aguarda novos olhares.

2 Fontes de pesquisa: acesso, organização e as possibilidades de narrativas históricas

Os debates acerca das fontes nos faz pensar que “os historiadores da educação
dependem, nas suas investigações, não apenas das questões formuladas dentro de certas
matrizes teóricas, mas também dos materiais históricos com que podem contar” (NUNES e

CARVALHO, 2005, p. 29). Em relação ao que nos indica à definição de fonte segundo
Saviani (2004, p. 5):
As fontes estão na origem, constituem o ponto de partida, a base, o ponto de apoio
da construção historiográfica que é a reconstrução, no plano do conhecimento, do
objeto histórico estudado. Assim, as fontes históricas não são a fonte da história, ou
seja, não é delas que brota e flui a história. Elas, enquanto registros, enquanto
testemunhos dos atos históricos, são a fonte do nosso conhecimento histórico, isto é,
é delas que brota, é nelas que se apoia o conhecimento que produzimos a respeito da
história.

Sendo assim, compreende-se que as fontes são a matéria‐prima do pesquisador da
história, aquilo de que é primordial para fazer história, mas sem deixar de advertir que:
Em sua inteireza e completude, o passado nunca será plenamente conhecido e
compreendido; no limite, podemos entendê‐lo em seus fragmentos, em suas
incertezas. Por mais que o pesquisador tente se aproximar de uma verdade sobre o
passado, apostando no rigor metodológico, permanecem sempre fluidos e fugidios
os pedaços de história que se quer reconstruir (LOPES e GALVÃO, 2001, p. 77).

Dessa forma:
As fontes estão aí, disponíveis, abundantes ou parcas, eloquentes ou silenciosas,
muitas ou poucas, mas vemos, pelos trabalhos que são realizados, que existem. Mas
estão também indisponíveis porque, inicialmente, é preciso que aquele que se
propõe ao trabalho vá atrás delas e só faça isso se tiver um problema ou, no mínimo,
um tema. De saída, o que determina o que serão as fontes é exatamente isso: o
problema problematizado. (LOPES e GALVÃO, 2001, p. 78).

Ao tratar da especificidade da pesquisa com as fontes sobre a História da Educação
de Mato Grosso, é preciso dizer que desde o ano de 1993, ano de referência da fundação do
GEM, sobretudo, entre os anos de 1995 a 2003, foi realizado o levantamento da
documentação existente em vários acervos públicos e privados, e ainda, houve o exercício de
resenhar, transcrever e digitalizar os documentos do período imperial à república. Esse
trabalho foi feito sob a orientação dos professores (as) Elizabeth Madureira Siqueira e
Nicanor Palhares Sá, e executado pelos membros e bolsistas do GEM.
Na trajetória do GEM, muitos pesquisadores tem contribuido por meio das suas
produções com as análises desses documentos, e disponibilizado para o banco de dados
digital28 do referido grupo de pesquisa. Foi desta maneira, no lugar de estudantes de mestrado
e doutorado, que desenvolvemos um levantamento mais recente de todos os acervos referentes
á Instrução Pública no período da Era Vargas localizados no APMT. Esse levantamento, a
28
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priori, serviu para fundamentar os trabalhos das pesquisadoras em questão, no entanto, não
deixou de priorizar a alimentação do banco de dados do grupo.
Vale ressaltar que quando nos referimos às fontes, compreende-se que são: “[...]
produções humanas, em testemunhos que possibilitam entender o mundo e a vida dos
homens, em registros construídos por homens e mulheres em diferentes contextos históricos”
(OLIVEIRA, 2005, p.3). Diante disso, percebe-se que no âmbito da História da Educação as
fontes históricas são entendidas como todo e qualquer objeto que sinalize algum tipo de
informação acerca do passado.
Foi nesse movimento que planejamos as nossas atividades no Arquivo. Nos
propomos a realizar a pesquisa empírica no período matutino e vespertino por um período de
seis meses, aproximadamente, verificando todas as caixas e latas que contem a identificação e
as fontes referentes à educação de Mato Grosso na Era Vargas. A imagem abaixo retrata uma
parte do percurso da pesquisa com as fontes realizada em 2016:
Imagem 1 – Pesquisadoras explorando os documentos

Fonte: Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória – GEM/UFMT, 2016.

A localização dos documentos se deu com base na organização do Arquivo Público
que se encontra em caixas e latas identificadas como “Instrução Pública” e “Avulsas”. Dessa
forma, iniciamos primeiramente a coleta de dados do material correspondente às caixas e latas
da “Instrução Pública” fotografando todos os documentos, sem exceção. Enquanto as
nomeadas como caixas “Avulsas”, foi necessário realizar a leitura efetiva das fontes,
considerando que estas possuem documentos de diferentes Secretarias e órgãos

governamentais. Assim, desse movimento foi fotografado somente aqueles documentos que
se referiam à educação.
Com base no levantamento realizado foi possível catalogar um número de 20 caixas
descritas como “Instrução Pública”, compostas por documentos referentes somente a
educação, com documentos da Diretoria da Instrução Pública, do governo de estado e das
escolas públicas e privadas. Esses documentos estão distribuídos de acordo com quadro
abaixo:
Quadro 1 - Caixas da diretoria da Instrução Pública de Mato Grosso - 1930/1945

Ordem
01

Ano
1930

Quantidade
01

02

1934

01

03

1935

01

04
05

1936
1937

01
01

06

1938

01

07

1939

01

08

1940

03

09

1941

04

10

1942

02

11

1943

01

12

1944

01

13

1945

02

Classificação de identificação – APMT
Caixa H - Diretoria Geral de Instrução
Pública
Caixa - Diretoria Geral de Instrução
Pública
Caixa - Diretoria Geral de Instrução
Pública
Caixa - Documentação da Educação
Caixa – Instrução Pública - Diretoria Geral
de Instrução Pública
Caixa - Instrução Pública - Diretoria Geral
de Instrução Pública
Caixa - Diretoria Geral de Instrução
Pública
Caixa - Diretoria Geral de Instrução
Pública
Caixa - Diretoria Geral de Instrução
Pública
Caixa - Diretoria Geral de Instrução
Pública
Caixa - Diretoria Geral de Instrução
Pública
Caixa - Diretoria Geral de Instrução
Pública
Caixa - Diretoria Geral de Instrução
Pública

Fonte: SILVA, 2018, p. 31-32.

Nas caixas e latas “Avulsas”, apesar de terem documentos diversificados, há uma
quantidade significativa de documentos referentes à instrução pública, por isso a necessidade
de mencioná-las com a finalidade de informar a riqueza de materiais que também podem ser
explorados, a documentação está distribuída entre 84 caixas e 61 latas conforme observa-se
no quadro a seguir:

Quadro 2: Caixas e latas com documentos avulsos localizados no APMT – 1930/1945

Ordem
01
02
03
04
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Ano
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Caixas
12
12
04
05
03
05
07
03
02
03
08
06
02
03
04
05

Latas
05
05
04
02
01
02
01
02
08
04
08
07
07
05
-

Classificação de identificação - APMT
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos
Documentos avulsos

Fonte: SILVA, 2018, p. 32-33.

Ao todo manuseamos 165 caixas e latas da “Instrução Pública” e “Avulsas”. Esses
documentos já foram catalogados em um trabalho realizado anteriormente pelo GEM, foram
feitos por meio de verbetes que indicam a localização e os conteúdos disponíveis, logo:
O resultado desse trabalho frutificou em dois importantes instrumentos de pesquisa:
Memória: catálogo de documentos relativos à história da educação mato-grossense
(período Imperial), publicado em 1996 (Sá & Siqueira, 1996), e um CD-ROM
contendo a documentação republicana, 1890 a 1950 (Sá & Siqueira, 2004). No
primeiro caso, o catálogo recebeu uma organização cronológica e no segundo, o CDROM, a ordenação obedeceu à entrada por instituição tendo, em seu interior, a
sistematização cronológica. Após esse trabalho inicial, o GEM investiu na
transcrição e digitalização dos documentos considerados relevantes, que, hoje,
encontram-se à disposição dos pesquisadores junto ao banco de fontes do GEM
(SIQUEIRA, 2005, p. 134).

Além disso, o site do GEM conta com um acervo digital no qual disponibiliza esses
verbetes, e uma parte significativa da documentação do Arquivo Público de Mato Grosso
entre os anos de 1890-1950, organizados por temáticas dentre as quais: Instituições escolares,
Liceu Cuiabano, Escola Normal, Grupos Escolares, Escolas Regimentais, Escolas Isoladas,
Escolas Reunidas, Escola de Aprendizes e Artífices, Escola Industrial de Cuiabá, Escolas em
Geral, Escolas Rurais, Escola Modelo e outros, e dentro dessas categorias constam
legislações, regimentos, relatórios, livros, ofícios, atas, exames, horários e programas, petição,
documentos avulsos e outros.

Em relação ao nosso trabalho realizado no APMT é importante destacar que além de
ter realizado um levantamento documental mais recente, ainda tem como contribuição o
processo de digitalização dos documentos que ainda se encontra em fase de catalogação para
em seguida ser disponibilizado no acervo digital do GEM.
O trabalho empírico permite conhecer o material disponível e também desperta certas
inquietações e questionamentos. Ao ter em mãos documentos, como, atestados, ofícios e
regulamentos, por exemplo, provocam indagações que nos leva a refletir sobre a trajetória da
educação do estado, identificando seus limites e suas fronteiras. As imagens abaixo são
exemplos dos vários documentos existentes:
Imagem 2 – Caixa referente à Diretoria da Instrução Pública 1945

Fonte: MATO GROSSO, Arquivo Público de Mato Grosso.
Imagem 3 – Atestado e Relatório referente á Instrução Pública

Fonte: MATO GROSSO, Arquivo Público de Mato Grosso, 1937 (Caixa Instrução Pública); 1945 (Caixas
Avulsas C)

Ao dar ênfase as fontes, é preciso considerar segundo Le Goff (1994, p. 545) que:
O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da
sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só
a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperálo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa.

Deste modo, é relevante esclarecer, com base em Le Goff (1994), que o documento
não se explica por ele mesmo. O documento passa pelos filtros do próprio contexto em que se
encontra inserido, criando um sentido histórico de tal forma que pode explicar um fato
simbólico ou material. Assim, entende-se que o documento é um olhar sobre a realidade,
interpretado pelo historiador (a), uma vez que também apresentam envolvimentos e
inquietações do tempo presente (BELLOTTO, 1984). Salientamos que quem se propor a
trabalhar com as fontes documentais deve ter a compreensão de que elas são produções
humanas e, portanto, repleta de significações e interesses.

3 Considerações finais

A História da Educação tem possibilitado não somente perceber as permanência e
mudanças presentes no âmbito educacional, como também tem propiciado uma reflexão
acerca das especificidades da Instrução Pública de Mato Grosso. Podemos observar pelo viés
histórico muitas concepções de educação, práticas de ensino e educativas, metodologias,
conceitos educacionais pertencentes a determinados contextos históricos, de modo que o
pesquisador possa desvelar vestígios deixados pelo passado.
A investigação empreendida no Arquivo Público de Mato Grosso permitiu localizar
uma multiplicidade de fontes documentais de caráter histórico, administrativo e pedagógico.
A documentação existente possibilita inúmeras pesquisas referentes à História da Educação,
instituições de ensino, culturas escolares, e também apresenta elementos importantes sobre a
memória da educação. E ainda, não podemos deixar de fora a importância dos lugares de
guarda, como é um Arquivo Público enquanto um lugar de preservação de memórias, que
segundo Mogarro (2006) a relevância dos arquivos configura‐se pelo fato de ser um espaço
onde foi deixado, ao longo do tempo, documentos e testemunhos que possibilitaram a
produção de conhecimento.
O trabalho arquivístico de descrição dos documentos é primordial, uma vez que o
contato com as fontes e o processo descritivo, possibilita a criação de bancos de dados que
geram elementos de pesquisa a partir do exercício de localização, catalogação, inventários,
digitalização, publicações, etc. Esse processo permite aos pesquisadores encontrar a
documentação e ainda facilita o acesso por parte de outros pesquisadores. Como foi o caso do
nosso trabalho que foi desenvolvido através do Grupo de Pesquisa História e Memória –
GEM da Universidade Federal de Mato Grosso, que ao longo da sua trajetória tem se
dedicado em realizar pesquisas documentais nos mais variados acervos de Mato Grosso, de
modo que também se propõe a abastecer o banco de dados digital do grupo por meio dos
resultados das pesquisas em lugares de preservação de memória histórica.
Deste modo, ressalta-se que as produções em educação não apresentam em si
verdades prontas e acabadas. Elas possibilitam novos olhares, interpretações, por meio de
pesquisas voltadas para temáticas que antes despercebidas, ou, que apenas não foram
apareceriam como objetos centrais de estudo. Portanto, evidencia-se a importância das

pesquisas em História da Educação, uma área crescente que tem contribuído muito para a
compreensão de diferentes aspectos referente á instrução e a educacionais.
Também se torna evidente que o alargamento das fontes para os estudos em História
da Educação tem contribuído para o pesquisador buscar novas fronteiras sobre os aspectos
educativos e neste contexto não podemos ignorar as contribuições que as memórias propiciam
para as reflexões das pesquisas realizadas nesta área do conhecimento.

Referências

BELLOTTO, H. L. As fronteiras da documentação. Cadernos Fundap, São Paulo, v. 4, n. 8,
p. 12-16, 1984.
BLOCH, M. Apologia da História ou O ofício de historiador. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2001.
CERTEAU, M. A escrita da História. Forense Universitário. Rio de Janeiro, 2002.
CHARTIER, R. A história cultural. Lisboa: Difel, 1990.
FÁVERO, M. L. O pesquisador e os desafios das fontes. In: MENDONÇA, A. W. C. P. M.
et. al. História da educação: desafios teóricos e empíricos. Niterói: Ed. da UFF, 2009.
LE GOFF, J. Documento/monumento. In: HISTÓRIA E MEMÓRIA. 3. ed. Campinas: Ed. da
UNICAMP, 1994. p.535-553.
LOPES, E. M. T; GALVÃO, A. M. de. História da Educação. Rio de janeiro: DP&A, 2001.
MOGARRO, M. J. Arquivo e educação: a construção da memória educativa. In: Revista de
Ciências da Educação, n.1, p. 71‐84, 2006. Disponível em: http://sisifo.fpce.ul.pt Acesso em
24 julho de 2019.
NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo,
v. 10, p.7-28, dez./1993.
NUNES, C.; CARVALHO, M. M. C. de. Historiografia da Educação e Fontes. In:
GONDRA, José Gonçalves (Org.) Pesquisa em História da Educação no Brasil. Rio de
Janeiro: DP&A, 2005, p. 17‐62.
OLIVEIRA, R. T. C. Legislação educacional como fonte da história da educação brasileira.
Vídeo Conferência apresentada na Faculdade de Educação/UNICAMP, em 29 set. 2005.
Disponível em: Acesso em: 20 jul. 2019.

SAVIANI, D. Breves considerações sobre fontes para a história da educação. In.
LOMBARDI, J. C.; NASCIMENTO, M. I. M. Fontes, história e historiografia da educação.
Campinas (SP): Autores Associados, 2004, p. 1‐12.
SILVA, L. V. C. A. Na cadência das águas, no ritmo da política: a escola pública rural no
município de Poconé - MT (1930-1945). Tese de Doutorado PPGE/UFMT, 2018.
SIQUEIRA, E. M. Reconstituindo arquivos escolares – A experiência do GEM/UFMT. In:
Revista brasileira de história da educação n° 10 jul./dez. 2005. p. 123-152.

QUEM SÃO ELAS? AS REPRESENTAÇÕES DE LEITORAS DO
ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA DO IFMT29
Dálete C S Heitor de Albuquerque (IFMT/DE) – dalete.albuquerque@cba.ifmt.edu.br
Bárbara Moreira André (IFMT) – barbaramandre@gmail.com
Maxlene Magna da Rosa Queiroz (IFMT) – maxlinemagno125@gmail.com

Resumo:
Este texto traz uma discussão teórica e resultados parciais de uma pesquisa mais ampla 30 que tem por objetivo
identificar as representações de leitoras, alunas do curso de Especialização em Design Instrucional (DI), oferecido
pelo Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), na
modalidade a distância. O recorte temporal situou-se entre junho de 2017 e dezembro de 2018, tendo em vista o
período de oferta do referido curso. Este estudo se insere na perspectiva teórica da História Cultural, por Roger
Chartier. Buscou-se compreender a trajetória e as práticas de leitura das alunas, partindo do pressuposto que em
cursos de formação de professores é necessário leitores proficientes para se formar leitores proficientes, também.
O estudo se caracteriza por uma abordagem quali-quantitativa e contou com a utilização de questionário como
instrumento de coleta dos dados. Participaram 25 estudantes selecionadas, aleatoriamente. Os resultados desta
pesquisa revelam leitoras com práticas de leitura silenciosa e individual, realizadas tanto em espaços públicos
quanto privados. Espera-se traçar o perfil e as práticas de leitura das alunas, bem como que os resultados possam
contribuir com o revisitar de práticas pedagógicas e iniciativas que propiciem a criação e expansão de projetos de
leitura nos diferentes níveis de ensino, no IFMT.
Palavras-chave: Representações. Leitoras. Instituto Federal de Mato Grosso.

1 Considerações iniciais
Esta pesquisa nasceu motivada pelo interesse em investigar os modos e as práticas
pelos quais leitoras se relacionam com os suportes que levam a elas narrativas, histórias,
crônicas, contos e as representações que emergem dessa relação entre o mundo do leitor e
do texto. Entender por meio de questionamentos como: Quem lê? Como se lê? O que e
onde se lê? Como também, compreender em que medida o suporte, seja por meio impresso
ou digital pode influenciar em seus modos de ser e viver. Percebê-las em seu lugar social,
suas vivências no cotidiano por meio das leituras que recebe e que ainda são impostas a ela,
como também, sua subversão.
Quem são as alunas dos cursos superiores da modalidade a distância do IFMT?
Quais hábitos e espaços constituem as práticas de leitura das alunas no ensino superior? Em
29
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A presente pesquisa traz uma discussão teórica e resultados parciais de uma pesquisa mais ampla2 que teve
por objetivo identificar as representações de alunas leitoras no curso de Especialização em Design Instrucional
(DI), oferecido pelo Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

quais contextos de leitura caracterizam uma instituição de ensino superior (IES) como espaço
de formação de leitoras? Estas, também, são questões que nortearam esta pesquisa.
Manguel (p. 27, 2000) aponta a importância do ambiente escolar, pois ele oferece ao
leitor "confortável, solitário e vagarosamente sensual" convívio com a leitura e suas
possibilidades, a despeito de afirmar que “somos leitores a todo o momento, sendo ou não
alfabetizados, no sentido da palavra”, contribuindo para o pensamento de que as condições
favoráveis ou a forma como o texto chega ao aluno, independe para a construção de um
leitor. Assim, contando, então com ambiente favorável é importante pensar a leitura no
espaço escolar como espaço constante de reflexão e questionamento, espaço de formação
leitora. É possível afirmar que parte da leitura em circulação na sociedade está na escola,
também, como consequência dela.
Nesse cenário, esta pesquisa tem relevância e se justifica por compreender as
leitoras no ensino superior, discutir e repensar o papel de uma instituição de ensino superior
como espaço social de circulação de práticas de leitura e de formação leitora sendo, assim,
espaço de múltiplas comunidades leitoras. Relevante, também, pois ao compreender essas
alunas como educadoras em formação que, independente da área dos cursos em que estejam
inseridas precisam ser conhecidas, pois como profissionais se configuram como modelos,
como representações de leitoras frequentes, vorazes. Se configuram como influenciadoras
dos hábitos de leitura.
Este estudo contribui com o campo da História da Educação e conta com
interlocução teórica entre os campos da História da Leitura e da História do Livro. No
aspecto metodológico estrutura-se a partir do conceito de Representações de Roger Chartier
como instrumento teórico-metodológico, no viés da História Cultural, de modo a
“identificar como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é
construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 16).
A História Cultural traz conceitos e pressupostos que auxiliam na compreensão da
relação texto e leitor na prática leitora, para compreender o encontro entre o mundo do leitor
e o mundo do texto, que traz consigo as formas do ler e os dispositivos pelos quais o
conteúdo textual é oferecido ao leitor, oferecido à leitura. Entender esse espaço propiciado
às leitoras e por meio dessa prática cultural, perceber sobre suas experiências, sobre o
ambiente que vivem, o que as circundam e as possibilidades que o mundo às traz. Portanto,
entender a prática da leitura como uma atividade política, consciente, emancipatória.

2 Leitura: Um diálogo teórico31
Chartier (1996) considera que:

Toda história da leitura supõe, em seu princípio, esta liberdade do leitor que
desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende impor. Mas esta liberdade
leitora [...] é cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e
hábitos que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura (CHARTIER,
1996, p. 77).

O autor aponta que ao contribuir com a História da Leitura ou para fazê-la não é
possível voltar o olhar apenas para a recepção dos textos, mas para todos os diversos
elementos que a controlam. A liberdade tratada por Chartier é regulamentada por regras que
estão ligadas à limitação cognitiva do leitor, por convenções internas às práticas de leitura e
por estratégias, também. "Essa liberdade leitora não é jamais absoluta (CHARTIER, p. 77,
1996)".
É possível, assim estabelecer articulações para o fenômeno da leitura, a partir do
pressuposto de que “A leitura possui uma história” e Darnton (1992) nos leva para uma
primeira reflexão, em seu texto A História da Leitura: “Como podemos recuperá-la?”. Para
isso, é necessário entender que a prática leitora ou as práticas de leitura tem uma
historicidade, essencialmente, ligada aos suportes aos quais os textos se materializam para o
leitor e que, também, está ligada aos espaços sociais, geográficos e a determinados períodos
históricos em que a leitura acontece.
A leitura como um fenômeno social tem sido amplamente pesquisada, discutida e
como caçadores, os pesquisadores lançam mão de perguntas de “quem”, “o que”, “onde” e
“quando” para se ter ao menos rastros de como se dá o ler, atividade complexa de ser
estudada “[...] tanto pela raridade dos vestígios diretos quanto pela complexidade da
interpretação dos indícios indiretos [...]” (CHARTIER, 2011), por meio de “porquês” e
“comos”.
Michel de Certeau (1994), em seu livro A invenção do Cotidiano, examina
acuradamente as ações cotidianas do consumidor “peixes disfarçados ou insetos
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camuflados” e a partir delas discute as estratégias, táticas em que os consumidores se
colocam não em um papel passivo de recepção de objetos culturais, de bem culturais,
valorizando a sua criatividade na subversão dessa passividade. Para ele, a pessoa ordinária,
descrita belamente como “Herói comum. Personagem disseminado. Caminhante
inumerável”, subverte, resignifica, dribla e silenciosamente inventa seu fazer. Sendo assim,
não se pode caracterizar o consumidor por aquilo que ele consome, adquire, pois há uma
grande diferença entre a posse e o uso que se fará do bem adquirido. Assim, podemos situar
os leitores e a recepção de um livro, um periódico, em dado período. Em meio ao consumo
o leitor transgride, dribla as normas e regras que, sutilmente, poderiam ser ali impostas.
Darnton (1992) nos fala sobre os tipos de leitores e suas respectivas leituras que em
diferentes épocas se dão em aspectos macro e microanalíticos. A primeira pode se extrair
dados através de registros de publicações anuais, registros em bibliotecas e catálogos de
feiras, por exemplo. No que tange ao aspecto microanalítico do estudo extrai-se detalhes do
catálogo de uma biblioteca particular que pode ajudar a traçar o perfil do leitor, como por
exemplo, um cruzamento de dados obtidos onde se identificam por meio dos gêneros
literários, as classes sociais dos leitores.
A história da leitura pode ser pensada a partir do testemunho, dos registros dos
leitores. A narração das experiências de leitura constitui documento de grande valia, pois
permite ao pesquisador o acesso, por meio do escrito, a diversos tipos de expectativas, de
sensações, de prazeres, desabafos, de postura físico-corporal no exercício do ler, de se
conhecer um amigo íntimo de Jean Valjean, de enxugar as lágrimas contidas de Elinor
Dashwood na espera por seu Edward Ferrars, de ir aos níveis mais profundos de
descortinamento dessa atividade. Uma verdadeira descoberta autobiográfica de cada leitor.
Alberto Manguel (1997) descreve suas sensações e prazeres da leitura individual, de
ler para o outro, de descobrir o mundo por meio dos livros, dos textos, das imagens, dos
espaços de leitura. Ao longo do primeiro capítulo de seu livro Uma História da Leitura ele
narra, a partir de suas memórias, os percursos nos mais diferentes lugares e com as mais
diferentes companhias, nas mais diversas posições e nos faz refletir sobre os hábitos de
leitura e como se dá o ler, como forma de pensar esse leitor, em sua construção e o que será
oferecido a ele.

A leitura deu-me uma desculpa para a privacidade, ou talvez tenha dado um
sentido à privacidade que me foi imposta, uma vez que, durante a infância, depois
que voltamos para a Argentina, em 1955, vivi separado do resto da família,
cuidado por uma babá numa seção separada da casa. Então meu lugar favorito de
leitura era o chão do meu quarto, deitado de barriga para baixo, pés enganchados
sob uma cadeira. Depois, tarde da noite, minha cama tornou-se o lugar mais seguro
e resguardado para ler naquela região nebulosa entre a vigília e o sono.
(MANGUEL, 1997, p.23)

O fragmento acima ilustra como as narrativas dos leitores podem dar pistas para
reflexões acerca da história das práticas de leitura. Em seu relato, Manguel (1997) fala
sobre o melhor para ler, a melhor posição para aquela leitura, sobre a segurança visível no
momento entre a atenção do que se lê e o sono que ronda. O deleitar.
Chartier (1994) sobre as maneiras de ler, discute as mudanças que as práticas de
leitura passaram ao longo dos tempos e trata essas mudanças como verdadeiras revoluções,
porque assim o são, sofridas pela humanidade e que incorrem em elementos importantes
para se discutir o ler. Ele coloca “que incide sobre a importância decisiva da passagem de
uma leitura necessariamente oralizada, indispensável ao leitor para a compreensão do seu
sentido, a uma leitura possivelmente silenciosa e visual” (CHARTIER, 1994, p.98).
Nesta primeira revolução vê-se que as práticas de leitura estão intimamente ligadas
ao ritmo físico, corporal da leitura. Essa revolução foi seguida por uma segunda,
denominada de leitura intensiva. Esse tipo está relacionado aos tipos de leitura a que os
leitores estavam ligados e aos tipos de textos a que se tinham acesso comumente, na
segunda metade do século XVIII. Uma leitura intensiva dos mesmos livros. “Possuíam
apenas alguns livros – a Bíblia, um almanaque, uma ou duas obras de oração [...]”
(DARNTON, 1992, p. 212). Com a chegada do século XIX e com ele a ascensão do
romance, uma revolução que propiciou novos tipos de leitura e leitores, tem-se a prática de
leitura extensiva, em que se amplia a gama de tipos textuais e suportes. A leitura não é um
processo estático, linear e ao longo dos tempos e em quais espaços se estabeleciam assumia
formas e conceitos bastante diferentes. Ela se configura de diferentes formas ao longo do
tempo, no transcorrer dele. Há que se refletir como construir uma história da leitura? Como
se pensar em uma história da leitura a partir de fontes comuns às alunas dos cursos
superiores?
É possível perceber que leitores de modo geral não se submetem integralmente ao
que é lido, aos seus dispositivos persuasivos, impostos pelos autores do texto ou por

aqueles que o editam em sua materialidade, aos produtores de livros, também. O leitor
estabelece uma relação em que subverte as trilhas impostas e recria seu percurso leitor
estabelecendo-se como viajantes em terras alheias, como cita Michel de Certeau (1994).
Então, estar em contato com as leitoras do curso aqui proposto para serem investigadas e
suas leituras foi fazer emergir representações do universo leitor, no IFMT. Identificar essas
representações compreendeu entendê-las como parte do universo social em que os sujeitos
que nela são retratados estão inseridos, foi entender que essas representações, por meio
dos códigos de conduta, de comportamento, dos produtos que são incentivados ao
consumo traçam identidades e são importantes na compreensão das “práticas partilhadas
que atravessam os horizontes sociais” (CHARTIER, 1990, p.134).
Essencialmente foi compreender como essas profissionais poderão contribuir em seus
universos, de seus lugares de fala para a formação de novos leitores.
Os livros, bem como revistas e outros suportes que compartilhem textos são espaços
de partilha, espaços de audição por e para seus leitores, no sentido da recepção de modelos
que são entendidos como aqueles que podem se estabelecer como dogmas e podem ser
apropriados por eles. Assim, compreende-se o conceito de representação quando "o real
assume assim um novo sentido: aquilo que é real, efetivamente, não é (ou não é apenas)"
(CHARTIER, 1990, p.63), pois entende-se que as representações se ambientam, se revelam
como práticas sociais, enfim, tudo o que faz parte de cada sujeito, o seu conjunto de crenças,
suas ações, devoções, subversões, tudo orbita, tudo é representação que se configura como
“[...] um repertório de motivos e de comportamentos que são partilhados pelo conjunto da
sociedade (o que não significa que sejam pensados ou manejados por todos da mesma
maneira)” (CHARTIER, 1990, p.200).
Na sequência serão apresentadas as representações de leitoras, do curso de DI, a
partir das categorias escolhidas, compreendendo um olhar minucioso do que fora extraído na
coleta de dados e, ao mesmo tempo, flexível, pois não é possível imobilizar esse olhar sob as
representações que aparecem nas respostas obtidas com a aplicação do instrumento.

3 Desenho metodológico

Esta investigação se apresenta em uma abordagem quali-quantitativa. Essa opção se
deu por compreender que, pelo que nos diz Minayo (1994, p. 21) a natureza quantitativa

traz consigo a apreensão dos fenômenos daquilo que é "visível, ecológica, morfológica e
concreta. Quando se volta para a abordagem qualitativa é possível se extrair o
aprofundamento "no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não
perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas". Essa relação de associação é
imprescindível para atender o objeto da presente pesquisa.
A pesquisa teve como locus o IFMT, campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva
e sua representatividade no curso de especialização em Design Instrucional, oferecido na
modalidade a distância, como fonte primária de dados e captação do fenômeno a ser
investigado, evidenciando, principalmente, as crenças, os valores, os modos de ser e viver
traduzidos nos movimentos e atividades do cotidiano escolar. Ela contou com a fase de
aplicação do instrumento de coleta de dados, que se configurou em um questionário
semiestruturado, com quarenta questões, aplicado online.
O instrumento contemplou questões fechadas e abertas e foi dividido a partir de
temas que envolviam dados pessoais, dados sócio-econômicos, dos familiares, além de
informações sobre os espaços de leitura e as fontes de informações das leitoras. Buscou- se
identificar os diferentes aspectos das representações compartilhadas pela maioria dos
sujeitos; aqueles em que se revelam variações interindividuais e aqueles que evidenciam
sua relação com a leitura. Ele teve por objetivo conhecer os sujeitos, situar as leitoras,
alunas do IFMT, em meio a recepção dos textos, livros que leem, a partir de seus registros. Os
comentários desses sujeitos narrando suas experiências de leitura constituem documentos
importantes e permitem o acesso as suas expectativas em relação à leitura, ao prazer que
suscita, o comportamento corporal ao exercício do ler.
Participaram deste trabalho 25 alunas, escolhidas aleatoriamente. As faixa etárias
estiveram entre 23 e 54 anos do número total de alunas escolhidas , sendo quatro alunas
entre 20 e 30 anos, representando 16%; dez alunas entre 31 e 40 anos, representando 40%;
nove alunas entre 41 e 50 anos, representando 36%; e duas alunas entre 51 e 60 anos,
representando 8% desse total.
Na primeira fase, após aplicação do instrumento foi realizada a análise dos dados de
modo quantitativo, estatístico, categorizando os resultados agregando-os por tema, como
forma de se obter o início da identificação das representações. Na sequência estabeleceramse as categorias de análise, de acordo com a (re) incidência das respostas.

4 Quem são elas? As representações de leitoras do curso de especialização em Design
Instrucional

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso faz parte de
uma rede nacional pública de ensino que oferece cursos, também, através de um sistema
instituído pelo Decreto nº 5.800/2006, a Universidade Aberta do Brasil. Por meio dele tem
sido possível implantar cursos, na modalidade a distância, que possibilitem o acesso de um
amplo número de pessoas, localizadas em regiões geograficamente distantes, a uma
educação gratuita e de qualidade, possibilitando o estabelecimento de formação para o
trabalho, para o ensino e para a pesquisa.
O curso em questão tem por objetivo “capacitar profissionais para a atuação como
designers instrucionais com foco no desenho e implantação de cursos, bem como na [...]
execução de projetos de produção de conteúdo para cursos” (Albuquerque et al., 2015).
Essencialmente o curso de DI é voltado para a formação de pessoas, em suas diferentes
áreas, para a produção de cursos, na modalidade a distância. Modalidade essa que tem
crescido vertiginosamente nas IES do país.
Nas primeiras disciplinas do curso, os alunos têm contato com conceitos basilares e
princípios formadores do DI, bem como sua aplicabilidade em ambientes online. Também,
conceitos que norteiam a produção de material didático e orientações para a produção
específica desse gênero para a modalidade a distância. Além disso, algumas
especificidades do material produzido para plataformas online, como modelos pedagógicos
distintos para atividades em ambientes virtuais de aprendizagem, por exemplo. Conhecer o
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) teve especial importância para esta pesquisa, tendo em
vista que por meio dele foi possível compreender que o profissional DI tem intensa
responsabilidade de formação de profissionais leitores.
Os espaços de leitura influenciam o ato do ler. O local onde se lê pode trazer
inquietação ou terreno fácil para reflexões sobre o que se está lendo. Se um ambiente bem
iluminado, se se está andando, se parado, em carro, a pé. Então, iniciamos a análise pelos
lugares onde as leitoras realizavam suas leituras. Tomamos de partida as questões que
estavam relacionadas a forma como cada leitora lia. As perguntas iniciais queriam saber em

qual lugar as alunas liam e as condições estruturais dos espaços destinados a leitura e,
também, se silenciosos ou não.
Do universo de entrevistadas, dezenove delas responderam que estudam em quarto
próprio (destinado ao trabalho e estudo em casa, como também em sala ou área externa em
momentos que não estejam ocupadas por outras pessoas. Evidenciando, assim, a
importância da tranquilidade e do silêncio para os momentos de leitura. Seis alunas
responderam que leem em qualquer lugar, sendo que quatro delas afirmaram que, além
disso as condições de leitura podem ser tanto em espaço silencioso quanto com barulho.
Mencionaram, inclusive, que não acreditam que só se tem um espaço saudável para leitura,
se estiverem em ambientes silenciosos e apropriados, como por exemplo, a biblioteca.
Citaram, inclusive, que com a velocidade e como as informações são lançadas diariamente
não é mais possível que se espere que um leitor só leia em condições favoráveis. As não
favoráveis, como o barulho ou espaços não destinados especificamente para leitura fazem
parte da construção do leitor e de sua capacidade de adaptar-se a essas novas formas de
como as informações estão disponíveis e trafegam, que se deve às tecnologias de
informação e comunicação (TIC).
Um bloco de perguntas que foi importante para conhecer as leitoras tratou de saber
sobre o incentivo à leitura. Se consideravam incentivadas à leitura desde que momento e se
consideram que haviam sido expostas a leitura por familiares, amigos ou quaisquer formas
de contato com o ler. Do total, 48% assinalaram terem sido incentivadas de alguma forma
na infância; 40% delas informaram que o incentivo veio na adolescência e 12% afirmaram
que na fase adulta receberam algum tipo de incentivo.
A questão seguinte ao incentivo, tratava dos tipos de leitura a que eram submetidas e
do número de alunas que respondeu ter sido incentivadas na infância, 4 delas afirmaram que
o contato era muito grande por meio da leitura da bíblia ou de textos relacionados a ela ou
das igrejas que frequentavam. O restante das respondentes assinalaram que tiveram incentivo
por meio de pequenas coleções infantis de autores clássicos brasileiros e estrangeiros, assim
como gibis e jornais.
As alunas respondentes sobre o incentivo na fase adulta apontaram que foram
influenciadas por clubes de leitura, comuns em redes sociais na atualidade. Também,
amigos e colegas de trabalho, da área de educação que destacavam a importância de serem

professoras leitoras para formarem novos leitores. Interessante pontuar aqui o lugar
ocupado pela Universidade. Se cada uma das respondentes ainda não tivessem sido
expostas à leitura, sido influenciadas pelos seus primeiros constituintes, família e escola,
ela, de alguma forma projeta em seus alunos a necessidade de se tornar leitor, mesmo sem o
incentivo adequado nas fases anteriores.
Na sequência, o questionário trouxe um pequeno bloco que trazia questões que
desejavam medir a quantidade de livros lidos pelas respondentes. A intenção era conhecer o
volume de itens lidos, mas também saber sobre o suporte de leitura de cada uma das
leitoras. Nesse bloco, também, envolvia questões que tratavam da motivação da leitura, com
a pergunta “Porque você lê”, para extrair suas motivações inspirações que levam essas
alunas a lerem.
Nesse mesmo bloco foi inserida uma questão em que as alunas respondiam se
gostavam de ler, se gostavam pouco de ler, se não gostavam de ler ou se não tinham uma
opinião formada, estabelecida. Essa última resposta envolvia o fato (isso era apontado no
instrumento) daquelas que liam por questões de trabalho ou obrigação por quaisquer razões.
A questão era uma caracterização do que seja leitura para a respondente.
Do total de alunas, apenas 12% apontaram que liam por força de alguma obrigação.
O restante, 22 alunas, que correspondem a 88% assinalaram que gostam bastante de ler e o
fazem, especialmente como forma de relaxamento. Desse último valor, 2, responderam que
tem preferência por leituras acadêmicas, pois fortalecem a sua formação profissional. Essas
não são professoras, mas estão se especializando para seguir a carreira do magistério
superior, segundo registro apresentado no instrumento.
Quanto à pergunta “Porque você lê”, 17 das alunas, que representam 68%
responderam que leem por motivação pessoal e com temas e gêneros que giram em torno de
seus interesses pessoais. Trinta e dois por cento delas, 8 alunas, assinalaram que leem
motivadas por obrigação dos cursos que fazem ou dos textos necessários à profissão que
exercem.
Na sequência, nos interessamos por saber a quantidade de livros lidos no ano de
2017 e um número de grande alunas respondeu ter lido entre 1 a 5 livros. As faixas que
estabelecemos no instrumento se davam da seguinte forma: 1 a 5 livros; 6 a 8 livros; 9- 10 e
acima de 10 livros.
Então, 15 alunas, que representam 60% leram entre 1 a 5 livros; 7 alunas, que

representam 28% leram entre 6 a 8 livros; e 3 alunas, que representam 12% leram entre 9 e
10 livros. É interessante destacar aqui que a média de leitura anual de livros no Brasil gira
em torno de 4 livros, segundo o disposto no documento “Retratos da Leitura no Brasil”, de
2012, que tem, entre outros objetivos, o realizar estudos sobre os hábitos de leitura dos
brasileiros.
Esse marco numérico nos traz uma reflexão quanto ao livro como importante
suporte para a leitura, mas não único para o acesso à leitura por leitores de todo o gênero e
classe. Ele pode sim ser considerado o mais fácil para ser consultado, pelas suas
características familiares de uso por várias gerações desde sua criação, mas o formato
digital atende o público leitor da educação superior, também. Especialmente, com dados
apresentados nesta pesquisa em que pontuaram a leitura de livros digitais32.

3 Considerações finais
Este texto traz resultados parciais do projeto maior “Quem são elas: as
representações de leitoras do IFMT. Essa pesquisa, em andamento, tem por objetivo
identificar as representações de alunas leitoras no curso de Especialização em Design
Instrucional (DI), oferecido pelo Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).
Os resultados desta pesquisa mostraram a importância do espaço escolar e, aqui, a
Educação Superior na formação de leitoras proficientes e que formarão novos leitores. Foi
importante compreender como se dá a leitura, onde se lê, como se lê e os resultados desse
processo no cotidiano dessas leitoras, alunas do campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da
Silva. Eles trouxeram representações que apresentaram leitoras proficientes e que têm o
prazer no ler e sua relação direta com as motivações pelas quais se dão o ler.
A análise dos dados trouxeram leitoras que circulam por leitura de livros de
diferentes tipos (clássicos e contemporâneos), mas também leituras de textos científicos e
de leitura em diferentes temáticas. Além disso, utilizam livros impressos e outros suportes
que incluem o digital, que ampliam seus horizontes de leitura.
Esta pesquisa espera contribuir para a criação e expansão de projetos de leitura na
escola, para o revisitar de praticas pedagógicas que envolvam processos leitores, como
32
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também poder instigar discussões que prestigiem adaptações nas matrizes curriculares dos
cursos para proporcionar estratégias efetivas de leitura contemplando a formação de leitores
competentes.
Entende-se, também que este estudo pode ampliar, por meio dos resultados obtidos,
com investigações para a História da Educação em Mato Grosso, para a História da Leitura,
como também em demais áreas que se interessem sobre, na compreensão das
representações para as discussões no viés da História Cultural.
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Resumo:
A história das instituições educativas é um importante legado para compreendermos a educação e seu múltiplo
universo de experiências e fenômenos sociais que informam uma determinada cultura, portanto, a chamada
cultura escolar, expressando os modos de se conceber e fazer educação. Partindo dessa premissa, como parte de
um projeto de pesquisa mais amplo, este trabalho teve como objetivo realizar uma investigação de fontes e
documentos a partir da história dos Ritos e Celebrações da Escola Serviço de Educação Integral – SEI, fundada
em 1980, em Dourados, Mato Grosso do Sul, além de buscar compreender sua importância através das
fotografias. A metodologia utilizada pautou-se no levantamento de fontes e documentos, especialmente de
fotografias, no acervo da instituição, além da utilização de imagens fotográficas produzidas pelas pesquisadoras
ao participarem de alguns ritos e celebrações que ainda hoje são tradicionais na escola. Esperamos com essa
pesquisa, compreender a inserção social da escola na história da educação de Dourados, considerando que a
mesma esteve e continua presente na formação de várias gerações e assim, contribui com novas perspectivas de
investigação na História da educação local e regional.
Palavras-chave: Ritos. Celebrações. Educação.

1 Introdução
A história das instituições educativas é um importante legado para compreendermos a
educação e seu múltiplo universo de experiências e fenômenos sociais que informam uma
determinada cultura, portanto, a chamada cultura escolar, expressando os modos de se
conceber e fazer educação de forma particular e relacionada à prática social. Para Silva:
[...] parece não haver inconvenientes em considerar a escola como uma instituição
com cultura própria. Os principais elementos que desenhariam essa cultura seriam os
atores (famílias, professores, gestores e alunos), os discursos e as linguagens (modos
de conversação e comunicação), as instituições (organização escolar e o sistema
educativo) e as práticas (pautas de comportamento que chegam a se consolidar
durante um tempo) (2006, p. 202).

Ao considerarmos as práticas que envolvem os atores, os discursos e as linguagens, em
determinadas instituições, podemos nos voltar para os ritos e celebrações que acontecem no
ambiente escolar e que já estão consolidados pelo tempo e pelas tradições que esta cultura
lhes assegura, pois “[...] a cultura perpassa todas as ações do cotidiano escolar [...]” (SILVA,
2006, p. 204).
Nesse emaranhado de experiências, com ênfase nos ritos e celebrações que ajudam a
contar parte da história das instituições, “[...] quando nos referimos ao atendimento em

determinadas instituições, a preocupação e o desejo são que a criança seja tratada como um
indivíduo capaz de produzir e influenciar no próprio cotidiano do qual ela participa.”
(SARAT, 2002, p.43), de forma que ela não aja apenas de maneira passiva nesta relação, mas
que também faça parte deste processo de constituição dos ritos, celebrações, da história das
instituições e das demais relações entre os indivíduos em sociedade.
Considerando que as pesquisas que envolvem as instituições e a cultura escolar
passaram a ser percebidas com mais atenção a partir dos anos de 1990 (SILVA, 2006), o que
ampliou a contribuição para a História da Educação local e regional, tal como a criação de
acervos nacionais, regionais e locais e o número de pesquisas realizadas em vários âmbitos.
Propusemo-nos, com este trabalho, investigar uma instituição em funcionamento há
quatro décadas no município de Dourados, a Escola Serviço de Educação Integral – SEI,
criada no dia 05 de setembro de 1980, pela professora Ezir Bomfim Estremera Gutierre e por
seu esposo Jesus Estremera Gutierre. Inicialmente atendia 66 alunos, matriculados em salas
de Maternal, Jardim, Pré I e Pré II. Posteriormente expandiu o nível de ensino para o Ensino
fundamental e ampliou sua estrutura física e educacional, hoje atende proximamente 1.020
crianças.
Com o propósito de realizar uma investigação em fontes e documentos, a partir da
história dos Ritos e Celebrações da Escola Serviço de Educação Integral – SEI, além de
buscar compreender sua importância através das fotografias, realizamos este trabalho
investigativo, o qual faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo, coordenado pela
Professora Dra. Magda Sarat e ligado ao PIBIC da Faculdade de Educação – FAED, da
Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD.

2 Desenvolvimento
A metodologia que guiou o desenvolvimento deste trabalho pautou-se no levantamento
de fontes e documentos, especialmente de fotografias, no acervo da instituição SEI, além da
utilização de imagens fotográficas produzidas pelas pesquisadoras ao participarem de alguns
ritos e celebrações ocorridos em 2018, pois ainda hoje são tradicionais na escola. A partir do
levantamento dessas fontes partimos para a análise documental, considerando o contexto
histórico, social, cultural, econômico e político nos quais determinados documentos foram
produzidos.

A busca de fontes e documentos na Escola SEI evidenciou um acervo fotográfico com
muitos registros de ritos e celebrações ocorridos anualmente na instituição, desde que a
mesma foi inaugurada. Entretanto, para o desenvolvimento deste trabalho, optamos por voltar
o nosso olhar especificamente para o que acontece na escola na Formatura do Pré-escolar, a
partir do rito da “capinha amarela”.
Para Almeida “[...] o rito é a ação que dá sentido à interação, estabelecendo diálogo
entre os espaços e as experiências humanas” (2017, p. 47) e estes diálogos e experiências
humanas acontecem no ambiente escolar, numa troca entre as crianças, pais, professores (as) e
demais funcionários da instituição, como se pode observar nas figuras 1 e 2 a seguir:
Figura 1- Rito de passagem da Pré-escola para o
Ensino Fundamental

Fonte: Arquivo da Escola Serviço de Educação
Integral -SEI (2007)

Figura 2- Rito de passagem da Pré-escola para
Ensino Fundamental

Fonte: Pesquisadoras (2018)
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Deste rito participam as crianças da Pré-escola, para simbolizar a passagem da Préescola para o Ensino Fundamental. Como se pode verificar nas figuras 1 e 2, as crianças usam
“capinha amarela” no início desta cerimônia. O rito da capinha amarela segue alguns
protocolos como a pontualidade de início e término das apresentações. As crianças entram,
em fila organizada e se mantêm em pé, de frente para a plateia, e ao sinal de uma “palma”,
sentam-se. Dá-se início a discursos simbólicos feitos por algumas crianças e por professores
(as). Em um determinado momento da cerimônia, as mães ou responsáveis pelas crianças são
convidadas a subirem ao palco, colocarem-se em pé atrás das crianças e após uma espécie de
“juramento”, cada mãe retira a capinha amarela de seu (a) filho (a), e todas as crianças, com
vestes brancas, começam a receber o diploma de conclusão da Pré-escola e a celebração e
aplausos por este momento só acontece no momento em que todas as crianças estão com o
diploma em mãos. No diálogo com Almeida, podemos destacar que:
O ritual acontece em comunhão entre sujeitos, tempo e espaço. O aspecto mais
importante do ritual são as práticas sociais que dão sentido a todas as manifestações
e tradições. As atividades que envolvem músicas, [...] vestimentas, culinária, por
exemplo, fazem parte de um universo cuja ordenação social, cultural e política
amplia o conceito de ritual (ALMEIDA, 2017, p. 47).

Assim, consideramos que a Formatura da Pré-escola, com ênfase ao rito da “capinha
amarela”, realizada na escola SEI, faz parte da cultura escolar desta instituição e, como
destaca Almeida [...] pode ser compreendido e apresentado a partir de uma perspectiva
histórica, científica e social do conhecimento e da expressão da vida e da relação humana
(2017, p.48).

3 Considerações finais
O desenvolvimento desta pesquisa evidenciou a relevância dos acervos fotográficos e
documentais que fazem parte das instituições escolares, pois para além de rememorar
momentos especiais, eles contam as histórias e as memórias das instituições e de sua cultura
escolar.
Assim, enfatizamos que os ritos e celebrações possuem uma singularidade num espaço
múltiplo, agregando valores culturais, sociais e de natureza moral, perpassando o ambiente
escolar e impactando a vida dos indivíduos que estão direta ou indiretamente inseridos neste
meio educativo, considerando ainda que a inserção social da escola na história da educação de
Dourados, esteve e continua presente na formação de várias gerações e assim, contribui com
novas perspectivas de investigação na História da educação local e regional.
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INDICIÁRIO DE CARLO GINZBURG (1926-1931)
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo apresentar um diálogo entre o ensaio Sinais-Raízes de um Paradigma Indiciário,
contido na obra Mito, Emblemas e Sinais, de Carlo Ginzburg, e a pesquisa de dissertação de Mestrado em
andamento que trata do Ensino Comercial no estado de Mato Grosso no período de 1926 a 1931. Este recorte é
assim apresentado por se tratar do período onde se instaura um regulamento federal, através do Decreto Federal n.
17329, no ano de 1926, que veio trazer uma certa estrutura ao Ensino Comercial, até o ano de 1931, onde
consonante a Reforma Francisco Campos destinada ao ensino secundário, foram efetivamente estabelecidas novas
diretrizes ao ensino comercial, através do Decreto Federal n. 20.158. Tem a História Cultural como referencial
teórico, e a metodologia utilizada neste trabalho foi a análise documental, utilizando-se de fontes contidas na
Legislação Oficial, Relatório de Interventores e Governadores de Mato Grosso, disponíveis no Arquivo Público
do Estado de Mato Grosso-APMT, no Núcleo de Documentos e Informação Histórica Regional-NDIHR e na
Biblioteca Nacional, bem como foi realizada revisão bibliográfica com base em artigos de periódicos, teses,
dissertações e material disponível em base de dados. Analisam-se as fontes se utilizando do paradigma indiciário
de Ginzburg, ou seja, observando-se indícios, sinais, pistas, pequenos detalhes, que vão permitir a reconstrução de
um todo.
Palavras-chave: Paradigma Indiciário. Carlo Ginzburg. História da Educação. Ensino Comercial.

1 Introdução

A historiografia mato-grossense no que se refere ao ensino comercial, tratado aqui
como um ramo do ensino secundário tem grandes lacunas a serem preenchidas. Mato
Grosso no recorte apresentado nesse artigo ainda era conhecido como Mato Grosso Uno ou
Indiviso, pois a divisão que o transformou em dois estados só ocorreu em 197734, criando o
estado de Mato Grosso do Sul. O estado possuía extensa dimensão territorial, o que trazia
grandes dificuldades de locomoção pelo seu território. Em mapa de 1940 é possível notar
que a parte norte do Estado possuía municípios com grandes áreas, o que tornava ainda mais
complexa a instalação de escolas no norte do estado. No entanto a capital do estado,
Cuiabá, pertencia a essa região, motivo talvez de ter o primeiro estabelecimento de ensino
secundário e de ensino comercial nela estabelecidos.

33

Mestranda em História da Educação da UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso. O presente trabalho
foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) –
Código de Financiamento 001
34
O Presidente Ernesto Geisel assinou em 11de outubro de 1977 a Lei Complementar nº 31, dividindo Mato
Grosso e criando o estado de Mato Grosso do Sul.
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Fonte: Castro, 2018.

A fim de se localizar fontes que trouxessem informações à respeito do ou dos
estabelecimentos que ofertavam as cadeiras de ensino comercial foram analisadas
documentações da Legislação Oficial, dos Relatório de Interventores e Governadores de
Mato Grosso, disponíveis no Arquivo Público do Estado de Mato Grosso-APMT, no
Núcleo de Documentos e Informação Histórica Regional-NDIHR e na Biblioteca Nacional,
bem como foi realizada revisão bibliográfica com base em artigos de periódicos, teses,
dissertações e material disponível em base de dados. A partir dos documentos pesquisados,
verifica-se que, apesar de existirem algumas produções e pesquisas historiográficas
referentes ao ensino secundário no estado de Mato Grosso, o ensino comercial carece de
estudos, pois trata-se de uma investigação que contempla um objeto com raras pesquisas na
historiografia da educação mato-grossense.

2 O paradigma indiciário de Ginzburg

Carlo Ginzburg, italiano de Turim, nascido em 1939, em sua obra Mitos, Emblemas,
Sinais: morfologia e história, traz um de seus ensaios, o texto Sinais. Raízes de um
paradigma indiciário. Inicia seu texto abordando que se tratava de um novo modelo
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epistemológico, ou paradigma, ao qual até o momento o autor julga não ter sido dada a
devida atenção. Ginzburg discorre a respeito de três indivíduos, que atuam em três
diferentes áreas.
O autor apresenta um deles: apareceu entre 1874 e 1876 uma série de artigos sobre a
pintura italiana, assinados por Ivan Lermolieff, russo, que propunha um novo método de
atribuição de quadros antigos. Após anos soube-se que se tratava do italiano Giovanni
Morelli, cujo método consistia em “analisar os pormenores mais negligenciáveis, e menos
influenciados pelas características da escola a que o pintor pertencia: os lóbulos das orelhas,
as unhas, as formas dos dedos das mãos e dos pés” (GINZBURG, 1989. P.144). Dessa
forma Morelli catalogou obras de Bogtticelli, bem como de Cosmè Tura e outros, porém
seu método caiu em descrédito, tendo o interesse renovado por seu método somente através
de Wind, que ligou o tipo de análise ou investigação realizado por Morelli ao mesmo
realizado em uma investigação criminal.
Castelnuovo, conforme Ginszburg (1989), é quem aproximou o método indiciário
de Morelli ao que era atribuído ao personagem Sherlock Holmes, criado por Arthur Conan
Doyle. Sherlock Holmes soluciona seus casos a partir de um método de investigação que
analisa indícios quase que imperceptíveis.
Ginzburg relata ainda o ensaio de Freud, O Moisés de Michelangelo, onde o mesmo
expõe ter vindo a saber de um especialista de arte russo, Ivan Lermolieff, havia provocado
uma revolução nas galerias da Europa, uma vez que distinguia com seguranças entre as
imitações e as obras originais, ressaltando a importância característica dos detalhes
secundários, das particularidades insignificantes, que os copistas deixavam de imitar, mas
que cada artista executa de forma particular. Freud aborda ter descoberto tratar-se, na
verdade, sob o pseudônimo de Ivan Lermolieff, o médico italiano de nome Morelli, cujo
método Freud acredita estar “estreitamente aparentado á técnica de psicanálise médica”
(FREUD, apud GINZBURG, 1989, p. 147). Ginzburg apresenta uma analogia entre as
pistas utilizadas por esses três indivíduos: Morelli utilizava os signos pictóricos, Sherlock
Holmes os indícios, e Freud os sintomas. Os três tinham algo em comum: a formação em
medicina, e usavam para suas análises a semiótica médica35.
Na segunda parte de seu ensaio, Ginzburg (1989), trata da forma de se percorrer um
caminho, e utilizar-se dos rastros a fim de chegar a alguma constatação sobre algo ocorrido.
Aborda assim sobre os caçadores, que na falta de uma documentação verbal para se alocar
35

Semiótica médica: disciplina que permite diagnosticar doenças inacessíveis á observação direta na base de
sintomas superficiais, as vezes irrelevantes aos olhos do leigo.
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junto a pinturas rupestres e artefatos, utilizavam-se de fábulas. O caçador segue e analisa
pistas, pegadas, pelos, plumas. Ginzburg aborda também a forma de caminhos utilizados
pelos adivinhos: entranhas de animais, gotas de óleo na água, astros, movimentos
involuntários do corpo. O paradigma divinatório utilizava-se de adivinhações, sonhos ou
sinais, mesmo que de caráter religioso, para se chegar a interpretação de uma determinada
realidade. Os rastros que eram seguidos pelos caçadores voltavam-se para a compreensão e
reconstituição do passado, enquanto as adivinhações apontavam para o futuro.
O paradigma indiciário de Ginzburg trata de uma nova maneira de fazer história;
parte da ideia de transgredir as proibições da disciplina, ampliando seis limites e
abordagens:
 Remonta uma realidade complexa;
 Estudo intensivo revela problemas de ordem geral;
 Contesta ideias solidificadas sobre determinados fatos e épocas.
Apresenta métodos de investigação, com caminhos a trilhar e instrumentos a
utilizar para a comprovação de dados.

3 Fontes referentes ao Ensino Comercial em Mato Grosso

Operando com o paradigma indiciário de Ginzburg como metodologia de pesquisa,
nos propusemos a pesquisar o ensino comercial no estado de Mato Grosso no recorte de
1926 a 1931. Ao iniciar as investigações nesse período, localizamos dados importantes que
diziam respeito ao ensino secundário, conhecido no período como ginasial, e ao ensino
comercial, objeto da pesquisa. Ambas as modalidades de ensino até o período relacionado
existiam como cadeiras avulsas.
Assim, com a utilização dos métodos de investigação de Ginzburg, passamos a
trilhar os caminhos da pesquisa nos locais de possível localização da documentação
pertinente ao assunto investigado.
Quanto a Legislação Federal concernente ao Ensino Comercial, iniciamos a
pesquisa a partir de sites governamentais, onde localizamos os decretos federais que
regulamentaram o funcionamento dessa modalidade de ensino.
No recorte analisado houve a nível federal a observação de dois decretos: O Decreto
nº 17.329, de 28 de Maio de 1926, que “Approva, o regulamento para os estabelecimentos
de ensino technico commercial reconhecidos officialmente pelo Governo Federal.”, e o
Decreto de nº 20.158, de 30 de junho de 1931, que “Organiza o ensino comercial,
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regulamenta a profissão de contador e dá outras providências.”
A história do ensino comercial no Brasil se inicia de forma consensual na
historiografia brasileira, com a Escola Prática do Comércio, na cidade de São Paulo, em
1902. Segundo CORRÊA (2019): “Expressivas mudanças sociais se iniciam a partir da
década de 1910, onde há uma significativa expansão da urbanização e o desenvolvimento
industrial, trazendo o crescimento das camadas urbanas. A ampliação do setor industrial
trouxe consigo o nascimento da burguesia industrial, a classe média e o operariado”. Nesse
contexto, a partir dessa expansão, torna-se necessária a capacitação dos estudantes a fim de
suprir as vagas necessárias no mercado de trabalho.
O crescimento demográfico do país, a concentração urbana e o nascimento da
industrialização nos grandes centros, provocada pela I Grande Guerra de 1914,
contribuíram, com o advento do automóvel e com a abertura de estradas, para
acelerar o desenvolvimento comercial e a consequente necessidade de pessoal
especializado para suas atividades, de tal forma, que novos empreendimentos de
ensino comercial surgiram...(CARVALHO, 1965, p.73).

Em 1905, através da Lei 1339, datada de 09 de janeiro, duas escolas de
comércio que já estavam em funcionamento são reconhecidas como modelo para a
formação especializada. A própria Escola Prática do Comércio, depois conhecida como
Álvares Penteado, e a Academia de Comércio do Rio de Janeiro. “[...] foram declaradas
instituições de utilidade pública, passando os diplomas conferidos por essas duas
instituições a ser oficiais.” (LEITE, 2005, p.68).
Em Mato Grosso, essa modalidade escolar teve antecedentes desde 1871, com a
criação de uma cadeira de escrituração mercantil por partidas dobradas. No ano de 1925
ocorre a criação do curso de escrituração mercantil, anexo ao Liceu Cuiabano, e através da
Lei Estadual nº 1024, de 26 de setembro de 1929, o poder executivo autoriza a oficialização
do “Curso Comercial Antonio Corrêa”, transformando-o em estabelecimento de ensino
comercial do Estado. Na década de 1930, acontece a regulamentação do Curso Comercial
Antônio Corrêa, através do Decreto nº 895, de 14 de janeiro de 1930 e ainda a criação de um
curso de guarda-livros, anexo também ao Liceu Cuiabano. Este curso foi mantido em
funcionamento até 1944, desligando-se do já então Colégio Estadual, quando passa a
denominar-se Escola Técnica do Comércio, no ano seguinte.
Essas informações tornaram-se possíveis a partir de um trabalho de pesquisa, onde
como no paradigma indiciário de Ginzburg, trilhamos caminhos e utilizamos instrumentos
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para a comprovação de dados.

3.1 Trilhando Caminhos em Mato Grosso
O Arquivo Público de Mato Grosso, localizado na cidade de Cuiabá, reúne grande
quantidade de documentos oficiais, como legislações, periódicos relatórios mensagens,
tanto dos Presidentes de Estado, Interventores, bem como dos Inspetores da Instrução
Pública. Começamos a investigação em âmbito estadual a partir daí, a fim de se traçar um
panorama inicial de como o estado de Mato Grosso se articulava no que se referia a adequação
da educação aqui ofertada frente ao que era exigido e regulamentado na esfera federal.
No arquivo público localizamos documentação (fontes) referente ao ensino
commercial, a exemplo da Lei 1024 de 1929, que oficializa o Curso Comercial Antônio
Corrêa, bem como o Decreto 895 de 1930, que o regulamenta.
Buscamos pistas sobre á existência e ainda formas de funcionamento das escolas de
comércio em obras memorialísticas, como a de Humberto Marcílio, em a História do Ensino
de Mato Grosso. Nela encontramos um relato que traz que desde 1856 se sentia a
necessidade, relatada pelo Inspetor Geral de Estudos, da criação de uma cadeira de Ensino
da escrituração mercantil. O autor passa a tecer, a partir daí, um panorama do
funcionamento do ensino comercial no estado (MARCÍLIO, 1963). Nesse relato pode-se
observar a citação das fontes que deram base ao autor, cujas fontes foram encontradas em
nossa pesquisa inicial e já citadas aqui, como a Lei nº 1024 de 1929 e o Decreto 895 de
1930.
Continuamos na busca de pistas que pudessem elucidar ainda mais o cenário do
ensino comercial existente no estado no período. Buscamos nos periódicos na Hemeroteca
da Biblioteca Nacional informações sobre criação ou funcionamento de escolas de
comércio. Encontramos no Jornal A Tribuna (Mato Grosso), no ano de 1927, em sua edição
de número 06023, a publicação de uma parte da legislação da Escola de Comercio de
Corumbá, com as atribuições do pessoal administrativo, o que atesta a existência de uma
escola naquela cidade. Continuamos a pesquisa a respeito da fundação dessa escola, bem
como sua natureza, se pública ou privada. Continuamos nas buscas de indícios e rastros do
funcionamento das escolas comerciais no estado.

4 Considerações finais
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A historiografia da educação, no que concerne a modalidade do ensino comercial
no estado de Mato Grosso é, a partir dos indícios já encontrados, um campo fértil de
pesquisas, pouco explorado. Pode-se perceber de conformidade aos rastros já descobertos, a
grande potencialidade a fim de adensar as informações a respeito dessa categoria e ainda
instituição de ensino. O uso do paradigma indiciário de Ginzburg como metodologia nos
permite, como historiadores, utilizando-se da leitura de fontes, dos sinais e detalhes, a uma
reconstrução do passado. Podemos ter alto grau de certeza efetuando a leitura de
pormenores que, antes não observados, pode, a partir da utilização dos métodos de
investigação, nos levar a trilhar caminhos que com a adequada aplicação de instrumentos
para a comprovação de dados, venha revelar um contexto geral.
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RESUMO
Este artigo consiste em um recorte relativo à uma pesquisa de mestrado em andamento sobre o processo
de implementação da disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais no curso de Licenciatura em
Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT, Campus de Cuiabá, em conformidade com a
Lei Nº 10.639/2003. A pesquisa tem como objetivo analisar o processo de implementação da disciplina de
Educação das Relações Étnico-Raciais no currículo do curso, considerando as dinâmicas, os avanços e os
desafios. Busca também verificar quais os principais entraves na implementação do curso
quais os
desafios tem enfrentado e qual a sua importância para a formação dos/as acadêmicos/as. A pesquisa
perpassa pelos estudos sobre as teorias raciais a política do branqueamento e a discussão curricular na
implementação da Lei. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, por meio de um estudo de caso, cujo meio
de coleta de dados consiste na realização de entrevistas semiestruturadas.
Palavras-chave: Relações Raciais. Ensino de Geografia. Implementação da Lei Nº 10.639/2003.
Racismo.

1 Considerações iniciais
Este artigo tem como objetivo analisar a implementação da Lei Nº 10.639/2003
por meio da disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais, no curso de
Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, Campus
Cuiabá, no período de 2013 a 2018, enquanto promotora da igualdade racial.
A Lei n° 10.639/2003, fruto de lutas históricas do Movimento Negro, no campo
educacional, é hoje, o principal instrumento de combate ao racismo. Por muitos anos
foram realizados debates calorosos e discursos inflamados que dividiam as opiniões
tanto a favor quanto contra, no processo de aprovação das políticas afirmativas, que
busca garantir aos negros as mesmas condições de acesso às políticas públicas
oferecidas pelo Estado. Os movimentos sociais em especial ao movimento negro no
Brasil, tiveram atuação de vanguarda nesse processo, para que tanto negros quanto
indígenas pudessem acessar as universidades nos diferentes cursos oferecidos por elas.
A Lei representa uma importante conquista para a sociedade brasileira, trazendo
reflexões importantes para as políticas educacionais, ao tornar obrigatório o ensino
sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Embute um grande desafio para as instituições
de ensino do país, tanto na educação básica quanto na educação superior, ao propor uma
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educação antirracista com o aprofundamento das questões raciais vivenciadas pelo povo
africano e da diáspora1 brasileira.
O Parecer n° 03/2004 e a Resolução 01/2004 do Conselho Nacional de
Educação, instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Busca
enfrentar os preconceitos e os estereótipos que estão enraizados na sociedade, por meio
de construções sólidas que historicamente tem dificultado a inclusão social dos negros e
negras.
A Geografia enquanto componente obrigatório do currículo escolar, tem um
papel preponderante no tratamento das temáticas referentes às questões que abarcam a
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira
e o negro na formação da sociedade nacional, e toda a trajetória histórica que esse povo
sofreu com o processo de escravização imposta pelos europeus a partir do século XV.
Souza (2016) a partir de Santos, expressa que a geografia contribui para a formação
humana.
Como afirma Santos (2011), a lei é um regulador da construção do currículo, e,
ao mesmo tempo ela também é o currículo, ao tornar obrigatório os estudos das relações
raciais. Chama atenção, no caso da Geografia por ser uma ciência comprometida com a
promoção da igualdade racial. Vejamos:
A Geografia tem relação direta com a constituição das relações raciais. Aqui,
estamos falando de ―raça‖ não como um conceito biológico (aliás, já
superado na própria biologia), mas, enquanto conceito social, enquanto
construção social que é princípio ordenador de relações sociais – este, se num
contexto histórico valeu-se do conceito biológico para se afirmar, hoje já é
independente dele, de modo que a desqualificação no campo da Biologia não
elimina a raça enquanto dado regulador de comportamento e relações sociais.
(SANTOS, 2011, p. 10)

Assim, o conceito de raça que neste contexto melhor se aplica, é aquele em que
o Guimarães (1999), define na obra racismo e antirracismo no Brasil, um conceito que
vai além do extrato negativo que são colocados a certos grupos sociais:

1

Segundo o dicionário de relações étnicas e raciais - A palavra diáspora foi originalmente usada no antigo
testamento para designar a dispersão dos judeus de Israel para o mundo. Recentemente, tem se aplicado o
mesmo vocábulo, por analogia à condição judaica, aos movimentos dos povos africanos e
afrodescendentes no interior do continente negro ou fora dele. A diáspora traz em si a ideia do
deslocamento que pode ser forçado como na condição de escravo, resultado de guerras, perseguições
políticas, religiosas ou desastres naturais. Também pode ser uma dispersão incentivada ou espontânea de
grandes massas populacionais em busca de trabalho ou melhores condições de vida. (CASHOMORE,
2000, p. 169-1710).
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Um conjunto que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se, ao
contrário, de um conceito que denota tão somente uma forma de classificação
social, baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais, e
informada por uma noção específica de natureza, como algo
endodeterminado. A realidade das raças limita-se, portanto, ao mundo social.
Mas, por mais que nos repugne a empulhação que o conceito de ―raça‖
permite –, ou seja, fazer passar por realidade natural preconceitos, interesses
e valores sociais negativos e nefastos -, tal conceito tem uma realidade plena,
e o combate ao comportamento social que ele enseja é impossível de ser
travado sem que lhe reconheça a realidade social que só o ato de nomear
permite (GUIMARÃES, 1999, p.11).

Para Gomes (2005) no Brasil, o racismo é ambíguo, apresenta muito diferente de
outros contextos onde esse fenômeno também acontece. Segundo ela, as pesquisas
atestam que, no cotidiano, nas relações de gênero, no mercado de trabalho, na educação
básica e na universidade os negros ainda são discriminados e vivem uma situação
desigualdade racial quando comparados com outros segmentos étnico-raciais do país.
Como defende Santos (2009), objetivo da lei é reposicionar o negro e as relações raciais
no mundo da educação, é com esse olhar que procuramos desenvolver a presente
pesquisa.
Neste artigo na primeira parte apresento como a Lei N° 10.639/03 despertou o
desejo de investigar as dificuldades da efetivação da lei no currículo das instituições
educacionais, com informação metodológica a ser utilizada na pesquisa, na segunda
parte uma abordagem do currículo escolar e a relação com as questões Étnico-Raciais e
na terceira parte falaremos do racismo no Brasil.

2 O Olhar Investigativo Por Meio da Lei Nº 10.639/2003
As atividades profissionais no campo educacional nos provocam a investigar as
dificuldades e os entraves que determinadas políticas públicas apresentam, uma vez que
são de °efetivação de um direito já proclamado em lei.
As minhas atividades profissionais realizadas no Conselho Estadual de Educação
de Mato Grosso por mais de 15 anos, me levou a querer investigar os ―porquês‖ das
dificuldades da implantação e implementação da Lei Nº 10.639/2003, que torna
obrigatório o estudo da História da África e dos Africanos; a luta dos negros no Brasil; a
cultura negra brasileira; e o negro na formação da sociedade nacional. Esse incómodo
aproximou-me no curso de extensão realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre
Relações Raciais e Educação – NEPRE. Nesse curso, denominado de ―Ciclo de estudos
das relações raciais‖, as temáticas debatidas, fez com que aflorassem o desejo de
investigar a temática em tela.
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A pesquisa então, têm como desafio verificar a implementação da Lei Nº
10.639/2003, por meio da disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais no
currículo do curso de licenciatura em Geografia da UFMT, campos Cuiabá. Visa
investigar o currículo do curso antes e após a implementação da lei, os desafios,
evidenciando os pontos convergentes e divergentes sobre a implantação e
implementação da disciplina e, ainda como a pró-reitora de graduação da maior
instituição pública de ensino superior de Mato Grosso tem cumprido a lei no que se
refere a implementação nos cursos tanto de licenciatura quanto de bacharelado, com a
inclusão da disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais.
Sem dúvida, a educação é uma forma estratégica de intervenção na realidade. A
lei desta maneira, buscar reposicionar o negro e as relações raciais na educação Santos
(2011).
2.1 – Procedimentos Metodológicos
Para a execução da pesquisa, a metodologia utilizada consiste na investigação de
natureza qualitativa, que corrobora com a definição de Bogdan e Biklen (1994) para os
quais pesquisa qualitativa é compreendida como:
[...] um termo genérico que agrupa estratégias de investigação que partilham
de determinadas características. Os dados recolhidos são [...] ricos em
pormenores descritos relativos a pessoas, locais e conversas e de complexo
tratamento estatístico.

Bogdan e Biklen (1994), mencionam que para realização de pesquisa com uma
abordagem qualitativa os dados são coletados em seu ambiente natural, sem nenhum
tipo de manipulação intencional; todos os dados são considerados importantes e
apresentados de forma descritiva; o pesquisador tem sua atenção mais voltada ao
processo do que ao resultado; o pesquisador se preocupa com o significado que o
participante dá às coisas e à sua própria vida e, a análise dos dados coletados parte de
uma visão mais ampla para uma mais focada.
Tendo em vista seu aspecto bibliográfico, a pesquisa bibliográfica por sua vez se
configura como sendo o exame de materiais de natureza diversa, que ainda não
receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminado, criando novas ou
interpretações complementares, atividade localização de fontes, para coletar dados
gerais ou específicos a respeito de determinado tema. É um componente obrigatório
para qualquer pesquisa.
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Na visão de Lakatos,
A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução
de um problema pode ser obtida através dela, por outro lado, tanto a pesquisa
de laboratório quanto a de campo (documentação direta) exigem, como
premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e
solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada também
como o primeiro passo de toda pesquisa científica. (1992, p. 44).

A característica principal da pesquisa bibliográfica, é a de possibilitar ao
pesquisador uma bagagem teórica variada, contribuindo para ampliar o conhecimento,
de forma a fazer da pesquisa um material rico sobre o assunto, fundamentando do ponto
de vista teórico do material a ser analisado.
Segundo Passos (2014), nas décadas de 1980 e 1990 as pesquisas acadêmicas
explicitavam as desigualdades no processo de escolarização, denunciando as instituições
escolares brasileira como reprodutora das desigualdades raciais. O autor destaca que:
Os estudos de Fúlvia Rosemberg (1987, 1991, 1996, 1999), Carlos Hasenbalg
e Nelson do Valle Silva (1988) referentes às assimetrias educacionais entre
grupos sócio raciais distintos; os estudos de Ana Célia da Silva (1988,1999)
sobre a discriminação do negro no livro didático e Elaine Cavalleiro (2000)
sobre o racismo na educação infantil entre outros, são notórios exemplos
daquele momento. Dados divulgados por organismos de Estado como o IPEA
(2001) e o IBGE também apontam indicadores de desigualdades na
escolarização entre brancos e negros (PASSOS, 2014, p. 175).

Esses e outros estudos apontam e constatam a inferioridade econômica e social
dos negros em relação aos brancos. Carneiro (2011), expressa que as pesquisas que vêm
sendo desenvolvidas sobre as desigualdades raciais, especialmente por órgãos
governamentais como o IPEA, têm sido a principal alavanca para o reconhecimento dos
negros brasileiros como um segmento com características específicas e desvantajosas
em termos de inserção social no país.
Carneiro (2011), ressalta a necessidade de quebrar o círculo vicioso de produção
de egos inflados versus egos deprimidos. Refere-se à desconstrução da brancura como
ideal de ego da sociedade para libertação e cura de todos: negros, brancos, indígenas e
Orientais. Destaca Carneiro, que é preciso agir sobre as duas pontas do problema em
prol da construção de um círculo virtuoso em que compartilha igualitariamente a
diversidade humana seja um princípio de enriquecimento para todos.
Gomes (2008), aponta que:
Os estudos de Pinto (1994), Gomes (1999), Gonçalves e Gonçalves e Silva
(2000), Silvério (2002), Passos (2004) e Gomes (2006b) revelam que o
movimento Negro, no Brasil, conquanto sujeito político, tem sido o principal
responsável pelo reconhecimento do direito à educação para a população
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negra, pelos questionamentos ao currículo escolar no que se refere ao
material didático com imagens estereotipadas sobre o negro, pela inclusão da
temática racial na formação de professores (as), pela atual inclusão da
História da África e da Cultura Afro-Brasileira nos currículos escolares via
lei federal e pelas políticas de ação afirmativa nas suas mais diferentes
modalidades (GOMES, 2008, p.48).

Neste campo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana, é uma
forte aliada para a implementação da lei, e, tem contribuído nas realizações de pesquisas
que ajudam a ressignificação do papel do negro na sociedade brasileira.
Compreender como a Universidade tem tratado as questões das relações raciais é
fundamental para entender inclusive, o seu público e os processos que levam as pessoas
negras a serem discriminadas dentro do espaço acadêmico, por seu pertencimento racial.
É nessa direção que esta pesquisa toma sentido, uma vez que busca levantar e entender e
implantação e implementação no currículo dos cursos de licenciatura e bacharelado a
disciplina das Relações Étnico-Raciais, por meio da Lei Nº 10.639/03.

3 Currículo escolar e Relações Étnico-Raciais
No Brasil, as discussões que travam sobre o currículo escolar não são fáceis,
havendo dificuldade no consenso na estrutura do que se propõe a trabalhar em
determinados contextos. Como afirma Gomes (2011), o caráter conservador dos
currículos acaba por expulsar qualquer discussão que pontue a diversidade cultural e
étnico-racial na formação do educador.
Mesmo com todas as dificuldades que são estabelecidas nas dinâmicas do campo
educacional, os movimentos sociais seguem na luta na perspectiva de ter um projeto
emancipatório, que Gomes (2011), chama de perfil epistemológico que abriga um
conflito, ocupando o centro da experiência pedagógica emancipatória.

Assim, o

currículo ao agregar as diversidades, permite a superação do racismo e por conseguinte
do mito da democracia racial, muito presente nas instituições de ensino superior, como
expressa Gonçalves (2011). O mito da democracia racial de tempo em tempo ressurge
no Brasil, vindo dos lugares o mais inusitados possível, e que impede qualquer ação que
se insurja contra atos racista na sociedade.
A superação do racismo brasileiro, para muitos autores, entre eles Gomes
(2005), passa pelo campo educacional. Uma das alternativas encontradas foram a
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implantação de políticas de ação afirmativa2 que busca reverter as tendências históricas
que conferiram às minorias da população brasileira, em especial a negra e indígena, uma
posição de desvantagem, em especial no campo da educação e mercado de trabalho.
Apesar da Lei Nº 10.639/03, ser proponente de ação afirmativa, nossa proposta é
entender como o currículo do curso de Geografia foi estruturado a partir da implantação
da disciplina das Relações Étnico-Raciais e, as possíveis conexões com as demais
disciplinas. Dessa forma, o confronto das ementas do curso são fundantes para entender
a finalidade que se propôs fazer com a inclusão da disciplina no curso, como declara
Costa (2013), o currículo enquanto construção social, envolve as dimensões prática e
política, por isso não está determinado.
Santos (2011), afirma que a lei é um regulador da construção do currículo, ela
também é o currículo, mas é uma prescrição e, não necessariamente, é aplicada ou, tem
sua aplicação mediada por interpretações dos atores envolvidos.
Dessa forma, os estudos das relações raciais brasileira, tem sido importante para
entender como os movimentos sociais tem buscado consolidar por meio de políticas que
garantam a igualdade de direitos entre negros e brancos, como a prevista na constituição
de 1988.
Assim, a atuação do movimento negro brasileiro, de intelectuais e de outros
movimentos sociais, para superação do racismo na sociedade brasileira, foram
imprescindíveis na implantação de políticas e ações que de certa forma, interfeririam no
caráter conservador dos currículos. Como menciona Gomes (2011), acaba por expulsar
qualquer discussão que pontue a diversidade cultural e étnico-racial na formação do
educador.
Mesmo com todas as dificuldades que são estabelecidos na dinâmica do campo
educacional, os movimentos sociais seguem na luta, na perspectiva de ter um projeto
emancipatório, que Gomes (2011), chama de perfil epistemológico que abriga um
conflito, ocupando o centro da experiência pedagógica emancipatória. Assim, o
currículo ao agregar as diversidades, permite a superação do racismo e por conseguinte
do mito da democracia racial, muito presente nas instituições de ensino superior.
Conforme já mencionado anteriormente, Gonçalves (2011), chama a atenção para o fato
2

Ação afirmativa – são medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo Estado,
espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas,
garantindo a igualdade de oportunidade e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela
discriminação e marginalização, decorrente de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros.
Portanto, as ações afirmativas visam combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações
ocorridas no passado. (SANTOS, 2003, p. 96) apud (GTI, 1997, Santos, 1999).
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de que o mito da democracia racial de tempo em tempo ressurge no Brasil, vindo dos
lugares o mais inusitados possível, e que impede qualquer ação que se insurja contra
atos racista na sociedade.
A Lei Nº 10.639/03, propõe tratar de em um campo extremante complexo e
difícil de transpor, mas é nele que devemos buscar alicerce. Uma vez que é por meio do
currículo que se elencam os objetivos e por este é indicado o que os alunos devem saber
e conhecer. Dessa forma, o currículo passa a ser um termômetro controlador do
conhecimento. Nesse sentido, na visão de Arroyo (2011), os currículos passam a ser um
dos territórios em disputa, sobretudo dos novos sujeitos sociais, que estão em busca de
reconhecimento e afirmação afim de romper com as grades que separam os indivíduos
sujeitos de direito.
É nesse campo fechado que as questões das relações étnico-raciais, vem
buscando afirmar rompendo com as grades, que tem a função de proteger ou impedir a
entrada dos ditos diferentes nos recintos pré-estabelecidos como próprios para alguns
segmentos da sociedade.
Caldas e Vaz (2016) a partir de Apple, chamam a atenção no sentido da
importância de compreender que o ―currículo não é somente um documento impresso
das instituições de ensino, mas um documento que reflete todo um complexo de
relações sociais de um determinado momento histórico‖. (p 149)

4 O racismo no Brasil
No Brasil o racismo é estrutural, uma vez que foi e está incorporado na ação e no
imaginário das pessoas. Tal percepção não é fácil, está ligado ao processo de construção
do Estado brasileiro. Há uma espécie de barreira que dificulta aos negros e negras as
mesmas condições de oportunidades e acessos aos bens sociais e ascensão social.
Nessa direção que a Lei Nº 10.639/2003 não restringiu os estudos apenas do
afro-brasileiros. Ampliou para conhecer o continente africano a partir das contribuições,
das lutas e resistências que aquele povo travou para as questões raciais impostas pelos
europeus por meio do processo de escravização.
Conhecer a história da África é fundamental para entender como foi possível que
milhões de homens, mulheres e crianças fossem aprisionados e trazidos em navios
transatlânticos3 destinados às Américas. Vale ressaltar que para Munanga e Gomes
3

Uma das rotas utilizadas pelos europeus para transportar os milhões de homens e mulheres que foram
arrancados de suas raízes e deportados para três continentes: Ásia, Europa e América, por meio das rotas:
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(2006), o tráfico negreiro pela sua dimensão e duração foi uma das maiores tragédias da
história da Humanidade.
A compreensão da trajetória dos negros nas Américas, sobretudo a do Brasil, é
importante analisar por que o continente africano se tornou o maior centro de dispersão
populacional do mundo moderno. E isso é tão importante quanto compreender a luta e a
resistência daquele povo contra as atrocidades portuguesas cometidas contra os negros.
Os africanos trazidos para o território brasileiro foram apartados de sua cultura
mãe, de seu universo cultural, religioso, linguístico, de três regiões geográficas africana
como a África Ocidental (Senegal, Mali, Gana, Togo, Benin, Costa do Marfim, Guiné
Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné, Camarões), a África CentroOcidental (Gabão, Angola, República do Congo, República Democrática do Congo
(antigo Zaire), República Centro-Africana) e a África Austral (Moçambique, África do
Sul e Namíbia), que tiveram que aprender com outros africanos de região diferente a da
sua, ocasionada pela forma com que foi dada a integração desses africanos nas
propriedades dos senhores de engenho.
Assim, esse intercruzamento de cultura, de língua e religiosidade, contribuiu
para a singularidade da cultura brasileira. Por outro lado, esse processo desenraizou a
cultura dos africanos do seu país de origem.
Além de apagar a identidade e cultura originária do africano, quando aportaram
no litoral do Brasil, o ministro das relações exteriores do Brasil, Rui Barbosa, pela
segunda vez num ato de esconder a verdadeira origem ex-escravizados, mandou
queimar grande parte da documentação que identificava e dava informações. Essa
atitude do ministro de certa forma induz a origem dos africanos escravizados no Brasil,
dando a impressão que foram trazidos apenas os africanos do litoral de Angola, Litoral
de Moçambique e do Golfo de Benin, como expressa Munanga e Gomes (2006).
O racismo científico no Brasil foi inspirado a partir da importação de teorias
racistas europeias, que segundo Guimarães (1999), pretendiam demonstrar a
superioridade da raça branca, ao imputar a ideia do branqueamento. Dessa forma, as
ideias defendidas pelos homens das ciências da Europa e Estados Unidos, acabaram
fortemente influenciando as questões raciais no país. Nesse sentido, o termo raça
adquire um status científico.

a Oriental (através do Oceano Índico), a Transaariana (pelo Deserto do Saara e do Mar Vermelho) e a
Transatlântica (pelo Oceano Atlântico), Munanga e Gomes (2006).
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Em suas obras autores como Guimarães (1999), Hofbauer (2006), Telles (2003),
abordam as questões raciais situando os defensores no seu campo de atuação, assim, os
pesquisadores brasileiros situa-os para demarcar que áreas defendiam no campo
biológico, os pesquisadores Hebert Spencer, Charles Darwin e, no geográfico Henry
Thomas Buckle e Ernst Haeckel. No sentido de demonstrar como essas teorias
acabaram por criar estigmas que imputam às pessoas brancas ideais como bem, bonito,
paz, inocência e divino, enquanto às pessoas negras associação à morte, ao inferno e ao
mal (HOFBAUER, 2006).
Os pesquisadores como Bethencourt (2018), Schwarcz (1993), Costa (2006)
entre outros, em suas pesquisas demonstram como o racismo científico defendido por
Gobineau, Buffon, Renan, Le Bon, Taine, Lombroso, irão influenciar os estudos no
Brasil, em especial os de Nina Rodrigues, um expoente médico legista, que
fundamentou no Brasil as questões raciais, ao pesquisar os crânios e o comportamento
do negro e negra no Brasil, comparando com aos do branco. Os seus estudos realizados
na Bahia, teve fortes influências, sobretudo de René Ribeiro no Recife, que pesquisou
as relações raiais, naquele Estado. São dois importantes pensadores, que integram as
escolas do pensamento social no Brasil, as chamadas Escolas da Bahia e do Recife
respectivamente, que versam sobre a cultura e as relações raciais.
Schwarcz (1993) evidencia as tristes implicações das teorias raciais europeias
aplicado no contexto brasileiro. Assim, criaram mecanismos de dominação que
enraizaram e cristalizaram no imaginário das pessoas como sendo superior, cuja ação
foi reforçada pelos estudiosos do comportamento humano, do século XVIII e XIX
principalmente franceses e ingleses.
Segundo Munanga e Gomes (2006), as contribuições dos africanos trazidos para
o Brasil foram de três ordens: econômica, demográfica e cultural. Mesmo com essas
contribuições, o movimento negros na historiografia brasileira está sempre na busca
incansável para tirar a população negra da invisibilidade. O governo brasileiro nos
censos de 1900 e 1920 não incluiu o item cor da população. Domingues (2003), a esse
respeito enfatiza que não colocar essa informação no recenseamento, foi comemorado
por João Ribeiro no artigo ―Brancos de toda cor‖: nosso governo, é sabido desde há
muitos anos, riscou (e fez bem em riscar) das listas de recenseamento estigma de cor.
Ninguém mais é preto nem pardo: são todos ―brancos‖.
A compreensão das relações raciais no Brasil passa pela construção do Estado
Nação, a partir de 1888, quando da libertação dos últimos escravizados ou afro-
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brasileiros que ainda encontravam nas condições de escravos dos senhores de engenho.
A partir desse novo período o negro no Brasil, vai lutar pela segunda liberdade, como
expressa Nascimento (2017) e Guimarães (2010), uma vez que o Estado brasileiro com
a participação de alas da elite branca brasileira, pautada numa visão eurocêntrica,
passou a preterir os negros em relação aos brancos.
Esse processo de exclusão dos africanos e afro-brasileiros deixou marcas brutais
na sociedade brasileira, cujos reflexos estão sendo sentidos na contemporaneidade. Isto
se evidencia quando analisamos os dados estatísticos referentes aos problemas que
assolam o país, em especial as das áreas da saúde, educação e moradia. Daí a
importância de aprofundar as questões das relações raciais, numa perspectiva em que
demonstram a resistência do negro e sua contribuição para a sociedade brasileira.
A constituição de 1988, procurou combater a pobreza e promover a democracia,
nesse contexto que Jaccoud (2008), chama a atenção com relação ao processo
democrático que foi dado pela constituinte de 1988. A pesquisadora ressalta que a elite
colonial brasileira não organizou um sistema de discriminação legal ou uma ideologia
racista que justificasse as diferentes posições sociais dos grupos raciais. A autora
compartilha um conjunto de estereótipos negativos em relação ao negro que amparava
sua visão hierárquica de sociedade. Dessa forma, expressa ela:
Nesse contexto, o elemento branco era dotado de uma positividade que se
acentuava quando mais próximo estivesse da cultura européia. ―Qualquer
europeu ou americano que postulasse a superioridade branca seria
necessariamente bem recebido. Ele traria a autoridade e o prestígio de uma
cultura superior para ideias já existentes no Brasil‖ (Costa, 1999). Como
destaca Hofbauer (2006), os estereótipos ligados à raça e o ideal do
branqueamento operaram ativamente enquanto vigorou a escravidão
(JACCOUD, 2008, p. 47).

O documento que o Brasil apresentou na III Conferência Mundial contra o
Racismo,4 o país reconhece a responsabilidade do Estado brasileira pelo escravismo e
pela marginalização econômica social e política dos descendentes africanos. Com isso,
assume compromissos publicamente internacionais, sob o enfoque da promoção da
igualdade do acesso e permanência à educação.
Esse marco foi resultado da pressão popular por políticas públicas reivindicadas
por diferentes movimentos sociais, entre eles as frentes do Movimento Negro, com

4

III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial a Xenofobia e as Formas Correlatas
de Intolerância, que serve para orientar as políticas de governo. Realizada de 31 de agosto a 7 de
setembro de 2001, em Durban, África do Sul.
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destaque a Frente Negra Brasileira (FNB), que, segundo Florestan Fernandes5, foi o
primeiro movimento de massa no período pós-abolicionista que teve o objetivo de
inserir o negro na política.
É preciso ter um olhar capaz de ver negro na sociedade brasileira diferentemente
do que foi contado até agora pelos livros didáticos. Nesse sentido as pesquisas que
processam sobre a implementação da Lei Nº 10.639/2003 são fundamentais para
verificar como a população negra tem chegado aos diversos espaços públicos entre eles
a universidade pública.

5 Considerações Finais:
No Brasil tem crescido uma massa de pesquisadores como Fernandes, Hanchard,
Hasenbalg, Andrews, Guimarães, Seyferth, Azevedo, Schwarcz, que entre outros
trouxeram e identificaram o racialismo que dividiram a espécie humana em grupos
distintos, ou seja, raças. Esses autores têm contribuído nos estudos por desvendar as
teorias interpretativas das relações raciais brasileiras, a partir da construção do Estado
Nação, onde o negro é marginalizado, invisibilizado, inferiorizado e estereotipado na
historiografia nacional.
O reconhecimento pelo Estado brasileiro na década de que em 1980 a população
negra sofria racismo, foi um marco para a retomada das discussões, apesar de que nunca
houve uma paralisação nessa busca. Contudo, foi ideal para reverter as questões que
impediam do Estado a garantir a ascensão econômica e social na mesma proporção que
os demais grupos étnicos-raciais. Assim, o movimento brasileiro, que desde de 1930
reivindicavam políticas públicas de cunho reparatório pós-abolição, viu pós constituição
de 1988, o instante propício para o alcance do tão almejado ato reivindicatório, cujos
passos iniciais foram dados nas leis que garantiam acesso dos negros em diferentes
espaços anteriormente ocupados na sua maioria por brancos.
Para nós negros, a Lei Nº 10.639/2003, foi uma dessas possibilidade ao garantir
no currículo das instituições educacionais os estudos do afro-brasileiro e da África, e,
esta pesquisa representa uma possibilidade a mais por analisar como o curso de

5

Florestan Fernandes foi um dos mais importantes sociólogos brasileiros. A convite da UNESCO,
realizou estudos sobre as relações raciais no Brasil, com o propósito de verificar as teorias raciais de
Gilberto Freyre, que na visão dele no País as relações eram harmoniosas, havendo um certo equilíbrio
inspirada na acomodação no país onde não há nem branco e nem preto, pela via da mestiçagem. O
propósito principal de Florestan foi a desmistificação da democracia racial existente no país.
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geografia tem implementado a disciplina das relações étnico raciais no currículo do
curso.
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Resumo:
O Empoderamento feminino, o respeito à raça e a igualdade de gênero estão sendo amplamente discutido
na sociedade. Percebe-se ao longo da história o surgimento de movimentos sociais feministas que lutam
pelos direitos das mulheres e pelo reconhecimento racial, cultural e da identidade da mulher. Mesmo ao
longo de toda a evolução da humanidade, é possível notar que a discriminação e o preconceito se
reproduzem até os dias atuais. Isso se torna ainda maior quando se trata da mulher negra e surda. O
preconceito, o racismo e a discriminação estão enraizados em uma sociedade escravista gerando
exclusões dessas pessoas no âmbito educacional, social e também profissional. Quantas destas mulheres
conseguem atingir um grau de escolaridade básico? Quantas apresentam capacitação e qualificação para o
trabalho? Como oferecer equidade e igualdade se ao contratar, se não oferecerem um conhecimento da
Língua Brasileira de Sinais-Libras? Estas questões precisam ser elucidadas para propor ações de
enfrentamento e superação das dificuldades referentes a este grupo. Mediante vários questionamentos,
fazem-se necessárias discussões sobre o tema para demonstrar quantativamente e qualitativamente como
tem se dado o acesso ao mercado de trabalho para a mulher negra e surda, alertando sobre as necessidades
referentes à pessoa com deficiência e quais as barreiras para seu empoderamento. Notou-se então a
complexidade da temática devido à falta de pesquisas específicas sobre o papel da mulher negra e surda
no mercado de trabalho e quais as ações para a valorização profissional desta minoria.
Palavras-chave: Mulher negra e surda. Mercado de trabalho. Relações Raciais e a Surdez.

1 INTRODUÇÃO
O Empoderamento feminino, o respeito à raça e a igualdade de gênero
estão sendo amplamente discutido na sociedade. Percebe-se ao longo da história o
surgimento de movimentos sociais feministas que lutam pelos direitos das mulheres e
pelo reconhecimento racial, cultural e da identidade da mulher.
O Sociólogo Mendes Chaves (1970) já estudava sobre o surgimento de
grupos em desvantagens na sociedade Brasileira. Às minorias foram integradas aos
campos de pesquisas por se referirem aos grupos que apresentavam certa dependência
ou vulnerabilidade em relação outros grupos predominantes. (MENDES, 1970)
Mesmo ao longo de toda a evolução da humanidade, é possível notar que a
discriminação e o preconceito se reproduzem até os dias atuais. Isso se torna ainda
maior quando se trata da mulher, surda e negra. O preconceito, o racismo e a
discriminação estão enraizados em uma sociedade escravista gerando exclusões dessas
pessoas no âmbito educacional, social e também profissional.
Quantas destas mulheres conseguem atingir um grau de escolaridade
básico? Quantas apresentam capacitação e qualificação para o trabalho? Como oferecer
equidade e igualdade se ao contratar não oferecerem um conhecimento da Língua
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Brasileira de Sinais-Libras? Estas questões precisam ser elucidadas para propor ações
de enfrentamento e superação das dificuldades referentes a este grupo.
Mediante vários questionamentos, fazem-se necessárias discussões sobre o
tema para demonstrar quantativamente e qualitativamente como tem se dado o acesso ao
mercado de trabalho para a mulher negra e surda, alertando sobre as necessidades
referentes à pessoa com deficiência e quais as barreiras para seu empoderamento.
2 DESENVOLVIMENTO
De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão em seu artigo segundo,
considera-se a pessoa com deficiência aquela que apresenta limitações em diferentes
esferas do desenvolvimento humano, sendo estas de natureza sensorial, física,
intelectual ou mental. Estas limitações podem trazer barreiras ou impedimentos para
uma vida em sociedade em igualdade aos demais cidadãos.
A situação das mulheres em especial as brasileiras, negras, e que apresentam
algum tipo de deficiência, reveladas por Zago, Muniz e Wanzeler (2012) apontam que
elas são tratadas como invisíveis socialmente e são consideradas como incapazes de
praticar atividades que exijam algum grau de intelectualidade. E também ainda que, a
mulher surda sofre com a segregação social e educacional ficando invisível no contexto
em que está inserida. (ZAGO; MUNIZ; WANZELER, [s.i. s.n]).
Para Strobel, (2018) o ―povo‖ surdo é caracterizado por um grupo de
pessoas usuárias de uma mesma língua com característica gramatical e linguística
própria e que apresentam uma cultura, uma história e tradições em comum. (STROBEL,
2018, Cap.3 p.37)
A lei 10.436 de 24 de abril de 2002 reconheceu a Libras como meio de
comunicação e expressão da comunidade surda com um sistema linguístico e estrutura
gramatical própria. Isto demonstra a relevância do conhecimento básico de uma língua
já estabelecida e instituída neste país. (BRASIL, 2002)
Para Saji (2005) a diversidade humana apresenta definições não somente
restrita à questão de raça, etnia, cultura e gênero, o termo é muito mais abrangente ao
considerar a diversidade como qualquer dessemelhança ou pluralidade individual entre
as pessoas. (SAJI,2005)
As mulheres, negras e com deficiência são discriminadas em todas as
situações e se o mercado de trabalho está difícil para a população em geral, para a
mulher negra com deficiência pode apresentar diferentes barreiras como o preconceito,
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a discriminação, o racismo, a falta de escolaridade e qualificação e a pobreza. (ZAGO;
MUNIZ; WANZELER, [s.i. s.n]).
O avanço para as discussões sobre o direito da pessoa com deficiência,
sobre os direitos a igualdade de salários e a valorização da mulher na sociedade é
crescente, porém, o preconceito e não aceitação de grupos minoritários ainda é presente
nas relações cotidianas e não contribui para uma convivência justa e harmoniosa
construindo uma subdivisão social e a marginalização da mulher negra e surda.
(MENDES, 1970; SAJI, 2005)
Diante uma história de preconceito e violação dos direitos humanos para as
mulheres, diversas leis foram criadas para corrigir as injustiças sofridas ao longo da
evolução da sociedade brasileira. A lei de cota, lei 8213/91, o estatuto da pessoa com
deficiência, o reconhecimento da língua de sinais são alguns exemplos, porém, há quem
insista em descumprir ou simplesmente ignorar o direito destas pessoas. (CUSTÓDIO,
2012)
E tratando-se da mulher negra e surda outras problemáticas podem ser ainda
maiores, pois os afastamentos da realidade deste grupo minoritário por falta de políticas
públicas efetivas e pesquisas que caracterizem o perfil, as vulnerabilidades e a
identidade deste grupo, podem favorecer para a marginalização destas pessoas gerando
a exclusão da sociedade e a falta de preparação para o mercado de trabalho. (SAJI,
2005)
3 CONCLUSÃO
Notou-se então a complexidade da temática devido à falta de pesquisas
específicas sobre o papel da mulher negra e surda no mercado de trabalho e quais as
ações para a valorização profissional desta minoria. Refletir sobre questões referentes à
raça, ao gênero e a deficiência irão nortear novas propostas para efetivar ações e
conscientizar sobre a importância do empoderamento da mulher negra e surda na
sociedade.
É necessário mudar a mentalidade e aceitar que vivemos em uma sociedade
repleta de diversidade. É preciso reivindicar o cumprimento das políticas públicas
inclusivas, voltadas para as mulheres surdas e negras, assim como para as mulheres com
outras deficiências. E por meio de campanhas educativas valorizarem suas habilidades
e potencialidades.
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A POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL NO
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IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 10.639/03
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Resumo:
Este artigo discorre sobre a Lei nº 10.639/03 que torna obrigatório o ensino da História e Cultura AfroBrasileira nos estabelecimentos de ensino da Educação Básica. No presente estudo foram analisadas as
políticas públicas educacionais desenvolvidas no Estado do Maranhão, considerando a política nacional
de Promoção da Igualdade Racial no âmbito da educação e a implantação da Lei nº 10.639/03,entre o
período de2005 à 2008. Como viés metodológico adotamos o paradigma qualitativo da análise,
construindo, assim, o objeto por meio da pesquisa social por onde enfocamos: o negro no sistema
educacional brasileiro e as políticas públicas de ação afirmativa no sistema educacional.Os instrumentos
utilizados na pesquisa foram entrevistas com, professores da rede pública estadual, técnicos da Secretaria
de Estado da Educação, que contribuíram para análise das ações políticas de promoção da igualdade
racial na educação.Neste texto utilizamos alguns depoimentos das entrevistadas cujos nomes foram
substituídos por pseudônimos retirados do livro ―Mulheres Negras do Brasil(2007)‖. Concluímos que a
implementação da Lei n°10.639/03, no Maranhão, tem como principal desafio a efetivação de políticas
públicas permanentes e eficazes.
Palavras-Chave: Educação étnico-racial - Lei nº 10.639/03 - Política educacional - Ações afirmativas

1 introdução

A educação étnico-racial se configura como um desafio para uma educação
democrática na política pública educacional do País, haja vista a educação apresentar-se
com modelos rígidos, excludentes que não favorecem o êxito escolar para todos que a
ela têm acesso. Desse modo mantém ainda uma imobilidade nas ações acerca da
educação anti-racista, invisibilizando o valor cultural e a contribuição positiva das
diversas etnias nela existentes, gerando assim desigualdades sociais. E, segundo
Bourdieu (1998, p. 41),
É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando
o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia
da ―escola libertadora‟, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é
um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência
de legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o
dom social tratado como dom natural.

Educar, na perspectiva étnico-racial, pressupõe a democratização quanto ao que foi
se implantando como verdades, mascarando a realidade na defesa de uma sociedade justa e
igualitária. Desse modo,
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[...] para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é necessário
fazer emergir as dores, os medos que têm sido gerados. É preciso
entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e da
desigualdade impostas a outros. E então decidir que sociedade
queremos construir daqui pra frente. (BRASIL, 2005, p. 14).

Assim, tendo em vista a natureza deste estudo, adotamos o paradigma
qualitativo da análise, visando um estudo que possibilite reflexões críticas sobre a
realidade das políticas públicas do Maranhão, para implementação da Lei nº 10.639/03.
Tal estudo se constitui em objeto de pesquisa social, construído por meio de interação e
influência entre objeto, pesquisador e realidade.
Essa proposta se viabilizou por meio dos seguintes procedimentos: leitura,
análise e sistematização de estudos, pesquisa e publicações sobre as políticas de
implementação da Lei nº 10.639/03 e sua implementação no estado do Maranhão.
Leitura e análise dos documentos, inclusive estatísticos, produzidos pela Secretaria de
Educação do Estado do Maranhão e outros oficiais. Entrevista com gestores, técnicos,
membros de entidade do movimento negro e professoras. Duas escolas da rede pública
estadual de ensino foram eleitas como campo de pesquisa, locais em que ocorreram
entrevistas com as docentes, por considerar-se a educação como bem púbico, por
compromisso político com a sociedade de contribuir para educação pública maranhense.
Dessa forma, foram entrevistadas quinze pessoas e por serem todas
mulheres,seus nomes foram substituídos por pseudônimos retirados do livro ―Mulheres
Negras do Brasil‖ (SCHUMAHER; VITAL BRASIL, 2007) que resgata a trajetória de
personalidades femininas fundamentais para construção da realidade do Brasil. Neste
texto selecionamos algumas falas das entrevistadas, buscando o diálogo com as
reflexões dos autores elencados para interlocução e realidade reveladas nas mesmas.
Portanto, é com o propósito de contribuir para a superação da
marginalização e da desigualdade, principalmente no sistema de ensino e na busca da
sociedade que este trabalho focaliza as políticas públicas de Estado para implementação
da educação étnico-racial na Lei nº 10.639/03. Convém recordarmos no próximo
parágrafo, as ações que precederam as ações afirmativas e a implantação da Lei no
Brasil.
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No período de 31 de agosto a 8 de setembro, ocorreu a Conferência Mundial
contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em
Durban, África do Sul. Neste fórum o Brasil foi representado por cerca de seiscentos
participantes, e a escravidão e o tráfico de escravos foram reconhecidos como crime
contra a humanidade, reforçando, portanto, a luta do povo negro brasileiro pela
reparação dos danos a ele causados durante o período escravista.
Nessa Conferência, os países participantes, inclusive o Brasil, assumiram
uma agenda de compromissos. Dentre as estratégias do plano de ação protocoladas em
Durban, uma previa medidas de prevenção, educação e proteção visando à erradicação
do racismo, da discriminação, xenofobia e da intolerância correlata. O compromisso
assumido em Durban e a pressão dos movimentos negros fizeram com que o governo
brasileiro iniciasse um processo de discussão e implementação de Ações Afirmativas na
agenda política nacional. Assim,
No retorno de Durban, é criado, por decreto presidencial, o Conselho
Nacional de Combate à Discriminação (CNCD), no âmbito da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça. O Conselho tem,
entre seus objetivos, o incentivo à criação de políticas públicas afirmativas de
promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e de grupos
sociais e étnicos afetados por discriminação racial e por demais formas de
intolerâncias (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p.23).

A Conferência de Durban, que resultou na Declaração e no Programa de
Ação, impulsionou as ações envolvidas na restauração e na promoção da dignidade das
pessoas racialmente discriminadas, dentre as quais se destacam aquelas que estão
voltadas para a educação, como observamos no artigo 80 da Declaração e Programa de
Ação da referida Conferência:
Acreditamos firmemente que a educação, o desenvolvimento e a
implementação fiel das nossas normas e obrigações dos direitos humanos
internacionais, inclusive a promulgação de leis e estratégias políticas
econômicas e sociais são cruciais no combate ao racismo, à discriminação
racial, à xenofobia e à intolerância correlata (CONFERÊNCIA MUNDIAL
CONTRA O RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, XENOFOBIA E
INTOLERÂNCIA CORRELATA, 2001, p.26).

Esse documento traz ainda no artigo 136 a seguinte deliberação:
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Convoca os Estados a assegurarem que a educação e a capacitação,
especialmente a capacitação para professores, promovam o respeito pelos
direitos humanos e pela luta contra o racismo, a discriminação racial,
xenofobia e intolerância correlata e que as instituições educacionais
implementem políticas de igualdade de oportunidades em parcerias com as
autoridades pertinentes, e programas sobre igualdade de oportunidade de
gênero, diversidade cultural, religiosa e outros, com a participação de
professores, pais, mães e alunos que acompanhem sua implementação
(CONFERÊNCIA MUNDIAL CONTRA O RACISMO, DISCRIMINAÇÃO
RACIAL, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIA CORRELATA, 2001, p.76).

O Plano de Ação resultante da Conferência de Durban trouxe deliberações
específicas aos Estados, incumbindo-os da adoção e implementação de leis que proíbam
a discriminação, seja de ordem racial, de cor, descendência, de origem nacional ou
étnica, em todos os níveis de educação tanto formal quanto informal. Tomando,
portanto, medidas necessárias para eliminar os obstáculos que limitam o acesso de
crianças e jovens à educação, assegurando que todos tenham acesso, sem discriminação,
à educação de boa qualidade. Caberia aos Estados, ainda, o estabelecimento e
implementação de métodos padronizados para acompanhar o desempenho educacional
de crianças e jovens em desvantagens, comprometendo recursos para eliminar onde
existam desigualdades nos rendimentos educacionais.
No Brasil, após a Conferência, o então Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso (FHC), estabeleceu um Comitê Nacional envolvendo órgãos
governamentais e não governamentais, sociedade civil organizada e entidade de
diversos movimentos para um diálogo e acompanhamento de ações a serem
implementadas em nível de políticas públicas de Estado.
Nessa perspectiva, foi instituído pelo Presidente da República por meio do
Decreto nº 4.228, de 13 de maio de 2002, o Programa Nacional de Ações Afirmativas,
sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da
Justiça. O Programa tinha por objetivo a implementação de medidas específicas no
âmbito da administração pública federal, que priorizassem a participação de
afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiências.
Convém, portanto, compreendermos as políticas públicas de Ações
Afirmativas e sua implantação no sistema educacional brasileiro, conforme passaremos
a discorrer.
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2 Políticas públicas de ações afirmativas no sistema educacional

As Ações Afirmativas são definidas por Gomes J. (2005, p. 53) em três
momentos: primeiro, ―as ações são como um mero „engajamento‟, por parte do Estado
que as pessoas com poder decisório nas áreas públicas e privadas levassem em
consideração, nas suas decisões relativas a temas sensíveis como o acesso à educação e
ao mercado de trabalho‖; No segundo momento, é destacado o conceito ―associado à
idéia de oportunidade através da imposição de cotas rígidas de acesso de representantes
de minorias a determinados setores do mercado de trabalho e a instituições
educacionais‖; e, por fim, as Ações Afirmativas vêm assegurar a igualdade de
oportunidade em todos os setores culturais e sociais, como corrobora Gomes:
Atualmente, as Ações Afirmativas podem ser definidas como um conjunto de
políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou
voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de
gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir
ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo
por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens
fundamentais como a educação e o emprego. (GOMES, 2005, p. 53).

As Ações Afirmativas visam, pois, à promoção da diversidade social de
grupos sub-representados em certos espaços sociais. Jaccoud (2008) identifica três
inspirações na defesa das Ações Afirmativas: uma forma de justiça reparatória ou
compensatória, outra de justiça distributiva e ainda outra de ação preventiva. Estas
teriam como objetivos ―tanto a igualdade de oportunidades como o combate às
desigualdades não justificáveis, garantindo a diversidade e o pluralismo nas diferentes
esferas da vida social, denunciando a posição subalternizada de determinados grupos
sociais‖.
Na década de 90 do século XX, são enfatizadas as políticas públicas visando
combater a discriminação racial, dentre elas as Políticas de Ação Afirmativa no âmbito
educacional, como relata Jaccoud (2008, p. 140):
Em meados da década de 1990, pode-se identificar o surgimento de uma
terceira geração de políticas, dessa feita tendo como objetivo o combate à
discriminação racial por meio de políticas públicas. Tem início o debate
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sobre Ações Afirmativas e sobre o racismo institucional, e um conjunto de
iniciativas tomam corpo.

É nesse período que no Brasil o conceito de Ações Afirmativas começa a ser
apropriado para formulação de programas e políticas de promoção da equidade racial,
inicialmente no Ministério da Saúde e em algumas prefeituras, por meio do Programa
de Combate ao Racismo Institucional (PCRI).
No final da referida década, surgem no campo da educação experiências
inovadoras visando ao acesso dos (as) negros (as) ao ensino superior. Foram criados
cursinhos universitários pré-vestibulares voltados a estudantes negros em vários setores
da sociedade civil. Os cursinhos passam a contar com o apoio do governo federal a
partir de 2002, quando foi criado pelo Ministério da Educação o Programa Diversidade
na Universidade, com o objetivo de estimular e apoiar cursinhos pré--vestibulares
promovidos por entidades da sociedade civil.
Em 2003, tomou posse na Presidência da Republica Luís Inácio Lula da
Silva, que aprovou medidas propulsoras de transformações sociais, visando promover
políticas de reparação para a população vitimizada pelo processo de exclusão social.
No âmbito das políticas educacionais para a diversidade étnico-racial
ocorreu a alteração da LDB nº 9.394/96 no artigo 26, com a promulgação da Lei Federal
nº 10.639/03 que torna obrigatório, no currículo oficial da rede de ensino, o ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira, pois:
Com a promulgação dessa lei, o Estado brasileiro contempla diretamente uma
solicitação presente no plano de Ação de Durban, expressamente no que diz
respeito ao caráter imperioso de os Estados promoverem a plena e exata
inclusão da historia e da contribuição dos africanos e afro-descendentes no
currículo educacional (HENRIQUES; CAVALLEIRO, 2003, p. 217).

A Lei nº 10.639/03, no artigo 26-A, institui a obrigatoriedade do ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e
Médio, da rede de ensino oficial e particular. O art.79-A foi vetado, e o art.79-B inclui
no Calendário Escolar o dia 20 de novembro como ―Dia Nacional da Consciência
Negra‖.
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A aprovação dessa Lei foi uma conquista do Movimento Negro e sua
trajetória é relatada no texto a seguir:

Demanda antiga do movimento negro, a inclusão do ensino de história da
África no currículo escolar já havia sido apresentada como projeto de lei por
parlamentares como Abdias do Nascimento (PDT-RJ), Benedita da Silva
(PT-RJ) e Paulo Paim (PT-RS). Uma conjunção de fatores fez com que, dessa
vez, a iniciativa do deputado Ben-Hur Ferreira (PT-MS;1999-2003) de
desarquivar um projeto que já havia sido aprovado pela Comissão de
Educação da Câmara dos Deputados chegasse a bom termo.O argumento era
de que um país com quase metade de sua população composta por ―pretos e
pardos‖ conforme classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), deveria conhecer a história do continente africano,de
onde veio um enorme contingente populacional que deu origem a grande
parte dos brasileiros. (ALBERTI; PEREIRA, 2007a, p.25).

A Lei se estabeleceu como uma política de Ação Afirmativa, porém ela
difere das políticas de caráter transitório, por se configurar na legislação como
permanente e seu foco não abrange apenas a população negra, mas toda a sociedade.
Outros programas de Ações Afirmativas vinculadas a outras Secretarias
Ministeriais foram desenvolvidos, porém nos centralizaremos na implementação da Lei
n° 10.639/03 nas diversas esferas de governo, dando ênfase ao Maranhão.

3 A implementação da Lei Federal Nº 10.639/03

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva, no início de seu governo em 2003,
estabeleceu medidas em relação a alterações e modificações da LDB 9.394/96, haja
vista a sanção da Lei nº 10.639/03, em janeiro de 2003. Assim, aprovada esta Lei, foi
dado início a um novo movimento para sua implantação nos Estados e garantia de
efetividade nos estabelecimentos de ensino.
Além

disso,

o Presidente da República

adotou

outras

medidas

administrativas visando assegurar as políticas de promoção da igualdade racial. Desse
modo, em 21 de março de 2003, criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (SEPPIR), através da Medida Provisória nº 111, convertida na Lei nº
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10.678/03 de 23 de maio do mesmo ano. A SEPPIR foi criada para acompanhar e
coordenar políticas de diferentes ministérios e de outros órgãos do governo brasileiro
para promoção da igualdade racial; executar diversos programas de cooperação com
organismos públicos e privados, nacionais e internacionais; e cumprir acordos
internacionais assinados pelo Brasil relativos à promoção da igualdade racial.
Outra ação do governo federal foi a criação, em janeiro de 2004, da
Secretaria de Educação Continuada e Diversidade (SECAD), vinculada ao Ministério de
Educação (MEC). Sua missão é promover a união de esforços com os governos
estaduais e municipais, organizações não governamentais, sindicatos, associações
profissionais e outras, garantindo o acesso e a permanência no ensino e, também,
contribuir para o aprimoramento de práticas e valores nos sistemas de ensino.
Para regulamentação da Lei N° 10.639/03, o Conselho Nacional de
Educação (CNE) e o Conselho Pleno/CP elaboraram o Parecer n° 03/2004, aprovado em
10 de março de 2004. O Parecer 03/04 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Etnicorraciais para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana. Este parecer visa:
Atender os propósitos expressos na indicação CNE/CP6/2002, bem como
regulamentar a alteração trazida à Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, pela Lei 10.639/2000[...]. Desta forma, busca cumprir o
estabelecido na Constituição Federal nos seus Art.5º, I, Art.210. Art.206, I,§
1°do Art.242, Art.215 e Art.216, bem como nos Art. 26,26ª e 79 B na Lei
9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que asseguram o
direito à igualdade de condições de vida e de cidadania , assim como
garantem igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira,
além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos
brasileiros (BRASIL, 2005, p. 9).

O Parecer ressalta, entre outras orientações, o compromisso com a educação
de relações etnicorraciais, a valorização da história e da cultura afro–brasileira e
africana, trazindicações de conteúdos a serem incluídos no currículo nas diversas áreas
de conhecimento, assim como indica ações a serem desenvolvidas pelo poder público
nas três esferas.
Analisando o período de cinco anos da implantação da Lei supramencionada
(2003 a 2008), constatamos que as ações desenvolvidas no Maranhão pelo Governo do
Estado, em sua maioria, se desenvolvem de forma limitada e descontínua. As ações
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acontecem quase sempre de forma isolada, com programas que abrangem uma pequena
parcela do contexto real do sistema de ensino.
Os movimentos sociais, principalmente o Movimento Negro, impulsionaram
o governo a posicionar-se perante a legislação vigente, e a esse respeito, assim discorre
Silva (2002, p. 52):

Urge, pois, que comecemos a acertar os passos, encontrando o compasso
marcado pelas diferenças, pela harmonia do enfrentamento dos contrastes.
Passos, não etapas de um procedimento, mas ação de passar de uma situação
para outra, deixando vestígios, marcas. Concretamente, isto implica que
políticas públicas, incluindo políticas de reconhecimento, de ações
afirmativas, adotadas pelos sistemas de ensino incentivem,apóiem, avaliem
políticas institucionais, visando à instalação de uma escola realmente
democrática, em todos os níveis e modalidades de ensino.

É preciso que todos acertem os passos para garantir a efetividade da
implementação da Lei, porém foi identificado que não há um cumprimento efetivo pelo
governo estadual; o compromisso aconteceu parcialmente, mais para justificar que estão
sendo realizadas ações para a educação etnicorracial, do que para assegurar o direito a
políticas de combate à discriminação e à desigualdade no sistema escolar.
Esta análise sobre o compromisso político do governo difere do que dizem
as gestoras, que na maioria de seus discursos ressaltam a efetividade desse
compromisso, conforme segue:
[...] o compromisso é efetivamente confirmado,porque nós tivemos aí várias
ações que pensaram na implementação da política, desde o fórum de
diversidade, que é um espaço colegiado e amplo de debate da questão e que
envolve toda a sociedade, várias, representantes de outras instituições. [...]
Acho que esse compromisso está confirmado sim quando a gente traz essa
discussão pra escola, quando a gente discute na escola, quando a gente tem
ações que são ações de macro política que contribuem para a resolução de
problemas que advém daí, de preconceito, de falta de inclusão, enfim, de
racismo (EDITE MARIA DA SILVA, informação oral).

[...] eu tento, pelo menos todo dia, acreditar nesse compromisso. Porque,
querendo ou não, foi o primeiro passo. Então eu tento acreditar que há um
compromisso de que a coisa acontece, apesar de que eu ainda não vi a
concretização disso 100%, mas eu acredito, porque eu sou daquela que acha
que a esperança é a última que morre. [...] Querendo ou não a Secretaria de
Educação e o governo do Estado, ele está adentrando, nem que seja uma
pressão lá de cima, mas ele está adentrando. Então, se já se tem
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conhecimento que tem que haver a implementação da Lei, a coisa tem que
acontecer, eu acredito no compromisso. Toda vez que se fala se há uma
abertura, pelo menos no discurso há uma abertura de se falar [...] A gente
precisa adquirir materiais didáticos para as escolas, para os faróis de
educação, para formação de professores, especificamente dentro da temática
étnico-racial; não é um livro de História que fale num capítulo só sobre a
questão do negro vir para o Brasil, não é isso, é pegar um livro que fale sobre
a história e cultura afro-brasileira e africana [...] (MARIA FIRMINA,
informação oral).

Segundo Bourdieu (2007, p. 55), ―para compreender o que pode ser dito
sobretudo o que não pode ser dito no palco, é preciso conhecer as leis de formação do
grupo dos locutores – é preciso saber quem é excluído e quem se exclui. A censura mais
radical é a ausência.‖
De fato, as gestoras ao exaltarem o compromisso político do governo,
assumem em seus relatos o que as suas posições permitem dizer, isto é, coexiste em
seus discursos uma luta simbólica em relação à ―verdade‖ diante do que está em jogo no
debate: suas atuações na efetivação de políticas públicas antidiscriminatórias.
Efetivar a educação etnicorracial, viabilizando o ensino da História e da
Cultura afro-brasileira e africana no espaço escolar é processual e demanda esforços
conjuntos principalmente do governo.
Ao avaliarem o compromisso político do governo, a maioria das educadoras
alegou não haver um efetivo compromisso. Quando questionadas sobre as dificuldades
e principais desafios no cumprimento da Lei, vemos como é forte o poder simbólico de
inculcação de trazer a culpa da não efetivação da Lei somente para si, mesmo apontando
que as ações do governo não chegam à escola.
Como afirma a professora Carolina Maria de Jesus, ―[...] dependeria muito
de cada profissional mesmo, estudar, se empenhar, analisar. O relato, a seguir, da
educadora Silvia Cantanhede (informação oral) ratifica tal concepção:
Você percebe que é como se estivéssemos ainda na fase da sensibilização e
eu vejo diferente: mais do que somente sensibilizar, nós teríamos que pensar
em como o professor vai introduzir a Lei, vai introduzir isso na sala de aula e
aí entra a questão metodológica, porque uma coisa é o educador, é o
professor ter conhecimento da Lei, conhecer as diretrizes, e a outra é saber
que ele vai trabalhar na Matemática, na Geografia, na História, na Língua
Estrangeira, Língua Portuguesa, enfim nas diversas áreas de conhecimento.
Como que ele vai introduzir a Lei pra não parecer algo forçado, e ao mesmo
tempo com uma certa propriedade, como seria a experiência? Com a
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segurança necessária para que o aluno realmente passasse a compreender de
uma forma mais geral.

Assim se apresenta a simbólica ação do poder na crença e pela crença de
serem na maioria das vezes os ―culpados‖, como afirma Bourdieu (2007, p. 188): ―O
poder simbólico é um poder que aquele que está sujeito dá àquele que o exerce, um
crédito com que ele o credita uma fides, uma auctoritas, que ele lhe confia pondo nele a
sua confiança. É um poder que existe porque aquele que está sujeito crê que ele existe‖.
Apesar de o governo tentar atender às exigências legais da implementação
da Lei n° 10.639/03, essa se dá de maneira limitada e descontínua, não chegando suas
ações a todos os estabelecimentos de ensino.

4 Conclusão

A pesquisa constatou a necessidade de políticas públicas e de Ações
Afirmativas na educação no Estado do Maranhão. O desafio proposto foi a investigação
do cenário sociopolítico da implementação da Lei n°10.639/03 entre 2005 a 2008,
período em que, no Maranhão, houve mudanças de Secretários de Estado da Educação,
sendo estes cargos ocupados por dois diferentes gestores, consequentemente, mudanças
de Secretários Adjuntos de Ensino. Modificação, também, ocorreu na equipe ministerial
da Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), o
que resultou em redirecionamento das ações que vinham sendo realizadas. Houve
atividades suspensas e outras não finalizadas por falta de financiamento.
Como resultado das reivindicações da política de promoção da igualdade
racial na educação, tivemos a implementação da Lei n° 10.639/03 no currículo do
sistema público de ensino. Dessa maneira, as diferentes instâncias governamentais
iniciaram ações que visavam à garantia da educação étnico-racial nos estabelecimentos
de ensino.
Entretanto, verificamos que a política de promoção da igualdade racial no
Maranhão necessita de um maior envolvimento do poder público, pois o compromisso
com a implementação da Lei, ainda não contempla as orientações nacionais. Além
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disso, as ações do governo são limitadas e muitas vezes descontínuas, sem o apoio
necessário para a sua efetiva realização.
O trabalho nos revelou, também, a contradição entre os discursos dos
gestores das políticas públicas educacionais do Maranhão e as vozes que ecoam nos
espaços escolares. Neste momento, identificamos a necessidade das políticas públicas
de ação afirmativa na perspectiva de modificação do quadro das desigualdades raciais
que se fazem presentes na sociedade e muitas vezes são negadas e invisibilizadas no
espaço escolar.
Após as entrevistas com as professoras, observamos que a prática docente
ainda não é permeada pela educação etnicorracial, visto termos constatado que as ações
são muitas vezes isoladas, partem de professores ou de técnicos que se identificam com
a temática étnico-racial.
Outras dificuldades apontadas pelas professoras foram: a aquisição de
material didático; os livros adquiridos não atenderam à demanda dos estabelecimentos
de ensino; em algumas escolas apenas um turno recebeu, em outras o número limitado
não chegou para distribuição, ficando nas bibliotecas.
Elas, igualmente registraram sua indignação quanto à falta de divulgação em
relação à Lei n° 10.639/03, instrumento maior dessa Política de Promoção da Igualdade
Racial na educação, faltando apoio e acompanhamento no espaço escolar e discussão
sobre as Diretrizes Nacionais da Educação étnico-racial.
Outro aspecto verificado no estudo foi que uma parcela significativa de
técnicos e gestores que atuam na Secretaria de Educação não teve acesso à capacitação
sobre as diretrizes da educação étnico-racial para implementação da Lei.
De acordo com este estudo, apontamos a resistência de alguns profissionais,
gestores, educadores e técnicos de trabalharem a temática étnicorracial, por
considerarem impositiva a Lei n° 10.639/03, alegando que ela estimula um ―racismo
que não existe‖, mostrando-nos mais uma vez, a negação das práticas racistas na
educação.
O estudo realizado nos mostra que há limites a serem superados pelas
políticas educacionais em relação à educação étnico-racial para promoção da igualdade.
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Os gestores, técnicos, professores e representantes do fórum, unanimemente, apontaram
a falta de formação como o principal entrave para a efetivação da implementação da Lei
na rede pública de ensino, visto que as ações ainda são restritas à política de governo. É
necessário, pois, que sejam implementadas como política pública permanente.
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Resumo:
O presente artigo tem como objetivo demonstrar em que medida as prosas Chambacu, Corral de negros
(1963), do colombiano Manuel Zapata Olivella, e Canto de Sirena (1976), do escritor peruano Gregorio
Martínez, dialogam entre si na restituição da voz negra nesses dois países. As duas narrativas trazem
personagens negros, bem como todo um conjunto de crenças, hábitos e costumes que refletem aspectos
culturais afro hispano-americanos. Desse modo, se analisará como ambas plasmam o testemunho
daqueles que foram silenciados pelo processo escravagista e, ao mesmo tempo, como resgatam a memória
coletiva do povo afro descendente. Inquerindo-se o modo em que se reflete artisticamente a busca e a
reconciliação com a herança cultural africana; apontadas por Quince Duncan como pertencentes a
tendência literária afrorealista. Para tanto, Tzevetan Todorov (2000), Márcio Seligmann – Silva (2005),
Jeane Marie Gagnebin (2006), entre outros, contribuirão teoricamente para se pensar acerca do papel do
testemunho e da memória no processo narrativo. Jerome Branche (2009), Inocência Mata (2000),
Thomas Bonnici (2009) colaborarão no que tange à reflexão sobre a diáspora africana, a escravidão negra
e o pós-colonialismo inseridos esteticamente na literatura afro hispano-americana.
Palavras-chave: Estudos pós-coloniais. Africanía. Literatura afro hispano-americana.

1 Introdução

Em relação ao campo acadêmico brasileiro, percebe-se nas últimas décadas uma
crescente contribuição em pesquisas que tratam acerca da Literatura africana de fala
portuguesa, tanto a produzida por escritores afro-brasileiros como africanos. Entretanto,
tratando-se das literaturas africanas de língua espanhola, é possível averiguar que no
Brasil esse trabalho demonstra um início tímido, mesmo conectado por fronteira e
culturalmente com vários países hispano-americanos. Confluente, Amarino Oliveira de
Queiroz argumenta que é de suma importância estreitar essa distância no espaço
dedicado aos estudos africanos e afro-ibero-americanos, tanto nas obras literárias de
expressões linguísticas do continente como na fortuna crítica proveniente dessas áreas
culturais; haja vista a contribuição africana na América Latina com sua dança, sua
sexualidade, sua comida, sua linguagem, seus costumes e seus cultos religiosos.
Na esteira dessa reflexão, pesquisas que tratem acerca das criações literárias de
escritores afro hispano-americanos colaboram na reformulação histórica do negro, seja
ele hispano-americano ou latino-americano, já que os processos de colonização e
escravidão foram similares para ambos. Para tanto, se propõe nesse artigo analisar
comparativamente as prosas do afro-peruano Gregorio Martínez e do afro- colombiano
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Manuel Zapata Olivella, afim de refletir acerca da construção da memória coletiva e na
representação da identidade africanas.
Peru e Colômbia receberam mão-de-obra africana trazida por navios negreiros
para intensificar a exploração nas colônias, constituindo desde a diáspora africana,
dolorosas agressões tanto físicas como culturais, que de acordo com Zapata Olivella ―se
caracterizaron no solo por la violencia y las amputaciones físicas, sino por opresiones
socioculturales con la destrucción de la familia, restricciones de su capacidad creadora,
enajenación religiosa y lingüística, imposibilidad para la procreación, etcétera.‖ (2010,
p. 299). Violência e humilhação que deixaram cicatrizes nos transafricanos, as quais
ainda são latejantes nos afro-latino-americanos, pois pesquisam como Censos Nacionais
do Peru e da Colômbia demonstram que muitos afrodescendentes não se declaram como
negros. De acordo com os estudos do antropólogo Luis Ferreira, a América Latina e o
Caribe possuem 116 milhões de afrodescendentes, o que representa 23% da população,
sendo que 64% desses 116 milhões são brasileiros, 9% colombianos e menos de 2%
peruanos. Em relação aos dois últimos países, a auto declaração negra está muito
inferior ao Brasil, considerando que os três receberam contingente negro na época
colonial e possuem expressiva população negra atual.
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD-IBGE), de 2012 a 2016, comprovaram que
o Brasil tem uma porcentagem de 54% de afrodescendentes na população. Mediante tais
dados, torna-se possível os desdobramentos de adoção de ações afirmativas e políticas
públicas que revertam, de certa maneira, a desigualdade social, o que no Brasil está
mais adiantado em relação ao Peru e Colômbia. Comprova-se que tanto na Colômbia
como no Peru, o número de descendentes africanos é bem maior ao que é demonstrado
aos dados supracitados, pois na Colômbia estatisticamente seriam em torno de 4
milhões de afro-colombianos, porém os movimentos negros colombianos estimam que
seriam mais de 12 milhões de negros no país, fazendo da Colômbia a segunda maior
população afrodescendente da América Latina, atrás apenas do Brasil.
Em algumas pesquisas brasileiras, o escritor colombiano Manuel Zapata Olivella
é estudado, principalmente por estudos comparativos em relação ao Brasil, nas ciências
humanas e sociais. A sua obra Changó, el gran putas (1983) é a mais conhecida e
analisada pelo viés da literatura comparada com outros escritores afro-brasileiros.
Entretanto, outras prosas do mesmo escritor não são tão exploradas, enquanto que o
escritor peruano, Gregorio Martínez, é pouco estudado pela academia brasileira. Sendo
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que ambos são coetâneos, afro-latinos, compartilham dos mesmos ideais de luta pelo
reconhecimento da literatura afro-hispano-americana e oferecem em suas criações um
panorama do impacto histórico e cultural que tiveram os africanos no continente
americano, com o intuito que o leitor perceba a relevância atual dessas questões. Sendo
pertinente o estreitamento das fronteiras pois conforme a pesquisadora das diásporas
negras, Sheila Walker, argumenta em o portal eletrônico Correio Nagô, ―é necessário
conhecer os outros para nos conhecermos. Somente o conhecimento das semelhanças
culturais entre as diásporas negras nos possibilita o entendimento do que nós somos
como povo‖ (2017), propiciando um conhecimento de mão dupla, em que um se (re)
conhece no outro, ao passo que fortalece o autoconhecimento e a auto declaração como
sujeito afro-latino-americano.

2 Diáspora africana: da travessia traumática à voz silenciada

Tal qual ocorrido no Brasil, os países Colômbia e Peru, foram afetados pela
economia de colonização imperial e, consequentemente, receberam mão-de-obra
escrava africana, que chegava às colônias pelo tráfico negreiro. Na esteira dessa
reflexão, analisaremos nesse artigo como as prosas Chambacu, Corral de negros (1963)
do colombiano Manuel Zapata Olivella, bem como Canto de Sirena (1976), do escritor
peruano Gregorio Martínez, dialogam entre si na restituição da voz negra nesses dois
países, refletindo literariamente aspectos culturais e identitários afro hispanoamericanos; contribuindo na representação da alteridade e das diversas raças do homem,
conforme coloca Inocência Mata, em O pós-Colonial nas literaturas africanas de
língua portuguesa, na medida que é um modo de ―reescrever a visão eufórica dos
sujeitos africanos‖, já que ―as exigências da consciência contrapõem agora uma contraepopeia política e social que visa referenciar a transformação dos ideais agônicos‖
(2000, p.3 )
Conforme mencionado, muitos países hispano-americanos receberam mão de
obra escrava advinda da África, processo de escravidão altamente desumano desde a
captura dos negros até a sua permanência nas colônias para a realização dos trabalhos
escravos. Isabel Castro Henriques (2004), explica como secularmente o tráfico negreiro
e a escravidão retiraram do continente africano, de modo truculento, parte significativa
de sua população, a fim de contemplar os interesses europeus de estruturação e
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consolidação imperial. Como bem afirma Henriques, para os africanos o oceano é visto
como "o lugar da morte‖, simbolizando esse lugar de travessia brutal que se ancoraria
em um novo lugar, a América, que seria seu novo, forçoso e terminante lar;
simultaneamente
A América vermelha torna-se a América negra, para recorrer à bela
fórmula de Bastide, associada a um Altântico preto, que só conseguiria
recuperar a sua bela cor azul muito lentamente, três séculos mais tarde,
já no último quarto do século XIX (HENRIQUES, 2004, p.123)

Despersonalização, tortura, trabalhos exaustivos são uns dos vários mecanismos
utilizados pelos colonizadores espanhóis para controle e dominação dos negros,
considerados como objeto para exploração e constituição das colônias. Desumanização
sustentada por ideários racistas de supremacia racial dos brancos em relação aos negros,
sendo que o conceito de raça superior se torna essencial na consolidação ideológica dos
impérios europeus. Em Teoria e crítica pós-colonialista (2009), Thomas Bonnici
argumenta como o projeto capitalista marcado pelo binarismo metrópole - colônia foi
fundamentado pela imposição dos valores europeus e a outremização dos negros,
colocando-os como subalternos, mostrando como o mesmo foi operacionalizado por um
construto de ―suposta cultura homogênea e a pseudopureza racial‖ (Hall, 2003 apud
Bonnici, 2009), sustentada pelos países europeus. Essa suposta supremacia ideológica,
que garantiu os interesses e a hegemonia do homem branco, deixaram sequelas mesmo
após a libertação dos afrodescendentes e na inserção deles na sociedade como homens
livres, desencadeando em uma existência marcada pela condição precária e marginal.
De modo geral, nos países da América do Sul de fala hispânica, as pesquisas
teórico-críticas acerca das manifestações culturais dos escritores de descendência
africana é um campo que até recentemente havia recebido pouca atenção por parte dos
pesquisadores. Como exemplo, aos consultarmos as diversas antologias e coleções
literárias ou até mesmo os programas de estudos literários de muitas universidades sulamericanas, podemos confirmar essa lacuna acerca das produções literárias afro
hispano-americanas. De acordo com o pesquisador senegalês M‘Baré N‘Gom Fayer
(2017), há um grande vazio sobre a história do negro africano e transafricano, ou seja,
aquele que foi levado forçosamente do continente africano ao americano, no espaço
acadêmico. Ressalta que a exceção seria os Estados Unidos, porque muito antes dos
movimentos de reivindicação dos direitos civis de grupos minoritários, como negros e
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mulheres, a academia estadunidense iniciou tais estudos em programas denominados
como ―Black Studies‖.
No espaço acadêmico peruano, na atualidade, há poucos estudos que abordam
acerca das questões afro-peruanas, como exemplo, até o presente momento, nenhum
Curso de Letras das grandes Universidades do Peru possui programa de estudos acerca
da literatura afro-latino-americana. Consonante, a historiografia cultural dos autores
afro-peruanos também é algo recente para grande parte dos leitores peruanos. Contudo,
o escritor afro-peruano Gregorio Martínez (1942 – 2017), nascido em Coyungo, em
Nasca, uma região rural da costa-sul peruana, é um dos autores afro-peruanos mais
conhecido e pesquisado em outros países, com exceção do Brasil. Em suas obras,
diversas experiências pessoais são retratadas, produzindo uma narrativa singular em que
descreve negros e mestiços, rurais e peões de fazenda. A pesquisadora peruana Milagros
Carazas Salcedo ressalta que a escrita de Martínez é muito peculiar, por possuir um
humor irreverente, uma preocupação pela linguagem popular e um sensualismo
transbordante, plasmando ―una imagen innovadora del sujeto afroperuano y, por otro
lado, representa la problemática de la identidad étnica y cultural de sus personajes. Este
ha sido su gran aporte a la literatura peruana contemporánea y lo que explica el
creciente interés en su obra‖ (2017, p.25).
Em relação à Colômbia, em 1991 iniciou-se o renascimento afro-colombiano, o
qual foi caracterizado por dois acontecimentos importantes: a expedição da Constituição
da Política Nacional (1991) e o despertar do movimento social étnico afro-colombiano.
Pela primeira vez na República da Colômbia, as populações afro-colombianas foram
incluídas na Constituição Nacional, sendo reconhecidas e protegidas como grupo étnico.
Esse renascimento afro-colombiano foi antecedido por diversas ações sociais ocorridas
nos últimos cinquenta anos do século XX, uma delas foi a eclosão de um relevante
movimento

de

valorização

das

manifestações

culturais

afro-colombianas,

principalmente, da música e da dança, que passaram a ser as representações do sujeito
colombiano e da cultura nacional, e em menor medida, da literatura e da poesia, onde se
destacam os nomes de

Manuel Zapata Olivella; Jorge Artel; Miguel A. Caicedo;

Sofonías Yacup, entre outros.
Conforme mencionado, Manuel Zapata Olivella (1920-2004), foi um nome
relevante na revalorização do sujeito afro-colombiano, suas contribuições tangenciam
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tanto com seus estudos como antropólogo como com suas criações quanto escritor.
Alfonso Múnera, coloca que, entre as décadas de 40 a 60, Zapata estabeleceu contato
com personalidades afro hispano-americana objetivando a criação de um movimento
cultural que se comprometeu no resgate do papel e da contribuição da África no mundo
ocidental, criticando os modelos de exploração colonialista e reivindicando os direitos
civis dos negros e as lutas de libertação nacional dos países africanos. Na Colômbia,
Zapata juntamente com outros escritores ―hijos de la diáspora‖, como coloca Múnera,
foram os que lutaram pelo reconhecimento e incluso dos negros na sociedade
colombiana (2010, p. 15).
Felizmente, nos últimos anos esse cenário que tange ao desconhecimento e ao
ocultamento vem sofrendo mudanças, trazendo à baila a rica contribuição dos negros na
literatura hispano-americana. Essa fortuna cultural chegou às colônias americanas
mediante o tráfico negreiro, que durou quase trezentos e cinquenta anos, desencadeando
em uma das maiores diásporas mundiais. Os escravos pertenciam a diversas regiões
africanas, representando uma diversidade cultural, linguística e religiosa, que era
intrínseca a eles. Muitos tinham de 15 a 20 anos de idade, sendo que a partir de 1830,
por questões financeiras, essa faixa etária se reduziu de 9 a 12 anos. Além disso, por
pertencerem à cultura de tradição oral, o conhecimento estava relacionado aos mais
antigos e experientes, o que também contribuiu para a redução etária dos escravos
trazidos, pois os colonizadores acreditavam que escravos mais jovens aceitariam mais
facilmente a aculturação.
Entretanto, como aponta M‘Baré N‘Gom, o movimento de resistência iniciou-se
desde a chegada dos negros nas colônias, pois eles procuraram criar uma identidade
própria distinta da sociedade hostil em que viviam, resgatando o que conseguiram das
suas danças, mitos, rituais, comidas e medicinas para responderem ao discurso
escravista.

Consonante, Roger Bastide coloca que os navios negreiros não

transportaram a bordo somente homens, mulheres e crianças, mas também seus deuses,
suas crenças e folclores (apud M‘Baré N‘Gom, 2017, p. 34).
O fato da sociedade escravagista configurar-se como coercitiva influenciou o
surgimento de uma consciência política entre os transafricanos de uma resistência ativa
e passiva, mediada, muitas vezes, pela oralidade que instrumentalizava a recuperação e
a reafirmação da identidade negra. Manuel Zapata Olivella, no artigo Opresión y
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explotación del africano en la colonización de América Latina (2010) explica que o
indivíduo mesmo que submetido a mais extrema incomunicabilidade, retirado de seu
meio natural e privado de sua cultura, mantem sua sobrevivência e, simultaneamente,
constitui uma ―célula capaz de recrear y enriquecer sus ideas, hacerse a nuevos medios
expresivos, formas y herramientas adecuadas para generar por sí sola, o en asocio de
otras, los valores tradicionales de su cultura de origen‖ (p.298).
Esse princípio ontológico da humanização do homem pelo trabalho criador,
segundo Zapata, foi desconsiderado por algum tempo pelos estudiosos da história
tradicional latino-americana, ignorando as culturas africanas de origem dos escravos e,
consequentemente, a contribuição dessa natureza criadora no desenvolvimento da
sociedade colonial. Isso demonstra o peso de uma visão que se tornou dominante, que
reflete a falta de reconhecimento dos africanos, ao mesmo tempo, que lhes oferecem um
falso reconhecimento, colocando-os numa situação de marginalidade e de humilhação.
Construção contaminada e contaminante que refuta a memória histórica do
transafricano, para substitui-la pela memória hegemônica do colonizador escravagista,
fazendo-se necessário o resgaste dessa memória coletiva dos afrodescendentes, haja
vista o aporte negro em vários aspectos culturais e artísticos da sociedade latinoamericana. Consonante, Inocência Mata explica que a escrita atual africana engendra
―estratégias contra-discursivas que visam a deslegitimização dum projecto de nação
monocolor pensado sob o signo da ideologia nacionalista‖ (p.3), expressando vozes e
memórias que antes não possuíam lugar; Bonnici expõe como o colonizado se torna um
sujeito mudo e dos recursos utilizados para sair dessa mudez, possibilitando se
reescrever na história e se reelaborar como sujeito.
A diáspora africana ou transafricanía simboliza a marca indelével traumática
nos negros trazidos brutalmente à América, congrega tanto em sua origem como em seu
destino, um mecanismo de desenraizamento e de apagamento intencionados a fim de
anular aspectos sociais, culturais e espirituais pertencentes ao africano. Contudo, mesmo
com o intuito do colonizador de escamotear e extinguir características culturais
inerentes ao transafricano, em solo americano, ele tentará recuperá-las e recriá-las em
conformidade com as adversas realidades locais. Processo de reformulação que manterá
a herança africana, que será repassada aos seus filhos nascidos na américa,
resguardando a memória e identidade ancestrais.
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Desse modo, muitas das produções culturais e literárias de afro hispanoamericanos plasmam o que Carmen María Zielina (1992) explica como africanía, que
são características oriundas da cultura africana e ficcionalmente se transformam em
símbolos, compondo assim, o estilo desse produtor/escritor. Estilo que exprime
esteticamente os negros e suas comunidades, bem como a sua linguagem na oralidade,
seus mitos e lendas, seus valores religiosos e as suas manifestações real-maravilhosas.
Confluente, o afrorealismo, como expõe Quince Duncán (1996), trata-se de uma
nova corrente que articula a recuperação da voz transafricana historicamente anulada,
portanto, ausente e não ouvida. Voz autêntica e autônoma, pois retrata a experiência
própria e ancestral sem mediações, transmitindo a memória histórica e cultural do
transafricano, como uma reapropriação expressiva para a reinserção do negro americano
na história. Duncán explica que o afrorealismo distingue-se por seis características
básicas:
El
esfuerzo
por
restituir
la
voz
afroamericana
por medio del uso de una terminología afro céntrica; la reivindicación
de la memoria simbólica africana; la reestructuración informada de la
memoria histórica de la diáspora africana; la reafirmación del concepto
de comunidad ancestral; la adopción de una perspectiva intra céntrica;
la búsqueda y proclamación de una identidad afro (DUNCÁN, 2005,
p.3)

O Afrorealismo propõe outro modo de dizer ou de narrar e experiência da
transafricanía por meio de diversos recursos discursivos e estéticos que lhe permitem
convocar a memória histórica e cultural, articulando um outro discurso ou um contra
discurso sobre essa traumática experiência.
Assim, ao nos depararmos com os dois personagens principais das obras
Chambacu, Corral de negros e Canto de Sirena, que são descendentes dos negros
trazidos na condição de escravos para seus respectivos países, localizados
temporalmente nas primeiras décadas do século XX; vemos que ambos relatam,
simultaneamente, acerca das suas realidades e dos costumes dos seus ancestrais. Dando
voz àqueles que se encontravam marginalizados pelo discurso hegemônico, construindo
assim o testemunho dos que foram de alguma forma excluídos. A voz desse outro, é a
voz do subalterno que vai de encontro à História ―oficial‖, segundo Mata, estamos
diante de um contra discurso que busca a mudança no contexto do discurso dominante,
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―gerindo as suas potencialidades e as suas limitações quanto a uma ‗renovação
discursiva‘‖. Outro discurso, distinto do oficial, que parte de uma minoria, narrando
aspectos que são universais e atemporais, como a violência, o trauma e a deterioração
humana. Essa escrita da dor não pretende dar respostas aos dilemas do homem, mas
propõe um diálogo com a mesma, o que pode evidenciar não apenas as fraturas das
identidades dos indivíduos, mas

pode ensinar a não esperar respostas completas e prontas para os
desafios impostos pelo convívio em uma sociedade agredida pelas
violências tecnológica, urbana e social e acuada pela questão da
diferença e pelas duas vertentes mais irracionais da ―solução‖ dessa
questão: a da globalização – que nega as diferenças – e a do
fundamentalismo – que reafirma a velha ontologia racista
(SELIGMANN–SILVA, 2004, p. 80).

Em Chambacú, Corral de Negros, o personagem Máximo, de trinta anos, luta
pela permanência de seus familiares e vizinhos no bairro de Chambacú, haja vista o
movimento do poder público de erradicação. Em Canto de Sirena, o autor recria a voz
de Candelario Navarro, um andarilho camponês, que trabalhava como escavador para
arqueológicos, e, devido ao seu ofício e vícios, moveu-se pelo território peruano.
Candelario narra em primeira pessoa, mediante o recurso mnemônico, seus quase 82
anos de vida e, paralelamente, traz inúmeros personagens de carga histórica e familiar.
Máximo e Candelario, são filhos de negros, em situação precária socioeconômica,
deslocaram-se por vários espaços, tinham acesso à leitura e, cultuavam o hábito de ler,
principalmente, Máximo. Trazem seus testemunhos individuais e coletivos num
movimento

de

vaivém,

engendrado

por

anacronias,

que

segundo

Gérard Genette, em Discurso da Narrativa (1979), são as rupturas temporais
constituídas pela prolepse e pela analepse, encenando nessas duas prosas manobras
narrativas não lineares, mas sim, ziguezagueante; movimentos que refletem o próprio
movimento seletivo e flutuante da memória (POLLAK, 1989 e TODOROV, 2000).
Como vemos no fragmento em que Máximo ao falar de si para a personagem sueca
Inge, inclui no seu Eu a memória de seus ancestrais:
- Tu presencia nos hace sentir extraños. No es debido a la diferencia de
piel. Nos revela nuestras limitaciones culturales. Vejados por la miseria,
ni siquiera los instintos pueden realizarse normalmente. Pero no solo
somos un saco de apetitos contenidos. Nuestra cultura ancestral también
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está ahogada. Se expresa en fórmulas mágicas. Supersticiones. Desde
hace cuatrocientos años se nos ha prohibido decir ‗esto es mío‘. Nos
expresamos en un idioma ajeno. Nuestros sentimientos no encuentran
todavía las palabras exactas para afirmarse. Cuando me oyes hablar de
revolución me refiero a algo más que romper ataduras. Reclamo el
derecho simple de ser los que somos. (OLIVELLA, 1963, p.96)

O que ocorre de modo simultâneo com Candelario ao descrever seus pais e
costumes que remontam aos seus antepassados:
[…] como decía mi madre, que en su hablar y sus costumbres no se
avenía a la manera corriente, siempre tenía un modo particular de llamar
a las cosas, fuera que quisiese decir carona que para ella era sudarero, o
sopa que nunca la llamaba así sino simplemente chufla. Oyéndola a
veces uno se quedaba orillando el río, peor cuando se le daba por hablar
en verso, o cuando comenzaba hilvanar una punta de refranes de la
época de esclavitud (MARTÍNEZ, 1976, p. 52)

Tanto o escritor colombiano como o peruano são afrodescendentes nascidos nos
países latinos tratados em suas narrativas e possuem diversas publicações que conjugam
aspectos históricos, etnológicos e sociais afro hispano-americanos. Há dois espaços que
são mencionados em suas narrativas de suma relevância: Chambacú, bairro antigo e
atualmente erradicado de Cartagena e Coyungo, antiga fazenda entre os pampas de Ica e
Nazca, no Peru. São lugares que simultaneamente refletem um ponto de partida, no caso
o continente africano, e um ponto de chegada, como os novos lares no continente
americano. Para Sandra Regina Goulart de Almeida (2015), esses deslocamentos
transnacionais da contemporaneidade, como a diáspora, nomadismo, migrações, e
outros, são partes que constituem a história humana, que podem ser rastreadas desde os
relatos bíblicos, o que ―coincide com a era da exploração e da conquista europeias e
com a formação dos mercados capitalistas mundiais‖, como coloca Stuart Hall (2003, p.
35, apud Almeida).
Chambacú é mostrado na narrativa como um lugar de miséria e abandono,
formado sem planejamento socioeconômico e habitado maioritariamente por negros
recém libertos e, posteriormente, por seus descendentes. Foi um bairro criado numa
região pantanosa extra muro de Cartagena e considerado o maior ‗Tugurio‘ (favela) do
país, o que motivou por parte do governo vários projetos de erradicação entre os anos de
1955 e 1971, em prol da construção de um setor hoteleiro para atendimento ao massivo
fluxo turístico de Cartagena. Atualmente, Chambacú não existe, porém por meio da
prosa de Zapata temos o registro desse lugar prenhe de rememorações do povo africano
e marcado pela miséria humana, como notamos no fragmento sobre a situação precária
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da família do personagem Máximo: ―La miseria de la familia se acentuaba. Su mente
abarcaba más allá. No había posibilidad de liberación para ellos mientras naufragaban
en el hambre de todo Chambacú. Y Chambacú era un eslabón de una vieja cadena de
padecimientos‖ (Olivella, 1963, p.79).
Em contrapondo, Candelario Navarro, após ausentar-se por mais de trinta anos
de Coyungo, ao retornar, a descreve trançando comparações a partir de suas
recordações:
Yo volvía a Coyungo después de treintaidós de andaje y peligarderio (...)
Cuando bajé del camión que me trajo, uno guinda y roncador, sentí otro
aire y un desapego, hasta se me borraba de la cara la fisionomía que yo
me empecinaba en acomodarme, se me borraba igual que si alguien va y
sopla el polvo (…) La ranchería de adobe se me hacía enorme casi un
pueblo, comparada a la forma como la dejé el año 14 que eran apenas
cuantas casas, contaditas, para las cuatro o cinco familias que se
vinieron de Acarí en burro, con hijo chiquito, con perro, con gallina, y
que atravesaron los médanos de Poroma primero, de Marcona y Tunga
después y todavía más acá Jumana, hasta bajar, conteniendo el cuerpo,
por Aguasalada, pisando con los talones y jalando a las bestias porque
en la bajada los animales no podían afianzar el paso sino que se
chorreaban por la arena como por un resbaladero (MARTÍNEZ, 1976,
p. 16)

As rememorações individuais dos dois personagens perfilam a memória coletiva
da saga dos afrodescendentes em terras americanas, bem como, o modo como esses dois
espaços físicos foram originados congregando em si as memórias desoladoras de
inúmeras famílias. O sentido de coletividade é expressado logo no início de Canto de
Sirena: ―Esto, no es una historia, es un canto (1976, p.12)‖, confluente, Marina Gálvez
Acero, em Narrativa y testimonio popular: Gregorio Martínez (1992), aponta que o
canto é um coral de várias vozes que ultrapassa as vozes individuais do autor e do
narrador principal, pois ―el texto de Martínez se presenta como un canto polifónico no
sólo por la dimensión social o colectiva que adquiere la narración central del viejo
Candelario [...] sino porque además de esas dos ―voces‖ se oyen de modo explícito otras
voces populares explícito que las acompañan en el prólogo y el epílogo‖ (1992, p.66).
De modo análogo, em Chambacú, Corral de Negros, em uma conversação com
sua mãe, o personagem Máximo traz a partir de sua história, a história de seus
ancestrais:
Usted ha hecho demasiado por nosotros. Nos dio mucho más que lo
podía. Solo que a los pobres nos es imposible mantenermos unidos. Es
demasiado aspirar a tener una familia. Si apenas nos miran como gentes.
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Ya sabe que somos unos descendientes de esclavos. Yo soy el primero
en toda mi generación que ha aprendido a leer. Solo nos dejan el
derecho de tener hijos, como las bestias, pero nada más. Ni casa, ni
escuela, ni trabajo. Estamos condenados a dispersarnos, a no saber
nunca donde moriremos. Esta tierra que pisamos no es nuestra. Mañana
nos echarán de aquí aunque todos sepan que la hemos calzado con sudor
y mangle‖ (OLIVELLA, p. 78)

3 Resgatando memórias, reescrevendo o presente

A materialidade mediante a escritura desse conjunto de vozes, plasmam, nas
palavras de Jerome Branche, ―una mirada hacia atrás‖ dos afro descendentes para o
velho continente como referente epistêmico primário ou como alternativa a qualquer das
localizações póscolonias, donde residiram por um tempo, compreendendo ―una mirada
afligida hacia atrás, a un tiempo lugar histórico de ruptura y pérdida, y una proyección
utópica hacia adelante hacia la recuperación y la integralidad (Clifford, 1997 apud
Branche, 2009). Ao voltar os olhos ao passado, esses testemunhos são elaborados a
partir do conjunto de vozes e memórias, pois são rastros deixados por outrem, que vão
além da sua existência e do seu tempo, segundo diz Jeanne Marie Gagnebin no ensaio O
rastro e a cicatriz: metáforas da memória (2006):
Quando alguém escreve um livro, ainda nutre a esperança de
que deixa assim uma marca imortal, que inscreve um rastro
duradouro no turbilhão das gerações sucessivas, como se seu texto fosse
um derradeiro abrigo contra o esquecimento e o silêncio, contra a
indiferença da morte (GAGNEBIN, 2006, p.112).

Mais que rastros, são reclames que denunciam e trazem outros discursos que
desconcertam e problematizam o presente, quando Candelario traz a reflexão: ―en lugar
de la diversidad de inventos inútiles que solo sirven para matar gente y sembrar
hambruna, deberían dedicarse a inventar comida [...] (p.145)‖ e Máximo expõe sua
revolta ao afirmar: ―Dicen que nos darán tierras, ¡Mentiras! Siempre prometen.
Conocen nuestra generosidad y la explotan al máximo. Saben de nuestra capacidad de
sufrimiento y quieren matarnos de hambre [...] (p. 94)‖, notamos nesses testemunhos
que a precariedade dos afro hispano-americanos, oriunda do sistema escravocrata
colonial, transcendem mais de quatrocentos anos e perdura na atualidade. Ao mesmo
tempo em que nos transformam em novas testemunhas, pois, como esclarece Gagnebin,
―não fechamos o livro ao horror relatado e prefiguramos também um rastro que busca
juntamente com a arte, humanizar o presente‖ (2006, p.57), colaborando para que esse
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passado seja retomado de modo consciente, mediante uma literatura descolonizada, que
é polifônica no lugar de monocêntrica, híbrida no lugar de pura, carnavalesca em lugar
de persuasiva (BONNICI, 2009, p. 274) propiciando também a nossa ―descolonização
da mente‖.
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AS IMPLICAÇÕES DAS CONCEPÇÕES RACIALISTAS EM FACE DA
CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA

Josimeire Ferreira de Aguiar (PPGE/UFMT) josimeireferreira71@gmail.com

Resumo:
O artigo em tela tem como finalidade, apresentar as implicações das concepções racialistas em face da
constituição da sociedade brasileira, com o aporte teórico de autores que dedicaram sua atenção aos
estudos sobre o negro em diferentes períodos de desenvolvimento do país. Nesta situação, o racialismo
comporta o sentido teórico do racismo, ou seja, as alegorias que embasam a suposta superioridade racial
branca. Para compreendermos as relações raciais, a percepção de raça utilizada é apresentada por
Guimarães (2003) baseada na proposição de raça como categoria social explicativa das desigualdades
raciais. A metodologia aplicada se restringe a pesquisa bibliográfica, sob a contribuição dos autores
(DOMINGUES, 2004), (TODOROV, 1993), (FREYRE, 2003), (SANTOS, 2008), (SKIDMORE, 197), e
entre outros. Com o estudo realizado podemos compreender que as teorias raciais concernentes ao
passado colonial e pós-colonial, se fazem presente na atualidade. Embora muitos não tenham ciência dos
pressupostos que sustentam o racismo no Brasil, agem como reprodutores da hierarquização das raças.
Palavras-chave: Racismo. Racialismo. Desigualdades raciais.

1. Introdução

Antes de nos atermos às concepções racialistas que influenciaram diretamente a
formação da sociedade brasileira, é fundamental esclarecer a percepção de raça a ser
empregado na construção do presente trabalho, pois ela pode apresentar divergentes
concepções dependendo do contexto de onde se fala.
Conforme o autor reportado, as raças são um constructo da sociedade, sendo
assim, prontamente objeto de estudo da sociologia que aborda as dinâmicas envolvidas
nas identidades sociais. Portanto, nesta perspectiva ela se difere plenamente da raça num
enquadramento biológico, tendenciosa a explicar as inquietações sociais sob a ótica das
diferenças raciais e da ação climática.
A raça como categoria social possibilita a apreensão da convivência humana
tomando como ponto de partida outros fatores que englobam as análises sociais e
culturais. Por conseguinte, Guimarães (2003) faz uma descrição da percepção de raça
para a sociologia, elencando que estas são ―discursos sobre as origens de um grupo, que
usam termos que remetem à transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais,
intelectuais, psicológicas, etc., pelo sangue‖ [...] (GUIMARÃES, 2003, p. 96).
Destarte, as teorias racialistas fundamentadoras das desigualdades raciais, é
resultado da definição de raça pelo viés biológico, haja vista que a hierarquização das
raças se embasou sob o crivo das tendências do determinismo biológico e geográfico,
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bem como dos aportes advindos do darwinismo social, e mais adiante das iniciativas de
arianização.
Em seguida, o texto foi estruturado através de tópicos com o intuito de melhor
explanação. Logo, as teorias raciais iniciam a discussão sobre raça no Brasil, dando
sequência a importância e às inovações com o pensamento de Gilberto Freyre (2003)
posteriormente há o contexto pós-abolição, e em seguida alguns apontamentos sobre a
realidade racial no Brasil contemporâneo, tendo como desfecho as considerações finais
sobre tudo o que foi elencado.
2 Teorias raciais

O vocábulo ―raça‖ passou a ser empregado por volta do século XVIII, momento
este em que fluíam as discussões entorno da permanência da escravidão no Brasil.
Assim, o entendimento de raça pode ser entendido como um conceito sócio-histórico,
isto é, como mecanismo de fundamentar uma suposta inferioridade relativa a grupos
culturais específicos, no caso do Brasil foram os negros e os índios. Desse modo, os
dois elementos que determinavam a superioridade racial se pautavam no fenótipo e na
cultura, embasados nos pressupostos que buscavam validar a violência e dominação que
sobrepujavam negros e indígenas no período colonial.
Com relação à dinâmica imbuída na exploração colonial, Boaventura Santos
(2008) expõe a estrutura racial como recurso instaurador do sistema de castas com o
propósito de estratificação social, utilizado inicialmente pelos colonos europeus:
[...] Na base da exclusão está uma pertença que se afirma pela não-pertença,
um modo específico de dominar a dissidência. [...] No caso do racismo, o
princípio da exclusão assenta na hierarquia das raças e a integração desigual
ocorre, primeiro, através da exploração colonial (escravatura, trabalho
forçado), e depois, através da imigração (SANTOS, 2008, p. 281).

Com o respaldo de Santos (2008) que já nos introduz a percepção que foi
difundida no período correspondente à formação da sociedade brasileira, e como
corolário a prática servil vulgarizada com a pretensa integracionista e civilizatória das
raças que compunham o nível mais baixo do desenvolvimento humano (de acordo com
a concepção eurocêntrica), temos a propícia contribuição de Skidmore (1976) que
apresenta em seu livro Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento
brasileiro, as teorias racialistas que predominaram o contexto abolicionista.
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De forma sucinta, as primeiras classificações raciais estavam condicionadas aos
aspectos biológicos e geográficos, tendo em vista que, neste estágio da humanidade que
compreende o século XIX ao XX, o darwinismo exercia grande influência nas ciências
naturais. Como nesta época, os estudos advinham de intelectuais pertencentes a áreas do
conhecimento que se restringiam ao Direito e à Medicina, assim eram esses
especialistas que tratavam das argumentações favorecedoras da escravidão.
Sendo assim, era admitida a noção de que povos originários de climas tropicais e
pele escura nunca seriam capazes de chegar ao padrão supostamente evoluído dos
europeus (SKIDMORE, 1976). Ancorando-se nestas concepções de raça é que o Brasil
foi objeto de pesquisa e análise por muitos escritores do período de 1800, sendo
majoritariamente constituída por estrangeiros que descreviam o Brasil subsidiando nas
perspectivas do determinismo.
Corroborando as expressões referentes ao processo inicial da manifestação
categórica

de

raça

que

atendia

aos

atributos

marcadores

antagônicos

de

superioridade/inferioridade, Petrônio Domingues (2004), evidencia a cientificidade do
racismo estabelecido no Brasil:
[...] Sua fundamentação ―científica‖ foi introduzida no cenário brasileiro a
partir da segunda metade do século XIX, com a propagação dos preceitos
teóricos do evolucionismo, do darwinismo social e, em uma segunda etapa,
do arianismo. Em comum, essas teorias apregoavam a superioridade
biológica, intelectual, cultural e moral da raça branca sobre as demais raças,
entre as quais, a negra, avaliada, assim, como cientificamente inferior
(DOMINGUES, 2004, p. 42).

Perante estas concepções de inferioridade racial é que se deu a escravidão no
Brasil, logo, o negro/a estava subordinado a viver em condições desumanas, já que na
ótica europeia os povos de ascendência africana eram tidos como selvagens. Oliveira
(2009) destaca como se concretiza a ação de subalternização do diferente,
primeiramente cria-se a necessidade de ―civilização‖ e forjado de humanitarismo e
integração constrói-se uma representação negativa daquele que é diferente, para então,
reprimir sua língua e cultura. ―Assim, a conversão do negro ao catolicismo foi,
provavelmente, um dos primeiros métodos de branqueamento adotado no Brasil‖
(DOMINGUES, 2004, p. 38).
Posteriormente à Lei Áurea, as teorias de branqueamento ganharam mais
ímpeto, dado que o conceito de escravização e inferioridade persistia no imaginário das
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pessoas como sendo inerente à raça negra. Diante disso, existia o anseio de eliminar as
pessoas negras, afinal, a única função cabível ao negro/a era de escravo/a, conforme a
concepção da sociedade pós-escravista. Logo, houve aos ex-escravizados a proibição do
direito de trafegar pela cidade, assim como a repressão de suas manifestações culturais;
antagonicamente, alargavam-se as possibilidades para a entrada e permanência de
imigrantes, preterindo-se à vinda de alemães. Em contraste, planejava-se a deportação
dos negros para a África, ou como alternativa a segregação nas regiões norte e nordeste
do Brasil (DOMINGUES, 2004).
Quanto às desigualdades raciais Todorov (1993) assinala que qualquer sociedade
possui suas divisões, sob a composição de diversos grupos que partilham de lugares
díspares na constituição social. No entanto, dentro da sociedade moderna os lugares não
são destinados perpetuamente, pois, o vendedor de amendoim pode se tornar presidente.
Contudo, as únicas diferenças que permanecem na insociabilidade são a raça
(negra) e o sexo. Neste sentido, não basta ter a existência de leis para findar/atenuarem
as injúrias raciais. Assim como os atos de violência contra a população negra não serão
dissipados por completo se a sociedade de modo geral não for provocada a ressignificar
seus conceitos acerca das diferenças raciais.

3 Gilberto Freyre

Com o pressuposto de maior adaptabilidade dos negros/as quanto às regiões
quentes, foi selecionado os povos de origem africana para o trabalho monocultural.
Freyre (2003) em Casa-grande & senzala, traz em seu livro depoimentos de escritores
que descreveram e deliberaram a respeito dos adjetivos que fizeram dos africanos serem
designados à escravidão. A preferência pela servilidade negra dava-se em razão da
suposta predisposição biológica e psíquica para a vida nos trópicos, evidenciando as
alegorias do pensamento intelectual vigente, ou seja, o determinismo biológico e
geográfico.
Contrapondo as ideias racialistas que inicialmente norteou o pensamento
intelectual brasileiro, sobretudo o darwinismo social, Gilberto Freyre, tentando romper
o determinismo biológico da raça, traz uma nova perspectiva no que diz respeito ao
papel do negro e da negra de maneira a elencar as suas contribuições para a constituição
da nação brasileira. No entanto, seus registros não deixam de fazer referência às teorias
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racialistas, todavia o singular é o modo como Freyre (2003) retrata a escravatura, como
pode ser observado neste fragmento:

Ideia extravagante para os meios ortodoxos e oficiais do Brasil, essa do negro
superior ao indígena e até ao português, em vários aspectos de cultura
material e moral. Superior em capacidade técnica e artística. [...] ―estavam
(os africanos) numa evolução social mais adiantada que a dos nossos índios‖
(FREYRE, 2003, p. 369).

Excepcionalmente, o supracitado demonstra reconhecer fatores valorativos
consoantes a capacidade dos africanos, pois na literatura esse posicionamento foi
inovador, considerando que a raça negra era sempre tipificada abaixo nas categorias
raciais. Entretanto, não deixa de serem aludidos enfaticamente os traços do
evolucionismo social, ao se afirmar a superioridade africana em detrimento aos povos
indígenas, tal situação, remete-nos às palavras de Santos (2013, p. 297) ao apontar que
―o sistema de desigualdade assenta num princípio de pertença pela integração
hierarquizada‖.
Além disso, é relatada na obra de Freyre (2003) a relação íntima entre os
senhores de engenho e suas escravas, contudo, é inevitável refletir mais uma vez sobre a
presença do determinismo, mesmo que tacitamente. ―Impossível negar-se a ação do
clima sobre a moral sexual das sociedades. Sem ser preponderante, dá entretanto para
acentuar ou enfraquecer tendências; endurecer ou amolecer traços sociais‖ (FREYRE,
2003, p. 386).
Essa menção reporta uma naturalidade à violência sexual cometida pelos
senhores de engenho, sem destacar o constante sofrimento submetido às mulheres
negras escravizadas que eram exploradas sexualmente, e por vezes maltratadas pelas
senhoras ao ponto de serem espancadas e como cúmulo do ódio a desprezível
experiência de terem os olhos arrancados, como reverbera Gilberto Freyre (2003).
Em decorrência dessa má conduta voluptuosa estava às mulheres expostas a
tortura física e mental, sendo esta uma circunstância correntemente deturpada pela
história, e que muitas vezes representa a negra escravizada como provocadora das
investidas sexuais. Além do mais, sob a égide do clima quente do Brasil fundamentavase e atenuavam-se as práticas abusivas dos senhores de engenho. Inclusive, em crítica a
isto foi popularmente usado o trocadilho de que o Brasil foi sifilizado e não civilizado.
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Ademais, a ideia predominante era de que a propriedade mais produtiva dos escravos
era o ventre gerador.
Quanto aos negros/as fugidos, estes também desempenhavam uma função
importante na percepção eurocêntrica, pois, nas matas e nos sertões atuavam como
civilizadores dos indígenas (FREYRE, 2003). Assim, é notável a influência
desempenhada pelas teorias raciais até mesmo na seleção da região de onde se
importavam os africanos, visto que, a escolha dos escravos seguia uma referência,
distinguindo até mesmo entre os cultos e menos cultos.

4 Pós-abolição

Com o fim da escravidão no Brasil, quando finalmente poderiam desfrutar da
liberdade, necessidades surgiram no cotidiano da população negra, ou melhor, novos
obstáculos que impediam a inclusão social e econômica deste grupo étnico que
representavam a maioria dos cidadãos brasileiros. A conjuntura política e econômica da
recém instaurada República não era nada favorável aos negros/as ―libertos/as‖, pois o
Estado sempre omisso a situação subalterna dos emancipados subsidiando o reforço da
marginalização daqueles que apresentavam descendência africana.
Dentro deste contexto ―encontraram espaço e repercutiram entre nós as teorias
que questionavam a existência de diferenças biológicas entre os seres humanos,
concebendo diferenças percebidas como culturais‖ (PEREIRA, 2013, p. 191). Portanto,
como inscreve Pereira (2013), o período republicano é marcado pela transladação da
desigualdade racial para a engendrada desigualdade cultural.
Tendo ciência de que o Brasil como a última nação a extinguir o trabalho
escravo e que esta renuncia só foi possível devido à intimidação estrangeira que
projetava a expansão do liberalismo, os mitos raciais foram reforçados, porquanto:
[...] Os males do país, o atraso, o subdesenvolvimento eram difundidos como
de responsabilidade do negro, produtos de sua inferioridade racial. Como
agente supostamente improdutivo, o negro era visto como encarnação do
antitrabalho e, por conseguinte, negação viva do progresso do país
(DOMINGUES, 2004, p. 52).

Com a culpabilidade de negação viva do progresso do país, as circunstâncias
desfavoráveis não se reduziam ao trabalho, ou melhor, a negação de oportunidades ao
ofício laboral, mas, segundo Domingues (2004) era coibido ao negro expressar sua
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cultura, bem como, as manifestações lúdicas e a livre circulação de negros/as nas
cidades; tudo isso com a finalidade de controle racial.
Dessa maneira, a república brasileira foi se constituindo com os privilégios
outorgados a brancos, enquanto os negros/as eram nomeados como a causa do atraso do
projeto de desenvolvimento da nação. O estado sócio-político enfrentado pelos
negros/as reflete ao que Santos (2008) denomina como universalismo, dispondo de duas
ramificações, sendo elas antidiferencialista e diferencialista. O universalismo
antidiferencialista tem como aplicabilidade comprimir e descaracterizar os dissidentes, e
absolutizar uma casta. Em contrapartida, o universalismo diferencialista age
acentuadamente na abstração das profusas diferenças, sem dar visibilidade aos fluxos
desiguais entre elas. Em vista disso, a exclusão toma forma por distintas ―faces‖, sendo
seu propósito discriminar os que necessitam ser objeto de assimilação; e aos mais
divergentes cabe à segregação, expulsão ou extermínio.
Analogamente,

verifica-se

o

princípio

do

universalismo

nas

formas

institucionalizadas do racismo, sendo pertinente destacar as atuações do poder público
quando o assunto era substanciar as diferenças raciais. Tendo como referência os dados
disponibilizados por Amauri Mendes Pereira (2013) em seu trabalho intitulado “Para
além do racismo e do antirracismo: a produção de uma cultura de consciência negra
na sociedade brasileira”, é que faremos a exposição de como se efetuou o racismo
pragmático na esfera governamental.
A título de exemplo, temos o sancionamento do decreto lei 7.967/1945 que
tratava da colonização e imigração, conferindo exclusividade aos povos de ascendência
europeia. Já no âmbito do discurso, repercutiu-se pelo Brasil a fala do então Ministro
Jorge Latour na 1ª Conferência Brasileira de Imigração e Colonização: ―São meus votos
de que nesta assembleia se firme a ideia, para ser propagada enfaticamente, de que o
Brasil deseja tonificar-se com o sangue europeu‖ [...].
Em continuidade ao proselitismo racial proferidos por personalidades públicas,
Juscelino Kubitschek também divulgou seu parecer ao Congresso Nacional em 1957,
ressaltando a necessidade de projetar os melhores mercados para imigração, sob a égide
do aprimoramento moral, profissional e eugênico. Contraditoriamente, pouco tempo
antes, no ano de 1951, havia sido normatizada a Lei Afonso Arinos que deveria
penalizar qualquer prática de racismo como contravenção penal.
Esta lei, embora sancionada serviu apenas para atender as exigências
provenientes dos países que estavam em ascensão. Ainda, reportando-me às asserções
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de Pereira (2013), este era o arquétipo empregado para cumprir com as exigências da
denominada ―eficácia simbólica‖. Logo, a profusão de leis, as associações históricas,
assim como as expedições de pesquisa operavam urdidamente como mecanismos de
controle social, político e econômico. Pereira (2013) referenciando Marisa Corrêa
acrescenta que os elementos citados emolduram o ―atalho de uma cidadania restrita‖,
fazendo menção aos descendentes africanos.
Em alusão aos impasses vivenciados pelos negros que antes foram escravizados,
Vainer pondera que (1997, p. 107) [...] ―desde os seus primórdios, dizia aos negros
aquilo que lhes repetira por longas datas: ao Brasil o negro só interessou enquanto foi
escravo‖. Por tudo isso, as teorias de branqueamento foram facilmente difundidas, em
nome da evolução natural e espontânea do quadro social. Pode-se dizer que as teorias de
branqueamento foi o método empregado com o intuito de tentar executar a projeção da
extinção dos negros/as, que na previsão de alguns intelectuais6 transcorreria de
um a quatro séculos (DOMINGUES, 2004).
De acordo com o mesmo autor, a mestiçagem não era assentida por todos, haja
vista que os representantes da sociedade europeia assimilavam a mistura racial como
fator de degenerescência. Todavia, majoritariamente a classe intelectual brasileira
percebia a mestiçagem como um mal necessário para o alcance do branqueamento
social. Por conseguinte, a questão racial tornou-se irrelevante, em razão de que se
propagava a harmonia entre as raças.
Mais uma vez Gilberto Freyre foi proeminente neste novo ciclo republicano,
atribuindo aos negros/as o mérito de influência na formação social do Brasil através de
sua cultura. Para isso, servia-se das manifestações culturais como elemento de
reificação, destinando assim um lugar para o negro/a; dispondo dessa etnicização
travestida de integração, diluía-se o negro e a negra na mestiçagem (PEREIRA, 2013).
6

João Batista de Lacerda, médico e antropólogo foi um dos principais representante das teorias de
branqueamento, seu discurso tornou-se mundialmente conhecido através do Congresso Mundial das
Raças, ocorrido em Londres no ano de 1911. Neste congresso, João Batista de Lacerda foi como
diplomata brasileiro, com o objetivo de promover o país frente aos países europeus. É importante salientar
que João Batista de Lacerda, conferia como causa da decadência nacional a grande confluência de
negros/as existente no Brasil. Dessa maneira, João Batista de Lacerda, percebia que a mestiçagem seria
pertinente para embranquecer o país, e foi no Congresso Mundial das Raças que ele pronunciou sua tese,
ou seja, o cruzamento racial facultaria o desaparecimento dos negros e dos mestiços em menos de um
século do território brasileiro. Segundo ele, isso seria possível em razão de que os mestiços procuravam
se relacionar intimamente com pessoas de pele mais clara, o que acarretaria na remoção dos fenótipos da
raça negra. Ademais, havia o acentuado incentivo de fluxo imigratório, primordialmente de pessoas
oriundas do território europeu, que contribuiriam com o trabalho, e principalmente no processo de
―purificação racial‖ (SKIDMORE, 1976).
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Tudo isso, com a finalidade de legitimar a ideia de democracia racial, que se corporifica
mediante o ilidismo literário de Freyre e a mestiçagem como prova da inexistência de
preconceito, da discriminação social e do racismo. No entanto, ocultavam-se
importantes movimentos sociais que reivindicavam igualdade de direitos entre brancos
e negros.
Portanto, prevalecia o pensamento de que era suficiente o esforço e a luta do
negro/a num país de democracia racial quando o assunto envolvia educação e trabalho.
Como alternativa, transferia-se a questão racial para um problema social, ressaltando as
classes como sistema de implantação de uma identidade nacional. Sob o pretexto de
uma identidade nacional, escondia-se o racismo, o etnocentrismo, o autoritarismo e o
nacionalismo que ganharam visibilidade no século XX (PEREIRA, 2013).
Em relação à posição do Estado, Vainer (1990) esclarece que o Estado sempre se
colocou a favor de estratégias racistas a fim de obter o branqueamento da população,
logo os projetos de imigração e a miscigenação foram os mecanismos empregados para
o alcance de tal objetivo. Assim, excepcionalmente a miscigenação atuou como meio de
eliminar a ―mancha negra da história‖, ao mesmo tempo em que era usada como
símbolo de democracia racial.
Destarte, compreendia-se que discutir o racismo era provocar o racismo; no
entanto não é preciso muito esforço para perceber que tal noção ainda repercute na
atualidade. Como por exemplo, na fala do atual Presidente da República, Jair
Bolsonaro, ao afirmar em uma entrevista que ―o racismo no Brasil é coisa rara‖, e que
―isso já encheu o saco‖ 7. Esta fala demonstra a depreciação dos grupos politicamente
minoritários.

5 Apontamentos sobre a realidade racial no Brasil contemporâneo

As teorias racialistas que estabeleciam a infundada superioridade biológica,
intelectual, cultural e moral da raça branca, em especial sobre a raça negra prevalecem
ainda hoje, mas com suas próprias idiossincrasias. Embora, estejamos no século XXI
não é rara a exteriorização da discriminação racial. Mesmo que por vezes negada, na
contemporaneidade o racismo se revela por intermédio de duas vertentes, o racismo
estrutural e o institucional.
7

Informação disponível em <https://diariodocomercio.com.br/sitenovo/no-brasil-o-racismo-e-coisa-rara/>
Acesso em: 03 de jun de 2019.
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Abaixo, o quadro comparativo, disponibilizado e elaborado a partir de pesquisas
do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada- IPEA.
Taxas de homicídios de negros e de não negros a cada 100 mil habitantes dentro destes grupos
populacionais – Brasil (2007- 2017).

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/. Acesso em: 02 de jun de 2019.

De acordo com os dados expostos, fica perceptível a disparidade de homicídios
que atinge a população negra quando comparada as taxas de homicídios a não-negros,
além disso, o aumento é significativo ao longo dos anos, enquanto que para os nãonegros há uma estabilidade nos índices de homicídios. Esta é uma amostra do racismo
institucional que segundo Jaime (2016) se tipifica pela reprodução das desigualdades
raciais, face às propriedades estruturais do sistema.
Portanto, mesmo que haja o consenso de que não há racismo no Brasil, e que
constitucionalmente sejam ilegais todas as formas de discriminação racial, ainda assim,
diariamente negros/as são vítimas do racismo. Além de que este grupo racial ocupa com
maior incidência os postos de subalternidade, no que diz respeito aos aspectos políticos
e socioeconômicos.
Conforme descreve Todorov (1993, p. 107) [...] ―O racismo é um
comportamento antigo e de extensão provavelmente universal; o racialismo é um
movimento de ideias nascido na Europa ocidental, cujo grande período vai de meados
do século XVIII a meados do século XX‖. Desse modo, para o autor citado, o racismo
se fundamenta na doutrina racialista que se apresenta por meio de cinco proposições,
sendo a existência das raças a primeira premissa. Nesta concepção prevalece o
reconhecimento de duas raças, que devem se mantida distante uma da outra.
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A segunda proposição se configura na continuidade entre físico e moral, isto é,
as diferenças raciais não se limitam aos elementos físicos, mas interfere na moralidade
dos grupos raciais. Já o terceiro argumento é concernente a ação do grupo sobre o
indivíduo, neste caso a sentença determinista também irá agir sob a influência do grupo
racial-cultural ao qual o indivíduo pertence. A penúltima proposição traz a hierarquia
universal dos valores, ou melhor, a propagação da superioridade de uma raça sobre as
demais.
A quinta e última proposta, refere-se à política baseada no saber, Todorov
(1993) explicita que ―a submissão das raças inferiores, ou mesmo sua eliminação, pode
ser justificada pelo saber acumulado a respeito das raças. É aqui que o racialismo juntase ao racismo: a teoria dá lugar a uma prática‖ (TODOROV, 1993, p. 110).
Em vista disso, ressaltam-se os privilégios usufruídos pelos brancos, consistindo
no conceito de branquitude como uma construção sócio-histórica, ou seja, a perpetuação
da suposta superioridade racial branca que se efetiva na estratificação racial, outorgando
aos brancos favorecimentos de natureza simbólica e material (SCHUCMAN, 2012).
Diante disso, conseguimos inferir que o racismo no Brasil ainda prevalece, mesmo que
por vezes negado, devido ao caráter científico facultado a inferioridade de algumas
raças.

6 Considerações finais

Em conformidade ao que foi proposto inicialmente, o artigo teve como
finalidade apresentar as implicações advindas das concepções racialistas que nortearam
o pensamento intelectual no período da escravatura, e posteriormente a instauração do
novo modelo de estrutura social que passou a ser vigente, a saber, a estratificação social
por meio das classes. Neste âmbito, foi possível observar que mesmo após a abolição da
escravatura, os ex-escravos eram tratados com desprezo, e não participavam da vida
política, econômica e social.
Estas circunstâncias eram agravadas com as políticas de branqueamento,
pautadas no conceito de hierarquização das raças e da supremacia branca sobre os
negros. A população negra era constantemente alvo de discriminação, e até mesmo
sendo lhes negado o direito de transitar nos espaços públicos; de modo oposto,
ensejava-se a vinda de imigrantes brancos para que o Brasil ascendesse
economicamente e politicamente.
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Aos imigrantes eram oferecidas muitas facilidades, como o direito de manter sua
cultura, língua e religião, poderiam também, ter acesso às terras e fazer delas o que lhes
convinha. Como se atribuía ao negro/a causa da estagnação social e econômica havia o
interesse de suprimir a população negra, que era símbolo do atraso nacional com vistas
ao branqueamento da nação brasileira.
Desse modo, a miscigenação foi um mecanismo para fazer o negro/a
desaparecer, enquanto se propagava o conceito de democracia racial no Brasil, isto é, a
harmonia entre as raças. No entanto, esse intento não foi alcançado, e hoje o Brasil
possui um enorme contingente populacional de pessoas de ascendência africana. Porém,
a existência dos negros/as não transformou o conceito de raça traçado pelo biologismo
científico; pelo contrário, após tantos anos o racismo se mantém cristalizado.
Embora, tenhamos a legalidade e a penalidade contra as violências e
discriminações raciais, não são ínfimas os casos de agressão e homicídios para com as
pessoas negras. E ainda, temos o fator de que grande parte da população brasileira que
vive sob circunstâncias de pobreza são de negros/as, evidenciando o racismo
institucional em detrimento dos privilégios da branquitude.
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IDENTIDADE NEGRA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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Cristina da Silva Peixoto9 (E.E. DEP. DORMEVIL FARIA/SEDUC/MT) – peixoto_geo@hotmail.com
Resumo:
Este artigo tem como foco reflexões acerca de uma experiência de intervenção pedagógica realizada no Centro
de Educação de Jovens e Adultos 6 de Agosto (CEJA), no município de Pontes e Lacerda-MT. O tema
trabalhado em sala de aula foi a questão da identidade negra, pois, o ambiente escolar é um dos espaços, na
organização social, essencial para a construção da autonomia, e principalmente da cidadania. Fizemos uma
abordagem teórica sobre o conceito de identidade elencando as concepções de Bauman, Hall e Canclini. A
metodologia utilizada consistiu em aulas expositivas em constante diálogo com os estudantes. O
desenvolvimento das aulas pautou-se por destacar elementos necessários para que os estudantes do CEJA
despertassem a consciência acerca da importância e influência da cultura africana na sociedade brasileira,
visando à construção de uma identidade negra afirmativa. As aulas também objetivaram fomentar o respeito e a
cultura da tolerância em relação a diversidade étnico-racial, procurando realçar positivamente o fenótipo negro e
as características culturais da herança africana fortemente presente na sociedade brasileira.
Palavras-chave: Identidade. Educação de Jovens e Adultos. Lei 10.639/2003.

1 Introdução

O Brasil é a segunda maior nação negra do mundo, e foi necessária a criação da Lei
10.639/2003 para que houvesse um tardio reconhecimento da importância da cultura negra na
sociedade brasileira. A criação desta lei veio valorizar e dar destaque a cultura e a história dos
povos africanos e afro-brasileiros. Contribuindo assim, para a desconstrução do imaginário
racista, no qual apenas enxerga o papel do negro na História do Brasil como simples pessoa
escravizada. Não considera o protagonismo negro na formação da cultura do país. Isso está
ancorado no persistente racismo presente na sociedade brasileira. Embora haja uma crença
muito forte e aceita por parte da sociedade de que no Brasil os problemas raciais não seriam
tão preocupantes.
De acordo com essa maneira de pensar, as raças10 no Brasil, interagiriam
pacificamente regidas por contatos sociais livre de conflitos e segregações. Ao contrário do
que ocorre em outros lugares pelo mundo onde o problema racial é dramático, conflituoso e

8
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10
O termo raça que aparece no texto em itálico, indica que o utilizamos em um sentido analítico de acordo com
o sociólogo Antonio Sergio Alfredo Guimarães (2002). Pois estamos certos que não há raças humanas, apenas a
raça humana. Mas nos estudos sobre a problemática racial o termo é utilizado para ser referir ao fenótipo da
pessoa ou à sua aparência. Por outro lado o termo raça contribui nas reflexões sociológicas em uma abordagem
cultural. Ao longo do desenvolvimento das aulas, procuramos deixar evidenciado isso aos estudantes para não
gerar mais confusão ou mesmo má interpretação acerca das relações raciais.
9
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violento. Conforme essa crença, Santos (1984, p. 42) argumenta que a visão de que no Brasil
não tem problemas raciais está marcadamente estabelecido na cabeça de boa parte das
pessoas. Isso foi inserido na mentalidade coletiva dos brasileiros ao longo da história,
principalmente por meio do mito da democracia racial. Ela configurou-se como artifício de
manutenção das elites brancas para fazer permanecer o status quo de seus interesses e
privilégios.
Diante disso, uma intervenção pedagógica seria necessária para diluir o mito da
democracia racial, o racismo e a ideologia do branqueamento que estão imiscuídos na
sociedade brasileira. Um exemplo são as telenovelas, que são divulgadoras da ideologia do
branqueamento, a qual está presente também nas revistas de circulação nacional, na
propaganda e nos livros didáticos.
Enfrentar esse desafio de desconstrução do racismo via educação escolar, exige uma
formação continuada com os professores de todas as áreas de conhecimento aprofundando
essa questão. Seria uma formação amparada em alguns autores e em estudos já realizados que
discutem o racismo, o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento. Teria o
intuito de refletir sobre suas influências e possíveis consequências na formação dos adultos e
dos jovens estudantes mato-grossenses.
Em conformidade com essa perspectiva, a professora de Geografia, Cristina da Silva
Peixoto, realizou uma intervenção pedagógica na temática étnico-racial no CEJA 6 de Agosto,
no município de Pontes e Lacerda, localizado na região oeste de Mato Grosso. Ela contou
com a parceria e orientações do professor formador de Filosofia do CEFAPRO Maureci
Moreira de Almeida, que é também especialista em Educação e Relações Raciais.
A professora Cristina participou de um curso de aperfeiçoamento do NEPRE,
intitulado Relações Raciais e Educação na Sociedade Brasileira – Educação de Jovens e
Adultos. Como conclusão de curso teve que realizar um projeto de intervenção em uma escola
que atendesse a educação de jovens e adultos.
Assim, para implementar uma desconstrução do mito da democracia racial, da
ideologia do branqueamento e do racismo, foi trabalhado com os estudantes do CEJA 6 de
Agosto a questão do pertencimento e da identidade negra. Pois, de certo modo, o ser humano
em seu desenvolvimento, sempre tenderá buscar pelo autoconhecimento. De que adianta
inserir no sujeito conhecimentos matemáticos, linguísticos, geográficos, científicos? Se ele
não se identifica com o meio no qual vive, não se reconhece como sujeito, não se sente
integrado a sociedade. Ele pode ser capaz de aprender os conceitos, mas não os usará para
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transformar o local e o meio onde vive. Sem o autoconhecimento, por meio da construção de
sua identidade, não forma-se cidadão ativo e atuante.
A opinião do grupo no qual a pessoa pertence também conta no processo de
construção da identidade, por isso a discriminação racial pode ser um fator opressor na
formação do ser humano. As pessoas negras constroem sua identidade a partir de modelos
ditados pelos não negros, que geralmente assumem atitudes e pensamentos diferentes dos
seus. Aqueles estudantes da Educação de Jovens e Adultos que são negros, em sua maioria,
têm dificuldades de se reconhecerem como tais. Compreender e respeitar a imagem que têm
de si e ter modelos que confirmem essa expectativa é fundamental para uma afirmação
identitária positiva. Sem raízes um povo não constrói sua identidade.
Para o estudante branco, descendente de europeus, é fácil construir sua identidade,
pois a sociedade reproduz costumes, crenças e conhecimentos que o valoriza afirmando sua
importância em uma suposta hierarquia racial e social.
Muitas vezes a escola tem o poder de segregar, discriminar e até de eliminar a
representatividade simbólica da identidade negra em sala de aula. Mas também tem, por outro
lado, a capacidade virtuosa de valorizar aspectos da cultura negra, estabelecendo um cenário
de autoestima e sentimento de pertencimento fundamental para a consolidação de uma
identidade racial positiva.
Portanto, compreender bem o conceito de identidade é indispensável para sabermos o
que está em jogo nas relações raciais no âmbito escolar. Assim, a seguir em nosso texto,
vamos problematizar e refletir brevemente em torno desse conceito.

2 Concepções introdutórias de identidade

Para iniciarmos a compreensão desse conceito, buscamos uma primeira aproximação
nos apontamentos do sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que viveu na Inglaterra e faleceu
aos 91 anos em 2017. No entendimento de Bauman, a identidade apenas pode ser revelada em
relação a algo que deve ser inventado, e nunca como alguma coisa a ser descoberta, pois, de
fato ela nunca existiu como uma marca inegável, por exemplo, de um povo ou grupo étnico. O
seu caráter, nesse sentido, sempre foi frágil e provisório (BAUMAN, 2005, p. 21).
Ainda segundo autor, a questão de identidade tem uma relação muito próxima com a
ideia de nação. A identidade é uma ficção que serviria para garantir uma unidade nacional. O
autor, nessa perspectiva, cita o caso de sua terra natal, a Polônia, onde tentaram fabricar, antes
da Segunda Guerra Mundial, uma identidade nacional. Para isso o Estado polonês organizou
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um grande recenseamento. A fabricação dessa identidade encontrou dificuldades, pois a
Polônia era constituída por uma sociedade multiétnica, repleta de inúmeros credos religiosos e
diversos costumes. Ao realizar o senso, os funcionários do Estado depararem-se com
problemas. Um deles era que as pessoas não sabiam a que nacionalidade pertencia
(BAUMAN, 2005, p. 23).
A ideia de identidade nacional, conforme o autor argumenta, não surgiu naturalmente
na espécie humana, como um fato da vida. Mas sim, foi forçada a entrar na vida dos seres
humanos, chegando ao mundo contemporâneo como uma ficção (BAUMAN, 2005, p. 26).
A noção de pertencer a algum lugar por meio do nascimento significa, para as pessoas
de modo geral, fazer parte inequivocamente do lugar no qual nasceu. Mas no mundo moderno
líquidoi, isso não funciona mais assim. As identidades nesse mundo têm um caráter de
flexibilidade, mobilidade e instabilidade que não existiam em outras épocas. Os habitantes do
mundo moderno líquido procuram construir e manter todas as referências comunais de suas
identidades que estão em movimento, juntamente nos grupos ao quais pertencem, produzindo
e buscando conserva-las vivas, mas, ―não por muito tempo (BAUMAN, p. 32, 2005)‖.
Para o autor, o conceito de identidade está atrelado a uma crise de pertencimento da
modernidade líquida11. Ele destaca que ―[...] no admirável mundo novo das oportunidades
fugazes e das seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, rígidas e inegociáveis,
simplesmente não funcionam (BAUMAN, 2005, p. 32)‖.
Na trilha dessas concepções, o sociólogo e teórico cultural jamaicano Stuart Hall, em
certa medida, sintoniza-se com as teses de Bauman acerca da identidade. Para o sociólogo
jamaicano o sujeito unificado e o mundo social sempre foram marcados por velhas
identidades que no mundo atual estão em decadência (HALL, 2006, p. 7). No entanto, diante
dessa decadência e esse quadro de mudanças surgem novas identidades que fragmentam ainda
mais o indivíduo moderno.
No mundo contemporâneo, o processo de mudanças na identidade dos indivíduos, nas
palavras do autor, sofreu um descentramento (HALL, 2006, p. 7).
Um mapeado da concepção de sujeito e da ideia de identidade é realizado por Stuart
Hall evidenciando este descentramento. Ele inicia esse mapeamento pelo filósofo René
Descartes (1596-1650).
11

Esta expressão diz respeito, na obra de Bauman Modernidade Líquida, às condições do mundo atual. Pois a
fluidez das relações humanas, econômicas, políticas e sociais estão mais porosas, sem as barreiras ou fronteiras
solidamente demarcadas que constituíam a modernidade.
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Segundo o autor, esse filósofo colocou ―no centro da mente [...] o sujeito individual,
constituído por sua capacidade para raciocinar e pensar (HALL, 2006, p. 27).‖ A concepção
de sujeito racional, localizado no centro de todo o conhecimento, ficou conhecida ―como o
sujeito do conhecimento (HALL, p. 27, 2006)‖. Nesse ponto, é importante destacar que não
iremos aprofundar tanto as concepções de Stuart Hall sobre a problemática que envolve as
noções de sujeito ao longo da história. Apenas destacar que o autor compreende a identidade
como algo constituído ao longo do tempo, e está em contínua formação, forjada por processo
inconsciente, sempre incompleta e em criação.
Já o antropólogo argentino Néstor García Canclini, compreende a identidade como
narrativas identitárias, e suas sedimentações estão em um mundo interconectado que se
organiza ―[...] em conjuntos históricos mais ou menos estáveis (etnias, nações, classe) se
reestruturam em meio a conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais (CANCLINI,
2013, p. 23).‖ Nesse sentido, o contato entre os diversos grupos humanos possibilita a
apropriação não apenas de valores morais e estéticos, mas também a troca de tecnologia,
recursos materiais e repertórios culturais mais amplos.
O repertório e os processos culturais seriam mais importantes para se conhecer os
mecanismos que vão produzir as hibridações. Estas se constituem na relação com o diverso.
Nesse caso, a concepção de uma identidade pura, imutável e autossuficiente, no fundo parece
que nunca existiu de fato. O referido autor, por meio de sua obra Culturas Híbridas,
demonstrou que os processos de hibridação modificaram os modos de se perceber a
identidade. O autor entende o conceito de hibridação como ―[...] processos socioculturais nos
quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para
gerar novas estruturas, objetos e práticas (CANCLINI, p. 19, 2013)‖.
Outro aspecto da definição de hibridação apontada pelo autor é a contraposição entre
as relações interculturais, interétnicas e fusões culturais, que estão diretamente relacionadas à
mestiçagem, crioulização e sincretismo. Por isso o autor afirma que a palavra hibridação,
talvez por ser mais flexível e adaptável, acolhe em seu arcabouço de sentidos um conjunto
maior de significados, nos quais se pode estar inseridos elementos e combinações étnicas,
culturais e religiosas. Pensar a identidade nesse sentido é considerar seu caráter hibridizado,
sempre alimentado pelas relações sociais, fusões de costumes e hábitos.
Assim, para finalizar esta parte teórica, retomamos sucintamente alguns pontos sobre o
conceito de identidade em Bauman, Hall e Canclini. Estes autores apontam que a identidade é
produto de uma construção flexível, que nunca foi pura e perfeitamente adaptável. Hall (2006)
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e Canclini (2013), afirmam ainda que não há identidade, mas apenas processos identitários. A
noção de hibridação seria parte desse processo.
Em certa medida concordamos com os autores, em que alegam que não há uma
identidade pura, essencial. O que ocorre são processos identitários decorrentes das interações
sociais. No entanto, acreditamos que a noção de identidade é uma forma de afirmação do
pertencimento das pessoas e dos grupos humanos, fundamental. Ela constitui uma espécie de
bussola orientando as pessoas em suas manifestações culturais e nas relações comunitárias. É
uma maneira do indivíduo se reconhecer como um participante do grupo.
Assim, na intervenção pedagógica realizada, procuramos trabalhar com os estudantes
da Educação de Jovens e Adultos a importância de compreenderem a noção de identidade,
especialmente a negra. Essa noção bem compreendida poderá auxiliar no enfrentamento do
preconceito racial, ao mesmo tempo em que se afirma o pertencimento racial, valorizando a
cultura negra brasileira e a história africana.

3 Desenvolvimento da intervenção pedagógica no CEJA 6 de Agosto

O desenvolvimento da intervenção pedagógica buscou elementos necessários para que
os estudantes do Centro de Educação de Jovens e Adultos 6 de Agosto (CEJA), despertassem
a consciência acerca da importância e influência da cultura africana na sociedade brasileira,
visando à construção de uma identidade negra afirmativa. As aulas da intervenção pedagógica
objetivaram estimular o respeito e a tolerância em relação a diversidade étnico-racial,
procurando destacar positivamente o fenótipo negro e as características culturais da herança
africana presente na sociedade.
Nessa perspectiva, há que se considerar que o ambiente escolar é um dos espaços, na
organização social, essencial para a construção da autonomia e, principalmente da cidadania.
Assim, conhecer a história e a cultura africana é um passo importante para a afirmação da
identidade negra. Isso é singularmente relevante para um país, como no caso do Brasil, onde o
racismo ainda faz muitas vítimas, ocasionando como um dos efeitos negativos, uma baixa
estima na maioria da população negra.
Para refletir e afirmar a identidade negra, escolhemos o 2° ano do ensino médio noturno
do CEJA, cujo conteúdo da intervenção pedagógica foi trabalhado em três aulas, em um total
de 12 horas. Mas aqui em nosso relato não iremos detalhar todos os passos desenvolvidos em
cada aula. Julgamos ser desnecessária tal descrição passo a passo. Apenas destacaremos, de
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modo geral, os conteúdos abordados em sala de aula, e como o processo de identificação foi
trabalhado afirmando a identidade negra junto aos estudantes dessa turma. Assim, para o
desenvolvimento das aulas, organizamos metodologicamente da seguinte forma:
No início da primeira aula, explicamos o que é a Lei 10.639/2003 e sua importância no
contexto escolar. Na sequência apresentamos o tema: Identidade. Antes de abordá-lo,
realizamos uma dinâmica em que os estudantes se apresentaram destacando suas origens a
partir de quatro perguntas: Qual o seu nome? Quanto tempo mora em Pontes e Lacerda? Onde
nasceu? Onde nasceram seus pais? Onde nasceram seus avós? O objetivo é provocar uma
reflexão nos estudantes, fazendo com que refletiam acerca de suas origens de nascimento, e
como eles se identificam. Isso gera nos estudantes uma autorreflexão, possibilitando
inicialmente, ressignificação a respeito de si mesmos.
Em outro passo da aula fizemos uma contextualização interativa organizados em três
temas centrais: 1º. A formação da população brasileira. Utilizamos o Datashow para
apresentação de imagens, gráficos e dados. O objetivo foi destacar a contribuição do povo
negro na história para a formação da sociedade brasileira. Procuramos traduzir tudo isso, em
uma linguagem próxima do cotidiano e dos interesses dos estudantes da Educação de Jovens e
Adultos. Enfocamos a perspectiva de uma história que se afasta daquela que resume a
experiência dos povos negros à escravidão. Buscamos fazer com que estes estudantes se
apropriem dessa história e se reconheçam como parte dela.
O 2º tema trabalhado foi a Classificação da população brasileira segundo o IBGE. O
objetivo é discutir como ocorre a classificação racial no Brasil de um ponto de vista oficial, e
como as pessoas ser percebem racialmente.
Nessa aula, para introduzir o tema e suscitar inicialmente algumas reflexões nos
estudantes, aplicamos um pequeno questionário com as seguintes perguntas: Qual é a sua
cor/raça? Por que classificamos as pessoas pela cor/raça? Existem raças humanas?
Após responderem estas questões por escrito, ouvimos as ideias, as alegações e os
posicionamentos dos estudantes com referência ao que pensam em relação a estas concepções.
Depois, passamos a discuti-las procurando superar o senso comum acerca das noções de cor e
raça, ancorados nos conhecimentos das Ciências Sociais. Por fim foram apresentados os
dados do IBGE, demonstrando, por exemplo, que o mesmo concebe a categoria negra como a
somatória de pretos e de pardos. E que a população negra constitui 53% das pessoas na
sociedade brasileira. Saber desses dados ajuda a favorece a afirmação da identidade negra que
ao longo da história sempre foi prejudicada e fragilizada intencionalmente.
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O 3º e último tema abordado com os estudantes do CEJA, foi O mito da democracia
racial. Esse mito é algo muito presente em muitos discursos, nas relações sociais cotidianas e
na cultura geral. Ele reforça o imaginário brasileiro de que vivemos em um ambiente em que
as raças inter-relacionam-se harmonicamente em um suposto paraíso racial denominado
Brasil. Exploramos esta noção junto aos estudantes procurando evidenciar que isso não passa
de um mito, plantado historicamente na cultura brasileira e que tem grande repercussão,
fazendo as pessoas acreditarem que vivemos realmente em um regime de harmonia racial.
Isso dificulta a discussão e o aprofundamento da aceitação de uma identidade negra. O mito
da democracia racial funciona, de modo geral, como um mecanismo desestabilizador da
reflexão acerca da problemática racial, pois fazem as pessoas acreditarem que a questão
central, por exemplo, da desigualdade, seria mais da ordem socioeconômica, do que
propriamente racial. O desvelamento da desigualdade racial e sua percepção mais detalhada
explicaria o porquê à maioria dos negros estarem nas favelas Brasil afora. E por que
relacionar a pobreza, com o fenótipo negro, sempre acionado imediatamente para representala em uma peça publicitaria, em uma telenovela ou em um filme qualquer?
Assim, o objetivo desse último tema, foi trabalhar evidenciando a narrativa falsa do mito
da democracia racial, e deixar o caminho mais livre para que o estudante possa se
autoidentificar sem as amarras ideológicas do sistema racial brasileiro.
Reservamos um espaço na última aula para realizar uma avaliação. A intenção principal
não foi apenas avaliar se os estudantes compreenderam e assimilaram os conteúdos estudados
nas aulas, mas especialmente verificar se houve mudanças em suas próprias concepções de
referências identitárias.
Desse modo, aplicamos novamente um questionário com seis perguntas, que procurou
explorar se houve entendimento da questão da identidade: 1) Qual é a sua cor ou raça? 2) De
acordo com a classificação do IBGE, preto e parto estão em qual categoria? 3) Como você se
autoidentifica em relação à sua cor? 4) Por que você se autoidentifica assim? 5) A Educação
de Jovens e Adultos está contribuindo para sua identidade no contexto das relações raciais
brasileiras? 6) Em conformidade com que estudou nessas aulas, o Brasil seria um país
racialmente democrático?
Essas questões permitiram averiguar o alcance dos temas trabalhados em sala de aula e as
repercussões na percepção dos estudantes em relação a eles mesmos.

4 Resultados alcançados
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O desenvolvimento dessa intervenção pedagógica teve como foco principal a discussão e
reflexão sobre a construção da identidade, bem como assegurar os estudantes da Educação de
Jovens e Adultos a compreendessem de modo introdutório, as relações raciais na sociedade
brasileira. Buscamos propiciar um ambiente em sala de aula favorável a construção da
autonomia e, sobretudo, da cidadania, visando contribuir na formação de sujeitos conscientes
de seu pertencimento étnico-racial.
Por meio da afirmação e reflexão da identidade negra, e da desconstrução do mito da
democracia racial, percebemos que foi possível notar que os estudantes compreenderam a
importância do respeito à diversidade fenotípica e cultural da sociedade brasileira.
Conforme o resultado do questionário aplicado em sala de aula, ficou bastante evidente a
dificuldade dos estudantes de se autoclassificarem quanto à cor de pele ou raça. Mas o
questionário avaliativo nos trouxe a informação de que a maioria dos estudantes da sala de
aula se autoidentificaram como pardos. Menos de seis como brancos, e apenas dois como
pretos.
Os estudantes que se autoidentificaram como pardos, em um momento de feedback,
justificaram porque eles se colocaram como pardos, e a explicação dada foi que não se
reconhecem como brancos e muito menos como pretos.
A constatação desses resultados nos evidenciou que a problemática racial brasileira acaba
fragilizando a identidade negra. E isso foi um processo estruturado ao longo da história da
formação da sociedade brasileira. Mas, que a escola tem o dever de trabalhar na desmontagem
dos inúmeros estereótipos raciais que foram introjetados na mentalidade das pessoas ao longo
do tempo.

5 Considerações finais

A intervenção pedagógica, desenvolvida nas aulas abordando a questão da identidade
negra, possibilitou compreender melhor, sobretudo para nós professores e professoras, a
necessidade de se trabalhar a problemática racial mais rotineiramente na escola. Pois de modo
geral, os docentes tratam dessa temática sempre de forma pontual e restrita ao 13 de maio e ao
20 de novembro.
Assim, o enfrentamento da problemática racial deve ser uma das tarefas constantes da
escola e a afirmação da identidade negra outra.
Se a escola pensar em um currículo com vistas a enfrentar o racismo, conseguirá
desmobilizar, pelo menos em parte, a discriminação racial na sociedade.
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Seria importante discutir estratégias de combate à discriminação racial em todos os
níveis da Educação Básica. Neste relato dessa intervenção pedagógica, apresentamos uma
possibilidade de fazê-lo na Educação de Jovens e Adultos, em que buscamos trabalhar a
afirmação da identidade negra.
Não há dúvidas que um currículo articulado ao enfrentamento do racismo, seria uma
estratégia fundamental para favorecer a formação de personalidades que compreenderiam e
valorizariam a diferença. Assim, os estudantes da educação básica, precisariam manter
contato com um conteúdo que aborda a problemática racial com mais frequência. A sugestão
que indicamos aqui é que parte desse conteúdo poderia ser estudada na área das Ciências
Humanas. As outras áreas de conhecimento do ensino básico também devem abraçar os
conteúdos que trata da cultura negra brasileira e da história da África. Mas as Humanas
poderia se dedicar mais detalhadamente a esse conteúdo.
Nessa perspectiva, é crucial aos professores que atuam no ensino básico, uma
formação voltada para o campo das relações raciais, pois precisam estar qualificados para
enfrentar questões que envolvem a diversidade e as tensões raciais. Nesse sentido, a Lei
10.639/2003 é um subsidio essencial para orientar os professores a criarem estratégias de
ensino enfocando a cultura negra brasileira e a história Africana em uma perspectiva mais
afirmativa.
Um desses enfoques poderia ser trabalhado a afirmação do fenótipo e da identidade
negra. Por exemplo, desconstruir junto aos estudantes a ideia de que não há cabelo bom ou
ruim, mas sim diferentes texturas. Cada qual apresentando suas qualidades, características e
beleza. Isso mobilizaria a desconstrução de estereótipos tão presentes na sociedade que
classifica e rotula o cabelo crespo negativamente.
A nosso ver, portanto, o estudo e o aprofundamento, especialmente da Lei
10.639/2003, seriam os mecanismos que contribuiriam para aguçar os olhares e sensibilidades
para a problemática racial. O domínio desses conhecimentos facilitaria diagnosticar os atos de
racismo e discriminação praticados na sociedade, que estão inseridos nos diversos espaços das
interações sociais. A ação de pôr em prática a referida lei, promoveria uma intervenção de
maneira significativa na valorização e afirmação da identidade negra e no enfrentamento do
preconceito racial.
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Resumo:
A identidade racial da população negra está vinculada com o seu percurso histórico, sem dissociar desses
processos a cultura e luta pela igualdade social e educacional (GOMES, 1995). Nesse sentido, esta pesquisa de
mestrado em andamento tem como objetivo geral compreender como a identidade negra é (re)construída no
contexto das ações afirmativas e das relações raciais na UFMT, campus de Cuiabá. Quanto aos objetivos
específicos, versam em analisar os processos de (re)construções identitárias dos/as estudantes negros/as da
UFMT, a partir de suas estéticas, compreendendo os processos de afirmação/negação ou de negociação dos seus
sinais diacríticos (BARTH, 1998). Para a base teórica sobre as relações raciais os autores estudados serão:
Paixão (2014), Guimarães (2003), Seyferth (1985) etc; quanto a identidade: Hall (2015), Gomes (2002); sobre
ações afirmativas: Siss (2003), Feres Junior. (2008). A metodologia terá uma abordagem qualitativa com base
nas narrativas de vida em perspectiva etnossociológica de Bertaux (2010). A coleta de dados será por meio de
observações participantes e entrevistas semiestruturadas. A pesquisa ampliará a compreensão das dinâmicas das
relações raciais referentes a (re)construções identitárias de negros e negras na UFMT, considerando as
contradições raciais, para se pensar e propor ações educativas e políticas que fortaleçam uma concepção e
existência de uma universidade pautada na igualdade de direitos em todos os aspectos ligados à questão racial
brasileira.
Palavras-chave: Identidade Negra. Relações Raciais. Ações Afirmativas.

1 Introdução

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de mestrado que está em
andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato
Grosso, campus de Cuiabá, e tem como objetivo geral compreender as (re)construções
identitárias dos/as estudantes negros/as12 da UFMT, considerando seus processos de
(re)construções de suas identidades a partir de suas estéticas e análise dos processos de
afirmação/negação ou de negociação dos seus sinais diacríticos (BARTH, 1998), no espaço
universitário. Os objetivos específicos buscam analisar as percepções e as ações/intervenções
em relação as estéticas dos/as negros/as, realizadas por professores/as e pelos/as estudantes;
identificar

as

mediações,

os

conflitos

raciais

e

as

dinâmicas

entre

os/as

acadêmicos/as/autoclassificados/as negros/as e brancos/as acerca do corpo, do cabelo e da
estética negra e verificar o papel das ações afirmativas13 na UFMT no processo de
(re)construção das identidades negras.
12
O termo negro utilizado nesta pesquisa não está relacionado com uma ideia fixa de população e sim
com os descendentes de africanos que nasceram no Brasil, como também em concordância com o Movimento
Negro Nacional (SISS, 2003).
13
Ações afirmativas segundo Andrews (1997, p. 137) ―indica uma intervenção estatal para promover o
aumento da presença negra - ou feminina, ou de outras minorias étnicas - na educação, no emprego, e nas outras
esferas da vida pública‖.
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A Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) determina que as universidades devem zelar pela
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nesse sentido, além de oportunizar
conhecimentos científicos, esses espaços são responsáveis pelos saberes sociais e culturais, e
por estimularem reflexões dos sujeitos como seres humanos. Dessa forma, a pesquisa
justifica-se no sentido de que as universidades não servem apenas para viabilizar saberes
científicos, mas também para propiciar humanização.
Assim,
No momento em que a procura da universidade deixou de ser apenas a procura de
excelência e passou a ser também a procura de democracia e de igualdade, os limites
da congruência entre os princípios da universidade e os princípios da democracia e
da igualdade tornaram-se mais visíveis: como compatibilizar a democratização ao
acesso com os critérios de seleção interna? Como fazer interiorizar numa instituição
que é, ela própria, uma ―sociedade de classes‖ os ideais de democracia e de
igualdade? Como fornecer aos governados uma educação semelhante à que até agora
foi fornecida aos governantes sem provocar um ―excesso de democracia‖ e, com
isso, a sobrecarga do sistema político para além do que é tolerável? Como é
possível, em vez disso, adaptar os padrões de educação às novas circunstâncias sem
promover a mediocridade e descaracterizar a universidade? (SANTOS, 1997, p.
212).

Nesse emaranhado de interrogações sobre o papel das universidades e ao citar o papel
democrático e de igualdade nesses espaços, os questionamentos do autor se vinculam aos
objetivos da pesquisa de mestrado em andamento que versam em compreender as dinâmicas
das relações raciais na universidade, no contexto das ações afirmativas, ou seja, uma temática
que também se constitui como essencial no sentido de promover essa democracia e igualdade
citada por SANTOS (1997). Dessa forma, com a aprovação da Lei Federal nº 12.711/12,
(BRASIL, 2012) que discorre sobre a política de ações afirmativas nas instituições de ensino
superior brasileiro, quanto aos novos corpos, as novas estéticas e as novas culturas adentrarem
ao espaço universitário, como é o caso da população negra, mesmo ainda diante de
desigualdades raciais na sociedade, o que vai de encontro com Hall (2004, p. 16) que
considera as diversas modalidades de organizações como ―participantes ativas da sociedade‖,
o que inclui as universidades. Logo, as características fenotípicas do/a negro/a como cor da
pele, boca, nariz e principalmente o cabelo, são marcas que possibilitam as discriminações.
Logo, o aporte teórico para essa discussão versará sobre as relações raciais brasileiras e
terá por base os autores como, Paixão (2014), Guimarães (1999, 2003), Seyferth (1985) entre
outros; sobre identidade teremos Hall (2015), Gomes (2002, 2006), Cuche (2002) e sobre as
ações afirmativas Siss (2003), Feres Júnior e Zoninsein (2008).
O conceito de raça utilizado nesta pesquisa está vinculado à ―categoria do mundo real‖,
conforme Guimarães (2003, p. 95). Nessa perspectiva, a raça não estará relacionada com a
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biológica à classe social. No entanto, entendida como uma categoria social utilizada
classificação social que classifica e hierarquiza a raça branca e negra no cotidiano das
relações raciais brasileiras (GUIMARÃES, 2009).
O caminho metodológico se dará por meio de abordagem qualitativa que, de acordo
com Minayo (2010) estuda as relações entre os sujeitos sociais, considerando suas histórias,
suas crenças e suas percepções de vida. Conforme Richardson (1999) é uma tentativa de
compreender o que não é mensurado, as emoções, as ações, as culturas, os anseios e os
valores dos sujeitos, com base nas narrativas de vida em perspectiva etnossociológica de
Bertaux (2010).
Quanto a coleta de dados será por meio das observações participantes, considerando
Richardson (1999), pois nesses momentos o pesquisador se torna um membro do grupo e
inicia uma interação, aproximando-se do ambiente mais natural possível do sujeito
investigado. Outra forma para coletar dados será pelas entrevistas semiestruturadas, que
segundo Minayo (2010) é o momento de diálogo mais específico para se atingir os objetivos
da pesquisa.
Os sujeitos pesquisados serão os/as estudantes e professores/as brancos/as e negros/as
que serão escolhidos a partir das observações participantes, porém, não limitados a essas.
Quanto aos cursos, levaremos em consideração as áreas moles e as áreas duras de Sansone
(1996). As áreas moles estão relacionadas na dinâmica das relações raciais brasileiras com os
cursos ou espaços em que a população negra não tem muita dificuldade para conquistar e
garantem até um certo prestígio social. As áreas duras, de forma contrária, são os espaços de
maior poder e prestígio sociais onde população negra está praticamente ausente e que ser
negro/a nessas áreas, as marcas raciais indicam uma ameaça para o grupo branco
monopolizador desses espaços.
As observações participantes foram iniciadas em fevereiro e foram até o final de março,
os grupos escolhidos foram o Coletivo Negro Universitário, o Conselho de Políticas de Ações
Afirmativas da UFMT, o Grupo Musical Maracatu e o Grupo Ciclo de Estudos das Relações
Raciais da CODEX-UFMT. Quanto aos grupos/eventos aleatórios/esporádicos foram, o Cine
Debate: O ódio que você semeia, debate sobre racismo e violência policial, com a
participação do Coletivo Negro Universitário (CNU) da UFMT; o debate A luta das
mulheres: da reparação ao ataque estrutural ao direito de existir, na Associação dos
Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso (ADUFMAT) e, por fim, a
Videoconferência intitulada, Mulheres que Conquistaram o Espaço, que lembrou grandes
personagens, como Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson (as cientistas
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negras que fizeram história, calculando as trajetórias das naves Apollo), Valentina Tereshkova
(a primeira cosmonauta mulher), Mãe Jemison (a primeira astronauta negra da NASA) e
Jocelyn Bell (descobridora dos pulares) que aconteceu por meio uma roda de conversa com
professoras de diferentes áreas que debateram sobre os espaços já conquistados e os tantos
outros ainda a serem conquistados pelas mulheres, num auditório da UFMT.
Logo, de forma sucinta, abaixo será apresentada primeiro uma discussão sobre as
relações raciais brasileiras a partir do século XIX, em seguida, uma breve discussão sobre a
identidade negra, considerando a cultura, a história e a memória dessa população e as ações
afirmativas com recorte racial no Brasil, no que tange à igualdade de oportunidades no país.

2 Teorias Raciais Brasileiras

No século XIX, Paixão (2014) ao analisar de forma crítica o discurso culturalista das
relações raciais que minimiza a existência do racismo no Brasil, cita que há mais de 125 anos,
após o fim da escravidão, pelo menos de forma teórica, as desigualdades raciais ainda
persistem no Brasil, fato que justifica o tema das relações raciais, embora ainda ausente em
alguns estudos acadêmicos, ser um dos mais importantes e maiores campos para reflexões da
sociedade brasileira. O autor cita quatro períodos de estudos das relações raciais sobre a
população negra brasileira.
O primeiro momento foi o demarcado pelos estudos de Nina Rodrigues, médico
maranhense14 e Sílvio Romero, literato sergipano, que descrevem a mestiçagem e seus efeitos
em nosso país. Nina Rodrigues em uma visão pessimista, acreditava que a mestiçagem
causaria uma degeneração da população branca e que esse processo não teria volta. Sílvio
Romero, de forma oposta, era otimista e acreditava que a mestiçagem era o futuro do
brasileiro, sendo um branco modificado, tanto na raça quanto na cultura. Outros autores que
discorrem sobre essa temática, como: Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, Edgar RoquettePinto e José de Oliveira Vianna (PAIXÃO, 2014).
No segundo momento os estudos de relações raciais foram marcados pela tradição
culturalista, iniciada pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre e pelos estudos do médico
alagoano Arthur Ramos. Apesar de algumas diferenças, ambos concordavam que os fatores
raciais estavam em segundo plano, pois há uma proeminência das variáveis de ordem

14

O autor Marcelo de Paula Paixão (2014) errou no livro ao dizer que Nina Rodrigues é baiano.
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sociocultural. A perspectiva culturalista está relacionada a um caráter harmonioso das
relações raciais, entretanto, com um cenário hierarquizado entre os diferentes grupos, o que
fez com que Gilberto Freyre chegasse a ideia da democracia racial. Alguns autores atestam
esse pensamento como os autores ligados à tradição da Escola de Chicago, sendo Donald
Pierson, Charles Wagley, Franklin Frazier, Ruth Landes. Esses autores baseados na Teoria do
Ciclo das relações raciais, de Robert Park, passaram a entender a sociedade brasileira como
uma democracia racial, e portanto, seria multirracial de classes, ou seja, o país não tem
problema racial e sim de classes (PAIXÃO, 2014).
Para Gilberto Freyre, um povo plástico como o português, o ideal seria um povo
colonizado, como o africano, gente hospitaleira, bondosa e amiga. Igualmente as indígenas a
mulher negra aproximava os povos contrários, ou seja, suavizava essas relações, porém, sem
esconder a perversidade e os sofrimentos dos escravizados africanos no Brasil, assim,
paradoxalmente, Gilberto Freyre considerava as relações sociais e raciais escravistas como
benignas e justificava que a crueldade do senhor de engenho era porque o grupo dominado
tinha cumplicidade com a situação, era masoquista, as depravações sexuais eram
compensações entre os diferentes, e os filhos nascidos dessas relações seriam uma forma de
compensação para as negras e para as indígenas por terem filhos mestiços, dessa maneira,
haveria um equilíbrio perfeito (PAIXÃO, 2014).
No terceiro momento esse autor apresenta os estudos de Florestan Fernandes, que
discorria sobre os contatos entre os/as brancos/as e negros/as no Brasil, em uma perspectiva
estrutural-funcionalista ou histórico-funcionalista, além de estudos dos autores como Otávio
Ianni, Fernando Henrique Cardoso, entre outros. Neste momento, as relações raciais
brasileiras deixaram de ser lidas pelo enfoque de uma pretensa harmonia/democracia racial,
conforme Freyre. E, ao contrário, passa a ser classificada como um mito, tanto no passado,
quando o senhor e o escravizado tinham entre si uma relação cruel e coisificada, quanto no
presente, quando as ideologias raciais tradicionais são traduzidas como um meio de
preservação das distâncias sociais entre negros e brancos (PAIXÃO, 2014).
O quarto e último momento da discussão sobre as relações raciais versa durante os anos
1980, com os trabalhos de Carlos Hasenbalg e de Nelson do Valle Silva com intensivo uso de
indicadores demográficos para fundamentar pesquisas e concepção do modo de como
funciona o racismo no Brasil, diferente da tradição dos sociólogos da Universidade de São
Paulo (USP), como, Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes, sendo ainda mais
incrédula quanto à capacidade de modernização do país, que por si só não pode gerar
transformações progressistas nos relacionamentos raciais no Brasil (PAIXÃO, 2014).
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Dessa maneira, após esse percurso sobre as teorias das relações raciais no Brasil, abaixo
tentarei compreender os processos de (re)construções identitárias dos/as estudantes negros/as
da UFMT, no que tange aos seus processos de (re)construção de suas identidades a partir de
suas estéticas, analisar os processos de afirmação/negação ou de negociação dos seus sinais
diacríticos (BARTH, 1998), no espaço universitário.

3 Identidade negra e ações afirmativas na UFMT

As identidades antes estabilizadas e fixas agora estão em declínio, fragmentadas, geram
crises identitárias no mundo moderno e diversificado. Diante disso, tentaremos compreender
processo de (re)construção dessas identidades no espaço universitário, que há pouco tempo
recebeu novos corpos, não que antes não existissem, mas eram em quantidade ínfima, com
sinais diacríticos diferentes do tradicional. Dessa forma, também tornou-se importante
associar as ações afirmativas neste trabalho, já que a partir delas essas transformações
começaram.
Nesse sentido,
[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão
em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno,
até aqui visto como sujeito unificado. Assim a chamada ―crise de identidade‖ é vista
como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as
estruturas centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que
davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2015, p. 9).

Em relação identidade negra, essa foi abordada junto com a perspectiva da negritude,
uma vez que ―a identidade afro-brasileira ou identidade negra passa, necessária e
absolutamente, pela Negritude enquanto categoria sócio histórica e pela situação social do
negro num universo racista‖ (MUNANGA, 2012, p. 6). Ademais, foi considerada a
dificuldade de definir quem é quem no Brasil por causa das complexidades da mestiçagem
brasileira, pois no processo de construção da identidade negra também contempla a cor da
pele (MUNANGA, 2012).
A terminologia identidade negra, foi escolhida baseada em Nilma Lino Gomes (1995)
que pondera que a identidade da população negra deve ser discutida a partir do seu processo
histórico, da sua cultura e da sua memória. Logo, essa categoria foi considerada a melhor
forma de traduzir a identidade dessa população, ou seja, com base em suas vivências e
experiências pessoais e sociais, e em toda a história desde seus ancestrais e ressignificadas,
negociadas no contexto da diáspora africana no Brasil.
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Em relação a estética, o ―cabelo crespo e corpo podem ser considerados expressões e
suportes simbólicos da identidade negra no Brasil, juntos, eles possibilitam a construção
social, cultural, política e ideológica de uma expressão criada no seio da comunidade negra: a
beleza negra‖ (GOMES, 2008, p. 20). Se a escolha for assumir a identidade negra, apesar do
preço, haverá possibilidades de libertação do padrão branco predominante. Assim, ―aceitandose, o negro firma-se cultural, moral, física e psiquicamente. Ele se reivindica com paixão […]
verá nele traços de beleza e feiúra como qualquer ser humano normal‖ (MUNANGA, 2009, p.
43).
Logo, a busca pela identidade negra serve como uma terapia que começa a surtir efeito
com a aceitação dos fenótipos da sua negritude, e com o passar do tempo com mais
consciência e conhecimento dessa negritude, vem a aceitação também dos aspectos culturais,
mentais, morais e psicológicos, o que serve de base para a construção da identidade negra no
contexto brasileiro.
Nilma Gomes (2006) entende essa construção da identidade negra como um movimento
que não começa do olhar de dentro, mas também em relação com o olhar do outro, que está de
fora, o que corrobora com a visão de Hall (2015). Nesta perspectiva, um ícone identitário se
sobressai: o cabelo crespo, sendo o cabelo e o corpo, pensados pela cultura, permitem a
construção social, política, ideológica criada pela comunidade negra: a beleza do/a afrobrasileiro/a, e por isso, não são apenas dados biológicos.
Portanto, a identidade advém da interação do sujeito com a sociedade. Logo,

a identidade não é algo inato. Ela se refere a um modo de ser no mundo e com os
outros. É um fator importante na criação das redes de relações e de referências
culturais dos grupos sociais. Indica traços culturais que se expressam através de
práticas linguísticas, festivas, rituais, comportamentos alimentares, tradições
populares e referências civilizatórias que marcam a condição humana (GOMES,
2005, p. 41).

Jacques d'Adesky citado por Nilma Gomes (2006) considera que para (re)construir uma
identidade deduz uma antecipada interação e não do isolamento do sujeito. No Brasil, as
identidades são ressignificadas pela história, desde a escravidão até as formas diretas e
indiretas de racismos, passando pela opressão, negação e também de resistência, assim, ―as
novas

identidades

podem

ser

desestabilizadas,

mas

também

desestabilizadoras‖

(WOODWARD, 2000, p. 22), ou seja, mais um desafio a ser vencido já que a questão racial e
a estética envolvem os sentidos e as emoções na (re)reconstrução da identidade da população
negra e mexe com estruturas pré-definidas socialmente.
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Diante dessa visibilidade racial, surgem as classificações por meio do preconceito
racial de marca de Oracy Nogueira (1985). Assim,
O negro é ridicularizado e desprezado não só pelas suas diferenças somáticas – a
venta chata, o beiço grosso, o cabelo pixaim, a bunda grande, de alguns – e pelo
cheiro de xexéu, ―catinga de sovaco‖, seu ―bodum‖ ou sua ―inhaca‖ como por
acessórios e formas de cultura africana que, no Brasil, se conservaram peculiares do
preto e não foram assimiladas pelos mestiços nem pelos brancos. […] Também o
preto é ridicularizado no folclore brasileiro e desprezado pelos seus iguais em
condições sociais […] (Freyre apud PAIXÃO, 2014, p. 77).

Além desses preconceitos que por diversas vezes são disfarçados no Brasil, o
preconceito de marca ganha evidência na universidade com pessoas de diferentes identidades,
culturas, costumes e estilos de vida, um espaço de poder, influências, status e privilégios onde
a população negra, principalmente com as marcas mais evidentes (pele mais escura e cabelo
afro) ainda encontra dificuldade de entrar e permanecer, no entanto, com as políticas de ações
afirmativas e um maior acesso, os/as negros/as começam a influenciar e a serem influenciados
nesse espaço, com isso, também a incomodar e possivelmente diminuir alguns privilégios da
população branca.
Quanto as ações afirmativas, a primeira praticada para o ensino superior no Brasil foi
por meio da Lei nº 5.465 de 1968, popularmente conhecida como a ―Lei do boi‖, que
estabelecia 50% das vagas no Ensino Médio Agrícola e em Escolas Superiores de Agricultura
e Veterinária, destinadas aos agricultores e/ou aos seus filhos, que poderiam ser ou não donos
de terras e deveriam residir na zona rural (SISS, 2012; SANTOS; 2016). E conforme Santos
(2016) não houve protestos contrários a essa política igual tem contra as cotas raciais nos
últimos tempos.
Antes da aprovação da Lei Federal nº 12.711/1215, que dispõe sobre o ingresso nas
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras
providências, as Ações Afirmativas tinham critérios diversificados nas universidades
brasileiras para acesso, como, critérios socioeconômicos, de origem escolar, relação de raça e
etnia e rendimento escolar no ensino médico, para filhos/as de bombeiros/as e policiais
militares entre outros (SANTOS, 2016). Nas palavras de Siss (2003) as Ações Afirmativas
não podem ser relacionadas apenas às cotas e sim, como um primeiro passo para a igualdade

15
Em 2016, a Lei nº. 12.711/2012 foi alterada pela Lei nº. 13.409/16, e passou a incluir as pessoas com
deficiências no programa de reserva de vagas dessa política pública. Desas forma, disputam as mesmas vagas do
grupo de pretos, pardos e indígenas. Ampliou-se para 2016 a data da avaliação dessa política de reserva de
vagas.
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de oportunidades entre as pessoas em melhores condições sociais e as que estão em piores
condições.
Assim,
[…] há uma estreita relação das Ações Afirmativas tanto com as trajetórias de vidas
dos afro-brasileiros relacionadas com a História do Brasil marcadamente desigual
social e racialmente, quanto pelas lutas desses grupos que sempre solicitaram e
gritaram, dentre muitas coisas, em prol do direito à educação. A história das Ações
Afirmativas, em nosso país, já tem um caminho largo que foi percorrido pelo grupo
negro, mas, também, por mulheres, deficientes, idosos etc (SANTOS, 2016, p. 82).

Segundo Siss (2003) e Santos (2016) as ações afirmativas estão relacionadas com as
demandas antigas do movimento negro, com as vigentes assimetrias sociais e raciais desde a
escravidão no Brasil e vinculadas ao mito da democracia racial que invisibilizaram e ainda
invisibilizam as relações antagônicas e hierarquizadas em nosso país, por isso, torna-se
importante entender como esse contexto influencia e é influenciado pelas identidades negras
na UFMT.
Considerações Finais

Assim, como discorrido aqui, as teorias das relações raciais a partir do século XIX
influenciam até o período atual os comportamentos racistas e discriminatórios da população
brasileira, desde a época do racismo científico que teve início com Nina Rodrigues e Sílvio
Romero, em seguida foi divulgado por Gilberto Freyre para o mundo inteiro que o Brasil era
um país multirracial onde as populações de raças distintas viviam de forma democrática. Logo
após essa democracia racial foi considerada por Florestan Fernandes e Roger Bastide como
um mito, denunciado há muito tempo pelo Movimento Negro Brasileiro, e por fim, os últimos
estudos mais recentes das teorias raciais foram os de Nelson do Valle Silva e Carlos
Hasenbalg que atestavam com dados estatísticos que as estruturas e as mobilidades sociais no
Brasil são assimétricas entre a população branca e a população negra. Além do medo da
população branca em perder o topo da hierarquia social brasileira.
Além disso, as identidades fragmentadas e flutuantes, estão em crise, em constantes
transformações. Diante dessa realidade, com as ações afirmativas, o espaço escolar antes
hegemônico, teve seu cenário alterado com novos corpos, novos cabelos, novas culturas,
novas estéticas e novos conhecimentos, assim, espera-se que esta pesquisa em andamento
amplie a compreensão das dinâmicas das relações raciais no que tange à (re)construção das
identidades da população negra na UFMT e que possa oportunizar novas reflexões e práticas
que viabilizem uma igualdade de acesso e direitos a todos, pois existem outras minorias, mas
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no deste trabalho, principalmente à população negra da UFMT de alcançar outras
universidades e outros espaços.
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Resumo:
Este trabalho se refere a umestudo reflexivo, cujo objetivo se pautou em averiguar como os
professores/professoras da Disciplinas de Língua Portuguesa e História, compreendiam asimplicações da
discriminação racialno espaço escolar, considerando o relacionamento entre os alunos/alunas. O estudo teve
início a partir de um levantamento sobreo entendimento dos alunos, sendo as turmas dos 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental,a respeito da discriminação racial e a formação em um curso de aperfeiçoamento/especialização.
Este último, nos ajudou a constataraexistência de preconceito racial no interior da escola, evidenciando a
existência de desníveis sociais, que trazem desvantagens para a população negra, ainda nos dias de hoje.Diante
desse fato, buscou-se planejar e aplicarprojetos pedagógicos, considerando o quadro curricular, a implementação
da Lei nº 10.639/03 e o gênero textual música, como forma de combater o preconceito e a discriminação racial.
Também foi possível articular relatos de experiências de vida dos participantes, os quais nos levaram a
perceberque, mesmo havendo mudanças em favor da igualdade social no Brasil,ainda há muito a ser feito, para
que tenhamos uma sociedade justa, em que, todos possam exercer sua cidadania em qualquer setor da sociedade.
Cabendo aos profissionais da educação realizar trabalhos interventivos, visando a conscientização e a promoção
do respeito, mesmo em um ambiente queapregoa determinações culturais, como a escola, onde os alunos são os
mais atingidos.
Palavras-Chave: Lei nº 10.639/03. Discriminação racial. Currículo. Escola.

1 Introdução
O presente relato tem como proposta apresentar um plano de ações pedagógicas por
meio de projetos interventivos que buscou implementar da Lei nº 10.639/03. O interesse
inicial, surgiu como forma de entender atitudes de violência por parte de um grupo de alunos
das turmas dos 7º e 8 anos do Ensino Fundamental, relacionadas a discriminação racial na
escola.
Cabe frisar que, só conseguimos entender e refletir sobre tais questões, depois de
buscarmos qualificação no curso de aperfeiçoamento/especialização no

16

NEPRE, no qual,

tivemos a oportunidade e liberdade de expor e refletir nossa biografia. No qual, percebemos
que o fato de tantas agressões verbais e físicas, as quais envolviam alunos, que alegavam em
―não levarem desaforo para casa‖, poderia estar ligada a uma auto defesa por parte do aluno.
O que nos levou a perceber, no decorrer dos estudos, que esses alunos queriam apenas ser
aceitos e respeitado pelo grupo.E por acreditar em trabalhos desenvolvidos por meios de
projetos, com metodologias diferenciadas, procuramos realizaratividades que contribuíssem
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para uma educação antirracista. Dessa forma, buscamos reverestudos sobre: identidades,
interpretação e análisede músicas e cultura.

2 As contribuições do Estudo das Relações Raciais no currículo escolar
Os estudos sobre relações raciais no Brasil apontam que a discriminação racial não é um problema só
da atualidade. De modo que, é possível perceber atitudesdiscriminatória contra a população negra em vários
setores da sociedade. Que parece fazerparte da trajetória

do povo brasileiro.

Para se opor a isso, o governo vem desenvolvendo políticas públicas no sentido de
―reparar‖ os danos causados pela discriminação racial, no passado, cujas ações refletem até
os dias atuais na vida do cidadão brasileiro negro. Uma dessas políticas foi a Lei nº
10.639/03 que foi elaborada a partir da necessidade de [...] corrigir injustiças, eliminar
discriminações e promover a inclusão social e a cidadania para todos no sistema educacional
brasileiro. (BRASIL, 2004, p.5).
Essa decisão resgata historicamente a contribuição dos negros na construção e
formação da sociedade brasileira. A Lei nº 10.639/03 instituiu a obrigatoriedade do ensino
da História da África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio do
sistema de educação. Sabemos que [...] ma norma não muda a realidade de imediato, mas
pode ser um impulso para introduzir em sala de aula um conteúdo rico em conhecimento e
em valores. (GONÇALVES E SILVA 2009).

3 Música como cultura para a Educação das Relações Raciais
Realizada pesquisa bibliográfica, percebemos que, falar em música dentro de um
contexto social, fundamentalmente, a herança cultural africana, da qual decorre uma das
vertentes mais atenuantes dos hábitos e costumes do povo brasileiro, é preciso que se
coloque em destaque o conceito de ―cultura‖, que conforme Laraia, cultura é todo complexo
que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, costumes ou qualquer outra capacidade
ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade(TYLOR, apud,
BARROS, 2006, p. 09).
As migrações e imigrações são processos que constantemente ocorremna sociedade e
é nesse contexto que podemos perceber a cultura não como algo pertinente a um povo, como
construção estática, mas sim como um processo contínuo e transformador, em que o
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indivíduo é peça principal, em que cada um absorve de forma peculiar a miscigenação, a
diversidade de hábitos e costumes, construindo uma nova cultura.
O negro, para reelaborar sua cultura num contexto adverso, dentro das condições
possíveis e mesmo improváveis, utilizou-se de estratégias, recriou estilo de vida, valores e
crenças semelhantes ou diferentes de seus companheiros africanos oriundos de outras regiões
que lhe permitisse sobreviver ao domínio e crueldade do senhor europeu
[...] sabe-se que os afro-brasileiros conseguiram,mesmo com os danos das ideias
racistas, protagonizar a construção de uma cultura brasileira nas mais variadas
áreas. Esse é o maior legado dos negros para a nossa sociedade, pois quase tudo o
que gostamos de comer, de fazer em nossa prática de lazer, na forma como nos
relacionamos, como vemos as coisas e produzimos conhecimento, tudo isso possui
uma forte elaboração negra (SANTOS, 2010, p.8).

E no campo musical, é essencial que se reconheça a contribuição negra à aos estilos
musicais brasileiro, é preciso que se perceba que essa contribuição e/ou participação
[...] foi o laço que permeou a nossa civilização desde o lundu até a bossa nova,
desde a música colonial sagrada ou profana até a criação da música popular
brasileira, do registro pioneiro do ―pelo telefone‖ até Pixinguinha e aqueles Batutas
que deram forma e ritmo à música doBrasil, conferindo-lhe a cara negra do samba.
(ARAUJO, 2004, p. 249).

Percebe-se, que a música dialoga com a sociedade em diferentes contextos, daí a
importância de utiliza-laem projetos interventivos que contemplam ações antirracistas.

4 Projetos de intervenção em prol da implementação da Lei n. 10.639/03
O primeiro trabalhorealizado na escola,contou com a participação de todo o corpo
docente e funcionários, cujo tema foi a Implementação da Lei 10639/03. Foram colocadas
questões para reflexão e debate sobre a preparação do professor e a obrigatoriedade da Lei.
Figura 1: Profissionais da escola:estudo sobre a Lei 10639/03
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Fonte: Fotos do Portfólio da Escola Pesquisa

Dentre os projetos desenvolvidos, o ―Navio Negreiro‖, atendeu

um número

considerável de alunos. Neste, fora abordadoa trajetória da população negra, desde a saída dos
africanos do seu país de origem, forçadamente, até o seu destino final, considerando as
resistências e crenças.As ações realizadas nesta atividade contribuíram para o reconhecimento
dos negros e as suas contribuições para a formação da nação brasileira.
Figuras 2 e 3:Navio Negreiro

Fonte: Fotos do Portfólio da Escola Pesquisa

O projeto ―Nas trilhas da música‖, contou, também, com o apoio do vocalista da
banda do Instituto Mandala.
compreensão

de

letras

As atividades realizadas neste trabalho (escolha, análise e
de

músicas)

foram

de

livre

escolha

dos

alunos

envolvidos.Nesteprocurou-se, buscar a melhor forma metodológica de se trabalhar coma a
música na sala de aula, não somente como um meio de informação, mas, principalmente,
como um meio de comunicação, produção, interação e respeito, o que se faz ao produzir
música.
Figuras 4 e 5 : Projeto ―Nas trilhas da música‖ (alunos do 6º ao 9º ano)

Fonte: Fotos do Portfólio da Escola Pesquisa

A concretização dos projetos voltados para o Estudo das Relações Raciais, foram
determinantes para toda a comunidade escolar, pois atenderam os objetivos iniciais que
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contemplavam uma maior proximidade entre os alunos, e principalmente, a minimização de
atitudes de violência relacionadas a discriminação racial na escola.

5 Considerações finais

Depois de realizada as atividades, pudemos perceber que a escola deve se suprir de
metodologias diversificadas que consiga dialogar com toda a comunidade escolar de modo
que signifique e faça a diferença nas atitudes e comportamentos de cada um. Dar ênfase à
participação efetiva do negro na sociedade como um todo.
Assim, faz-se necessário, senão urgente, que a escola ao abordar questões raciais,
considere não só, a forma como os alunos compreendem o tema, mas também se percebam
como parte de um país multicultural, onde todos ―deveriam‖ ser respeitados em suas
especificidades.
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Resumo:
O trabalho pretende analisar a questão do lugar epistemológico da Filosofia Africana nos livros didáticos de
Filosofia aprovados pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático – PNLD de 2012. Parte-se do
pressuposto de que o cerne deste problema é o racismo epistêmico, engendrado no período da modernidade e que
corrobora o estatuto do nascimento da Filosofia na Grécia Antiga. O objetivo é apresentar um certo viés do
pensamento filosófico moderno e contemporâneo, mormente Kant e Hegel, que denominam de ―primitivo‖ a
produção estética e filosófica de outros povos, dentre eles os africanos; descrever, sucintamente, o processo
histórico/legal que estabelece a obrigatoriedade do ensino de ―História e Cultura Afro-Brasileira‖ no currículo
oficial da rede de ensino e a Filosofia como disciplina obrigatória nos currículos do ensino médio no Brasil;
explicitar a relação entre o ensino de Filosofia Africana e o livro didático, tendo como cerne o Guia do PNLD
2012, a primeira avaliação e seleção de livros didáticos para a área de Filosofia. Para tanto, a metodologia
aplicada pauta-se, fundamentalmente, na pesquisa bibliográfica, tendo como aporte teórico os seguintes
pensadores: o filósofo sul-africano Mogobe Ramose, o filósofo afro-americano Molefi Kete Asante e o filósofo
ganês Kwame Anthony Appiah.
Palavras-chave: Ensino de Filosofia. Filosofia Africana. Racismo Epistêmico. Livros Didáticos.

1 Introdução

Em 2001, com a Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância, organizada pela UNESCO e realizada
na cidade de Durban, África do Sul, surgia a histórica Declaração e Plano de Ação de Durban
que, no âmbito da educação, insta os Estados sobre a necessidade da promoção e plena
inclusão da história e da contribuição dos africanos e afrodescendentes no currículo
educacional (DECLARAÇÃO DE DURBAN, p. 27), abarcando a reflexão concernente às
diversas áreas do conhecimento como a Filosofia, especificamente a Filosofia Africana.
Como consequência desta orientação da Declaração de Durban (2001), o Brasil, por
meio da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, estabelecerá a obrigatoriedade do ensino de ―História e Cultura Afro-Brasileira‖ no
currículo oficial da Rede de Ensino, dispondo em seu artigo 79-B, que ―o calendário escolar
incluirá o dia 20 de novembro como ‗Dia Nacional da Consciência Negra‘‖ (BRASIL, 2003).
De modo complementar, a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, incluirá no currículo
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oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ―História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena‖. E devido a mobilização intensa de professores e professoras de Filosofia, a Lei nº
11.684, de 2 de junho de 2008, é sancionada, tornando a Filosofia e a Sociologia disciplinas
obrigatórias nos currículos do ensino médio.
A obrigatoriedade da Filosofia nas escolas públicas e privadas, por sua vez, coloca o
problema do conteúdo programático a ser ensinado pelos docentes. As Orientações
Curriculares para o Ensino Médio – Ciências Humanas e suas Tecnologias (2006), para a
área de Filosofia, exorta à coerência entre a prática escolar e os princípios estéticos, políticos
e éticos, valorizando a política de igualdade no contexto educacional, embora no escopo de
conteúdo, enfatize a filosofia de tradição europeia.
Consoante Lídia Maria Rodrigo (2009, p. 27), quanto ao conteúdo, o ensino de Filosofia
deve conferir centralidade ao texto filosófico, mediante o contato direto com a estrutura
argumentativa que fundamenta o pensamento do autor. E do ponto de vista formal, o método
de acesso aos conteúdos deve proporcionar a aquisição de competências lógico-discursisvas,
tais como problematizar, conceituar e argumentar, sendo que tal especificidade é plausível se
exercitada sobre conteúdos de história da filosofia (Idem, ibidem). Em vista disso, ela prioriza
a história da tradição filosófica ocidental, corroborando a ideia do nascimento da filosofia na
Grécia antiga; por consequência, propõe um conjunto de unidades didáticas, abarcando
pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, René Descartes, Francis Bacon, John Locke,
Ernst Cassirer, Jean-Paul Sartre e Karl Marx, sem nenhuma menção aos filósofos africanos
(Idem, p. 103-268).
Assim sendo, a despeito da Filosofia ser obrigatória nas escolas de ensino médio e da
implementação das leis 10.639 e 11.645, percebe-se que a Filosofia Africana ainda é um tema
quase ausente no processo de ensino de filosofia no Brasil. O cerne desse problema tem dois
aspectos que se complementam: histórico e epistemológico.

2 Eurocentrismo: o modus operandi do colonizador europeu

Conforme Betts (2010, p. 355), após a Primeira Guerra Mundial, o empreendimento
colonial na África foi promovido a partir do ideal superior de civilização, ou seja, era mister a
subalternidade e exploração dos colonizados, tendo em vista que eram primitivos. Dessa
forma, é instaurada uma colonização permanente e predatória do continente africano,
embasada na ideia de supremacia cultural e racial do ethos branco, formada nos séculos XVIII
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e XIX. Esta supremacia europeia abrangerá vários âmbitos como a educação, política,
economia e propriedade (Idem, p. 355-356).
Este modus operandi histórico do colonizador europeu também está centrado em um
discurso epistêmico sobre a África, forjado pelo pensamento filosófico da modernidade e
reafirmado na contemporaneidade. O discurso fundamenta-se na inferiorização do africano,
pautando-se em ideias como crença, pensamento, espaço e identidade humana. Nessa linha de
raciocínio, teremos filósofos como Kant e Hegel.

3 Kant e Hegel: o racismo epistêmico no pensamento filosófico moderno e
contemporâneo

O filósofo Emmanuel Kant, em seu livro clássico Observações sobre o sentimento do
belo e do sublime, que trata das ―diferenças‖ entre as nações, e, por conseguinte, das
características que expressam o sentimento do belo e do sublime, escreve que entre os povos
do continente europeu, ―os italianos e os franceses são aqueles que se distinguem pelo
sentimento do belo; já os alemães, os ingleses e espanhois, pelo sentimento de sublime‖
(KANT, 1993, p. 65). Ou seja, o espanhol é sério, reservado e sincero; o francês possui um
sentimento dominante para o belo moral, devido a ser cortês, atencioso e amável; já o inglês,
no início de qualquer relação, é frio, mantendo-se indiferente a toda pessoa estranha,
possuindo pouca inclinação a pequenas delicadezas; contudo, quando se torna um amigo, se
dispõe a grandes favores; o alemão no amor, por sua vez, tanto quanto nas outras espécies de
gosto, é assaz metódico, e, unindo o belo e o nobre, é suficientemente frio no sentimento de
ambos para ocupar a mente com considerações acerca do decoro, do luxo ou daquilo que
chama a atenção (cf. Idem, p. 65-70).
Em seguida, baseando-se na ignorância pura, Kant critica os povos ―selvagens‖,
mostrando a incapacidade racional de tais para o belo e para o sublime, para a arte e para a
ciência. Assim, Kant descreve os (as) africanos (as),
Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve
acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo
em que um Negro tenha mostrado talentos, e afirma: dentre os milhões de pretos que
foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em
liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte
ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão; já entre os brancos, constantemente
arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo
prestígio, por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas
raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto
à diferença de cores. A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma
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espécie de idolatria, que se aprofunda tanto no ridículo quanto parece possível à
natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha, ou
qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja consagrada por algumas palavras,
tornam-se objeto de adoração e invocação nos esconjuros. Os negros são muito
vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores, que se deve dispersá-los
a pauladas (Idem, p. 75-76).

Semelhantemente, Hegel, um dos principais filósofos do período contemporâneo,
asseverou que a principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a
intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas quais o ser humano se
encontraria com a própria vontade, e onde teria uma ideia geral de sua essência (HEGEL,
1999, p. 83). Ora, na ―história universal‖ hegeliana, o (a) negro (a) representa o ―ser humano‖
natural, selvagem e indomável, por isso, devemos nos livrar de toda reverência, de toda
moralidade e de tudo o que denominamos sentimento, para realmente compreendê-lo. Nos
(as) negros (as), nada evoca a ideia do caráter humano, ou seja, a carência de valor deles
chega a ser inacreditável; e mesmo a tirania não é considerada uma injustiça, e comer carne
humana é considerado algo comum e permitido; e, por fim, entre os (as) negros (as), os
sentimentos morais são totalmente fracos ou inexistentes. (Idem, p. 83-86).
Então, segundo Kant, as dinâmicas socioculturais da África se explicam pelo caráter
bizarro dos negros. Hegel ressalta que a essência do ―ser‖ africano coaduna-se com o
primitivismo e a bárbarie, por isso a ausência de uma axiologia humana e o empobrecimento
antropológico e epistemológico desse povo (cf. MANGANA; CHIZENGA, 2016, p. 773774). Desse modo, a visão eurocêntrica atesta a inexistência de uma Filosofia Africana, tendo
em vista que, ontologicamente, os africanos são inferiores e, por conseguinte, incapazes de
produzirem um ―pensamento abstrato‖.

4 O ensino de filosofia e a legitimidade da filosofia africana
Atestada a ―inferioridade‖ africana, o ethos branco pode propagar com ―legitimidade‖ a
sua crença comum, a saber: que a filosofia surge com os gregos. Conforme o filósofo afroamericano Molefi Kete Asante (2017, p. 117), essa ideia é tão comum que a maioria dos
livros didáticos sobre Filosofia começam com os gregos, como se eles precedessem todos os
demais povos em termos de articulação conceitual. E esse dogma é hegemônico no mundo
acadêmico ocidental, incluindo as universidades e academias africanas, exemplificado assim
por Asante:

A filosofia é a maior de todas as disciplinas.
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Todas as outras disciplinas se derivam da filosofia.
A filosofia é uma criação dos gregos.
Os gregos são brancos.

Na perspectiva desse dogma, os ―primitivos‖ podem até contribuir com o pensamento,
como os chineses e os africanos, tendo religião e mitos, mas não Filosofia. Dessa forma, os
gregos são os criadores da Filosofia, a mais alta expressão das ciências (Idem, ibidem).
Outro argumento ‖sofisticado‖ para suplantar a legitimidade da Filosofia Africana é a
ideia da tradição oral. Comumente, o pensamento filosófico ocidental assevera que os
―primitivos‖ não podem produzir filosofia, pois não são povos da escrita. Mas, conforme bem
ressalta o filósofo ganês Kwame Anthony Appiah (1998), é irônico que o grande filósofo da
tradição ocidental, no caso Sócrates, seja conhecido exatamente por argumentos orais,
imputados a ele por seu discípulo Platão. Nesse sentido, esse argumento da escrita é
equivocado, porque muitos argumentos encontrados nos escritos filosóficos tradicionais, em
ética, política, metafísica, epistemologia e estética, dizem respeito a questões sobre as quais
falaram muitos povos em muitas culturas. Por isso, encontramos em cada cultura humana
pensamentos sobre algumas das principais questões da filosofia ocidental, o que demonstra o
equívoco em afirmar a filosofia como uma criação grega e estritamente associada a escrita. O
filósofo sul-africano Mogobe Ramose é taxativo nesse aspecto:
Todos os seres humanos adquiriram, e continuam a adquirir sabedoria ao longo de
diferentes rotas nutridas pela experiência e nela fundadas. Neste sentido, a filosofia
existe em todo lugar. Ela seria onipresente e pluriversal, apresentando diferentes
faces e fases decorrentes de experiências humanas particulares. De acordo com este
raciocínio, a Filosofia Africana nasceu em tempos imemoriais e continua
florescendo em nossos dias (RAMOSE, 2011, p. 8).

O discurso histórico e epistemológico eurocêntrico que deslegitima a Filosofia Africana
tem consequências na esfera educacional. Mesmo porque, se a Filosofia é grega, não há
razoabilidade para ensinar outras ―filosofias‖. Em outras palavras, a condição de
―primitivismo‖ da Filosofia Africana na epistemologia ocidental é reverberada na estrutura
acadêmica tradicional. E o documento institucional que expressa essa condição é o currículo.
Esta ausência da Filosofia Africana nos currículos, mesmo com a obrigatoriedade legal, para
além do discurso eurocêntrico, é reforçada pelos silenciamentos de uma Filosofia que se
afirma universal e neutra (FLOR DO NASCIMENTO, 2012, p. 76), embora ensine que a
verdadeira filosofia é grega, portanto, europeia.

4465

5 O guia do PNLD 2012 e o lugar epistemológico da filosofia africana nos livros
didáticos

Partindo dessas constatações é que se justifica este trabalho sobre O lugar
epistemológico da Filosofia Africana nos livros didáticos de Filosofia aprovados pelo PNLD
2012. Urge, ante o contexto anteriormente apresentado, suscitar algumas indagações: no
contexto brasileiro, os livros didáticos de Filosofia para o ensino médio reverberam esse
quadro, que consiste na deslegitimação histórica e epistemológica da Filosofia Africana?
Reproduzindo o quadro descrito, qual é o lugar da Filosofia Africana nesses livros didáticos?
Consoante as questões supracitadas, analisemos criticamente o Guia de Livros Didáticos
do PNLD 2012, para a área de Filosofia, no qual realizou-se a primeira avaliação e seleção de
três obras para a apresentação do debate filosófico no contexto do ensino médio no Brasil, a
saber: Filosofando: introdução à filosofia, de Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena
Pires Martins (2005); Iniciação à filosofia, de Marilena Chauí (2010); Fundamentos da
filosofia, de Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes (2013).
Preliminarmente, o guia do PNLD 2012 expõe o contexto do ensino de filosofia no
Brasil e o livro didático, mostrando que
desde 1663, ano em que a Filosofia foi pela primeira vez inserida nos currículos das
escolas brasileiras, tratava-se então da primeira escola de ensino secundário da
Companhia de Jesus, na Bahia, a presença da filosofia na escola brasileira se deu de
forma descontínua e frágil (PNLD, 2012, p. 7).

Em outras palavras, foi mais recentemente, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei 9.394/96) incorporou os conhecimentos de filosofia como parte dos conteúdos a
serem dominados pelos estudantes ao longo do ensino médio enquanto ―necessários ao
exercício da cidadania‖. E mais, é em 1999, ano em que são publicados os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Médio (1999), os conteúdos de Filosofia
mencionados na LDB de 1996 passam a ser mais bem especificados, sendo considerados aqui
como de natureza transversal e, além disso, as áreas de Ética e Cidadania, que se
encontravam no âmbito comum das Ciências humanas e suas tecnologias, são especialmente
enfatizadas (cf. Idem, ibidem).
Embora as leis e os parâmetros garantissem a presença da filosofia na educação básica,
o caráter transversal dos conteúdos excluíam dois protagonistas fundamentais na
implementação e efetivação do ensino de filosofia no âmbito didático: o professor e o livro.
Mesmo porque, na prática curricular, o que comumente sucedia é que o (a) professor (a) era
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de áreas ―afins‖ a desenvolver esses conteúdos transversais, partindo de uma oferta didática
não organizada, ou seja, sem um livro que o auxiliasse na labuta do ensino e aprendizagem
(cf. Idem, ibidem).
Este problema de filosofia sem professor e sem livro didático, graças ao movimento da
comunidade filosófica brasileira, foi revertido por meio do parecer nº 38/2006, que foi
aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação em 7 de julho de 2006. Por
conseguinte, tendo como base este parecer, foi aprovada a Lei 11.684, assinada pela
Presidência da República em junho de 2008, que prevê a obrigatoriedade do ensino de
filosofia e sociologia nos três anos do ensino médio. E isto possibilitou que desde o ano de
2010, concluído o período de implantação e adequação das redes de ensino à referida lei, a
disciplina de filosofia estava finalmente presente em todas as escolas (cf. Idem, p. 8),
ensejando assim a necessidade da oficialização de determinados livros didáticos para o ensino
de filosofia, o que determinou o primeiro Guia do PNLD de 2012 na área específica da
filosofia.
Quanto a definição de princípios e critérios de avaliação de livros didáticos de filosofia,
o PNLD 2012 teve como eixo norteador o que se denomina de História da Filosofia, seguindo
a máxima que estudar filosofia é fazer, ao mesmo tempo, História da filosofia. Destarte, como
os temas e problemas (o bem, o mal, a verdade, a justiça, o poder etc.) pensados no período
hodierno estão sedimentados em uma longa história, é com o retorno à tradição e a partir dela
que novas respostas podem ser encontradas, que novos conceitos serão criados, que mais uma
página na história desse saber é acrescentada (cf. Idem, p. 10). Então, dentre os objetivos
elencados pelo PNLD 2012, está o estímulo ―a criação de enunciados rigorosos e críticos a
partir do legado da tradição sobre temas contemporâneos‖. Ora, fica nítido, ao decorrer do
Guia do PNLD 2012, que tal tradição refere-se a tradição filosófica ocidental/eurocêntrica.
A partir desta tradição supracitada, o PNLD 2012 inicia o processo de avaliação e,
posteriormente, a resenha dos três livros didáticos de filosofia que foram selecionados,
ressaltando que a comissão de avaliadores analisou quinze livros didáticos de filosofia,
inscritos no PNLD de 2012. Outrossim, é importante salientar que a comissão de avaliadores
não contemplou especialistas em Filosofia Africana e Ameríndia, dentre eles os professores
Renato Noguera (UFRRJ), Wanderson Flor (UnB) e outros.
Doravante, analisemos as resenhas concernentes aos três livros didáticos de filosofia
selecionados pela comissão de avaliação do PNLD de 2012. Quanto ao livro Filosofando:
introdução à filosofia, de Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins
(2005), a comissão declara, em resumo, que a obra proporciona uma razoável formação em
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história da filosofia, de modo a estabelecer, através desta, um diálogo entre a filosofia e outras
áreas da cultura, especialmente a arte (cf. Idem, p. 20). Além disso,

a exposição da história da filosofia também é feita integrando elementos textuais e
contextuais, a saber, combinando aspectos da história, da biografia dos autores e da
cultura da época, com uma discussão de sistemas e noções filosóficas apoiada em
textos clássicos e de intérpretes da filosofia (Idem, ibidem).

Sobre o livro Fundamentos da filosofia, de Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes (2013),
a comissão salienta que referente à metodologia de ensino/aprendizagem,
a obra valoriza de modo suficiente a diversidade temática própria da especulação
filosófica ocidental, oferecendo ao aluno uma efetiva possibilidade de contato com
um bom número de fragmentos selecionados de textos clássicos de filósofos e de
comentadores relevantes (Idem, p. 24-25).

Ora, de modo contraditório, a comissão endossa que há uma valorização da ―diversidade
temática‖ no livro, porém reduzida a filosofia ocidental eurocêntrica. E mais, essa visão é
corroborada quando a comissão elogia a maneira como é estruturada a unidade 3 do livro,
a Unidade 3, cujo título é ―A Filosofia na História‖ apresenta, em seis capítulos,
importantes problemas, autores e ideias da filosofia ocidental. Os capítulos são
organizados em sequência histórica, qual seja: dois sobre Filosofia Antiga, sendo um
sobre o período pré-socrático (a passagem do mito ao logos, mitologia grega, pólis e
razão, os pensadores de Mileto, Pitágoras, Heráclito, a Escola de Eléia, Empédocles,
Demócrito) e outro que trata de Sócrates, dos Sofistas, de Platão, de Aristóteles e
das filosofias helenísticas (Epicurismo, Estoicismo, Pirronismo, Cinismo); um sobre
a Filosofia Medieval, destacando em seus três tópicos a relação entre Filosofia e
Cristianismo (fé versus razão), a Patrística (Santo Agostinho) e a Escolástica (Santo
Tomás de Aquino); dois capítulos sobre a Filosofia Moderna sendo que o primeiro
aborda a novidade da ciência moderna e o racionalismo (o Renascimento, Francis
Bacon, Galileu, René Descartes, Espinosa, Pascal) e o segundo, o Empirismo
(Hobbes, Locke, Berkeley, Hume) e o Iluminismo (Montesquieu, Voltaire, Diderot,
D‘Alembert, Rousseau, Smith, Kant) ; dois sobre a Filosofia Contemporânea, sendo
um dedicado à filosofia no século XIX (a expansão do capitalismo e os novos ideais,
Augusto Comte, o Idealismo Alemão, Karl Marx, Friedrich Nietzsche) e o outro ao
século XX (uma era de incertezas, o Existencialismo de Husserl, Heidegger e Sartre,
a Filosofia Analítica de Russell e Wittgenstein, a Escola de Frankfurt, com Adorno,
Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse e Habermas, e a Filosofia pós-moderna,
com Michel Foucault, Jacques Derrida e Jean Baudrillard) – (Idem, p. 23).

Notem o nítido elogio a ―diversidade‖ filosófica ocidental, sem nenhuma menção a filosofia
africana.
Na descrição do livro Iniciação à filosofia, de Marilena Chauí (2010), a comissão
mostra que o Livro do Aluno é organizado em duas partes, ―A atividade teórica‖ e ―A
atividade prática‖, cada uma com seis unidades (cf. Idem, p. 27). Tratando, especificamente,
da Unidade I, cujo o tema da primeira parte é ―A filosofia‖, a comissão elogia o modo como a
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obra explicita preliminarmente a atitude filosófica, o significado geral da filosofia, sua
origem, seus períodos, os campos da investigação filosófica ocidental, seu nascimento na
Grécia clássica, os principais períodos da história da filosofia e as linhas de força do discurso
filosófico contemporâneo (cf. Idem, p. 27-28). Novamente observa-se a ênfase na filosofia
ocidental e a demarcação do nascimento da filosofia na Grécia clássica, impedindo assim
qualquer concepção epistemológica fora do eixo eurocêntrico.
Na verdade, a comissão do PNLD confirma o que está escrito nos livros didáticos de
filosofia: a primazia é da filosofia ocidental, pois ela é grega. Por exemplo, a Aranha (2005)
assevera que o pensamento filosófico surgiu na Grécia, no século VI a.C., embora reconheça a
importância de outros sábios que viveram no Oriente durante o mesmo período, na visão dela
as suas doutrinas ainda não eram propriamente filosóficas. Assim, segundo Aranha, a
diferença entre os sábios orientais e os pensadores gregos está no fato de que os sábios
orientais não se aprofundaram em questões abstratas (ARANHA, 2005), ou seja, não
produziram filosofia. Para Cotrim (2013), na história do pensamento ocidental, a filosofia
nasceu na Grécia por volta do século VI (ou VII) a.C. Em outras palavras, a filosofia grega
nasceu procurando desenvolver o logos (saber racional) em contraste com o mito (saber
alegórico), demonstrando ser o saber racional uma herança estritamente grega. Igualmente,
Chauí (2010) salienta que para os historiadores da filosofia a própria filosofia tem data e local
de nascimento determinado: fim do século VII a.C. e início do século VI a.C., na cidade de
Mileto, uma colônia grega no território da atual Turquia.
Nesse aspecto, é patente que o Guia do PNLD de 2012 seleciona livros didáticos de
filosofia que se coadunam com a tradição filosófica ocidental, corroborando o estatuto do
nascimento da filosofia na Grécia antiga. Ou seja, a avaliação da comissão do PNLD 2012 é
apenas um atestado do ‗não-lugar‘/não-ser epistemológico da filosofia africana nos livros
didáticos de filosofia para o ensino médio no Brasil.

6 Considerações finais

Portanto, a partir de uma análise crítica do Guia do PNLD de 2012 e dos três livros
didáticos selecionados pela comissão avaliadora, percebe-se que tais não enfocam o problema
da legitimidade da Filosofia Africana no âmbito educacional, evidenciando que temos ainda,
no contexto do pensamento filosófico europeu, um racismo epistêmico arraigado, que tem
como consequência a quase ausência da Filosofia Africana nos currículos e livros didáticos de
filosofia. Isto atesta que há uma invisibilidade e também uma postura de silenciamento da
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Filosofia Africana no discurso acadêmico brasileiro, demonstrando deste modo a necessidade
e continuidade da ‗luta‘ epistemológica por um currículo e livros didáticos de filosofia
afrocentrados. E, para tanto, entendemos que é imperativo a tarefa de explicitação e
desconstrução do discurso filosófico moderno e contemporâneo, engendrado no continente
europeu, que não reconhece a epistemologia africana como Filosofia, demarcando assim o
lugar epistemológico da Filosofia Africana na História da filosofia.
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O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE
VERIFICAÇÃO DE VERACIDADE DAS AUTODECLARAÇÕES
ÉTNICO- RACIAIS PARA O INGRESSO NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO NA UFMT-CUIABÁ
Évellyn Thaís Peixoto de Freitas (PPGE/UFMT/NEPRE) – professoraevellyn@gmail.com
Sérgio Pereira dos Santos (PPGE/UFMT/NEPRE) – santosdialogos@gmail.com

Resumo:
Este trabalho consiste em um projeto de dissertação de mestrado, com a pesquisa está em andamento, que
discutirá sobre comissões de comprovação de veracidade das autodeclarações étnico-raciais, dentro do contexto
das relações étnico-raciais, para o ingresso nos cursos de graduação da UFMT campus Cuiabá. O objetivo da
pesquisa é de Analisar o processo de implementação da comissão de verificação de veracidade das
autodeclaração étnico-raciais do ingresso no processo seletivo de graduação da UFMT-Cuiabá no contexto da
Lei 12.711/2012, para isso, temos os objetivos específicos examinar o planejamento e a organização
administrativa da UFMT adotadas visando implementação da comissão de verificação de veracidade das
autodeclaração étnico-raciais do ingresso no processo seletivo de graduação da UFMT-Cuiabá no contexto da
Lei 12.711/201, buscar os documentos produzidos pela implementação da comissão de verificação de veracidade
das autodeclaração étnico-raciais do ingresso no processo seletivo de graduação da UFMT-Cuiabá no contexto
da Lei 12.711/2012, destacar a importância, a efetividade e os embates produzidos pela implementação da
comissão de verificação de veracidade das autodeclaração étnico-raciais do ingresso no processo seletivo de
graduação da UFMT-Cuiabá no contexto da Lei 12.711/2012. Trata-se de uma pesquisa descritiva com
abordagem qualitativa.
Palavras-chave: Relações raciais. Ações Afirmativas. Comissão de verificação racial.

Introdução

Este trabalho consiste em um projeto de dissertação de mestrado que discutirá sobre
comissões de comprovação de veracidade das autodeclarações étnico-raciais, dentro do
contexto das relações étnico-raciais, para o ingresso nos cursos de graduação da Universidade
Federal de Mato Grosso-UFMT campus Cuiabá. Por se tratar de uma pesquisa em andamento,
esse artigo apresentará a justificativa, o caminho metodológico que será traçado e a
estruturação da fundamentação teórica da da dissertação.
Desde 2012, a UFMT oferece em seus cursos de graduação vagas destinadas às ações
afirmativas, tendo uma das afirmações a demarcação política e social étnico-racial, amparadas
pela Lei 12.711/2012 que versa sobre a destinação de vagas para a ação afirmativa. Em seu
artigo 3º de tal lei há um recorte para ações afirmativas destinadas ao marcador racial, é
disposto o seguinte:
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Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º
desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e
indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao
total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e
pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a
instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE (BRASIL, 2012).

Essa lei que demarca a especificidade étnico racial para o ingresso por cotas no ensino
superior, só foi possível após anos de pesquisa, embates e militância dos movimentos negros e
de intelectuais que aprofundaram seus estudos na temática das relações raciais brasileiras. O
ingresso por cotas étnico-raciais, se dá através de autodeclaração étnico-racial, ou seja, a
pessoa elabora e assina uma autodeclaração para afirmar a veracidade sua identidade negra.
A implementação da comissão de verificação da veracidade das autodeclarações
étnico-raciais, dependendo do edital do ingresso, pode estar condicionada a verificação de
veracidade por uma comissão. Tal comissão de verificação de veracidade das autodeclarações
étnico-raciais é regulamentada pela Portaria Normativa nº4, de 6 de abril de 2018, publicada
no diário oficial da União, que regulamenta os concursos públicos. No Art.1 da Portaria,
contém as seguintes diretrizes:
I - respeito à dignidade da pessoa humana;
II - observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
III - garantia de padronização e de igualdade de tratamento entre os candidatos
submetidos ao procedimento de heteroidentificação promovido no mesmo concurso
público;
IV - garantia da publicidade e do controle social do procedimento de
heteroidentificação, resguardadas as hipóteses de sigilo previstas nesta Portaria
Normativa;
V - atendimento ao dever de autotutela da legalidade pela administração pública; e
VI - garantia da efetividade da ação afirmativa de reserva de vagas a candidatos
negros nos concursos públicos de ingresso no serviço público federal (BRASIL,
2018)

O ano de 2019, na UFMT, foi o primeiro ano de implementação da comissão de
comprovação de veracidade das autodeclarações étnico-raciais em seu processo de seleção
para os ingressantes dos cursos de graduação mediante as cotas com o marcador racial. Um
dos motores para a implementação dessa comissão, foram as denúncias por conta de fraudes
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nos ingressos anteriores na UFMT, bem como utilização de autodeclaração étnico-racial falsa
para o ingresso nos cursos de graduação da Universidade.
A UFMT por meio da Pró-reitoria de Assistência Estudantil - PRAE e da Pró-reitoria
de Ensino de Graduação - PROEG, no uso de suas atribuições legais; considerando o Edital
do Processo Seletivo SISU na UFMT nº 002/2018 de 21/12/2018, considerando o item 5.6 do
Edital do Processo Seletivo SISU na UFMT nº 002/2018 de 21/12/2018, que trata de
comprovação de veracidade de autodeclaração para as categorias de ingresso de pretos, pardos
e indígenas; considerando a Portaria GR nº 026, de 22 de janeiro de 2019 que institui
Comissão Permanente de Homologação e Acompanhamento de Matrículas por Ações
Afirmativas; e considerando a Portaria Normativa nº4, de 6 de abril de 2018 do MPOG, torna
pública a Comissão de Comprovação de Veracidade de Autodeclaração para as categorias de
pretos e pardos para o ingresso no Processo Seletivo SISU. À comissão de verificação de
veracidade das autodeclarações étnico-raciais ficou teve as características fenotípicas como
aspecto à serem verificadas.
Essa comissão foi efetiva, evidenciando em sua primeira chamada do ingresso 110
matrículas inelegíveis, disponibilizada a lista dos candidatos às vagas no site da UFMT, nesse
sentido, se não fosse por essa comissão de comprovação de veracidade das autodeclaração
étnico-raciais seriam 110 vagas sendo ocupadas indevidamente e fraudulentamente, por
pessoas que não são negras.
Diante do exposto, o fenômeno a ser pesquisado neste estudo é de como se deu o
processo de implementação da comissão de verificação de veracidade das autodeclaração
étnico-raciais para o ingresso no processo de seleção das graduandas e graduandos mediante
as ações afirmativas às vagas destinadas à alunas e alunos negras/negros na Universidade
Federal de Mato Grosso - UFMT do campus de Cuiabá.
Essa pesquisa se justifica a fim de de evidenciar a importância e a efetividade da
implementação dessa comissão de verificação de comprovação de veracidade das declarações
étnico-raciais para o ingresso nos cursos de graduação mediante a cotas com o marcador
étnico-raciais da UFMT. Contudo, a implantação da comissão de verificação provocou alguns
debates nas mídias sociais, com isso, foi evidenciado algumas problemáticas: de que forma a
comissão de verificação de veracidade das autodeclaração étnico-raciais foi implementada?
atestar e evidenciar as diferenças raciais ressuscita o racismo nas relações sociorraciais?
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Diante do exposto, temos os seguintes cenários a serem aprofundados neste estudo:
i - Raça como uma categoria social, que tem o poder de análise das relações sociorraciais,
bem como um fator explicativo das desigualdades nas dinâmicas produzidas socialmente e do
racismo eminente nas relaçõe sociais, culturais e raciais brasileiras.
ii- A população negra do Brasil vivencia cotidianamente tribunais raciais em diferentes
esferas da sociedade.
iii- As políticas de ações afirmativas para a população negra é necessária para diminuir os
débitos sociais, culturais e econômicos que os tribunais raciais cotidianos provocam para a
população negra, desde o período colonial, durante o império e que se naturalizou durante a
república.
iv- Banca de verificação racial para o ingresso de acadêmicas e acadêmicos da UFMT por
meio das cotas raciais, é um mecanismo necessário para fortalecer o ingresso das negras e dos
negros nos cursos de graduação do ano de 2019.
Nesse projeto é importante demarcar a nossa compreensão de raça e das relações
étnico-raciais, dentro das ciências sociais, utilizaremos a categoria de raça social, discutida
por Guimarães (2009), em que raça é uma categoria analítica e explicativa das desigualdades
e das dinâmicas das relações sociorraciais. O autor indica,
Para evitar mal-entendidos, esclareço, desde logo, que quando uso os termos ―raça‖
ou ―raciais‖ refiro-me a formas de identidade, com base em marcadores
fisionômicos ou fenotípicos, tais como cor da pele, textura do cabelo, formato do
nariz ou dos lábios, etc., que remetem, direta ou indiretamente, à noção de raça
biológicas, ainda que saibamos que estas não existam de fato (GUIMARÃES, 2009,
p. 21).

Sendo assim, a dissertação se constituirá com quatro capítulos: No Primeiro capítulo,
parte introdutória da pesquisa, onde terá a minha relação com o objeto de pesquisa, e também
os caminhos metodológicos. No segundo capítulo aprofundarei nas teorias raciais e a
construção do pensamento social brasileiro. O terceiro capítulo discutirei sobre as ações
afirmativas no contexto nacional e internacional, e as lutas do movimento negro, como
também a comissão de verificação étnico-racial para ingressantes por cota com demarcação
racial. No quarto capítulo será analisado os dados da pesquisa de campo. Já o último capítulo
serão as considerações dessa pesquisa.
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1.1 Objetivo geral

Analisar o processo de implementação da comissão de verificação de veracidade das
autodeclaração étnico-raciais do ingresso no processo seletivo de graduação da UFMT-Cuiabá
no contexto da Lei 12.711/2012.

1.2 Objetivos específicos
Examinar o planejamento e a organização administrativa da UFMT adotadas visando
implementação da comissão de verificação de veracidade das autodeclaração étnico-raciais do
ingresso no processo seletivo de graduação da UFMT-Cuiabá no contexto da Lei
12.711/2012.
Buscar os documentos produzidos pela implementação da comissão de verificação de
veracidade das autodeclarações étnico-raciais do ingresso no processo seletivo de graduação
da UFMT-Cuiabá no contexto da Lei 12.711/2012.
Destacar a importância, a efetividade e os embates produzidos pela implementação da
comissão de verificação de veracidade das autodeclarações étnico-raciais do ingresso no
processo seletivo de graduação da UFMT-Cuiabá no contexto da Lei 12.711/2012.

1.3 Método
Em conformidade com Minayo (1999) e Richardson (1999), a presente pesquisa segue
uma abordagem qualitativa, visto que buscar-se-á mergulhar no universo da pesquisa a fim de
atingir os objetivos do estudo. É de grande importância nesse tipo de pesquisa detalhar e
aprofundar nos fatos encontrados, ressaltando assim os significados dos dados que
buscaremos encontrar.

4477

Por meio da coleta de dados, será descrito o processo de implantação e implementação
das comissões de verificações/avaliações das autodeclarações étnicos-raciais, dando destaque
na relevância nas Políticas de Ações Afirmativas. Para Minayo (1999), a pesquisa qualitativa
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes,
aprofundando nas relações e atribuindo importância aos aspectos da realidade e explicação
dos fatos.
Para fundamentar o objeto de pesquisa, que é a implementação da comissão de
verificação de veracidade da autodeclaração étnico-racial para o ingresso nos cursos de
graduação da UFMT-Cuiabá, o referencial teórico terá aprofundamento sobre o entendimento
das ações afirmativas no contexto da produção histórica das relações raciais brasileiras, tendo
assim como detalhamento as categorias: relações raciais, ações afirmativas, classificação
racial comissões de verificação da veracidade das autodeclarações étnicos-raciais.
Com finalidade de compreender o contexto da implantação das políticas de ações
afirmativas, bem como as comissões de verificação de veracidade das autodeclarações
étnicos-raciais, também será realizado uma busca documental sobre o que foi produzido pela
UFMT, podendo ser: editais de publicações, notícias de jornais, atas de reuniões...
Para a realização da pesquisa será elaborado um questionário de identificação tratando
sobre as informações econômicas, os aspectos culturais, e sociais dos sujeitos. Também será
elaborado um roteiro de entrevistas semi-estruturado abordando sobre as relações raciais, as
cotas raciais e as comissões de verificação das autodeclaração étnico-raciais. Além disso, será
desenvolvido um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE para manter a
fidedignidade e rigor pesquisa.
Para tanto, a coleta dos dados terá quatro momentos: 1º Estabelecimento de contato
com os sujeitos da pesquisa, 2º agendamento da coleta dos dados, 3º posteriormente a esse
contato inicial realizar-se-á a coleta de dados propriamente dita, em que primeiramente será
entregue o questionário de identificação e 4º será realizado a entrevista.
O universo da pesquisa será composto por sujeitos ques tiveram relação com a
administração, a organização, a instituição, o estabelecimento e implantação da comissão de
verificação das autodeclarações étnicos-raciais da UFMT. Serão sujeitos da pesquisa:
Membros que fizeram parte da comissão de verificação/avaliação das autodeclarações
étnicos-raciais, reitora da UFMT, Pró-reitora de assistência estudantil, membros do conselho
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de ações afirmativas da UFMT e graduandas e graduandos que passaram pela comissão de
verificação da veracidade da autodeclaração étnico-racial.
A análise de dados será feita a partir da análise do conteúdo obtido por meio da
entrevista e do questionário de identificação. Segundo Bardin (1977), análise de conteúdo
consiste em um conjunto de técnica que visam descrever de forma sistemática as mensagens
que foram obtidas através da coleta de dados.

2 Desenvolvimento

Nesta seção será detalhado a estrutura teórica, que será configurado em dois capítulos:
primeiro capítulo tratará das matrizes explicativas das relações raciais e suas dinâmicas, e no
segundo capítulo sobre o processo histórico e legitimação das ações afirmativas no ensino
superior, e também sobre a comissão de verificação de veracidade das autodeclaração étnicoraciais.

2.1 Estrutura teórica

Há uma produção muito vasta sobre as relações étnico-raciais e diferentes matrizes e
escolas interpretativas, sobre isso, Paixão(2014) compreende a produção das relações raciais
em três momentos de produção, sendo o primeiro momento seria aquele demarcado pelo
debate de Nina Rodrigues e Sílvio Romero sobre o tema da mestiçagem do povo brasileiro e
seus efeitos sobre a sociedade brasileira.O segundo momento evoca o debate sobre as relações
raciais no Brasil marcada pela tradição culturalista que ganhou luz pelas pesquisas de Gilberto
Freyre e pelos estudos de Arthur Ramos em que o fatores raciais seriam secundários às
variáveis de ordem sociorracial, em que aponta a o caráter fundamentalmente de harmonia
nos padrões sociorraciais brasileiros . Já o terceiro momento se constitui pelos estudos
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financiados pelos ciclos de pesquisas da unesco, aporte inaugurado por Florestan Fernandes,
entre outros autores, de modo que os estudos deixavam de ser lidas pelo enfoque da pretensa
harmonia racial.
Ossório (2008) considera esses momentos de produção como ―ondas teóricas‖ devido
a fluidez que se tem entre cada momento, isto é, não é algo fixo e se articulam entre si, mas
afirma que tentar periodizar a produção das relações raciais estaria fadado ao fracasso. Essa
temática emana um ―pantanal terminológico‖ conforme Jaime (2016) indicou em seus
estudos.
Nesse rumo, pela temáticas das relações raciais terem momentos interpretativos
diferentes, fluidez entre as perspectivas pesquisadas e um vasto ―pantanal terminológico‖,
portanto, demarco que esse estudo terá como base teórica as ―dinâmicas‖ das relações raciais,
por se tratar de estudo sobre relações, com isso, as perspectivas e interpretações articular-seão entre si.
No primeiro capítulo será fundamentado sobre as dinâmicas produzidas a respeito das
relações raciais brasileiras, para isso teremos como base teórica os estudos de Hofbauer
(2006), Japiassu (1999), Seyferth (1989), que são autores e autora, que apresentam
interpretações sobre o racismo científico e suas influências nas políticas e nas relações
sociorraciais brasileiras.
No segundo capítulo traremos o processo histórico de pesquisa e lutas para a
implantação de políticas de ações afirmativas étnico-raciais nas Universidades públicas,
teremos como referência pesquisas de Santos (2016), Cordeiro (2017) Siss (2003), entre
outros autores que se dedicaram a discutir sobre políticas de ações afirmativas. Também será
discutido neste capítulo, sobre as comissões de verificação da veracidade das autodeclarações
étnico-raciais, e como se deu esse processo de implementação da comissão no ingresso dos
cursos de graduação da UFMT no ano de 2019.

3 Considerações

Entende-se que os dados apresentados até aqui é fruto de um trabalho inicial de um
uma pesquisa, e para atingir os objetivos da pesquisa, é de extrema importância
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aprofundamento teórico o processo de coleta dos dados, pois é a partir da imersão no campo
da pesquisa que encontraremos as respostas das problematizações e questões propostas por
esse estudo.
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O PRÓLOGO AUTOFICCIONAL DA OBRA UM DEFEITO DE COR
Laís Maíra Ferreira (PPGEL/UFMT) – laismaira@yahoo.com.br
Resumo:
Este artigo, baseado em uma dissertação de mestrado, é dedicado ao prólogo da obra Um defeito de cor, de Ana
Maria Gonçalves (2006). No prólogo, intitulado Serendipidades!, a autora cria um cenário ficcionalmente real
para contar como iniciou a escrita de Um defeito de cor. Gonçalves afirma que tudo começou em uma livraria,
quando de repente vários livros caíram da prateleira e o único que ela conseguiu segurar foi Bahia de Todos os
Santos – guia de ruas e mistérios, de Jorge Amado. Com o livro em mãos, Gonçalves abre e lê o prólogo
chamado Convite. Lendo as palavras escritas nesse prólogo, Gonçalves sente que endereçavam-se a ela. Um ano
depois do ocorrido, a autora narra que decide aceitar o convite de Jorge Amado e muda-se de São Paulo para
Bahia, a fim de escrever sobre a história dos malês. Pesquisando sobre o assunto, ela encontra muito material.
Então, Gonçalves abandona a ideia e escreve o seu primeiro romance Ao lado e à margem do que sentes por
mim. Tempos depois, ela encontra alguns manuscritos. Esses documentos seriam sobre uma escrava, mãe de um
homem muito respeitado e admirado, e teriam servido de base para a escrita de Um defeito de cor. O prólogo da
citada obra será analisado. A análise levará em consideração estudos que versam sobre autoficção e, entre esses,
estão os estudos de Faedrich (2014).
Palavras-chave: Ana Maria Gonçalves. Autoficção. Luiza Mahin. Luiz Gama.

1 Introdução
Formada em publicidade, a mineira Ana Maria Gonçalves ―residiu em São Paulo por treze
anos até se cansar do ritmo intenso da cidade e da profissão. Em viagem à Bahia, encantou-se com a
Ilha de Itaparica, onde fixou moradia por cinco anos e descobriu sua veia de ficcionista, passando a se
dedicar integralmente à literatura [...]‖ (ANA... 2019). Em 2002 publicou Ao lado e à margem do que
sentes por mim; em 2006 publicou Um defeito de cor; e, em 2011 foi uma das autoras publicadas em
Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica, obra organizada por Eduardo de Assis
Duarte.
Na orelha da segunda publicação de Gonçalves, o desenhista, humorista, dramaturgo, escritor,
poeta, tradutor e jornalista brasileiro, Millôr Fernandes assinala que ―[se] Ao lado e à margem é
altamente legível, Um defeito de cor [...] está entre os melhores que li em nossa bela língua eslava‖.
Um defeito de cor foi baseado na história de vida de Luiza Mahin, suposta mãe do poeta e intelectual
abolicionista Luiz Gama. Nessa obra, temos Kehinde, chamada também pelo nome cristão de Luísa,
como protagonista-narradora. Em uma carta, destinada ao filho desaparecido, a personagem discorre
sobre a sua infância no reino de Daomé, sobre a captura, sobre o transporte no navio negreiro, sobre a
sua vida de escravizada na Bahia, sobre a alforria, sobre o seu retorno ao continente africano e sobre a
sua suposta volta ao Brasil. A obra, na qual a personagem conta sobre a sua longa e turbulenta história
de vida, tem um prólogo autoficcional. O prólogo, intitulado Serendipidades!, será analisado neste
artigo. Para fazermos a análise, levaremos em consideração estudos que versam sobre autoficção e,
entre esses, estão os estudos de Faedrich (2014).

2 Autoficção e suas características
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O termo autoficção surgiu após a publicação do texto O pacto autobiográfico , de Lejeune. A
princípio o referido texto foi, conforme levantamento de Noronha (2008), publicado na revista
Poétique e depois, em 1975, pela Seuil. Nesse texto, o teórico francês produz um quadro para criar um
sistema de distinção entre romance e autobiografia. No quadro há duas lacunas. Ao tratar sobre uma
dessas lacunas, Lejeune declara que nada impediria uma homonímia entre o herói de um romance e o
autor, porém, não é capaz de citar um exemplo. Ao ver essa declaração, Doubrovsky sente-se
desafiado a preencher a casa que Lejeune deixara vazia (LEJEUNE, 2014). Doubrovsky, então, encara
o desafio em Fils (1977), nomeando o personagem com seu próprio nome. A obra, por sua vez, é
batizada como uma autoficção.
A autoficção foi o foco de estudo de Faedrich, escrevendo vários artigos e uma tese sobre o
assunto. Em sua tese intitulada Autoficções: do conceito teórico à prática na literatura brasileira
contemporânea (2014), ela apresenta a autoficção pelo que ela não é e por consequência nos mostra o
que é.
Assim, segundo Faedrich, a autoficção não é um relato retrospectivo como uma narrativa
autobiográfica: ―Pelo contrário, ela é a escrita do tempo presente, que engaja diretamente o leitor nas
obsessões históricas do autor‖ (FAEDRICH, 2014, p. 22).
A autoficção também não é uma simples recapitulação da história do autor: ―O texto deve ser
lido como romance, mesmo que exista a identidade onomástica entre autor, narrador e personagem
principal‖ (FAEDRICH, 2014, p. 22). De acordo com Faedrich, em alguns casos, essa intenção de o
texto ser lido como romance é reforçada quando o autor imprime na capa do livro o termo ―romance‖.
Em outros casos, o autor joga com o leitor, deixando-o confuso ao imprimir na capa o termo
―memórias‖. Mas isso, na opinião de Faedrich, deve mudar. Para ela, daqui alguns anos o termo
―autoficção‖ deverá ser impresso na capa dos livros.

Também o movimento da autobiografia é da VIDA para o TEXTO, enquanto o da
autoficção é do TEXTO, da literatura, para a VIDA. Isso quer dizer que, na
autobiografia, o narrador-protagonista é, geralmente, alguém famoso, ―digno de uma
autobiografia‖ (atores, músicos, políticos, jogadores de futebol, etc). E, justamente,
por ser uma celebridade, desperta interesse e curiosidade no público-leitor. A
autobiografia narra a vida em belo estilo. Para Mikhail Bakhtin (2006), a
autobiografia é um ato literário, ou seja, um ato estetizado, à medida que o autor
objetiva o seu Eu e a sua vida num plano artístico. O movimento da autoficção é
outro (e essa distinção é fundamental para entendermos a autoficção). Um bom
escritor pode chamar a atenção para a sua biografia através do texto ficcional,
entretanto, é o texto literário que se destaca em primeiro plano. Os biografemas
estão ali funcionando como estratégia literária de ficcionalização de si (FAEDRICH,
2014, p. 23).
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Outro apontamento que Faedrich levanta sobre a autoficção é que ela não precisa
seguir uma linha cronológica e nem dar conta de toda uma história de vida. A escrita
autoficcional ―não exige início-meio-fim nem linearidade do discurso; o autor tem a liberdade
para escrever, criar e recriar sobre um episódio ou uma experiência de sua vida, fazendo,
assim, um pequeno recorte no tempo vivido‖ (FAEDRICH, 2014, p. 24). Seguindo por esse
viés, Figueiredo comenta com Faedrich que é possível demarcar a diferença entre a
autobiografia e a autoficção. Segundo Figueiredo, a autobiografia é mais linear e se pretende
mais próxima do vivido.
A autoficção também não precisa ser obrigatoriamente uma narração em prosa. O
autor pode misturar os gêneros, modificar a forma, elaborar um texto de estrutura híbrida,
enfim pode ousar.
A autoficção, segundo Doubrovsky, não é invenção ―entretanto, hoje, já percebemos
uma flexibilização no campo conceitual do gênero, permitindo, sim, que o autor invente e se
reinvente de diferentes formas através do texto literário‖ (FAEDRICH, 2014, p. 26). Aqui é
importante dizer que, ―a autoficção parte de experiências vividas pelo autor, mas, ao narrá-las,
o autor já não tem mais o domínio da escrita, nem daquilo que é falso ou verdadeiro, o que é
realidade e o que é ficção, o que foi inventado, imaginado e o que foi esquecido‖
(FAEDRICH, 2014, p. 30). Por ser assim, na autoficção, o pacto firmado com o leitor é o
pacto oximórico. Esse pacto, consoante Faedrich, se caracteriza por ser contraditório, uma vez
que rompe com o princípio de veracidade (pacto autobiográfico), sem, no entanto, entrar
totalmente no princípio de invenção (pacto romanesco/ficcional).
A autoficção não é autobiografia e nem romance. Ela instaura-se no entre-lugar, ou
seja, entre a autobiografia e o romance. Nessa acepção, Hubier, como levantou Faedrich,
afirma que autoficção é ―amphibologique‖ (anfibológica), podendo ser lida como romance e
como autobiografia. Diante dessa afirmação, ―cabe a nós pensarmos sobre os limites entre a
ficção e a realidade‖ (FAEDRICH, 2014, 33). Durante entrevista a Faedrich, Nascimento
comenta que, em uma autobiografia, os limites estão visivelmente delimitados:

A meu ver, na autobiografia, os limites entre ficção e realidade se encontram bem
delimitados: o leitor sabe de ponta a ponta que se trata de um romance ou de um
ensaio que tem um compromisso com a verdade da vida do autor, embora aqui e ali
esse compromisso possa ser traído. Já na autoficção esses limites entre ficção e
realidade se embaralham bastante, sobretudo porque, frequentemente, o nome do
autor, do narrador e do personagem coincidem. Por mais paradoxal que seja, esse
excesso de referencialidade é que gera o questionamento dos limites. [...]
Os dispositivos autoficcionais fazem fracassar o pacto de verdade e até mesmo de
verossimilhança entre autor e leitor. Creio que isso tem ocorrido desde a
antiguidade, mas, no século XX, a narrativa que prenunciou o recurso foi sem
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dúvida Em Busca do tempo perdido, cujo narrador-personagem Marcel coincide em
inúmeros aspectos com o autor Marcel Proust. É isso o que defende o especialista
Thomas Carrier-Lafleur, e eu concordo plenamente. Muitos dos episódios de Em
Busca, narrados em primeira pessoa, parecem colados à vivência autoral, mas
também há tanta fantasia que é impossível estabelecer um pacto autobiográfico
totalmente confiável com os leitores dos mais diversos lugares. Ressalto, contudo,
que histórias autoficcionais se tornaram mais frequentes nas últimas décadas,
sobretudo após a obra inaugural de Serge Doubrovsky (NASCIMENTO apud
FAEDRICH, 2014, p. 219-220).

Também em entrevista a Faedrich, Santiago declara que é fácil demarcar a diferença
entre autobiografia e autoficção:

Basta que você evite o jogo quando se vale das categorias que já levantou
anteriormente. Tomo a liberdade de copiá-las: falso/verdadeiro; mentira/verdade;
real/imaginário; ficção/realidade; incerteza; identidade(s); fragmentação do sujeito.
Se você coagular cada um dos elementos que estão unidos pela barra, coibir a
incerteza e a fragmentação, você imediatamente criará um campo crítico lógico e
coerente que servirá ou para definir autobiografia ou para definir autoficção
(SANTIAGO apud FAEDRICH, 2014, p. 244).

Outra característica da autoficção, conforme apurou Faedrich, é a relação com a psicanálise e a
prática de cura.
Expostas todas essas demarcações sobre a obra autoficcional, passaremos a examinar o
prólogo da obra Um defeito de cor (2006). O prólogo a princípio tenta explicar a situação em que o
romance surgiu.

3 Prólogo autoficcional
Em seu romance, Gonçalves intitula o prólogo de Serendipidades!. Essa palavra é ―usada para
descrever aquela situação em que descobrimos ou encontramos alguma coisa enquanto estávamos
procurando outra, mas para a qual já tínhamos que estar, digamos, preparados‖ (GONÇALVES, 2006,
p. 9). Foi exatamente em uma dessas situações que a autora afirma ter surgido Um defeito de cor
(2006).
A autora conta que, em janeiro de 2001, estava em uma livraria procurando informações sobre
Cuba, quando inesperadamente vários livros caíram da prateleira e o único que ela conseguiu segurar
foi Bahia de Todos os Santos – guia de ruas e mistérios, de Jorge Amado. Com o livro em mãos,
Gonçalves abre e lê o prólogo chamado Convite. Nesse prólogo estava escrito: ―E quando a viola
gemer nas mãos do seresteiro na rua trepidante da cidade mais agitada, não tenhas, moça, um minuto
de indecisão. Atende ao chamado e vem. A Bahia te espera para sua festa cotidiana‖ (AMADO apud
GONÇALVES, 2006, p. 10). Lendo essas palavras, Gonçalves sente que endereçavam-se a ela: ―o que
foi virando certeza quando continuei correndo os olhos pelo doce e tentador convite. Bahia. A Bahia
me esperava e Jorge Amado ainda estava vivo para me apresentar a ela‖ (GONÇALVES, 2006, p. 10).

4486

Empolgada, ela prossegue com a leitura e se depara com trechos sobre a Revolta dos Malês. Fazendo a
leitura desses trechos, a autora narra que decide aceitar o convite de Jorge Amado e um ano depois
muda-se de São Paulo para Bahia, a fim de escrever sobre a história dos malês.
Na Bahia, ainda conforme sua narração, Gonçalves começa a pesquisa e acaba encontrando
muito material. Então, ela abandona a ideia e escreve a sua primeira obra romanesca Ao lado e à
margem do que sentes por mim. Depois de escrever o livro, acreditando que não havia mais nada para
fazer na Bahia, Gonçalves decide ir embora.
Disposta a se mudar, ela faz a arrumação de seus pertences e encontra algumas fotos que
foram tiradas quando chegou ao estado baiano, mais precisamente à ilha de Itaparica. A narração
prossegue, relatando que, nessa ilha, ela visitava uma igreja quando conheceu uma menina chamada
Vanessa e sua mãe, dona Clara, encarregada da limpeza da igreja. A pedido da menina, Gonçalves
tirou algumas fotos da mãe e da filha. Encontrando essas fotos, Gonçalves vai até a casa delas para
entregá-las antes de partir. Chegando à casa, ela conta que se deparou com alguns papéis que eram
usados por Gérson, irmão de Vanessa, para desenhar:

Virando um dos papéis, amarelado pelo tempo e que deixava vazar a escrita em
caneta-tinteiro para o lado dos desenhos, percebi que parecia um documento escrito
em português antigo, as letras miúdas e muito bem desenhadas, uma escrita
contínua, quase sem fôlego ou pontuação. A leitura daquela folha já estava bastante
prejudicada, não só pela interferência do desenho do menino no lado oposto, mas
também porque este parecia ter sido feito sobre uma superfície porosa, que bem
podia ser o chão de cimento cru da sala, com os traços bastante calcados, fazendo
com que a folha se rasgasse em alguns pontos. Peguei outro papel que tinha um
desenho menor e, assim que o virei, a primeira palavra que consegui ler foi
―Licutan‖18. Surpresa, perguntei se eles sabiam quem tinha escrito aquilo, ao que
dona Clara respondeu que não sabia, e que nem parecia escrito na nossa língua, pois
a filha mais velha, a Rosa, que lia muito bem, tinha tentado ler, mas não conseguira.
[...] Dona Clara perguntou se eu conseguia ler e respondi que talvez sim, mas que
teria que ser com calma. Perguntei onde ela tinha encontrado tais papéis, que
ficavam ainda mais fascinantes à medida que eu ia reconhecendo outros nomes,
outras situações e alguns lugares que remetiam à história dos malês. Ela então
contou que tinha pegado os papéis, junto com algumas revistas, na Igreja do
Sacramento, na vila de Itaparica, onde também fazia limpeza (GONÇALVES, 2006,
p. 15).

Em posse dos manuscritos, Gonçalves afirma que fez a análise e descobriu que se
tratavam da história ―de uma escrava muito especial, alguém cuja existência não se tem
confirmação, pelo menos até o momento em que escrevo esta introdução‖ (GONÇALVES,
2006, p. 16). Essa escrava seria, supostamente, mãe de ―um dos principais poetas românticos
brasileiros, um dos primeiros maçons e um dos mais notáveis defensores dos escravos e da
abolição da escravatura‖ (GONÇALVES, 2006, p.16-17). Contudo, ela declara que, como
algumas folhas dos manuscritos estavam ilegíveis e outras haviam desaparecido, resolveu
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preencher algumas lacunas, por essa razão, ―[a]credito que poderia assinar este livro como
sendo uma história minha, toda inventada [...]. Se eu me apropriasse da história,
provavelmente a autoria nunca seria contestada, pois ninguém sabia da existência dos
manuscritos [...]‖ (GONÇALVES, 2006, p. 16). Pertinente dizer que ao narrar a descoberta
desses manuscritos:

a autora lança mão de um recurso já famoso na literatura, como fizera Miguel de
Cervantes em Don Quijote de la Mancha: cria, no Prólogo, um cenário
ficcionalmente real para o enredo do romance. Em palestra na Universidade Federal
de Juiz de Fora no ano de 2008, Ana Maria Gonçalves admite que as cartas
encontradas na Igreja de Itaparica jamais existiram e que tudo não passou de uma
estratégia para convencimento do leitor proposta pelo seu editor (PIMENTEL, 2011,
p. 39).

Essa declaração de Gonçalves nos remete ao texto de Faedrich (2014). A estudiosa,
como vimos na seção anterior, afirma que, em um texto autoficcional, o autor tem a liberdade
de inventar. Não obstante, podemos dizer que, no prólogo, a autora toma essa liberdade como
uma forma de dar mais veracidade aos fatos. Também é importante mencionar que, ao final
desse prólogo, Gonçalves deixa o leitor ciente sobre a escrita de sua obra romanesca. Ela
afirma que:

Nunca é demais lembrar que tinham desparecido ou estavam ilegíveis várias folhas
do original, e que nem sempre me foi possível entender tudo que estava escrito.
Optei por deixar algumas palavras ou expressões em iorubá [...]. Nestes casos,
coloquei a tradução ou a explicação no rodapé. O texto original também é bastante
corrido [...]. Para facilitar a leitura, tomei a liberdade de pontuá-lo, dividi-lo em
capítulos [...]. Espero que Kehinde aprove o meu trabalho e que eu não tenha
inventado nada fora de propósito. Acho que não, pois muitas vezes, durante a
transcrição, e principalmente durante a escrita do que não consegui entender, eu a
senti soprando palavras no meu ouvido. Coisas da Bahia, nas quais acredita quem
quiser... (GONÇALVES, 2006, p.17).

Com essas palavras, Gonçalves encerra o seu texto autoficcional. Em se tratando da
autoficção, Noronha assevera que:

Na autobiografia, o narrador, que se confunde com o personagem, e que é o próprio
autor, se compromete em dizer a verdade. Mas é preciso pensar, como propõe
Philippe Lejeune, que ―o autobiógrafo não é alguém que diz a verdade, mas alguém
que diz estar dizendo a verdade‖. Já na autoficção, se tomarmos a concepção de
Doubrovsky, este insiste na elaboração ficcional da narrativa, na criação de ―um
pacto oximórico‖. Como ele já sustentou por diversas vezes, trata se de narrativas,
nas quais ―a matéria é estritamente autobiográfica, e a maneira estritamente
ficcional‖ [...] (NORONHA apud FAEDRICH, 2014, p. 229).
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Antes de finalizarmos esta seção é importante dizer que, a mulher retratada nos
manuscritos seria Luiza Mahin:

Pesquisando a Rebelião Malê, eu achei uma figura fantástica que é a Luiza Mahin...
Ela é muito mais conhecida na Bahia, mas eu acredito que já é uma figura
importante também em alguns outros lugares do Brasil... A Luiza Mahin é tida como
uma das líderes dessa rebelião mulçumana. Eu achei extremamente interessante você
ter uma mulher escrava, ou ex-escrava já no caso, como líder de uma rebelião de
escravos que seguiam uma religião onde o papel da mulher é muito subalterno...
Então, para mim, aquela figura foi fascinante. Eu comecei a pesquisar a vida dela e
não encontrei muita coisa, há várias versões sobre quem foi Luiza Mahin, a versão
que mais me interessou, e foi com essa versão que eu trabalhei, é que ela é mãe do
poeta, jornalista e abolicionista, Luiz Gama (GONÇALVES, 2014).

Porém, ―para não confundir uma com outra, grafei o nome da minha Luísa com ‗s‘‖
(GONÇALVES, s/d). A Luísa, protagonista da obra de Gonçalves, por meio de cartas, conta a
sua história de vida para uma pessoa. O nome dessa pessoa somente é revelado na metade do
livro: ―[e]ntão, como já deve ter percebido de quem estamos falando, a você foi dado o nome
de Omodunte Adeleke Danbiran [...]‖ (GONÇALVES, 2006, p. 403-404). Omundente seria
Luiz Gama.

4 Considerações finais e/ou conclusões

A obra Um defeito de cor (2006) é importante para a história e a literatura
afrodescendente no Brasil. Essa obra, como vimos ao longo deste artigo, inicia-se com um
texto autoficional.
Fazendo um estudo sobre a autoficção, Faedrich (2014) levantou que para
Doubrovksy, na autoficção, ―a narração não é uma cópia, mas sim uma recriação de uma
existência através das palavras (FAEDRICH, 2014, p. 24). Essa recriação é feita no prólogo
chamado Serendipidades! da obra Um defeito de cor. Em Serendipidades!, uma narradoraprotagonista se insere, uma voz narrativa que se apresenta como a autora ou confunde-se com
ela, Ana Maria Gonçalves.
É possível pensar na função que esse prólogo autoficcional teria no romance de
Gonçalves. A autora emprega um expediente recorrente na literatura, que é a descoberta de
supostos manuscritos que dariam veracidade ao relato ficcional. No entanto, até mesmo pela
longa tradição desse expediente na literatura (presente em obras canônicas, como o Don
Quijote, como já mencionamos, e Robinson Crusoe de Daniel Defoe, entre outras), o seu
aspecto ficcional já é evidente desde o princípio.
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A inserção do encontro da narrativa da própria Kehinde/Luísa no prólogo parece servir
mais ao propósito de sinalizar a existência de diversas narrativas semelhantes que por ventura
tenham se perdido na história do país. É praticamente a realização de um desejo bastante
acalentado pelos autores afro-brasileiros: a possibilidade de haver um relato amplo e
detalhado em primeira mão e na perspectiva dos escravizados a respeito de suas vidas e de
situações históricas importantes em que estiveram envolvidos, como a Revolta dos Malês, por
exemplo, sobre a qual há poucos registros.
Além disso, quando se insere como personagem no prólogo, a autora também se
coloca numa relação de continuidade com esses narradores que foram silenciados ou
apagados. Ela se estabelece como uma continuadora dessa tradição, ressaltando que terá que
inventar os trechos faltantes para completar uma história que se encontra em situação lacunar.
Até mesmo a evocação a Jorge Amado parece assinalar essa afiliação, uma vez que é um
escritor consagrado que se dedicou a narrar principalmente a vida dos negros na Bahia.
Gonçalves se posiciona como uma continuadora, porém, também como alguém que
vai trazer um relato ainda faltante nessa tradição, o relato de uma mulher negra ex-escravizada
que teve participação ativa na mais importante revolta negra da história do Brasil.
O romance de Gonçalves, que tem 952 páginas, conquistou o prêmio Casa de las
Américas na categoria literatura brasileira.
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Resumo:
Este relato de experiência consiste no desvelar do trabalho desenvolvido pela Escola Estadual Prof. Eucaris
Nunes da Cunha e Moraes na perspectiva do protagonismo relativo à Implantação da Lei 10.639/2003. A escola
foi pioneira no Munícipio de Poconé nas discussões e no trabalho com as questões identitárias relativas às
questões étnico-raciais e sua importância no espaço escolar, fazendo a diferença na vida dos/as alunos/as
afrodescendentes e comunidade no sentido de empoderar os atores sociais imersos na realidade descrita.
Metodologicamente este estudo possui base qualitativa, bibliográfica, mediante vivência e experiência das
pesquisadoras como docentes da escola em tela.
Palavras – chave: Escola. Professores. Alunos. Relações Raciais. Lei federal n° 10.639/03.

Introdução
A ideia de desenvolver na Escola Estadual Prof. Eucaris Nunes da Cunha e Moraes
no município de Poconé – MT se deu a partir do projeto ―O Negro na Sociedade e na
Educação‖, com início em 2000, por meio da percepção do atual diretor professor Ricardo
Assis, especialista na disciplina de história, que percebeu a necessidade de problematizar a
questão que envolve a implementação da Lei nº 10.693/03 na escola, com foco no
desenvolvimento da identidade das pessoas afrodescendentes.
O projeto foi elaborado em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola
que busca:
A formação do aluno para vida, procurando desta forma integrá-lo no contexto
social, dando-lhe oportunidade de crescer juntamente com a sociedade,
compreendendo os seus problemas, tornando parte ativa nos acontecimentos e
comprometidos com o social, aprendendo a conviver com seus semelhantes, dandolhes condições de crescimento intelectual, ético, físico, moral e social, para que
possam ser cidadãos de crescimento intelectual, ético, físico, moral e social, para
que possam ser cidadãos conscientes, críticos, responsáveis e conhecedores de seus
direitos e deveres. (MATO GROSSO,2018 ).
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A percepção da escola em relação ao desenvolvimento do trabalho se dá em função da
demanda emergencial em trabalhar na escola o respeito às diferenças, num processo de
sensibilização voltadas às questões étnico-raciais.
Contexto Histórico
No ano de 2.000 (dois mil), a escola contava com aproximadamente mil e duzentos
alunos oriundos dos mais diversos bairros do município de Poconé. Desse montante 90%
(noventa por cento) se constituíam alunos(as) afrodescendentes, que de alguma forma não
conheciam as suas origens e buscavam branquear-se para esconderem as suas ancestralidades.
Diante de tal percepção, surgiu o projeto ―O Negro na Sociedade e na Educação‖,
objetivando o resgate da cultura afrodescendente e suas origens. O trabalho foi realizado em
parceria com a comunidade poconeana, em especial a comunidade quilombola Pantanalzinho,
e todas as escolas participaram de alguma forma com atividades culturais, painéis e outros.
Assim, a escola começou a desenvolver o projeto, um pouco tímido, com receios, mas com
expectativas.
Após dois anos de desenvolvimento do projeto, ocorreu a promulgação da Lei federal
n° 10.639/2003. Esta lei surge como um instrumento e, ao mesmo tempo, uma oportunidade
para aprimorar o projeto que já estava acontecendo no chão da escola sem o aparato legal da
lei, uma vez que trabalhar um assunto tão polêmico e ao mesmo tempo doloroso requer
embasamento teórico e metodológico para superação dos desafios inerentes a ela.
Apesar da promulgação da lei 10.635/03 constituiu-se uma proposta as demandas do
movimento negro e a todos aqueles que vêm lutando por uma sociedade brasileira mais
democrática, a sua aplicação não tem sido uma tarefa fácil: muitas vezes, os professores não se
sentem motivados em cumprir as leis que considerem vir de escolas superiores, não se sentem
preparados para lidar com a questão e tem aqueles que ainda acreditam no mito da democracia
racial ou acreditam que tocar nesse tema é tocar na ―ferida‖ referindo o silencio para não
provocar constrangimentos (SOUZA, 2009, p.8).

Muitos foram os embates travados para a efetivação da L.F. 10.639/03 que foram e
continuam a interagir com a gestão das relações raciais no cotidiano escolar, os conteúdos,
passando por ―concepções enraizadas‖ que contribuem para a naturalização do racismo, tendo
como principal consequência a sua (re) produção constante.
A escola se constitui no ―locus‖ principal no processo de formação dos sujeitos, pois
ela reflete em parte, as relações construídas na sociedade que vivenciam o cotidiano da escola
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têm a oportunidade de conviver com a diversidades e de aprender a respeitá-la. Ângela Maria
dos Santos (2007) expõe que:
O cotidiano escolar, por sua vez, retrata um dos espaços de convivência entre as
pessoas, possibilitando a socialização e a integração de crianças, adolescentes,
jovens e adultos. Desse modo, podemos dizer que o cotidiano escolar não se
constitui em algo estático, mas em movimento oque oportuniza aos indivíduos se
construírem mutuamente. Esse espaço também pode reproduzir as formas de relação
na sociedade, dentre elas as raciais. (SANTOS, A, 2007, p.27)

A percepção da autora é importante para a reflexão sobre as relações raciais no
cotidiano escolar, as diversas formas de discriminação racial que, geralmente, não são
problematizados pela falta de informação sobre a temática.
Muitos de nós profissionais não atentamos para as situações preconceituosas que
ocorrem dentro e fora do espaço da sala de aula, seja entre os alunos, ou com as nossas
posturas pedagógicas ou no contato com os nossos alunos. Podemos ratificar a existência
dessa problemática nas relações raciais no cotidiano escolar a partir das elucubrações de
Edmara da Costa Castro (2007)
Nas relações interpessoais estabelecidas no cotidiano escolar, são muitos os
profissionais que não percebem os conflitos raciais entre os alunos, não
compreendem em quais momentos ocorrem práticas discriminatórias, como também
não percebem suas próprias atitudes de preconceito, quando destinam ao aluno
negro tratamento inferior em relação ao branco [...] (CASTRO, E., 2007, p.15)

O Presente projeto foi desenvolvido através das áreas de conhecimento:
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E MATEMÁTICA:
pesquisar a origem do povo negro; diversidade dos seres vivos africanos; Biomas Africanos;
Fenômenos naturais africanos; dados estatísticos de negros e não negros na escola.
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS: Levantamento histórico dos
alunos que frequentam a Escola, suas origens, seus costumes, suas culturas e levantamento do
número de alunos não negros, para contrapor com os dados oriundos da pesquisa com relação
aos alunos negros, no intuito de realizar comparativos com os dados estatísticos apontados na
apresentação do projeto.
LINGUAGEM E SUAS TECNOLOGIAS: Linguagem e variação linguística dos
ditados populares e dialetos usados; Relacionar e/ou confeccionar a cultura (os artesanatos,
artefatos, dança, músicas, adereços) de Poconé com os de origem africana.
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ÁREA DAS CIÊNCIAS ESPECÍFICAS DA INFORMÁTICA: Disciplina
suporte para realização de todo projeto.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO:


Visita in loco – Visita em comunidades quilombolas, de toda equipe de
docentes, a fim de construção de um marco referencial;



Seminários de Formação – Estudos direcionados ao tema do projeto, para
formação humana de todos os profissionais da educação e lideranças
estudantis envolvidas com o projeto;



A Musicalidade de Contextualização Negra – com a participação de toda
comunidade escolar, como cantores amadores, com repertório de raízes afro;



As Coreografias Fundamentadas nas Raízes Negras – formar grupos de
dança de origem afro com aluno(as);



A teatralidade interpretativa de textos da cultura africana – monólogos,
poesias, repentes, músicas, entre outros;



A Beleza Negra – com a realização de um desfile para escolha da Beleza
Negra da Escola;



Cine-Eucaris – filmes temáticos e produções áudio visuais da execução do
projeto Afro no período noturno para fazer a integração dos três turnos;



I Foto-Eucaris – concurso de fotografias relacionadas ao tema, com
premiação para os três primeiros colocada.



Exposição – socialização de todos os trabalhos realizados durante o ano
letivo de 2012 referente a X edição da Semana da Consciência Negra.



Publicação do Projeto: Realizar coletânea de imagens, áudio e textos, a
partir de 2003 e catalogá-lo.

O Projeto foi trabalhado de forma multidisciplinar nas disciplinas que compõe a
área de Ciências Humanas, área de Linguagens, área de Ciências da Natureza e Matemática
em todo decorrer do ano de 2012, através de leituras diversas, atividades em grupos e
individuais, mostras de vídeos, apresentação de painéis, ritmos afros, construção literária,
seminários, trabalhos de pesquisas, entre outras atividades escolares, que serão socializados
com a comunidade na X edição da Semana da Consciência Negra, que realizar-se-á de 14 a
20 de novembro de 2012, finalizando com a realização do “Deuses do Ébano - Noite da
Beleza Negra”, trata-se de uma grande confraternização entre a Comunidade Escolar e as
demais escolas convidadas.
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Professores de História, Geografia, Sociologia, Filosofia incentivam os alunos a
realizarem pesquisa, tais como localização espacial, histórico e temporal dos
mesmos, instigando a proveniência dos sujeitos que compõem a comunidade
por meio da busca das raízes originárias, desse modo, provocando a reflexão e
paulatinamente, ocasionado pelo conhecimento, a mudança de comportamento
do sujeito como co-partícipe da construção da história da comunidade local.



Professores de Matemática instigam os alunos a realizarem pesquisas tais como
número de alunos negros e não negros, os bairros de proveniência deles, nível
de escolaridade dos pais, perfil sócio econômico cultural das famílias dos
alunos que estudam na escola montando gráficos demonstrativos;



Professores de Arte, Educação Física, rebuscam juntamente com os alunos,
teorias que fundamentam as origens culturais e religiosas, de arte, expressão
corporal, contextualizando com a cultura herdada pela comunidade local, de
modo a reproduzi-las como herança cultural e patrimonial que devem ser
resguardada para a prosperidade.



Professores de arte, educação física, filosofia e sociologia, trabalham a
teatralidade individual e coletiva, no sentido de aflorar a sensibilização por
meio das representações artísticas, temáticas que sugerem o preconceito de
modo sutil e gradativo.



Professores de geografia, história, sociologia, filosofia incentivam a construção
de portfólios com a linha do tempo da história do negro no Brasil, para análise e
reflexão do processo histórico cultural.

A percepção dos atores sociais pertencentes ao projeto evidencia a escola como
espaço de lutas pela garantia da construção identitária e pelo tratamento via alteridade,
condição para o respeito à diversidade na vida em sociedade.
Confesso que trabalhar com esse projeto não é nada fácil, a cada ano surge
um novo desafio e enquanto professores precisamos estar preparados para
enfrentá-los. A resistência em falar de racismo, discriminação, sempre será
algo difícil para ser trabalhado em sala de aula. As barreiras são muitas e
poucos ainda são os lutadores. Esse projeto abre a mente dos
alunos.(Professora da disciplina de Língua Portuguesa).

A percepção da docente evidencia que o trabalhocom o projeto fortalece a construção
da identidade de um povo bem comoa relação de pertencimento à dada questão racial. Tal
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visão permite que as pessoas incluídas no projeto percebam seus resultados, conforme pode-se
observar na fala abaixo:
Aqui nesta escola, senti me mais gente. Acredito que pude perceber que tem
pessoas com a mesma cor da minha pele e que lutam por questões de
igualdado. Depois que passei por aqui, entendi para que servem as cotas e
inclusive, estou estudando porque consegui passar em um processo seletivo
por cotas. (Ex aluno da escola que participou do projeto).

O efeito do trabalho desenvolvido no Projeto em tela refletiu e continua a refletir
também na comunidade, conforme pode-se constatar:
Aceitamos o convite em participar do evento que aconteceu na escola.
Lembro-me que teríamos que apresentar alguma atividade cultural e esse
convite foi o despertar para que a nossa escola pudesse também , trabalhar
com um projeto voltado as questões da Ancestralidade Africana,
fortalecendo as nossas raízes .Temos um projeto chamado ―A África dentro
de nós‖, que surgiu a partir das participações da escola Eucaris. (Professora
da Escola Estadual Antônio João Ribeiro no município).

O trabalho desenvolvido na Escola, cujo foco foi iniciar o processo de compreensão
quanto as questões que perpassam a vida das pessoas afrodescendentes, dentre os quais
destacam-se o preconceito, a construção identitária e a percepção quanto à diversidade que
nos cerca possibilita entender a qualidade do protagonismo realizado pela escola.
Eu trabalhei nessa escola e vejo a seriedade e a importância desse projeto
para a comunidade poconeana. Sou quilombola, mulher preta e por muito
tempo sentia-me excluída do processo social. Foram muitos os ―não‖
recebido devido a minha cor. Participar desse projeto trouxe me coragem
para enfrentar muitas coisas, inclusive um espaço acadêmico. Precisamos
alavancar em nossas escolas ações que tratam da valorização da mulher,
crianças e jovens negros. Não podemos mais parar. É hora de empretecer
todos os espaços. (Professora A)

A percepção da Professora A,evidencia que a experiência mostra dimensões
contraditórias, complexidades e os desafios que os educadores precisam enfrentam na
construção de novas humanidades que procuram ser mais, uma vez que, toda a busca de
emancipação e autonomia pressupõe riscos e dúvidas ao inovar, ao construir uma educação de
possibilidades.
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Considerações Finais
Mesmo após visualizarmos os avanços nas políticas públicas para a educação básica,
sobretudo com a promulgação da Lei 10.639/2003, ainda é preciso avançar muito no que diz
respeito às questões raciais, à cultura e aos povos africanos e afrodescendentes dentre outras
questões. Existem representações cristalizadas no imaginário das pessoas em relação à
temática étnico racial não que foram rompidas, cristalizações que estão presentes, inclusive,
nos materiais didáticos.
Na educação básica, como certo reflexo social, ainda há certa hegemonia de uma
representação limitada das culturas e identidades de origem africana. Por representação
entendemos uma ação de ――produzir, estruturar e atribuir significados‖ [...] que possibilita a
nossa compreensão dos fatos que acontecem a nossa volta e a construção de um imaginário
social‖ (MOREIRA, 2013, p. 176)
Essas representações fazem parte de certo funcionamento do discurso, de uma
episteme, que visa conhecer e disciplinar o outro (no caso os corpos negros), portanto, há uma
relação entre conhecimento e poder. Todo conhecimento é forjado no interior de um mundo
com relações de poder, não são neutras, isso expressa que não há uma relação direta entre o
discurso e o real, entre as palavras e as coisas (FOCAULT, 2016). Por isso é preciso
promover uma desconstrução dos estereótipos e preconceitos eurocêntricos.
É neste sentido que acreditamos que o projeto contribui para uma abertura para novas
epistemologias, novas formas de ser e ver o mundo, e que representa também uma forma de
―estudar outras culturas e outros povos desde uma perspectiva libertária, ou não repressiva e
não manipulativa‖ (SAID, 1990, p. 35). Em um país como o Brasil, em que o negro teve
historicamente sua identidade sobre determinada de fora, projetos como esse representam a
luta pelo reconhecimento desse sujeito, que historicamente não tem sido reconhecido.
Como já tem sido feito/proposto há um tempo pelos(as) autores (as)dos chamados
estudos pós-coloniaisainda é urgente o trabalho para restituir a humanidade do homem negro
que foi (e de certa forma ainda é) colonizado pela hegemonia branca. Descolonizar os saberes
se trata também de restituir a humanidade do homem negro sem produzir uma unicidade no
conceito de humano. A noção moderna (ocidental) definiu o homem de forma normativa
(razão, transparência e afastamento do mundo).
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É preciso trazer elementos do humano que são considerados imperfeitos pelo
discurso do humano universal moderno. A retomada da ancestralidade africana é parte
importante desse trabalho. É urgente reconhecer o sujeito como ancorado no mundo, e por
isso, passível de crítica, ao contrário da ideia de sujeito de essência transcendental de razão
pura que desconsidera os lugares de produção dos discursos, uma vez que todo sujeito existe a
partir de certas condições de possibilidade e experiências que o constituem e,
consequentemente, interferem na forma como esse pensa, enxerga o mundo..
Para a crítica efetiva da tradição ocidental eurocêntrica (branca, masculina, cristã) é
muito importante que outros saberes e visões de mundo sejam trabalhados e inseridos no
ambiente escolar. O que passa por discutir as violências, os valores, as crenças, os
estereótipos, os discursos na produção dos saberes e a própria produção do conhecimento. E
então pensar qual ética queremos que oriente nossos trabalhos. Em suma, trata-se de pensar o
que fazemos e o que queremos fazer em relação ao outro.
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: DESLOCAMENTOS IDENTITÁRIOS
E SEUS SIGNIFICADOS
Fabrizzia Christiane dos Santos(PPGE/UFMT) – fabrizzia_santos@hotmail.com
Prof. Dr. Sérgio Pereira dos Santos (PPGE/UFMT) – santosdialogos@gmail.com

Resumo:
O artigo tem como objetivo refletir sobre as relações étnico-raciais numa escola pública estadual do Estado de
Mato Grosso afim de compreender como as relações raciais (re)produzem e (des)localizam identidades de
estudantes negras/os e brancas/os, a partir de um discurso conservador relacionado à branquitude e uma proposta
progressista que associamos às preocupações da negritude. Para desenvolver nossa pesquisa fizemos um
levantamento bibliográfico e debates no Ciclo de Estudos em Relações Étnico Raciais promovido pelo Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Relações Raciais – NEPRE da Universidade Estadual de Mato Grosso – UFMT.
Palavras-chave: Relações étnico-raciais. Identidade. Branquitude. Negritude.

1 Introdução

O artigo tem como intuito apresentar a revisão bibliográfica realizada na construção do
objeto de pesquisa que estamos realizando, o qual busca compreender as relações étnicoraciais numa escola pública estadual do Estado do Mato Grosso considerando a importância
da escola na produção e reprodução de discursos.
Considerando a escola pública como espaço de disputas entre perspectivas
conservadoras e progressistas, Libâneo (2005) mostra que no interior dela se refletem não só
paradigmas de educação como também os interesses políticos, sociais e culturais vigentes,
como discursos de verdade; assim queremos entender como as relações étnico-raciais se
configuram enquanto discursos e possibilidades de construção das identidades.
Historicamente a escola pública foi o canal de veiculação, principalmente, mas não
apenas já que falamos de relações de poder, de uma visão de mundo que se aproxima aos
ideais e às normas da branquitude, sendo esta portanto uma educação de perfil conservadora,
ao mesmo tempo houveram exemplos de formas de resistências que podemos relacionar às
intenções progressistas da qual a negritude é um dos aspectos.
Uma das ideias disseminadas é que nosso país possui uma imagem difundida de um país
acolhedor, com grande diversidade cultural e racial, possuidor de relações harmônicas e
aberto a vinda de todos os povos que podem ser acolhidos e viver pacificamente aqui, ideia
reforçada pelo atual presidente da república, Jair Bolsonaro, para o qual não podemos dizer
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que existe racismo no Brasil e que as oportunidades são as mesmas para aqueles que se
esforçam.
Contestando tal visão idílica retomamos a ideia de raça para destacar o foco de nossa
pesquisa que se dá na área das Relações Étnico-Raciais, como forma de refletir sobre as
relações entre negras/negros e brancas/brancos em nossa sociedade, considerando que a noção
harmônica veiculada é ilusória, mas que se solidifica em crenças e ações ainda baseadas na
ideia de raça como operante e produtora de discriminações raciais materiais e simbólicas.
Nossa pesquisa se dará na escola por considerar este um dos espaços que recebe grande
parte da população brasileira para se formar acerca dos legados históricos, culturais,
científicos da humanidade, sendo por isso local de reprodução de valores que vão, por sua vez
influenciar relações sociais entre pessoas de distintas marcas e origens raciais.
Como as relações raciais dentro da escola entre estudantes negras/negros e
brancas/brancos são estruturadas e estruturam subjetividades e identidades que negam ou
afirmam a si mesmos e aos outros? Que dinâmicas podem ser formas de reprodução de
desigualdades raciais e quais podem ser fontes de desconstrução de tais realidades?
Para desenvolver nossa proposta primeiramente faremos apresentação do conceito de
raça e sua construção biológica, determinista e posteriormente uma perspectiva crítica
utilizada pelas ciências sociais como categoria analítica para entender as relações entre
negras/negros e brancas/brancos; a partir delas (relações) perceber as dinâmicas identitárias
que formam e permitem uma visão positiva ou não de si e do outro, dinâmicas a serem
compreendidas através do que se chamou de branquitude e negritude, não sendo estes dois
últimos conceitos correlatos.
Consideramos importante pensar sobre tais relações visto que elas podem ser pistas que
discutam e denunciem formas de discriminação racial, as quais afetam de variadas formas
pessoas negras e brancas, no que se refere a sua construção subjetiva e identitária, que
sabemos ser uma das fontes de ação dos indivíduos em sociedade.
As leis 10.639/2003 e 11.645/2008 são parte deste processo de combate as formas de
discriminação racial. Nelas temos a contextualização das relações raciais na escola pública
brasileira, marcadamente racista e excludente, por isso são estas leis formas de pensar os
saberes e práticas escolares no intuito de valorizar as culturas afro-brasileiras e indígenas,
sendo o fortalecimento das identidades e direitos parte desta preocupação. Sendo assim, a
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escola enquanto espaço social de compartilhamento de saberes e negociação de identidades
tem responsabilidade na criação de situações e relações que visem valorizar as diferenças,
promovendo a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Estudar como as relações étnico-raciais se realizam nas escolas é também destacar a
possibilidade de compreensão do racismo, pois é neste espaço que muitas vezes se legitima
crenças e práticas sociais, é espaço de experimentação de políticas públicas e orientações
legais enquanto discursos, os quais evidenciam interesses muitas vezes conflitantes.
O artigo será estruturado em cinco momentos. O primeiro consta uma introdução que
contextualiza, problematiza e justifica a nossa preocupação de pesquisa; no segundo traremos
as matrizes de interpretação das relações étnico-raciais no Brasil, a saber a Matriz das teorias
raciais do início do século XIX, as teorias e políticas de branqueamento, a matriz culturalista
com ênfase em Gilberto Freyre, e, por fim, a crítica do Mito da Democracia Racial através de
Florestan Fernandes e Carlos Hasenbalg. A partir dessa revisão teórica das relações étnicoraciais no Brasil podemos destacar como as identidades de pessoas negras e brancas são
construídas em relação, que podem ser problematizadas a partir de uma visão conservadora e
centralizadora, compreendida pela branquitude, ou por um viés progressista de educação que
se aproxima da negritude. No quarto momento destacamos a metodologia adotada; e nas
considerações finais, o quinto momento, constará como estas pesquisas e seus
desdobramentos podem trazer propostas de se pensar uma educação plural, no sentido da
Educação para as Relações Étnico-Raciais no Brasil, como resultado de conflitos e rupturas
epistemológicas.

2 Relações étnico-raciais

Para entender relações étnico-raciais na escola precisamos delimitar conceitualmente
como se deu o entendimento sobre raça no Brasil e qual conceito de raça utilizamos para
compreender tal fenômeno social.
Podemos situar na época das grandes navegações do século XVI um dos primeiros
momentos onde a ideia de negro é inserida como forma de diferenciar os povos europeus e
africanos, bem como de classificar de modo hierárquico estes grupos a partir de relatos de
viajantes que consideravam os povos fora da Europa como inferiores biológica e racialmente.
No início do século XIX estes relatos foram reapropriados e acrescentados de teorias
racistas que tinham a raça como explicação científica para as diferenças físicas e culturais dos
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povos; foram estudos que se baseavam nas diferenças físicas como marco definir grupos que
estariam mais ou menos aptos a se desenvolver, de alcançar a civilidade ou não, servindo
como justificativa para a dominação e escravização de populações africanas e seus
descendentes.
Estas pesquisas tinham como base as ciências naturais e usavam medições de crânio,
antropometria e demais características físicas para demonstrar a superioridade dos brancos,
europeus e civilizados sobre as populações negras e ameríndias, de acordo com Bethencourt
(2018) esta corrente científica na Europa teve como expoentes Cuvier e Gobineau, para
destacar alguns, que influenciaram pesquisas do médico maranhense Raimundo Nina
Rodrigues.
Assim como Nina Rodrigues outros cientistas faziam uma interpretação racista a partir
do determinismo biológico para explicar as diferenças. Silvio Romero foi um dos adeptos das
teorias eurocêntricas e racistas que pressupunham a relação entre aspectos biológicos e meio
ambiente, segundo Skidmore (1976) retrata, Romero acreditava que os brasileiros deveriam
conhecer as doutrinas científicas-racistas e aplicá-las no Brasil.
Na escala apresentada por Romero o branco estaria no topo, já o negro e o índio estariam
nas mais baixas classificações, incapazes de produzir civilização; mas devido a miscigenação
no Brasil não existiria raça pura, sendo o mestiço o auxiliar na manutenção de características
brancas; assim para ele a miscigenação estava no centro da História e desenvolvimento do
Brasil.
Continua Skidmore (1976) apresentando as ideias de Romero em relação ao futuro do
país, que, após o branco ter usado as habilidades de adaptação das outras raças, aos poucos a
seleção natural se encarregaria de manter o predomínio da raça branca, aliado a isso a
abolição evitaria a vinda de mais negros e a imigração de europeus consagraria o
branqueamento necessário.
Tal postulado marca o período em que políticas públicas se utilizaram dessas teorias
para embranquecer o Brasil, houveram, segundo Domingues (2004) diversos incentivos
financeiros e estratégicos para a vinda de europeus, como pagamento de passagens,
distribuições de terras, entre outros, como formas de melhorar a raça brasileira; por outro lado
as tentativas de eliminar o sangue contaminado dos negros por meio de seleção e
impedimento destes em cargos públicos, em postos do exército (com exceção quando foi para
montar os quadros que lutariam na Guerra do Paraguai como forma de eliminação),
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impedimento no acesso à terras e educação. O que ocorreu com muitas resistências nos
Quilombos, na compra de alforrias por negros livres, entre outras, como trouxe Domingues.
Estas políticas públicas e teorias racistas mostram como as relações raciais no Brasil
foram construídas com privilégios para brancos em detrimento das populações negras,
práticas assentadas numa ideia de raça biológica e determinista, que foi de certo modo
contestada por Gilberto Freyre (1977) para o qual as populações negras e indígenas, assim
como os portugueses não erma diferentes racialmente, e sim culturalmente.
Nesta linha culturalista de Freyre as diferenças não eram significativas e todos puderam
contribuir de modo significativo para a construção de um povo brasileiro, por meio da
miscigenação seria muito difícil identificar quem era branco, negro ou indígena, sendo todos
mestiços brasileiros que viviam em harmonia racial.
Ao mesmo tempo que Freyre permite uma ruptura com uma visão biológica, traz em sua
obra ―Casa-grande & senzala‖ trechos que mostra sua defesa pelo modelo de organização
social baseado na hierarquia entre senhores e escravos, onde os senhores brancos estariam
numa posição natural de comando e os negros escravos naturalmente adaptados ao trabalho,
neste sentido reproduz uma visão hierárquica com base na cultura. Para este autor as
diferenças eram equilibradas em relações afetuosas e intimas, sendo talvez por isso, uma das
referências mais utilizadas para se dizer que no Brasil não tem racismo.
Sua visão idílica se aproxima daquela que ainda é utilizada para retratar as relações
raciais no Brasil, em que a miscigenação e harmonia racial seriam prova de que não existem
discriminações raciais.
No entanto Fernandes (2007) e Hasenbalg (2005) apesar de suas divergências, apontam
para a desconstrução do mito da Democracia Racial ao evidenciar as discriminações e
desigualdades raciais existentes entre brancos e negros no Brasil; aqui no Brasil teríamos
historicamente construído relações que privilegiam materialmente e simbolicamente os
brancos e colocam as populações negras em condições subalternizadas.
Florestan (2007) destaca as situações de preterimento de negros no mercado de trabalho
como fruto das condições escravocratas, assim como a política do branqueamento beneficiou
imigrantes brancos europeus. Haviam propagandas de incentivo ao branqueamento em que o
branco foi erigido com a imagem do padrão de inteligência, de beleza, de civilização, e o
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negro pelo contrário, identificado por estereótipos pejorativos, aliando desigualdades raciais
materiais àquelas simbólicas.
Hasenbalg (2005) inova ao trazer dados quantitativos que expõem a materialidade das
desigualdades raciais pois negros e brancos ocupam desigualmente posições na estrutura
social, além de possuir possibilidades desiguais de mobilidade social, ou seja, os negros
ocupam menos posições de destaque na educação, moradia, trabalho, e por consequência tais
posições dificultam suas chances de mobilidade social, e mesmo quando ocorre mobilidade,
mesmo quando negros ascendem socialmente, culturalmente, politicamente, ocupando cargos
de liderança por exemplo, continuam a sofrer barreiras e tratamentos discriminatórios. O que
Hasenbalg denominou ciclo cumulativo de desigualdades.
Neste sentido Hasenbalg, citado por Pereira (2013) esclarece a necessidade de perceber
que a ideia de raça biológica não pode ser reforçada, mas a ideia de raça como fenômeno
social sim, pois o imaginário decorrente de uma ideia hierarquizada de raça vai produzir
relações e realidades sociais que perpetuam desigualdades com base na diferenciação racial.
Esta ideia será compartilhada e construída em diálogo com o Movimento Negro que também
vai buscar na negritude uma ideia de raça em comum para se referir aos negros na diáspora,
de mesma ancestralidade e com vistas a superar o mesmo problema.

2.1 Identidade (s)

Os privilégios materiais e simbólicos que os brancos recebem em nossa sociedade pode
ser entendido pelo conceito de branquitude trabalhado por Schucman (2014), termo complexo
pois é atravessado por categorias como cultura, etnia, cor e raça, por isso a branquitude,
enquanto lugar de privilégio, se desloca dependendo do contexto, do local, dos interesses e
das relações raciais.
Este conceito nos permite entender os privilégios dos brancos a partir das relações
raciais numa perspectiva que transcende questões biológicas, situando o problema como
construção sócio histórica de um ideal, de um padrão de comportamento e de ser humano que
nos remonta a época das grandes navegações em que os europeus entraram em contato com
diferentes povos durante a colonização e escravização.
A branquitude é entendida como um conjunto de crenças, estratégias e práticas de
manutenção do branco como modelo e do negro (considerando a especificidade de nosso
recorte temático, o racismo contra negros) como fora da norma.
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Numa sociedade racialmente hierarquizada como a brasileira a branquitude significa
lugar marcado positivamente, ela carrega significados como beleza, padrão, inteligência,
progresso etc., sendo o branco um ideal, em contrapartida o negro carrega os aspectos
negativos, o que nos leva de volta as produções e teorias racistas e de embranquecimento
produzidas no Brasil, mas em geral silenciadas por discursos harmonizantes.
Esta concepção crítica das relações étnico-raciais nos permitem rever o papel das
escolas enquanto espaço de reprodução de discursos sócio historicamente construídos,
privilegiando a branquitude como lugar de destaque e modelo a ser seguido, através da
centralidade da transmissão de conhecimentos sobre a Europa e sua versão de conhecimento,
por meio de evidenciação de protagonistas brancos como heróis e negros e indígenas como
seres passivos e escravizáveis por sua incompetência inata.
A escola num viés conservador ainda veicula modelos eurocêntricos e colonialistas
assentados na branquitude, enquanto modelo de humanidade; numa perspectiva crítica a
proposta de Educação para as relações Étnico-Raciais trazida no bojo das leis 10.639/2003 e
11.648/2008 propõem a desconstrução desse modelo centralizado e de verdades e saberes
únicos.
As referidas leis, ao trazer esta possibilidade se aproximam, ao nosso ver, daqueles
ideais discutidos pela negritude, enquanto movimento de valorização de povos africanos e
negros na diáspora, não como uma identidade racial atribuída apenas a negros e como criação
de hierarquias raciais, pelo contrário, a concepção de negritude nos ajuda a pensar uma
identidade não essencializada e com potencial de pluralidade ao se colocar como uma das
tantas formas de identidades possíveis, nem acima nem abaixo de nenhuma outra.
Ao falar de branquitude e negritude enquanto identidades, o fazemos a partir das
colocações de Cuche (1999), com fenômeno relacional, construído na relação com o outro
(indivíduo ou grupo), como estes realizam trocas, que categorias usam para afirmar, manter e
distribuir valores e novas posições numa (re)construção contínua. Há ainda que se verificar
que a (re)construção dessas identidades pode ser realizada pelo grupo ou por aqueles que os
olham de fora; neste segundo exemplo vemos como a branquitude historicamente se construiu
como forma de se auto definir como norma/padrão, enquanto definiu o negro como sem valor
e fora da referência.
Podemos ainda pensar identidade a partir de Hall (2013), que reforça o conceito como
algo não fixo, como discurso de poder utilizado para organizar estruturas sociais, em relação
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com outros grupos também percebidos discursivamente, grupos marcados por características
raciais, culturais, étnicas, religiosas, sociais e por isso tão complexos em suas relações.
Retomamos o conceito de negritude a partir de Depreste (1980), para situar quando o
termo negritude aparece pela primeira vez, no poema de Aimé Césaire, o qual foi um dos
proponentes do movimento que defendia a definição e afirmação da cultura africana e negra
no mundo como combate ao eurocentrismo, à arrogância e violência do ocidente ao explorar e
escravizar física, cultural, econômica, social e psicologicamente populações negras em
diversas regiões da África e nas américas.
A negritude pode ser então um discurso contra hegemônico por questionar a
branquitude do centro de elaboração de normas e verdades, bem como lugar de produção de
desigualdades raciais. A negritude traz a história e valorização da cultura africana como
discurso identitário plural, conforme também apontam as leis para a educação das relações
étnico-raciais na educação pública no Brasil.

3 Metodologia

O artigo foi elaborado com base na pesquisa bibliográfica como forma de nos aproximar
do tema, seus marcos teóricos e conceituais, além de trazer diferentes abordagens das relações
étnico-raciais no Brasil, as quais não são consensuais, para destacar os pressupostos dos quais
partimos e possibilitar ao leitor compreender se posicionar, caso deseje.
A pesquisa se deu como levantamento prévio das referências que ajudem a construir
nosso objeto de pesquisa no curso de Pós Graduação/ Mestrado em Educação na Universidade
Federal de Mato Grosso – UFMT, a fim de definir com maior detalhamento nosso problema e
condições de pesquisa.
Destacamos ainda que além das pesquisa bibliográfica tivemos como base para
elaboração do artigo as reflexões e diálogos com pesquisadores que participam do Ciclo de
Estudos em Relações Étnico-Raciais oferecido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre
Relações Raciais e Educação – NEPRE, coordenado pelo Professor Doutor Sérgio Pereira dos
Santos, pois consideramos o estudo compartilhado uma das formas de organização e
sistematização das fontes e discussões, bem como marcam a maneira como muitas vezes uma
produção crítica sobre as relações raciais foi produzida, enquanto demanda e mobilização
social.
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4 Considerações Finais

As escolas públicas de todo o Brasil possuem uma diretriz para a educação básica
pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004), esta lei traz reflexões e
caminhos para práticas escolares de combate ao racismo e a promoção da igualdade racial, no
sentido de desenvolver também uma identidade social e pessoal positiva para pessoas negras,
em especial, mas que abrange e respeita as diferenças como um todo.
Esta preocupação se aproxima do que entendemos por negritude, enquanto movimento
de auto-afirmação identitária de populações negras, enquanto uma das cosmovisões e
epistemologias possíveis no legado da humanidade, sem excluir as contribuições de outros
povos.
A elaboração desta lei é resultado de uma mobilização do Movimento Negro e de uma
revisão não apenas de marcos históricos, mas da própria visão e viés com que a história, a
ciência, as políticas públicas foram desenvolvidas no Brasil, de uma forma que o racismo seja
ainda hoje um problema, com raízes estruturais, as quais só podem ser (des)construídas se
primeiro, se assumir a existência de tal problema.
Tentamos com a pesquisa destacar os paradigmas interpretativos das relações raciais no
Brasil para evidenciar a operacionalização do racismo, material e simbolicamente, erigido
com base na inferiorizaçao da população descendente de africanos, negros e negras que são a
maioria da população, mas que não estão igualmente distribuídos nas posições sociais se
compararmos com a população branca.
Sendo a população branca historicamente privilegiada em termos econômicos, por meio
do incentivo da imigração europeia e pelas sucessivas políticas em seu favor, como na
concessão de terras, ocupação de cargos de lideranças e pela reprodução de uma imagem
positiva na educação pública, para retomar algumas situações já abordadas no texto. Isso
ocorreu de modo que nas relações étnico-raciais no Brasil, a branquitude entendida coo lugar
social de privilégio, foi ao mesmo tempo um processo de idealização das pessoas brancas e
das negras, com consequências para ambos grupo até hoje.
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As consequências não são apenas de caráter material, como mostrou Hasenbalg na
materialidade das desigualdades raciais, mas apontam para uma subjetividade deturpada que
afeta crianças na sua fase escolar, por exemplo, com referências e padrões de conhecimento,
de beleza, de atitudes entre outras, que vão impactar suas formas de se ver, se entenderem
enquanto pessoas e por conseguinte podem moldar suas atitudes e ações sociais. O que pode
estar relacionado a situações como rendimento, evasão escolar, com a reprodução de
violências simbólicas, ocupações profissionais de baixo rendimento e até adoecimento mental.
Ao pesquisar como as identidades se formam no processo de escolarização podemos
perceber e identificar como as formas de reprodução de privilégios se dão, bem como as
possíveis formas de enfrentamento. Consideramos a proposta da negritude, discutida como
(des)colonização de mentalidades e subjetividades sobre a população africana e seus
descendentes na diáspora, como uma das necessárias ações a serem desenvolvidas no interior
das escolas, as quais trarão uma perspectiva de pluralidade, que por sua vez atende ao respeito
às pessoas negras e população em geral.
Assim, entender como funcionam os processos de construção de identidades raciais no
interior da escola, enquanto processo subjetivo, é olhar com a atenção para as dinâmicas que
trazem referências, transmissões, práticas, diálogos entre identidade negra e branca, suas
estratégias de (des)construção e (des)localização.
Tal ação passa por reconhecer a existência de desigualdades raciais e repensar os
paradigmas interpretativos das relações raciais no Brasil, reconhecendo a participação das
pessoas negras como pensantes, atuantes no processo de construção do país de da sua
pluralidade cultural, bem como a existência de privilégios localizados na branquitude que
precisam ser desnaturalizados.
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Resumo:
O texto é de natureza bibliográfica em uma revisão de literatura, todavia ela está vinculada a dois momentos
distintos de pesquisa. A que resultou no Mestrado em Educação concluída em 2015 e a do Doutorado também
em Educação em andamento para a qualificação. Esse tipo de revisão, dispensa a avaliação pelo Comitê de Ética
em Pesquisa, mas ao estar vinculada às ações no desenvolvimento de pesquisas com a ida a campo, têm
jurisdições amparadas nas distintas aprovações à época dos projetos de pesquisas, principalmente pela opção de
trazer dados de campo para esse diálogo. A busca das produções se deram por meios de descritores, relações
raciais, raça e racismo, agrupados um por vez ao descritor enfermagem na Bases de Dados da CAPES e da
Biblioteca Virtual de Saúde. Do volume total de 1.450 produções, voltou-se atenção as que versão sobre a
história da enfermagem, em um total de 11, prontamente as que tem dado a atenção aos fatos do passado em que
as dinâmicas das relações raciais, raça e racismo à época foram usados como instrumento à organização da
profissionalização da enfermagem e explicitam o processo diferenciado de privilégios de acesso as mulheres
brancas nas primeiras Escola de Enfermagem no Brasil, diametricamente oposto, excluindo mulheres negras. E
no que se refere a historiografia, o silenciamento de negros e negras que atuavam na enfermagem antes da
profissionalização, na contramão, a construção da identidade profissional vinculada a imagens de mulheres
brancas.
Palavras-chave: Relações Raciais. Enfermagem. Raça e Racismo. Estudos e Pesquisas.

1 Introdução
Desde o início do Mestrado em Educação iniciado no ano de 2013, vinculado ao Núcleo
de Estudos e Pesquisas Sobre Relações Raciais e Educação (NEPRE), foi-me provocado e
reforçou-me o interesse a construção de um objeto de estudo que provocasse discussão em
uma interface com as dinâmicas das relações raciais e saúde, cuja a justificava se deliberou na
ciência do mapa de desigualdades raciais na sociedade brasileira e as iniquidades raciais em
saúde.
Na condição de enfermeiro, minha atenção voltou-se para a formação em saúde, no
sentido de compreender o ensinar a cuidar em enfermagem em um ponto de vista, se o
cuidado de enfermagem à pacientes negros ocorrem de forma equânime, em consideração que
a sociedade brasileira é estruturalmente racista e que há iniquidades raciais em saúde
evidenciado por inúmeras pesquisas, e a enfermagem enquanto categoria profissional não está
isento de comete-las e reproduzi-las em suas práticas próprias de assistenciais em saúde.
Nessa definição, baseado na realidade do racismo na sociedade brasileira, a
preocupação se voltou na ida campo no ano de 2014 na busca de dados empíricos à avaliação
do currículo de formação em enfermagem, na busca de compreender se Curso de Enfermagem
em Mato Grosso, criado em 1975 em uma Universidade de Ensino Público, justificado pelas
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péssimas condições de saúde da região, contempla na contemporaneidade o ensinar a cuidar,
considerando discutir como o racismo se estrutura na sociedade brasileira e seus impactos na
saúde da população negra, na busca de instrumentos educacionais e meios possíveis na
minimização de seus efeitos naquilo que compete a assistência própria da enfermagem
(MENDES, 2015).
Na procura de referências teóricos à fundamentação do objeto de investigação à análise
de discussão dos dados empíricos, surpreendeu-nos a ausência de estudos e pesquisas que
tratam de discussão sobre as dinâmicas das relações raciais e saúde, no caso em especifico,
relações raciais e enfermagem. Deparou-se com uma raridade de resultados de estudos e os
mesmos não estavam totalmente disponíveis ao acesso na íntegra, mesmo diante de um
movimento exaustivo de possibilidade de acessá-los.
Concluído o Mestrado em Educação em 2015, víamo-nos em um movimento ampliado
de inquietações sobre o tema abordado e também questionador da ausência de estudos e
pesquisas nessa área de conhecimento e porquê, apesar dessa condição de raridade, algumas
publicações tonara-se de difíceis acessos, sejam por vias de banco de base de dados online,
seja na qualidade de livros impressos e ou correspondentes, como capítulos de livros e
similares.
Ainda que este artigo não tenha como objetivo explícito responder o porquê de algumas
produções sobre o tema, resultado de pesquisa mestrado e/ou doutorado, principalmente, os
primeiros estudos que abordaram o assunto, apesar do difícil e longo processo de acessa-los,
permaneceu, a partir dos resultados que eles trazem do campo empírico, em um movimento à
uso de novos problemas de pesquisas, insuficientemente utilizados.
E ainda que não são todos nessa direção, uns nos foram difíceis de acesso e no
movimento de acesso a ele, que estava somente disponível o resumo, passou a ser
disponibilizado na integra no banco de dados online, após ser questionado da limitação do seu
acesso na íntegra.
Na continuidade do estudo e no retorno a pesquisa em 2017, no Doutorado em
Educação, vinculado ao mesmo Núcleo de Estudo e Pesquisa, na busca de um refinamento
dos temas abordados no Mestrado em Educação, voltou-se a atenção sistematizadamente ao
campo de conhecimento da historiografia da enfermagem e o processo de profissionalização
dessa categoria que tem um espaço amplo e importante, significativo de atuação na área da
saúde. Questionou- se o processo de longa duração desses dois campos de desenvolvimento
de conhecimento vinculado as ideias eugenistas, no processo de ocultação e esquecimento e

4514

exclusão às tentativas mantedoras da subalternização e do silenciamento de negros e negras na
enfermagem.
Ocorrências essas de amplitude diametralmente opostos a realidade, em uma
desconsideração que antes da profissionalização da enfermagem no Brasil, sistematizada a
nível e interesse nacional, iniciada entre o fins do século XIX e inícios do século XX, na
prática, homens e mulheres negras é quem tinham, em sua maioria, o domínio de saberes e
práticas de cura e exercia a enfermagem e nesse sentido e contexto ocupavam por meio dessa
autoridade os espaços de atuação, na qual no processo de profissionalização com as criação
das primeiras escolas de enfermagem no Brasil, respaldado pelo euforia do conhecimento
cientifico, limitado metodicamente o acesso a membros da população negra. A enfermagem
que era realizado na prática por negros e negras, passa a ser desempenhada pelo princípio da
racionabilidade por vias de privilégios cedidos pelo poder de estado as mulheres brancas ao
promoveram ingressos diferenciados aos espaços de profissionalização.
Munidos destas ocorrências à compreensão da realidade histórica da origem do racismo
na enfermagem, que passa pelo o silenciamento de negros e negras pela a historiografia da
enfermagem e a exclusão como tentativa mantedora da subalternização dos mesmos pelos
episódios de seleção distintas no acesso a profissionalização, colocou-nos em um movimento
de contestar a historiografia da enfermagem e filiar-se a outros estudos, ainda que são raros,
tratam das ocorrências do racismo na enfermagem e como se manifesta na definição da
história desta profissão.
Com base de dados empíricos na ida a campo, no desenvolvimento da pesquisa do
Doutorado em Educação, localiza-se fontes histórica que subsidia narrar a história de um
homem Negro, Enfermeiro Prático no século XX em Mato Grosso, de domínio de saberes e
práticas de cura no exercício de enfermagem, na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá,
realizando assistência de saúde por mais de meio século nesta instituição de saúde e para além
dela. Os dados de campo munidos de importantes informações tem subsidiado contrapor a
historiografia tradicional da enfermagem e sua vinculação de identidade profissional
vinculada à imagem de mulheres brancas.
Além disso, a tese de doutorado em andamento à qualificação, problematiza o processo
de profissionalização da enfermagem no século XX vinculado as ideias eugenistas, cuja uns
dos seus sintomas refletem no processo distinto, baseado na raça, no racismo em parte no
gênero, à ingresso nas primeiras escolas de enfermagem no Brasil.
Localizar o Negro, Enfermeiro Prático, Antonio Amaro Ferreira em Mato Grosso no
século XX, na condição de domínios de saberes e práticas de cura no exercício da
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enfermagem vinculado a uma instituição de saúde, realizando assistência em saúde para
além desse espaço, por mais de meio século, desde o ano de 1918, em um momento que a
organização da profissionalização da enfermagem a nível nacional, caminha no sentido de
destitui-lo dessa ocupação e de membros, indivíduos da população, a qual ele tem origem,
pelo processo de exclusão, mantedora para a sua subalternização na sociedade, abre-se um
debate complexo que coloca o racismo institucional, racismo sistêmico, o racismo estrutural
no centro da análise crítica reflexiva.
Nesse movimento de desenvolvimento à pesquisa, as dificuldades de acesso as raras
publicações sobre o tema das relações raciais e enfermagem voltaram a ser motivos de
questionamentos. Nesse sentindo, aliado aos mesmos procedimentos realizado em 2015 no
Mestrado em Educação, na busca de ampliar as fundamentações teóricas, que nos foram úteis
a construção do objeto de pesquisa no Doutorado e a discutir os dados de campo, colocamonos na tarefa de novos acessos a referências teóricos, na busca de uma exploração daqueles
que não se pode ter acesso na integra e também há outros com o objetivo de realizar uma
atualização do estado da arte sobre os temas em 2019.
No momento atual de estudo, fazemos esse investimento para além dos nossos
interesses de investigação, mas no sentido de criar um quadro de referência dos estudos e
pesquisas realizados que tratam sobre relações raciais e enfermagem com o objetivo de
facilitar o acesso a quem se interessa pelo assunto e ao mesmo tempo atualizar o estado da
arte, e sobre ele discorrer algumas considerações, como por exemplo, quais os tipos de
métodos de pesquisas utilizados e quais as principais áreas de conhecimento que se cruzam
nessa produções.
Essas perguntas nem todas serão respondidas e nem as que foram, se esgotam nesse
artigo. Para o este texto, reservou-se no objetivo de tratar somente daqueles que se relaciona
com história da enfermagem e fazem parte do estado da arte quando do uso dos descritores,
raça, racismo e relações raciais agrupados ao descritor enfermagem.

Método
A produção desse texto é de natureza bibliográfica e trata-se de uma revisão de
literatura, todavia ela está vinculando a dois momentos distintos de desenvolvimento de
pesquisa. A que resultou no Mestrado em Educação concluída em 2015 e a do Doutorado
nessa mesma área de conhecimento que se encontra em andamento para a qualificação no
final do ano de 2019.
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Para Ferreira (2002, p. 258) os tipos de pesquisas denominado estado da arte são
―definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear
e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento (...)‖.
Sendo assim, corresponde o interesse de uma parte deste texto que é o mapeamento das
produções que tratam sobre relações raciais e enfermagem, no sentindo de torna-lo mais
acessível, pontuando algumas discussões necessárias, reservada nesse momento a história da
enfermagem em que raça e racismo foram identificados nas produções analisadas que
compõem o estado da arte.
Por se tratar de uma revisão de literatura geralmente esse tipo de produção é dispensa a
primeira vista, a

avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), todavia por esta

vinculada à ações no desenvolvimento de pesquisas, tanto a aprovação da investigação
desenvolvida no Mestrado em Educação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

do

Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM) em março de 2014, sob parecer de nº 555.550,
quanto o Parecer de nº 2.697.537 datado de 07 de Junho do ano de 2018 de emissão favorável,
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humanidades (CEPH) da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT) para o desenvolvimento da pesquisa no Doutorado em Educação,
tornam-se jurisdições aplicáveis à elaboração deste texto em atendimento as exigências e
concordância com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e da Resolução nº 510 de
07 de abril de 2016. As duas resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que tratam das
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.
Para o acesso as produções que compõem o estado da arte com o tema relações raciais e
enfermagem em uma revisão de literatura, os passos as buscas das produções fugiram ao
padronizado corriqueiro, sem, contudo, descumprir seus princípios básicos. O tema relações
raciais e enfermagem no universo de produção acadêmica é muito recente e restrito, nesse
caso o recorte temporal, na busca das produções especificando um recorte especifico foi
dispensando.
Como sinalizado acima, a primeira revisão de literatura ocorreu em 2013 no mês junho,
os levantamentos das produções científicas sucederam na base de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Virtual de Saúde, à
época, usando quatro estratégias de busca, cujos descritores utilizados foram: relações Raciais
e saúde; relações Raciais, saúde e enfermagem; equipe de cuidados de saúde, grupos étnicos;
e equipe de cuidados de saúde e racismo. Na época os critérios de inclusão e exclusão dos
textos se resumiu na escolha das produções no idioma em português, os que não atendiam
esse critério foram excluídos (MENDES e COSTA, 2013).
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A opção em 2019 pelo os descritores relações raciais (1º descritor); raça (2º descritor) e
racismo (3º descritor), todos agrupados em cada busca, ao descritor enfermagem, levou-nos
ao acesso de um volume total de 1.249 (mil e duzentos e quarenta e nove) produções na base
de dados CAPES e pela Biblioteca Virtual de Saúde somaram-se 201 (duzentos e um)
produções, cuja a soma total em um volume de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta
produções).
No 1º descritor, na Base de dados da CAPES, somou-se um volume de 126 (cento e
vinte e seis) produções, seguido do 2ª descritor com 972 (novecentos e setenta e duas) e 3º
descritor somou-se de 151 (centro e cinquenta e uma) produções.
As produções que refere especificamente em relação a história da enfermagem, não foi
diferente da Biblioteca Virtual de saúde, se somaram em um quantitativo de 11 (onze)
produções e destas somente uma não apareceu na busca na Biblioteca Virtual de saúde e as
outras se repetiram. Ou seja, a CAPES é uma plataforma de Base de dados que agrupa a
maioria das produções cientifica no país, importante ambiente à reconhecimento do estado da
arte de campos de conhecimento cientifico.
Apesar do resultado na Base de Dados da Biblioteca de Virtual de Saúde, corresponder
aos achados na Base da CAPES, importante descrever como se chegou a eles. No uso do 1º
descritor correspondeu somente a 3 (três) produções, já do 2º descritor teve-se acesso a 176
(centro e setenta e seis) ocorrências, e no 3º descritor, um volume de 22 (vinte e duas)
produções.
Somadas correspondeu em um total de 201 (duzentos e uma), como já indicada acima.
Desse volume total, as produções que versão sobre a história da enfermagem somaram em 14
(quatorze) produções, sendo que, 3 (três) delas se repetiam e ao final se reduziram a 11 (onze)
válidas, acolhidas a interpretação e análise à proposta dos objetivos do artigo.

Resultados e Discussão
Das produções de ocorrências do passado da história da enfermagem em que raça,
racismo e relações raciais foram considerados, há uma interpretação e análise histórica,
destacam-se diversos fatos conexos, na qual identifica um processo sistematizado de longa
duração da eliminação de negros e negras na enfermagem.
Sena (1999) e Campos (2012) trataram da segregação racial e de gênero pelo acesso
diferenciado à formação em enfermagem nas primeiras escolas de enfermagem no Brasil.
Estudos de Ferreira et al (1999) apesar de também abordarem essas ocorrências na história da
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enfermagem, o texto não está disponível na integra, tendo acesso somente ao resumo e ao
título da produção.
Moreira (1999) por sua vez, também discutir essa questão, mas centraliza a atenção a
uma outra ocorrência na história da enfermagem. A construção da identidade profissional, em
que raça, classe e gênero foram utilizados ao interesse da nação em parceria com a Fundação
Rockefeller.
Campos (2012) ao mesmo tempo que faz críticas a construção da identidade
profissional única da enfermagem, levanta discussões de representantes Afrodescentes na
enfermagem.
Sobre esse fato, Soares (2007), Campo (2015) e Barbosa et al (2018) trazem
contribuições significativas. Enquanto que Barbosa et al (2018) apresentam a história da
cultura do cuidado Afrobrasileiro, como legado a enfermagem, Campos (2015) guiado pela
mesma perspectiva da cultura do cuidado, visa as possibilidades de identificação de práticas
de cuidar e curar realizadas por homens e mulheres negros no Brasil. Soares (2007) por sua
vez, problematiza, que o processo de profissionalização da enfermagem, realizado pela a
primeira Escola de Enfermagem cooptou saberes e práticas de homens e mulheres negras
africanos.
Soares (2007) pondera que os saberes e práticas de cura eram de domínio dos afrobrasileiros realizados nas vias públicas da cidade do Rio de Janeiro e por meio do poder do
médico institucionalizado criou mecanismos e estratégias, principalmente a partir do século
XIX para cooptar esses serviços e controlá-los.
Garcia (1993) por sua vez discute a vinculação do movimento eugenistas às políticas e
práticas de saúde desenvolvidas no Brasil. Para ela nas primeiras décadas do século XX, as
enfermeiras tinham concepções acerca do eugenismo e do seu papel social no
"aperfeiçoamento da raça". A autora enfatiza que havia uma estreita vinculação das
enfermeiras com os intelectuais do movimento eugênico no Brasil.
Sobre a eugenia, Campos (2012) afirma que, ao ser considerara, ela serviu de base a
orientação profissional, e isso impactou forjando a identidade profissional centrada na
imagem da mulher branca.
Estes estudos revelam que o passado da enfermagem brasileira tem dívida histórica com
a população negra. É necessários novos estudos e pesquisas nessas perspectivas de análise
interpretativa, na busca de novos conhecimentos do passado no sentido de projetar o futuro e
enfermagem rever suas estruturas no sentido de não dar continuidade as ações de sua origem
profissional.
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Considerações Finais
As estratégias de busca a composição do estado da arte sobre o tema relação raciais e
saúde, voltado a atenção as que versão sobre a história da enfermagem, levantou um cenário
do passado da enfermagem que tem necessidade de maiores investimentos de estudos e
pesquisas. Apesar de alguns instrumentos legais caminhar nessa direção, ainda são raros
estudos e pesquisas que tem se preocupado com essas temáticas.
O levantamento do estado da arte à desenvolvimento de estudo de pesquisas são
necessários a qualquer tipo de pesquisa. Esse que apresentamos nos textos trata-se apenas de
um recorte especifico do levantamento. No caso da pesquisa do doutorado em educação, em
processo de qualificação, foi ainda ampliando um estado da arte que buscou contemplar a
história dos saberes e práticas de cura na compreensão que nesses estudos contém
informações valiosa, pois concentra-se em um período de ocorrências em que estas atividades
eram realizadas, em sua maioria por negros e negras, sem, contudo, serem reconhecidos
historicamente.
Um outro recorte de estado da arte também deve ser elaborado no sentido de mapear
os estudos que versão sobre a enfermagem e eugenia. Ainda que se tem notícias de alguns
isolados, há uma necessidade de sistematizar essa busca visando novas abordagens de estudos
e pesquisas, e também construir novos objetos de estudo a partir do que já se tem produzido.
Entender um universo de pesquisa em relação a temas complexos é uma tarefa árdua,
principalmente contrapor a histórias repetidas e cristalizadas no imaginário social. Requer um
trabalho minucioso, creio que o uso do estado da arte nesse sentido é um instrumento de
auxilio valioso.
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Resumo:
Este trabalho apresenta pistas epistemológicas de uma pesquisa de doutorado em andamento no Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Busco compreender as singularidades e
as peculiaridades dessa categoria social, juventudes quilombolas, que vivem continuamente, na fronteira entre as
condições de vida impostas por um projeto perverso de inclusão social e a perspectiva de desenvolvimento via
educação escolar. Sob essa ótica, acreditamos que para eles realizarem projetos de desenvolvimentos, este passa,
necessariamente, pela via da educação escolar. E, neste caso, cabe observar que os mesmos experienciam em seu
cotidiano vivências que constituem as culturas juvenis, imbuídas de diferentes princípios educativos, inclusive
no trabalho. Para tanto, tomando os (as) jovens da Comunidade Negra Rural Quilombo Morrinho, localizada no
município de Poconé/MT como sujeitos sociais (PAIS, 1990), buscaremos responder às seguintes perguntas de
pesquisa: Quais são os modos de vida desses jovens quilombolas? Como se tecem as culturas juvenis em suas
comunidades negras quilombolas? O estudo se vale de um viés sociológico de Educação e da Juventude,
ancorando-se na perspectiva da Sociologia da Vida Cotidiana (PAIS, 2003). Compreendemos que neste caso,
dado a relevância da pesquisa social, optamos por uma abordagem qualitativa, na qual cumpriremos as seguintes
etapas: a) análises bibliográficas e documentais; b) trabalho de campo por meio da coleta de dados utilizando
instrumentos como recursos audiovisuais, a fotografia, entrevistas e a observação participante que irá articular as
perguntas ao meu objetivo central e ao grupo social que me proponho a pesquisar, juventudes quilombolas de
Mato Grosso. Palavras-chave: Juventudes quilombolas. Modos de vida. Cotidiano. Educação.

1 Introdução

Este trabalho apresenta reflexões metodológicas da caminhada de pesquisa desta
estudante de doutorado. O crescente número de produções científicas acerca das trajetórias de
vida de jovens brasileiros foi, segundo a Secretaria Nacional da Juventude, impulsionado após
o reconhecimento do termo ―jovem‖ na Constituição da República Federativa do Brasil.
Compreender as singularidades e peculiaridades dessa categoria social, somando-se a
marcadores como raça, é fundamental para entender a juventude brasileira que, em universo
de 50 milhões de jovens (Brasil, 2013), 64,9% corresponde a jovens negros (SILVA e
BOTELHO, 2016). Os índices sociais referentes ao acesso de estudantes negros e/ou
quilombolas (18-29 anos) ao Ensino Superior revelam sub-representações. Sendo assim, vale
ressaltar que essa proposta de estudo acompanhando as tendências citadas buscam
compreender as singularidades e as peculiaridades dessa categoria social que somada ao
marcador de raça corresponde a 64,9% universo de 50 milhões de jovens brasileiros (Brasil,
2013), ou seja jovens negros (SILVA e BOTELHO, 2016).
Outros índices referentes ao acesso de estudantes negros e/ou quilombolas (18-29
anos) ao Ensino Superior revela sub-representações desse segmento populacional jovem,
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negro e quilombola. De outro lado, a constituição hegemônica de projetos de vida relaciona
que o desenvolvimento social do jovem se dá por meio da educação escolar. Deste modo,
negros (as) e quilombolas vivem, continuamente, na fronteira entre as condições de vida
impostas por um projeto perverso de inclusão social e a perspectiva de desenvolvimento via
educação escolar. Sob essa ótica, acreditamos que para eles realizarem projetos de
desenvolvimentos, este passa necessariamente, pela via da educação escolar. E, neste caso,
cabe observar que os mesmos experienciam em seu cotidiano vivências que constituem as
culturas juvenis, imbuídas de diferentes princípios educativos, inclusive no trabalho.
Experiências educativas que se estendem para além do olhar estático sobre as juventudes, mas
integrados aos modos de vida quilombola, nas diferentes formas vivenciadas pelos (as) jovens
da Comunidade Negra Rural Quilombo Morrinho, localizado no município de Poconé/MT.
Diante deste panorama, optamos pela construção de registros, análises e inventário
dos tempos cotidianos desses jovens. Compreendemos que neste caso, dado a relevância da
pesquisa social, optamos por uma abordagem qualitativa, na qual cumpriremos as seguintes
etapas: a) análises bibliográficas e documentais; b) trabalho de campo por meio da coleta de
dados utilizando instrumentos como recursos audiovisuais, a fotografia, entrevistas e a
observação participante que irá articular as perguntas ao meu objetivo central e ao grupo
social que me proponho a pesquisar, juventudes quilombolas de Mato Grosso.
Por suas características analíticas e experimentais, traçaremos mapas de trânsitos que
podem compor as biografias dessas pessoas no que diz respeito aos trânsitos pelas culturas
juvenis, incluindo afeto, família, educação, trabalhos, religiosidades e escola, entre outros.
Para tanto, tomando os (as) jovens como sujeitos sociais (PAIS, 1990), buscaremos responder
à seguinte pergunta de pesquisa: Considerando o sistema e os atores sociais; a história e o
processo de tessituras e redes cotidianas que envolvem as transformações sociais; o objetivo e
o subjetivo na percepção do real, como se constitui os modos de vida de jovens em uma
comunidade negra rural quilombola em Mato Grosso? Esta pesquisa ancora-se na perspectiva
da Sociologia da Vida Cotidiana (PAIS, 2003). Para esse autor, o cotidiano não é uma parcela
isolável do social e a define como uma rota de conhecimento. Ele a define como uma rota de
conhecimento que se diferencia das outras sociologias não pelas realidades que privilegia,
nem pelo que se diz, mas pelo próprio dizer. Sua alma é então a maneira como interroga os
fatos, ditos cotidianos, e os revela.
Portanto, é de nosso interesse refletir sobre as tessituras elaboradas através das
juventudes quilombolas por meio de tramas do cotidiano, de simbolismos possíveis de se
observar por meio da construção de um olhar sobre o que não é dito, mas implícito nas
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relações entre os indivíduos dessas comunidades numa perspectiva de estudos
descolonizadores. Uma proposta que inclui, necessariamente, uma aposta metodológica que
dialoga e cria através do pensamento decolonial, propondo que, para se dialogar com jovens,
especialmente no campo da Educação, é preciso antes, conhecer e reconhecer a construção de
um conhecimento outro, considerando, portanto, diferentes e diversos tipos de conhecimento,
não apenas daqueles validados por uma ciência etnocêntrica.

2 Trajetória rumo ao objeto
O interesse pelas temáticas juventude e questões raciais surge de incômodos manifestos
no período de minha juventude. O modo como ―fabriquei‖ minha vida a partir de situações
juvenis em um cenário de invisibilidades, especialmente, no que diz respeito à um quadro
estrutural de educação e trabalho e minhas trajetórias escolares e não escolares, também de
ócios em torno do enfrentamento do racismo que me incomodaram como professora e a partir
de experiências com gestão e elaboração de projetos para Promoção da Igualdade Racial
voltados às juventudes no norte e médio norte de Mato Grosso. Aproximo-me da temática
quilombola durante a participação como colaboradora do curso de ―Formação de Professores
das Comunidades Remanescentes de Quilombo‖, ofertado pelo NEPRE, núcleo da qual é
integrante. Em 7 de agosto de 2014, foi desenvolvida com os professores (as) aula de campo
exploratória na Comunidade Negra Rural Quilombo Morrinho que fica em Poconé/MT.
Na ocasião, enquanto responsável pela realização de registros através de filmagens e
fotografias, observei a presença de jovens em todos os espaços da comunidade, bem como as
narrativas de adultos que se preocupavam com a vida escolar destes que viviam entre a
esperança e os percalços, sendo este último marcado por greves e distanciamentos entre
escola e comunidade- postura omissa da gestão municipal e estadual-, transportes e estradas
de péssima qualidade, entre outros.
Entre 2014 e 2016, durante o estudo de mestrado em Educação eu me debruçamos sobre
uma discussão acerca da juventude negra quilombola do estado de Mato Grosso e as políticas
públicas para essa população, procuramos compreender como se constituíram os processos
que possibilitaram a construção desta rede significativa de relações socioculturais, políticas e
econômicas quilombolas, também procurei identificar e expor como Mato Grosso entra neste
cenário. A pesquisa fora realizada na Comunidade Negra Rural Quilombo Morrinho
(Poconé/MT). A nosso ver, as declarações desta trajetória são pertinentes para
compreendamos o lugar e quem fala nas pesquisas que, imbuídos de um processo ético e
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composto pelo devido rigor metodológico, propicia identificar e interpretar as dimensões que
entram em jogo nas pesquisas sobre relações raciais e educação.
A caminhada pela aprovação do Programa de Inclusão de Estudantes Quilombolas
(PROINQ) na UFMT entre 2013 e 2016 revelou como estamos longe da reparação das
discriminações raciais e imersos em inverdades e dilemas biológicos sobre o outro que estão
enraizados em forma de racismo estrutural em todas as esferas da sociedade. Para além disso,
a pesquisa e a experiência como pesquisadora, coordenadora do movimento social negro
Coletivo Negro Universitário UFMT e integrante do Conselho de Políticas de Ação
Afirmativa da UFMT trouxe à tona as condições juvenis de um segmento populacional negro
que sempre procurou meios de ultrapassar as barreiras e dificuldades que impossibilitaram de
exercer sua cidadania plenamente.
Tais experiências me incomodam, no âmbito da academia, a partir de questões e temas a
respeito dos currículos e das universidades que são colonizadas. Minhas vivências como
pesquisadora, preta, militante caminham no sentido de participar do movimento de
descolonização da academia, pensando, especificamente, a formação de profissionais, sejam
ou não das licenciaturas. De onde parto e enquanto integrante do NEPRE/UFMT, vejo que é
possível essa caminhada, pois sou acolhida e me vejo sendo estimulada a fazer, a partir do
meu incômodo com a colonização epistêmica.
Desse ponto de vista, realizar experiências teórico-metodológicas constitui como uma
(des)construção e reelaboração artesanal da minha identidade e prática constante de
valorização das pluralidades e conhecimentos da população negra. E ao tratar dessa trajetória
rumo ao meu objeto, recordo-me de uma discussão facilitada durante um dos momentos do
grupo de estudos em torno das teorias sociais e nosso papel - grupos de menor representação
política - na produção científica a partir do texto de Connell (2012) que diz:
Na produção contemporânea de conhecimento, tal como vista em universidades, o
processo de trabalho intelectual como um todo envolve a coleta de dados, o processamento
teórico desses dados e a disseminação e aplicação dos resultados. Isso tudo pode ser feito por
apenas uma pessoa, e uma forma "artesanal" de organizar o processo de trabalho realmente
existe nas disciplinas universitárias (Tancred-Sheriff, 1985). Mas, na maioria dos campos de
saber, há uma força de trabalho maior e mais complexa, e uma detalhada divisão social de
trabalho relacionada à produção de conhecimento. Há tarefas organizativas e gerenciais nessa
divisão do trabalho, as quais são realizadas (no nível estratégico) pela teoria (CONNEL,2012,
p. 09).
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O estudo de mestrado e minha inserção nesse grupo de pesquisa compõe sucessivas
buscas de decolonizar a educação formal. Tais tentativas já estão presentes na história dos
movimentos sociais brasileiros há um bom tempo e que reivindicam e conquistam formas
distintas de educação que correspondem às suas especificidades.
A construção e o diálogo decolonial faz parte das experiências da população negra no
Brasil. Considerando a luta histórica dos movimentos quilombolas (Leite (2000), Lara (1996),
Gomes e Reis (1996), Fiabani (2008 e 2012) e Domingos e Gomes (2013), Volpato (1996),
Brazil (2009), Silva (2014), Silva (2001) ), verificamos que esses carregam consigo a
resistência contra a subalternização e que irá se refletir no campo da educação no que diz
respeito à produção de diversos conhecimentos e à afirmação de um legado histórico-cultural
para a sociedade. As Diretrizes Curriculares para Educação Escolar Quilombola apontam para
o reconhecimento das experiências na formação dos sujeitos remanescentes de quilombos,
portanto, torna-se relevante, também, que a Educação entenda esse aspecto para a formação
daqueles que se identificam e se reconhecem como jovens quilombolas.
No âmbito da academia, me vejo como agente de um movimento que procura pensar
epistemologias que incluem e revelam pluralidades. Ou seja, participo do desafio de pensar
sobre a descolonização do conhecimento, o que parece ser o mesmo de poder falar sobre
jovens quilombolas, produtores de conhecimentos e que, raramente, se procura descobrir suas
socializações e construções, perspectivas e condições, seus quadros de vida, seus traços, seus
modos de vida. O nosso objetivo é que tais esforços se reflitam no campo educacional, a fim
de que práticas educativas quilombolas decolonial possam desconstruir aquilo que vemos
etnocentrismo, a verticalidade reafirmando uma determinada cultura, mas que considere os
processos de vivências desse segmento juvenil que constitui a sociedade brasileira.
Na condição de colonizados, a anulação e desqualificação do conhecimento dos povos
subjugados, segundo Carneiro (2005), não é o único prejuízo de uma escolha epistemológica
etnocentrada. Para a autora:

[...] um processo persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao
acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização
intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador
e produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela
carência material e/ou pelo comprometimento da auto-estima pelos processos de
discriminação correntes no processo educativo. (CARNEIRO, 2005, p. 97)
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Tal desqualificação se dá individual e coletivamente em torno de como se aprende e da
própria capacidade produção de conhecimento das pessoas negras. A homogeneidade de
jovens negros e ausência de implementação das políticas públicas para esse segmento, é
resultante de um processo epistemicida. O sequestro de seus conhecimentos ou a não
legitimação dos mesmos, os destituem de razão. Carneiro (2005) alega que:
O epistemicídio e, para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos
povos subjugados, um processo persistente de produção da indigência cultural: pela
negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela produção da
interiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro
como portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade
cognitiva pela carência material e/ ou pelo comprometimento da autoestima pelos
processos de discriminação correntes no processo educativo (CARNEIRO, 2005, p.
97).

Entendo que tanto as escolas como as universidades apresentam-se como locais
estratégicos para que se crie articulações com os movimentos sociais, com a sociedade civil,
com as juventudes, a fim de descolonizar para valorizar e conhecer pensadores (as) negros
(as) dentro e fora desse espaço acadêmico. Isso vai se dar, por exemplo, através de ações
pedagógicas nas universidades brasileiras que, com o ingresso, em maior número, de pessoas
negras e indígenas nesses espaços, é visível e desafiadora, mas, também, potente arma de
transformação das desigualdades raciais, o dever de que estejamos contemplados (as) através
de um currículo que conheça nossas realidades distintas e nos reconheça, ofertando
abordagens inclusivas e que estejam conectadas às vivências plurais dos (as) estudantes.
Em um dos capítulos dessa tese será feita a contextualização teórica dos temas e
conceitos aqui implicados. Neste que trata da metodologia, evidencia-se dilemas conceituais
meus, pois, enquanto pesquisadora, diante de diversas alternativas teórico-reflexivas, realizo
as escolhas dos conceitos aqui implicados. A tematização do cotidiano exige a busca por
definições que fujam ao conceito amplamente utilizado pelo senso comum. Minhas escolhas
partem de pontos de observação do cotidiano para olhar jovens quilombolas e como inventam,
experienciam e constroem os modos de vida identificados. Está aqui implicado escolhas e
metodológicas que me de possibilidades de conhecer e compreender os processos de
vivências, ou seja, as ferramentas e os modos de aprender e produzir, encontrados nessas
manifestações culturais e cotidianas afrodiaspóricas. O que chamamos de redes cotidianas e
modos de vida, envolve motivações, emoções, projetos de vida, trabalho, processos de
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identificações culturais, usos de seus tempos e revelará o trânsito de uma cultura juvenil que
ocorre naquela comunidade quilombola, formado por esses processos educativos que
transitam por escola, família, amizades, religiosidades, esportes, entre outros.
Assim, considerando as dimensões necessárias para interpretação dos modos de vida,
esta pesquisa procurará descrever e compreender a constituição dos modos de vida de jovens
quilombolas de Mato Grosso a partir de questões/temas que se colocam pertinentes às redes
cotidianas.

3 Considerações finais

Ao longo deste artigo apresentamos uma breve visualização da constituição do meu
objeto de pesquisa, cuja tessitura é fundamental na tese, uma tessitura epistêmica.
O diálogo entre o projeto decolonial e os sujeitos jovens quilombolas propõe o combate
a subalternização epistêmica que se dá na medida em que descortina como se dá a
compreensão dessas apropriações e vivências das juventudes quilombolas na condição da
colonialidade e legitima as suas produções materiais e imateriais.
Meu intuito é refletir sobre as categorias objetivas e subjetivas das experiências
adquiridas nas diversas relações sociais estabelecidas na vida dos jovens quilombolas.
É exatamente esta a perspectiva de construção do conhecimento científico pela
Sociologia da Vida Cotidiana. Trata-se de uma preocupação com os materiais coletados por
meio da realidade estudada que colabora nas escolhas para o desenvolvimento da pesquisa,
―Assim, A lógica de descoberta que caracteriza a sociologia do quotidiano afasta-se da lógica
do preestabelecido, que condena os percursos de pesquisa a uma viagem programada‖ (PAIS,
2015, p. 19).
Quero dizer com isso que o trabalho de campo se torna o eixo central na criação de
hipóteses e de teorias explicativas sobre a realidade. As culturas juvenis vêm se constituindo
na própria superfície da contemporaneidade, produzindo significativas mudanças não somente
nos sujeitos, mas também nas próprias instituições responsáveis por sua formação, a exemplo
da escola.
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“EM QUAIS SOFÁS POSSO ME SENTAR? ” RELATOS DE
EMPREGADAS DOMÉSTICAS NA PÁGINA “EU EMPREGADA
DOMÉSTICA”
Gabriella Santos da Silva (PPGEDU/UFMT/CUR) – gabriellasantos.arte@gmail.com

Resumo: O presente artigo intenciona trazer à tona relatos e experiências de mulheres que foram historicamente
silenciadas e destinadas ao trabalho doméstico. A partir de relatos na página do Facebook ―Eu, empregada
doméstica‖ e da escrevivência (EVARISTO, 1980), trago discussões que abordam relações de poder
colonialistas e questionamentos acerca da suposta ideia de força presente na vida das mulheres negras, bem
como a solidão destas. Além disso, busco descrever como o Estado se ausenta da responsabilidade sobre nossos
corpos e patrocinado pelo capital promove um abandono definitivo. Vejo este trabalho como enfrentamento ao
racismo epistêmico, já que estamos indo de forma contrária à ciência eurocêntrica: uma acadêmica negra
escrevendo em conjunto com suas ancestrais e outras cientistas também negras, trazendo experiências de outras
mulheres afro-brasileiras para uma discussão que traz efetivamente seus problemas cotidianos. Aqui nos
propomos a construir uma nova ciência, como afirma Quijano (2005) e Grosfoguel (2007).
Palavras-chave: Eu, empregada doméstica. Mulheres Negras. Resistência. Escrevivência.

1 Introdução

Este trabalho, escrito com inspiração de forças ancestrais intenciona ouvir atentamente
as vozes de brasileiras negras empregadas domésticas e abrir espaço para que as histórias,
relatos, vivências e cotidiano dessas mulheres possam atingir o mundo acadêmico,
caminhando ao contrário das histórias europeizadas, já que a trajetória das mulheres negras
neste país está marcada por violências, resistências e relações de poder.
Os relatos aqui discutidos estão disponíveis na rede social Facebook, contidos na página
―Eu, empregada doméstica‖, fundada em 2016 pela rapper e arte-educadora Joyce Fernandes,
mais conhecida como Preta Rara. Filha e neta de domésticas, precisou também recorrer ao
serviço doméstico para sobreviver durante sete anos, dentre eles os anos de sua graduação.
Preta, diplomada, começou a escrever sobre suas experiências nesse lugar social, com isso
teve a ideia de unir através de um grupo online relatos de mulheres brasileiras de todos os
cantos do país para dialogar, se fortalecer e denunciar ao expor algumas de suas vivências no
dia a dia, além de resgatar ancestralidades que o sistema-mundo-colonial/moderno
(GROSFOGUEL,2007), tenta apagar da história oficial. O movimento ―Eu, empregada
doméstica‖ foi rapidamente tomando grandes proporções e em já chegava a 120 mil curtidas e
todos os dias relatos de violência entre empregada versus empregadores são expostos.
Portanto, reconheço que nossas escritas estão preocupadas com o que nos tira do conforto e
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incomoda. Assim como Preta Rara, me posiciono sobre meu lugar de fala: mulher, preta,
pobre, mestranda, ativista e por alguns anos empregada doméstica, diarista e babá.

2 Uma discussão teórica

O texto também conta com experiências minhas, com base no conceito de escrevivência
(EVARISTO, 1980), reafirmando minha existência e resistência, as minhas dores, reflexões e
inquietações. Escrever sobre minhas dores ainda é algo com que estou aprendendo a lidar, já
que as estruturas racistas como toda mulher negra, fomos instruídas a desacreditar de nossos
sentimentos, sejam eles bons ou ruins, deixá-los sempre alheios e colocarmos o outro em
primeiro lugar, servi-lo e cuida-lo, criando assim barreiras intransponíveis ás negras e negros
diante da escrita, da ciência, de toda possibilidade de ocupar posições de poder na sociedade.
Já que ―estamos na lata de lixo da sociedade brasileira (...), o lixo vai falar, e numa boa‖
(GONZALEZ,1980, p.225). É nessa posição que vejo a importância de ocupar os espaços
acadêmicos, precisamos sentar as mesas, ser aplaudidas e contar nossas histórias e relatos
cotidianos. Aqui dou foco às trabalhadoras domésticas do Brasil, sobreviventes das violências
coloniais em casas de família de classe média e alta.
O contexto social a que estamos inseridos molda modos comportamentais, as formas
como nos relacionamos e produzimos cultura e crenças, além de estarem caminhando paralelo
aos desejos capitalistas europeizados. Compreendo que a ciência produz uma série de
discursos que sustentam a organização social e o controle dos corpos através da cultura
também, estando assim, as relações de gênero, étnicas, sexuais funcionam como padrões
normativos, além disso também cooperam enquanto dispositivos de poder e controle
(FOUCAULT, 1988), capilarizados no tecido social.
O poder, portanto, se inscreve em nossos corpos de tal forma a que se faz presente em
como nos apresentamos, como gesticulamos, como nos movimentamos, estando assim,
sempre de acordo com normas. Quando a etnia, o gênero e a sexualidade são colocadas como
discurso, não só a fala mas também a arquitetura dos espaços, a configuração das cidades, as
minúcias das produções midiáticas sustentam a partir de técnicas polimórficas o poder, o
saber e o prazer dos indivíduos (Idem, Ibidem). Tais discursos integram os regimes de
inteligibilidade que produzem normas, monstruosidades, anormalidades e seres abjetos,
interrelacionando-se com os biopoderes que gestam e organizam as vidas individuais e sociais
(SCHÉRER, 2009). Nesse ínterim, para Renée Sherér é construída uma ortopedia do sexo (e
eu diria que é correlacionada com as questões étnico-raciais) que corrige os movimentos
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corporais desde a infância. Pensando desta forma os poderes exercidos sob os corpos das
mulheres negras no Brasil também foram construídos a partir de uma ortopedia racial do sexo,
assim, é comum relacionar os corpos brancos femininos a delicadeza e cuidado, esperando
que eles ajam com leveza e cautela e aos corpos femininos negros, relaciona-se e a força e o
trabalho, ao grosseiro e à imoderação.
Portanto, é esperado que a mulher negra esteja sempre pronta para fazer qualquer coisa,
seja o que for, a sociedade e o sistema coloca-nos em posições como se estivéssemos
preparadas imediatamente ao trabalho e a força não só bruta, mas também sentimental. Para
além disso, não há preocupação em nenhum âmbito da vida social com nossos corpos que
desde muito cedo precisam provar sua potência e sua suficiência, e ainda sim, tais sentimentos
pairam sobre nossas existências por toda a vida. Será que eu sou capaz de amar? Será que
alguém é capaz de me amar? Será que mereço amor? Eu preciso me doar muito mais para os
relacionamentos do que as outras pessoas precisam doar-se a mim, por quê? Mais do que isso,
a vida tão dura, nos controla ao ponto de termos medo das relações interpessoais e do afeto.
Somos sozinhas. A solidão tem cor, tem gênero, tem classe e diversas vezes não tem comida
na mesa.
Nesse sentido, também trabalharei adiante com as contribuições decoloniais para
pensarmos a colonialidade do poder, do saber e do ser (QUIJANO, 2005). Refletir nesta
perspectiva é manifestar-se contra o racismo epistêmico (GROSFOGUEL, 2007), é pensar
sem a Europa e a partir dos nossos saberes, vivências e realidades, e é em última instância
dizer não à colonialidade do poder e sua universalização do saber, que aniquila os
conhecimentos ancestrais indígenas e afro-brasileiros.

3 O sofá da sala de estar era macio e de cor carmim

Aos 18 anos, quando passei para a universidade, abriu-se a possibilidade de
compreender e analisar mais maduramente as experiências que vivi e ainda vivo que são fruto
de práticas coloniais. Essas, aos poucos passaram a não ser mais despercebidas e se
entrelaçavam com as instruções/experiências vividas em minha infância de tal maneira a que
eu me silenciasse. Onde estava a ativista das relações étnico raciais? Onde estaria a mulher
que enfrenta e grita quando é preciso? Frases que perpassavam a cabeça todos os dias ao sair
dos lugares vis e adentrar aqueles ônibus lotados, onde sentíamos o cheiro do trabalho, as
roupas suadas, os rostos tristes e cansados, marcados pela sobrevivência. Vidas nuas. Vidas
que não trazem garantias, vidas de perdas contínuas, de dores marcadas. Vidas negras que
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transpiravam labuta, inspiravam persistência e expiravam silêncios. Meus avós dizem que as
pessoas eram mais felizes e por isso conversavam mais. Dizem que as voltas do serviço na
década de 80 dentro dos ônibus e trem eram sempre de confraternizações, muita conversa e
vez ou outra até compartilhariam alimentos, assim todo mundo podia comer um pouco de
cada coisa, e ainda levar as sobras aos filhos que estavam em casa esperando.
Quando foi que cansamos de compartilhar nossas dores e fomes e proferimos apenas o
silêncio? Eu não sei dar-lhes a resposta. Sei que as idas para o serviço eram silenciosas e
sonolentas e a volta silenciosa e miserável.

Talvez seja realmente o cansaço das

subordinações ou a fúnebre alegria de saber que as 513 horas trabalhadas não pagarão por
completo as contas do mês. Faltará comida. Os ônibus das cinco da matina e das seis da tarde
são lotados de trabalhadoras domésticas. Quietas, com suas pequenas sacolas com a roupa do
trabalho, uma marmita e um sapato, minhas colegas nunca mais passaram despercebidas a
mim. Estão sempre com as cabeças encostadas aos vidros, olhares longínquos, respirações
curtas e vez ou outra fortes demais, suspiros de canseira. Hoje não vai ser dia de preto! Dizia
minha avó quando não tinha a fartura de duas opções de alimento no mesmo prato.
Minha família nunca quis que eu tivesse que passar pelo ritual da mulher preta de ser
empregada doméstica, diarista ou babá pelo menos uma vez na vida. Mas o não querer deles
não era uma barreira para o sistema e o que ele encaminharia ao meu corpo. A necessidade de
sobreviver ao ―sistema-mundo-colonial/moderno‖ (GROSFOGUEL, 2007) faz com que
sejamos obrigadas a traçar caminhos não escolhidos, independente dos porquês e das
imcumbências que norteiam para onde se está indo.
A seguir, uma oferta de emprego publicada no Facebook demonstra nitidamente o que
ocorre no cotidiano de algumas das trabalhadoras domésticas:
―Procuro alguém que queira trabalhar que cozinhe bem. Pago 400 reais mais 20 de
bônus para lavar algumas roupas delicadas nas mãos, outras na máquina, passar
todas as roupas, limpar a casa deixar sem nenhuma poeira, fazer comida, almoço e
deixar a janta pronta, fazer faxina bem feita. Cuidar de dois cães, dar banho neles 3x
por semana, limpar a sujeira deles, limpar vidraças com álcool não deixar nenhuma
mancha, lavar os banheiros 3x por semana, limpar com produto os guarda roupas
todos os dias e arrastar, cuidar de duas crianças, levar a escola e buscar. Quem tiver
interessado deixe o número. ‖

Essa postagem também compartilhada na página ―Eu, empregada doméstica‖ direciona de
uma vez por todas a discussão sobre relações de poder e relações abusivas e coloniais. É
comum encontrar notas como essa e procuras por empregadas, diaristas e babás neste formato,
visto que sempre muitas mulheres não têm a possibilidade de escolha empregatícia, pois
necessita manter sua família, aceitando esses trabalhos execráveis. Com isso, podemos
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denunciar a visão colonial racista que os empregadores possuem frente às trabalhadoras
domésticas. Percebo que é como se não fosse um trabalho legítimo e sim um serviço
subordinativo ―natural‖, não pontuando os patrões: valores salariais de acordo com o trabalho
prestado e registro em carteira.
Muitas situações minhas e de colegas de trabalho marcaram minha memória, dentre
elas, a proibição de sentar ao sofá - me lembro bem deste tinha uma cor carmim, sentei-me
poucas vezes, mas era muito macio, daqueles que você até pode estender as pernas – senti o
estranhamento ao encostar na cama para fazer a criança dormir, o sentar-se à mesa depois dos
patrões, sempre era algo incômodo e com muita pressa, os serviços exacerbados além das
funções pagas, como carregar fardos com doze litros de leite, levar os cachorros para passear,
cuidar das crianças enquanto faz as funções domésticas, mas sobretudo o que mais me marcou
foi saber que eu era colega de sala da filha da patroa na universidade. Dois acontecimentos
específicos me cravaram o peito com tamanha violência e racismo escancarado. Em uma
situação, ao levar a criança para nadar na piscina em um dia de sol, sua avó me pedira, com
olhar de nojo, para entrar na piscina apenas quando eu retirasse as tranças. E outra, quando fui
presenteada com uma bucha e uma barra de sabão, de uma senhora da empresa em que
trabalhei como diarista, dizendo ela que aquilo ―combinava‖ comigo. Com muita
tranquilidade, hoje, depois de um a dois anos, consigo expressar-me sobre os ocorridos, mas
momentaneamente o silêncio tomou-me conta, nestes momentos, eu só queria tornar-me
minúscula até sumir. Aquilo tudo sempre foi ousadia para saber até onde ia essa agressividade
e resistência que meu corpo negro, trançado, gordo e lésbico trazia para tais ambientes. E eu,
como tantas outras, recolhi-me ao silêncio. Aprendi muito com ele, vi que o silêncio também
ensina sobre nós mesmas, mas não deve ser uma saída, ele não deve ser um refúgio da
refutação. Mas o que podemos fazer com famílias inteiras desempregadas e o único sustento é
o silêncio daquela mãe? Silenciar e servir.
4. “Eu, empregada doméstica”

É neste cenário colonial de racismo e machismo, que a página ―Eu, empregada
doméstica‖ abre espaço para que as violências cotidianas sejam expostas e compartilhadas.
Esta página, abriu uma brecha fundamental para que as trabalhadoras domésticas não só
dialoguem sobre as violências, mas também que as percebam. Os comentários dos posts são
de alumiar olhos, mulheres exercendo a união, oferecendo força, ajuda, conselhos e
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compartilhando histórias. Trago, portanto, alguns relatos publicados ou postados nos
comentários da página para nos debruçarmos diante da discussão. É importante perceber que
estes relatos, encontrados facilmente na página online, constantemente perpassam a infância e
a juventude de todas as relatoras, assim como relações hierárquicas de poder.
Neste tópico não farei interrupções nos relatos e também não o fecharei com algum
tipo de interpretação conclusiva. Elas falam por si e as interpretações ficam a cargo dos
leitores.
Relato de L.A: ―Por 7 anos fui babá de duas crianças , um menino e uma menina. O
que mais me chocava não era o tratamento a mim reservado, mas às outras
empregadas da casa. Por ser babá, eu podia entrar nos quartos, sentar no sofá, ficar
de sapato na casa, o que as outras nunca puderam. Era como se eu fosse superior, a
distinção era horrível, e eu era odiada pelas outras! Lembro que um dia da semana
era peixe, 'filé de St Peter', que não era um peixe muito barato na época. A patroa
comprava os filés, e só comia peixe, fazia as crianças repetirem pra não deixar
sobrar é pra nós os empregados só sobrava arroz e feijão, e ela dizia "elas entendem,
é um peixe caro, elas nem vão saber apreciar". Mesmo assim era muito apegada às
crianças, amava muito elas. O que me fez levar um choque de realidade foi um dia
em uma festa de aniversário, eu me lembro feito hoje, estava comendo uma quiche
de espinafre… A menina de 3 aninhos me pediu um pedaço, mas o garçom estava
longe, quebrei um pedacinho e dei pra ela! Só vi a patroa vindo feito um raio,
furiosa, dar um tapa na mão da criança e me puxar pro canto e falar " nunca mais faz
isso! Ñ dê a msm comida que vc tá levando à boca pra minha filha, ñ sei quais
bichinhos vc tem que pode pegar nela!! Imagina minhas amigas vendo minha bebê
comendo restos da babá!!" " Bichinhos!! "Bichinhos" !!! Gente, fiquei humilhada,
indignada, lagrimas presas fizeram minha garganta doer… Queria largar tudo e ir
embora… Mas aos 19, sem pai ou mãe e o mundo todo me fechando as portas eu
achava que era tudo o que me restava… Fiquei mais 2 anos, comecei a fazer facu,
passei num concurso público e falo: aquele tempo deixou marcas na minha alma, ás
vezes tenho esse pensamento e logo peço perdão a Deus, mas volto e meia ele
retorna: se um dia tudo der errado, e eu tiver que virar doméstica de novo, EU ME
MATO!! Por favor, não me julguem.‖
Relato de Melissa Mel: ―Olha. Eu ganho um bom salário. Trabalho em casa de
milionários, a filha da minha patroa é minha amiga de infância e deu a filha dela pra
eu batizar. Mas confesso que as restrições que elas me aplicam me chateiam um
pouco. São o casal e 4 filhos (um homem e três moças) que residem na casa. Uma
das obrigações é ter que chamar minha patroa por senhora, meu patrão e o filho de
18 anos por senhor e as moças que são solteiras por senhorita, inclusive minha
amiga, não só no trabalho, mas fora dele também. Tento achar ser normal, mas
confesso que às vezes me sinto diminuída, principalmente porque nossas amigas em
comum vivem falando sobre isso ser um absurdo.‖
Relato de B.: ―Minha mãe tem PAVOR de comemorar aniversário, principalmente o
dela. Aos 11 anos de idade, prestes a fazer 12 anos, ela trabalhava numa casa e tinha
os fim de semana de folga para ir ficar com a família. Morava no emprego. Minha
mãe, por coincidência, fazia aniversário na mesma semana da filha da patroa.
Tinha em mente estar junto da família no fim de semana de seu aniversário. Mas a
patroa lhe prometeu e convenceu meus avós a deixarem ela ficar no fim de semana.
Ficando, seria realizado uma festa de aniversário duplo: De minha mãe e da filha da
patroa. Minha mãe acabou ficando. Nunca tinha tido sequer um singelo bolo de
aniversário. Ela participou dos preparativos, ajudando na cozinha, limpeza e
inclusive servindo os convidados. Para ela não importava, só queria ter um
"Parabéns pra você" e assoprar velinhas. Mas na hora do parabéns, foi trancada no
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quarto do departamento de empregada, pois, segundo sua patroa "não se canta
parabéns para empregada". Foi tudo uma jogada. Foi-se um sonho de criança. Ficou
um trauma. Somos em 4 filhos e nunca tivemos aniversário em casa, mesmo com pai
confeiteiro, pois minha mãe tem PAVOR de festa de aniversário. ‖
Relato T.M.: ―Fui empregada doméstica desde os 11 anos de idade.
Aos 14 comecei a trabalhar na casa de um casal. Ele médico, ela advogada. Uma vez
estava limpando a estante repleta de livros e comecei a admirar a coleção de livros
médicos que estavam ali. Ele se aproximou e perguntou se eu gostava, falei que sim,
que meu sonho era ser médica como ele um dia. Ele riu e me falou que eu teria que
largar a faxina e fazer muito programa pra conseguir ser pelo menos técnica em
enfermagem. Naquele dia quando cheguei em casa chorei até soluçar. Esse ano
passei pra medicina, numa federal, mas não pude ir por não ter dinheiro pra viagem.
Quando isso aconteceu aquilo que ouvi, que já tinha esquecido, voltou arrebentando
o meu peito. Chorei com dor em dobro. Não desisti do meu sonho e não vai ser por
pessoas como ele que vou desistir.‖
Relato D.R.: ―Sou doméstica em uma casa a 3 anos e quando fiquei grávida minha
patroa disse que era burrice pois pobre não tinha que ter filho fiquei tão triste
comecei a chorar e logo depois dei a resposta a ela dizendo que meu único erro era
ter ficado grávida de um rapaz humilde e não fazendo o mesmo que ela fez
engravidando para entrar para alta sociedade de Salvador . Minha filha nasceu após
10 dias ela faleceu e após 20 dias que minha filha tinha falecido ela me ligou
dizendo para eu voltar ao trabalho pois minha filha já tinha morrido mesmo então
não precisava eu tirar a licença dia primeiro agora termina minha licença
maternidade e já estou decidida nessa casa eu não fico vou pedir minha demissão.‖

5 Relações de poder abusivas e coloniais que atravessam a juventude e a infância negra

Estudos sobre a juventude possibilitam a reflexão sobre a criação de uma imagem do
que é a juventude, abarcando imaturidades, processos sociais e a percepção de juventude
como um problema. Paes (1990) nos atenta que a grande cilada do que criamos acerca da
juventude está no conjunto social de fatores uniformes e homogêneos, já que na realidade a
juventude é um conjunto social diversificado em interesses, classes, etnias, gêneros,
oportunidades, crenças, valores, normas, símbolos e práticas. Para o autor, não existe,
portanto, uma cultura juvenil problemática, o que existe são enquadramentos nas
responsabilidades adultas e cada jovem reage de uma maneira, visto que a juventude
contemporânea é fruto dos problemas sociais contemporâneos.
Nessa concepção, delimito o lugar que se localiza grande parte da juventude feminina
negra. Tal juventude marcada por restrições, desde a infância é alvo de abandonos afetivos
sociais, assim, nunca somos as crianças que são recebidas nos colos pelas educadoras, poucas
vezes somos as personagens principais dos teatros e quadrilhas, só somos reconhecidas nas
brincadeiras infantis se estivermos acompanhadas de coleguinhas brancas ou se as
brincadeiras desenvolvem-se no âmbito de subordinação (como escravos de jó e/ou polícia e
ladrão). Ainda na infância há um mistério por trás da sexualidade, que serve também como
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repressão dos corpos (ARIÉS, 1981). Inquestionavelmente os corpos masculinos e femininos
estão em lados opostos na materialização dessa repressão. De um lado a permissão de usar o
corpo, de correr, de brincar. De outro, um corpo enrijecido, preocupado com seu
comportamento, com as dobras da saia e as pernas incomodamente cruzadas. Nessas
infâncias, algo tão horrível quanto o machismo, se manifesta cotidianamente, o racismo, e
divide as categorias masculinas em ―quem pode tirar a camiseta na rua?‖, ―quem pode
correr?‖, e as categorias femininas em quem cuida da casa e quem é subordinada. Este - o
racismo - suga do corpo enrijecido da mulher negra também a sua sexualidade infantil,
transformando-a em objeto de desejo, libidinoso.

Desde muito cedo nossas vidas são

precipitadas em todos os níveis sociais. Não só na introdução aos cuidados e a limpeza, mas
também na sexualidade. São esses corpos, sexualizados e violentados em sua infância os
determinados ao grosseiro, que em poucos anos serão ligados ao sexo selvagem, à força, à
maternidade compulsória, à limpeza e a violência. Destinam-nos aos relacionamentos
abusivos, à violência, ao abandono e mesmo com tantos outros sonhos, nossos corpos, por
vezes perpassam o que nos sonharam, perpassam, inclusive, os serviços domésticos sem que
tenhamos escolhido tal profissão. Este é o grande problema da discussão: até quando nossa
única e certeira opção de sobrevivência serão os empregos domésticos? O cerco que se fecha
ao nosso redor nos prende à uma realidade colonialista. Caminhamos aos poucos e por entre
as brechas para sair desta realidade, mas uma quantidade ainda pequena consegue sobreviver
à este sistema, à essa máquina de moer mulheres negras. Por um lado, os homens negros,
assassinados, encarcerados, mortos pelo sistema, são as próprias vidas nuas, encontradas nas
mãos do poder soberano, as vidas matáveis passíveis de destruição e insacrificáveis, pois não
são consideradas vidas importantes, não há sacrifício nem luto, o direito à vida e a cidadania
foi suspenso, não é passível, também, de proteção jurídica. Mata-se enquanto norma para
proteger o Estado e mantê-lo funcionando de acordo com o planejado (AGAMBEN, 2013).
Por outro lado, mulheres negras. Mulheres que pela força a elas estabelecida e determinada
sobrevivem as dores das perdas e levam consigo as dores, a existência e a sobrevivência de
toda a família. Sinto mesmo que nossas infâncias e juventudes estão sendo produzidas para
ser a base da sociedade. Somos afinal, as mulheres que criam e mantém as casas de nossos
patrões e ao mesmo tempo somos as mulheres que criam, trabalham e mantém nossas próprias
residências (SANTOS, 1985). Tais relações de força perpassam o mundo do trabalho e da
submissão. Percebi isso fortemente dentro dos movimentos sociais. As mulheres e homens
brancos se fazem presentes e falam muito bem sobre a teoria, mas é na hora do grito, do
acampamento, da resistência, do tiro, do atropelamento, da violência que estão ali homens e
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mulheres negras. As mulheres negras, como se instantaneamente e prontamente, estão na
linha de frente dos embates, não só na fala, mas no cuidado, na organização e pensando em
toda logística dos movimentos. Por quê? Mesmo nos níveis que escancaram essa realidade,
novamente somos colocadas como ―mulheres que aguentam‖, ultrapassamos nesta instância
todo e qualquer discurso machista, e não, não somos mais fortes. Somos obrigadas a sermos
fortes e nunca foi uma escolha, sempre foi um fator externo, independente de nós e imposto.
Ao mesmo tempo em que nos colocam normas para sobreviver, o sistema nos obriga a
carregar em nossas costas o caos que ele mesmo produz, nos afastando de qualquer tipo de
afetividade, tratando nossas vidas como algo mecânico e produtivo, há um ―poder panóptico‖
sob a sociedade, fazendo-a funcionar de acordo com o planejado pelo Estado (FOUCAULT,
1987). Para Foucault (1988), os poderes não têm a ver somente com o domínio, mas com os
efeitos produtivos dele, ou seja, as normas resultantes das normas. A reiteração das normas,
tem como validação a materialidade do que foi imposto anteriormente, criando assim regimes
de inteligibilidade que validam a existência dos indivíduos. Assim, o que importa são os
efeitos produtivos dos poderes. Estamos caminhando, portanto, de acordo com o que nos
sonharam. E o que nos fortalece, é justamente a quantidade de pessoas que pelas brechas,
assim como meu corpo, conseguem escapar e sonhar outros sonhos, sonhar sonhos que antes
não nos foram apresentados. Viver preta! Viver vida! ―Hoje é festa de preto! ‖ dizia minha
avó, e festamos todos os dias contra o sistema que nos sonha apenas um destino.
Ressignificamos as normas e damos outro sentido ao que nos é oferecido.

6 Notas sobre a solidão da mulher negra / Conclusão

A necropolítica (MBEMBE, 2018) determina um lugar de fala muito posicionado e
preocupado com a vida e morte masculina e se afasta demasiadamente das questões
femininas. É sabido, portanto, que os corpos negros masculinos são dizimados pelo Estado,
mas dentro dessa discussão onde está a mulher negra? Mesmo dentro das perspectivas e
termos científicos que abrangem as questões étnico-raciais, as mulheres negras são isoladas.
A perspectiva interseccional proposta por Kimberlè Crenshaw (2002) e por Angela Davis
(2016) está posta para distinguir gênero, raça, classe, seus privilégios e contusões e é uma das
bases teóricas que sustentam meu olhar atento para as mulheres negras. Estas, estão em
maioria, numa busca incessante por sobrevivência, em constante precarização da vida. Estão
destinadas pelo Estado a uma morte gradativa, que carrega consigo um teor de tortura física,
moral e psicológica. É fundamental que haja preocupação e um olhar atento a esses corpos
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sobreviventes, oferecer-lhes espaços para falar de si e contar suas próprias histórias, além de
fazer mudança efetiva para o mundo acadêmico, levando-as aos microfones, as palestras e as
escolas, ocupando cadeiras e locais, incomodando as normativas científicas.
Ao andar pelos corredores da universidade, vejo a solidão vestida de cinza e com botas
pretas limpando os banheiros, os grandes pátios, os quadros, as mesas e os vidros. Um amigo
chama-as de ―mulheres que limpam o conhecimento‖, essas, estão presentes diariamente em
um local que as recebem apenas para a função que estão destinadas: a limpeza. E nada mais.
Poucos as olham nos olhos, as percebem. Ao contrário, enquanto passam com seus baldes
cheios d‘água em uma mão e o rodo em outra, são atropeladas por aqueles que acreditam
produzir fartos conhecimentos muito úteis. Tenho pena deles. Acredito que elas tenham
conhecimentos e ciências próprias muito mais interessantes, talvez, que essas estudadas na
academia, já que a ciência cotidiana das mulheres negras constitui a realidade da população
brasileira. A importância de trazer esses relatos para o trabalho acadêmico está na
possibilidade de construir ciências decoloniais, assim como salienta Quijano (2005), com a
produção de uma ciência afro-brasileira, latino-americana, indígena e sobretudo feita por
mulheres.
Falar sobre solidão também é falar sobre meu corpo e as experiências que ele traz.
Thereza Santos (1985) afirma prontamente que esse universo solitário sempre foi uma
situação nítida, sendo a mulher negra o ―esteio‖ do homem, da família e do trabalho. Da
mesma forma ao pesquisar a fundo o que é a solidão da mulher negra depara-se com uma
situação que novamente entendo como contradição. Ocorre que para pensar sobre essas
ausências o homem é usado como ponto de partida. Dando enfoque ao homem negro e suas
escolhas afetivas, restando às mulheres negras o abandono (RIBEIRO, 2016), em maioria, em
―celibato definitivo‖. Claro que é de suma importância discutir sobre essas relações e as
violências que a sucedem, visto que realmente quando se entra nas discussões sobre
relacionamentos, as mulheres negras são as que mais sofrem e são abandonadas. Ainda assim,
acredito que falar sobre a nossa solidão está para além de discussões falocêntricas e
heteronormativas. O abandono, a exaustão e a solidão dessas mulheres é um problema
estrutural e histórico da sociedade brasileira que não se dá apenas no âmbito dos
relacionamentos amorosos. Entendo que propor-se a discutir a solidão da mulher negra, seja
visar sua solidão desde a infância e suas decorrências, porém me deparo com a sobreposição
do nível estrutural acima do individual, portanto, é necessário pensar a construção da
sociedade racista e machista acerca disso sem novamente apagar a existência da mulher negra
enquanto indivíduo. Por fim, não tenciono fechar a discussão, mas deixar em aberto para

4543

construir discussões acerca dos temas aqui abordados de uma forma menos positivista, racista
e patriarcal, que possa abraçar e representar as mulheres negras de forma genuína e humana.
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“VOCÊ SABE QUE VOCÊ NÃO É BRANCA, NÉ?!”: A CONSTRUÇÃO
DISCURSIVA RACIAL DE MULHERES BRASILEIRAS DE
DESCENDÊNCIA ASIÁTICA EM RELATOS ONLINE
Gabriel Marchetto (PPGEL/UFMT) – gabrielmarchetto@live.com

Resumo:
Este trabalho visa discutir como ocorre a construção discursiva racial de mulheres brasileiras no que concerne a
sua descendência asiática a partir da análise de quatro relatos online em diferentes contextos, como por exemplo,
escola, casa e trabalho. Esta pesquisa qualitativa interpretativista (MOITA-LOPES, 1994) utiliza como
referencial teórico os conceitos de raça como construto social (MUNANGA, 2005-2006) e branquitude
(SCHUCMAN, 2014) mediados pela linguagem enquanto ato performativo (AUSTIN, 1990; CORREIA, 2015;
MELO & ROCHA, 2015). A partir das análises, inicialmente, as informantes recusaram sua descendência
asiática como uma forma de rejeição ao discurso racista ainda tão enraizado na sociedade brasileira, pois ao
declarar ―sou uma mulher amarela de descendência asiática‖ elas resgatam todo um histórico discursivo racista
atrelado à sua descendência.
Palavras-chave: Raça. Mulheres. Linguagem. Relato. Performance discursiva.

1 Introdução

Os relatos utilizados neste trabalho foram retirados de uma famosa página da internet a
qual apresenta as impressões e experiências de jovens brasileiros de descendência asiática
acerca de como se descobriram como ―não brancos‖ e pertencentes a raça19 amarela.
Isto posto, a partir da leitura de todos os relatos, selecionei quatro depoimentos que
acredito compor um corpus de pesquisa mais rico para o cumprimento do objetivo deste
artigo, o qual almeja discutir como ocorre a construção discursiva racial de mulheres
brasileiras no que concerne a sua descendência asiática.
Por conseguinte, ao efetuar uma pesquisa nos principais mecanismos de busca online
acerca de pesquisas realizadas sobre a questão da construção discursiva de mulheres
brasileiras de descendência asiática sobre a temática raça, me deparei com o termo ―Nikkei‖,
o qual segundo Silva e Soares (2013) é utilizado para designar qualquer indivíduo japonêsbrasileiro, ou seja, é uma denominação utilizada para o descendente de japonês não
importando a que geração este sujeito pertença.
No entanto, todos os trabalhos encontrados que tratam sobre mulheres nikkeis focalizam
em questões relativas à imigração e inserção dos brasileiros descendentes de asiáticos tanto no

19

Neste trabalho utilizo o termo raça como uma construção social do que é compreendido a partir das diferenças
biológicas existentes entre os diferentes sujeitos socialmente. No entanto, não faço aqui uma distinção entre raça
e etnia. Caso o leitor necessite de uma melhor explanação desta temática, indico os artigos de Guimarães (2011)
e Gomes (2015) disponíveis nas referências.
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Brasil quanto em países da Ásia e poucos trabalhos que focam na temática racial de mulheres
brasileiras de descendência asiática.
Ademais, Alice Mitika Koshiyama, em sua tese de Doutorado, analisa relatos de vida de
mulheres jornalistas da imprensa nipo-brasileira e discute que as mulheres entrevistadas
expressaram uma forte relação entre a atuação em suas profissões e a influência exercida por
suas origens familiares, identidade étnica e gênero.
Porém, Koshiyama (2011) não se aprofunda na discussão acerca de questões raciais e de
gênero em suas análises dos relatos das mulheres entrevistadas, pois tal discussão não
representa seu foco de pesquisa. Portanto, este artigo se insere nesta lacuna deixada por este e
outros trabalhos ao apresentar uma breve discussão, a partir de relatos online, acerca de como
mulheres brasileiras de descendência asiática constroem o conceito de raça discursivamente
em contexto brasileiro.
Este artigo está dividido em duas seções, na primeira apresento conceitos de linguagem
como ato performativo e na segunda discuto os relatos online interseccionando conceitos de
raça a partir dos relatos selecionados.
A seguir apresento conceitos e discussões teóricas a respeito do caráter performativo da
linguagem e dos sujeitos enquanto atores performáticos, me baseando em pesquisas de Austin
(1990), Correia (2015) e Melo & Rocha (2015).
2 “Eu meio que sempre soube que não era branca”: A linguagem enquanto ato
performativo
O fato é que todas as artes carregam em si uma complexidade performática. A
literatura performatiza através da palavra, assim como a dança através do gesto e do
movimento. A música performatiza através do som. O ator performatiza através de
todos os estes signos: o som, a palavra, o gesto, o movimento, da dramatização em
si, ou, numa palavra, o ator performatiza a linguagem. Paulo Petronilio Correia
(2015, p. 01).

A epígrafe destaca o caráter complexo e multifacetado da performance, a qual extrapola
todas as fronteiras e se expande por meio da literatura, dança, música, pintura, entre outros.
Portanto, os sujeitos agem e/ou performam no mundo por meio dos diversos signos que nos
cercam, tais quais as palavras, os gestos, os sons e tantos outros. Dessa forma, o indivíduo
performatiza a linguagem de diferentes formas por meio de diversos signos linguísticos e
extralinguísticos.
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Conforme Correia (2015, p. 02) a performatividade deve ser ―compreendida como um
ato singular e deliberado, como prática reiterativa e situacional‖. Assim, não há
intencionalidade na performatividade, a qual não está relacionada a ser tanto ato individual
quanto ato coletivo. A performatividade está ligada a uma historicidade e assim como a
linguagem não é neutra e atua repetidamente nos discursos e possui caráter reiterativo.
Melo & Rocha (2015, p. 102) afirmam que não podemos desvincular o discurso das
ações que este realiza no mundo, pois todo discurso não só circula no mundo social, mas age
nele ativamente, pois por exemplo, um material de consumo que desvirtua e generaliza a
mulher brasileira pode ser retirado de circulação a partir da influência e atuação de discursos
feministas nas diferentes mídias (MELO & FERREIRA, 2017). Portanto, linguagem e ação
estão intrinsecamente interligadas e a performatividade da linguagem extrapola o fator
linguístico.
Por conseguinte, para ilustrar o caráter performativo da linguagem, Austin (1990, p. 6)
em suas pesquisas sobre atos de fala, utiliza o exemplo do casamento afirmando que ao dizer
―eu aceito‖ diante do oficial de justiça, o indivíduo não está simplesmente proferindo um
enunciado na cerimônia de casamento, mas realizando o ato do casamento em si por meio da
linguagem20. Com relação ao tipo de enunciado elucidado no exemplo anterior, Austin (1990,
p. 6) o chama de enunciado performativo ou simplesmente performativo. O autor destaca que
o termo deriva de ―performar‖ e indica que a sentença performativa deve ser compreendida
como uma performance de uma ação no mundo e não apenas como dizer algo sobre alguma
coisa.
Neste sentido, Melo & Rocha (2015, p. 103) afirmam que Austin ―desenvolve uma
discussão sobre como usamos as palavras para agir no mundo, abalando consideravelmente a
ideia modernista de linguagem como intermediário epistêmico‖. Portanto, para as autoras ―ao
enunciarmos, estamos agindo por meio da linguagem e de discursos‖. Isto posto, compreender
esta característica performática da linguagem é primordial para entender a construção
discursiva racial das mulheres brasileiras asiáticas entrevistadas.
Adiante exponho os quatro relatos selecionados, seguidos pelas análises dos enunciados
das entrevistadas, tendo como base o conceito de raça como construto social (MUNANGA,
2005-2006) e branquitude (SCHUCMAN, 2014) mediado pela linguagem enquanto ato
performativo.

20

Adaptação do trecho original em língua inglesa ―When I say, before the registrar or altar, “I do”, I am not
reporting on a marriage: I am indulging in it‖. (AUSTIN, 1990, p. 6)
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3 “Então seu pai é japonês e sua mãe é normal?”: Discutindo raça e branquitude nos
relatos online

Esta é uma pesquisa qualitativa interpretativa (MOITA-LOPES, 1994), pois segundo
Moita-Lopes (1994, p. 331) as pesquisas em ciências sociais não podem ignorar a pluralidade
de vozes atuantes no mundo social, as quais abrangem ―questões relativas a poder, ideologia,
história e subjetividade‖. Portanto, segundo o autor, sob o viés interpretativista, para que
possamos investigar os sujeitos, não se pode rejeitar suas concepções sobre o mundo social.
Melo & Ferreira (2017, p. 14) destacam, também, que ―nesse tipo de investigação o particular
contribui para uma generalização que se constrói intersubjetivamente‖.
Por conseguinte, nesta pesquisa, os enunciados das entrevistadas são analisados
intersubjetivamente levando em consideração os modos próprios de pensar e enxergar o
mundo das mulheres em questão na construção discursiva de sua raça e descendência levando,
também, em consideração o conceito de branquitude.
Não foi possível localizar maiores detalhes sobre a vida das mulheres entrevistadas no
site utilizado para a coleta de dados, sendo assim, não é possível precisar sua faixa etária,
profissão, nível de escolaridade e muito menos o local onde moram, pois tais dados foram
omitidos pela autora da postagem no site consultado. Isto posto, não entrarei em detalhes
sobre tais questões em minhas análises, pois busco analisar tão somente suas experiências e
concepções acerca de sua raça e descendência a partir do que foi relatado e está disponível no
website consultado. As mulheres entrevistadas serão chamadas aqui de Bel, Iara, Carla e
Alice21.
Pra mim sempre foi complexo porque sou filha de mãe branca e pai asiático, então
demorei pra me reconhecer como asiática apesar do meu fenótipo ser bem óbvio.
Acho que me identifiquei como asiática quando percebi que muitas outras mulheres
asiáticas passavam pelas mesmas situações que eu. Me senti finalmente acolhida.
Houve uma situação em que um colega de trabalho curioso pra saber sobre as
minhas origens perguntou se eu era mestiça e eu respondi que sim. 'Então seu pai é
japonês e sua mãe é normal?' Hahahaha isso faz de mim meio anormal? (Bel, 2017).

A partir da declaração de Bel, podemos inferir pela frase ―demorei pra me reconhecer
como asiática apesar do meu fenótipo ser bem óbvio‖ que mesmo que ela afirme com
exatidão que possui traços físicos asiáticos ―óbvios‖, ela ainda assim possui certa recusa a
21

Apesar de os relatos estarem disponíveis livremente na internet, optei por modificar os nomes das informantes
para manter o sigilo de suas declarações, portanto foram criados nomes fictícios para a escrita deste trabalho.
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reconhecer-se como asiática como indicado pelo termo ―demorei‖, o que pode ter sido
parcialmente reforçado pelo seu desejo de pertencer à raça branca de sua mãe, possuidora de
maior prestígio social.
Outra característica interessante na fala de Bel é a utilização do adjetivo ―branca‖ para
se referir à sua mãe e ―asiático‖ para seu pai. Pois, ao se referir a mãe, ela ressalta sua raça e
consequentemente sua branquitude, já ao se falar de pai ela não faz referência a raça amarela,
mas sim a sua descendência asiática. O que leva Bel a evidenciar a branquitude de sua mãe
enquanto uma característica marcante? já com relação ao seu pai por quê sua descendência e
não sua raça é focalizada?
Conforme Melo & Rocha (2015) ao entendermos a linguagem enquanto ato
performativo, devemos ter em mente que a língua cria e atua no mundo e não simplesmente
apenas o descreve de forma neutra. Portanto, por que Bel se refere a sua mãe e seu pai como
―mãe branca‖ e ―pai asiático‖? Por que não ―mãe branca‖ e ―pai amarelo‖, por exemplo? A
raça branca de sua mãe, detentora de maior prestigio social, poderia ser um fator que
desvalorizaria a raça amarela de seu pai em vista da branquitude (SCHUCMAN, 2014), caso
os termos ―branca‖ e ―amarelo‖ fossem colocados paralelamente como em meu exemplo.
Bel, também, afirma que para ela existe uma relação complicada entre ser branca ou
ser amarela por conta de sua descendência parental ao declarar que ―sempre foi complexo
porque sou filha de mãe branca e pai asiático‖. O ―complexo‖ ou confuso parece estar
relacionado com o fato de que ela, inicialmente, não consegue compreender a qual grupo
racial pertenceria, o amarelo de seu pai ou o branco de sua mãe, mas é possível perceber uma
maior aproximação e desejo pela raça branca, a qual possui grande prestígio social.
Consequentemente, Bel alega que somente conseguiu se identificar com a sua
descendência asiática quando percebeu que outras mulheres asiáticas ―passavam pelas
mesmas situações‖ que ela. Tal declaração nos leva a pensar no que Bel está se referindo ao
usar o termo ―situações‖, quais seriam essas situações vivenciadas por Bel e outras tantas
mulheres asiáticas? Os dados não deixam muito evidente e não nos permitem afirmar com
precisão se tais ―situações‖ se referem a casos de racismo sofridas por Bel e outras mulheres
asiáticas ou não.
Por conseguinte, o fato de Bel negar sua descendência asiática pode ser compreendido
como uma forma de negação a vincular-se à raça amarela e a todo discurso construído ao
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longo dos anos acerca desses sujeitos, e, portanto, trazer para si mesma toda a ―carga
negativa‖ imbricada neste discurso preconceituoso em voga no Brasil, como por exemplo, a
noção de submissão e passividade da mulher asiática.
Logo no final de seu relato, Bel narra uma situação de racismo vivenciada em seu
ambiente de trabalho. Ela é inquirida por um colega de trabalho acerca de ―suas origens‖, a
partir do momento em que ela responde declarando ser mestiça, seu colega automaticamente a
questiona ―Então seu pai é japonês e sua mãe é normal?‖. A partir da declaração anterior,
podemos nitidamente compreender a relação feita pelo colega de Bel, tal qual a raça branca
naturalizada como ―normal‖ por conta de seu alto prestígio e a raça amarela estigmatizada
como ―anormal‖ perante a raça branca, caracterizando um discurso preconceituoso racista
enraizado no contexto brasileiro. Portanto, essa declaração do colega de Bel evidencia que
tudo aquilo que está fora da branquitude é considerado como ―anormal‖, abjeto ou não
desejável.
Acho que eu meio que sempre soube que não era branca, embora mestiça de mãe
branca e pai coreano. Mas isso veio de forma sutil, sob forma de processos
implícitos relacionados à minha construção de autoimagem/estima... Só de olhar
para minha mãe, que é loira de olhos claros, eu me comparava com as crianças loiras
que eram tidas como o epítome da beleza. Por muito tempo tentei me encaixar neste
padrão, principalmente na adolescência, seja pintando o cabelo, fazendo uso de
maquiagem pesada que alterasse meus traços a ponto de nem me reconhecer em
fotos ou até mesmo usando lentes de contato coloridas todos os dias, suprindo uma
frustração por não ter puxado mais o lado branco da família. E sempre ouvi as
piadas e perguntas sobre ser asiática, sabia bem que as pessoas me viam dessa
forma, muito embora tenha conflitos até hoje por não ser descendente direta. (Iara,
2017).

Iara apresenta uma concepção um tanto quanto contraditória sobre sua raça ao se
declarar ―mestiça de mãe branca e pai coreano‖, ao mesmo tempo em que demonstra certa
incerteza sobre ser ou não branca ―Acho que eu meio que sempre soube que não era branca‖.
Acerca da identidade racial branca ou branquitude, Schucman (2014, p. 135) afirma que ela
―se caracteriza nas sociedades estruturadas pelo racismo como um lugar de privilégio
materiais e simbólicos construído pela ideia de ―superioridade racial branca‖. Por
conseguinte, a contradição de Iara se deve ao fato de ela não estar disposta a abrir mão de sua
―suposta‖ branquitude, pois assim ela também estaria abrindo mão dos privilégios materiais e
simbólicos atrelados a uma identidade racial branca.
Neste sentido, a partir da associação com a figura materna branca ―minha mãe, que é
loira de olhos claros‖ Iara se aproxima do lugar de privilégio material e simbólico usufruído
pela branquitude e representado para ela a partir de sua mãe. Dessa maneira, Iara também se
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comparava a outras crianças brancas ―Só de olhar para minha mãe, que é loira de olhos claros,
eu me comparava com as crianças loiras que eram tidas como o epítome da beleza‖.
Por conseguinte, Iara acredita que deveria ter herdado as características genéticas de
sua mãe ao se comparar com outras crianças brancas que são legitimadas socialmente como
padrões de beleza idealizados. Ao tentar assumir esta identidade branca, Iara recorre a
diversos procedimentos estéticos que buscam apagar seus traços físicos asiáticos ―pintando o
cabelo, fazendo uso de maquiagem pesada que alterasse meus traços a ponto de nem me
reconhecer em fotos‖. Portanto, Todas os procedimentos estéticos empreendidos por Iara
demonstram uma certa negação de si mesma enquanto uma mulher descendente de asiáticos.
Logo, ao pintar o cabelo, utilizar maquiagens pesadas e usar lentes de contato
coloridas, Iara busca se aproximar ao máximo daquilo que é valorizado socialmente como
belo e aceitável para uma mulher, pele branca, cabelos e olhos claros, a chamada
―superioridade racial branca‖ por Schucman (2014).
Na fala de Iara também podemos perceber uma característica apontada na fala de Bel,
o fato de ambas se referirem a seus pais de acordo com sua raça e descendência
paralelamente. Iara se refere a sua mãe como ―mãe branca‖ e seu pai como ―pai coreano‖,
evidenciando a raça branca da mãe e a descendência do pai. Assim como Bel, ela não utiliza
termos como ―pai amarelo‖, mas ambas destacam a branquitude de suas mães.
A compreensão da linguagem enquanto ato performativo é importante ao destacarmos
a fala de Iara ao afirmar que ―crianças loiras‖ são o ―epítome da beleza‖, pois esta afirmação
vai de encontro com o conceito de branquitude entendido como uma identidade branca que
coloca o ―não branco‖ como alvo de estigma e represálias e exalta o sujeito branco como
superior e dotado de inúmeras características positivas, como por exemplo a ―beleza‖
apontada por Iara em sua fala. Ao realizar tais declarações, Iara está agindo diretamente sob o
mundo e não apenas o descrevendo.
Foi numa aula de história no 3º ano do Ensino Médio, em que o professor comentou
de relance sobre os campos de concentração criados para japoneses no Pará durante
a Segunda Guerra Mundial. Na mesma semana, houve um debate na escola sobre
racismo e, como a única amarela da sala, eu expus minha opinião e minha
experiência como asiática. Quase chorei, ninguém ligou e aí percebi como eles me
viam com tanta indiferença que nem se importavam com o fato de eu sentir alguma
coisa pelas zoações que eles faziam, quase como se eu fosse um objeto inanimado.
(Carla, 2017)
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No relato acima, Carla comenta sobre uma situação vivenciada por ela em sala de aula
enquanto aluna do 3º ano do ensino médio, a qual a partir da exposição de seu professor de
história acerca dos campos de concentração para japoneses no Pará durante a Segunda Guerra
Mundial, ela resolve relatar seu próprio depoimento enquanto mulher brasileira descendente
de asiáticos expondo situações de racismo. A desumanização sofrida por Carla pode ser
evidenciada pelo termo ―objeto‖, a comparando com uma ―coisa‖ sem vontades, sentimentos
e necessidades, e portanto, poderia ser ignorada facilmente. O adjetivo ―inanimado‖ ao
qualificar o substantivo ―objeto‖ também evidencia essa aparente falta de sentimentos,
experiências de vida e humanização.
Por conseguinte, seus colegas de classe não demonstram qualquer empatia a partir de
seu relato, o que causa extrema mágoa em Carla, pois ela se sente como alguém que não seria
digno de compaixão por sua experiência enquanto sujeito ―não branco‖ e percebe que ―eles
me viam com tanta indiferença que nem se importavam com o fato de eu sentir alguma coisa
pelas ‗zoações‘ que eles faziam‖. As ―zoações‖ podem se referir a atos racistas cometidos por
colegas de classe de Carla em sala de aula.
Os atos racistas não são reconhecidos e legitimados como racismo pelos colegas de
classe de Carla, pois eles a enxergam como um indivíduo que não estaria legitimada a passar
por situações de racismo. A partir do descrédito dos colegas de classe de Carla sobre suas
experiências, podemos destacar o caráter performativo da linguagem ao tornar certos atos ou
sentimentos como legítimos e/ou ilegítimos. Podemos inferir que na visão de seus colegas de
classe, o racismo que Carla explicita e toma para si mesma, não existiria, justamente por não
ser legitimado por seus colegas como algo ―real‖. Portanto Melo & Rocha (2015) destacam
que os discursos agem diretamente e ativamente no mundo social, não somente se
restringindo ao caráter linguístico mas extrapolando para o extralinguístico, o mundo social.
A partir do exposto, Munanga (2005-2006, p. 52) afirma que o conceito de raça está
intrinsecamente ligado ao social e ao político e exemplifica que se ―para o biólogo molecular
ou o geneticista humano a raça não existe, ela existe na cabeça dos racistas e de suas vítimas‖.
Portanto, apesar do discurso biológico declinar o conceito de raça e suas implicações, o
racismo está presente tanto naquele que o praticam quanto em suas vítimas.
Schucman (2014) também destaca que devemos compreender que existem estruturas
de poder sociais com características bem delimitadas em cada sociedade, as quais influenciam
diretamente nos atos de racismo realizados de maneira individual por cada sujeito, mas tais
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atos não possuem um fim em si mesmos em nível micro, mas estão relacionados diretamente
com as estruturas de poder instauradas socialmente em nível macro.
Eu sou mestiça. Toda vez que eu falava que era amarela, minha família, inclusive a
japonesa, ria de mim. Eu me identifiquei como amarela quando uma amiga negra
tava falando da militância dela e ela perguntou como eu me sentia quando as pessoas
eram racistas comigo. Eu fiquei quieta e ela falou: 'amiga, você sabe que você não é
branca, né?! Você é amarela'. A partir daquele dia eu procurei mais sobre e comecei
a me identificar como amarela sempre! (Alice, 2017)

Alice se define como mestiça e destaca que sempre se apresentou para sua família
como amarela, no entanto tal reconhecimento era deslegitimado e ridicularizado por seus
familiares. ―Toda vez que eu falava que era amarela, minha família, inclusive a japonesa, ria
de mim‖. Podemos perceber que a família de Alice rejeita a ideia do pertencimento a raça
amarela e da mestiçagem e assumem uma posição preconceituosa perante si mesmos.
Sobre isso, Munanga (2005-2006, p. 53) alerta para o conceito de ―racismo
contemporâneo‖ destacando que as sociedades contemporâneas usam das diferenças culturais
e identitárias para praticar o racismo e não mais se baseiam em ideias de raças superiores e
inferiores.
Munanga (2005-2006, p. 53) destaca que assim como ―o Brasil criou seu racismo com
base na negação do mesmo, os racismos contemporâneos não precisam mais do conceito de
raça‖. O autor também assevera que o racismo é capaz de ―parasitar em todos os conceitos‖.
Consciente de que a discriminação da qual negros e mestiços são vítimas apesar da
―mistura do sangue‖ não é apenas uma questão econômica que atinge todos os
pobres da sociedade, mas sim resultante de uma discriminação racial camuflada
durante muitos anos, o Movimento Negro vem tentando conscientizar negros e
mestiços em torno da mesma identidade através do conceito ―negro‖ inspirado no
―black‖ norte-americano. (MUNANGA, 2005-2006, p. 53)

No trecho acima, o autor afirma que a discriminação sofrida por negros e mestiços não
é apenas fruto de sua posição econômica, mas sim caracteriza-se por uma discriminação racial
disfarçada. A partir disso, o movimento negro tenta conscientizar negros e mestiços em volta
de uma só identidade por meio do conceito de ―negro‖.
Ao ser questionada sobre o racismo que sofria por uma colega negra consciente de sua
raça e militante, Alice fica em silêncio, pois não enxergava todas as situações que viveu até
então, desde o seio familiar até as relações cotidianas, como racismo, além de não ter
consciência acerca de que não pertence a raça branca.
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Alice não se via como pertencente a raça amarela e ao ser questionada, ―'amiga, você
sabe que você não é branca, né?! Você é amarela‖, ela passa a se indagar sobre sua condição
racial e assume sua posição como mulher amarela descendente asiática. No entanto, Alice
apresenta um discurso ambíguo ao se apresentar como mestiça e ao mesmo tempo se
impressionar com o fato de não ser branca. Sobre isso, Schucman (2014, p. 157-158) destaca
que ―a ambiguidade aparece como artifício fundamental para que os sujeitos mantenham os
privilégios, eximindo-se da responsabilidade moral‖. Apesar de Alice demonstrar ter
consciência de sua mestiçagem, ela ainda assim não se enxerga como não-branca, pois não
quer perder os privilégios que poderia obter ao se associar a raça branca.

4 Considerações finais

O estudo realizado neste artigo, acerca da construção discursiva de mulheres brasileiras
descendentes asiáticas, teve como objetivo central a discussão sobre as formas como ocorrem
a construção discursiva racial dessas mulheres no que concerne a sua descendência asiática a
partir da análise de quatro relatos online.
(...) é necessário pensar que o racismo do século XXI se configura no sistema de
produção atual do capitalismo. Estamos inseridos em um sistema que se estrutura na
exploração da força de trabalho e que necessita de um excedente de mão de obra. Há
o estímulo da produção e a competição produz desigualdades. Assim, o racismo
aparece como mecanismo para que os brancos se mantenham em posições de
vantagens nesta competição. (SCHUCMAN, 2014, p. 145)

A autora destaca, na citação acima, que o racismo no século 21 está intrinsecamente
relacionado ao sistema capitalista de produção, o qual se baseia na exploração da força de
trabalho. Esta força de trabalho depende da existência de mão de obra, preferencialmente
barata, a qual gera competição e desigualdades.
A partir do exposto, o racismo se desvela como um instrumento discursivo
extremamente útil para que os sujeitos ditos como brancos exerçam sua dominação e
mantenham sua posição privilegiada perante os não-brancos (amarelos, negros, vermelhos,
entre outros) nesta competição potencializada pelo sistema capitalista.
Inicialmente, as mulheres entrevistadas recusaram sua descendência asiática como uma
forma de rejeição ao discurso racista ainda tão enraizado na sociedade brasileira, pois ao
declarar ―sou uma mulher amarela de descendência asiática‖ elas resgatam todo um histórico
discursivo racista atrelado à sua descendência abrangendo crenças provenientes de discursos
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racistas naturalizados no contexto brasileiro, do que é esperado socialmente de uma mulher
asiática no Brasil.
Por conseguinte, a performatividade aponta para uma historicidade e não apenas para
um ato isolado em si, não podendo ser compreendida como um ato neutro, assim como a
linguagem não é neutra. A performatividade também se configura como uma prática realizada
repetidamente em um determinado momento ou circunstância. Assim, quanto mais vezes
certo discurso é repetido, mais força ele possui em certo contexto modificando o mundo e não
apenas o descrevendo.
Dessa forma, as falas de Bel, Iara, Carla e Alice evidenciam a forma como o caráter
performativo da linguagem atua na produção e reprodução de discursos que circulam sobre,
por exemplo, a constituição dessas mulheres brasileiras enquanto descendentes asiáticas e
sujeitos ―não brancos‖ em uma sociedade que privilegia discursos que apontam para uma
superioridade racial branca no Brasil (SCHUCMAN, 2014).
Portanto, as declarações das informantes não podem ser entendidas apenas como
sentenças que descrevem o mundo e expressam suas experiências de vida e emoções, mas
principalmente de que formas tais afirmações atuam no mundo (AUSTIN, 1990; MELO &
ROCHA, 2015) e contribuem para a constituição racial (MUNANGA, 2005) dessas mulheres
perante a sociedade e também para si mesmas.
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CURSO DE PEDAGOGIA CAMPUS
ROLIM DE MOURA: UM OLHAR SOBRE VISITA DE ESTUDO
Nelbi Alves da Cruz (UNIR- Campus Rolim de Moura- RO) – nelbiac@hotmail.com
Resumo:
A Educação do campo após vários anos de busca pelos movimentos sociais progressistas entra em alguns
projetos de curso nas Universidades Federais, tendo de certo modo um viés na pedagogia a alternância praticada
principalmente pelas Escolas Famílias Agrícolas, que também estão presentes no Estado de Rondônia, tendo
como instrumento pedagógico a visita de estudo. Assim, o referido instrumento é sistematizado para a efetivação
da aprendizagem de estudantes, podendo ser usada desde a educação infantil ao mais alto grau de formação
acadêmica, servindo para relacionar a realidade vivencial do sujeito que deseja aprender, aprofundar teorias,
abrir novas perspectivas, interferir em uma dada situação que se deseja modificar, entre outros aspectos
importantes da vida acadêmica. Nesse sentido, o trabalho analisa o papel da visita de estudo como instrumento
pedagógico na aprendizagem de acadêmicos do VIII período do Curso de Pedagogia, Universidade Federal de
Rondônia, Campus Rolim de Moura- RO, no componente curricular denominado ―Educação do campo e dos
povos tradicionais da Amazônia‖. Metodologicamente optou-se por uma pesquisa exploratória, com abordagem
sociohistórica, tendo como instrumentos de coleta de informações a observação participante e rodas de conversa
com duas turmas. Os resultados parciais indicaram que há uma efetiva aprendizagem pelos sujeitos envolvidos,
amplia a capacidade de reflexão e análise da realidade e promove o desenvolvimento da responsabilidade aliada
à solidariedade entre os acadêmicos.
Palavras-chave: Educação do campo. Visita de estudo. Pedagogia da alternância. Aprendizagem.

1 Introdução

A educação do campo obteve um avanço considerável com as articulações feitas pelos
movimentos sociais, principalmente a partir de meados década de 1980, com a abertura
política e a criação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), dando um novo
matiz às lutas sociais pela reforma agrária. Parte dessa conquista acontece com a promulgação
da Constituição Federal de 1988, considerada a mais cidadã até então promulgada, mas que os
movimentos sociais, aliado à Congregação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Comissão
Pastoral da Terra, União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB), entre
outras instituições de setores progressistas do Brasil, que foram tecendo tal educação na
práxis cotidiana em assentamentos, comunidades de remanescentes quilombolas, aldeias
indígenas, povos ribeirinhos, pescadores e no campo de modo geral.
No Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, Campus Rolim de
Moura, nesse ano completou 30 anos de existência e desde seu início teve foco nas lutas
sociais e nelas inscritas os movimentos do campo. Fato comprovado com a criação em 2015
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo com formação em ciências humanas e
sociais e ciências da natureza, sendo que na atualidade já foi criado o seu próprio
departamento. No entanto, no projeto do curso de Pedagogia há a disciplina ―Educação do
Campo e dos Povos Tradicionais da Amazônia‖, a fim de promover estudos sobre como lidar
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com os camponeses e sua diversidade existente. Abrange os povos indígenas, povo ciganos,
quilombolas, ribeirinhos, Polmeranos, entre tantos outros que habitam a região amazônica.
Nos estudos teóricos realizados em sala de aula mostrou-se que a Escola Família
Agrícola (EFA) e a Casa Familiar Rural, ambas brasileiras, possuem uma experiência na PA
desde 1969, quando essas primeiras iniciaram seu trabalho no Estado do Espírito Santo, por
meio do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), sob a
coordenação do Padre Humberto Pietrogrande (in memrian), utilizando-se dessa metodologia
educativa, que integra a realidade vivencial dos educandos às ações de aprendizagem
escolares. Atualmente tais experiências são conhecidas como Centros Educativos Familiares
de Formação em Alternância (CEFFAs), cuja denominação é caracterizada nos continentes
que adotaram tal pedagogia.
Na pedagogia da alternância são utilizados instrumentos pedagógicos como: o plano de
estudo, aulas, prática na propriedade agrícola, vida de grupo, caderno da realidade, caderno da
alternância, organização do ambiente educativo, visita às famílias, visita de estudo, estágios,
projeto profissional do Jovem, visita de estudo, entre outros. Desse modo, o trabalho visa
refletir sobre duas visitas de estudo feitas para conhecer a prática pedagógica de uma escola
do campo e de um sítio que produzem veneno e adubos químicos industrializados, sendo
escolhida a EFA de Itapirema, localizada em Ji Paraná e o Sitio Bela Vista da Família do
Senhor Francisco. Tem-se como fundamento os dizeres de Carvalho (2005), Freire (1996),
Gimonet (2007), Queiroz (2004), Cruz (2014).
Metodologicamente optou-se por uma pesquisa exploratória com abordagem
sociohistórica, utilizando-se como instrumentos a observação participante e uma roda de
conversa com os acadêmicos dos VIII períodos de 2018-1 e 2019-1 de pedagogia, em que
estes participaram de tais visitas, sendo que em 2019 foi acrescido dois locais a serem
visitados, a fim de conhecer uma comunidade de remanescentes de quilombos e sua relação
com a construção histórica da divisa entre Brasil e Bolívia, que considerando a brevidade
desse trabalho não será aqui apresentado.
Os resultados parciais indicaram que a visita de estudo proporcionou um maior
conhecimento sobre a temática tratada, fortaleceu os aportes teóricos discutidos em sala,
oportunizou um maior entrosamento entre os acadêmicos da turma e instrumentalizou os
futuros pedagogos a utilizarem no exercício da profissão docente. Assim, a visita sendo bem
estruturada,

adotando

os

cuidados

legais

exigidos

pela

Universidade,

dividindo

responsabilidades entre os envolvidos se torna um aliado de professores na formação de bons
profissionais da educação, bem como dos estudantes da educação básica.
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2 A visita à Escola Família Agrícola de Itapirema: algumas vivências na pedagogia da
alternância
De acordo com o monitor1 da EFA visitada, a origem da pedagogia da alternância,
aconteceu em uma comunidade francesa, por volta de 1935, em que um grupo de quatro
jovens e seus pais, com o apoio do pároco Granereau, se lançaram na construção dessa
pedagogia que mantém a interligação entre o meio socioprofissional e a sede do Centro
Educativo. Um movimento que começa tímido e hoje alcança mais de 1000 experiências
mundiais, sendo envolvidas mais de 100 mil famílias (UNEFAB, 2014). Fato semelhante
aconteceu com a migração da primeira experiência para o Brasil, em 1969, em Olívânia,
município de Anchieta, estado do Espírito Santo.
O setor pedagógico da EFA compreende os planos de formação, incluído o dos
estudantes em suas várias ramificações. Esse plano funciona como elemento articulador,
aglutinador de todo o projeto educativo da escola e nele estão contidas as orientações básicas
sobre os instrumentos pedagógicos da alternância, as áreas do conhecimento e os seus
respectivos conteúdos, a metodologia a ser desenvolvida, previsão de visitas de estudos, a
organização do acompanhamento do estudante, funcionamento do internato, a organização do
grupo de educandos, o ―trabalho‖ prático e as outras atividades pedagógicas a serem
desenvolvidas durante o curso. Tal setor, em geral, é coordenado por um dos monitores, com
o papel de articular a equipe para atender aos objetivos e princípios da pedagogia da
alternância.
Na roda de conversa feita na EFA visitada, os estudantes apresentaram o funcionamento
da escola e segundo eles os instrumentos pedagógicos da alternância, utilizados para o
desenvolvimento da formação profissional dos jovens são: o plano de estudo (PE), caderno
da realidade, aulas, visita de estudo, visita às famílias, serões, caderno da alternância, prática
na propriedade, tarefas, projeto profissional do jovem (PPJ); palestras, cursos, e estágios.
Cada um desses instrumentos dá sua contribuição na formação geral proposta pela
pedagogia da alternância e, com o envolvimento das famílias, orientador de estágios,
palestrantes, entidades de pesquisa, organizações/movimentos sociais, monitores, colegas,
amigos, dentre outros envolvidos, o jovem alarga seu horizonte para além da sala de aula,
tornando-se uma pessoa mais aberta, comunicativa. Isso ficou demonstrado na desenvoltura

1

Denominação que significa ser um educador da pedagogia da alternância.
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dos estudantes da EFA de Ji Paraná ao apresentar o funcionamento da escola para os
acadêmicos de pedagogia, e durante a apresentação de estágio na cultura da goiaba, feito por
uma educanda, contando com a presença de todos os estudantes daquela sessão na EFA.
Sobre o plano de estudo, os estudantes e monitores da EFA de Itapirema afirmaram
que:
São temas que nós estudamos durante os quatro anos que permanecemos na EFA.
Pode ser sobre clima, transporte, comunicação, politica, jovem, a família, a
comunidade e outros. Os monitores se preparam e fazem a apresentação e nós,
alunos, fazemos as perguntas para serem respondidas na família, durante o período
em casa, que é de 18 dias. Em casa a gente senta com os pais e eles vão respondendo
e nós anotando as respostas faladas por eles. No plano de estudo a gente aproxima
da família e aqueles assuntos que às vezes a gente não consegue conversar com os
pais, o PE ajuda aumentar esse diálogo familiar e nós ficamos mais abertos para as
coisas. Na escola, nós colocamos em comum e fazemos uma síntese de todas as
respostas. Depois faz a ilustração e coloca no caderno da realidade.
2
(INFORMAÇAO VERBAL)

O conjunto dos planos de estudo estão previstos no plano de formação dos estudantes,
em que geralmente, quatro PEs por turma durante o ano, obedecendo ao critério de
proximidade do estudante com tais problemáticas e devendo ser uma questão significativa
para a localidade. Dentre esses temas, destacam-se: família, saúde das plantas e animais,
alimentação, reprodução, organizações sociais, política, criações, organização da terra onde
trabalha, moradia, construções, energia, culturas temporárias e perenes, comercialização e
comunicação. (CRUZ 2014). Ressalta-se que para uma efetiva forma de aprendizagem por
meio dos temas geradores necessita de uma pesquisa participante feita em todos os setores,
movimentos, intuições, organizações, dentre outros grupos, que compõem a realidade
vivencial desses estudantes. O que se percebeu foi que o plano de estudo é o centro para
irradiar todas as outras atividades no interior da escola, ajudando os educandos na construção
de novas realidades e buscas constantes de autotransformar-se, que segundo Freire (1967, p.
43),
A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de
estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu
mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela
algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz
cultura. E é ainda o jogo destas relações do homem com o mundo e do homem com
os homens, desafiado e respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite
a imobilidade, a não ser em ternos de relativa preponderância, nem das sociedades
nem das culturas. E, na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as
2

Informações obtidas na roda de conversa com monitores e estudantes da EFA de Itapirema, Ji Paraná-RO, em
20 de junho de 2019.
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épocas históricas. É também criando, recriando e decidindo que o homem deve
participar destas épocas.

Assim, os temas geradores trazem para/com/e aos educandos da EFA os elementos
vivenciais e históricos que atravessam a humanidade, por meio de seus pais, avós e pessoas
que respondem as questões e lhes transmitem os valores, crenças e ensinamentos acumulados
durantes os anos. Logo, o PE é um começo da reflexão pelos estudantes, a partir da
colaboração dos adultos próximos, cujos saberes estão ali disponíveis, mas que, até então, se
encontravam adormecidos, estáticos ou latentes, sendo, por meio dessa pesquisa,
potencializados para formar as pessoas que moram nesse espaçotempo.
O vai e vem constante dos estudantes da EFA de Itapirema os levam a uma constante
ação-reflexão-ação, os levam a perceber as contradições da realidade e interferirem nela,
tendo em vista o desenvolvimento familiar e comunitário, passando a compreendê-la melhor e
de uma forma mais abrangente. O olhar humanístico proporcionado pela EFA visitada se
mostra muito visível no ambiente que é construído por todos que vivem naquele espaçotempo.
Isso aliado a outras práticas dentro da pedagogia da alternância praticada na EFA de
Itapirema, pode caminhar na construção de seu protagonismo e autonomia social.
De acordo com Gimonet (2007), as finalidades da alternância são ―de um lado a
formação integral da pessoa, a educação e, de maneira concomitante, a orientação e a inserção
profissional. De outro lado, deve haver a contribuição ao desenvolvimento do local onde está
implantado o CEFFA.
Em relação aos princípios esse autor assevera que estes precisam ser exercidos na
prática, para que seja uma alternância real, são eles: a primazia da experiência sobre o
programa; a articulação dos tempos e dos espaços da formação; Um processo de alternância
num ritmo em três processos (o meio familiar, profissional, social, o CEFFA e o meio); a
formação profissional e geral devem ser associadas; o princípio da cooperação, de ação e
autonomia; e, deve haver a associação dos pais e mestres de estágios profissionais como
―parceiros‖ e co-formadores. (GIMONET, 2007).
Uma área para experiência agrícola é comum nas EFAs brasileiras e na visita à EFA de
Itapirema foi feito o caminhar pela propriedade em que se conheceu a horta caseira; plantas
medicinais; criações de suínos, peixes, ovinos, bovinos, aves e abelhas; o abatedouro de
animais; o pomar; as práticas de conservação do solo; o minhocário; e, manejo de pastagem.
Enfatiza-se que as atividades agropecuárias dessa área são feitas por um trabalhador
contratado, os estudantes e os monitores, que juntos fazem os tratos culturais, combate às
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pragas e doenças, colheita, armazenamento e outros cuidados que são necessários para a
produção desses alimentos, em que via de regra são utilizados para alimentação de todos os
educandos da EFA de Itapirema.
De acordo com as informações dos estudantes da EFA o trabalho prático funciona em
forma de rodízio nos setores, a partir das 16 horas, indo até 17 horas e 20 minutos. Foi dado
muita ênfase no fazer dessas atividades práticas ao afirmarem que isso ajuda muito na
aprendizagem do que foi estudado na sala de aula, reforça e amplia os conhecimentos que
trazem das famílias.
Sobre a estrutura física constatou-se na visita que a construção foi feita em forma de U,
a fim de proporcionar a ideia de abertura e visibilidade de todo o ambiente. No centro há um
jardim, (Figura 1) cuidado também pelos estudantes; nas laterais os dormitórios para os
homens e outro para as mulheres; salas de aula, secretaria, direção, dos monitores, biblioteca,
informática; lavanderia para os estudantes, e, o refeitório. Na área aberta dos prédios há a casa
do trabalhador que cuida da propriedade.
Figura 1: Área central dos prédios da EFA Itapirema- Ji Paraná- RO

Fonte: CRUZ, Nelbi Alves da. Junho de 2019).

Sobre o processo de divisão das tarefas de limpeza e organização do ambiente
educativo na EFA de Itapirema, esta é feita também em forma de rodízio em horários já
indicados, em que cada um se encarrega de realizar o que lhe couber de maneira que garanta
um ambiente limpo e organizado para todo o grupo. Nesse sentido, a cada sessão no centro
educativo há o acompanhamento feito pelo monitor responsável do dia e dois estudantes
coordenadores da sessão (um homem e uma mulher), escolhidos pelo grupo ou indicados pela
equipe de monitores, sendo que o ideal, como exercício pedagógico, é que seja eleito pelos
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discentes. Há alguns cuidados que são adotados para não fatigar e penalizar os educandos e
tentar educar para a adesão e não para a imposição de normas e regras sociais. De acordo com
Pistrak (2003, p. 56):
[...] podemos utilizá-las para transmitir [aos estudantes] certos hábitos socialmente
úteis, influenciando talvez a família [dos estudantes]. Mas é preciso evitar que as
tarefas sejam penosas. É preciso dosá-las, de maneira que os resultados não sejam o
contrário do que se pretende, mas também é preciso não cair no extremo oposto,
banindo estas tarefas da escola: o método consiste em considerá-las do ponto de
vista de utilidade social.

Assim, para além do fazer a tarefa, o estudante precisa ser estimulado a refletir sobre
seus atos no coletivo do grupo, pois de acordo com Freire (1996, p. 24). ―a reflexão crítica
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir
virando blábláblá e a prática, ativismo‖.
Em relação ao caderno de alternância foi observado que este representa um dos elos de
ligação da EFA com a família, pois nele se registra o que acontece no Centro Educativo, bem
como no meio socioprofissional. De acordo com os educandos esse instrumento é conhecido
entre eles como ―o fofoqueiro‖, no bom sentido, na medida que informa os dois lados sobre o
processo de andamento da educação proporcionada. Para sua organização cada monitor fica
responsável por um grupo de estudantes sorteados no início do ano letivo, sendo de sua
incumbência acompanhar toda a vida acadêmica e pessoal daqueles que estão sob seus
cuidados, fazendo de certo modo a função de pai, psicólogo, conselheiro, dentre outras.
No tocante ao projeto profissional do jovem (PPJ), o estudante elabora, aplica e avalia o
seu empreendimento na família ou comunidade, podendo ser a implantação de uma lavoura de
café, plantio de hortaliças, produção de mudas, agroindústria, entre outras ações, bem como
na área social. A avaliação feita pelos educandos que falaram em nome da EFA de Itapirema
foi que é muito importante, embora difícil de ser feito, devido as condições que são dispostas
pela família e outros setores sociais e financeiros. Também esse instrumento representa a
forma para demonstrar o aprendizado obtido durante os quatro anos de estudo na escola,
podendo dar continuidade em uma atividade que produz renda para o estudante e sua família.
Outro aspecto importante é que ao adentrar na dimensão produtiva o trabalho os torna mais
adultos e responsáveis por seus atos, sendo com isso mais reconhecidos socialmente.
De maneira geral, os instrumentos da pedagogia da alternância ao serem feitos na práxis
da EFA Itapirema forma um jovem que valoriza seu meio, procurando respeitar a diversidade;
sensibiliza-se com as questões sociais; acredita em sua capacidade de transformar a realidade,
tenta praticar uma agricultura que respeita a natureza, entre outros aspectos importantes na

4565

vida de uma pessoa.

3 Agricultura sem veneno e adubos químicos: a experiência da família do Senhor
Francisco

O local visitado teve por objetivo contribuir na reflexão prática dos acadêmicos, tendo
em vista o modelo de agricultura moderna que fora implantado no Brasil com o projeto da
revolução verde, a partir da década de 1960, que segundo Carvalho (2005, p.160) é:
É uma expressão genérica que designa o processo de mudanças tecnológicas,
econômicas e sociais no rural brasileiro a partir da ampliação das políticas públicas
de subsídios à agroindústria que propiciaram alterações nos padrões tecnológicos
com a introdução massiva de sementes híbridas, dos agrotóxicos, dos fertilizantes de
origem industrial, dos herbicidas, da motomecanização, de novos cruzamentos
genéticos animais, dos hormônios para animais etc. provocando a especialização na
produção, a concentração da terra e o êxodo rural.

As marcas de tal projeto já se fazem presentes em todo o país e, em especial, no
município de Rolim de Moura, pois as inúmeras casas agropecuárias; comércio de máquinas
pesadas; o cultivo da soja, arroz, milho em larga escala; a criação de bovinos de corte; uso de
alta tecnologia; emprego dos agrotóxicos; uso de sementes transgênicas; e, uso de adubos
químicos já é uma rotina diária que se observa ao transitar pela cidade.
Na contramão desse modelo de agricultura está a propriedade do Senhor Francisco,
Dona Luzia e seus dois filhos, que desde 2004 praticam a agricultura sem veneno, vendendo
saúde ao comércio local e a quem vai até a Linha 188, Lado Norte, Km 2, adquirir seus
produtos que são: verduras, mel, própolis, banana, porco caipira, ovos, frutas em geral,
mandioca, cará, entre outros (Figura 2), que compõem a diversidade produtiva de um sitiante
que possui apenas 12 alqueires de terra.
Figura 2: Produtos colhidos na terra da família
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Fonte: Cruz, (Março de 2019.

A imagem desses produtos funciona como uma mística para os estudantes que visitam a
terra dessa família. Em geral, como a maioria dos jovens não conhecem mais os produtos,
inicialmente ele pergunta o nome dos produtos e qual seus efeitos para a vida das pessoas. No
caso da semente apresentada estava o feijão de porco, planta pouco conhecida na turma de
pedagogia, pois este serve para fazer o processo de adubação da terra, e, em alguns casos,
quando as vagens estão novas são comestíveis para os humanos. O que se desejou mostrar é
que os camponeses precisam conservar suas sementes para continuar a reproduzir a vida,
considerando que as sementes híbridas vendidas nas casas agropecuárias trazem um pacote de
medidas dessa agricultura moderna, tornando a família camponesa dependente da indústria
química em todos os sentidos.
A história dessa viravolta para a agricultura orgânica inicia-se na Igreja Católica da
Comunidade, em que foi feito um convite para as pessoas que quisessem fazer um curso sobre
agroecologia. Segundo o Senhor Francisco ―no começo foi muito difícil, pois a terra estava
toda intoxicada, fraca, queimada do sol, sem matéria orgânica e precisou de três anos para
fazer esse trabalho de desintoxicação e ajeitar para tornar a terra produtiva.
Devido ao trabalho desenvolvido a família foi premiada algumas vezes, podendo hoje
contar com energia solar, uma fábrica de polpa de frutas, e, principalmente uma terra
produtiva, sem veneno, utilizando a compostagem para fertilizar o solo e sendo reconhecido
pelo que faz no município. Destaca-se que a família recebe na propriedade estudantes de
várias escolas do munícipio; acadêmicos do curso de agronomia, engenharia florestal e
pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Rolim de Moura; educandos das
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EFAs de Rondônia para fazerem estágios; e, pessoas de outros estados e países, a fim de
conhecerem a experiência de agricultura orgânica.
O projeto da família do Senhor Francisco é manter o que existe e ir aperfeiçoando as
técnicas para aumentar a produtividade, mostrando para o povo em geral que é possível
produzir sem veneno. Fato que foi conseguido com a visita realizada pelos acadêmicos de
pedagogia, que em relato feito após a atividade, demonstraram admiração e nos relatórios
escritos apresentados ao afirmarem que: ―Nunca imaginei que podia haver isso em Rolim de
Moura‖; Sempre a gente ouve falar, mas agora vimos na prática como funciona‖.

4 Considerações finais e/ou conclusões

A visita de estudo representa um importante meio para se efetivar a aprendizagem,
porém precisa-se instrumentalizar os acadêmicos com um estudo sobre a temática a ser
visitada, elaborar um roteiro detalhado da atividade, definir juntos os objetivos, dividir as
tarefas da visita que compreende o transporte, alimentação, orientações para a confecção do
relatório circunstanciado, documentação para uso do transporte público e combinação de
algumas regras básicas antes e durante a visita.
A visita a Escola Família Agrícola de Itapirema, em Ji paraná- RO possibilitou aos
acadêmicos de pedagogia do VIII período uma ampliação do universo prático de como
organizar uma educação voltada para os camponeses, respeitando seus valores, crenças e
atitudes, como está prevista na legislação referente à educação do campo. Um aspecto a ser
refletido é que sendo uma educação de qualidade e boa para a família camponesa poderia ser
universalizada aos povos do campo, e não ficar limitada a apenas seis experiências no Estado.
O grande avanço que acontece na escola está diretamente relacionado com o empenho,
dedicação e esforço das famílias, dos monitores, dos estudantes e da comunidade em local,
que se fazem presentes sempre que precisam, ou mesmo nos finais de semana que a turma
está na sede. Infelizmente o poder público não apoia o suficiente para dar melhores condições
de trabalho aos monitores, que em geral têm seus salários atrasados por não terem sido
repassados os recursos destinados à EFA.
Outro aspecto a se considerar é que a prática visitada pelos acadêmicos poderá ser
utilizada em sua prática docente, principalmente o uso de temas geradores como guia e seus
desdobramentos em todas as áreas do conhecimento, cursinhos, palestras, entre outros
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instrumentos pedagógicos. Vale dizer que para além da sala de aula o emprego desse modo de
emprego curricular, deve ser um projeto da escola em sua amplitude.
Em relação à visita ao sítio que trabalha com agricultura natural houve várias
aprendizagens, sendo uma delas a revisão cética que não é possível produzir sem esses
venenos e adubos químicos; a compreensão da importância de proteger os insetos, abelhas
que ajudam na manutenção do equilíbrio da natureza; percepção que essa corrida desenfreada
pelo lucro e produtividade ao máximo tão empregada pela agricultura moderna produz a
morte e não a vida; e, enxergar que quando se tem maior quantidade de matéria orgânica no
solo as plantas absorvem melhor e mais nutrientes que ela necessita, o que representa mais
saúde das culturas e capacidade para resistir aos ataques de predadores.
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A GREVE DE 2013 DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO: LEI
510/13 UMA CONQUISTA AMEAÇADA
Vania Maria Rodrigues Miranda3
Resumo
Em 2013, os trabalhadores da educação básica pública de Mato Grosso fazem greve de 67 dias, com 47 de
acampamento ao lado do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) no Centro Político e Administrativo — CPA,
conquistando a Lei 510/2003, alinhando sobre atuais tabelas, a participação de ganho real. Tornou-se conhecida
como ―a Lei da dobra do poder de compra‖, entretanto, ameaçada por governos que não tem a educação e a
valorização do professor como prioridade. Observa se que nas duas últimas décadas, os trabalhadores da
educação lutam para avançar e para manter os direitos adquiridos. Dentre estes direitos, a LOPEB, a Gestão
Democrática e mais recente a Lei 510/13. Um período em que o estado de Mato Grosso se destaca como uma
referência no agronegócio.
Abstract:
In 2013, Mato Grosso public basic education workers go on a 67-day strike, with 47 camping near the Cuiabá
Political Center, conquering Law 510/2003, aligning on actual tables, the share of real gain. It has become
known as the ―Purchasing Power Doubling Law‖, however, threatened by governments that do not have teacher
education and valuation as a priority. It is noted that there is great hope of moving forward and moving towards
progression and access to acquired rights. Among these rights, a LOPEB, a Democratic Management and more
recent Law 510/13. A period in which the state of Mato Grosso stands out as a reference in agribusiness.

Introdução
O artigo tem como objetivo historicizar o processo da Greve de 2013 dos
trabalhadores da educação básica pública de Mato Grosso. Contextualizar as conquistas e
avanços no que concerne a educação e valorização de seus profissionais. Ressaltando a
importância da negociação e poder dos trabalhadores.
O interesse pela temática História das Greves dos Trabalhadores da Educação
Básica Pública de Mato Grosso, teve sua origem ao observar alguns pontos: primeiro quando
constatei que na historiografia de Mato Grosso existe muito pouco estudo sobre greve, em
especial dos trabalhadores da educação básica pública, tendo apenas uma tese produzida por
Joaquim Gonçalves Barbosa com o tema ―De professor a Ator Social: os Andaimes de uma
Construção. Estudo sobre a luta política dos professores da escola pública em Mato Grosso:
1979 - 1989‖ e uma dissertação com o tema ―A Atuação Do Sindicato Dos Trabalhadores Do
Ensino Público De Mato Grosso (SINTEP/MT): Uma Análise Sócio-Histórica (1988-2012).‖4
A pesquisa História das Greves dos Trabalhadores da Educação Básica Pública de
Mato Grosso de 1989 a 2000, em desenvolvimento com o objetivo de historicizar o
movimento grevista. O contato com as fontes, despertou para a greve de 2013. Sendo que 15
3 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT,
Brasil. Professora - Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Experiência nas áreas de História,
Educação
e
Controle
Social.
Disponível
em:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4351137J8. Acessado em: 17 junho 2019.
4 Alencar, Jaqueline Da Silva. A Atuação Do Sindicato Dos Trabalhadores Do Ensino Público De Mato Grosso
(SINTEP/MT): Uma Análise Sócio-Histórica (1988-2012). Na pesquisa a autora trabalha a atuação do sindicato,
porém, ocorre alguns deslizes, por exemplo, refere a assembleia como a maior instância deliberativa do
sindicato. Sendo o Congresso a maior instância deliberativa da entidade, conforme Estatuto, onde é definido, a
política educacional, a política permanente e o plano de luta. Outra questão é a lacuna na atuação do SINTEP
MT.
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anos após a conquista da LOPEB e da Gestão Democrática os trabalhadores da educação
básica conseguem uma lei que dobra o poder de compra, a Lei 510/13 conseguindo um ponto
para a isonomia salarial, em relação a outros servidores do executivo com a mesma formação.
A Educação teve avanços significativos, impulsionado pelo debate em relação às
mudanças no Plano Nacional de Educação a partir do ano de 2007, na qual a organização, as
orientações acontecem em todos os níveis da federação, e com a regulamentação do
FUNDEB, os recursos passam a ser destinados a todo o ensino básico público.5
O FUNDEB de acordo com Callegari
Propõe a construção de políticas mais equânimes de valorização de
professores, uma vez que alcança todo o magistério da educação básica
(educação infantil, ensino fundamental e médio), assegurando, para tanto,
investimentos de, no mínimo, 60% dos seus recursos. A fixação de um piso
salarial nacional para os professores também representa um avanço.6

Callegari chama para um ponto concreto, a questão dos demais trabalhadores da
educação, não terem sido contemplados por um dispositivo com um percentual para a
remuneração no fundo. Gestores utilizam desse ponto, como pretexto, alegando não ter
recursos e não incluir os funcionários nos planos de carreira.
Outro avanço foi a Lei do Piso 11.738 implantada em 2008, instituiu o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público. Representando uma
conquista para os trabalhadores da educação, destacando que foi resultado de uma luta de
décadas, um ponto de reconhecimento, em um governo que já havia apresentado uma política
de valorização do salário mínimo aos demais trabalhadores.7 No entanto, para colocar em
prática muitos dos Estados alegam não ter condições, contrapondo a falta de recursos.
Em 2009 com a aprovação da EC 59,
Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o
percentual da Desvinculação das Receitas da União incidente sobre os
recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata
o art. 212 da Constituição Federal, dá nova redação aos incisos I e VII do art.
208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete
anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para todas as
etapas da educação básica, e dá nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 3º do
art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso
VI.8
5 Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
6 Callegari, César. O FUNDEB e o financiamento da educação pública no Estado de São Paulo. São Paulo:
Aquariana: IBSA: APEOESP, 2009, p. 13.
7 Em 2003, Lula instituiu uma política de valorização do salário mínimo. Quando Lula assumiu a Presidência da
República pela primeira vez, eram necessárias 161 horas para se chegar ao salário mínimo, para se trabalhar pelo
salário mínimo. ―Isso caiu para 105 horas. Portanto, foi um avanço muito grande para que se pudesse comprar a
chamada cesta básica, definida pela Constituição. O salário mínimo, sem o reajuste além da inflação, estaria hoje
em R$ 572. Portanto, mais de 70% a menos do que está definido‖, explicou o deputado Carlos Zarattini PT-SP.
Disponível em: https://ptnacamara.org.br/portal/2019/04/16/bolsonaro-arrocha-valor-do-salario-minimo-para2020-criticam-petistas/. Acesso em: 17 junho 2019. A Lei Nº 12.382, de 25 de Fevereiro De 2011. Dispõe sobre
o valor do salário mínimo em 2011 e a sua política de valorização de longo prazo; disciplina a representação
fiscal para fins penais nos casos em que houve parcelamento do crédito tributário; altera a Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; e revoga a Lei nº 12.255, de 15 de junho de 2010. Antes a Medida 516. Disponível em:
http://legis.senado.leg.br/norma/585379. Acesso em: 17 de junho de 2019.
8 Emenda Constitucional n° 59, 2009.
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A Educação Básica passa a ser de 9 anos e a obrigatoriedade de ensino de 04 a 17
anos, no entanto, muitas outras coisas precisam ser garantidas como: escolas, estruturas,
infraestrutura, condições de trabalho, valorização dos profissionais, formação inicial e
continuada, gestão democrática e a qualidade no ensino público e gratuito.9
O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 06 de junho de 2009,
sanciona a Lei 12.014/2009, criando a oportunidade de reconhecimento aos profissionais nãodocentes da educação pública básica como integrantes do processo educativo, foi um passo
para a valorização.
O momento foi de expectativa, mira a possibilidade de transformação na CONAE
— Conferência Nacional de Educação, realizada em 2010, o debate e avaliação do Plano
Nacional de Educação. Representantes de diversos segmentos apresentam propostas, uma
conferência com a perspectiva de avanço para uma educação pública de qualidade, era o
sentimento.
Posteriormente, várias manifestações acontecem no país, cobrando do Congresso
a aprovação do Plano Nacional de Educação, muitas realizadas através da CNTE —
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Marchas à Brasília com milhares de
trabalhadores e estudantes, representantes de vários estados, cobrando e levantando a bandeira
dos 10% do PIB para a Educação Pública e aprovação do PNE.
Em um país onde a elite neoliberal exclui e priva a maioria da sociedade de uma
educação, não foi tranquilo a votação do PNE no congresso, o que estava em jogo a disputa de
projetos, estava em jogo vários elementos entre eles recursos financeiros.
Todavia, o período de 2003 a 2014, observa-se o aumento no financiamento na
educação, de acordo com o MEC ―A evolução da complementação cresceu mais de 20 vezes,
contribuindo de forma significativa para a promoção da equidade na oferta dos serviços
educacionais, especialmente nos estados mais pobres da Federação.‖10
Segundo o MEC
Uma análise do período mostra que se no ano 2000 o investimento do País
em educação básica correspondia a 68,3% da média da OCDE, em 2005 esse
percentual cresce para 85,3% e em 2010 chega a 110,4%, revelando que a
prioridade da política educacional na valorização da educação básica tem se
consubstanciado por meio de mecanismos de financiamento seguros e
crescentes.11

A meta 17 do PNE assinala ―Valorizar os (as) profissionais do magistério das
redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as)
demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste
PNE.‖12 Nesse sentido, o texto aponta a conquista com a greve dos trabalhadores da educação
básica pública de Mato Grosso no ano de 2013.

9 Idem.
10 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-eptrelatorio-06062014&Itemid=30192. Acessado em: 18 junho 2019.
11 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-eptrelatorio-06062014&Itemid=30192. Acessado em: 18 junho 2019, p. 77.
12
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16778&Itemid=1125. Acessado em:
18 de junho 2019.

4572

Continuando com essa lógica, em Mato Grosso, no início da década de 1990 os
trabalhadores da educação básica pública já começam a reivindicar a isonomia salarial em
relação a outros servidores do executivo com a mesma formação. A valorização do
trabalhador consiste em um alvo a ser conquistado. A cada ano é exigido da categoria da
educação, a organização, mobilização e novas estratégias, no sentido de manter e avançar nas
conquistas e direitos.13
Uma das conquistas para os trabalhadores da educação básica pública do estado
foi a LOPEB, implantada em 1998, depois de anos de luta. Várias greves para alcançar a lei
que ―cria a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, tendo por
finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu
pessoal.‖14
Nas duas últimas décadas, os trabalhadores da educação alcançaram conquistas
importantes, entretanto estas não estão seguras. Visto que envolve interesses de grupos, de
classes. Ressaltando que os governadores visam o desmonte da legislação existente, dos
planos de carreiras, da estabilidade e da diminuição dos serviços públicos.
O estado demonstrou um crescimento na economia, de acordo com SEDEC Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
do Produto Interno Bruto (PIB) que cresceu 104% nos últimos sete anos. Em
2003 era de R$ 27.889 milhões e em 2010 passou a ser de R$ 56.973
milhões. Esse crescimento foi mais acentuado nos últimos três anos. Em
2007 foi registrado 42.687 milhões. Em 2008 esse valor passou a ser de
R$ 52.266 milhões e em 2009 para R$ 54.266. 15
Segundo o G1,
O setor que alavancou esse número foi o da agricultura e pecuária, que
cresceu 49,8% no terceiro trimestre do ano passado e contribuiu com a
recuperação da economia. A SEPLAN divulgou que Mato Grosso cresceu
14,1% no terceiro trimestre de 2017, que corresponde aos meses de julho,
agosto e setembro do ano passado, em comparação ao mesmo período do
ano anterior.16

Vale destacar que falta ao governo uma política e o interesse em atender as
serviços essenciais a sociedade e a valorização dos trabalhadores que prestam esses serviços.
Os trabalhadores da educação básica pública de Mato Grosso são representados
pelo SINTEP - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, na rede
estadual e municipal. A pauta de reivindicação é construída nas instâncias deliberativas do
sindicato, com a participação dos sindicalizados. O conselho de representantes, instância
deliberativa do sindicato, tem uma grande responsabilidade, avaliando e apresentando as
decisões tomadas nos municípios. Subsidiando a assembleia geral, com estratégias, para
garantir a valorização profissional nas duas redes. São dois dias de intensos debates, análises e
com construção de propostas. Ao tomar a decisão por uma greve, esta é carregada de
perspectiva.

13 Ata n° 18 da Assembleia Geral, 18 fevereiro 1991.
14 Mato Grosso, Lei Complementar Nº 50, De 1º De Outubro De 1998.
15 Disponível em: http://www.sedec.mt.gov.br/-/numeros-confirmam-crescimento-de-mato-grosso. Acesso em:
19 de junho de 2019.
16Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/economia-de-mt-cresce-10-vezes-acima-damedia-nacional-mas-governo-diz-que-crise-continua.ghtml. Acesso em: 19 de junho de 2019.
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O desenvolvimento da Greve.

Ao iniciar a história da greve de 2013, observa-se o desfecho de todo um período de
negociação, desde a data base do ano de 2010, na qual o sindicato, reafirma a importância da
aplicação de 35% e aponta ―a não aplicação dos recursos do IRRF que é amparada pelo
Acórdão n° 1.098, do Tribunal de Contas do Estado, órgão de assessoramento da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso. Tal decisão subtraiu desde 2004 mais de R$ 300 milhões da
Educação.‖17

No ano de 2011, o SINTEP lança a campanha salarial da rede estadual para
implementação do Piso de R$ 1.312,00. O governo utiliza do argumento ―da necessidade de
mais tempo para análise das receitas e o comportamento da folha de pagamento.‖18 O
Conselho de Representantes do SINTEP realizado nos dias nove e dez de abril de 2011, após
receber a proposta do executivo, indica que o documento não corresponde na íntegra as
questões que foram acordadas e delibera,
Audiência com a SEDUC para avaliação da receita e despesa com folha
[…]; […] paralisação de advertência na rede estadual pela implementação do
Piso de 1312,00; buscar junto aos deputados audiência pública no dia vinte e
sete na Assembleia Legislativa para debater as perdas de recursos na
educação; caso não seja agendada na Assembleia Legislativa realizar
audiência no pátio da Assembleia e na sequência caminhada até o Palácio do
Governo; realizar Conselho de Representantes […] para avaliação de
indicativo de greve, caso o Piso de 1.312,00 não seja implementado;
lançamento […] da campanha que aponta a necessidade de investimentos
financeiros na educação relacionando com o evento da copa do mundo de
2014.19

Um exemplo de pauta, que sempre esteve presente nos últimos anos, a
implantação da Lei 11.738/08, nos municípios, reafirmando a luta pelo piso, implantação dos
PCCS com a inclusão dos funcionários e jornada de 30 horas, sendo 1/3 de hora atividade,20
sendo até então um desafio.
Em 2011, os trabalhadores da educação básica pública, com a pauta de
reivindicação de um Piso de R$ 1.312,00 decidem por greve por tempo indeterminado,
realizando um ato público na Assembleia Legislativa, no dia seis de junho. Durante a greve,
por vários momentos, os trabalhadores rejeitam a proposta do governo, reafirmam o Piso
Salarial de R$ 1.312,00 de imediato, posse imediata dos aprovados no concurso e denunciam
a desvinculação dos recursos da Educação.
Na negociação, o objeto de interesse é considerado básico para os dois lados, por
causa disso não fazem qualquer tipo de concessão. Quando as partes se dispõem a considerar
as vantagens e desvantagens de eventuais concessões, torna-se possível a retomada da
negociação. O processo se desenvolve no momento em que os lados fazem propostas e
17CUT. Sintep/MT defende aplicação dos 35%, 30 novembro 2010. Disponível em:
https://www.cut.org.br/noticias/sintep-mt-defende-aplicacao-dos-35-em-educacao-previstos-na-constituicaoestadua-34ca. Acessado em: 18 junho 2019.
18 Ata n° 2 Conselho de Representantes, 10 de abril 2011.
19 Ata n° 2 Conselho de Representantes, 10 de abril 2011.
20 Ata n° 4 Conselho de Representantes, 29 maio 2011.
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avaliam contrapropostas, argumentam e contra-argumentam, com habilidades defendem seus
interesses.21
Segundo o jornal G1,
De acordo com o Sintep, a rede estadual tem 36.548 profissionais em 715
escolas. O sindicato afirma ainda que a rede possui atualmente 176
professores com formação de nível médio. Os professores também querem a
contratação de concursados e alegam que mais de 50% dos docentes da rede
têm contrato temporário. Em nota, o governo afirmou que apresentou três
propostas aos professores. ―A última é pagar o percentual de 5,07% que está
faltando para atingir o piso da categoria (professores, apoio e técnico) no
mês de setembro e não mais em dezembro.‖ De acordo com o governo do
Estado, um último balanço mostrou que 40% das escolas estão paralisadas.22
O que se observa é o conhecimento do sindicato, usado na argumentação junto ao
governo, apresentando informações, dados numéricos da receita, da arrecadação, despesa do estado e
outros.
Nas fontes observa-se ainda, diferentes estratégias e táticas empregadas durante a greve
como, audiência com a SEDUC para avaliação da receita e despesa com a folha de pagamento;
audiências públicas junto a Assembleia Legislativa, para debater os recursos da pasta; atos públicos e
caminhadas para dar conhecimento do porque do movimento e obter apoio da população.

O site Hipernotícias publicou em 4 de julho de 2011 uma matéria ―SINTEP já
admite fim da greve de professores,‖ com 28 dias,
de acordo com a fala do presidente do Sintep, Gilmar Soares, a assembleia
ampliada realizada por representantes de 44 municípios, neste domingo (3)
apontou que os avanços são consideráveis. ―Conseguimos adiantar o piso
salarial de R$ 1.312,00 para dezembro, com promessa para setembro e
expomos a fragilidade do projeto educacional neste Estado‖, avalia.23

O governo através de uma carta se comprometeu ―a pagar os 5,07% restantes em
dezembro e se caso tenha dinheiro em caixa, irão antecipar o pagamento para o mês de
setembro e chamar os professores concursados, até final de agosto.‖24
Uma estratégia empregada pelo SINTEP, foi a realização de oficinas preparatórias de
financiamento da educação em vários municípios de Mato Grosso. Uma ação que se torna
imprescindível para a análise e conhecimento da arrecadação e despesa do estado, instrumento
utilizado para subsidiar a negociação.25

21 DIEESE. Negociação Coletiva e Orçamento Público na Área de Educação / Equipe Técnica do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos -- 1ª ed., 1ª reimp. Brasília/DF: Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação, 2014.
22 Jornal G1, 17 junho 2011, 09h20. Atualizado em 17/06/2011 15h21. Disponível em:
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/06/professores-de-seis-estados-estao-em-greve-no-pais.html.
Acessado em: 17 junho 2019.
23 Sítio Hipernoticias. Sintep já admite fim da greve de professores. 4 julho 2011. Disponível em:
https://www.hipernoticias.com.br/cidades/sintep-ja-admite-fim-da-greve-de-professores/3036. Acessado em: 17
junho 2019.
24 Sítio Hipernoticias. Sintep já admite fim da greve de professores. 4 julho 2011. Disponível em:
https://www.hipernoticias.com.br/cidades/sintep-ja-admite-fim-da-greve-de-professores/3036. Acessado em: 17
junho 2019. Idem.
25 Disponível em:http://sintep2.org.br/sintep/exibir.php?exibir=1&id_l=4177 . Acessado em: 17 junho de
2019.
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Na pesquisa História das Greves dos Trabalhadores da Educação Básica Pública
de Mato Grosso de 1989 a 2000, com o objetivo de historicizar o movimento, ao analisar as
fontes, em contato com o material do sindicato, as matérias destacam a greve de 2013.
Considerada a mais longa, com 67 dias, alcançando o seu propósito maior a Lei de Dobra do
Poder de Compra, como ficou conhecida. Uma greve que teve como pauta a isonomia dos
salários em relação a outros funcionários do executivo.
A greve iniciou no dia 12 de agosto de 2013, na pauta de reivindicação, os
trabalhadores exigiam que o poder de compra da categoria fosse dobrado em sete anos,
pagamento da hora-atividade dos professores contratados, melhorias nas escolas, autonomia
da Secretaria de Estado da Educação nos recursos devidos da área e repasse de 35% do
orçamento do estado para a educação, conforme o Art. 245 da Constituição Estadual ―O
Estado aplicará, anualmente, nunca menos de trinta e cinco por cento da receita resultante de
impostos, inclusive a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento de
educação escolar.‖26
Para o movimento, o momento seguinte do início da greve requer ainda mais atenção e
energia de todos para resistir à pressão do governo, que não quer negociar. Com isso intensifica a luta
e a disposição, encaminhando as atividades e o calendário de mobilizações.

Na Assembleia Geral do dia 26 de agosto de 2013, na Escola Estadual Presidente
Médici, a categoria deliberou sobre a seguinte pauta: informes gerais; avaliação da greve,

avaliação do documento do governo (ofício nº 1893/2013-GAB/SEDUC/SEE ) que
formalizou o resultado da reunião do dia 16 de agosto entre Secretaria de Estado de
Administração - SAD/MT, Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT e SINTEP/MT;
deliberação sobre o movimento, encaminhamentos e calendário das atividades da greve.
Após a análise e discussão da pauta, os trabalhadores da educação aprovaram as
seguintes resoluções:
rejeição do documento do governo, por não atender as reivindicações da
categoria; manutenção da greve por tempo indeterminado; reafirmando que
para a suspensão o executivo deve apresentar proposta que atenda às
exigências. Encaminhando à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei que
assegure política de dobrar o poder de compra dos salários da educação nos
próximos 7 anos e assim equiparar os vencimentos dos trabalhadores às
demais carreiras do executivo estadual. Incluir no Projeto de Lei a política de
integralização do piso salarial previsto na proposta da categoria para 2013,
ainda nesse ano; assegurar já nas Portarias de Atribuição de Aula de 2014 o
percentual de hora atividade para os professores contratados. Cumprir a
Constituição Estadual aplicando 35% das receitas do estado na educação,
garantidos no Artigo 245, bem como zelo de resguardar, na política de
isenção e de anistia fiscal (parágrafo 3.º), os percentuais destinados à pasta,
garantindo transparência na aplicação dos recursos e gestão financeira direta
pela SEDUC/MT. Publicar o edital para um novo concurso público; garantir
escolas com estrutura, equipamentos e materiais pedagógicos adequados,
bem como merenda e transporte escolar com qualidade.27

Com as atividades, de enviar documento à Assembleia Legislativa, cobrando dos
deputados postura em relação à pauta de reivindicação da categoria e a greve na rede estadual,
sem que houvesse manifestação daquela Casa e nem de seus pares sobre a ausência de posição
26 Constituição do Estado de Mato Grosso, 1989.
27 OF. 351/SGER/2013, 27 agosto de 2013.
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do governo em negociar. Cobrando a realização da audiência pública para discutir a política
educacional do Estado de Mato Grosso. Ao mesmo tempo, espalhar outdoors em Cuiabá
divulgando qual a marca do Governo Silval para a educação, providenciar faixas para serem
abertas no fechamento dos semáforos. Fazer colagem de cartazes com a arte camiseta (Marca
do Governo Silval na Educação), acompanhar a agenda do governador, na capital e no
interior, com manifestações, os trabalhadores deram sequência ao movimento grevista.28
Os trabalhadores da educação básica montam acampamento ao lado do Tribunal
Regional do Trabalho — TRT no Centro Político e Administrativo — CPA durante 47 dias,
com representantes dos municípios, um mecanismo de pressão dentro da greve.
Nos documentos verifica-se que para os trabalhadores da educação, com 15 dias a
greve apontam a força da categoria e que o grau de insatisfação dos profissionais unificou a
decisão na assembleia. Para eles, a adesão foi expressiva, inclusive com a presença de
municípios e de escolas que historicamente não haviam participado de outros movimentos
grevistas, sendo que 90% dos educadores suspenderam as atividades, das 744 unidades
escolares da rede estadual, 80% paralisaram totalmente já na primeira semana.29
Na avaliação dos trabalhadores, deve ser trabalhado no momento, o exercício do
direito de greve, independente da situação. Sem ter perspectiva, sem condições de garantir
qual será o posicionamento do estado, mas defendendo intransigentemente cada direito.
Uma questão se destaca, os trabalhadores tiverem o entendimento que no fato do
governo chamar a categoria para uma reunião sem apresentar proposta para avançar na pauta,
não significou ―negociar‖. Para eles, a prova foi a reunião que ocorreu no dia 16 de agosto
com a SAD, SEDUC e o SINTEP, onde não houve avanço em atender a pauta de
reivindicações da categoria, sendo confirmada no documento do governo que formalizou
resultado da reunião ao SINTEP/MT e que indica apenas o cronograma de nomeação dos
classificados no último concurso, com o início das atividades dos professores só em 2014,
sobre os outros pontos, o governo insiste em protelar.
Depois do debate e avaliação, a resposta ao documento do governo foi a seguinte,
Sobre a Comissão de Estudo, viabilizar a proposta de implantação da
equiparação salarial com as demais carreiras do executivo, que aglutina a
discussão da hora atividade e do novo concurso público, não há necessidade
de aguardar até o fim de setembro para o governo apresentar a proposição.
Os dados consolidados na arrecadação do Estado e no quadro de pessoal da
SEDUC que foram objeto de estudo do SINTEP-MT confirmam que se os
recursos da educação forem aplicados, conforme a lei, é possível dobrar o
poder de compra da categoria, mesmo dentro dos 25%; Lembrar, contudo
que a nossa defesa histórica é o cumprimento da Constituição Estadual
aplicando no mínimo 35% das receitas do estado na educação, garantidos no
Artigo 245, bem como o zelo de resguardar, na política de isenção e de
anistia fiscal (parágrafo 3º do mesmo artigo), os percentuais destinados à
educação básica pública; Salientar que apesar de a proposta do governo
antecipar a data para conclusão dos estudos da comissão para 30 de
setembro, contudo mesmo a comissão instituída há mais de mais de 1 mês, o
governo não apresentou nem a data da primeira reunião. Sobre o novo
concurso e as horas atividades, não há necessidade de o governo remeter a
discussão e levantamento de dados para a comissão. Basta publicar o Edital,
pois as vagas já estão apresentadas no quadro de pessoal enviado pela
28 OF. 351/SGER/2013, 27 agosto de 2013.
29 Idem.
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própria SEDUC ao SINTEP/MT. Esta iniciativa também contempla a
discussão da aplicação da hora-atividade para os interinos; Destacar que o
documento não responde a gestão dos recursos da educação com
transparência e autonomia pela pasta e nem menciona melhorias na estrutura
física das escolas; Ressaltar que a SEDUC continua não atendendo às
solicitações do SINTEP/MT, mesmo que documentadas. No dia 15/08, data
que antecedeu a última reunião com a SEDUC/MT, foi solicitado uma série
de documentos para subsidiar o diálogo com o governo, no entanto, vieram
incompletos e os que foram enviados ao sindicato apresentam
inconsistências de dados. Nesta manhã está ocorrendo a primeira reunião da
Comissão de Estudo com o objetivo de demonstrar a viabilidade de dobrar o
poder de compra dos salários e equiparar com as demais carreiras do
executivo.30

Posteriormente a rejeição do documento pela categoria e de intensas mobilizações
que se seguiram na semana de 26 de agosto a 02 de setembro que incluiu a ocupação da
Assembleia Legislativa no dia 28 e finalizou com ato público no Centro Político
Administrativo com instalação do acampamento, o governador acena na reunião com a
Comissão de Educação da (AL), que teve a participação de diretores do sindicato, para a
ampliação dos recursos de 25% para 27% e da aplicação de 65% folha líquida de salários, sem
as obrigações patronais. Na Lei Complementar 388/2010 estabelecia a aplicação de 60%.31
Na observação dos trabalhadores a vontade política demonstrada pelo governo nos
dois pontos, ainda não se materializa em proposta de melhoria salarial, por isso continuaram
mobilizados e com as atividades paralisadas.
No dia 03 de setembro ocorreu a primeira reunião da Comissão de Estudo com o
objetivo de demonstrar a viabilidade de dobrar o poder de compra dos salários e equiparar
com as demais carreiras do executivo.
O sindicato avalia a questão do calendário de reposição, com relação aos
contratados, observando de como a escola irá organizar, destacando a autonomia das unidades
escolares, devendo a SEDUC prorrogar ou fazer um novo contrato.
O SINTEP realizou o Conselho de Representantes e Assembleia Geral da
categoria, nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2013, tendo como pauta principal a avaliação
do movimento grevista na rede estadual e disposição pela continuidade. Os profissionais da
educação aprovaram: manutenção da greve, por não haver elementos que justifiquem a
suspensão do movimento, até que o governo apresente proposta que vem ao encontro das
reivindicações da categoria; manutenção do acampamento, com atividades na Assembleia
Legislativa e SEDUC.
Os trabalhadores decidem também ajuizar ações contra o estado, pelo não
cumprimento de aplicar 35% dos recursos conforme a Constituição Estadual, por não
resguardar a educação dos incentivos fiscais, por desvio de finalidades, como pagamento de
aposentadorias com valores da MDE. Devido ao conjunto de servidores que estão recebendo
da educação e não são profissionais da área.
Nos documentos Observa o apoio da comunidade escolar ao movimento grevista,
quando os trabalhadores decidem em apresentar moções de aplauso: as organizações
30 OF. 351/SGER/2013, 27 de agosto de 2013.
31 OF. 360/SGER/2013, 03 setembro de 2013.

4578

estudantis e estudantes que estão apoiando; aos diretores de escola, assessorias e CEFAPROS
que estão parados. Decidem por moções de repúdio, quando representantes do Estado não
apoiam e contrariam a defesa dos direitos, como, ao Senador Blairo Maggi pela declaração
contrária aos educadores de equiparar carreira, ao executivo e Secretaria de Educação de
Barra do Garças, por perseguição aos educadores no movimento grevista, com corte de
salários, aos assessores, diretores, CEFAPROS que perseguem e coagem os trabalhadores em
greve.32
A CONAE Estadual foi realizada no meio da greve dos trabalhadores da educação
básica, sendo um espaço estratégico para a intervenção. Os trabalhadores da educação básica
participaram das discussões e intervenções nas etapas municipais e intermunicipais da
CONAE 2013 - 2014. Ressaltando que as proposições da sociedade civil organizada na
Conferência de 2010 não haviam ganhado concretude, pois não tinha sido aprovado o Plano
Nacional de Educação e permanecendo os desafios da universalização da educação básica, da
ampliação do financiamento da educação, da valorização profissional e outros.
Após 38 dias de greve o governo apresenta a primeira proposta, depois de várias
reuniões com o grupo de trabalho, com a participação de representantes da categoria, com o
governador, deputados e secretário da pasta.
De acordo com o documento,
a remuneração dos trabalhadores receberia aumento real, a partir de maio de
2014 de 5%, seguindo de 6% em 2015, 7% em 2016 e a partir de maio de
2017 até maio de 2023 o percentual oferecido é de 7,69% anualmente. Em
relação à hora-atividade, o direito à reserva de horário para as atividades
pedagógicas fora da sala de aula, seria aplicada gradativamente em 3
parcelas. Em 2014 os profissionais contratados teriam direito a 1/3 da horaatividade, chegando a 2/3 em 2015 e a totalidade a partir de 2016. O
calendário para chamamento dos classificados no último concurso público de
2010, que já havia sido apresentado por meio de ofício ao Sintep/MT, foi
reforçado na proposta encaminhada à categoria.33

Após a leitura da proposta, o presidente do sindicato Henrique Lopes pontuou a
necessidade dos trabalhadores avaliarem nos municípios o documento e os rumos do
movimento. Faltando no documento apresentado, a revisão salarial para 2013 como é exigida
na pauta de reivindicações.
A greve completou 67 dias e antes de aceitar o acordo, segundo o sítio G1,
O governo tentou outros meios para colocar fim à paralisação, como cortar o
ponto dos trabalhadores. Outras tentativas foram feitas via judicial.
Atendendo a pedido do estado, a greve foi declarada abusiva pelo
desembargador Marcos Machado, que determinou o retorno dos
profissionais ao trabalho. A desembargadora Maria Erotides Baranjak
também mandou que eles encerrassem o movimento, mas nenhuma decisão
foi cumprida.34

32 OF. 375/SGER/2013, 16 de setembro de 2013.
33 OF. 375/SGER/2013, 16 de setembro de 2013.
34 Disponível em: http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2013/10/apos-67-dias-professores-de-mt-aceitamproposta-e-suspendem-greve.html. Acessado em: 17 junho 2019.
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Na prática, a maioria das greves observadas na pesquisa, houve ação solicitada
pelo Estado de ilegalidade do movimento, no entanto, os trabalhadores só voltaram após
apresentação de uma proposta e com decisão da assembleia geral.
A maior conquista dos trabalhadores da educação básica pública na greve foi a
Lei de número 510 de 2013,
que assegura o Piso Salarial Nacional dos Trabalhadores da Educação, caso
seu valor seja superior ao decorrente da aplicação dos índices de correção;
aplicam-se aos professores contratados temporariamente as demais regras
relativas à hora-atividade, estabelecidas para os Profissionais da Educação
Básica do Estado de Mato Grosso. Fica assegurado o pagamento da revisão
geral anual, nos termos estabelecidos para as demais carreiras do Poder
Executivo, o RGA; as despesas decorrentes da aplicação desta lei
35
complementar correrão à conta dos recursos orçamentários do órgão.

No entanto, de 2013 para cá, os percentuais apresentados na tabela foram
cumpridos, sobretudo com ameaças de extinção. Em 2016, os trabalhadores da educação junto
com demais servidores do estado realizam uma greve geral de 67 dias, cobrando o Reajuste
Geral Anual – RGA. O governo se negava a conceder o reajuste anual aos servidores
públicos do estado.
Para além do RGA, a categoria da educação exigia do governo do Estado,
Cumprimento integral da Lei 510/2013 - aplicação do INPC/2015 (11,27 %)
mais ganho real (7%); Divulgação do calendário do novo concurso público
para 2016; suspensão imediata da implantação das Parceria Pública Privada PPP na educação, proposta de privatização da escola pública apresentada
pelo governo no MT - PAR, por contrariar preceito constitucional da
educação como direito e princípios que regem a Educação Pública
estabelecidos pela Constituição Federal em seu artigo 206, Lei Federal nº.
12.014/2009 que modificou art. 61 da LDB e Leis Estaduais Nº 050/98,
7.040/98 e 049/98.36

Mais uma vez os trabalhadores da educação básica pública de Mato Grosso
encontram-se em greve. Com o bordão ―É hora de reafirmarmos nossas conquistas por
nenhum direito a menos‖37 apresentam a Campanha Salarial da Rede Estadual em 2019, com
a pauta:
o cumprimento integral da lei 510/13 em maio de 2019, aplicando o
percentual de 7,69% mais inflação de 3,43%; realizar pagamento integral
dos restos do parcelamento da RGA, conforme negociado e garantido nas
leis aprovadas na Assembleia Legislativa, de forma a assegurar a valorização
e continuidade da política da dobra do poder de compra, em maio de 2019,
aplicando sobre os valores atualizados (RS 3.052,72) os seguintes
percentuais: 3,43% + 7,69, perfazendo um total de: R$ 3.400,23; pagar o
retroativo do parcelamento da RGA; dar Posse imediata a todos os
aprovados no último concurso público, nos cargos e criar mecanismos para a
realização de um novo concurso, visando o preenchimento de todas as vagas
35
LEI
n°
510/2013,
11
novembro
2013.
Disponível
em:
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/b16
4a161bc043b4084257c21003da71f?OpenDocument. Acessado em: 17 junho 2019.
36 OF. CIRC. 053/2016/SGER/SINTEP-MT, 24 maio de 2016.
37 OF. CIRC. 026/SGER/2019/ SINTEP-MT, 27 de março de 2019
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livres existentes; estender a tabela salarial de nível superior para o Apoio
Administrativo Educacional profissionalizado; garantir a revisão Política de
Isenções e Incentivos Fiscais, respeitando a Constituição Estadual de 1989
que determina ―Art. 244. § 3º Nos casos de anistia fiscal ou incentivos
fiscais de qualquer natureza, fica o Poder Público proibido de incluir os
trinta e cinco por cento destinados à educação.‖ O governo deve cumprir na
íntegra o estabelecido no Art. 147 da Constituição Estadual de 1989 ―caput‖
e em seus parágrafos; regularizar o atraso nos salários, com os pagamentos,
até o dia dez do mês, de forma integral; Pagar a correção no valor dos
salários que foram pagos, em atraso; suspender imediatamente o
parcelamento/fracionamento dos salários; garantir o pagamento de 1/3 de
férias aos contratados; cumprir a decisão judicial, ação de suspensão do
desconto previdenciário da Dedicação Exclusiva; melhoria da estrutura física
das unidades escolares e dos equipamentos pedagógicos e apresentar o
cronograma de recuperação da estrutura física das escolas, especialmente,
uma lista de escolas prioritárias com urgência de reformas; garantir a
melhoria da Estrutura das Escolas Quilombolas, do Campo e Indígena e
também da Escola Plena (pois observamos que ela exclui, escolas que
atendiam 1.000 alunos, hoje atende 200, defendemos uma Escola Plena que
atendam a todos, garantindo-lhes o Direito à Educação, não privilegiando
apenas alguns); Queremos uma Escola Plena a todos os Estudantes do Mato
Grosso. Estabelecer relações institucionais contínuas SEDUC/SINTEP que
vise o atendimento integral da pauta de reivindicações da categoria; atender
aos pontos da Pauta de Reivindicação da Rede Estadual 2019.38

Ao reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho e ao tocar no
pilar da política econômica, os trabalhadores estão em um movimento político, um
movimento de classe e tem por objetivo instituir seus interesses.39 Segundo Ricardo Antunes,
é a prática de um movimento, um sindicalismo, defensivo e de confronto.40
Para Leila Blass, cada movimento pode ser interpretado como um campo aberto
de possibilidades e dimensões que se combinam de modo complexo no próprio desenrolar das
lutas sociais, mostrando que estas lutas não são ―resposta mecânicas às condições de vida e
trabalho.‖41
Na avaliação do documento resposta do governo (Of. n. 0481/2019-GAB/SEDUC
de 22 março de 2019) à Pauta de Reivindicação Educação Estadual/2019, os trabalhadores
pontuam cada item, demonstrando entendimento sobre as questões.
a avaliação é de que o governo não atende aos pontos da Pauta que são
reivindicados pela categoria; a SEDUC remete a discussão para outras
secretarias ou mesmo para o próprio governo, como acontece, em questões
que tratam da Política Salarial, sobretudo, quanto o cumprimento da Lei
510/2013, demonstrando total falta de autonomia; Também, em relação ao
Concurso Público, apresenta interpretação equivocada, uma vez que a
nomeação e a posse de candidatos habilitados em cadastro de reserva não
oneram o estado, as vagas são livres e ocupados por contratos temporários.
A violação é por parte do governo com a imposição de impedir, o exercício
38 OF. CIRC. 026/SGER/2019/ SINTEP-MT, 27 de março de 2019 .
39 Antunes, Ricardo. O Novo sindicalismo no Brasil. Campinas, SP: Pontes, 1995, p. 25.
40 Antunes, Ricardo. O Novo sindicalismo no Brasil. Campinas, SP: Pontes, 1995, p. 74.
41 Blass, Leila. Novo Sindicalismo: Persistência e Descontinuidade. O Novo sindicalismo: Vinte anos depois.
Rodrigues,
Iram Jácome (org.). Petrópolis, RJ, 1999.
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de direito dos concursados. Lembrando que a posse aos concursados
aumenta a arrecadação previdenciária do estado. Cabe observar, no que
tange a CONGED, ela tratou da Lei 7.040 e não da 049 como citada no
documento da Secretaria de Educação. Demonstra ausência de autonomia da
SEDUC, quanto à definição e encaminhamento das políticas educacionais,
bem como a garantia dos direitos da carreira, como fica demonstrado em
relação às licenças para qualificação profissional, ao gozo da licença prêmio
que traz prejuízo ao exercício do direito, especialmente, no momento da
aposentadoria; Conclui-se que a SEDUC responde o documento, todavia, a
resposta não contempla as reivindicações da categoria, com isso mostra-se
uma insatisfação geral de todos; Por isso, a categoria reafirma que os pontos
da Pauta de Reivindicação deve ser atendidos pelo governo Mauro Mendes..
42

Ao analisar os documentos, percebe-se que nos últimos anos os trabalhadores da
educação cobraram do governo o cumprimento das leis relacionadas a educação e a
valorização do profissional; a autonomia da SEDUC; a aplicação correta dos recursos
devidos.
No texto Emergência e Crise do Novo Sindicalismo no Setor Público Brasileiro,
Arnaldo Mazzei aponta que,
o sindicalismo no setor público, a morosidade das negociações e no desgaste
do movimento grevista [...] desvendar as relações entre economia e política,
[…] tem que descobrir novas orientações e a chave está na articulação do
movimento organizado com a sociedade civil transformada que, apesar de
toda a complexidade, tem a real capacidade de transformar o Estado.43

Conclusão

A pauta de reivindicação dos trabalhadores da educação básica pública se renova
a cada ano, com a cobrança da ampliação e manutenção de direitos. Uma pauta que apresenta
questões como salários, condições de trabalho, estrutura das escolas, como se dá o
aprendizado e outros.
A ideia da isonomia salarial que surge na década de 1990, torna-se proposta,
sendo apresentada ao governo na pauta de reivindicação de 2013.
Após a mais longa greve da educação, os trabalhadores da educação conquistam a
Lei 510/13, conhecida como a Lei Da Dobra Do Poder De Compra.
Os avanços e manutenção dos direitos vão depender da capacidade de
organização, mobilização, pressão dos trabalhadores da educação e da resposta da política de
governo adotada, no momento em que o governo visa o desmonte da legislação existente.

42 OF. CIRC. 026/SGER/2019/ SINTEP-MT, 27 de março de 2019 .
43 Nogueira, Arnaldo J. F. Mazzei. Emergência e Crise do Novo Sindicalismo no Setor Público Brasileiro. O
Novo sindicalismo: Vinte anos depois. Rodrigues, Iram Jácome (org.). Petrópolis, RJ, 1999.
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AUTO-ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES NO USO DO TEMPO
LIVRE/LAZER: O GRUPO DE BOLÃO EM PORTO DOS
GAÚCHOS/MT
Eliete Barbosa da Silva (FEF/UFMT) – elibar11@hotmail.com
Ana Carrilho Romero Grunennvaldt (FEF/UFMT) – anacarrilho12@yahoo.com.br

Resumo
O presente trabalho evidencia a prática de um esporte tradicional de origem alemã de um grupo de mulheres que
buscam o espaço/tempo para criar e ampliar seus lugares como agentes de protagonismo do seu tempo livre para
lazer. Objetiva compreender a constituição de uma prática de lazer a partir das condições reais locais. Destacar a
bravura de mulheres cidadãs emancipadas no pensamento e nas ações, promovendo a construção de sujeitos
ativos e transformadores da realidade. Abordar o empoderamento da mulher através do esporte, da prática do
jogo de bolão, como um fenômeno recreativo para as mulheres do Município de Porto dos Gaúchos. Nos
procedimentos metodológicos foi utilizada a entrevista com as mulheres que organizaram o seu clube para
desenvolver as atividades de referido jogo nesse município, bem como pesquisa bibliográfica sobre o tema.
Constatamos que o envolvimento com esse jogo tradicional, oportunizou as mulheres condições objetivas e
subjetivas no sentido de elevar os seus níveis de sociabilidade para além da agenda burocrática-responsável do
encontro na igreja ou no armazém ou supermercado, mas faziam o uso do tempo/agenda da oportunidade, sem
compromissos com finalidades objetivo-práticas, renovando tensões agradáveis através do jogo de bolão.
Palavras-chave: Lazer. Mulheres. Organização.

1 Introdução

[...]a distinção é bastante óbvia: todas as atividades de lazer são atividades de
tempo livre, mas nem todas as de tempo livre são de lazer. (ELIAS;
DUNNING,1992, p.145)

Pensar o lazer, olhar para o lazer e para a organização do lazer de mulheres em um
Município situado a 650 km de Cuiabá, no nortão do Mato Grosso, por certo é diferente que o
das mulheres que visitam todo final de semana ou, diariamente, a diversidade de shoppings e
parques urbanos que uma capital pode apresentar às mulheres.
Se olharmos a partir do ponto de vista da estruturação biológica, certamente não se verá
ou não se terá diferenças entre mulheres do campo e mulheres longínquas das capitais, das
mulheres que no seu dia a dia frequentam boutiques, shoppings e cinemas. Contudo, se nosso
olhar focar em um grupo de mulheres em certa cidade na década de 1960 e o seu modo de
organização do lazer e do tempo livre, por certo haverá uma surpresa, conforme a narrativa
que segue.
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Em se tendo conhecimento de um grupo peculiar de senhoras que organizavam seu
entretenimento buscou-se atribuir a essa curiosidade um caráter de uma pesquisa científica.
Com efeito, essa pesquisa é resultante da entrevista realizada com um grupo de mulheres
praticantes de jogo de bolão na cidade de Porto dos Gaúchos/MT, localizada no norte do
estado, região denominada de Amazônia Legal. A pesquisa se debruçou sobre esse grupo de
mulheres que se reuniam toda semana para treinar, tornando assim um dos primeiros esportes
praticados de forma organizada com equipes masculinas e femininas nesse município.
Conforme descrição de Marin(2013), o bolão é um jogo tradicional de origem alemã
que consiste em derrubar o maior número de pinos, num total de nove, utilizando uma bola,
ambos confeccionados em madeira. O jogo resultou das trocas culturais trazidas pelos
imigrantes, junto com o processo de colonização alemã no sul do País, perpetuado com a
formação das sociedades e estas, por sua vez, eram vinculadas a uma comunidade, ―em torno
das quais a vida social era organizada: as famílias integravam-se e cultivavam costumes,
preservavam a cultura e impulsionavam não apenas o fortalecimento da colônia como também
as manifestações culturais que caracterizavam o grupo social.‖ (p. 78).
Utilizando-se da prática de um esporte conhecido por elas, o grupo de mulheres
procurou espaço/tempo para criar e ampliar seus lugares como agentes de protagonismo do
seu tempo livre para lazer. Certamente, o panorama natural local, era uma das possibilidades
de oferta de entretenimento e envolvimento de atividades recreativas e de lazer, já que a
cidade é delimitada pelas águas das margens direita do Rio Arinos.
Esta perspectiva de auto-organização vai além de sentar durante a semana, frente a um
aparelho de televisão e assistir a todos os seus enlatados, para as senhoras que moram em
Porto dos Gaúchos, ao contrário disso, elas foram à luta, se organizaram, formaram o Grupo
das Pioneiras em 1965 e ajudaram na criação, no ano seguinte, da associação denominada
Clube de Bolão.
O nome do grupo deve-se ao fato de que suas famílias fizeram parte da primeira
caravana de agricultores pioneiros, colonizadores da Gleba Arinos, que partindo de Santa
Rosa-RS, desembarcaram no atracadouro de Porto dos Gaúchos no dia 19 de abril de 1956.
Incentivados pelo programa do Governo Federal em desenvolver a região da Amazônia, as
famílias foram trazidas pela Colonizadora Noroeste Matogrossense Ltda – CONOMALI, que
tinha sua sede no município da origem dos pioneiros no Rio Grande do Sul e que tinha
interesse na expansão dos negócios.
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O presente trabalho procura compreender a constituição de uma prática de lazer a partir
das condições reais locais.

Destacar a bravura de mulheres cidadãs emancipadas no

pensamento e nas ações, promovendo a construção de sujeitos ativos e transformadores da
realidade. Abordar o empoderamento da mulher através do esporte, da prática do Jogo de
Bolão, como um fenômeno recreativo para as mulheres do Município de Porto dos Gaúchos.
Assumimos aqui a toda ―riqueza dos jogos tradicionais, suas possibilidades de inventar
regras, de formar grupos de jogadores, de entrar em contato com o local, de comunicar, e a
capacidade de iniciativa e decisão motora individual e grupal.‖ (PARLEBAS, 2001, apud
Marin et al, 2013, p.21). A auto-organização entendida na mesma concepção de que esse jogo
não depende de instâncias oficiais, essas atividades acontecem a partir da organização local
ou regional de um grupo social de acordo com suas necessidades e interesses, que no caso são
as mulheres.

2 Desenvolvimento
A organização das mulheres do Clube de Bolão de Porto dos Gaúchos evidencia que os
seres humanos necessitam de outros seres humanos para exercerem sua sociabilidade,
promover agrupamentos para agenciar sua interação com o outro, marca plausível que
precisamos nos renovar através dela.

A sociabilidade como elemento básico do lazer desempenha um papel na maioria
das atividades de lazer, senão em todas. O que significa dizer que um elemento do
prazer é o sentimento agradável vivido pelo fato de estar na companhia dos outros
sem qualquer obrigação ou dever para com eles, para além daqueles que se tem
voluntariamente. (ELIAS; DUNNING, p. 179)

Os encontros das mulheres para jogar o bolão eram semanais, a prática exclusiva para
elas acontecia as quartas-feiras à tarde, denominadas pelas entrevistadas44 como treino, mas
também acontecia à prática mista à noite. Esse processo perpassou as manifestações de lazer
da cidade por décadas onde o bolão permaneceu como um dos esportes tradicionais revelando
o fôlego e a capacidade de entreter e divertir, por ser simples de aprender, e considerado
apropriado, tanto para homens ou mulheres. Três canchas de bolão para essa prática foram

44

A entrevista foi realizada com quatro mulheres que participaram do Grupo das Pioneiras em Porto dos
Gaúchos, concedida as autoras do referido artigo, no dia 28 de setembro de 2017, abordaram sobre sua
organização, aspectos e motivos envolvendo o jogo do bolão na cidade. No texto as informantes serão
identificadas pelos sequencia numérica 1,2,3 e 4; preservando seu anonimato.
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organizadas na cidade no período de 1966 a 2013, com proprietários e espaços distintos
(Morimã e Morimã, 2013).
Os motivos que sustentavam as atividades do clube das mulheres iam além do jogo,
apesar de haver o foco de aprimoramento das habilidades, tanto que era denominado de
treino, dos preparativos para competição e confronto entre elas, como também o desafio de
concorrer com os homens. Pois havia a organização de torneios locais e regionais, que
exigiam uma preparação especifica para essas ocasiões, uma vez que na época aqui retratada,
esse esporte era de expressiva representação para a comunidade. Mas o ponto alto era o prazer
de estar na companhia dos outros, como expressa em suas considerações:

Era uma diversão que a gente tinha naquela época, a gente não tinha nada assim, era
o dia que a gente se reunia e jogava. E ao mesmo tempo havia o ajuntamento das
pessoas e você fazia amizade. (informante. 1)
Além da diversão, havia a confraternização, aquela mulherada conversando, aquilo
parecia uma gaiola de papagaios. Junto da cacha havia a churrascaria, a gente
mandava picar churrasco muidinho assim, colocava num prato, e jogava partidas e
partidas, aquela que perdesse pagava a cerveja, era assim (risos).(Informante. 2)
Nossa saúde aquela convivência. Naquele tempo nós tínhamos assim, aquela união
entre nós, a gente se encontrava mais. (Informante. 3)

A ação dessas mulheres na década de 1960 pode ser uma evidência plausível da
expressão da autonomia de suas escolhas, pelo mesmo no que concerne parte do seu tempo,
que elas administravam para ser tempo livre:

Chegava quarta-feira nós fazíamos o que tinha que fazer até ao meio dia, pois a
tarde, depois do almoço não tinha quem segurasse nós, nós ia lá(no jogo de
bolão).(Informante. 2)
Nós tínhamos os bebezinhos juntos, criancinhas levamos junto. (Informante. 1)
A gente tinha muita vontade, era fominha para jogar bolão, a gente ia para casa,
cuidava das crianças e de noite vinha com os maridos, esperava eles treinar, para
depois nós jogar a partida junto com eles. (Informante. 3)

Existia a liberdade da ação, mas fica nas entrelinhas à contravenção do uso do tempo do
trabalho doméstico da sua responsabilidade para disposição do seu lazer, daí a mobilidade
para superar as contradições. Elias e Dunning(1992, p. 151), argumentam que essa instabilidade pode ser observada em algumas manifestações que:

No conjunto de atividades de lazer, todas integram um tipo peculiar de risco. São
capazes de desafiar a rigorosa ordem da vida rotineira das pessoas sem colocar em
perigo os meios de subsistência ou o seu estatuto. Permitem às pessoas tornar mais
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fácil ou ridicularizar as normas de sua vida de não lazer, e todos o fazem sem
ofender a consciência ou a sociedade. (p. 151)

Nesse sentido, pode ser conjecturado o estabelecimento de acordos e ajustes sociais para
essas atitudes, mas por serem nesse caso senhoras, é emblemática a relação de simbiose entre
o exercício da maternidade, encargos do lar e o usufruto do seu lazer. A empolgação e humor
que essas mulheres registram esses episódios evidenciam essas possibilidades de risco, que
poderia causar naquela circunstância algum constrangimento, no entanto o distanciamento do
fato revela o prazer vivenciado, e que agora expressa a sua nostalgia.
As conexões com as marcas dessa experiência de lazer e de uma prática esportiva
regular com a sua rotina da vida atual, considerando que agora são todas senhoras com mais
de 60 anos, pelo relatado são bastante remotas, pois o arranjo de tempo para realizar o
agrupamento das pessoas necessário para esse acontecimento é inexistente, bem como as
obrigações e direcionamentos são distintos do que foi observado naquela época:

Está todo mundo ligado na internet[...]só nos encontramos no supermercado
(Informante. 1).
Só usando whatsap, meu Deus do Céu![...] estávamos reclamando um dia desse
porque, numa ocasião, nós só se encontrava umas com as outras, só em
velório(risos). (Informante. 2).
A gente sempre para cima e para baixo, mas só que de carro, não se encontra.
(Informante. 3)

Novas dinâmicas são constituídas pelas interações com as pessoas, nos seus
envolvimentos as práticas de lazer são afetadas muito diretamente porque requerem uma
abertura de tempo e disposição. Parlebas(2013, p.11), considera que os jogos tradicionais
recebem esse impacto:

Hoje, o grande vento da modernidade varre como um tornado os jogos tradicionais.
A ruptura tecnológica e cultural que conhece o conjunto das sociedades atuais tende
a provocar o abandono dos costumes antigos e a substituir práticas do passado por
novos comportamentos. (p. 11)

O esvaziamento do interesse pela prática do bolão levou o fechamento das cachas em
Porto dos Gaúchos, pois eram estabelecimentos comerciais e foram substituídos por outros
empreendimentos, que atendiam as novas solicitações mais voltadas ao público jovem,
referenciando assim confronto geracional exposto:
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É, outra coisa que eu acho, a juventude não se interessou, por esse esporte(bolão).
Porque nós era nós! Os antigos! Os jovens iam lá, mas eles não tinham aquela
vontade que nem nós tínhamos, que nem nós chegava lá(na cancha).[...]Era! Só era
nós que gostava. Mas já os nossos filhos, eles já não tinha aquela vontade que nem
nós tinha! (Informante. 2)

As atitudes e os interesses da vida cotidiana foram alterados por outras configurações
da cidade e consequentemente afeta as práticas de lazer. Os impactos do acesso a alguns
recursos tecnológicos são mais evidentes como os serviços de televisão a cabo, que
diversificam sua programação e prendem mais a atenção dos expectadores e, por conseguinte
o tempo. Os jogos eletrônicos também fazem parte desse acervo, os jovens sem dúvida são os
mais absorvidos por esses atrativos, mas as idosas, como nossas entrevistadas, também são
capturadas por essa nova lógica. Por isso mesmo despertando ainda o interesse das jogadoras,
o jogo de bolão desapareceu, ficando no imaginário de um passado venturoso, todavia sua
função não se manteve.

Como todo fenômeno social, o jogo evolui e se transforma ao longo dos anos.
Mesmo já tendo representado um fenômeno socialmente importante nos séculos
passados, alguns jogos tradicionais perderam seu brilho e estão hoje totalmente
deixados na sombra. Eles aparecem em defasagem e não são mais percebidos como
portadores dos valores do momento. (PARLEBAS, 2013, p. 14)

No tocante a prática esportiva como prática de lazer, essa praticamente desapareceu do
dia-a-dia dessas mulheres também, apesar de demonstrarem empenho em buscar uma
atividade correlata para ocupar o lugar que a pratica do bolão desempenhava, os novos hábitos
impedem essa direção, em que condição física por causa da idade, não autoriza uma atividade
física mais vigorosa, como também uma atividade recreativa, exige tempo para o encontro de
confraternização que elas não dispõem com encargos de diversos afazeres. Apenas uma
mulher do grupo optou por uma atividade equivalente, que é o ciclismo de longa duração, que
em seu depoimento evidencia que essa experiência traz o prazer do compartilhamento do
grupo de outrora, bem como desperta e instiga novas emoções.

3 Considerações finais

O sistema de regras é construído pelos grupos sociais que os praticam em
consonância com o contexto em que os jogos se desenvolvem, pois a geografia e os

4590

costumes influenciam na sua organização. Ou seja, os jogos tradicionais estão
relacionados diretamente com as condições espaciais do entorno e em consonância
com os hábitos de vida dos que o desenvolvem e recriam. Significa dizer que os
jogos tradicionais têm relação intrínseca com a identidade cultural dos grupos
étnicos. ( Marin et al, 2013, p .20)

A investigação que se propôs compreender a constituição de uma prática de lazer, a
partir das condições reais locais de mulheres no interior do Estado de Mato Grosso que
procuravam ampliar os níveis de sociabilidade a partir do jogo de bolão. O reconhecimento
da bravura de mulheres cidadãs emancipadas no pensamento e nas ações, foram se
promovendo na perspectiva da construção de sujeitos ativos e transformadores da realidade.
As citações desatacadas evidenciam que nas ações, o empoderamento da mulher ocorre
através do esporte, da prática do Jogo de Bolão, como um fenômeno recreativo para as
mulheres do Município de Porto dos Gaúchos.
O exemplo concreto das mulheres, grandemente, de origem alemã, oriundas de Santa
Rosa-RS ou Marechal Candido Rondon-PR, é um caso emblemático de que os jogos
tradicionais estão diretamente relacionados com as condições espaciais e com os hábitos de
vida das pessoas que os desenvolvem e/ou os recriam. Assim, estas mulheres, que já
conheciam esse jogo tradicional muito praticado em uma geografia de costumes de
predominância alemã, souberam recriar e adaptar esse jogo nesse novo contexto no qual se
inseriram na Amazônia Legal, qualificando seu tempo livre e quiçá tempo de lazer.
De certo, esse envolvimento com esse jogo tradicional, oportunizou às mulheres
condições objetivas e subjetivas no sentido de elevar os seus níveis de sociabilidade, para
além da agenda burocrática-responsável do encontro na igreja ou no armazém ou
supermercado, mas faziam o uso do tempo/agenda da oportunidade, sem compromissos com
finalidades objetivo-práticas, renovando tensões agradáveis através do Jogo de bolão.
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BIOPOLÍTICA E EDUCAÇÃO: A PROBLEMÁTICA HISTÓRICA DE
UMA DEMANDA POPULACIONAL45

Cristiano Antonio dos Reis (Escola Estadual Dr. Estevão Alves Corrêa/SEDUC-MT) crystiantoni@gmail.com

Resumo:
Sob a temática ―Cuiabá 300 anos: Debates sobre Educação, Pesquisa e Inovação‖, a proposta desse trabalho é
fazer uma reflexão/inflexão sobre a problemática da educação relacionada as pautas políticas atuais. Nesse
intento traçaremos alguns dos dilemas da instrução pública em Mato Grosso na primeira metade do século XIX
concebida como uma estratégia biopolítica de exercício de poder e de que maneira esses aspectos ressoam nas
lutas atuais em prol de uma educação pública, gratuita e de qualidade.
Palavras-chave: Biopolítica. Educação. População Mato-grossense

1-Introdução
A temática geral desse Seminário de Educação, Semiedu 2019 Cuiabá 300 anos: Debates sobre
Educação, Pesquisa e Inovação é bastante pertinente no presente momento, pois, se faz num contexto
em que se presencia com uma força insidiosa a pauperização da educação brasileira como um todo,
abarcando desde escolas públicas às universidades, num processo de cortes e mutilações cada vez
mais profundas no sistema de ensino e de produção científica.
Diante desse cenário caótico de perda de direitos conquistados, considero oportuno mencionar o
processo de greve deflagrado desde o dia 27 de maio de 2019 pelo Sindicato dos Trabalhadores no
Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT) exigindo o cumprimento da Lei 51046 (DIÁRIO
OFICIAL DE MATO GROSSO, 2013) da melhoria das condições físicas das unidades escolares, da
exigência de um cronograma para o chamamento de todos os profissionais aprovados e habilitados no
último concurso.
Em que se pese a história de 300 anos da cidade de Cuiabá e os dilemas e impasses pelas quais
passa o nosso sistema de ensino público atualmente, gostaria de fazer uma breve incursão histórica
sobre como era problematizada a educação nas primeiras décadas do século XIX quando o império
brasileiro esboçava a construção do Estado/Nação.
Essa incursão pretenderá fazer luz a uma questão da atualidade que ressoa uma problemática
kantiana reavivada pelo filósofo francês Michel Foucault (2008) sintetizada na seguinte questão: o que
estamos ajudando a fazer de nós mesmos? Ponto crucial em que situa os profissionais da educação
45

Parte dessas reflexões foi desenvolvida na minha tese de doutorado em história defendida em 2018 sobre a
emergência da biopolítica na província de Mato Grosso. Cf. REIS, Cristiano Antonio dos. O NASCIMENTO
DA BIOPOLÍTICA NA PROVÍNCIA DE MATO GROSSO (1719-1840). Tese (Doutorado em História) –
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Mato Grosso, 2018.
46
Lei que estabelece a reestruturação salarial dos profissionais da educação e assegura ganho real do poder de
compra desses profissionais colocando à par dos proventos recebidos por outras categorias do funcionalismo
público de Mato Grosso. Além disso tal lei garante o pagamento da hora-atividade aos professores contratados
assegurando o ganho de 30% de seu salário na dedicação de atividades na preparação de aulas, correção de
provas e outras atividades pedagógicas desenvolvidas na escola.
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pública no próprio campo de embate de forças com um governo federal e estadual que ―deixa morrer‖
a educação pública e ―faz viver‖ com uma força cada vez mais insidiosa as instituições privadas de
ensino.
Tal itinerário narrativo, logo, se pautará na apresentação ainda que bem sumária da
problemática da educação no Mato Grosso na primeira metade do século XIX como estratégia
biopolítica e de como isso ressoa à questão da problemática da educação no momento atual.
2- Considerações iniciais sobre o conceito de biopolítica em Foucault
O pensamento de Foucault, opera por deslocamentos, rupturas e retomadas, tal qual um
aforismo de Nietzsche (2003, p.201), em que dizia que ―a natureza envia o filósofo à humanidade
como uma flecha; ela não mira, mas espera que a flecha fique presa em algum lugar‖ e creio que
nesse caso, o exemplo do conceito de biopolítica47 é bem significativo.
Diante do que foi exposto acima, o conceito de biopolítica após formulado pelo filósofo francês,
apresentou alguns sutis deslocamentos de significado, não cabendo aqui traçar todas as suas nuances,
mas ficar em sua formalização mais consistente, principalmente a partir de suas pesquisas da segunda
metade da década de 1970 desenvolvidas principalmente com a publicação da História de Sexualidade
vol.1: a vontade de Saber e os cursos ministrados no Collège de France.
Primeiramente gostaria de pontuar que a ideia de biopolítica no pensamento de Foucault já em
suas formulações da História da Sexualidade: v.1: a vontade de Saber, dos cursos Em defesa da
Sociedade (1975-1976), Segurança, Território, População (1977-1978) e Nascimento da Biopolítica
(1978-1979) está circunscrita a um exercício de poder com efeitos globais na regulação e controle da
população.
Numa passagem interessante da História da Sexualidade v.1: a vontade de saber, o filósofo
assinala a mutação de um exercício de poder pautado no direito do soberano de causar a morte e deixar
viver para um exercício de poder que busca gerenciar a vida. (FOUCAULT, 1988)
O exercício de poder então, passa a investir na vida como ponto de apoio principal nas
sociedades ocidentais entre a passagem do século XVIII para o século XIX, delimitando em suas
estratégias de atuação duas dimensões: a da disciplinarização na produção de um corpo dócil e
treinado e a da biopolítica na regulação das populações. Assim nas palavras do filósofo francês:
(...) o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo como máquina: no
seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no
crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de
controle eficazes e econômicos - tudo isso assegurado por procedimentos de poder
47

Em que pese as sutis nuances que o conceito de biopolítica adquiriu na trajetória do filósofo Michel Foucault
creio que podemos traçar algumas premissas gerais desse conceito e que foi posteriormente aprofundada por
muitos pensadores atuais como Giorgio Agamben e Antonio Negri entre outros, a análise mais detalhada sobre
as diferentes acepções desse conceito, foge um pouco do escopo da presente pesquisa. Cf. (AGAMBEN, 2002; e
NEGRI, 2006).
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que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo humano. O segundo, que
se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do século XVIII, centrou-se no
corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos
processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de
saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-lo
variar; tais controles são assumidos mediante toda uma série de intervenções e
controles reguladores: uma biopolítica da população. (FOUCAULT, 1988, p.131)

Ainda sobre esse aspecto da disciplina e da biopolítica no curso Em Defesa da
Sociedade Foucault reforça essa diferenciação entre uma tecnologia do poder que atua sob a
forma individualizante na produção de corpos dóceis e de uma tecnologia que atua na
produção de efeitos globais de controle desses corpos constituídos numa população. Dessa
maneira:
(...) essa tecnologia de poder, essa biopolítica, vai implantar mecanismos que tem
certo número de funções muito diferentes das funções que eram as dos mecanismos
disciplinares. Nos mecanismos implantados pela biopolítica, vai se tratar sobretudo,
é claro, de previsões, de estimativas estatísticas, de medições globais; vai se tratar,
igualmente, não de modificar tal fenômeno em especial, não tanto tal indivíduo, na
medida em que é indivíduo, mas, essencialmente, de intervir no nível daquilo que
são as determinações desses fenômenos gerais, desses fenômenos no que eles têm de
global. Vai ser preciso modificar, baixar a morbidade; vai ser preciso encompridar a
vida; vai ser preciso estimular a natalidade. E trata-se sobretudo de estabelecer
mecanismos reguladores que, nessa população global com seu campo aleatório, vão
poder fixar um equilíbrio, manter uma média, estabelecer uma espécie de
homeostase, assegurar compensações; em suma de instalar mecanismos de
previdência em torno desse aleatório que é inerente a uma população de seres vivos,
de otimizar, se vocês preferirem, um estado de vida: mecanismos, como vocês vêem,
como os mecanismos disciplinares, destinados em suma a maximizar forças e a
extraí-las, mas que passam por caminhos inteiramente diferentes. Pois aí não se
trata, diferentemente das disciplinas, de um treinamento individual realizado por um
trabalho no próprio corpo. Não se trata absolutamente de ficar ligado a um corpo
individual, como faz a disciplina. Não se trata, por conseguinte, em absoluto, de
considerar o indivíduo no nível do detalhe, mas, pelo contrário, mediante
mecanismos globais, de agir de tal maneira que se obtenham estados globais de
equilíbrio, de regularidade; em resumo, de levar em conta a vida, os processos
biológicos do homem-espécie e de assegurar sobre eles não uma disciplina, mas uma
regulamentação. (FOUCAULT, 2005, p.293-294)

Essa regulamentação buscava em outras palavras garantir uma espécie de regulação e
controle do corpo vivo de uma população em suas manifestações de vitalidade, tratava-se de
um investimento de exercício de poder que visava atingir um corpo coletivo de uma
população. Entre ―fazer morrer e deixar viver‖ tão característico das sociedades modernas do
Antigo Regime vislumbrava agora um exercício de poder que invertia tal premissa, buscando
―fazer viver e deixar morrer‖ (Foucault, 1988).

Numa passagem do curso Segurança,

Território, População nos parece ser esclarecedor a esse respeito:
(...) encontramos nos Estudos sobre a população de ‗Moheau‘ um texto como este:
‗Depende do governo mudar a temperatura do ar e melhorar o clima; um curso dado
as águas estagnadas, florestas plantadas ou queimadas, montanhas destruídas pelo
tempo ou pelo cultivo contínuo da sua superfície formam um solo e um clima novos.
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Tamanho é o efeito do tempo, da habitação da terra e das vicissitudes na ordem
física, que os cantões mais sadios tomaram- se morbígeno. (FOUCAULT, 2008, p.
29).

O que Foucault chama a atenção no texto de Moheau, é o fato de que cabe aos
governantes interferir nas condições gerais de vida de uma população, uma vez que, dadas as
condições naturais e históricas que o ambiente impõe a existência humana, ele, deve se
posicionar na medida de que os lugares mais mórbidos se tornem mais sadios e os sadios
permaneçam sadios.
Outro aspecto importante que Foucault traz em relação ao conceito de biopolítica é que
ela se constituía como exercício de poder inserida numa rede de inteligibilidade assentada em
premissas liberais/utilitaristas e que vão paulatinamente sobrepondo o exercício de poder
soberano que ainda estavam presas numa mentalidade de Razão de Estado48. Nesse sentido,
buscava-se:
1. Aceitação do princípio de que deve haver em algum lugar uma limitação do
governo que não seja simplesmente um direito externo.
2. O liberalismo também é uma prática: em que encontrar exatamente o princípio de
limitação do governo e como calcular os efeitos dessa limitação?
3. O liberalismo e, num sentido mais estrito, a solução que consiste em limitar ao
máximo as formas e domínios de ação do governo.
4. Enfim, o liberalismo é a organização dos métodos de transação próprios para
definir a limitação das práticas de governo. (FOUCAULT, 2008, p. 28)

Diferentemente da Razão de Estado, no liberalismo buscavam-se as premissas de
autolimitação das práticas governamentais, sob a suspeita de que na ―soberania se governa
demais‖ sendo ―colocados no interior de uma tecnologia de governo que, sem nunca ter sido
liberal, não cessou de estar obcecada, desde o final do século XVIII, pela questão do
liberalismo‖. (FOUCAULT, 2008, p.96)
À primeira vista pode até parecer contraditório a relação do liberalismo com uma
sociedade ainda escravocrata, como era o caso do território brasileiro na primeira metade do
século XIX, no entanto, ela é bem plausível ao modelo de cidadania ainda vigente nesse
período que não incluía todos os brasileiros/as no rol dos direitos formalmente estabelecidos
na Constituição de 182449.

48

Entre toda a literatura abundante a respeito e de suas diferentes perspectivas, podemos considerar o termo
Razão de Estado para designar um discurso e uma prática cuja a pauta política principal era criar formas de
fortalecimento e expansão do Estado, que previam, inclusive, o golpe. (SENELLART, 2006).
49

Inclusive o do voto nas eleições primárias para a escolha de deputados e senadores para a Assembleia Geral e
dos Membros dos Conselhos Gerais das Províncias. O processo eleitoral ocorria de maneira indireta, garantindo
a participação de todos os cidadãos brasileiros com renda, por isso era chamado de voto censitário. É digno de
nota também que o conceito de cidadão era restrito aos homens livres nascidos no Brasil ou estrangeiros
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Reforçando esse posicionamento, o pensador Domenico Losurdo oferece outro
registro importante sobre a relação do liberalismo e a escravidão racial propriamente dita.
Losurdo lembra que os embates que conduziram o processo de independência dos Estados
Unidos em relação à Inglaterra se imbricaram de tal forma que acabaram por conduzir ao
extermínio de nações nativas inteiras e é claro, dos escravos africanos também, assim ―por
muito tempo, tanto a sorte dos negros quanto a dos índios não haviam sequer arranhado a
autoconsciência orgulhosa dos ingleses nas duas margens do Atlântico de serem o povo eleito
da liberdade‖. (LOSURDO, 2006, p.29)
A questão levantada pelo liberalismo, nesse aspecto, não era garantir as liberdades
a todos/todas as pessoas, mas sim, introduzir uma prática governamental que incitava
formalmente as liberdades garantindo para si o controle e gestão dessas liberdades de cima
para baixo.
Transvestidas de um discurso liberal e civilizatório, as primeiras experiências
governamentais desenvolvidas na província de Mato Grosso vão assumir um discurso que se
arroga o direito de gerir o corpo coletivo da população, em suas vidas e condutas por meio da
regulação de suas liberdades regulamentada nas leis provinciais e da Constituição do Império.
Diante do exposto, creio que podemos avançar um pouco na reflexão sobre a educação
como uma estratégia biopolítica de governo no sentido de que a instrução pública ganhou uma
certa contundência com a penetração das premissas liberais de governo na primeira metade do
século XIX, principalmente no período conhecido na historiografia como Regências, onde de
fato algumas pautas liberais de governo foram discutidas, debatidas, colocadas em
funcionamento em um momento de agitada instabilidade política, oriunda de várias guerras
civis que se deflagravam em diferentes pontos do país ( como a Balaiada no Maranhão,
Sabinada e Guerra dos Malês na Bahia, Farroupilha no Rio Grande do Sul, Cabanagem no
Pará e a Rusga em Cuiabá), aplacadas somente com processo de restauração monárquica
com o Golpe da Maioridade50.
Na seção seguinte, pretendo traçar algumas dessas ressonância no que diz respeito a
problemática da instrução pública na capitania de Mato Grosso referente a esse período
naturalizados. Tal modelo excluía desse processo eleitoral escravos, libertos, filhos em companhia dos pais,
pessoas que estivessem respondendo a processos criminais ou devassa e, principalmente, as mulheres, não
facultando nenhuma possibilidade delas participarem desse processo eleitoral, mesmo sendo de classes mais
abastadas. ( CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL, 1824.)
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Cf. O Golpe da Maioridade foi um golpe de Estado que marca o início do Segundo Reinado no Brasil, com
isso o até então, Dom Pedro II, que contava com 14 anos de idade assume o poder político do país em 23 de
julho de 1840. (FAUSTO, 2013).
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(Regencial/Liberal)51 apresentando os dilemas pelas quais a educação pública passava nesse
momento e na medida do possível situar alguns desses desdobramentos na educação atual.
3- Biopolítica e instrução pública na Capitania de Mato Grosso
Agora apresentarei brevemente algumas dimensões que o discurso estratégico sobre
instrução pública assumiu no processo de regulamentação e regulação da população matogrossense no período regencial, momento este, em que o país começava a se apresentar como
uma Nação independente.52
Entre os discursos dos presidentes de província de Mato Grosso a problemática da
instrução pública ganha uma visibilidade própria, agora assumida como uma área de
investimento do Estado laico e de direito, situação esta que a colocava diante da necessidade
de capitalização da província e de fortalecimento das rendas públicas.
Vale ressaltar que tais embates travados após a insurreição de 30 de maio de 1834,
conhecido pela historiografia tradicional53 de Rusga, criou um contexto de grandes perdas
materiais e de vidas humanas afetando sensivelmente as economias da província. A esses
estados de coisas a instrução pública situava-se num contexto em que se buscava a
restauração da ordem, da moralização das condutas e de certa maneira na formação de pessoas
aptas ao trabalho.
Eis que no dia 3 de julho de 1835, o até então presidente de província Antonio Pedro de
Alencastro (nomeado para o acompanhamento do processo judicial de todos os envolvidos na
Rusga), apresentava em discurso dirigido a Assembleia Legislativa, a problemática da
instrução pública expressando a necessidade da formação de ―bons cidadãos‖, em
contraposição ao ―estado calamitoso‖ em que se encontrava a província:
(...) ninguém duvida que o Estado de nada necessita mais que de bons cidadãos; e
por que não é a natureza quem os faz, mas sim a boa educação; e por mais engenho,
que tenha uma pessoa, não pode sem aplicação ser excelente em cousa alguma:
confesso, Srs., que o quanto me é sensível a lenta instrução primária, pelo que tenho
podido alcançar na generalidade das escolas estabelecidas, que não apresentam todo
o aproveitamento. Estou certo que não dimana em tudo esta fala dos Professores, e
muito especialmente dos pais por não obrigarem aos filhos a frequência das aulas; e
os mestres pelo os não aplicar, como devem aos estudos. (ANTONIO PEDRO DE
ALENCASTRO, Discurso de 1835, 4)
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Sob a base da construção do Estado nacional, o período regencial assinalou ao mesmo a penetração de
premissas liberais em meio ao conturbado período regencial combinando as ―ideias mais avançadas do
liberalismo com resíduos absolutistas do Antigo Regime‖ (BASILE, 2009, p. 62)
52
Cf. (LYRA, 1994); (COSTA; OLIVEIRA, 2007).
53
Considera-se historiografia tradicional mato-grossense a produção historiográfica do Instituto Histórico e
Geográfico de Mato Grosso (IHGMT). Sobre algumas vertentes historiográficas em relação a Rusga cf.
(PERARO, BORGES, 2014).
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Percebe-se na fala de Alencastro a necessidade do ensino como uma ferramenta
indispensável na formação de bons cidadãos, de que sem educação as pessoas não poderiam
ser excelentes em nenhuma ocupação profissional. Além disso, colocava em dúvida a posição
dos professores que alegavam como principais entraves dessa instrução a conduta dos pais
que não obrigavam os seus filhos a frequentarem as escolas, bem como, a negligência dos
alunos em se aplicar como deviam aos estudos.
Ressaltava-se também que o sentimento de cidadania e de cidadão não é dado pela
natureza, o que equivale dizer que, cabia aos governantes investir cabalmente numa política
de instrução capaz de impor esses valores, ainda mais, num contexto político caracterizado
por intensas guerras civis, entre elas a Rusga.
Em que pese todas as dificuldades financeiras da província esse discurso político sobre
a questão da instrução pública ela será retomada constantemente entre os demais presidentes
de província de Mato Grosso no presente período regencial, assim em 2 de março de 1836, o
até então vice-presidente da província, Antônio José da Silva, retomava as mesmas
preocupações apontadas por Alencastro:
(...) A instrução pública tão necessária para a felicidade individual dos cidadãos, e
prosperidade geral da sociedade, não tem sido aquele adiantamento que era de
esperar; por quanto mestres pouco hábeis tem sido encarregados de tal instrução, e
não se aplica suficientemente a convencer a mocidade de que a verdadeira liberdade
não é inimiga de toda a sujeição, de toda a dependência, e que não pode existir
aquela sem subordinação, sem Respeito as Autoridades e sem obediência e
submissão as leis. Convém pois apartar da mocidade a ociosidade, sempre
companheira do vício que quebra todos os recursos da alma. A Constituição não
pode existir, como convém, sem lançar suas raízes na alma de todos os cidadãos, e
sem imprimir novos sentimentos, novos costumes, e novos hábitos; e é da ação
diária e sempre crescente da instrução pública, que se pode alcançar tais mudanças,
por que ela os põem em todo o seu valor, tanto para si, como para seus semelhantes:
ensinar lhes a gozar plenamente de seus direitos, a respeitar e cumprir facilmente
todos os seus deveres, e em uma palavra, a viver feliz. Os estudos bem dirigidos,
Senhores, secundão os professores das ciências, das letras e das artes; animão os
esforços, recompensam os sucessos, engrandecem no espírito humano as faculdades
de sentir e de conhecer; suscitam por toda a parte o poder da emulação, deste
sentimento generoso, o mais puro princípio da atividade humana. Assim é que se
pode multiplicar, e disseminar os recursos. (ANTONIO JOSÉ DA SILVA, Discurso
de 1836, p.3-4)

O problema da instrução e seu pouco desenvolvimento na província de Mato Grosso é
novamente colocado sob a responsabilidade dos professores, mestres pouco hábeis no
convencimento dos alunos sobre a importância de frequentar aos estudos e de que a
verdadeira liberdade não é sinônimo de ociosidade.
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Note-se que o discurso de Antonio José da Silva apresentava em linhas gerais a ideia de
que a instrução pública é fundamental para o desenvolvimento de cidadania, de cumprimento
das leis e consequentemente garantia da ordem indispensável ao desenvolvimento do
progresso material e cultural da província. Além disso, fundamentava nesse discurso, o
atrelamento do conceito de liberdade ao de sujeição, naquilo que restringe as liberdades
individuais em respeito as autoridades, a constituição, as leis, enfim, a ideia de que para gozar
a plenitude de seus direitos os cidadãos devem cabalmente cumprir os seus deveres.
Veja, que o projeto de instrução propalado pelos governantes mato-grossense desse
período, buscava a construção de uma ideia de cidadania subordinada a obediência as leis e a
Constituição. Imerso nessa proposta, o paradigma civilizacional ganhava força e se tornava
um modelo a ser alcançado. Nesse mesmo tom em 1836, Antonio Pimenta Bueno expressava
as seguintes palavras:
(...) uma grande parte dos habitantes da Província vestindo-se apenas com tecidos
do país, alimentando-se facilmente pela muita facilidade do peixe, parece ter
decididamente renunciado aos prazeres do homem civilizado; até o sal é por eles
muitas vezes dispensado: não será prudente impor mais sobre esses gêneros,
atendendo se que convém antes mudar os costumes dessa grande parte da população,
e clamá-la a novos hábitos, e necessidade da civilização, protetora da indústria, e da
riqueza social. (ANTONIO PIMENTA BUENO, Discurso de 1836, p.15-16)

Esse tipo de visão eurocêntrica desconsiderava os modos de vida e de conduta até então
adotados pela população mato-grossense colocando-os sob o estigma da barbárie, como um
povo atrasado, inculto e insensíveis aos prazeres do homem civilizado. O tom desses
discursos conclamava a imposição de uma força capaz de constranger tal população a adotar
novos hábitos e costumes, principalmente em relação à sua camada mais pobre:
(...) Refletindo-se um pouco seriamente sobre as Instituições que nos regem, sobre o
grão de capacidade ou civilização, que elas demandam, para que não retrogradem,
nem definhem como plantas perigrinas [sic], e deixem de produzir fruto, ou
produzam somente insonso e peco54, é doloroso o sentimento que resulta de ver se o
geral da nossa população tão atrasado em inteligências e os princípios morais da
liberdade por isso em perigo, como por vezes já tem sido, de servir a interesses
privados criminosos contra a causa pública, contra as próprias vítimas que os
secundão [sic]. E não são somente nossas instituições que reclamam o emprego de
todos os recursos na organização e aperfeiçoamento da instrução primária. A voz de
todos os melhoramentos materiais e morais é uníssona em exigi-los. O agricultor
embora tenha na Província solo rico, clima fecundo, não há de poder tirar dele todo
o proveito, sem que se lhe forneçam os meios de poder estudar o aperfeiçoamento de
seus instrumentos, preparar o terreno, melhorar a criação dos seus animais; e isto
que com ele acontece, verifica-se com todos os demais, que exercem qualquer outro
ramo de indústria, cujo incremento tanto influi por seus resultados sobre a moral
pública. Sem a instrução primaria, que é a chave de comunicação do mundo
civilizado, dele retirados ignoram os homens os primeiros princípios de suas
profissões, e atados unicamente as noções, que uma vez receberam, conservam-se
54

Fruto peco é o que cai do pé antes de amadurecer, fica ruim para comer.
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estacionários, renunciando, a maneira dos nosso Índios [grifos meus] toda a ideia de
melhoramentos, que lhes parecem sonhos. (ANTONIO PIMENTA BUENO,
Discurso de 1837, p.5-6)

Sob o paradigma da civilização, o referido discurso do presidente de província Antonio
Pimenta Bueno, apresenta fortes ressonâncias com o pensamento iluminista, principalmente
no que tange as instituições do império e o papel estratégico que a instrução assume na
manutenção dessas instituições.
Comparadas as plantas que deixavam de produzir fruto ou aquelas que produziam frutos
que caíam do pé sem amadurecerem completamente, as instituições precisavam
amadurecerem efetivamente para que o país e a província de Mato Grosso em particular,
consiguissem gozar plenamente o sabor dessas entidades.
Mas para além da formação do sentimento de cidadania na preservação das instituições
e da tentativa de restauração da ordem, a preocupação com a instrução também transveste-se
da preocupação com o trabalho, uma vez que, ao trazer o exemplo do agricultor, Pimenta
Bueno apresentava a relação de saber e poder materializado entre outras coisas na ideia de que
nada vale o agricultor ter um solo rico e clima propício se não conhece os meios técnicos mais
adequados na plantação e na criação de animais, em suma, a instrução é base que se assentava
a moralidade, a cidadania e todas as profissões.
A instrução se apresentava como um setor estratégico no assentamento das instituições
do Império, da restauração da ordem e do fundamento de todas as profissões, o que
diametralmente atingia a população mais pobre e as sociedades indígenas, considerando-as
―sociedades estacionárias‖ resistentes às propostas de progresso e de civilização.
Em face a esses jogos discursivos em relação a problemática da instrução, surgia
questões correntes, como a falta de alunos, de cadeiras vagas, de professores habilitados, de
pais negligentes, de alunos pobres, carência de prédios adequados para se ministrar as aulas e
os baixos proventos pagos aos professores.
Em relação aos proventos o presidente Antonio Pedro de Alencastro em seu discurso de
1835 propunha que este podia ser aumentado conforme a localidade e número de alunos
frequentes, assim, regiões consideradas mais prósperas e com quantidade maior de alunos, os
professores poderiam receber mais. (ANTONIO PEDRO DE ALENCASTRO, Discurso de
1835).
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Para essa mesma problemática o presidente de província em 1838, Antonio Pimenta
Bueno, propunha a extinção das cadeiras vagas para as quais não encontrava professores
habilitados ou diminuísse a quantidade de aulas de 1ª letras e utilizasse o recurso para o
aumento salarial dos demais professores, justificando que:
É preferível, Senhores, extinguir as três Cadeiras de Gramática Latina de fora da
Capital, e na última necessidade diminuir o número das Aulas de primeiras letras
para oferecer ordenados, que convidem pessoas capazes a aceitar as Cadeiras, que
ficarem existindo, do que ter muitas aulas na imaginação, e nem uma na realidade.
(ANTONIO PIMENTA BUENO, Discurso de 1º de março de 1837)

Esses problemas acabaram por criar uma espécie de ciclo vicioso que era preciso
resolver, uma vez que os salários baixos não estimulavam profissionais a se dedicarem à
docência, e os que estavam na função não se sentiam ameaçados em seus cargos, pois não
havia concorrentes que pudessem assumir a atividade.
Em que pese, a necessidade da resolução da problemática salarial dos professores, a
instrução pública envolvia também outras pautas que precisavam ser observadas, assim sendo,
ainda sob o governo de Pimenta Bueno, foi sancionado a Lei de 5 de maio de 1837, composta
de 45 artigos os quais preconizavam criar mecanismos de controle na implantação das escolas
públicas, suas modalidades de ensino, habilitações necessárias aos professores, suas
suspensões, remoções e demissões, mas também a regulamentação das inspeções sobre as
escolas e exames dos alunos, e, ao final, dispondo sobre as obrigações dos pais de família em
relação à instrução primária. (ANTONIO PIMENTA BUENO, Lei de 5 de maio de 1837).
Todos esses mecanismos implementados pela província em relação à instrução pública,
certamente materializavam uma forma de vigilância e punição. Vigilância em relação ao
número de escolas em funcionamento, quantos alunos as frequentavam, quantos desistiam, de
que maneira os professores ministravam suas aulas etc., intervindo, por essas medidas, nas
condutas de alunos, pais e professores.
Assistiu-se, com a problemática da instrução pública, o funcionamento de uma forma de
exercício político em que o alvo central era a população, uma vez que se tratava, por meio
desse investimento político, de formar bons cidadãos, o que, em outras palavras, significava
produzir uma população harmônica, equilibrada, obedientes aos bons costumes e cumpridores
das leis que, movidos por princípios morais se predispusessem a desempenhar com eficiência
as atividades necessárias ao desenvolvimento da província.
Para além da resolução ou não dos problemas apresentados em relação a instrução, esses
discursos dos presidentes de província jogavam diametralmente com a vida da população, um
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discurso que exigia para si um poder de gerir cada vez mais a liberdade dessa população tida
muitas vezes nesses discursos como atrasada e inculta.
Significava também, entre outras coisas, produzir a imagem de um político
compromissado realmente com as pautas educacionais por meio de uma retórica solidamente
apoiada em premissas liberais mesmo que algumas delas tenha ficado somente no campo
discursivo.
4- Considerações Finais
O que constatamos com essa breve incursão histórica sobre a problemática da instrução
pública mato-grossense, foi a mobilização de um discurso estratégico que produzia efeitos de
poder por meio de uma retórica sobre a construção da ordem e introjeção das ideias de
cidadania, civilização e progresso, mesmo que essas ideias ficassem somente no discurso.
A mobilização de tais discursos por diferentes políticos reafirmou ao mesmo tempo
posicionamentos eurocêntricos e racistas em relação a população de Mato Grosso bem como
também a necessidade de investir na instrução como forma de moralizar, ordenar, criar uma
domesticação desse corpo pulsante de vida que era a população mato-grossense desse período.
Enfim, um repertório de problemas, em meio a um emaranhado de pautas políticas em
nome da população, discursos que, repetidas vezes, criaram um modelo de enunciação política
da qual talvez ainda estejamos presos como: pautas salariais, negligências de pais e alunos em
relação a frequência escolar, a falta de estrutura física adequada e de profissionais
qualificados.
Tais questões são bem atuais, quando sob um discurso transvestido de preocupação com
a educação essas mesmas pautas são simplesmente colocadas no campo discursivo pelos
diversos agentes do governo e deixados de lado no campo prático da sua execução, o que
causa o paradoxo, de que sob a alegação de que todos políticos falam da educação, na verdade
é a educação que falta falar sob a aparição de seus protagonistas (seja eles alunos, pais e
professores).
Dessa maneira, na superfície da atualidade desses embates, as ações devem ser
protagonizadas por quem sofrem diretamente os efeitos físicos e psíquicos das medidas
legislativas e do executivo, quando a nível federal e estadual 55 se assisti uma mutilação sem

55

Sob a alegação de calamidade financeira, o atual governador de Mato Grosso Mauro Mendes, se manteve
intransigente as tratativas de negociação das pautas da greve preferindo a coação do que a negociação expressas
em medidas como o corte de salários e de empréstimos consignados aos profissionais em greve, embora, não
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precedentes em relação aos investimentos na educação como um todo. Pois esses ―governos
arrogam-se o direito de passar à conta de lucros e perdas à infelicidade dos homens que suas
decisões provocam e que suas negligências permitem‖. (FOUCAULT, 2008, p.370).
Entre decisões e negligências que deixam visivelmente a educação pública morrer, a
questão ―o que estamos fazendo de nós mesmos?‖ situa pesquisadores e educadores ao
mesmo desafio, enfrentar esse jogo discursivo-midiático ( a nível de governo estadual e
federal) e resistir a esse processo de mutilação da vida escolar e da pesquisa recusando a
precarização do ensino público como um todo.
Com isso, a atualidade do conceito de biopolítica formulado por Foucault, nos remete à
capacidade de resistência dos governados, das ações coletivas, da potência das multidões de
se insurgir diante dos desmandos governamentais, dos jogos de interesses partidários, dos
escândalos políticos etc.
Estrategicamente nos lança o desafio de pensar e criar condições práticas de
insurgências por meio de pautas, problemas, questões colocadas pela própria população e
cobrar em que termos eles devem ser executados, pois, como diria o próprio Foucault (2010,
p.370), ―a infelicidade dos homens não deve jamais ser um resto mudo da política. Ela funda
um direito absoluto de levantar-se e dirigir-se àqueles que detêm o poder‖.
Por fim cabe a nós (educadores e pesquisadores) a resistência mobilizando os nossos
discursos, as nossas falas, as nossas diferentes vozes, nossas ações em prol das pautas que
afetam frontalmente a nossa vida profissional, pessoal e coletiva e o engajamento da greve
deflagrada pelo SINTEP/MT desde o dia 27 de maio de 2019 representa ao meu ver, uma
possibilidade contínua de luta em prol das pautas da Educação/Pesquisa posta por
educadores/pesquisadores.
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houvesse nenhum documento oficial decretando a ilegalidade do movimento. Além disso, Mauro Mendes
rejeitou a viabilização da proposta apresentada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso oficializada pela
maioria dos parlamentares que demonstraram a viabilidade do pagamento parcelado em três vez dos 7,69%
referente a referida lei de valorização profissional (Lei 510/20013). Até o presente momento, ao completar dois
meses de greve em 27/07/2019 não há nenhuma sinalização do governo em atender as pautas do movimento
grevista.
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CINEMA, IMAGEM E EDUCAÇÃO56
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Resumo:
O objetivo deste artigo consiste em analisar o cinema como fenômeno educativo, a fim de desenvolver uma
reflexão sobre o fazer pedagógico no cinema negro. Tendo como base, a exposição e análise de conteúdos
transversais que surgiram da reflexão sobre ―cinema e educação‖ durante o andamento da pesquisa de mestrado
intitulada: ―Na dimensão pedagógica do cinema negro: O Íbero-ásio-afro-ameríndio, pontos reflexivos para a
análise da construção de uma auto imagem”. Para tanto foi realizada pesquisa bibliográfica de textos que tratam
dos marcos teóricos das categorias: cinema, educação e linguagem. Assim, foram selecionados sistematicamente
alguns autores trabalhados durante as aulas coletivas e orientações individuais, dentre os quais se destacaram:
Prudente (2005, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017), Brandão (2007), Rousseau (1749, 1979), Freire (1987) e
Vigotsky (1993, 2010), sendo possível perceber evidencias de uma função educativa no cinema no qual o
aprofundamento na categoria de: ―dimensão pedagógica cinema negro‖ de Prudente sugeriu uma ferramenta de
emancipação do homem para sua autoconstrução o que constituiu uma inovação no fazer pedagógico.
Palavras-chave: Cinema. Educação. Imagem. Linguagem.

1 Introdução
Elaborado sobre o tema: ―Cinema: imagem-educação‖. Este trabalho foi realizado no
contexto da disciplina ―Seminário de pesquisa em educação II Semestre: 2019/1‖ do
PPGE/UFMT. O objetivo consistiu em refletir sobre, a relação cinema-educação, como
assunto pertinente, e parte, da experiência preliminar de construção, da pesquisa de mestrado
em andamento intitulada: ―Na dimensão pedagógica do cinema nego: o Íbero-ásio-afroamerídio, pontos reflexivos para a análise da construção de uma autoimagem‖, mediante
exploração de produções textuais utilizadas durante a pesquisa, nas disciplinas e orientações o
que conduziu assuntos inerentes a experiência cinematográfica e sua relação com um processo
da aprendizagem, incluindo o cinema em uma prática pedagógica por sua linguagem. Assim
este artigo se estruturou em três divisões básicas.
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A primeira tratou de discutir onde, como e quando ocorreu a educação em finalidade e
eficiência análogas a sua configuração no cinema.
A segunda tratou de compreender a linguagem e sua manifestação no cinema,
diferenciando da pura comunicação midiática que não sobrepassou as experiências sensoriais.
A terceira e última consistiu em refletir com base na linguagem do cinema negro sobre
seu interlocutor e o que ele dizia de si e do mundo, explicito na categoria de dimensão
pedagógica de Prudente (2011, 2014, 2017).

2 Educação, tempo modos e lugares
Da educação se pode dizer que: se trata de um fenômeno não exclusivo de uma cultura
ou sociedade em particular, tão pouco unicamente humano. A transmissão do conhecimento,
como afirma Brandão (2007) aconteceu para além das instituições: igrejas, escolas, quartéis
etc... Também não é petrificada no tempo. ―Mas, a seu modo, ela continua no homem o
trabalho da natureza de fazê-lo evoluir, de torná-lo mais humano.‖ (BRADÃO, 2007, p.14).
A seguir, apresentamos algumas reflexões sobre a relação educação-cinema e a
diversificação de onde e quando e se deu esta articulação como a prática educativa.
No contexto Brasileiro, a Lei 13.006/14, ela acrescenta ao art. 26, da Lei nº 9.394/1996
– das diretrizes e bases da educação nacional, que determina a exibição de, no mínimo, duas
horas mensais de produção audiovisual nacional como elemento integrante da proposta
pedagógica na escola da Educação Básica. Esta lei, que permitiu a relação cinema-educação,
leva-nos a pensar que relação é esta. Xavier (2008) afirma que:
Para mim, o cinema que ―educa‖ é o cinema que faz pensar, não só o
cinema, mas as mais variadas experiências e questões que coloca em foco.
Ou seja, a questão não é ―passar conteúdos‖, mas provocar a reflexão,
questionar o que, sendo um constructo que tem história, é tomado como
natureza, dado inquestionável. (XAVIER, 2008, p. 15).

A ideia que se pretendeu perpassar neste artigo foi tomar o cinema que educa para além
de uma ―mídia‖, caso contrário, tal atitude implicaria em um reducionismo que distanciaria
deste o fenômeno educativo, sendo apenas comunicativo. Entretanto sua abrangência de ação
vai desde as experiências sensoriais, a linguagem simbólica do cineasta traduzida em
imagens. Foi neste contexto que se inseriu o pensamento de Prudente (2011, 2014, 2017) que
evidenciou a existência de uma ―dimensão pedagógica no cinema negro‖, justificando seu
fundamendo da seguinte maneira: ―É sensato supor que o cinema na era do conhecimento é
um cinema epistemológico, tornando-se a partir da dimensão pedagógica do cinema negro, o
cinema das minorias, na medida em que conhecimento e preconceito são antitéticos.‖
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(PRUDENTE 2017, p. 32). A justificativa realizada pelo autor eliminou preconceitos. Para
Prudente, pré-conceito é um primeiro estado, que é aniquilado quando iluminado pelo
conhecimento. Neste aspecto, a eliminação do preconceito somente pode ser concebida,
quando por meio de uma educação contida na carga epistemológica.
A educação independente de sua intenção, foi o que permitiu a humanidade chegar onde
chegou, desde as primeiras armas artesanais de pedra lascada ao mapeamento do genoma
humano, ela não se confinou no rigor metodológico científico para acontecer. Santos (1996)
afirmou que os ―limites da ciência‖
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, utilizados na atualidade, tiveram seus fundamentos

iniciais entre os séculos XVIII e no início do século XX, em que se mudou o jeito de ―fazer‖
ciência. Neste período contribuíram para esta transformação: Nicolau Copérnico, Galileu
Galilei, Isac Newton, Jean Jacques Rousseau, Lavoisier, Adam Smith, Charles Darwin, Karl
Marx, Albert Einstein entre outros, que sustentam o marco regulatório da ―cientificidade‖
moderna mas, contudo a educação aconteceu simultaneamente na história da humanidade sem
estar restrita aos paradigmas da ―ciência‖.
Ainda no século XVIII Rousseau, (1749) tendo uma postura que marchava em rota de
colisão com as pretensões dos que teriam a possibilidade de reter para si a prerrogativa de
detentores do poder e da ―verdade‖, já que, por estes tempo, ruía-se a hegemonia das
instituições do estado e a igreja, como sendo portadoras do único saber válido, lança a seus
opositores a pergunta: ―O restabelecimento das ciências e das artes contribuiu para purificar
ou para corromper os costumes?‖ (ROUSSEAU, 1749, p.7). A pergunta de Rousseau não
nega a participação da educação no aperfeiçoamento ou degradação humana, o que ele planeja
examinar é, o resultado e a finalidade dela, seja onde for que ela esteja ocorrendo. Assim que,
quanto a resposta a dúvida de Rousseau é possível inferir que em seu pensamento: Sem
educação não há ciência e sem ciência não há educação, do mesmo modo que sem educação
não há arte e sem arte não há educação. Sendo que tudo o que se adquiriu foi por meio da
educação.
Nascemos fracos, precisamos de força; nascemos desprovidos de tudo, temos
necessidade de assistência; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que
não temos ao nascer, e de que precisamos adultos, é-nos dado pela educação. Essa
educação nos vem da natureza, ou dos homens ou das coisas. O desenvolvimento
interno de nossas faculdades e de nossos órgãos é a educação da natureza; o uso que
nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é a educação dos homens; e o ganho de
nossa própria experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação das coisas.
(ROUSSEAU, 1979, p.12).

59

Limites da ciência - Este termo aqui se apresenta entre aspas por considerar a possibilidade de suas múltiplas
conceituações.
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No entanto, o pensamento de Rousseau, sugeriu que os modelos de educação exercidos
em seu tempo seria a causa da decadência humana, tendo em vista que para ele ―o homem é
bom por natureza‖. Logo, a educação pela sociedade (educação dos homens) era a
responsável pela degeneração humana, assim que em relação a condição moral da
humanidade, a educação se tornou responsável não só pelo que o humano fez, mas pelo que
ele foi, pois, a ela, também na percepção de Paulo Freire, foi atribuída a função de modificar,
tanto o sujeito oprimido, quanto o opressor.
Outro saber que não posso duvidar um momento sequer na minha prática educativacrítica é o de que, como experiência especificamente humana, a educação é uma
forma de intervenção no mundo. Intervenção que, além do conhecimento dos
conteúdos do bem o do mal ensinados e ou apreendidos, implica tanto o esforço de
reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e
contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a outra dessas coisas. Nem
apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da ideologia dominante (FREIRE,
1996, p. 38).

Para estes autores a finalidade eminentemente crucial da educação foi o
aperfeiçoamento humano, a finalidade do ―ser‖ foi mais importante que do ―fazer‖, ou seja:
mais importante do que a humanidade aprendeu a fazer, foi o que ela se tornou. A diferença
entre Freire e o pensamento de Rousseau está justamente nas circunstâncias e lugar onde a
educação ocorreu. Enquanto Rousseau afirma que, somente seria possível uma educação
efetiva, a partir do isolamento do sujeito da sociedade ao nascer, para não ser corrompido por
ela, e só retornar a ela, quando estivera pronto. Supondo ser isto possível, este é um lugar de
isolamento na unilateralidade de determinada prática educativa, onde a aprendizagem se daria
pelo reforço absoluto daquilo que se pretendeu transmitir. Metaforizando neste contexto com
a vivência no cinema seria como o apagar das luzes e o silêncio total para que as atenções
fossem voltadas exclusivamente para aquilo que se quer transmitir, o que foi colocado em
cena.
Freire por sua vez, propõe uma relação dialética na sociedade; entre a educação dos
homens da classe oprimida, e a da classe dos opressores, ou seja: foi do confronto entre uma e
outra que emergiu ―a‖ educação, tendo em vista que aqui se falou de ―educações‖, daquilo
que está relacionado com a aprendizagem, daquilo que o humano faz, e aquilo que ele se
tornou, daquilo que fez erigir nas margens do Rio Nilo a civilização egípcia, a maia, astecas, a
construção da Babilônia as culturas aborígenes; também de celtas e bretões, de um modo geral
da capacidade humana de transformar-se e transformar o mundo.
Esta realidade de antagonismos entre classes de que falou Freire, pela linguagem
cinematográfica surgiu no pensamento de Prudente (2016, 2017), em duas categorias,
imagéticas que se polarizam para além das relações de classe, em uma dinâmica que envolve:
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raça e gênero, posto que: ―O modo de existência agora é outro baseado na informação. Na era
da cibernética, que se encontra nos estágios mais avançados da inteligência e da vida
artificial, as lutas de classe se dão em uma dinâmica imagética: de luta de imagem.‖
(PRUDENTE; PASSOS; CASTILHO, 2011, p. 89). Nas palavras de Prudente:
[...] Íbero-ásio-afro-amerídio. Esta imagem se forma em uma luta ontológica de
saberes de horizontalidade de esfericidades sagradas das cosmovisões primogênitas
dos africanos, asiáticos e ameríndios, que já conheciam o respeito a biodiversidade,
postura que se dá contra a verticalidade da visão de linearidade da imagética
hegemônica do Euro-hétero-macho-autoritário, e sua euronormatividade que vem
tentando reificar todas as expressões humanas que lhe é estranha. (PRUDENTE,
2017, p.112).

Prudente trás o Euro-hétero-macho-autoritário e o Ibero-ásio-afro-ameríndio, como
expressão imagética que representou traços comuns do colonizador e dos povos colonizados.
O campo da imagem é o lugar de Prudente, nele opera as intenções e possibilidades
educativas do cinema.
Tanto para Freire quanto Rousseau e Prudente a educação tem duas facetas, alinhando
com eles, Carlos Rodrigues Brandão, conforme se observou por meio de sua afirmação: ―Mas,
na prática, a mesma educação que ensina pode deseducar, e pode correr o risco de fazer o
contrário do que pensa que faz, ou do que inventa que pode fazer.‖ (BRADÃO, 2007, p.12).
Contudo importou perceber aqui tanto nas lições de Freire quanto no pensamento do
Rousseau ou Prudente a educação aconteceu. Tomando em conta o lugar e circunstância em
que ocorreu foi possível falar também de lugar e instituição.
O pensamento que surgiu em meio as ciências modernas sugeriu a educação presente
nas transmissões da lei da torá pelas relações familiares do povo hebreu nos tempos de
Moisés, como o registrado Na bíblia (1990) ―E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no
teu coração; E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo
caminho, e deitando-te e levantando-te.‖ (DEUTERONÔMIO 6:6,7), também na histórica
prática do kula
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pelos povos trobriandeses descrito por Malinowisk (1976) que em algum

grau teve que ser ―educado‖ pelos nativos para compreender melhor esta prática, ou seja:
contrariando a tradição dos antropólogos de gabinete que só aprendiam sobre outros povos
por meio de relatos de terceiros, aprendeu com eles para logo cogitar sua hipótese. Esta
prática de aprender com o outro (ser educado pelo outro) foi evidenciada quando o
antropólogo buscou o entendimento de algo em uma cultura alheia a ele.
Assim o antropólogo Clifford Geertz (1998) concluiu que:
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Em vez de tentar encaixar a experiência das outras culturas dentro da moldura desta
nossa concepção, que é o que a tão elogiada "empatia" acaba fazendo, para entender
as concepções alheias é necessário que deixemos de lado nossa concepção e
busquemos ver as Experiência de outros com relação à sua própria concepção do
―eu". (GEERTZ, 1998, p.98).

A possibilidade afirmada anteriormente requer uma prática educativa, e em consonância
com o todo o discorrido até aqui, a linguagem se destacou como elemento fundamental na
construção dos comportamentos, crenças, na produção do próprio humano; pois a educação
em diferentes instantes e lugares, assumiu categorias variadas de linguagem, que foram; desde
as tradições orais dos povos trobriandeses, aos escritos do povo hebreu; das expressões
rupestres dos ameríndios as poesias e musicalidade dos griots61 africanos, entre outras; como
alguns exemplos da transmissão e produção do conhecimento humano.

3 Linguagem, câmera, ação!
A expressão ―linguagem, câmera, ação!‖ como uma paráfrase que substituiu o utilizado
nas gravações de filmes: ―luz, câmera, ação‖, surgiu da ideia de que o cinema se consistiu em
uma forma de linguagem, e ela foi a luz que iluminou e possibilitou a prática cinematográfica
como uma relação dialógica entre o cineasta e o expectador, e nele, todas estas possibilidades
e elementos educacionais mencionados anteriormente, estavam presentes com a prerrogativa
de operarem conjuntamente; são narrativas que chegaram ao expectador por meio de sons,
palavras e imagens, cabendo ao cineasta sua elaboração estética. Esta educação que ocorreu
em todos os tempos e lugares foi colaborada pelas teorias sócio-interacionistas do processo de
aprendizagens, que tendo a linguagem como elemento central no processo de torna-se
humano, ajudou a coprender como diferentemente de outras formas de mídias, no cinema a
facilidade de absorção pelo público do fato narrado, contrapõe qualquer outro tipo de mídia,
que em alguns casos demandaram uma capacidade interpretativa do espectador, que em
muitos casos não foram accessível a este. Podemos citar como exemplo, um texto de qualquer
gênero literário que se expressou pela escrita, obrigara que o que lhe aprecie, seja leitor, nas
artes plásticas que tivera algum conhecimento sobre, para ser capaz de captar o sentimento do
artista, ou interpretara imagem de uma arte abstrata como um amontoado de riscos e (ou)
manchas sem sentidos.
Entretanto no cinema todas as necessidades de apreensão, já estavam previamente dadas
não só pelos órgãos dos sentidos como também pelas condições simbólicas, a linguagem que
se utilizou para um público adulto não foi a mesma para um infantil por exemplo. De modo
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que se levando em conta o público ―adequado‖, para o qual a obra foi criada, o expectador
não necessitou de nenhum elemento externo a ele para que cumpra sua função, exemplo disto
foi que durante algum tempo, desde o seu surgimento, o cinema não possuía sons e palavras.
Esta modalidade de cinema foi conhecida como cinema mudo, outro exemplo veio do filme
náufrago (2001), onde a ausência total de fala durante maior parte da exibição, não serviu de
limite para que qualquer pessoa ―vidente‖ tivera acesso a narrativa, pois a ausência de fala
não implicou em ausência de linguagem. Mesmo que o formato atual de cinema comporta
sons, palavras, e imagens, a linguagem do cineasta foi sempre a imagem, sendo central na
comunicação cinematográfica observou-se que foi possível um cinema sem som e palavras;
não foi, contudo possível cinema sem imagem - separação feita entre som, imagens e
palavras. Importante afirmar que qualquer uma das três possibilidades de otimização do
cinema podem ser instrumentalizadas por qualquer destas formas de linguagem, mas a
imagem se destacou.
Em sua definição de cinema Prudente (2017) afirmou que:
O cinema é uma arte que tem como objetivo mimetizar o real, cujo propósito é a
inquietação humana de mudar o estabelecido, projetando-o para além de sua
objetividade. Isto se da por um processo transcendental de imagens, em que se
percebe a apresentação. (PRUDENTE, 2017, p. 3).

Esta arte chegou ao expectador por meio das experiências sensoriais, visão e audição,
ainda que os demais, olfato, paladar e tato também se relacionam à experiência
cinematográfica, os quais mais adiante foram abordados neste texto. A relação entre a
aprendizagem e as experiências sensoriais teve em Pavlov (1976) um marco científico que
permitiu às teorias comportamentais relacionarem aprendizagem e estímulos sensoriais, que
em um experimento científico, tocava uma campainha ao dar comida a um cachorro repetidas
vezes, depois de algum tempo percebeu que ao emitir o estímulo tocando a campainha,
mesmo sem a recompensa da comida o cachorro emitia salivação, este fenômeno que ficou
conhecido como ―reflexo condicionado‖. Portanto, se considerou a importância das
experiências sensoriais na relação sujeito-cinema. Mas ao tratar a implicação do componente
humano, o cinema extrapolou a condição meramente comunicativa.
Vale lembrar por sinal que, humanos e animais se comunicaram e as capacidades
sensoriais dos animais, em muitos casos superam os humanos em grau elevado. Mas a
linguagem consiste em uma capacidade exclusivamente humana. Entretanto interessou neste
artigo evidenciar a condição de apreensão humana no que se referiu ao cinema negro no
contexto de sua ―dimensão pedagógica‖.
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Desde a Grécia antiga Aristóteles em contraposição à Platão, por meio da alegoria da
tábula rasa, cuja ideia alega a interação do sujeito com outros e com o mundo para se
constituir, permeou o que se pensou sobre o papel da interação com o meio no processo da
aprendizagem e a produção e progressão do conhecimento.
Como demonstrado por Vigotskii; Luria; Leontiev (2010) a linguagem como fenômeno
exclusivamente humano foi o elo entre o objeto e o sujeito. Nesta direção, o que transitou por
ela foi um mundo formado por códigos, símbolos, significados e significantes, elementos que
estabeleceram o diferencial da linguagem. Ou seja, a linguagem como uma construção
humana.
Qualquer objeto criado pelo homem - desde o mais simples utensílio à moderníssima
máquina calculadora eletrônica - realiza tanto a experiência histórica do gênero
humano como as capacidades intelectuais formadas nesta experiência. O mesmo
pode comprovar-se com maior clareza na linguagem, na ciência, nas obras de arte.
Por isso, ao contrário do desenvolvimento filogenético dos animais, cujas conquistas
se consolidam em forma de mudanças na sua organização biológica, no
desenvolvimento do cérebro, as conquistas do desenvolvimento histórico do homem
consolidam-se em objetos materiais e em fenômenos ideais (linguagem, ciência)
criados pelo homem. (LEONTIEV, 2005, p.92).

A contemplação de uma obra cinematográfica pressupõe ativação de experiências
sensoriais, uma vez que a linguagem se materializa na imagem, ao ponto do corpo reagir a
cenas que afetam o organismo humano como um todo fisiológico e psicológico, nas
percepções, crenças e emoções. Evidenciou-se que por exemplo mediante a cena de tristeza se
percebe o choro, em uma cena humorística se constatou a gargalhada, subsequentemente foi
observado perante uma cena de terror a presença do medo. Esta lógica psicológica incidiu
também na associação com experimento de Pavlov, no qual se viu a imagem de uma comida
ativar as pupilas gustativas, ou seja, o salivamento. A alegria ou choro corresponderam às
emoções enquanto que a salivação correspondeu a uma resposta fisiológica ao estímulo
visual. Nesta experiência não escapou nem o tato, ou seja, se existiu uma palavra para
interpretar a experiência cinematográfica seria: ―uma experiência de corpo e alma62‖ em que
foi possível a atuação de todos os sentidos e emoções.
O filme se inseriu como um mecanismo de comunicação que em sua relação com o
espectador cumpriu variadas funções entre elas de comunicar valores ou despertar reflexão no
espectador. Isto permite levá-lo para além da categoria de simplesmente ―mídia‖, como
afirma Prudente (2017) considerando que a linguagem se materializa em imagens. Isto que
tornou o cinema tão especial. Ainda sobre a linguagem Vigotsky (1993) afirmou que:
Uma palavra sem significado é um som vazio; portanto, o significado é um critério
da palavra e um seu componente indispensável. Pareceria portanto que poderia ser
62

Alma ou psique - aqui é tomada como a sede das emoções humanas.

4614

encarado como um fenômeno lingüístico. Mas do ponto de vista da psicologia, o
significado de cada palavra é uma generalização, um conceito. E, como as
generalizações e os conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos
encarar o significado como um fenômeno do pensar. (VIGOTSKY, 1993, p. 104).

Parafraseando esta afirmação, do mesmo modo que: ―uma palavra sem significado é um
som vazio‖, ―uma imagem sem significado é um borrão qualquer‖, não é linguagem, e como
tal não é uma construção elaborada do humano, não é conhecimento. Longe de ser uma
expressão vazia, a produção fílmica revela o envolvimento humano com a tecnologia da
informação de maneira que nela foi possível o cineasta expressar o mundo sob sua
perspectiva.
Assim, quando o cineasta escolhe um determinado plano de exposição da imagem,
estará também escolhendo uma reação do público. Por exemplo, se o cineasta quiser
transmitir à platéia a sensação de poder de uma personagem, usará um plano
denominado sub-plongé, cuja tomada se dá com a câmera colocada de baixo para
cima, a partir da cintura da personagem. (BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 1999, p.
284).

Da criatividade e intenções do cineasta surgiram os mecanismos de construção de sua
obra. Ele submeteu a obra a seu domínio intelectual criativo, podendo afirmar que ela tenha
uma finalidade em relação ao público, considerando a estética que vai permear a psique do
espectador proporcionando a experiência vivencial dos fatos apreendidos, o que está em cena
presente na tomada feita pelo cineasta é o que se deixou neste momento de lado para encarar o
que ficou fora de cena, àquilo que se produziu no espectador.
A reprodução da imagem, pelo poder reforçador do cinema, implica em uma
capacidade imensa de introduzir conceitos para construção de crenças e comportamento, o
que significou lançar tendências, modas entre outras. Nestes termos não só entra em cena a
capacidade do cineasta de transmitir algo ao expectador, mas o que esta experiência provoca
nele. A afirmação de Prudente (2017) revelou que o valor simbólico dado a imagem é mutável
e que em nosso contexto:
―A revolução tecnológica dá a informação o mesmo status que a máquina detinha
desde a revolução industrial. Considera-se ai a imagem como sendo também
informação, razão pela qual a imagem, nesta era é mais importante que a escrita‖.
(PRUDENTE; OLIVEIRA, 2017, p.113).

O cinema negro em sua ―dimensão pedagógica‖ pode gerir e guiar as discussões em
relação à cosmovisão dos povos colonizados, entretanto Prudente (2008) destacou que não se
tratou apenas do que se falou, mas de como se falou, assim que do mesmo modo que uma
organização gramatical, o que precedeu o conteúdo a ser narrado foi a forma, característica do
cinema negro que o autor evidencia uma sintaxe.
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4 Cinema negro: Uma forma de compreender a humanidade e o humano como forma de
...compreender o mundo
O Cinema apresentou pela imagem, múltiplas possibilidades de existências que
permitiram o expectador se identificar com elas ou não. Embora que a visão difundida pelo
cinema exprimisse um confinamento existencial que significou o papel determinado á atores
predestinados por marcadores socioculturais, entre eles a raça, o gênero a formação
acadêmica entre outros, como se observou mais adiante.
Um adágio comumente atribuído a Sigmund Freud afirmou que ―Quando Pedro me
fala de Paulo sei mais de Pedro que de Paulo‖ desta premissa o que se teve foi a fala de
alguém com relação ao outro em primeiro plano, mas que foi possível supor que quando
alguém falava de algo ou de outro, na verdade estava falando de sua relação com este, assim
que, quem falava era o objeto do que foi falado, pela fala ainda que dedicada a terceiros o
sujeito se revelava, e expressava sua relação com o mundo. Por fala, se considerou a narrativa
do cinema negro. Então quem fala? O que fala?
Para melhor apreciação da dinâmica educativa do cinema negro o caminho a percorrer
demanda a compreensão de uma relação interacional entre a obra, o criador e o espectador,
por si só os substantivos que indicaram o papel de cada um não torna suficientemente capaz
de traduzir a totalidade deste campo inter-relacional, pois isto se explica pelo fato de que não
se teve completa passividade de nenhum dos três elementos da relação.
Em relação a intenção de um artista, Rousseau(1749) menciona que: ―todo artista quer
ser aplaudido. Os elogios dos seus contemporâneos constituem a parte mais preciosa de suas
recompensas.‖ (ROUSSEAU, 1749, p. 20) esta surge como sendo a finalidade da obra, cujo o
esforço por ―agradar‖ o público foi fruto de um suborno pelo aplauso, ou seja; o que se
mostrou foi aquilo que o público queria ver, esta

afirmação mostrou uma possível

vulnerabilidade do artista e a corruptibilidade da obra pelo gosto do público.
Em se tratando do cinema negro, o esforço do artista foi em ser reconhecido naquilo
que ele se estabeleceu, o aplauso sim foi desejável mas, sem abrir mão daquilo que lhe foi
tirado, havia ali uma oportunidade para ser visto, e mostrar o mundo sob seu ponto de vista.
Assim a intenção do cineasta no cinema negro submeteu o aplauso a obra e não a obra ao
aplauso, este pensamento foi apoiado em Prudente (2005) que afirmou:
É possível considerar, assim, que há no cinema negro uma espécie de busca
ontológica por parte de seus realizadores e que seus filmes são constituídos pela
preocupação de uma luta contra a opressão e a afirmação da humanidade do negro.
(PRUDENTE, 2005, p. 72).
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Pode-se dizer que este sujeito silenciado e marginalizado foi o que falou no cinema
negro; Significou que subverter a ordem do estabelecido está na característica do cinema
negro desde o seu inicio.
Prudente (2005, 2006, 2014, 2017), afirma que o cinema negro teve seu início no
Filme “o leão de sete cabeças” de Glauber Rocha, lançado em 1971, surgindo assim uma
tendência em cinema que contrariaria a hegemonia imagética do cinema de Hollywood, que
reproduziu a hierarquia social econômica e racial análoga a situação dos países colonizados.
Todas as formas de iniquidades sociais e raciais produzidas pelo colonialismo europeu e
reproduzidas no cinema, ganharam no cinema negro pela linguagem da imagem outro
interlocutor, como afirmou Prudente (2016) o Ibero-ásio-afro-ameríndio elemento que
tradicionalmente foi tratado no cinema de acordo com as históricas práticas de exclusão
racial, era representado de acordo com a percepção da ideologia dominante; além de
compartilhar traços comuns como herança colonial, o cinema negro emergiu como ponto
comum de fala, destes povos, assim se revelou possível perceber no cinema negro uma
construção elaborada de anseios e uma visão de mundo de representações que possibilitou
uma mudança na possibilidade real de uma alteridade entre os povos.
O lugar dado a estes povos na relação com o colonizador foi denunciada pela categoria
de ―dimensão pedagógica do cinema negro‖ de Prudente (2014) que relatou uma
―verticalidade nefasta peculiar do poder, que de expressão europeia, branco ocidental, exerce
sobre as minorias. Tornando-as ainda caracterizadas na condição subalterna, diante do mito da
superioridade racial do homem (hetero/macho) caucasiano.‖ (2014, p. 420). Este pensamento
indicou como o colonizado foi visto pelo colonizador, sendo que a verticalização imagética
correspondente a um processo de inferiorização. Tais valores de referências para aferição
destes valores de imagem não foi correspondente a uma narrativa dos povos colonizados, mas
a valores introjetados à partir da narrativa e ponto de vista do colonizado . Segundo Fanon
(2008) ―A inferiorização é o correlato nativo da superiorização européia. Precisamos ter a
coragem de dizer: é o racista que cria o inferiorizado.‖ (FANON, 2008, p. 90). As
consequências desta relação desigual guiaram o que o sujeito fez. Ou seja, a interpretação e o
valor que deu ao mundo e a ele mesmo. Como aponta Torres (2007)
Assim, embora o colonialismo preceda a colonialidade, a colonialidade sobrevive ao
colonialismo. A mesma mantém-se viva nos manuais de aprendizagem, no critério
para um bom trabalho acadêmico, na cultura, no senso comum, na auto-imagem das
pessoas, nas aspirações dos sujeitos e em tantos outros aspectos de nossa experiência
moderna. (TORRES, 2007, p.131, tradução nossa).

O destaque da autoimagem dos povos indicou uma percepção de si mesmo dada ao
sujeito, mas não sendo originária dele mesmo. Importante destacar que a inferioridade revelou
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uma vertente valorativa da auto imagem. A outra vertente foi descritiva.

O sujeito da

dimensão pedagógica do cinema negro de Prudente por sua vez, recusou o papel da
inferioridade. Ele já não terceiriza a mediação entre ele e o mundo ao localizar fora dele
as forças que atuam dentro e que implicaram seu ―ser no mundo‖, provável resultante da
―busca ontológica‖ que mencionou Prudente.
Descolonizar a auto imagem não implica em deixar de ser o que é, mas deixar de ser o
que diz o colonizador que se é. Ou seja, o ser em si é autêntico substituindo um mascarado
―ser para o outro‖, porque a significação da existência neste caso esta vinculada ao outro.
Tornou-se possível afirmar por este princípio, que o cinema negro correspondeu a uma
pedagogia libertadora, na medida em que deu a possibilidade ao oprimido de tomar
consciência de si mesmo e distinguir o que foi seu e o que foi do outro conforme Freire
(1987). ―A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos
instrumentos para esta descoberta critica – a dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores
pelos oprimidos, como manifestações da desumanização‖. ( FREIRE, 1987, p.17)
O processo de humanizar-se e descobri-se neste contexto é pedagógico. Se a
inferiorização como aponta Fanon (2008) foi um fenômeno sociogênico, entretanto, o agente
promotor da afirmação positiva da imagem está no próprio sujeito vitima desta ação, como
indicou a dimensão pedagógica de Celso Prudente (2017). Além do mais, por todo o recorrido
até aqui, foi possível inferir mesmo de maneira provisória que: ter referências foi muito
importante em qualquer trajetória, seja ela de construção ou desconstrução de qualquer coisa.
Para ilustrar melhor este pensamento se toma por exemplo as práticas utilizadas por séculos
na navegação, em que os povos antigos já utilizavam-se da posição das estrelas, e desde
algum tempo, o campo magnético da Terra pela bussola, cujo o sentido indicou a direção dos
polos magnéticos sul e norte, por este fenômeno, convencionou-se que o norte seria a
referência para a navegação. Daí o termo nortear, levando em conta o sentido para qual se
dirigiu a força magnética. Mas, a contradição está no fato de que: teve-se como referência o
ponto para qual esta força se dirigiu (norte). Porque não ter como referência a sua origem
(sul)? Esta expressão incorporada a literatura, presente nas falas usadas frequentemente,
serviu como ilustração de perdões de referências para orientação, ou seja, tudo sendo feito
tendo o norte (Europa, E.U.A) por referência.
Coincidência ou não, o ―nortear‖ no cinema também foi notado como referencia de
consumo, valores, entre outras coisas, levando em conta a imagem e o valor atribuído a ela,
pois a auto imagem ou sua construção também teve em seu contacto com o difundido um
elemento para sua elaboração, ou estabelecimento de valores, na medida em que os valores
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atribuídos a ela foram constantemente difundidos como negativos ou positivos. Entretanto a
―dimensão pedagógica do cinema negro‖ buscou e ofereceu referências desde seu início na
África, como afirmou prudente (2018):
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―A África é a origem da humanidade, por ela é

possível uma referência ancestral comum à todos os povos da terra, reunindo todos os valores
de preservação e construção da diversidade humana.‖ Isto revelou uma inovação no caráter
educativo do cinema negro, pois ao invés da tradição do exclusivismo nortista (Europa)
oferece a hospitalidade do sul (África), e o termo ―Mãe África‖ neste contexto não foi
exclusividade dos negros mas, de toda a humanidade. São todos afrodescendentes64.

5 Considerações finais
Conforme a reflexão feita aqui sobre educação e cinema, foi inviável conceber um sem
o outro de tal maneira que o cinema foi imagem a imagem foi linguagem e a linguagem foi
educação, de maneira que o que levou a refletir sobre que educação se tem no cinema, qual
sua proposta e finalidade? Por esta linha a emergência do cinema negro trás consigo uma
proposta libertária no qual o conhecimento de si precedeu o conhecimento das coisas; tendo
em vista que a ausência de conhecimento de si de pouco serve o conhecimento da operação
das coisas do mundo, a busca da ―afirmação positiva da imagem‖ revela o desejo e a
capacidade de autordeterminação humana. Isto contra forças externas a ele, promovidas pela
condição colonial, instrumentalizadas pelo racismo e pela subalternidade, promotoras de uma
visão distorcidas do significado do ―EU‖, estabelecidas nos conceitos da afirmação positiva
da imagem do ―íbero-ásio-afro-ameríndio‖, de Celso Prudente.
As narrativas presentes no cinema negro desde sua origem foram viabilizadas por um
fazer e atuar pedagógico, os quais inseriu por ele uma oportunidade de conhecer o humano e
o mundo do sujeito que nele surgiu, que surpreendeu propondo pela imagem um modelo de
mundo e de sociedade diferente do estabelecido, livre das iniquidades e desigualdades entre
pessoas, preservando a pluralidade e diversidade humana.
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RESUMO
Este artigo trata sobre acolhimento institucional para crianças e adolescentes, recorte de uma pesquisa em
andamento no Mestrado em Educação na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) intitulada DE FILHOS
DE MÃE A FILHOS DO ESTADO: A EDUCAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DO ACOLHIMENTO. A
temática está fundamentada em autores que problematizam as diversas faces da questão do desenvolvimento
infanto juvenil com foco na construção da autonomia em contexto do acolhimento do qual a/o jovem, ao ser
desligada/o, enfrenta os desafios da vida em sociedade. A pesquisa se dá com egressos do Serviço de
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes-SAICA ―Nosso Lar‖ em Sorriso-MT, objetivando
compreender como, e se, o SAICA propiciou as condições necessárias para a construção da autonomia visando a
manutenção da vida após a desinstitucionalização. A base empírica envolve a análise da percepção de 04 jovens
que completaram a maioridade e foram desligados do serviço no período de 2014-2018, porém, neste artigo
foram consideradas as percepções de 02 jovens. A discussão possui três momentos: 1. Família enquanto
instituição social: ser pai e ser mãe em cada momento histórico; 2. A Política de Assistência Social: Família em
foco; 3. A construção da autonomia na visão da/o jovem egressa/o: desafios e possibilidades. É importante frisar
que a discussão/reflexão não tem a pretensão de servir como verdade absoluta em torno do fenômeno
―acolhimento institucional‖, ou sobre a ―construção engajada da autonomia‖, entretanto, espera contribuir para
análise e reflexão sobre este tipo de serviço visando ressignificar as práticas pedagógicas caso seja pertinente.
Palavras-chave: Criança/adolescente. Institucionalização. Autonomia.

1 Introdução
O artigo trata de relações e práticas que já existem no Brasil desde o período Colonial:
a institucionalização de criança/adolescente. A problematização se dá numa pesquisa em
andamento no Mestrado em Educação da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), o
título de: DE FILHOS DE MÃE A FILHOS DO ESTADO: EDUCAÇÃO SOCIAL NO
CONTEXTO DO ACOLHIMENTO, objetivando compreender como a/o jovem egressa/o da
chamada proteção do Estado, - considerando a complexidade dos fenômenos pertinentes à
dinâmica da própria sociedade, dos serviços de acolhimento, conflitos, contradições e seus
desdobramentos,- viveu esta construção? Por outro lado, ao completar 18 anos de idade,
desinstitucionalizada/o, como lida com o processo da construção da autonomia para os
enfretamentos da reintegração social?
Tais questionamentos serão analisados a partir do diálogo teórico-metodológico com
autores que discutem sobre a constituição do ser em sociedade e das políticas destinadas a
contribuir com a superação de defasagens oriundas da forma de sociedade na qual trabalho e
capital buscam, antagonicamente, vantagens nas desigualdades em detrimento de grande
maioria da população deste país em benefício de poucos.
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Para, além disso, será analisada a percepção dos próprios jovens que anteriormente
criança/adolescente atendidos pelo acolhimento institucional, hoje a mercê da sua força e
agilidade para o próprio desempenho, isto é, egresso do Serviço de Acolhimento Institucional
para Criança e Adolescente-SAICA. Jovens que estão na busca por conquistar sua autonomia
financeira, política e social. A pesquisa empírica está em andamento, o recorte que coloco
aqui em diálogo com a pesquisa bibliográfica realizada traz uma releiturada análise
compreensiva das transcrições de apenas duas entrevistas com os participantes da pesquisa.
O enfoque básico, tanto da pesquisa maior quanto dos recortes possíveis para compor
este artigo, encontra na fenomenologia merleaupontiana (1971; 2007) e Educação Popular de
Freire (2001; 2016),inspiração para as reflexões necessárias. Junto com eles, dialogo com
outros autores que abordam sobre a temática do acolhimento institucional de
criança/adolescente, mais especificamente para compreender as relações/percepções das/os
jovens convidadas/os para participar da pesquisa. Neste caso, o diálogo remete aos
movimentos sociais que enfatizam a educação cotidiana em espaços não escolares como parte
da formação do ser-sendo.
O fenômeno em estudo– Acolhimento Institucional - nasce no Brasil Colônia em que,
das famílias burguesas às mais humildes, por situações diversas eram levadas a entregar seus
filhos para serem educados em instituições com caráter asilar, denominadas como colégios
internos, seminários, asilos, escolas de aprendizes artífices, educandários, reformatórios,
dentre outras.
Com o desenvolvimento da sociedade ao passar dos tempos, mudanças nas concepções
da própria forma de ver a sociedade e as suas questões, as instituições que seguiam o modelo
asilar caíram em desuso para os filhos dos ricos, em contrapartida para os filhos dos
empobrecidos as instituições ganharam outras nomenclaturas e novas maneiras de serem
conduzidas. Ainda assim, o enfoque permaneceu o mesmo: reclusão e rompimento de
vínculos familiares, situações que ainda perpetuam como uma forma de ―correção para as
irregularidades que ocorrem em algumas famílias‖.
Nesse sentido, diversas denominações foram sendo construídas ao longo do tempo,
tais como: internato, institucionalização, abrigo, casa lar e família acolhedora dentre outros. A
expressão ―internato de menores‖ designava todas as instituições de acolhimento provisório
ou permanente, voltadas ao atendimento de crianças órfãs, carentes e delinqüentes, mantendo
a concepção de confinamento (RIZINNI; RIZINNI, 2004).
Nesta perspectiva, proponho uma reflexão sobre os aspectos acima elencados,
destacando um dos pressupostos básicos estabelecidos a partir da Constituição Federal de

4623

1988, o reconhecimento da criança como sujeito de direitos. Como tal deve-se dispor de todas
as condições para o seu pleno desenvolvimento, de modo que se questiona até que ponto o
sistema de Acolhimento Institucional pode garantir esse pleno desenvolvimento no tocante a
construção da autonomia e dos aspectos filosóficos e sociológicos do ser ontológico, isto é, a
sua espiritualidade e afetividade dados os rompimentos próprios do acolhimento institucional.
Na reflexão apresento um breve histórico a respeito da família enquanto instituição
social e seus desdobramentos, como também a dificuldade de ser pai e de ser mãe em cada
momento histórico do desenvolvimento da sociedade; os relacionamentos fragilizados, bem
como suas causas e consequências; trato também da forma como a Política de Assistência
Social busca lidar com os conflitos para superar as dificuldades com as quais cada família
pode se defrontar diante dos desafios e de suas fragilidades.
Acredito que esta discussão/reflexão possa contribuir com questionamentos, ações e
reflexões que ajudem a problematizar com vistas à compreender algumas dimensões no trato
da questão do enfrentamento, superação e construção engajada da autonomia pela/o a/o
egressa/o do serviço. Um processo que visa contribuir de alguma forma para ressignificar o
trabalho do SAICA ―Nosso Lar‖ em Sorriso/MT.
É importante frisar que os questionamentos podem desdobrar-se passando a ser uma
contribuição para novos olhares, novos fazeres e saberes didáticos para a lida com os desafios
de um acolhimento que se pretende promover a garantia de direitos de criança/adolescente.
O texto está organizado em três momentos: 1. Família enquanto instituição social: ser
pai e ser mãe em cada momento histórico; 2. A Política de Assistência Social: Família em
foco; 3. A construção da autonomia na visão da/o jovem egresso: desafios e possibilidades. É
importante frisar que a discussão/reflexão não tem a pretensão de servir como verdade
absoluta em torno do fenômeno ―acolhimento institucional‖, ou sobre a ―construção engajada
da autonomia‖, mesmo por que:
Na fenomenologia toda a incursão de querer cabalmente explicar o mundo, é inútil.
Querer, definitivamente explicá-lo – é loucura! Só no bojo de uma ideologia
chamada cientificismo é possível afirmar essa possibilidade. Contradiz toda a
ciência e o conhecimento real possível, vale a falsificabilidade contra os dogmas.
Isto é, na ciência nenhuma verdade é isenta de poder ser falsa. Não vale o dogma. O
conhecimento é inesgotável, porque nós e o mundo somos inesgotáveis. Não haverá
nenhum conceito terminal. (PASSOS, 2014, p. 40).

Com a compreensão de que somos verdade tanto quanto projetos inconclusos, abertos
às possibilidades, a intenção, outrossim, é de socializar alguns achados, percepções e dúvidas
a respeito deste processo histórico-social que carece ser problematizado em diálogo com
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diferentes atores, mas, sobretudo, com base na percepção da/o própria/o jovem acolhido por
tais instituições e não pelas suas famílias. O desafio é aprender no diálogo com todas/os.

2 Família enquanto Instituição Social: Ser pai e ser mãe em cada momento histórico

A família neste estudo é entendida como uma instituição social que, existente desde a
origem da humanidade, vem se reinventando na sua forma de organização ao longo da
história. De acordo com Lewis H. Morgan (1881, apud BOCK, et al 2008) a construção de
família têm variações culturais, tais como: família consanguínea onde os casamentos eram
entre os irmãos/irmãs; a família punaluana que as várias irmãs casavam com os cunhados; a
família sindiásmica onde o casamento não obriga a morar juntos; a família patriarcal onde o
casamento era de um homem com várias mulheres e a família monogâmica que se funda sobre
o casamento de duas pessoas, com obrigação de coabitação exclusiva e fidelidade, e neste tipo
de casamento os filhos nascidos são de responsabilidade de ambos para provisão do sustento e
da educação.
Diante dessas diferentes formas de organização e constituição, evidencia-se que a
família não é uma instituição natural, mas ela é uma instituição em construção social que está
em constante transformação. Atualmente, existem diversos arranjos familiares considerados
legítimos, tais como: famílias chefiadas por mulheres; famílias chefiadas por homens; família
de pais separados que realizam novas uniões; famílias extensas formadas por parentes; família
nuclear (pai, mãe e filhos); família homossexual e etc.
Independentemente do arranjo familiar, a família é reconhecida como ―célula mater‖
da sociedade, devido a sua função social, que é transmitir os valores sociais, morais, culturais,
ideológicos aos seus membros; é o lugar da procriação; é a responsável pela estrutura física,
econômica, emocional, afetiva, social e intelectual; tem o dever de proteger os seus membros
de todas as formas de violências e faz a mediação entre o indivíduo e a sociedade sobre os
direitos e deveres (BOCK, et al., 2008).
Portanto, a família é responsável pela socialização primária de seus membros, é o
alicerce, a base, a estrutura, considerada quase sempre como o porto seguro, aonde se espera
que os responsáveis ensinemos valores existenciais e modos de ser e relacionar. Contudo, esse
lugar da paz e do amor pode ser também o epicentro da desordem, da desestrutura, da
disfuncionalidade, de violência, o lugar onde o membro não quer ficar e nem pertencer.
A missão, a visão e os objetivos dos pais na educação de filhos sempre foram questões
permeadas de preocupações, angústias, medos, sonhos, emoções, crenças, afetividade,
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sentidos positivos e negativos. As pessoas responsáveis pela educação dos filhos vivenciam
sentimentos ambíguos na execução das funções sociais de ser pai e ser mãe, apresentam
dificuldades nesse exercício, pois não há receitas prontas ou manuais de como proceder diante
das várias adversidades.
Para Deslandes (2005) os pais da atualidade apresentam muitas dificuldades para ser
pai e ser mãe, dentre elas são: a não aceitação do filho real, mas o que os pais gostariam do
que o filho fosse; rigidez sem diálogo, medo do futuro dos filhos ao andarem com más
companhias, de não se realizar profissionalmente, de ficarem doentes e de não serem felizes.
Para a autora, diante dessas dificuldades, o relacionamento salutar está na convivência
familiar, na aprendizagem mútua de conhecimento interpessoal.
O carinho e o diálogo ajudam a ter um bom entendimento, porém no que concerne aos
medos e angústias sobre o futuro dos filhos, os pais não podem viver por eles. Mas, podem
prepará-los para que os mesmos possam enfrentar o futuro, e ter o apoio dentro do alcance dos
pais.
A sociedade em cada período histórico foi se organizando de modo a chegar à
atualidade com todos os aparatos sociais e legais, dispostos como são vistos hoje, para
proteger a vida na infância de modo que os adultos também tenham de fato seus direitos
preservados para um desenvolvimento pleno de suas potencialidades e vida com dignidade.
Apesar da pobreza endêmica, fenômeno que vem afetando o interior das famílias e das demais
organizações sociais, é uma tentativa da família de buscar o equilíbrio intrafamiliar.
Mesmo assim, segundo Silva (2010):
A noção de que questões muito mais complexas que apenas a pobreza em si estão
envolvidas, abrangendo motivos tanto em nível de estrutura social mais amplo,
quanto em nível de questões microssociais numa relação dialética, motivou a
execução de estudo aprofundado e embasado teoricamente. (SILVA, 2010, p. 15).

A compreensão de que os níveis estruturais são diversos e complexos no acolhimento
institucional nos deixa predispostos a investigar mais detidamente outros serviços de
acolhimento bem como suas metodologias no concernente à construção de autonomia para
observar e até mesmo contribuir com as orientações básicas para o desempenho autosuficiente da/o egressa/o que completou seus dezoito anos institucionalizada/o.
Ser mãe e ser pai no contexto atual é conviver com o enfrentamento de desafios que
envolvem todos na sociedade, no cotidiano familiar e principalmente afetando os membros da
família que estão mais suscetíveis às vulnerabilidades sociais e consequentemente o possível
rompimento de vínculos familiares e violação de direitos.
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3 Políticas de Assistência Social: Famílias em foco
Ao tratar-se dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) de crianças e
adolescentes, tendo em vista que estes são os alvos da Política de Assistência Social, é
necessário fazer uma exposição sobre família, por ser a mesma responsável pela origem
destes cidadãos em potencial, os quais poderão ser retirados das mesmas caso estejam
incapacitadas para o devido cuidado aos filhos. Consequentemente estes irão para instituições
de acolhimentos cujas unidades representam o Estado para serem protegidos e resguardados
em seus direitos. De acordo com Cariaga (2015, p.228):
A família tem sido considerada, desde tempos remotos, a base da sociedade, nessa
perspectiva, o Estado vem dando, em consonância em cada momento histórico, uma
direção social às legalidades, que vão sendo definidas em relação ao papel e às
funções a ela atribuídas.

Vale ressaltar que as funções atribuídas à família hoje, tem implícitas influências da
sociedade vigente por meio dos seus serviços. Uma questão que levará aos devidos
esclarecimentos sobre programas de atendimento às famílias no sentido de contribuir com a
proteção. O que seria especificamente proteção à família? Sabe-se que tais questionamentos,
são decorrentes do fato de que, a família tem sido considerada elemento central na doutrina da
matricialidade de proteção integral.
[...] a família é entendida como uma totalidade complexa na qual se relacionam sua
concepção, sua historicidade e seu lugar na estrutura socioeconômica política e
cultural [...] Nesse contexto de determinações sociais e econômicas, as famílias em
especial aquelas que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade social, são
desafiadas a desenvolverem competências, muitas vezes acima de suas
possibilidades objetivas. (CARIAGA, 2015, p.228).

Aos desafios de cada situação nem sempre são encontrados os suportes necessários à
sustentação, embora com todo o aparato legal na realidade os conflitos vivenciados são muito
diferentes e distantes de tudo que foi idealizado para superação das dificuldades que se
apresentam.
Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS), existem dois pontos centrais a serem questionados para o
desenvolvimento de uma efetiva proteção social para famílias em situação de pobreza e
vulnerabilidade. Sobre o primeiro ponto central, que desenhos de políticas de proteção social
são mais efetivos para o enfrentamento e a superação das condições de pobreza e
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vulnerabilidade? No que se refere ao segundo ponto: como trabalhar tendo as famílias como
foco?
Para responder a esses questionamentos, o primeiro ponto se remete ao desenho de
políticas locais de proteção social e aos aspectos de gestão das políticas, e o segundo ponto
diz respeito às metodologias de ação com as famílias.
De acordo com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) aprovado no dia
15/07/2005 pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS), este passou a ser o sistema
que organiza toda a Política de Assistência Social brasileira através de: serviços, benefícios,
programas e projetos. Sendo assim, Assistência Social é uma política pública brasileira que
tenta

protege

socialmente

os

cidadãos

por

meio

de

orientação,

acolhimento,

encaminhamentos, apoio e proteção as pessoas em situação de risco e vulnerabilidades
sociais, objetivando melhorar as condições de vida, relacionamentos e inclusão social.
(GOVERNO FEDERAL, 2015).
O SUAS organizou a Política de Assistência Social em duas proteções: Proteção
Social Básica representada pelas unidades dos CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) e a Proteção Social Especial de Média Complexidade representada pelos CREAS
(Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e a Proteção Social Especial de
Alta Complexidade representada por unidades de acolhimentos institucionais (Abrigos para
mulheres, idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas em trânsito e etc.).
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é considerado a porta de
entrada da Política de Assistência Social. Nesta unidade pública estatal as famílias e/ou
indivíduos são acolhidos pela equipe psicossocial (Psicólogo e Assistente Social) para avaliar
as condições socioeconômicas, identificando as potencialidades e vulnerabilidades dos
sujeitos. Nesta unidade, caso a família tenha perfil, os membros podem ser castrados na
CadÚNICO, podem participar de oficinas de mulheres e gestantes ou podem participar dos
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV).
No CREAS, que também é uma unidade pública estatal pertencente à política de
Assistência Social, são ofertados os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI) vítimas de negligência, violência física,
violência sexual, violência psicológica, trabalho infantil, violência doméstica e etc.; o Serviço
Especializado em Abordagem Social, que através de uma equipe de educadores sociais
identifica pessoas e famílias em situação de risco em espaços públicos, tais como trabalho
infantil, exploração sexual infanto-juvenil, em situação de rua, uso abusivo de drogas;
Serviços de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas,
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cuja atenção socioassistencial e acompanhamento são prestados aos adolescentes
encaminhados pela Vara da Infância e Juventude ou Vara Civil para prestarem serviços à
comunidade ou ser acompanhado pela medida de liberdade assistida; e o Serviço de Proteção
Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias que tiveram seus direitos
violados (GOVERNO FEDERAL, 2015).
No que se refere às instituições de acolhimentos cada município tem as suas unidades,
porém a gestão não necessariamente seja executada pela Política de Assistência Social
Municipal, podendo ser desenvolvida por organizações não-governamentais (ONG´S).
Quando a pessoa encontra-se em risco pessoal e social nos ambientes familiares, geralmente
as vítimas são encaminhadas para estas unidades de acolhimento para que sejam protegidas e
seus direitos garantidos.
Entre outras coisas esse trabalho se ocupa em enfrentar as vulnerabilidades sociais que
levam à violação do sistema de garantias dos direitos de todos da família, e principalmente, de
crianças e adolescentes que na maioria dos casos, tem como recurso de proteção desses
direitos o acolhimento institucional, pois:
O acolhimento institucional são instituições que devem oferecer programas de
abrigo e atender crianças e adolescentes que tenham tido seus direitos violados e
que, em razão disso, necessitam ser temporariamente afastados da convivência de
suas famílias. Funcionam, de fato, como residência provisória, na qual as crianças
permanecem até o retorno ao seu lar de origem ou em caso de impossibilidade, até
serem colocadas em família substituta. (SILVA 2004 apud MACHADO, 2011,
p.157).

O acolhimento institucional deve ser de caráter excepcional e provisório de acordo
com o Art. 101do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, porém, depende de diversos
fatores que podem culminar com o afastamento da criança e do adolescente do convívio
familiar.
As crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional são vítimas de um
contexto familiar marcado pelas diversas formas de violência que os colocam em situação de
risco pessoal e social: negligência, abandono, maus tratos e abuso sexual. Tal seio familiar
deveria ser o esteio da proteção, do carinho e do cuidado mútuo àqueles que são considerados
pessoas em desenvolvimento, e quando chegam numa instituição de acolhimento os vínculos
familiares estão fragilizados ou foram rompidos e estão com seus direitos e esperanças
solapados.
Os direitos a um ambiente familiar sadio e livre de pessoas com dependência química,
o direito à educação, ao esporte e lazer, o direito a brincar, o direito à profissionalização e o
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direito à convivência familiar e comunitária, enfim o direito a uma vida com dignidade, são
direitos preconizados no ECA e na nossa Lei Maior, que é a Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, tendo em vista que a proteção social integral se estende a todas as
crianças e adolescentes sem distinções, as instituições de acolhimento devem unir esforços no
sentido de garantir-lhes e promover-lhes uma vida digna em sociedade, garantir que as etapas
ou ciclos da sua vida sejam vivenciados ao seu tempo, para reverter/amenizar o quadro de
violações ocorridos no seu contexto sociofamiliar para ocorrer a reintegração na família.
Assim, as Unidades de Acolhimento Institucional precisam cumprir com as seguintes
obrigações previstas no Art. 94 do ECA (Lei nº.8.069/90):
 Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes;
 não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de
internação;
 oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos;
 preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente;
 diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos
familiares;
 comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre
inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares;
 oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal;
 oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos
adolescentes atendidos;
 oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos; propiciar
escolarização e profissionalização;
 propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
 propiciar assistência religiosa de acordo com suas crenças;
 proceder o estudo social e pessoal de cada caso;
 reavaliar periodicamente cada caso com intervalo máximo de três meses, dando
ciência dos resultados à autoridade competente; entre outros.

Outrossim, administrar a unidade de acolhimento institucional para atender os
requisitos e princípios preconizados pelo ECA é uma tarefa complexa, que precisa de
parcerias entre a sociedade civil e órgãos públicos, para se efetivar a política da proteção
integral à criança e ao adolescente e, as condições ofertadas é o fator primordial para ocorrer o
trabalho de Reintegração Familiar, Colocação em Família Substituta ou Adoção.
De acordo com o artigo 94 acima citado, todos os dispositivos necessários ao
desenvolvimento pleno do acolhido são viabilizados, porém, faz-se necessária uma avaliação
criteriosa do despenho metodológico de sua efetivação.

4 A Construção da Autonomia na Visão da/o jovem egressa/o: Desafios e Possibilidades
É importante retomar alguns aspectos metodológicos e éticos centrais na produção do
material empírico base para este diálogo. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas
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individuais com cada jovem, precedidas de um encontro coletivo onde foi apresentado o
objetivo da pesquisa, aberto para esclarecer dúvidas que pudessem surgir e em seguida lido e
assinado os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), termo este que era uma
condição para a realização da pesquisa de acordo com o Conselho de Ética
(CEP/Humanidades).
As questões elaboradas visaram identificar o jovem em si e perceber sua compreensão
sobre o que entendem por autonomia com base nas suas vivências e, partindo dessa
percepção, como viveram essa construção e qual a contribuição do SAICA nessa trajetória.
De acordo com as perguntas e respostas durante as entrevistas com cada um dos
jovens foram sendo tecidos diálogos que foram evidenciando as questões que os mesmos
tinham até para conhecimento de si consigo mesmos. O jovem A e a jovem B ao serem
indagados sobre o que compreendiam como autonomia, ambos a identificam do mesmo
prisma: autonomia como a capacidade de auto-sustento, a independência financeira; o que na
prática se resume em ter um bom emprego. Ou seja, é a capacidade de manutenção das suas
necessidades básicas de alimentação, transporte, vestuário, lazer e moradia.
Os jovens não apresentaram uma percepção existencial do que pode representar a
autonomia: uma dimensão humana capaz de transformar o ser, de ampliar as possibilidades na
perspectiva do (auto)reconhecimento de si, dos seus direitos e deveres, da cidadania, da
mobilidade responsável, da co-responsabilidade nas relações e vivências coletivas mais
amplas.
Contudo, quando a jovem B fala sobre aspectos negativos da experiência no SAICA,
questão que será abordada mais a frente, traz a preocupação com ―as coisas dadas na mão‖.
Isso denota uma percepção que exige determinada autonomia, pois essa construção pede a coparticipação ativa no cotidiano da vida em situação, na tomada de decisão, nas escolhas... Ela
só não consegue identificar essa compreensão enquanto um elemento importante para a
construção engajada da autonomia, entendendo que:
A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo é vir a ser. Não
ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de
est centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale
dizer, em experiências respeitosas de liberdade. (FREIRE, 2016, p.105).

A construção do vir-a-ser é permanente, pois estamos em constante devir, somos
projeto aberto, inconclusos. Na infância e adolescência costuma-se dizer que as aprendizagens
fluem com mais facilidade, entretanto, faz-se necessário a permanência de um olhar
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intencional para as experiências estimuladoras que despertem a curiosidade epistemológica e
as descobertas voltadas para o tornar-se uma pessoa autônoma, consciente do processo vivido.
De acordo com o autor faz sentido uma pedagogia da autonomia para que as
experiências de tomada de decisão com responsabilidade estejam em consonância ao respeito
à liberdade. Ser autor da própria história então, agora na fase da juventude, requer um
relacionamento de construção mesmo com a adversidade, com o contraditório, em meio aos
conflitos enfrentados e, na medida do possível, superados.
Ao conversarmos sobre as aprendizagens significativas que tiveram durante os anos
que permaneceram no SAICA, tanto A quanto B enfatiza os cursos profissionalizantes, as
amizades construídas na convivência; quanto aos questionamentos sobre aspectos positivos e
negativos na permanência do acolhimento institucional, também repetem as oportunidades de
fazerem cursos profissionalizantes de terem uma preparação para o trabalho como algo
positivo. Destacaram também a questão da disciplina como algo positivo, apesar de
reconhecerem que precisam melhorar muito nesse quesito.
Nesse sentido, a jovem B diz que apesar dos cursos e demais oportunidades (diálogos
com a equipe técnica, projetos) seja necessário que houvesse um processo educativo no
sentido de responsabilizar as/os jovens pelo cuidado no cotidiano: co-responsabilidade pela
manutenção da vida, do cuidado com a casa, do compromisso com o bem estar do próximo,
com a rotina de uma casa de ―verdade‖. A jovem destaca que ―receber tudo na mão‖
desautoriza a autonomia necessária para se pensar sua responsabilidade para com você mesmo
e com o lugar e as pessoas com quem vive.
Quanto ao que consideram negativo, os dois entrevistados falam de algumas
inimizades que fizeram tanto com colegas quanto com as cuidadoras; com os colegas
acolhidos em decorrência das origens e experiências diferentes, bem como de histórias
marcantes que acabam, nos (des)encontros, se conflitando. A necessidade de se trabalhar o
conflito, as diferenças e a responsabilidade com comprometimento foram dimensões gritantes
na fala dos dois entrevistados.
Outro aspecto levantado na questão dos pontos negativos foi sobre os relacionamentos
com as cuidadoras que evidenciou ser, para ambos, uma dimensão a ser revista. Há, segundo a
fala dos jovens, a necessidade de se rever a formação das pessoas que estão responsáveis pelo
cuidado com as crianças/adolescentes, pois algumas cuidadoras se mostraram indiferentes,
distantes, fechadas para o diálogo e sem a afetividade necessária para o cuidado com as/os
acolhidas/os. A jovem B destaca a importância da sensibilidade para tratar de uma
criança/adolescente no concernente a gravidade dos motivos do acolhimento bem como o mal
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que podem causar-lhes ao se referir às suas histórias de vida com desdém e/ou menosprezo.
Considerá-los como responsáveis pelos problemas que os trouxeram para o acolhimento e não
como vítimas de um processo social excludente é um dos maiores equívocos dessa relação.
O entrevistado A, sobre a relação acolhido-cuidadora, disse que ficou marcado em sua
mente uma frase dita em meio à uma conversa acalorada: ―você foi encontrado no lixo, você é
um lixo!‖. A entrevistada B disse ter o conhecimento de que muitas cuidadoras trabalham por
amor ao que fazem, entretanto outras tantas não amam o que fazem, trabalham apenas pelo
salário, não possuem afinidade com o serviço, sem perfil e/ou formação acabam por fazer
muito mal às crianças que estão ali e não tem mais para onde ir, nem ninguém a recorrer.
Entendo que a educação que ocorre em espaços não escolares possui muitas
fragilidades e limitações justamente porque essa é uma dimensão complexa que exige todo
um processo de formação humana e profissional que as Instituições de Acolhimento, por
exemplo, nem sempre conseguem atender.
Apesar da Instituição SAICA possuir em seu Projeto Político Pedagógico a intenção
de promover um espaço educativo, com ações pedagógicas e psicológicas visando atender as
necessidades sócio-educativas das crianças/adolescentes acolhidos, percebe-se pelas falas que
este é um ponto a ser pautado numa possível revisão da abordagem metodológica do
atendimento (cuidado) realizado pelas cuidadoras.
Entendo que esta é uma questão determinante para a construção das condições
objetivas visando o alicerce da autonomia engajada, pois ―Se trabalho com crianças, devo
estar atento à difícil passagem ou caminhada da heteronomia para a autonomia, atento à
responsabilidade de minha presença que tanto pode ser auxiliadora como poder virar
pertubadora da busca inquieta das crianças [...]‖ (FREIRE, 1996, p. 70).
Os depoimentos dos entrevistados é um misto de gratidão e ressentimento pelas coisas
boas que puderam colher e pelas mágoas que sofreram em um ambiente às vezes acolhedor e
ao mesmo tempo hostil. A dificuldade de se relacionar com o diferente, de aceitar aquilo que
não fez parte de nossas experiências como algo que também carece de respeito, de saber lidar
com o conflito e assumir responsabilidades marcou a cada um de modo distinto.
Cada fala evidencia o processo de imersão/emersão em uma realidade onde a/o
entrevistada/o estão o tempo todo se transformando, isto é em relação à autonomia, assim
como à conscientização, que se encontra enquanto possibilidade, onde: ―a inconclusão que se
reconhece a si mesma implica necessariamente a inserção do sujeito inacabado num
permanente processo social de busca‖ (FREIRE, 2016, p. 54).
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A autonomia nesse contexto é uma construção individual e coletiva, um processo
dialogado que exige autoria, co-responsabilidade e protagonismo. Dimensões que são
essenciais ao ser-sendo para si e para o mundo que o cerca, mas são, sobretudo, dimensões
que nascem de uma conscientização de si e do mundo, com o mundo e para o mundo, difíceis
de serem tecidas no contexto do abandono, da quebra de vínculos afetivos elementares.
As diversas dimensões se intercomunicam na produção humanizadora do ser-sendo e
neste movimento, o diálogo que aciona a memória pedagógica das vivências pode ajudar a
reconstruir aprendizagens que colaboram para com a construção engajada da autonomia:
Uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude crítica,
graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de submetê-lo, de
domesticá-lo, de adaptá-lo, como faz com muita frequência a educação em vigor
num grande número de países do mundo, educação que tende a ajustar o indivíduo à
sociedade, em lugar de promovê-lo em sua própria linha. (FREIRE, 2001, p. 40).

Esse é o desafio, compreender como e se o serviço de acolhimento ajuda no processo
de construção da autonomia das crianças/adolescentes que são acolhidos. Perceber este
movimento a partir da percepção dos jovens egressos, entender como viveram experiências,
possibilidades e desafios de aprender a escolher(se), decidir, ser quem se pensa, ou quer, ser.
5 CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS

Considerando as disposições acima referenciadas por autores e legislações;
considerando as pesquisas já desenvolvidas para referendar o papel da família como célula
mater da sociedade; considerando os papéis sociais atribuídos aos atores da sociedade em suas
diversas estruturas; considerando que a responsabilidade da família na sua manutenção leva
em conta o cuidado com os filhos e o desenvolvimento integral dos mesmos, o artigo em
pauta teve como foco uma reflexão sobre o acolhimento institucional para crianças e
adolescentes problematizando esse serviço com vistas aos resultados possíveis do processo.
Entendendo que o acolhimento institucional é um dos serviços que também assume a
responsabilidade pelo desenvolvimento da infância temporariamente e excepcionalmente
cumprindo o papel do Estado, o trabalho em pauta analisou e refletiu sobre alguns
desdobramentos buscando evidenciar que há ainda muitos questionamentos acerca da
construção da autonomia do adolescente nesse espaço institucional. Algumas dessas
criança/adolescente que estão expostos a situações adversas, permanecem no serviço de
acolhimento institucional e devem ser desligada do serviço ao completar 18 anos de idade.
Esse período não é uma fase na vida que se desenvolve de modo fácil, muitas
ocorrências se dão em nível de relações inter e intrapessoais que são vividas sem muito
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sentido. É nesta percepção de vida institucional no âmbito do SAICA que nos parece se
encontrar o sentido amplo do que é o enfrentamento de uma realidade dura (perca dos laços
familiares; ruptura de afetos; consciência das perdas individuais e coletivas;...), e da
construção (possível) de uma autonomia engajada.
A práxis, que também está na autoria da palavra encarnada proferida com a
intencionalidade de transformação de si e de seu contexto, conforme nos ensina Freire (2001),
carece ser a estratégia de ação-reflexão-ação assumida por pessoas e instituições que
possuem a função social e política de educar para a vida. As crianças/adolescentes, as
famílias, as instituições parceiras (escolas, Conselhos, Associações,...) não poderiam dispor de
condições, (inter)subjetivas para o enfrentamento das situações-limites que se apresentam ao
longo do processo, carecem de ser (re)inventadas, (re)vistas, (re)planejadas cotidianamente.
A fala das/os jovens egressos poderá apresentar achados de pistas, de inéditos viáveis
que qualificará a forma como entendemos esse serviço e, consequentemente, as relações
estabelecidas entre as pessoas acolhidas e as trabalhadoras (equipe), embora seja sempre
provisoriamente até que sejam ouvidos outros protagonistas.
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CULPAS DE CARÁTER INDIVIDUAL?
UM NOVO OLHAR SOBRE OS ESTIGMAS DE SEXUALIDADE
APRESENTADOS NA OBRA DE ERVING GOFFMAN
Romário Custódio Jales (PPGE/UFMT) – romarioadm@gmail.com

Resumo:
A homossexualidade é um estigma de culpa de caráter individual? Essa problematização instigou o
desenvolvimento desse artigo que lança um novo olhar sobre a obra ―Estigma: notas sobre a manipulação da
identidade deteriorada‖ de Erving Goffman, publicada em 1963. Trata-se de uma revisão bibliográfica que
analisa precisamente o estigma da homossexualidade, atualizando visões e conceitos sobre esse universo que o
autor relata em sua obra e que passaram por mudanças ao longo dos anos. Apesar do uso de uma linguagem que
atualmente é vista como politicamente incorreta, essa obra tem uma grande importância para compreender a
visão daquele momento na história e assim entender a importância do movimento LGBTQIA+ para os avanços
em tornar a homossexualidade uma característica não estigmatizada.
Palavras-chave: Estigma. Homossexualidade. LGBTQIA+.

1 Introdução

O ser humano é mutável e por esse motivo, as ciências humanas tendem a ter seus
pontos de vistas sobre o comportamento das pessoas modificado ao longo do tempo. Erving
Goffman lançou a obra ―Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada‖ em
1963 e mais de meio século depois, a leitura desse texto nos permite uma profunda reflexão e
mudanças de olhar sobre os resultados das pesquisas na época realizadas pelo autor sobre os
estigmas humanos.
Inicialmente é importante conhecer melhor Erving Goffman. Nascido em 1922 em
Mannville, no Canadá, e falecido aos 60 anos, na Filadélfia, nos Estados Unidos, Goffman foi
um cientista social, sociólogo e antropólogo muito influente e reconhecido por suas obras.
Sua primeira obra de sucesso foi ―A representação do eu‖ de 1959, em que o autor busca
interpretar o comportamento dos indivíduos no cotidiano utilizando metáforas ligadas ao meio
teatral. Outra obra de bastante destaque do autor foi ―Manicômios, prisões e conventos‖, de
19xx, muito utilizada nos estudos de criminologia, já que o objetivo do livro é revelar uma
versão sociológica da estrutura do eu, utilizando como personagens pessoas em situação de
internato.
A obra que iremos aqui analisar foi publicada pelo autor em 1963, quando ele tinha 41
anos de idade. ―Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada‖ possui 5
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capítulos pelas quais o autor expõe conceitos combinados a depoimentos de pessoas
estigmatizadas que ele pesquisou.
O termo estigma surgiu na Grécia antiga e era usado para se referir a ―sinais corporais
com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status
moral de quem os apresentava‖ (GOFFMAN, 1963, p. 5). O dicionário Aurélio (FERREIRA,
1993) traduz estigma como ―cicatriz, sinal‖, e o verbo estigmatizar como ―marcar com
estigma, censurar, condenar‖. Buscando uma compreensão que possa expressar o sentimento
simbólico que tal palavra desempenha, busquei um dicionário de sociologia, e nele a palavra
estigma está associada ao termo ―traços somáticos‖. Segundo tal dicionário, o termo traços
somáticos, significa:
estatura, cor da pele, a cor e a forma dos cabelos, a cor e o formato dos olhos, a
pilosidade do corpo e de determinadas partes dele, o porte corpóreo, a presença ou
ausência de mutilações ou malformações ósseas, quer inatas, quer adquiridas por
causa do tipo de nutrição ou do clima, ou por meio de intervenções humanas ou de
idade [...] (GALLINO 2005, p.640).

Em partes, os traços somáticos representam as características que levam uma pessoa a
ser estigmatizada, e consequentemente, estar sujeita a diferenciação social. ―Quando um traço
somático é objeto de avaliações negativas especialmente difusas e hostis, capazes de marcar
severamente a identidade e a autoestima do sujeito [...] isto se chama estigma‖ (GALLINO,
2005, p.641). Esta correlação entre traço somático, identidade e autoestima faz com que o
conceito de estigma seja melhor compreendido de forma sociológica.
Ao afirmar que a descrição de traço somático representa em partes o estigma, faço
relação com o que Goffman apresenta quando descreve especificamente em um tipo de
estigma, que que segundo o autor, existem três tipos e cada um deles nos leva a compreender
que há uma razão de existir.
O primeiro tipo de estigma são os de ―abominações do corpo‖. Esses são aqueles que
dizem respeito a ―deformidades físicas‖, alterações do que convencionalmente os seres
humanos possuem de formação anatômica que podem ser de nascença ou por acidente.
O terceiro estigma apresentado pelo autor são os ―tribais de raça, nação e religião, que
podem ser transmitidos através de linhagem e contaminar por igual todos os membros de uma
família‖ (p. 7). Na nota de rodapé dessa página, o autor comenta ainda que o status de classe
baixa pode funcionar como um importante estigma tribal. Tanto esse estigma quanto o
primeiro, sua origem não está relacionada ao que o poder do livre arbítrio de uma pessoa o
permite escolher, portanto, a pessoa não é ―culpada‖ pelo seu estigma.
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Chegamos então ao segundo estigma citado pelo autor, que foi deixado por último de
propósito, já que esse será o objeto de nosso estudo. Tratam-se das ―culpas de caráter
individual‖, cuja descrição cabe uma citação direta para analisarmos todas as palavras usadas
pelo autor:
percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e
rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por
exemplo, distúrbio mental, prisão, vicio, alcoolismo, homossexualismo,
desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político radical. (GOFFMAN,
1963, p. 7).

Esse texto foi bastante sintomático para aprofundar a discussão desse artigo,
especialmente pelo uso do termo ―homossexualismo‖ e a associação dele como culpa de
caráter individual, ou seja, segundo o autor esse é um estigma na qual a pessoa possui culpa
por possuí-lo.

2 Culpa de caráter individual?

É importante relembrar que a obra analisada foi escrita em 1963, nos Estados Unidos.
Esse mesmo país iria ver nascer naquela mesma década um movimento que foi historicamente
determinante para a luta dos homossexuais: um incidente violento entre a polícia e os
frequentadores de um bar de Nova York, conhecido como Stonewall. Esse movimento é
considerado um marco na história dos direitos humanos, pois deu origem a uma luta de
―afirmação política das sexualidades não heterossexuais no espaço público‖ (Chauncey, 2002,
apud COSTA; NARDI, 2015).
Além disso, em 1963, ano de publicação da obra do Goffman, o ―homossexualismo‖ era
assim chamado pois configurava uma doença mental. Só em 1973 a Associação Psiquiátrica
Americana retirou o termo da lista de doenças mentais, motivada também por pressões dos
movimentos organizados que floresciam nos Estados Unidos (COSTA; NARDI, 2015). Em
razão disso, o termo que passa a ser utilizado é homossexualidade, para designar a condição
de pessoas que possuem atração sexual por indivíduos do mesmo gênero.
Voltando ao texto do Goffman, é importante se atentar ao fato de que o autor relaciona a
homossexualidade como uma paixão tirânica ou não natural, e isso torna clara a visão de que
durante toda a obra o autor irá relacionar a homossexualidade a algo adquirido e
consequentemente, passível de ―cura‖.

Um exemplo está quando o autor fala sobre a

aceitação: ―Em alguns casos lhe seria possível tentar corrigir diretamente o que considera a
base objetiva de seu defeito, tal como quando uma pessoa fisicamente deformada se submete

4639

a uma cirurgia plástica, [...] um analfabeto corrige sua educação e um homossexual faz
psicoterapia‖ (GOFFMAN, 1963, p. 11). Fica claro que o autor acredita ser possível tornar
uma pessoa heterossexual da mesma forma como é possível alfabetizar um analfabeto.
Porém, Goffman reconhece que alguns homossexuais já na época lutavam pela
afirmação de que essa condição sexual não é uma doença:
Embora seja comum que um homossexual declare que seu desvio não é uma doença,
é interessante o fato de que, quando resolve consultar alguém, a pessoa escolhida
quase sempre seja um médico. Mas é pouco provável que este seja o médico de sua
família. A maior das pessoas com quem conversamos desejavam ardentemente
esconder o homossexualismo de sua família. Mesmo alguns daqueles que procediam
em público de maneira bastante aberta, eram bastante cuidadosos no sentido de
evitar que se levantassem suspeitas no círculo familiar. (GOFFMAN, 1963, p. 48)

Embora a declaração inicial demonstre o entendimento dos homossexuais sobre a
homossexualidade não ser uma doença, ao afirmar que essas pessoas não se sentem
confortáveis em ter sua identidade revelada para a família, o autor nos faz refletir sobre como
os estigmas por ele colocados como de ―culpa de caráter individual‖ se difere dos demais
estigmas quanto a aceitação e apoio da família. É comum que uma criança, com deficiência
física, ao sofrer um ato preconceituoso na rua, conte aos seus pais e esses a acolham e a
defendam. O mesmo acontece com negros ou judeus. Por outro lado, quando uma criança
sofre preconceito por sua sexualidade, dificilmente ela será acolhida e defendida em casa. Isso
se torna sintomático para percebermos o quanto esse estigma é profundo e complexo.
―Não raras vezes, costumamos ouvir que os pais são os primeiros a ficar sabendo,
contudo, os últimos a aceitarem a homossexualidade de seus filhos‖ (SOLIVA, 2010). Esse
comportamento dos pais está ligado a eles quererem ―proteger‖ os filhos das possíveis
consequências de viver como homossexual numa sociedade que tem essa condição como
estigma. É uma forma complicada de proteção, uma vez que os filhos precisam,
especialmente na adolescência, é de acolhimento e aceitação.
Goffman chama atenção ainda sobre o quanto os estigmas podem ser perceptíveis ou
não para a sociedade. Segundo o autor, existem pessoas com estigmas que ―é possível que
nós, normais, tenhamos conhecimento desse fato antes de entrarmos em contato com ele ou,
então, que essa discrepância se torne evidente no momento em que ele nos é apresentado‖ (p.
38). Essas pessoas são chamadas pelo autor de ―desacreditadas‖, que são diferentes dos
―desacreditáveis‖, que são assim chamados ―quando a diferença não está imediatamente
aparente e não se tem dela um conhecimento prévio‖ (p. 38). ―A questão que se coloca não é a
da manipulação da tensão gerada durante os contatos sociais e, sim, da manipulação de
informação sobre o seu defeito. Exibi-lo ou ocultá-lo; [...] mentir ou não mentir; e, em cada
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caso, para quem, como, quando e onde‖ (p. 38). Ou seja, para o autor, alguns estigmatizados
podem decidir se revelam ou não sua identidade tida como fora do padrão de ―normalidade‖
para a sociedade, pois as características do estigma não são muito visíveis.
Atualmente, o termo usado para designar o quanto uma pessoa estigmatizada consegue
ter seu estigma não visível a primeiro momento é passabilidade. Duque (2017) explica que ―o
passar por é um resultado da interação, do espaço, da contextualidade e, especialmente, de
quem faz parte das relações e situações contingentes que envolvem os interlocutores.‖ O
quanto uma pessoa estigmatizada consegue se passar por ―normal‖ influencia na criação de
sua identidade perante a sociedade, e isso acontece com homossexuais, transexuais, negros,
deficientes e muitos outros grupos com estigmas.
Em sua obra ―A representação do eu na vida cotidiana‖ de 1985, Erving Goffman
afirma que ―quando indagamos se uma impressão adotada é verdadeira ou falsa, na verdade
queremos saber se o ator está, ou não, autorizado a desempenhar o papel em questão, e não
estamos interessados primordialmente na representação real em si mesma‖ (GOFFMAN,
1985, p. 60). Isso se deve em razão da constante cobrança social para que, mesmo a pessoa
tendo um estigma, que ela busque estar o mais próximo possível dos padrões estabelecidos.
Então, para um homem gay, por exemplo, a cobrança é que ele pareça ―homem‖, para que
assim ele seja melhor aceito na sociedade.
O autor ainda afirma que os desacreditáveis, muitas vezes, admitem um estigma
considerado menos grave a fim de esconder seu verdadeiro estigma, considerado mais grave,
e tal tática recebe o nome de acobertamento (GOFFMAN, 1963, p. 89). Por exemplo,
observamos isso muitas vezes na dificuldade de alguns bissexuais e até homossexuais a
assumirem seus sentimentos e atrações, levando durante boa parte da vida um relacionamento
heterossexual para acobertar sua identidade.
O autor comenta ainda sobre a dificuldade enfrentada pelos estigmatizados ao se
sentirem diferentes na sociedade e como a descoberta de outros semelhantes é importante no
processo de auto aceitação:
ele pode continuar, durante o resto da sua vida, a achar que é o único de sua espécie
e que o mundo inteiro está contra ele. Na maioria dos casos, entretanto, ele
descobrirá que há pessoas compassivas, dispostas a adotar seu ponto de vista no
mundo e a compartilhar o sentimento de que ele é humano e "essencialmente"
normal apesar das aparências e a despeito de suas próprias dúvidas. (p. 20)
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Daí a importância da representatividade na vida de quem possui um estigma. No caso
dos homossexuais, por exemplo, conhecer desde a infância pessoas que convivam bem com
sua orientação sexual é muito importante para a construção de sua identidade e perspectiva.
Além da importância da descoberta de outras pessoas com igual estigma, o autor ainda
cita um outro grupo de pessoas de apoio: os informados.
O segundo conjunto é composto - tomando de empréstimo um termo utilizado por
homossexuais - pelos "informados", ou seja, os que são normais, mas cuja situação
especial levou a privar intimamente da vida secreta do indivíduo estigmatizado e a
simpatizar com ela, e que gozam, ao mesmo tempo, de uma certa aceitação, uma
certa pertinência cortês ao clã. (p. 27)

Atualizando o termo, hoje em dia essas pessoas que não são homossexuais mas
defendem a causa são chamado de aliados, e eles são muito importantes para que a aceitação
vá além da comunidade, buscando inclusão e equidade.
Um outro ponto abordado por Goffman é a consequência dos estigmatizados buscarem
representação política através da militância:
Os problemas associados com a militância são bem conhecidos. Quando o objetivo
político último é retirar o estigma do atributo diferencial, o indivíduo pode descobrir
que os seus esforços podem politizar toda a sua vida, tornando-a ainda mais
diferente da vida normal que lhe foi inicialmente negada - mesmo que a próxima
geração de companheiros tire um bom proveito desses esforços, obtendo maior
aceitação. (p. 98)

Dessa parte, a análise que cabe fazer é a importância que a militância dos homossexuais
do mesmo período que esse livro foi escrito teve para todas as próximas gerações. Como já
citado, a revolta em Stonewall foi extremamente importante para a luta dos direitos civis ao
longo da história, surgindo desse movimento as paradas do orgulho que são realizadas em
vários lugares do mundo. O movimento hoje é representado pela sigla LGBTQIA+ e inclui
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e outras identidades de
sexualidade e de gênero.

3 Considerações finais
Em primeiro momento, confesso que a leitura da obra ―Estigma: notas sobre a
manipulação da identidade deteriorada‖ de Erving Goffman me causou profunda estranheza,
já que o autor se utiliza de uma linguagem tida hoje em dia como ―close errado‖ (gíria da
comunidade LGBTQIA+ para politicamente incorreto). A palavra homossexualismo, por
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exemplo, aparece na obra três vezes, além de associações de homossexuais a comportamentos
como prostituição, vícios e crimes diversos.
Esse livro é resultado de diversas pesquisas realizadas pelo autor, inclusive com a
inserção de diversos depoimentos ao longo da obra. Um depoimento é bastante forte e chama
bastante atenção:
"Estava andando na rua com minha namorada quando me apareceu uma "bicha"
com quem havia estado antes uma vez, que assoviou para mim e disse: „Olá,
queridinho...‟ Fiquei louco... fui até onde estavam os rapazes, o derrubamos e
batemos nele até que ele tivesse vontade de nunca mais voltar... não vou aceitar isso
de um veado." (p. 86)

É isso mesmo: o depoimento revela que o rapaz já havia estado com a ―bicha‖ antes, ou
seja, já havia ficado com o homossexual. Porém, ao ser cumprimentado em público, agiu com
violência pois não queria ser associado a esse estigmatizado. Apesar da revolta gerada a esse
depoimento descrito pelo autor, ele é importante já que é o retrato do pensamento de uma
pessoa da época.
Por esse motivo, a leitura dessa obra é muito importante para que se entenda qual era o
pensamento daquele momento da história e qual a importância da luta pela emancipação dos
direitos civis das pessoas com o estigma da homossexualidade.
Outrossim, os estigmas apontados pelo autor na época como de culpa de caráter
individual persistem em ser assim percebidos pela sociedade. Ainda há pessoas que acreditem
que ser gay é uma ―opção sexual‖ e isso é sintoma da falta de informação e da necessidade de
inclusão dessa pauta na educação formal e informal. Ser lésbica, gay, bissexual, transexual,
queer, intersexual ou assexual é uma orientação de sexualidade e/ou de gênero, portanto, é
normal.
Proponho um novo olhar para o que é ser normal e o que é possuir um estigma. Se por
um lado, o estigma é algo que nos difere das outras pessoas, como uma marca física,
psicológica ou comportamental que foge ao padrão estabelecido pela sociedade, ele também é
algo que nos faz únicos. A unicidade de cada indivíduo deve ser valorizada e respeitada,
afinal ela é resultado de uma construção da própria sociedade, para além de fatores biológicos
e parentais. Em resumo, possuir traços considerados estigmas precisa ser visto como natural,
afinal, ser diferente é normal.
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Resumo:
O presente artigo tem como objetivo evidenciar as duas ferramentas investigativas que podem ser pertinentes
para às investigações que se realizam em Graduação e Mestrado, uma vez que o tempo de desenvolvimento das
mesmas é curto, não obstante, deve ser confiável e verídica. Estas ferramentas são a DRP e a IAP, as quais
pertence ao enfoque investigativo qualitativo e toda sua malha epistemológica. Ainda que a primeira ferramenta
está, mas encaixada na antropologia e a segunda na sociologia, as duas constituíram-se em parte fundamental das
investigações educativas. Este documento em um primeiro momento realiza uma explicação muito geral sobre a
investigação qualitativa e suas faces de desenvolvimento, em um segundo momento explica o início e a maneira
em que se constitui a ferramenta DRP, já, em um terceiro momento expõe de uma maneira sintética a ferramenta
IAP e finaliza com as conclusões sobre o tema. Este artigo se escreveu pensando nas dificuldades que se
apresentam no âmbito acadêmico da compreensão da estrutura de investigação qualitativa, portanto se escreve
em uma linguagem acessível podendo contribuir para a compreensão de alguns pesquisadores iniciantes sobre o
tema.
Palavras Chaves: DRP. IAP. Investigação qualitativa. Pesquisador social. Ferramentas investigativas.

1. Introdução

A partir do século XVI, se estabelece o rigor científico na construção das Ciências,
contrapondo-se a complexidade dos acontecimentos cotidianos que são analisados pelas
ciências humanas. Desde este século a ciência moderna fundamenta-se em um modelo de
racionalidade que deve ser compreendido desde o conhecimento quantitativo, este fenômeno
vem a ser catalogado por Boaventura Sousa Santos como o paradigma dominante, ―conhecer
significa quantificar‖, ou ―o rigor científico se calibra pelo rigor das medidas‖. As qualidades
intrínsecas do objeto são, por assim dizer desqualificadas e em seu lugar passam a imperar as
quantidades nas que, eventualmente, possam ser traduzidos. O que não é quantificável é
cientificamente irrelevante, (SOUSA 2009, p. 24).
O paradigma dominante se sustenta no quantificável, que dever ser o objeto de
investigação, deixando de lado o conhecimento que pode ser adquirido das experiências
imediatas do sujeito, o que se estabeleceu como o sentido comum, que para a ciência, é um
conhecimento ordinário e vulgar que os indivíduos utilizam para dar relevância e sentido às
práticas quotidianas. Desta forma é como a modernidade estabeleceu-se, duas distinções
fundamentais dentro do conhecimento, por um lado está o conhecimento científico e por outro
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o conhecimento do sentido comum e por outro entre a natureza e o ser humano. SOUSA
(2009).
Partindo de uma visão quantificável do conhecimento científico emergem as ciências
sociais no século XIX como contrapeso a esta visão, com diferentes paradigmas
epistemológicos que se encarregassem de estudar os fenômenos sociais, aclarando como o faz
Sousa, que estes fenômenos têm que ser estudados e analisados com objetividade, dentro
destas ciências aparece a física social ou sociologia e a antropologia que serão as
encarregadas de levar a cabo os estudos científicos da sociedade e do homem.
As ciências sociais tomam como referência metodológica a abordagem qualitativa,
uma vez que esta permite analisar e compreender as situações, eventos, condutas e
comportamentos humanos e da sociedade. Alvarez (2003). Assim mesmo, incorpora os
relatos, reflexões e experiências dos participantes e alguns casos do pesquisador, que nutrem
de significados à pesquisa.
A pesquisa qualitativa se constitui em um campo de investigação, onde se cruzam,
disciplinas, áreas e objetos de estudo, assim como uma complexa família de termos, conceitos
e pressupostos, próprio das ciências sociais, que possibilitam o desenvolvimento das
investigações, Denzin e Lincoln (2012).
Os paradigmas que auxiliam a interpretação da pesquisa são diferentes dentro da
pesquisa qualitativa. Por paradigma se entende um sistema de crença básico, baseado em
pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos que buscam a representação do
mundo, o lugar do indivíduo na extensão das relações e suas partes. Da mesma forma, que os
paradigmas de pesquisa definem para os pesquisadores o que eles estão fazendo e o que está
dentro e fora dos limites da pesquisa. Guba e Lincoln (2000). Pois, a pesquisa qualitativa não
apenas contém os diferentes paradigmas, mas também diversas metodologias e suas
respectivas ferramentas utilizadas para diferentes tipos de pesquisa.
Nesse universo metodológico estão as ferramentas de pesquisa DRP e IAP, cada
uma pertencente a uma ciência social que busca o estudo, análise e compreensão da realidade
social e dos sujeitos que a integram.
O presente artigo tem como objetivo apresentar as ferramentas investigativas DRP e
IAP, relevantes para os projetos de pesquisa e investigação que se desenvolvem em nível
superior de ensino, ou seja, em graduação, especialização e mestrado. Uma vez que estas
investigações devem ser realizadas em um curto espaço de tempo, sendo assim ferramentas
práticas, viáveis e assertivas.
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Cabe ressaltar que essas ferramentas fazem parte da pesquisa qualitativa que é
desenvolvida em investigações antropológicas (DRP) e sociológicas (IAP), portanto a
pertinência é estabelecida, uma vez que, são as mais adequadas em caso de tempo limitado de
desenvolvimento da pesquisa, embora haja clareza não apenas do seu alcance, mas também de
suas faculdades, essas ferramentas são as mais favoráveis para tais investigações.
Este documento não pretende contrariar nenhuma outra ferramenta metodológica
que faz parte das ciências sociais distintas, pelo contrário, o que se pretende é mostrar o seu
alcance e a semelhança em termos da metodologia e do modo como é analisada, e
compreender os fenômenos a serem investigados, assim, formular uma integração em termos
das ferramentas metodológicas existentes para a análise da sociedade como um todo.

2. As pesquisas qualitativas nas ciências sociais.
Dentro das ciências sociais se privilegiou duas principais perspectivas, sendo a
primeira o positivismo teórico, que inicia no século XIX com o grande teórico e Augusto
Comte e Émile Durkheim. Esses positivistas teóricos buscam os fatos dos fenômenos sociais
independentemente dos estados subjetivos que os indivíduos possuem, um exemplo claro é
um dos postulados de Durkheim que afirma que o cientista social deve considerar os fatos ou
fenômenos sociais como coisas que exercem influência externa sobre as pessoas. (TAYLOR,
1994, p. 15).
Outra perspectiva teórica é a fenomenologia que marca a filosofia e a sociologia,
entendendo os fenômenos sociais desde a perspectiva do autor, estudando e analisando a
maneira como se percebe o mundo, compreendendo a realidade e a percepção que os sujeitos
possuem do seu entorno. Taylor (1994). É dessa forma que essa perspectiva se distancia do
método científico, dando relevância às interpretações dos pesquisadores sociais.
Essas duas perspectivas teóricas lidam com problemas sociais totalmente diferentes
e buscam diferentes tipos de respostas, portanto o fazem uso de diferentes métodos e
ferramentas de pesquisa.
Por um lado, o positivista adota o modelo de pesquisa em ciências naturais e o
método quantitativo, com estatística, inventários, questionários e estudos demográficos, e o
pesquisador fenomenológico, busca a compreensão do mundo por meio dos métodos
qualitativos, dentre eles a observação participante, a entrevista aberta e o diálogo com os
protagonistas.
A abordagem qualitativa se constitui como parte essencial dos pesquisadores sociais
que se afastam do positivismo e buscam a compreensão e a análise de uma realidade objetiva
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do mundo, já que a pesquisa qualitativa é uma atividade situada, que agrega o observador no
mundo, consiste em uma série de práticas materiais e interpretativas que tornam visível o
mundo e como ele pode ser transformado, através de anotações de campo, fotografias,
entrevistas, conversas, gravações, entre outros. Denzin e Lincoln (2012).
No campo interpretativo a investigação qualitativa, não sobrepõe nenhuma pratica
metodológica sobre outra, também não conta com um paradigma próprio ou especifico
―múltiplos paradigmas teóricos atribuem-se o uso de métodos e estratégias da investigação
qualitativa desde o construtivismo aos estudos culturais, passando pelo marxismo, o
feminismo e os modelos de estudos étnicos‖ (DENZIN e LINCOLN, 2012.p 55). Assim, a
investigação qualitativa é utilizada em muitas disciplinas diferentes e não pertence a nenhuma
área específica.
Nenhum método ou prática é exclusiva da investigação qualitativa, portanto, os
pesquisadores qualitativos utilizam diversidade de recursos para concluir seus estudos,
utilizando no enfoque, métodos e técnicas da etnometodologia, da hermenêutica, do
feminismo, da rizomática, da etnografia, da psicanálise e dos estudos culturais entre outros.
Parafraseando a Denzin e Lincoln (2012), como se percebe, a investigação qualitativa é uma
má interpretação, que se constrói através de diferentes ferramentas e enfoques que em suma se
reporta a construção de uma interpretação mais clara da realidade social.
A investigação qualitativa se define como um processo através de três marcos:
interpretativo, teórico e antológico, que ajuda o investigador a observar o mundo como um
conjunto de ideias e etiquetas, que especifica uma série de interrogações através da
epistemologia e que examina de um modo específico por meio da metodologia e da análise.
Ou seja, o investigador recebe o material empírico relacionado com o problema e logo produz
analises e escritura sobre o material. (DENZIN E LINCOLN, 2012. p.81). Do mesmo modo, a
investigação qualitativa é estruturada em cinco fases65:

1 O investigador: deve enfrentar problemas éticos e políticos no desenvolvimento da
investigação, os quais devem ser mensurados de acordo com as propostas descolonizadoras.
Na maioria dos casos se estuda o outro, como um ser diferente, estranho, chegando a analisálo como um objeto, desta maneira é necessário pensar na construção de propostas

65

Para a apresentação das cinco fases na investigação qualitativa se tomou como referente bibliográfico ― El
campo da investigação qualitativa: manual de investigação qualitativa volume 1‖ dos autores Denzin Norman e
Yvonna Lincoln. (2012)

4648

descolonizadoras dentro das investigações para estudar e analisar as diferentes populações e
sujeitos com suas percepções e crenças.

2 Paradigmas interpretativos: todo investigador qualitativo é um filósofo ainda que, deve
direcionar-se através das premissas ontológicas, epistemológicas e metodológicas, para poder
ter uma melhor compreensão do mundo e sua atuação nele. Estas premissas recebem o nome
de paradigma ou marco interpretativo ―um conjunto básico de crenças que direcionam a
ação‖. Cada paradigma proporciona ao investigador demandas específicas incluindo as
perguntas que ele formula e as interpretações sobre estas. De uma forma geral existem quatro
paradigmas que caracterizam a investigação qualitativa que são: o positivismo e pós
positivismo, o construtivista e interpretativo, o crítico e o feminismo pós estrutural. Estes
paradigmas abstratos se voltam mais complexos no nível interpretativo.

3 Estratégias de investigação: para desenvolver uma investigação é necessário propor uma
série de estratégias que vai desde o desenho da mesma, envolvendo um interesse centrado no
problema a ser investigado, nos propósitos da investigação presente na informação e
estratégias metodológicas propícias para dar respostas ao problema de investigação. Cada
uma destas estratégias deve ir acompanhada de uma ampla bibliografia que a sua vez tem uma
particularidade histórica e seus trabalhos exemplares.

4 Métodos de coleta e análises do material empírico: os investigadores qualitativos
empregam diferentes métodos para obter o material empírico, como a observação direta, a
entrevista, assim como a análises de documentos, artefatos e registros culturais e o uso da
experiência pessoal, de igual maneira analisam as entrevistas e todo o material coletado,
categorizando os mais relevantes.

5 A arte da interpretação: a investigação qualitativa é ilimitadamente criativa e
interpretativa, posto que o investigador constrói todo um processo de interpretação, partindo
dos registros das experiências de campo, que são utilizadas como insumo para a construção do
texto investigativo, que pode assumir diferentes formas dentro das quais citamos:
confessional, realista, impressionista, critica, formal, literária, analítica e a teoria
fundamentada.
A investigação qualitativa está constituída por todo um emaranhado epistemológico e
teórico, que em alguns casos é confuso, portanto, o presente documento tem a
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intencionalidade de evidenciar de maneira mais clara e simples do que se trata e como
funciona este enfoque investigativo para que o leitor tenha uma melhor compreensão.
Sendo assim, podemos considerar que dentro da investigação qualitativa e dos
diferentes paradigmas que se apresentam evidenciam-se duas ferramentas investigativas que
se desenvolvem em seguida e que são parte central deste documento. A primeira delas é a
DRP - Diagnóstico Rápido Participativo, que está dentro do paradigma interpretativo com o
método etnográfico. A segunda é a IAP - Investigação Ação Participativa pertencente ao
paradigma construtivista com o método investigação-ação.

3. Ferramenta investigativa DRP.
A ferramenta investigativa DRP consiste em uma descrição geral do contexto sócio
histórico e temporal do seu surgimento, para obtermos uma melhor compreensão de seu
propósito. A seguir, apresentaremos de uma forma geral as condições que geraram seu
surgimento na investigação.
Durante os anos sessenta com a revolução verde se gera a transferência de tecnologia
agrícola da Europa a América do Sul, que fracassou devido a heterogeneidade das regiões e a
pouca infraestrutura e a inexistência de recursos econômicos para a inversão agrícola. Como
consequência deste fato, surgiu o conceito de investigação de sistemas agrícolas, que partia
dos sistemas agrícolas existentes e dos condicionamentos e complexos problemas ligados a
eles para o desenvolvimento desejado da tecnologia Anduga (2000).
O enfoque de investigação de sistemas agrícolas situa o agricultor como ator principal,
este fato fez com que os agricultores e científicos trabalhassem em conjunto para o
desenvolvimento participativo de soluções tecnológicas tendo como fundamento o saber
popular e o poder do campesino. De igual maneira no âmbito da investigação-ação se
vislumbra um desenvolvimento muito similar, ainda que esta investigação tenha seus inícios
nos anos quarenta por um grupo de psicólogos sociais, seu lema era aprender fazendo Anduga
(2000).
A investigação-ação se populariza na Alemanha nos finais dos anos sessenta através
do enfoque de Paulo Freire com a pedagogia do oprimido, que tem como função conscientizar
politicamente aos grupos oprimidos sobre sua situação e da maneira em que se pode conseguir
uma emancipação, como apresenta Fals (1998). Este enfoque investigativo gera processos
autónomos em qualquer âmbito que se aplique, tanto assim que a partir dos anos oitenta se
converteu em um dos postulados principais dos programas populares da FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) Anduga (2000).
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A antropologia e sua observação participante e o trabalho de campo, teve considerável
repercussão no desenvolvimento do enfoque de Diagnósticos Rurais Participativos (DRP) e
Diagnóstico Rápido Rural (DRR). A antropologia faz uma distinção entre a visão endógena e
exógena, por sua vez que destaca a importância das áreas de percepção condicionadas pela
cultura e o descobrimento das tradições e conhecimentos populares (ANDUGA, 2000. P.7).
Os antecessores do DRR foram as Análises de Sistemas Agroecológicos (ASA) que
contribuíram com os instrumentos de investigação (mapas, perfis, informes, diagramas,
análises de inovação) a criação do DRR, estas duas ferramentas são adequadas para a tomada
de decisões rápidas Anduga (2000).
A DRR se sustentou como um método rápido dentro das investigações enfocadas
dentro de um ambiente rural e os problemas agrícolas existentes, oferecendo uma alternativa
eficaz para as perguntas convencionais que se vinha aplicando neste meio como método
investigativo, posto que o importante não é o levantamento sistemático de dados senão a
validação rápida e funcional das necessidades e potencialidades da população Anduga (2000).
A partir do Diagnóstico Rápido Rural (DRR) surge o Diagnóstico Rural Participativo
(DRP), denominado Método Acelerado de Investigação Participativa (MAIP), os quais
aparecem por meio da Secretaria Nacional de Ambiente do Quênia e no programa de ajuda
rural Aga Khan da Índia no ano de 1988. Estas ferramentas têm sido provadas e
experimentadas nas áreas e campos de ação sendo o meio rural o mais utilizado Anduga
(2000).
Partindo destas ferramentas investigativas focadas a dar respostas rápidas às
problemáticas que se apresentam no meio rural e os projetos agrícolas, descende o
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) que igual as ferramentas anteriores buscam o
levantamento da informação coletiva rápida aportando soluções para a acumulação de
informação e o largo tempo empregado para desenvolver as investigações Vision Consultores
(2010). Ademais disto, seu objetivo geral é a obtenção direta da informação primária em uma
comunidade específica de uma maneira rápida, partindo de uma série de técnicas
investigativas.
A ferramenta DRP cada vez mais ganha relevância no trabalho comunitário e social,
na maioria dos casos se aplica em grupos populacionais em estado de vulnerabilidade e com
dificuldades de toda índole, assim mesmo sua utilidade não fica reduzida exclusivamente ao
exercício investigativo, no processo de planificação, avaliação participativa e capacitação
sobre qualquer temática. Vision Consultores (2010).
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De igual maneira a DRP apresenta uma série de técnicas que permite reconhecer os
elementos psicossociais e técnicos na interação com um grupo determinado e deste com o seu
entorno, permitindo que o investigador social em primeiro lugar investigue e analise a
situação, em segundo lugar defina suas prioridades, em terceiro lugar desenvolva e proponha
respostas para as problemáticas que se apresentam e por último compartilhe seus
conhecimentos e experiências com outros. Vision Consultores (2010).
As técnicas utilizadas através da DRP são: revisão de dados secundários, observação
direta, entrevistas semiestruturadas, discussões em grupo, diagramações, esquemas, modelos,
ordenamentos Whiteside (1994).
Dentro das principais características da DRP se encontram66:


Descrever e analisar as comunidades e seu contexto;



Identificar os problemas e suas potenciais soluções;



Adaptar-se melhor a um enfoque interdisciplinar (desde diferentes pontos de vista
técnicos, juntando investigadores e planejadores, com os membros da comunidade);



Descrever a situação real da comunidade, utilizando os seus códigos e a linguagens;



Aprender com e a partir das pessoas, enfocando os conhecimentos, as práticas e as
experiências locais;
Este método aplicado corretamente, permite um aprendizado rápido, progressivo e

interativo. As informações que se obtém representa uma forma qualitativa e quantitativa, ao
alcance de todas as condições existentes no campo, e não somente os para os médios que
normalmente se calculam baseando-se em questionários estatísticos.
É um processo de coleta de dados, que apontam as perspectivas dos grupos de
interesses integrados por homens e mulheres rurais. Apoia uma mudança no papel tradicional
do investigador e dos investigados, já que ambos participam na determinação do que é, e
como coletar os dados, ou seja, é um processo de mão dupla. Reconhece-se o conhecimento
local, funciona como meio de comunicação entre aqueles que estão unidos por problemas
comuns. Esta comunicação coletiva chega a ser uma ferramenta útil para identificar soluções.
Enfim é necessário evidenciar algumas das desvantagens da DRP, que é a criação de
uma falsa expectativa econômica e na implementação de projetos nas comunidades
intervindas, assim como identificar os problemas e as possíveis soluções não garantem ações
que geram mudanças. A curta duração destas ferramentas pode limitar a aproximação humana
e, portanto, a confiança entre o investigador e a comunidade, e ainda, podem apresentar
66

As principais características da DRP foram tomadas do documento: Manual de Técnicas DPRR.
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problemas de comunicação, seja cultural ou de linguagem, tendo em conta que alguns casos
não desperta o interesse da comunidade, entre outras.

4. Ferramenta investigativa IAP.
Como se evidenciou nas páginas anteriores a Investigação Ação Participativa descende
do paradigma construtivista e o método de investigação-ação que surge nos anos quarenta por
conta dos psicólogos sociais como é o caso de Kurt Lewin, que estabelece que este método se
baseia em um questionamento comparativo sobre as condições e os efeitos de diversas formas
de ação, e a sua vez, é uma investigação que conduz a ação social, posto que a investigação
que não produz mais que livros, não é suficiente. Lewin (1988).
Na América do Sul a teoria da investigação-ação toma força nos anos sessenta, para
alguns intelectuais como Orlando Flas Borda que analisavam esta teoria neste momento num
enfoque de transformação profunda e num sentido revolucionário, estava contaminada por
uma sociologia tradicional, pois era o sustento de muitos trabalhos investigativos com um
enfoque político de extrema direita e de igual maneira de extrema esquerda.
A seguir, apresenta-se um quadro explicativo sobre a origem das investigações
participativas entre elas a IAP.
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Fonte: adaptado de Características y retos de la IAP: una experiência personal en la investigação turística‖ 2017.

É desta maneira que através de vários encontros acadêmicos que se realizaram na
Colômbia, especificamente em Cartagena (1997) Fals e um grupo de intelectuais propõem
mudar a concepção de investigação-ação para investigação ação participativa pois, se
pretendia neste contexto uma vinculação direta do investigador dentro do contexto da
indagação por meio das ações que este pode chegar a realizar assim como a práxis de seu
trabalho. Fals (1998).
Esta mudança é também impulsionada pelo auge que obteve a teoria pedagógica de
Paulo Freire sustentada nas práxis e enfocada na educação popular. As atividades de formação
para adultos e de educação popular, estavam centradas em propostas metodológicas que
implicavam na análise das atividades cotidiana dos grupos dos setores populares participantes
e que pouco a pouco iam contribuindo na construção da investigação ação participativa. A
concepção de Paulo Freire incorpora noções como: consciência crítica, ensino e
aprendizagem, fortalecimento da organização social e a práxis da ação. (SIRVENT E RIGAL.
2012.p 18).
Portanto, a IAP se constituiu como uma ferramenta investigativa que reivindica os
grupos sociais marginalizados e que toma distanciamento dos objetos investigativos
tradicionais, ou seja, esta ferramenta pode-se constituir como uma forma descolonizadora
dentro do âmbito educativo e investigativo, já que afirma a capacidade que possuem os grupos
sociais oprimidos em analisar e avaliar sua realidade para buscar alternativas adequadas para
seu contexto, como o que coloca Fals: a IAP auxilia numa rigorosa busca de conhecimento,
porém ás vezes o processo de vida e de trabalho, é uma vivência progressiva até a
transformação social que requer um compromisso, uma postura ética e política, enfim é uma
filosofia de vida na mesma medida que é um método Anisur e Fals (1983).
Assim mesmo, esta ferramenta investigativa estabelece uma aproximação cultural e
social com o próprio, com o autóctone que permite superar o academicismo alienante, assim
mesmo busca o equilíbrio entre o enfoque investigativo qualitativo e a investigação coletiva e
individual, tendo presente as experiências das pessoas, para colocar este conhecimento
sentipensante67 ao serviço das classes e grupos explorados, especialmente os do campo
(FALS,1998, p.5).
Desta maneira, esta ferramenta pode constituir-se como um elemento descolonizante
não só na parte investigativa e epistemológica, senão na forma de reivindicar os
67

Categoria que implementa Flas para explicar a maneira de sentir e pensar sobre a realidade social.
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conhecimentos populares. Dentro da IAP há uma série de princípios que facilitam sua
compreensão e desenvolvimento, que são68:


A relação sujeito objeto: a IAP se afasta da visão tradicional sujeito-objeto da
sociologia positivista e instaura uma nova relação onde prevalece a subjetividade que
se dá a partir da inter-relação e não da hierarquia objetivada. No processo de
investigação todos os participantes são reconhecidos como sujeitos onde a interação
somente é possível em processo de conhecimento intersubjetivo.



A prática da consciência: todo conhecimento auto reflexivo gera consciência no
sujeito, ainda mais, quando estes processos são grupais. A IAP propicia reflexões
coletivas, gerando novos paradigmas onde a consciência é práxis, que permite a
tomada de consciência rompendo com a ideia de gerar consciência a partir da ideia e
não do exterior a que se atende.



Redescobrimento do saber popular: a IAP reconhece os coletivos sociais, um saber
acumulado que deve ser reconhecido e potencializado. De igual maneira se organiza e
valida conhecimentos ancestrais, desconstrói coletivamente preconceitos sobre a
realidade e promove a inovação para transformar a situação de saberes coletivos, é
dizer, os coletivos passam a ser movimentos sociais que contam com um passado
reconhecido coletivamente, assim como um saber construído por todos, com
propósitos sociais para transformar a realidade.



A ação como elemento central da formação: a práxis política há de ser o centro da
formação no exercício desse reconhecimento dos processos intersubjetivos de
reconhecimento, já que permite a qualificação consciente da ação do sujeito e o
coletivo e por sua vez nutre o trabalho das comunidades para realizar ações que
permitem mudar a situação muitas vezes de pobreza e marginalidade em que se
encontram.



A participação: a participação na IAP se dá por meio da livre expressão, se propõe
perguntas e questionamentos que desencadeiam reflexões críticas nos participantes,
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Os princípios da IAP foram tomados do documento: Orlando Fals Borda y la Investigación Acción
Participativa: aportes en el proceso de formación para la transformación.

4655

desenvolvendo a participação, possibilitando a atuação direta, sem hierarquias de
forma ativa e crítica, onde todos os atores buscam soluções aos problemas que se
apresentam.

Por outro lado, a IAP não tem especificamente uma série de técnicas investigativas
próprias, portanto, não descarta a utilização flexível e ágil de outras técnicas derivadas da
sociologia e antropologia, como é a entrevista semiestruturada com perguntas, observação
participativa, análises documentais entre outras, desta maneira se propõem então, a eleição de
técnicas de acordo com a investigação ou estudo que se pretende desenvolver. FALS (1998).

5. Conclusão
Como se apresentou nas páginas anteriores o enfoque qualitativo na investigação tem
tido uma longa trajetória dentro das ciências sociais e o âmbito acadêmico, o qual se centrou
em opor-se ao positivismo que em muitos casos apresenta a realidade parcializada e
distorcida, sempre sustentado em exatidão do que é quantificável, deixando de lado a
subjetividade e formas de perceber o mundo das pessoas, considerando que é primordial para
o entendimento da sociedade o enfoque qualitativo se obtenha a construção de conhecimento.
O enfoque qualitativo não sobrepõe nenhuma prática metodológica, pois contém um
amplo conjunto de possibilidades metodológicas para que, o pesquisador recorra a forma mais
adequada ao objeto de investigação. Do mesmo modo que este enfoque não pertence a
nenhuma disciplina específica, estando aberto a ser utilizado por qualquer disciplina ou
ciência, que queira realizar investigações sobre as problemáticas sociais e dos indivíduos. Os
marcos interpretativos deste enfoque são: teoria, epistemologia e metodologia, que
direcionam o pesquisador sobre o que pretende pesquisar e de que maneira poderá conseguir,
além de contar com as cinco fases que configuram o modelo apropriado da investigação.
Outros esclarecimentos ou afirmações pertinentes que merecem ser evidenciados é
o enfoque descolonizador que podem ter as ferramentas investigativas do DRP e da IAP. A
primeira, que é a DRP, surge a partir da necessidade de se fortalecer e qualificar tecnicamente
o campo, com um incremento de sistemas agrícolas; para o qual se deviam tomar medidas
econômicas e sociais, buscando a melhor maneira de analisar e evidenciar quais são as
formas para o seu desenvolvimento.
Nos primórdios, esta ferramenta investigativa reconhecia o agricultor como ator
principal, considerava o saber popular como fundamento e a antropologia como ciência que a
direciona, sendo aplicado nos diferentes trabalhos comunitários e sociais, sobretudo com
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população em estado de vulnerabilidade e de marginalidade. Se esta ferramenta for executada
através de uma análise crítica pode ser constituída como uma ferramenta descolonizante
dentro do âmbito acadêmico e investigativo.
A segunda ferramenta investigativa IAP- Investigação Ação Participativa, se sustenta
na sociologia, promovendo a ruptura do colonialismo científico e acadêmico que foi aplicado
nas universidades por meio do positivismo até a década de setenta, o qual não permitia
valorizar, nem fomentar o saber popular, assim como a subjetividade que se apresenta nas
inter-relações investigativas e que são importantes na construção do conhecimento.
Portanto, a IAP utiliza a investigação como instrumento de transformação social por
meio de processos vivenciais do pesquisador e a comunidade, através de seu poder de análise
e compreensão da realidade, pretendendo a integração da universidade com as populações
mais desfavorecidas para a construção de um conhecimento, bem como de um novo poder
popular sempre ao serviço da sociedade.
É assim, que a IAP também, pode ser constituída como uma ferramenta
descolonizadora, já que ao estar desenhada para romper com o colonialismo acadêmico e
intelectual está direcionada ao entendimento e transformação da sociedade, fazendo parte das
propostas descolonizantes que se manifestam atualmente e que procuram combater a
colonialidade do saber e do poder.
Os princípios da IAP demonstram claramente o enfoque descolonizante, pois a partir
destes se estabelece um paradigma interpretativo totalmente contrário ao hegemônico nos
processos investigativos, tanto assim que esta ferramenta, mas além de ser um método é uma
filosofia de vida para os pesquisadores e os sociólogos, já que, contribui à transformação
social, a partir da construção de conhecimentos, de alternativas e soluções às problemáticas
dos grupos marginalizados.
Enfim, é de suma importância enfatizar a pertinência destas duas ferramentas
investigativas no âmbito educativo, especificamente no nível de graduação e Mestrado, já que
através delas se consegue uma interpretação e entendimento dos fatos e situações que
atravessam os sujeitos e comunidades, que devem ser evidentes para o resto da sociedade,
contribuindo na luta contra a visão investigativa hegemônica que se sustenta em uma visão
eurocêntrica da realidade.

4657

REFERÊNCIAS:
ALVAREZ, J; JURGENSON, G. Como hacer investigación cualitativa Fundamentos y
metodología. México. Editorial Paidós educador, 2003.
CALDERÓN, J; CARDONA, D. Orlando Fals Borda y la Investigación Acción
Participativa: aportes en el proceso de formación para la transformación. Buenos Aires.
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Disponible en:
http://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-lc3b3pez-cardona-ycalderc3b3n.pdf
DENZIN, N; LINCOLN, Y. Manual de investigación cualitativa volumen 1. España.
Editorial Gedisa. 2012.
ESPESO, P. Características y retos de la IAP: una experiencia personal en la
investigación turística. Dimensiones turísticas / Vol.1, Núm. 1, Julio-diciembre 2017/ 53-80/
Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/320629429_Caracteristicas_y_retos_de_la_IAP_Un
a_experiencia_personal_en_investigacion_turistica
FALS, O. Investigación acción participativa: aportes y desafíos. Bogotá. Editorial
Dimensión educativa. 1998.
FALS, O; ANISUR, R. Acción y conocimiento: Rompiendo el monopolio con la IAP.
Bogotá: Rahman. 1983.
GUBA, E; LINCOLN, Y. Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. In
C. A. Denman & J. A. Haro (Orgs.), Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la
investigación social (pp. 113-145). México: El Colegio de Sonora. 2000
MUÑOZ, J. Métodos participativos e integrales en la investigación agraria para el
desarrollo alternativo. Manual. Lima. Publicaciones Miscelánea. 2000
LEWIN, K. Acción investigativa y problema de las minorías. USA. Revista psicología
Social. p 229-240. 1988.
SIRVENT, M; RIGAL, L. Investigación acción participativa: un desafío de nuestros
tiempos para la construcción de una sociedad democrática. Proyecto Paramo Andino
Flacso. 2012. Disponible en: http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/56482.pdf
SOUSA, B. Una epistemología del sur. México. Clacso, 2009.
TAYLOR S; BOGDON R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la
búsqueda de significados. España. Ediciones Paidos. 1994.
VERDEJO, M. Diagnóstico rural participativo: guia prático DRP. Brasília: MDA.
Secretaria da Agricultura Familiar. 2010 disponible em:

4658

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/Guia_DRP_Parte_1.pdf.
VISION, C. a. b. c del Diagnóstico Rápido Participativo. 2010. Disponible en:
http://contactoradio.com.co/wp-content/uploads/2014/02/ABC-DEL-DIAGNOSTICORAPIDO-PARTICIPATIVO.pdf
WHITESIDE, M. Manual de Técnicas DPRR. Comissão Nacional do Meio Ambiente.
Maputo (Moçambique): CNMA, 1994

4659

EDUCAÇÃO DO CAMPO E AS POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO
DE UM PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DE PERSPECTIVA
EMANCIPADORA
Mara Cristina Ramos (PPGEdu/UNEMAT) – mara_cristinaramos@hotmail.com
Marcos Antônio Ribas de Neira (PPGEdu/UNEMAT) – ribasneira@gmail.com
Ilma Ferreira Machado (PPGEdu/UNEMAT) – ilma.ferreiramachado@gmail.com
Resumo
Neste texto refletimos sobre a possibilidade de (re)construir, no âmbito da escola do campo, um projeto políticopedagógico de caráter coletivo, democrático e emancipador. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa
e bibliográfica, fundamentada em Veiga (2003, 2009), Manacorda (2010), Machado (2009), Caldart (2002),
Arroyo (1999), entre outros. Com base na concepção de educação emancipadora e de trabalho pedagógico
coletivo, argumentamos que é possível pensar na construção de um projeto político-pedagógico emancipador da
escola do/no campo, que potencialize o trabalho coletivo, a autonomia e valorização os princípios da educação
do/no campo. Isso implica em consultar, avaliar e renovar o Projeto Político Pedagógico constantemente, com a
participação ativa da comunidade escolar, caso contrário estaremos negando-o e condenando-o a formalidades
meramente burocráticas, reproduzindo-o como inovação regulatória/técnica e, não, como um instrumento
político-pedagógico emancipador.
Palavras-chave: Educação do campo. Projeto Político-Pedagógico. Emancipação.

Introdução

Os trabalhadores/as rurais organizados em torno dos movimentos sociais do campo,
defendem que é pela educação e pelo trabalho que será possível transformar o campo em um
território material de força e determinação para lutar contrapropostas que prejudiquem o
campo e os sujeitos que ali vivem, e reivindicar políticas que favoreçam e reflitam sua
realidade social e cultural.
Dessa forma, os movimentos sociais do campo buscam romper com o paradigma de
escola como uma agencia centrada no professor, que transmite, segundo uma gradação lógica,
o acervo cultural aos alunos (SAVIANI, 1999, p. 18). E isso significa romper com a educação
convencional ―bancária‖, que considera o aluno como ―alguém despossuído de qualquer saber
e, por isso mesmo, destinado a se tornar depósito dos dogmas do professor‖ (GHIRALDELLI,
2000, p. 123). Esta é uma concepção que, acreditamos não atender mais a realidade
educacional que clama por transformação, rumo a uma sociedade mais justa.
Em uma perspectiva democrática, cabe pensar em uma sociedade que articule
educação e comunidade em prol daqueles que não têm visibilidade e são extremamente
explorados e desumanizados no sistema neoliberal, de modo que essas pessoas sejam
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reconhecidas como produtoras de saber, e agentes de transformação. Por isso, faz-se
necessária uma educação comprometida com o problema global e glocal, que se refere ao
local onde o povo vive e lida com as suas peculiaridades, valorizando as teses do ―ensino
regionalizado, comunitário, ligado aos costumes e à cultura do local de vida da população a
ser educada‖ (GHIRALDELLI, 2000, p. 122), sem perder a conexão com as bases das
ciências e das artes. Isso implica trabalhar coletivamente, com o propósito de uma educação
emancipadora, que está fundamentada nos princípios que deverão direcionar a escola
democrática, pública, de qualidade e que valorize a formação pelo/para o trabalho. Conforme
Manacorda, a emancipação humana é
[...] a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao
mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo e prazeres, em que se
deve considerar sobretudo o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e
dos quais o trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho
(MANACORDA, 2010, p. 96).

Para Manacorda (2010, p. 97) a educação é colocada ―ao lado da divisão do trabalho,
como causadora de unilateralidade, abrangendo, entre outras coisas, a problemática da
interação entre escola e sociedade [...]‖, que se faz de modo artificializado, sem o contato
direto com a produção da vida, via trabalho socialmente produtivo.
Diante dessa problemática, é que afirmamos a necessidade de a escola do campo
assumir sua autonomia e definir que sujeito pretende formar, que luta pretende traçar para
atingir seus objetivos formativos. Cabe, também, questionar que concepção de educação do
campo vem sendo praticada/construída na escola do campo, e se o projeto político-pedagógico
está sendo um instrumento de (re)construção de uma educação emancipadora ou apenas um
instrumento de inovação regulatória/tecnicista.
Partindo-se desse pressuposto, e objetivando contribuir para as escolas do/no campo
serão apresentadas, neste texto, reflexões que vêm ao encontro de um campo que está vivo e
em movimento.
Nesse sentido, este texto tem por objetivo problematizar a construção de um Projeto
Político-Pedagógico - PPP, como inovação regulatória/tecnicista - que mascara a questão da
autonomia, e pensar na possibilidade de um PPP emancipador que, caminhe de forma global
com a organização do trabalho pedagógico de uma escola do/no campo, potencializado pelo o
trabalho coletivo.
O texto encontra-se organizado em quatro seções: na primeira, explana-se sobre a
alteração da nomenclatura ―escola rural‖ para ―escola do/no campo‖, sobre a concepção de
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educação e de escola do campo e, as conquistas do projeto Por uma Educação Básica do
Campo; na segunda seção explana-se sobre a importância de o PPP definir uma concepção de
campo, suas finalidades, princípios básicos e o seu comprometimento com as necessidades
sociais e culturais da comunidade camponesa; evidencia-se que o PPP que tem a ver com a
organização do trabalho pedagógico em dois níveis: organização da escola como um todo, e
organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social imediato, procurando
preservar a visão de totalidade; na terceira seção, questiona-se a criação de PPP voltado para a
inovação regulatória/técnica, ancorada em bases epistemológicas da ciência conservadora,
positivista, que regula, quantifica e se apresenta atrelada ao processo de mudança
fragmentado, burocrático, engessado e reprodutor do sistema capitalista; na quarta, apresentase princípios e elementos de um projeto emancipador que propõe a ruptura com o status quo,
com o sistema hegemônico.

1. Breve Trajetória da Educação do no/do Campo

É impossível falar em educação do campo sem falar sobre as lutas sociais, em que
homens e mulheres trabalhadores/as reivindicam uma educação ―do‖ campo que considere
sua realidade social, cultural, econômica e política. Nessa mesma linha de pensamento,
Caldart (2002, p. 26) explica que a origem do termo no/do significa: ―NO: o povo tem direito
a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu
lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e
sociais‖. Assim, teremos uma educação que seja voltada para os sujeitos que vivem no/do
campo e protagonizada por eles.
Segundo Arroyo (1999, p.15), no final dos anos de 1990 os educadores estavam
entendendo que viviam ―um tempo propício, oportuno, histórico para repensar radicalmente a
educação, porque o campo no Brasil estava passando por tensões, lutas, debates,
organizações, movimentos extremamente dinâmicos‖. E foi em um desses importantes
espaços de discussão, o I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária – ENERA,
organizado pelo MST, que nasceram as inciativas de um projeto de educação do campo.
Assim, o projeto Por uma Educação Básica do Campo se materializou, no âmbito da
Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, e da I Conferência Nacional Por uma de
Educação Básica do Campo, ocorrida em Luziânia, Goiás, em 1997.
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A partir desse projeto, o termo Educação do Campo ganha espaço no cenário nacional,
procurando evidenciar que,
os povos do campo têm uma raiz cultural própria, um jeito de viver e de trabalhar,
distinta do mundo urbano, e que inclui diferentes maneiras de ver e de se relacionar
com o tempo, o espaço, o meio ambiente, bem como de viver e de organizar a
família, a comunidade, o trabalho e a educação (KOLLING; CERIOLI; CALDART,
2002, p.16)

Nas palavras dos autores, a Educação do Campo busca ampliar o direito à educação e
à escolarização no campo, de modo que fosse desenvolvido um trabalho que abrangesse os
diversos tipos de campos, que contemplasse todos os sujeitos, tendo educação como primeiro
desafio saber o que está a ensinar no meio rural e ―que concepção de educação está presente
nessa oferta‖ educacional (KOLLING; NERY; MOLINA, 1999, p. 23-24). Para demarcar a
concepção de educação defendida, passou a ser usada a ―expressão do campo e não a mais
usual meio rural‖ (KOLLING; NERY; MOLINA, 1999, p. 26), pois, de acordo com os
organizadores do movimento, apenas dessa forma estaria tratando da educação que se voltava
para ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do Campo. De acordo com Arroyo (1999),
a educação ultrapassa a fase ―rural‖ da educação escolar ―no‖ campo e passa a ser ―do‖
campo.
Para os articuladores desse projeto, a Escola do Campo não necessita ser uma escola
agrícola, mas, é necessário que seja uma escola vinculada à cultura, que se produz por meio
de relações sociais mediadas pelo trabalho na terra‖ (KOLLING, NERY; MOLINA 1999,
p.37), que comporta diversos tipos de produção – agropecuária, agroindustrial, extrativista,
etc., orientados pelos princípios da agroecologia, da solidariedade e do cooperativismo.
Segundo Machado (2009) a II Conferência por uma Educação do Campo consolidou
as sugestões apontadas na I Conferência,
expôs diferentes experiências de educação do campo em andamento, aprofundou as
discussões sobre políticas públicas específicas para o campo, servindo, ainda, para
reforçar o processo de articulação com os apoiadores dessa causa social, e para
comemorar as conquistas obtidas por força dos mais de seis anos de mobilização...
Dentre os avanços destacados, está o fato de se ter conseguido colocar a Educação
do Campo na agenda de discussão do Governo Brasileiro, e a aprovação das
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo - Resolução
Nº 01 CNE/CBE de 03 de abril de 2002. (MACHADO, 2009, p. 195).

A II Conferência marca o fim da visão dicotômica cidade/campo e contribui para que,
posteriormente, sejam aprovadas outras resoluções/decretos/pareceres que instituem políticas
públicas da educação do campo - destacamos, aqui, o Decreto 7.352/2010, que dispõe sobre a
política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária PRONERA.
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Apesar de tantas lutas, a sociedade civil e o poder público brasileiro ainda ignoram a
premissa de um projeto específico para a escola do/no campo, e os projetos ainda estão
vinculados à escola ‗no‘ campo - traduzindo-se em uma espécie de escola urbana no campo, e
não a uma escola ―do‖ campo, com a sua cultura e seus valores. Nessa perspectiva, o campo é
considerado atrasado e dependente do urbano. Essa forma capitalista de conceber o campo
tenta impedir a escola de se mostrar como veículo de direitos; direitos que representam
sujeitos, sujeitos de direitos e de intervenções.

2. Princípios do Projeto Político-Pedagógico

As Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo, estabelecem como um dos
―elementos fundamentais a organização das escolas, que deverá ocorrer mediante a
apresentação de propostas pedagógicas, elaboradas no âmbito da autonomia das instituições
de ensino contemplando a diversidade do campo‖ (MACHADO, 2009, p.197), no tocante às
questões sociais, culturais, políticas, econômicas, de gêneros e etnias. Tal orientação observa
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), que em seu artigo 12,
prevê que ―os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema
de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica‖ (BRASIL,
1996, p.11), que configura-se no PPP.
O PPP é ―fio condutor para um processo coletivo, reflexivo e de permanente discussão
sobre os problemas da escola‖ (RAMOS, 2018, p.5420) -, que está referenciado em uma
gestão coletiva e participativa. Entre os princípios que regem a elaboração do PPP,
destacamos a gestão democrática, o trabalho coletivo, a autonomia, a qualidade do ensino, a
igualdade de acesso e permanência, a avaliação formativa e a valorização dos profissionais da
educação, entre outros.
Machado (2009, p. 197) argumenta que é necessário elaborar uma ―proposta
pedagógica diferenciada‖, que contemple a concepção de ―educação do campo, sua finalidade
e princípios básicos‖, que valorize a identidade dos sujeitos do campo, seu saber/fazer, seu
modo de viver e suas ―experiências no processo pedagógico‖.
Nesta visão, o PPP vai além do cumprimento de formalidades burocráticas, e passa a
ser um projeto permanente de reflexão, discussão e efetivação da identidade da escola e da
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educação que se deseja desenvolver junto às crianças, jovens e adultos do campo, que projeto
de vida e de campo se quer fortalecer. Nessa perspectiva, Veiga afirma:
a principal possibilidade de construção do projeto político-pedagógico passa pela
relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade.
Isto significa resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, do diálogo,
fundado na reflexão coletiva. Portanto, é preciso entender que o projeto políticopedagógico da escola dará indicações necessárias à organização do trabalho
pedagógico, que inclui o trabalho do professor na dinâmica interna da sala de aula,
[...]. (VEIGA, 2009, p. 14)

O PPP é instrumento fundamental para uma educação de qualidade e deve estar
comprometido com as necessidades sociais e culturais da comunidade camponesa, pois ele
direciona as ações educacionais e pedagógicas que a escola irá trilhar. Isto porque, o PPP tem
a ver com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis: organização da escola como
um todo, e organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social imediato,
procurando preservar a visão de totalidade (VEIGA, 2009). Portanto, o PPP busca pensar a
organização do trabalho pedagógico da escola na sua globalidade.
Nessa vertente, a construção do PPP é pressuposto de ampliação da gestão
democrática, posto que a escola será ―tensionada a construir práticas voltadas para a interação
e a participação das partes, a buscar parcerias para a solução de problemas e ampliação de
novos olhares sobre o contexto educativo‖ (GARCIA 2008, p. 128); ato que impele à
realização do trabalho coletivo e à resistência à hegemonia epistemológica burguesa que,
ainda permeia a escola do campo. Como dizem Molina e Sá,
como toda a riqueza no sistema do capital, o conhecimento científico também está
desigualmente distribuído, e a disputa entre projeto de sociedade coloca em pauta a
necessidade de desconstrução destes privilégios epistemológicos. A escola do campo
deve fazer o enfrentamento da hegemonia epistemológica do conhecimento
inoculado pela ciência capitalista. (MOLINA; SÁ, 2012, p. 329).

Portanto, em um tempo em que a sociedade clama por clareza de posições, atitudes,
ações, opções e coerências, os educadores/as, cidadãos precisam evidenciar a intencionalidade
e o tamanho das transformações que pretendem efetuar na escola, ―a fim de que não se
restrinjam elas a políticas de legitimação de programas oficiais, ou a meras inovações
metodológicas que atingem apenas o âmbito da sala de aula‖ (SANTIAGO, 2009, p. 162).
Isso é necessário para que, coletivamente, possam romper com o processo de privilégios e
desigualdades sociais e educacionais impostos pelo sistema capitalista.
Segundo Molina e Sá (2012, p. 330), para que a escola do campo consolide as lutas de
resistências dos camponeses, é fundamental garantir a ―articulação pedagógica entre a escola
e a comunidade por meio da democratização do acesso ao conhecimento científico‖. Esse
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entrecruzamento proporciona um espaço coletivo de decisões em relação aos trabalhos
almejados, bem como no tocante a soluções de futuros enfrentamentos pedagógicos e às
transformações desejadas pela comunidade escolar.

3. Projeto Político-Pedagógico: regulação ou emancipação?

No artigo Inovações e projeto político-pedagógico: uma relação regulatória ou
emancipatória? Veiga (2003, p. 269) apresenta os conceitos que são pertinentes, neste
momento, questionar e avaliar para definirmos qual proposta a escola do/no campo
(pesquisada) vem apresentando em seu processo de (re) construção do projeto políticopedagógico na atualidade.
A inovação regulatória/técnica, ancora-se na epistemologia da ciência conservadora,
positivista, que regula, quantifica e se apresenta atrelada ao processo de mudança
fragmentado, burocrático, engessado e reprodutor da ideologia da sociedade neoliberalcapitalista, que opta sempre pelo individualismo em detrimento do coletivo; mascara uma
emancipação inovadora que, em sua realidade, não existe, deixando de fora quem inova
(VEIGA 2003), a experiência do coletivo não a afeta, e o ―novo‖ infere a ―mudança do todo
pela mudança das partes‖ (VEIGA, 2003, p. 269). São inovações/mudanças que nascem
fadadas

ao

fracasso,

pois,

se

não

chamarmos

a

comunidade

escolar

para

a

participação/construção, envolvimento, consentimento, em relação às inovações/mudanças
propostas, o projeto será apenas para cumprimento de formalidades burocráticas.
E ainda conforme Veiga (2003, p. 270), na perspectiva técnica/regulatória ―introduzir
inovação tem o sentido de provocar mudança, no sistema educacional‖. No dicionário,
inovação significa: ―introduzir novidades‖, ―renovar‖, ―produzir algo novo‖, assim, a
inovação se articula de fora para dentro da escola – institucionalizada, ou seja, reproduzindo o
velho sistema, repaginado, mascarado em um novo projeto pedagógico. Nesse sentido,
a inovação é uma simples rearticulação do sistema, visando à introdução acrítica do
novo no velho. Neste sentido, o projeto político-pedagógico, na esteira da inovação
regulatória ou técnica, pode servir para a perpetuação do instituído. Prevalece uma
concepção de projeto mais preocupado com a dimensão técnica, em detrimento das
dimensões política e sociocultural.
[...] Perde-se a concepção integral de um projeto e este se converte em uma relação
insumo/processo/produto. Pode-se inovar para melhorar resultados parciais do
ensino, da aprendizagem, da pesquisa, dos laboratórios, da biblioteca, mas o
processo não está articulado integralmente com o produto (VEIGA, 2003, p. 271).
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Ao entendermos a proposta do ―novo‖, fica compreensível a intencionalidade do
sistema capitalista, principalmente sobre as escolas do/no campo, impondo a educação urbana
como a melhor, modelo a ser seguido como dominante, que ainda nega as especificidades do
campo e os camponeses como sujeitos de direitos.
A partir desse pressuposto concordamos com Althusser (1969), quando declara que a
escola é um aparelho ideológico do Estado69. Para o autor, quando a escola não fornece
oportunidades iguais a todos, reproduzindo de antemão a divisão de classes sociais –
marginaliza a classe trabalhadora, e, além disso, ao disseminar a ideologia dominante ―impede
a expressão dos anseios da classe dominada‖. (ARANHA, 1996, p. 191). Mediante os fatos,
Althusser (1969) também reconhece que a escola é um espaço de lutas, e que os educadores,
aqueles capazes de perceber essa teia de dominação, os que insistem em desmistificar essa
ideologia, são ―heróis‖.
Olhando de modo mais específico, podemos dizer que a compreensão do PPP como
inovação regulatória/técnica firma o conceito de Althusser de que a escola, nessa vertente,
funciona como um aparelho ideológico do Estado, pois, nessa esteira, o PPP, que é a
identidade da escola, transforma-se em ―mero cumpridor de normas técnicas e de mecanismos
de regulação convergentes e dominantes‖ (VEIGA, 2003, p. 271).
Tão essencial quanto (re)construir um projeto pedagógico individual, único, particular
com suas especificidades e necessidades, é cultivá-lo ―como fonte de inspiração criativa e
crítica, não como depósito estático de ideias ou pretexto corporativo de autodefesa contra
críticas e divergências‖ (BUSSMANN, 2009, p.39). Dessa forma, podemos dizer que o
projeto emancipador é uma ruptura com o status quo, com o sistema hegemônico; é luta
contra-hegemônica70. Nesse sentido, a equipe diretiva, a coordenadoria da escola tem como
escopo administrar em conjunto, coletiva e criativamente a elaboração do PPP, buscando uma
sintonia entre os interesses e objetivos dos estudantes, professores e pais.
O projeto emancipador, como afirma Veiga (2003, p. 274), luta contra os mecanismos
de poder, contra as formas instituídas, pois suas bases epistemológicas estão firmadas no
―caráter emancipador e argumentativo da ciência emergente‖. Portanto, a inovação,
[...] procura maior comunicação e diálogo com os saberes locais e com os diferentes
atores e realiza-se em um contexto que é histórico e social, porque humano. A
ciência emergente opõe-se às clássicas dicotomias entre ciências naturais/ciências
sociais, teoria/prática, sujeito/objeto, conhecimento/realidade. Trata-se, portanto, de
69
70

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado, lançado em 1969.
SANTOS, Boaventura de Souza. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social, 2007. p. 11.
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buscar a superação da fragmentação das ciências e suas implicações para a vida do
homem e da sociedade (VEIGA, 2003, p. 274).

Nas sociedades onde as divisões de classe são marcadas por grupos privilegiados, seus
valores - conceito de verdade, são aceitos como verdadeiros, transparecendo que a sociedade é
una, homogênea, harmônica, movida pelo escopo dos interesses comuns e não pelos interesses
divergentes, mantendo o clichê de que dominantes e dominados são pensamentos vagos, sem
consistência. Esse contexto confirma a invisibilidades dos excluídos.
Diante da problemática posta, não podemos pensar que a escola é uma ilha isolada das
contradições sociais, culturais, apolítica, espaço neutro, simplesmente transmissora da cultura
dominante e reprodutora do status quo. É claro que a escola é política, pois, diz Aranha (1996,
p. 33), a escola ―reflete inevitavelmente, os confrontos de força existentes na sociedade‖.
Portanto, a escola é espaço/local de debate, de desenvolvimento da consciência crítica da
realidade.71
Nesse sentido, para que a escola ―tradicional‖ do meio rural possa se transformar em
uma escola do/no campo, tem que levar em consideração as relações sociais vividas na escola,
criar estratégias que envolvam escola/comunidade, superar a separação entre teoria/prática,
trabalho intelectual/manual e adotar um projeto emancipador da classe camponesa que supere
a educação burguesa que legitima seus privilégios de classe.
Assim, acreditamos que o projeto político-pedagógico de uma escola do/no campo,
que está em movimento, é um instrumento que possibilita a sua autonomia, a criação da sua
identidade, um diferencial que valorize os seus protagonistas e a construção de um projeto
próprio que nasça do ―chão da escola‖. Assim, a Educação do/no campo terá a possibilidade
de inovar, de se desenvolver e lutar por políticas públicas e pedagógicas que garantam aos
sujeitos do campo seus direitos. Nesse sentido, o PPP é um dos instrumentos para a
consolidação dessa garantia, pois como aborda Veiga,
Falar em inovação e projeto político-pedagógico tem sentido se não esquecermos
qual é a preocupação fundamental que enfrenta o sistema educativo: melhorar a
qualidade da educação pública para que todos aprendam mais e melhor. Essa
preocupação se expressa muito bem na tríplice finalidade da educação em função da
pessoa, da cidadania e do trabalho. Desenvolver o educando, prepará-lo para o
exercício da cidadania e do trabalho significa a construção de um sujeito que domine
conhecimentos, dotado de atitudes necessárias para fazer parte de um sistema
político, para participar dos processos de produção da sobrevivência e para
desenvolver-se pessoal e socialmente (VEIGA, 2003, p. 268).

Concordando com Veiga, pensamos que a cautela na elaboração/construção do PPP
faz-se necessária, pois existem diferentes formas de elaborar e de compreender a sua
71
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construção, e essa escolha implica saber que sujeito a escola pretende formar? Estará
comprometido com as múltiplas necessidades sociais e culturais da população camponesa?
Nessa perspectiva, o PPP precisa estar interligado à prática social do campo e ao
mundo do trabalho. Portanto, a participação do sujeito do campo na construção do PPP é parte
da consolidação de uma gestão democrática e coletiva. É a materialização da ruptura e das
promessas de futuro (Gadotti, 1994), é a materialização do PPP emancipador, democrático e
coletivo.

4. Projeto Político-Pedagógico da escola do campo: fonte de inspiração criativa e crítica

Ao considerarmos que o PPP pode contribuir para a formação dos sujeitos sociais que
vivem no campo, pois, diz Freitas (2010), eles têm sua singularidade, sua vida, portanto, a
educação urbana não pode ser o único modelo para a educação do campo.
A construção do projeto político-pedagógico na perspectiva emancipatória, deixa a
experiência coletiva/democrática afetar toda a comunidade escolar, à medida que todos
sintam-se compromissados com a sua execução, acompanhamento e, consequentemente,
envolvidos na formação crítica do sujeito do campo, e ―continuadores da luta histórica pela
constituição da educação como um direito universal, de todos‖ (CALDART, 2002, p. 26).
Nesse processo, o coletivo assume os erros/acertos no sentido de atingir os anseios da maioria
da população escolar.
Nesse sentido, educadores/as já perceberam que algo diferente aconteceu e que a
escola do campo, independentemente de estar localizada em um assentamento ou não, exige
caráter emancipador. A construção de uma escola do campo humanizada e de ―reafirmação
dos povos do campo como sujeito de seu próprio destino, de sua própria história‖, é possível.
(CALDART, 2003, p .61.) Para tanto, a escola do campo precisa romper seus próprios muros,
mostrar para a comunidade que o PPP é um instrumento necessário para a emancipação e para
a efetivação dessa ―nova‖ proposta de educação do campo e para o campo.
Nessa linha de raciocínio é possível pensar novos paradigmas que superem as velhas
políticas compensatórias e o descaso que a educação do campo sofreu/sofre no decorrer de
sua história. Isto porque a educação imposta pela classe dominante só defende os interesses
das elites, determinando que ―jamais haveria a educação para a emancipação e libertação do
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homem do campo enquanto ser pensante apto para mudar a sua realidade e a realidade da
sociedade brasileira‖ (PORTO, 2016, p. 40).
A construção do projeto pedagógico é um desafio que deve levar em consideração que
os seus resultados são lentos e gradativos. Daí a importância de o coletivo propiciar
momentos de discussão em torno do PPP, sobre os resultados alcançados e esperados. Essa é
uma pratica que a escola do/no campo deve desenvolver, em um esforço mútuo,
compromissado, criativo, crítico, tornando-o sempre melhor. Essa prática terá sucesso se a
comunidade escolar entender que ―é inadmissível encomendar um projeto a terceiros [...]. A
escola pode buscar assessoria, mas a elaboração do projeto precisa ser obra comum dos
envolvidos‖ (BUSSMANN, 2009, p. 38).
O envolvimento da comunidade escolar é vital para a superação da reprodução
acrítica, pois, afirma Veiga (2003), ela é importante para superar a racionalidade técnica e
pressupor uma ruptura que as instituições conservam em relação ao novo, à emancipação.
Discutir um projeto na esteira da ―inovação emancipatória‖72 é o que move este nosso
estudo, pois cremos que a construção de PPP deve ser pautado na singularidade e na
particularidade de cada escola. Sob esta ótica, entendemos que,
inovação e projeto político-pedagógico estão articulados, integrando o processo com
o produto porque o resultado final não é só um processo consolidado de inovação
metodológica no interior de um projeto político-pedagógico construído,
desenvolvido e avaliado coletivamente, mas é um produto inovador que provocará
também rupturas epistemológicas. Não podemos separar processo de produto
(VEIGA, 2003, p. 275).

Dessa forma, o projeto nasce do coletivo, do ―chão da escola‖, das necessidades e dos
anseios, pois desenvolve o desejo de pertença e engajamento em busca de soluções para os
diferentes problemas pedagógicos/administrativos apresentados. Envolver o coletivo nas
ações planejadas ―fortalece a construção de uma coerência comum‖ (VEIGA, 2003, p. 275).
Essa ação fortalece a democratização da escola, a qual expõe as dificuldades e os entraves
educacionais, mas não se deixa abater; luta com esperança e persistência diante da
reflexão/ação da escola.
Cabe à instituição educativa e aos educadores/as apostarem em novos valores, para
tanto, é necessário,
em vez da padronização, propor a singularidade; em vez de dependência, construir a
autonomia; em vez de isolamento e individualismo, o coletivo e a participação; em
vez da privacidade do trabalho pedagógico, propor que seja público; em vez de

72
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autoritarismo, a gestão democrática; em vez de cristalizar o instituído, inová-lo; em
vez de qualidade total, investir na qualidade para todo. (VEIGA, 2003, P. 276)

Assim, cabe a todos os envolvidos no processo de (re)construção do projeto
pedagógico escolher se a escola que desejam, sinaliza a valorização da humanização dos seus
sujeitos ou não. Em síntese, se querem uma educação voltada para a formação integral e para
a emancipação de todos os sujeitos de direitos.
Na ―Primeira Conferência por uma Educação Básica do Campo‖, ocorrida há vinte
anos, Arroyo terminou sua fala direcionada aos educadores/as com as seguintes palavras:
Não olhem só para a educação da cidade, digam a este país, repitam e mostrem a
este país que a escola rural não é uma adaptação da escola urbana, uma adaptação
dos parâmetros curriculares. Mostrem as especificidades do homem do campo, sua
cultura, seus saberes, sua memória e história. Mostrem os sujeitos que estão se
construindo nas lutas pela terra, no movimento social e cultural. Mostrem as
experiências riquíssimas que estão acontecendo na educação. (ARROYO, 1999, p.
42).

Essas palavras emocionam, e ainda hoje servem de estímulo aos educadores/as da
atualidade. Palavras que remetemos, principalmente, aos educadores/as que trabalham em
escola do campo, que não têm envolvimento direto com os movimentos sociais, e que não se
localiza em áreas de assentamentos. É necessário mostrar é que os sujeitos do campo são
sujeitos de direitos e que a luta é de todos.

Considerações finais

Arroyo, Caldart e outros, ao discutirem a concepção de ―escola rural‖ para ―escola
do/no campo‖, dizem que esta não é apenas uma questão de nomenclatura, mas refere-se a
uma concepção de educação do/no campo, uma educação campesina, e remete à superação do
paradigma de inferioridade da vida, do homem do campo, reconhecimento da sua história e
cultura.
Nesse sentido, a escola exerce um papel fundamental na construção dessa proposta
contra-hegemônica, rompendo com o decalque de transmissora da cultura dominante e
reprodutora do status quo. Para isso, é fundamental que o coletivo se esforce no sentido de
fazer com que, verdadeiramente, se materialize uma cultura educacional com autonomia,
identidade, e que seja protagonista do processo de uma educação baseada no princípio de
formação humana.
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A educação do campo surgiu para romper o paradigma da educação rural e dos
conceitos epistemológicos sustentados na lógica do capitalismo, ou seja, é possibilidade
concreta de mudanças, um constante devir, algo dinâmico e dialético, que proporciona às
classes trabalhadoras uma educação pautada em sua realidade e em um projeto de campo e de
sociedade de igualdade e justiça social.
Diante do exposto, concebemos que o PPP e o trabalho coletivo são instrumentos
fundamentais para a superação de privilégios epistemológicos implantados pelo sistema
capitalista e, como instrumento emancipador, visa à democratização educacional na
perspectiva de construção de uma escola do/no campo transformadora, humanizada, onde os
sujeitos do campo sejam donos do seu próprio futuro e história.
Trabalhar coletivamente implica em renovar, avaliar, consultar o PPP constantemente,
caso contrário estaremos negando-o e condenando-o as formalidades meramente burocráticas.
Assim, a consolidação do PPP voltado para a emancipação e para o trabalho
pedagógico coletivo, na perspectiva da autonomia escolar e, com o reconhecimento das
diferenças de etnia, gênero, classe e de espaços a escola do campo, pode contribuir para a
formação de novas gerações de intelectuais orgânicos que, tanto, no papel de protagonista ou
coadjuvante recontarão uma nova história, quem sabe, sobre o fim desse processo social
hegemônico que hoje vivenciamos.

Referências
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 1996.
ARROYO, Miguel Gonzalez; FERNANDES, B.M. A educação Básica e o movimento
social do campo. Brasília, DF: Articulação Nacional Por Uma Educação Básica do Campo,
1999.
BRASIL. Ministério da Educação e Desporto. Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional. Brasília, 20 de dezembro de 1996.
BUSSMANN, Antônia Carvalho. O Projeto Político-Pedagógico e a Gestão da Escola. In:
Ilma Passos Alencastro Veiga (org.). Projeto Político-Pedagógico da Escola: Uma
construção possível. 25 ed. Campinas, SP: Papiros, 2009.
CALDART, Roseli Salete. Por Uma Educação do Campo: Traços de uma identidade em
construção. In: KOLLING, Edgar Jorge; CERIOLI, Paulo Ricardo; CALDART, Roseli Salete
(org.). Educação do Campo: identidade e políticas públicas. Brasília/ DF: articulação
nacional Por Uma Educação Básica do Campo, 2002.

4672

______R. S. A escola do campo em movimento. Revista Eletrônica Currículo sem
Fronteiras, v. 3, n. 1, p. 60-81, jan/jun. 2003.
FREITAS, Luiz Carlos. A escola única do trabalho: explorando os caminhos de sua
construção. In: CALDART, Roseli Salete et al. (org.). Caminhos para transformação da
escola: reflexões desde práticas da Licenciatura em educação do campo. São Paulo:
Expressão Popular, 2010, p. 155 -175.
GADOTTI, M. ―Pressuposto do projeto pedagógico‖. In: MEC, Anais da Conferência
Nacional de Educação para todos. Brasília, 28/08 a 2/9/94.
GARCIA, Rodney. Consolidação das Políticas Educacionais do Campo. Tangará da Serra
– MT: Gráfica e Editora Sanches Ltda, 2008, 150 p.
KOLLING, E.; NERY, IR; MOLINA, M.C (Orgs). Por Uma Educação Básica do Campo.
Coleção ―Por uma Educação Básica do Campo‖. Nº 01. Editora da Universidade de Brasília:
Brasília, 1999.
MACHADO, Ilma Ferreira. Um projeto político‐pedagógico para a escola do campo.
Caderno de Pesquisa: Pensamento Educacional, v. 4, nº 8, p. 191‐219. jul/dez. 2009.
MACHADO, Ilma Ferreira. Organização do trabalho pedagógico em uma escola do MST
na perspectiva de formação omnilateral. Campinas, Editora RG, 2010.
MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. Tradução Newton Ramos
de Oliveira. Campinas, São Paulo: 2º Ed. Editora Alínea, 2010.
MOLINA, Mônica Castagna; SÁ, Lais Mourão. Escola do Campo. In: CALDART, Roseli
Salete et al. Dicionário da Educação do Campo. São Paulo: Expressão Popular, 2012. p.
326-333.
NEVES, S. G. A produção omnilateral do homem na perspectiva marxista: a educação e o
trabalho. In: IX Congresso Nacional de Educação - EDUCERE, 2009, Curitiba. Anais do
Congresso Nacional de Educação. Curitiba: Champagnat, 2009.
PISTRAK, Moisey M. Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo: Expressão
Popular, 2000.
PORTO, Itamar. Concepções e percepções de educação do na escola municipal Boa
Esperança Sorriso – MT. 2016. 156. f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade
Federal de Mato grosso, Mato Grosso, 2016.
RAMOS, Mara Cristina. Projeto Político-Pedagógico e Currículos pensadospraticados: uma
possibilidade para a escola do/no campo. In: Anais SemiEdu 2018 – 30 anos de PPGE
diálogos entre políticas públicas, formação de professores e educação básica, p. 5417-5429.
UFMT- Cuiabá, 2018.

4673

SANTIAGO, Anna Rosa F., Projeto Político-Pedagógico da Escola: Desafio à Organização
dos Educadores. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto Político-Pedagógico da Escola:
uma construção possível. Campinas: Papirus, 25ª ed. 2009, p. 157-178.
VEIGA, I.P.A. Inovação e projeto político – pedagógico: uma relação regulatória ou
emancipatória? Cadernos CEDES (UNICAMP), Campinas, V.23, N. 61, p. 267-281, 2003.
Citações Scielo 15.
VEIGA, Ilma Passos da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. In:
VEIGA, Ilma Passos da (org). Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção
possível, 25 ed. Campinas: Papirus, 2009, p. 11- 35.

4674

ENTRE AION E CHRÓNOS: UM OLHAR HISTÓRICOFENOMENOLÓGICO SOBRE O BRINCAR NAS MEMÓRIAS DE
INFÂNCIA DE MIGRANTES DE SINOP – MT
Josiane Brolo Rohden – josiane.rohden@unir.br
Resumo:
Este trabalho propõe a partir de memórias da infância, numa perspectiva histórico-fenomenológica, oferecer uma
reflexão sobre os diferentes brincar de um passado que se perfaz no presente: o brincar na escola, vigilante e
controlador onde imperava o jogo das estratégias versus táticas (Cf. CERTEAU, 1998), e o brincar livre, numa
relação de cumplicidade criança-natureza, numa conexão de quiasma merleaupontyano. ‗Brincares‘ antagônicos
direcionados ora por Chrónos ora por Aion, tempos díspares, porém, que se complementavam. Trata-se de
implicações construídas em uma pesquisa realizada com histórias de vidas de migrantes de Sinop-MT, que
vivenciaram suas infâncias no processo de colonização da cidade, em especial entre os anos de 1973 a 1986. A
intenção é fomentar a discussão de que independente de tempos e espaços, ora no passado, ora no presente, a
criança brinca, aprende a brincar, inventa, cria e faz do brincar o verbo do seu viver e, deste modo, quando
brincam, criam seus próprios mundos, suas culturas infantis, são autores e autoras das próprias histórias.
Contudo, o trabalho estabelece um diálogo entre a ciência e a poesia de Manoel de Barros, uma vez que a
literatura do poeta citado, contribui para com um olhar das memórias da infância, enquanto poiesis de vida,
enquanto artes de se viver.
Palavras-chave: Memórias da Infância. Brincar. Histórico-fenomenológica. Sinop.

1 Introdução: Brincar de fazer comunhão com as coisas

Porque se a gente fala a partir de ser criança, a
gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha,
de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua
árvore.
(Manoel de Barros, 2010)

Falar a partir de ser criança e deste modo, fazer comunhão com as coisas. Comungar
de um tempo que ainda somos: presente e passado coexistem no instante das memórias ‗que
brilham na ocasião‘ (Cf. CERTEAU, 1998). Lembrando Passos (2003, p. 172), referindo-se a
Merleau-Ponty ―Eu sou o tempo e a passagem de um tempo a outro, eu a faço, não a penso,
não a contemplo; eu a efetuo‖. Somos o tempo e comungamos dele, o efetuamos e, portanto,
como também na poesia de Manoel de Barros é possível perceber a conciliação entre passado
e presente sob imagens poéticas, e, de forma simultânea sentir que aquilo que fomos ainda
habita em nós, pois, ―na casa da memória a gente está quem foi antes‖ [BARROS apud
MÜLLER73, 2010, p.135, grifos meus].

73

Entrevista de Manoel de Barros concedida à Muller, (2010).
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Deste modo, comungo neste trabalho com as memórias que ouvi no processo de
doutoramento com os meus sujeitos de pesquisa, migrantes que viveram suas infâncias em
Sinop, durante a colonização da cidade (1973-1986), com as experiências passadas do outro,
entrelaçada à minha carnalidade, à minhas próprias experiências vividas, comungo com a
infância que habita em cada um que se faz composição nesta escritura, infância esta de um
tempo não denominado de Chrónos, qual ―indica uma duração objetiva, uma quantidade
mensurável [...] do tempo‖ (AGAMBEN, 2005, p. 89), mas, por Aion74, que se faz ―o tempo
em seu caráter originário, [...] como uma criança que joga dados‖ (AGAMBEN, 2005, p. 88),
qual sugere ―a força vital, na medida em que esta é percebida, no ser vivo, como essência
temporalizante do vivente‖ (AGAMBEN, 2005, p. 89, grifos do autor).
E assim, concebo o tempo essência da infância, que não é exterior a nenhum de nós,
mas que se faz vivo e pulsante cada vez que o presente toca o passado, cada vez que as
memórias se movem em um não-lugar (Cf. CERTEAU, 1998), de uma ―metis que,
aproveitando as ocasiões, não cessa de restaurar nos lugares onde os poderes se distribuem a
insólita pertinência do tempo‖ (CERTEAU, 1998, p. 165).
Diante desse ―não-lugar‖ do tempo, da história, das memórias (Cf. CERTEAU, 1998),
se insere a questão proposta por esse trabalho, numa perspectiva histórico-fenomenológica no
que se diz respeito as culturas do brincar: conceber os diferentes brincar de um passadopresente: o brincar na escola vigilante e controlador onde imperava o jogo das estratégias
versus táticas (Cf. CERTEAU, 1998), e o brincar livre, numa relação de cumplicidade
criança-natureza. ‗Brincares‘ antagônicos direcionados ora por Chrónos ora por Aion.
No entanto, não tenho a pretensão de classificar os modos de brincar, apontando graus
de superioridade e inferioridade entre um e outro, mas, de apresentar, discutir tais
ambiguidades e pluralidades, sem excluí-las, pois, ―a brincadeira é, entre outras coisas, um
meio de a criança viver a cultura que a cerca, tal como ela é verdadeiramente, e não como ela
deveria ser‖ (BROUGÉRE, 2008, p. 59).
É interessante pontuar, que os narradores de suas histórias – migrantes de Sinop,
sujeitos da pesquisa, ao narrar suas experiências nos trazem de modo singular e peculiar suas
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Agamben (2005, p. 89) nos orienta sobre Chrónos e Aion: ―Platão apresenta a relação entre chrónos e aion
como relação entre cópia e modelo, entre tempo cíclico medido pelo movimento dos astros e temporalidade
imóvel e sincrônica. O que aqui nos interessa não é tanto o fato de que, no curso de uma tradição ainda viva,
aion seja identificado com a eternidade e chrónos com o tempo diacrônico, mas que a nossa cultura conheça,
desde a origem, uma cisão entre duas diferentes noções de tempo, correlatas e opostas.‖
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experiências formativas, assim como suas memórias de um universo infantil repleto de
imaginação, de invenção, de construção, de artes de fazer (Cf. CERTEAU, 1998), de
bricolagens feitas a partir das suas relações com o outro, com a natureza, com os restos, com
os sonhos de infância. As narrativas soam como gestos de libertação, de fluidez da vida que
pulsa, da infância não linear, não cronometrada por um tempo exterior ao sujeito, deste modo,
cada migrante ao narrar suas experiências ―ia até a infância e voltava‖ (BARROS, 2010, p.
42). Como dito por Benjamin (2002, p. 101) ―o adulto, ao narrar uma experiência, alivia o seu
coração dos horrores, goza duplamente uma felicidade. A criança volta a criar para si todo o
fato vivido, começa mais uma vez do início.‖
Deste modo, nesse ‗voltar mais uma vez do início‘, nos meninos e meninas que restam
em cada um dos sujeitos da pesquisa quando ao narrar suas infâncias num espaço onde tudo
era floresta75, onde criança e natureza viviam de forma intrínseca, o brincar surge ―ali,
pertinho‖ (BARROS, 2010, p. 162) como se o ‗tempo estivesse sido amarrado no poste‘
(BARROS, 2010, p. 162) e então todo o resto ‗fosse só distância‘ (BARROS, 2010, p. 162).
É nesse tempo e espaço que os brincares pesquisados transitam neste trabalho, em vias
duplas: numa dimensão histórico-educacional, discutindo a formação da criança, o espaço de
aprendizagens oferecidos pelo brincar, na perspectiva da produção histórica, social e cultural
da infância e numa dimensão filosófica, qual concebe o brincar enquanto experiência humana,
enquanto retorno do vivido, ―no limite da história e da lenda‖ (BACHELARD, 2009, p. 85).

2. Os brincares de Aion e Chrónos: ―Na nossa infância, tudo era transformado em
alguma coisa de faz-de-conta” 76

Isto porque a gente foi criado em lugar onde não tinha brinquedo fabricado. Isto
porque a gente havia de inventar os nossos brinquedos: eram boizinhos de osso,
bolas de meia, automóveis de lata. Também a gente fazia de conta que sapo era boi
de cela e viajava de sapo (BARROS, 2010).

Tudo era faz-de-conta, tudo se tornava brincadeira e todo resto se tornava um
brinquedo nas mãos das crianças do contexto histórico pesquisado. As memórias de infância
dos sujeitos, narradores de suas histórias, trazem as paisagens de memórias dos diferentes
75

Em referência a cidade de Sinop no processo de colonização, onde ainda imperava a floresta, antes do
processo violento de degradação do meio ambiente.
76
Inspirado no Depoimento do Sujeito A (2016).
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modos de brincar, seja na escola, seja na rua, nas suas casas, com a natureza, com o outro,
com o mundo.
Assim, reportando-nos às memórias de infância dos sujeitos que vivenciaram suas
infâncias em meio a floresta amazônica, no processo de abertura da cidade de Sinop, o brincar
se apresentava ora pelo tempo Aion, ora pelo tempo Chrónos. Nesse sentido, num tempo
Aion, a criança e a natureza estavam intimamente ligadas, a cultura infantil se manifestava no
fazer criança-natureza, num quiasma de ambivalências, onde tudo se completa. E, sobre o
chão onde as linhas abissais se tencionavam, a liminiaridade dos conflitos da fronteira em
processo de colonização aconteciam, tais crianças contribuíram para compor a história do
lócus investigado: seja na escola, nos eventos socioculturais promovidos na cidade, seja no
trabalho (uma vez que muitos trabalhavam para ajudar a família), seja no brincar – momento
peculiar para se constituir uma cultura específica entre seus pares. Assim, é sobre esse brincar
ambivalente que esse texto discorre, numa perspectiva histórico-fenomenológica.
Benjamin em relação aos modos de brincar nos traz algumas inferências importantes,
que me permitem relacioná-los às narrativas que ouvi das memórias dos sujeitos pesquisados,
dentre elas – a possibilidade da criança criar brinquedos a partir dos materiais mais
diferenciados e o fato destes materiais muitas vezes descartados representar o vínculo entre
pais e filhos quando o brinquedo era construído por esta ligação que os unia. Importa-nos
ouvir o autor:
Se [...] fizermos uma reflexão sobre a criança que brinca, poderemos falar então de
uma relação antinômica. De um lado, o fato apresenta-se da seguinte forma: nada é
mais adequado à criança do que irmanar em suas construções os materiais mais
heterogêneos –pedras, plastilina, uma pinha ou uma pedrinha reúnem na solidez, no
monolitismo de sua matéria, uma exuberância das mais diferentes figuras. [...].
Madeira, ossos, tecidos, argila, representam nesse microcosmo os materiais mais
importantes, e todos eles já eram utilizados em tempos patriarcais, quando o
brinquedo era ainda a peça do processo que ligava pais e filhos. (BENJAMIN, 2002,
p. 93).

Neste sentido, as narrativas construídas podem ajudar a refletir sobre tais inferências
de Benjamin em relação a capacidade de criação da criança na brincadeira, como deste
vínculo primeiro entre pais e filhos. Penso que o cenário de floresta em que os adultos
pesquisados vivenciaram suas infâncias possibilitava uma relação mútua criança-natureza,
também havia a dificuldade de acesso aos produtos industrializados que na época iniciava-se
um auge no país, e ainda, a ausência de meios de comunicação, o tempo entre pais e filhos,
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entre outros fatores, contribuíram para que este brincar de criação, invenção, reciprocidade
existisse de modo efetivo no contexto pesquisado, nas décadas de 1970-1980, do século XX.
No universo do brincar, em especial no mundo da criança que brincava, no contexto
historicamente em análise, se aproximavam e misturavam-se os mais diferentes artefatos:
madeira, latas, pedrinhas, papel, tecidos, elásticos, plásticos, vidro, madeira, pó de cerra,
metais, areia, osso, barro, gravetos. Estes materiais eram ―mimetizados e transformados em
brinquedos numa relação de entrega, emancipação, contemplação e supremacia em relação ao
objeto, resistência à banalização, criação e repetição" (ALVES, SILVA; et. al., 2015, p. 50).
Descrevo então, alguns depoimentos que selecionei, quais associo à discussão proposta:
A gente construía brinquedos, fazia bola de meia para arremessar no palhaço, era a
criatividade mesmo! Usávamos latas de azeite para jogar bets77, fazíamos de restos
de madeira os tacos. Reunia todas as crianças da rua para jogar bets a tarde toda. Era
tudo nós que construíamos, que organizávamos os pares, as regras. Não precisava de
adulto, a gente se ajeitava sozinhos. (Depoimento D, 2011).

[...] eu tinha que inventar meus brinquedos. Eu pegava coisas velhas ou restos de
coisas que sobravam por exemplo, caixinhas, potes de plástico, e eu cortava e
modelava meus brinquedos. Então, eu construía navio, carrinhos, eu lembro que
com uma garrafa de amaciante eu fiz a Kombi do Scubby Doo78. Então eu criava
meus brinquedos, e eu brincava muito, eu gostava de brincar de misturar as cores de
anilina eu as fazia cair no mesmo lugar e as cores se misturavam (Depoimento F,
2016).

77

Bets ou Jogo de Tacos é um esporte que descende do "cricket" britânico. O objetivo principal do jogo é fazer
corridas extremamente com a bola lançada pelo jogador adversário, sendo que durante o tempo em que o
adversário corre atrás da bola, a dupla que rebateu deve cruzar os bets, no centro do campo, fazendo assim dois
pontos cada vez que cruzam os tacos.
78
Trata-se de um desenho animado estadunidense produzido pela Hanna-Barbera, e criado no ano de 1969 por
Iwao Takamoto. Tal desenho era transmitido pela televisão brasileira e famoso entre as crianças nas décadas de
1967, 80 e 90. Faz-se necessário pontuar que no depoimento deste sujeito de pesquisa o mesmo conhecia o
desenho e provavelmente assistia quando residia no sul do país, visto que chegou em Sinop com 7 anos de idade
e na época que chegou ainda não havia transmissão televisiva.
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Figura 1: Crianças brincando com restos de madeira e de outros resíduos, 1981.
Fonte: Depoente F, Acervo Pessoal, 1981.

Naquele momento não existia televisão, ou internet, ou qualquer brinquedo destes de
hoje, era só inventar mesmo. A gente catava nos lixos latas fazia furos nelas,
amarrava uma lata na outra, pegava uns pedaços de madeira e montava uns tratores e
saía puxando, a diversão estava mais em montar do que em ficar puxando depois.
Porque a gente ficava dias catando os restos de latas, madeiras, potes, na vizinhança
e depois fazia todo um projeto de montar tratorzinhos com eles (Depoimento B,
2017).

Deste modo, os brinquedos da ‗invencionática‘79 surgiam como espelhos da autonomia
daquelas crianças, é na terra que estava os ―mais incomparáveis objetos de atenção e da ação
das crianças‖ (BENJAMIN, 2002, p. 103), e portanto, as crianças criavam, imaginam,
inventam, formulam, faziam, refaziam, construíam, reconstruíam - ―É assim que as crianças
formam seu próprio mundo das coisas, com um pequeno universo inserido em um maior:
imitam e criam, fazem de novo, com novos arranjos e interpretações, a partir daquilo que têm
de modelo‖ (ALVES; SILVA et. al. 2015, p. 54).
Com isso, a não linearidade dos acontecimentos e o estado quase ‗anárquico‘ dos
desmontes, dos restos reaproveitados, dos novos ‗encaixes‘ sem conter os traços clássicos de
um objeto feito pelo mundo adulto, se fazia um universo de ideias, de devires, de fluxos, de
agenciamentos, que eram oferecidos pela brincadeira, qual permitiam que a criança

79

Termo poético utilizado por Manoel de Barros (2010)
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construísse ―vivências infantis situações de resistência e autonomia frente à vida
administrada‖ (SANCHES, 2017, p.7).
Vivendo a natureza, brincando com ela, as crianças do tempo histórico eram como
Aion, como força vital, como ―essência temporalizante‖ que de forma sincrônica brincavam
―daquela brincadeira das pedrinhas que a gente jogava pra cima, a gente jogava do lado da
mão, jogava pra cima e rapidamente tinha que pegar outra‖ (Depoimento C, 2016). ―as cincoMarias, eu me lembro bem!‖ (Depoimento E, 2016), e por não obedecer à um tempo
cronometrado, antropocêntrico, perdiam a noção dele, pois, ―[...] a gente pensava sempre que
o dia de hoje ainda era ontem. A gente se acostumou de enxergar de antigamente‖ (BARROS,
2010, p. 426), assim:
[...] a gente acordava brincando e dormia brincando (risos) [...]. Foi uma infância
muito boa, era tudo muito simples, tudo muito natural, era tudo muito natural [...].
Era uma infância de simplicidade, de coisas da natureza, de brincar muito, a gente
acordava na rua e dormia na rua, de tanto que a gente brincava. (Depoimento E,
2017).

Deste modo, neste devir-histórico, acontecia o que Merleau-Ponty chama de um
―acasalamento entre os corpos e as coisas.‖ Nas palavras do autor:
A coisa nunca pode ser separada de alguém que a perceba, nunca pode ser
efetivamente em si, porque suas articulações são as mesmas de nossa existência, e
porque ela se põe na extremidade de um olhar ou ao termo de uma investigação
sensorial que a investe de humanidade. Nessa medida, toda percepção é uma
comunicação ou uma comunhão, a retomada ou o acabamento, por nós, de uma
intenção alheia ou, inversamente, a realização, no exterior, de nossas potências
perceptivas e como um acasalamento de nosso corpo com as coisas (MERLEAUPONTY, 1994, p. 429).

Finalmente, diante deste brincar livre onde havia mais ‗comunhão com as coisas do
que comparação‘, onde as crianças aprendiam a ‗gostar das coisinhas do chão antes mesmo
das coisas celestiais‘, ainda me servindo da poética de Manoel de Barros em consonância com
a historicidade em estudo, posso afirmar que ―nada havia mais prestante em nós senão a
infância. O mundo começa ali‖ (BARROS, 2008, p.119, grifo meu). E assim, no brincar a
infância começava ali, naquele universo construído pelas/com as crianças.
E se por um lado havia um brincar-aion, do outro também havia um brincar vigiado, o
brincar no espaço escolar da primeira escola de Sinop, a Escola Nilsa de Oliveira Pipino. O
brincar na escola estava presente mesmo que ‗ficticiamente controlado‘, mesmo que com
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tempo demarcado no momento do recreio, mesmo que Chrónos acreditava ser ele o ‗dono do
tempo‘ e então, as sinetas estabelecessem hora de estudar e hora de brincar, hora de começar,
hora de terminar. Hora para tudo. Mas, mesmo assim, as crianças brincavam. E brincavam,
justamente porque sabiam como ninguém jogar com as estratégias de um lugar (Cf.
CERTEAU, 1998), brincavam porque não precisavam de ‗tempo determinado‘ para que a
brincadeira acontecesse – fazer um aviãozinho de papel e jogar escondido do professor na sala
de aula ou rabiscar um livro no momento em que a professora não estivesse vendo 80, se
configuravam modos de subverter a ordem, mas também de se tornarem momentos de
divertimento, de ‗brincadeira desviada‘, mesmo que isto ocasionasse uma possível punição.
Tais exemplos do brincar no interior da sala de aula, lugar com estatuto de sagrado, se
instaurava também o profano, em modos sutis em que a criança mostrava sua mobilidade
tática de deixar marcas de sua autoria, de sua existência diante daquele lugar, pois como
salienta Certeau (1998, p. 94), ―uma criança ainda rabisca e suja o livro escolar; mesmo que
receba um castigo por este crime, a criança ganha um espaço, assina aí sua existência de
autor‖.
No contexto histórico pesquisado, assim como na maioria das escolas da época, haviase a preocupação incessante de organizar o tempo-espaço escolar. Para tanto, o ‗panóptico‘81
que se intentava estabelecer diante do brincar dos meninos e meninas da ‗invencionática‘
daquela cidade na floresta que se formava, não contava que teria de lidar com a maneira
incisiva da cultura como pura criação, com as práticas distintas de apropriação de tais
modelos pré-estabelecidos, e que então, estes resistiriam sutilmente, ‗dobravam -se sem
quebrar‘ 82 e, que assim, reinventavam aos seus modos o sentido de estar naquele meio
(Cf. ROHDEN, 2016) – dito por Certeau (1998), podem ser entendidas enquanto táticas,
elaboradas por aqueles sujeitos para serem usadas como suas armas de combate – a arte
do fraco, que ―fingia obediência aos poderes estratégicos, mas não se iniciava uma guerra
explícita contra esses‖. (AZEVEDO; ARAÚJO, 2011, p. 483):

Eu acho que as irmãs não gostavam que a gente brincasse de qualquer coisa.
Realmente eu acho que elas não estimulavam muito. Era uma época assim que a
gente era premiado por determinados comportamentos de adultos. [...]. Quando você
me pergunta: A escola fazia alguma coisa para brincar? Não, a escola era opressora
deste jeito (se referindo à um episódio em que ele e outro foram levados à Irmã
80

Estes são alguns dos exemplos que os sujeitos desta pesquisa narram em referência ao cotidiano escolar.
Termo utilizado por Michel Foucault em Vigiar e Punir (2009) para se referir às instituições arquitetônicas
vigilantes e punitivas.
82
Cf. Azevedo; Araújo, 2011.
81
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Xaveres pelas orelhas e deixados de castigo ajoelhados a manhã toda na sala da irmã
fazendo tarefas). Era uma cultura de repressão, onde as crianças tinham que
aprender a ser trabalhadoras, tinha que aprender desde cedo a ser mão de obra, elas
não tinham que aprender a brincar, mas a gente brincava! A gente brincava mesmo
elas não querendo, mesmo a escola não incentivando. Tocava o sino era uma
debandada porta afora, todo mundo ia brincar de alguma coisa na hora do recreio,
elas não tinham como segurar a gente fora da sala de aula (Depoimento F, 2016).

O horário do recreio era o horário de brincar e comer o lanche. Não era recreio
dirigido, então a gente brincava bastante de correr, mas a irmã não gostava muito
porque suava, mas o pátio era grande acho que ela nem via que a gente corria.
(Depoimento A, 2012).

Tantos outros exemplos que burlavam a ordem estabelecida, se constituíam em linhas
de fuga (Cf. DELEUZE; GUATARRI, 1997), quando as crianças aproveitavam quaisquer
espaços para brincar. Uma vigilância que não podia conter as táticas que se moviam,
ambíguas, sem localização própria, surgidas das contingências da situação, de modo a
aproveitar as brechas do lugar, quais eram modo bricoleur (CERTEAU, 1998) improvisadas, fruto da ―inteligibilidade criada no aqui e agora, exigindo inteligência viva,
parecendo desprezar modelos preestabelecidos, estando constantemente apreendendo a
situação e agindo sobre ela improvisando saídas83:
As irmãs eram bravas, elas queriam manter a ordem, a disciplina. Elas só queriam
que a gente brincasse de cirandas ou de coisas que não se sujasse ou não fizessem
barulho. As cirandas eram também legal, mas a gente gostava mesmo era de correr,
brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Elas ensinavam uma coisa e a gente fazia
outra, ninguém segurava a gente na hora do recreio. Parecia uma libertação [...]
(Depoimento B, 2017).

Uma vez um menino da escola ganhou uma bola de plástico e levou a bola
escondida pra escola. Na hora do recreio foi aquela criançada toda querendo jogar
bola. O recreio era curtinho, ficávamos depois da aula jogando. O menino não
deixou de levar a bola escondida até ela furar de vez. (Depoimento C, 2017).

Nesses exemplos percebemos que existia, sim, o ‗receio‘ da punição, mas em
contrapartida se revelava o jogo, que vencia o medo e encontrava nas ‗falhas‘ que iam abrindo
brechas na vigilância do poder, promovendo ―mobilidade, mas numa docilidade aos azares do
tempo, para captar, no voo, as possibilidades oferecidas por um instante‖ (CERTEAU, 1998,

83

Cf. Azevedo; Araújo 2011.
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p. 100) as astúcias, golpes, artes as artes de malabaristas, equilibristas, se faziam presentes,
em micro detalhes. Como diria Certeau (1998, p. 101), ―Aí vai caçar. Cria ali surpresas.
Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia‖.
Deste modo, o momento em que aqueles alunos se viam livres do ‗panóptico‘ que lhes
era fabricado, o espaço se abria de possibilidades, de novos fluxos, novos agenciamentos84
para criar, inventar, viver com todo seu corpo a experiência da brincadeira, formular práticas
desviantes que promoviam sua autonomia, que deixavam marcas de sua autoria enquanto
sujeitos, enquanto corpos que pulsavam na interconexão fenomenológica com tudo e com
todos, e então, conseguiam ―negociar e lutar por sua felicidade, pelos seus desejos, se
apropriando de cada fenda, de cada canto, de cada brecha, se esgueirando, escorregando,
deslizando‖. (ALBUQUERQUE, 2006, p. 40).
Contudo, mesmo diante do tempo de brincar cronometrado que a escola determinava,
por outro lado, as crianças aproveitavam de cada minuto que o relógio marcava, as crianças
não deixavam de brincar e deste modo, recriavam os modos de se viver naquele espaço:
As brincadeiras que tinham na escola era preciso ter justificativas, por exemplo:
gincanas – era para arrecadar fundos, concurso de teatro – era por causa das aulas de
educação artística ou de Português, tudo o que tinha de diferente era para justificar
algo, porque o papel da criança era estar lá, pra crescer, não havia a preocupação do
brincar. Era crescer para trabalhar. [...] Mesmo assim, as crianças brincavam muito
de pega-pega, bolita, amarelinha. Corrida de saco nas gincanas, pular corda, nas
aulas de educação física (Depoimento F, 2016).

Neste sentido, mesmo que a escola tentasse ‗pedagogizar‘ o brincar, associando
sempre algum ‗evento maior‘ para que justificasse a presença da brincadeira, de modo
contrário, para a criança todo e qualquer momento em que encontravam meios para ‗driblar a
vigilância‖ seja no interior da sala, seja na hora do recreio, eram possibilidades infinitas de
brincar, de exercer as mil práticas de fazer (CERTEAU, 1998). Assim, haviam as ‗normas e
regras‘ vindas de um lugar, sob o olhar panóptico institucional, mas, do outro lado deste
quiasma, havia também ―o espaço de fazer, os modos de proceder da criatividade cotidiana,
as burlas, as fugas, onde as múltiplas invenções e criações davam espaço para uma infância
constantemente reinventada, uma verdadeira arte de fazer e de ser criança‖ (ROHDEN, 2016,
p. 158).
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Conceitos de Deleuze e Guatarri
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Um ponto que acredito ser relevante é que diante das narrativas, das memórias de um
brincar-bricoleur (CERTEAU, 1998) que ouvi, a maioria faz referência ao brincar existente
na escola, porém, já pensando no final da aula, quando poderiam então, brincar na rua,
encontrar com os amigos da vizinhança, jogar bets na rua, ‗roubar‘ goiaba em turminhas,
fabricar brinquedos com restos, brincar em cima das árvores sem horário para delas descer. É
interessante perceber que quando falam do brincar ‗cercado‘ da escola, rapidamente, como
‗num passe de mágica‘ o brincar já pula a cerca da escola, já vai pra rua e lá encontra uma
infinidade de viver, um rizoma85 de artes de fazer, uma multiplicidade de afectos86 que
pareciam estar à espera da criança para sua felicidade, para a realização dos seus íntimos
desejos de infância:
A gente mal saía da escola e já estava brincando. Acho que a gente entrava na escola
já pensando na hora da saída para poder brincar à vontade, ficar com os amigos.
Brincar na escola também era legal, mas na rua com certeza era melhor.
(Depoimento D, 2017).

Na rua podia brincar de tudo! [...]. Eu pulava muito amarelinha. Também jogava
muito bolita e peteca. Mas, amarelinha, pular tábua, pular elástico, pular saco, era
uma molecada... a gente ficava até de noite na rua, na frente da casa brincando.
Meus irmãos e toda a criançada da rua. No início era só a gente na rua, porque
estava começando Sinop. Mas depois logo chegou mais crianças, aquela molecada
toda na rua. A gente gostava mesmo era da liberdade [...] (Depoimento B, 2017).

Brincar na escola era bem limitado, diferente de brincar fora, com os amigos. [...]. A
gente como te falei, fazia os brinquedos com os restos de coisas que a gente
encontrava nos lixos dos vizinhos, no meio das construções que surgiam, senão não
tinha mesmo. [...] a nossa diversão era a gente que inventava. (Depoimento J,
2017).

Mundo plural daquelas crianças, espaço-tempo onde criar, inventar e reinventar
faziam-se um só corpo, uma só carne. Criança-natureza-escola-família, com-viviam juntos nas
suas mais diferentes ambiguidades sem se excluir entre si. Tudo era um mesmo espaço e um
só tempo de imaginação, e as crianças com suas mobilidades táticas ‗docilmente‘ sabiam lidar
com qualquer estratégia de um lugar, aqueles meninos e meninas ‗da floresta‘ possuíam ―[...]
jeitos de artistas [...]. ―Corre, corre o furão: mil maneiras de ‗fazer com‘‖. (CERTEAU, 1998,
p. 91).

85
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DELEUZE E GUATARRI, 1997
Idem.
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Entretanto, as crianças deste passado nos ensina a ‗com-viver‘ com tal imposição
cairológica da história, assim como viver entre os opostos: pois elas jogavam sutilmente com
a ordem, elas lidavam com os movimentos diacrônico e sincrônico dos brincares-bricoleur, de
forma equilibrada, escapavam no espaço sem deixar o local, e portanto o ‗espaço se tornava
um lugar praticado‘87, elas (as crianças) elaboravam linhas de fuga, formulavam outros e
novos fluxos, agenciamentos (Cf. DELEUZE; GUATARRI, 1997) e então, munidos
taticamente lidavam com um brincar-sincrônico e um brincar-diacrônico e deste modo, seus
corpos movimentavam-se, como seres sexuados, seres desejantes, seres afetivos. As crianças
sem opor-se bruscamente à calendários e relógios, viviam no ‗eterno de um instante‘ de um
brincar o tempo ―pleno, descontínuo, finito e completo do prazer‖ (AGAMBEN, 2005, p.
126) e deste modo, metaforicamente ‗se eternizavam como uma fuga de Bach‘, lembrando o
verso do poeta Manoel de Barros. Os adultos desta história, crianças de ontem, afirmavam a
vida e sabiam entre elas brincar mesmo diante da ordem e do poder, sabiam reinventar seus
modos de viver a infância, de criar brinquedos a partir de qualquer trapo, resto, lixo. As
crianças de ontem, trazem em suas narrativas a possibilidade de refletirmos o brincar
enquanto produção de cultura infantil, enquanto construção social, histórica da infância,
enquanto condição formativa de aprendizagens, de desenvolvimento humano, de poiesis da
vida, para que não nos esqueçamos do quanto era/é bom ouvir/sentir o ―barulhinho vermelho
de cajus e o riacho passando nos fundos do quintal...‖ (BARROS, 2010, p. 114).

3 Considerações finais

Ao pesquisar a experiência do brincar enquanto dimensão educativa e enquanto
experiência humana da infância, tentei perceber no corpo adulto de agora, dos sujeitos
participantes da pesquisa, o corpo sensível da criança que ali habitava, numa dimensão de um
passado presentificado no presente, como tempo humano circunscritos por ambiguidades que
estão juntas e que a filosofia, a história, a ciência ocidental de modo geral, insiste em separálas ao invés de encontrar nelas um equilíbrio.
Contudo, enfatizo de que todas estas memórias de um brincar-bricoleur entre tempos
vividos ora sincrônico (Aion) ora diacrônico (Chrónos),―é sempre o olhar e a reflexão do
adulto que, ao recordar, reconstitui a lacunas por meio do prisma do presente, em busca das
87

Para Certeau (1998) o lugar é transformado a todo instante em espaços praticados e vice-versa, um lugar que
sugere um jogo, uma dinâmica onde seus ‗habitantes‘ transformam, criam e recriam os seus modos de viver.
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trilhas ainda não percorridas‖ (SANCHES, 2017, p.10) como também é a infância destacada
como experiência e portanto é história, isto é, ―tempo humano‖ (AGAMBEN, 2005, p.91).
―Nesse sentido, a lembrança da infância não é idealização, mas, sim, realização do possível
esquecido ou recalcado. A experiência da infância é a experiência daquilo que poderia ter sido
diferente, isto é, releitura crítica do presente da vida adulta‖ (GAGNEBIN, 2005, p. 179),
mesmo porquê ―ao interpretarmos nossas próprias experiências, em distintos momentos da
vida, ressignificamos as percepções do vivido e das vivências‖ (Cf. GUIMARÃES, 2017).
Finalmente, esse trabalho pretendeu a partir das memórias da infância, dizer da criança
enquanto coautora de sua própria história, enquanto produtoras de cultura, atores e atrizes
sociais seja no passado, seja no presente. Crianças que quando brincavam, quando inventam
brinquedos ou brincadeiras aprendiam com o outro, se colocavam no mundo e construíam
outros mundos inventados, de faz-de-conta, de imitação (que recria as ações adultas, aos seus
modos), de repetição, de ―desfazer a norma‖. Crianças que sob à ótica da vigilância,
driblavam a partir de suas táticas, jogando com as estratégias de um lugar de poder (Cf.
CERTEAU, 1998). Crianças na floresta que brincavam e viviam no âmago do seu ser o
profano e o sagrado do tempo de brincar, onde a sincronia e a diacronia entre Chrónos e Aion
ao mesmo tempo que se faziam díspares, se completavam nos sonhos da criança que
―brincava até dormindo‖ (Depoimento B, 2016). E nesse ―mundo do sonho não se voa porque
se tem asas, mas acredita-se ter asas porque se voa. As asas são consequências. O princípio do
voo onírico é mais profundo. É esse princípio que a imaginação aérea dinâmica deve
reencontrar (BACHELARD, 2001, p.28)‖, para que se continue brincando ―... no terreiro:
entre conchas, osso de arara, pedaços de pote, sabugos, asas de caçarolas etc.‖ (BARROS,
2010, p. 367), para que as próximas memórias de infância ainda tenham no futuro, ―...
saudades de puxar por um barbante sujo, umas latas tristes‖ (BARROS, 2010, p. 367).
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FEMINISMO E EDUCAÇÃO POPULAR: Relações/Alternativas
pedagógicas libertadoras
Luciane Rocha Ferreira Pielke – lucianekatu@gmail.com

Resumo:
Este ensaio aborda uma reflexão em interface epistemológica e ontológica entre duas correntes teóricas:
Feminismo e a Educação Popular. O objetivo é evidenciar convergências teórico-metodológicas e práticas que
possam subsidiar relações/alternativas pedagógicas libertadoras. O texto compartilha reflexões teóricometodológicas produzidas durante o doutorado em educação defendido em 2018. A Tese intitulada
―EDUCAÇÃO EM ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: Experiências Pedagógicas que Libertam?‖
problematiza as relações pedagógicas em espaço não escolar e escolar, na perspectiva da construção engajada da
liberdade possível através de metodologias diferenciadas, onde as bases dialógicas e participativas eram
percebidas como método, processo e conteúdo. O referencial epistemológico e ontológico foi estabelecido na
interface dialógica entre a Fenomenologia Existencial em Merleau-Ponty, as epistemologias feministas e a
Educação Popular Freireana. Este ensaio foi produzido nestas bases teóricas tendo como recorte a reflexão com
quatro autoras: Gebara (2000), O poder do macho; Lugones (2015), Rumo a um feminismo descolonial; Lagarde
(2016), Sororidad e Moretti e Eggert (2017), Mulheres, Experiência e Mediação: Encontros
possíveis/necessários[?] entre a cidadania e a pedagogia. A (re)leitura tecida conclui que o processo de ampliar
as possibilidades de compreensão semântica, política e social de um mesmo fenômeno ganha em qualidade
quando acolhemos formas distintas de perceber as realidades nas quais emergimos/imergimos. Esta é a
contribuição deste ensaio, compartilhar formas de perceber o processo pedagógico para além do hegemônico e
tecer uma abordagem descolonial de face latina sobre o saber, o ser e o ensinar/aprender.
Palavras-chave: Educação Popular. Epistemologia Feminista. Alternativas Pedagógicas Descoloniais.

1 Introdução

Este artigo/ensaio aborda a temática da educação em duas perspectivas teóricas e
metodológicas distintas, mas que em muitos aspectos possuem convergências entre suas bases
epistemológicas e ontológicas: o Feminismo e a Educação Popular. Essa reflexão vai ao
encontro de uma demanda cada vez mais urgente em nosso contexto histórico: rever os
sentidos e as práticas de uma política de educação que garante a manutenção do status quo
que segue colonizando pessoas, culturas e as relações sociais e políticas.
Tecer relações pedagógicas libertadoras na educação escolar e não escolar nunca foi
tão necessário! Não estamos falando de uma crise pontual, abstrata, perdida como parece
diluída pelos discursos sistêmicos e generalizantes, como se não possuísse endereço/foco ou
que atinja a todas e todos da mesma forma. Estamos vivendo tempos em que a ―crise‖ tem
endereço, possui identidade, classe, sexo, cor e religião.
Esta realidade, contudo, vem sendo problematizada por muitos grupos de pesquisa
engajados com Movimentos Sociais Populares (MSP) em muitos encontros regionais,
nacionais e internacionais. Fez parte, por exemplo, das reflexões tecidas no V Congresso

4690

Latino-Americano de Gênero e Religião88 onde foram discutidos vários temas que envolvem
os direitos humanos, culturais, sociais, civis, jurídicos, intelectuais, artísticos, sexuais e
reprodutivos de todas e todos.
Na perspectiva da Justiça de Gênero89, pessoas e grupos que ali estavam denunciaram
a feminilização da pobreza, da violência e os discursos e as práticas de misoginia e especismo
na relação de poder exercida sobre/no extermínio de vidas e da natureza como parte das
táticas instrumentais do Estado. O conjunto de discussões/reflexões, articulações e diálogos
tecidos durante o referido Congresso deram corpo à 42 Teses90 que representam uma resposta
dos coletivos ali representados para a sociedade política e econômica capitalista global.
Entre estas compartilho três, entendendo que estas acolhem sentidos e significados
viscerais vivenciados e compartilhados pelos coletivos ali presentes e, de modo (in)direto,
também dizem respeito a nossa problematização neste texto:
Tese 7 - O golpe é misógino!
Tese 20 - A sororidade e a irmandade partem da consciência dos feminismos, dos
feminismos negros e comunitários, que propõem a intersecção entre gênero, classe,
raça/etnia e sexualidade, da ideia teórico-prática comum às lutas das mulheres
através da compreensão dos sentimentos, dos corpos e das experiências plurais;
Tese 32 - Políticas desenvolvimentistas e de exploração gananciosa destroem a
sócio-biodiversidade e exploram a sabedoria dos povos indígenas. É preciso
reconhecer os saberes indígenas para superar discriminações e racismo. (Carta V
Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião, 2017).

Estas Teses representam algumas demandas dos MSP, Grupos de Mulheres, Grupos de
Pesquisa, Coletivos feministas, Igrejas Pentecostais e Católicas inspiradas pela Teologia da
Libertação, entre outros grupos religiosos ou não que fizeram parte deste processo. As
sinergias que transcendem das lutas91 feministas e populares dos coletivos envolvidos em
construções como estas que enfrentam o muro erguido entre saberes acadêmicos e populares
podem ser identificadas como relações/alternativas pedagógicas libertadoras!
Repensar as práticas pedagógicas com base nestas denuncias exige relacionar-se com
aspectos existenciais, com aspectos de um cotidiano complexo que luta pela sobrevivência.
Momentos como aqueles, de denúncia/anúncio, onde todas e todos, a partir do diálogo
88

Realizado pelo Grupo Gênero e Religião das Faculdades EST entre 23-26/08/2017; com o tema Ecologia,
Economia e Ecumenismo.
89
Algumas correntes político-partidárias de base conservadora estão disseminando a Ideologia de Gênero como
instrumento político de colonialidade de gênero. Muitas pessoas por desconhecerem as lutas e demandas dos
movimentos feministas descoloniais acabam confundindo uma com a outra.
90
O documento está disponível em: https://programadegeneroereligiao.wordpress.com/2017/08/28/42-teses-dov-congresso-latino-americano-de-genero-e-religiao/
91
Freire (1997), na obra Pedagogia da Esperança, afirma ―que a luta é uma categoria histórica e social (e não
metafísica). Tem, portanto, historicidade. Muda de tempo-espaço a tempo-espaço‖ (p. 21). A ―luta‖ que nos
referimos tem esse sentido contra-paradigmático, ontológico.
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encarnado entre mundos, reconhecem(se) (n)as peles que vestimos e que os outros nos
vestem, na (des)construção de si que agoniza diante de realidades que não nos representam,
mas também na boniteza que reside em nossa diversidade mitigada, porém latente.
Os movimentos estabelecidos durante este processo de (auto)reconhecimento, o
sentimento de pertença que germina, que muitas vezes incomoda, nos tira do lugar comum e
faz (re)pensar aquilo que parece tão conhecido, podem ser libertadores quando as pessoas, a
partir dos diálogos travados, lutam contra a cultura da alienação eurocêntrica. É destas
relações da experiência que ensina, na prática, a possibilidade de viver uma estética
acadêmica descolonial92, onde ―A base revolucionária para construção de uma sociedade mais
justa, para a valorização das diferenças e da diversidade, o enfrentamento com vistas à
superação da situação de violência contra mulheres e homens está alicerçada no compromisso
com a libertação‖ (FERREIRA, 2017, p. 427).
Com base nestes componentes de resistência e luta por uma vida melhor problematizo
que as relações pedagógicas carecem assumir a luta pela libertação como alicerce para
transformação social. Esta discussão é feita tendo por referência algumas leituras em torno
das epistemologias Feministas e da Educação Popular que sugerem encontros descoloniais de
enfrentamento da lógica eurocêntrica do saber, do ser e do poder, da academia elitizada, do
abismo que a Ciência Moderna estabeleceu como critério da razão científica cindindo teoria e
prática, divorciando a razão da emoção e abrindo fendas entre mundos, culturas e saberes.
É importante salientar que não faz parte de nossos objetivos neste ensaio recuperar as
memórias históricas constitutivas das abordagens em discussão, mas apresentar um olhar de
convergência, de modo articulado, que valorize contribuições para o enfrentamento das
realidades de exclusão, violência e colonialidade sem, contudo, pretender apresentar respostas
aos dilemas sociais e políticos que nos assombram. Não há receitas, contudo, ao assumir o
diálogo como premissa ontológica para aprendizagem, os intercâmbios entre mundos, culturas
e saberes distintos acontecem. Experiências são inseridas em outra lógica do aprender/ensinar.
O diálogo se estabelecerá entre nossas reflexões93 e mulheres que nos desafiam a fazer
ciência e educação de modo a transcender a lógica eurocêntrica, patriarcal e capitalista:
Gebara (2000), O poder do macho; Lugones (2015), Rumo a um feminismo descolonial;
92

Conforme Moretti e Adams (2017), ―os termos descolonial e descolonialidade não correspondem à idéia de um
simples ―desfazer‖ ou, ainda, voltar ao original [...] trata-se de reconhecer que incorporamos muito dessas as
heranças do processo histórico de dominação-emancipação [...] ainda que tenhamos resistido e criado
alternativas, valorizando o lugar da ação, do pensamento e do saber da experiência‖ (p. 199).
93
Articuladas a artigos e a própria Tese em Educação de nossa autoria, tecemos interconexões com outras
reflexões que fomos produzindo ao longo da trajetória na militância acadêmica em interconexão entre Educação
Popular e as Epistemologias Feministas.
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Lagarde (2016), Sororidad eMoretti e Eggert (2017), Mulheres, Experiência e Mediação:
Encontros possíveis/necessários[?] entre a cidadania e a pedagogia.
A organização do texto está planejada em torno de uma construção dialógica que se
ocupa, sobretudo, em apresentar elementos epistemológicos e ontológicos das abordagens
teóricas em foco presentes nas reflexões das feministas e educadoras populares já anunciadas.
O desafio é tecer argumentações teóricas e práticas da construção de alternativas pedagógicas
engajadas com nosso contexto latino que nos ajudem, por um lado, a qualificar nossa própria
prática educativa, por outro, colaborem com o processo de luta pela libertação humana.

2. Com a palavra as Feministas e Educadoras Populares
Fazer os enfrentamentos de um processo histórico produzido contra nós mulheres, que
se perpetua através da colonialidade da injustiça de gênero, da ideologia de gênero, de
mecanismos heteroconstruídos que produziram a invizibilização de nossa produção
intelectual, artística, política e filosófica, exige problematizar uma construção social que
relegou-nos a um (Não)lugar social. Esta ideologia forjou-nos o papel de ser inferior, de
menoridade tutelada, exteriorizada, destituída do direito de fazer parte de nossa própria
história, do abandono institucionalizado e normatizado. Enfrentar esta lógica complexa,
contraditória e em constante transformação não é fácil e nunca esteve dada, nesse sentido me
coloco na posição de enfrentar essa lógica problematizando uma tradição colonial do saber.
Existe entre os (des)encontros dialógicos, das experiências de vida, das histórias de
vida, da arte de superar tragédias de uma vida privada cada vez mais mitificada, da
comensalidade, da sororidade, do trabalho que liberta e do cuidado com a terra, as águas e
florestas como possibilidades de tecer outras formas de viver a vida, o conhecimento, a
ciência e as relações. Estes diálogos anunciam/denunciam realidades discutidas pelas
Feministas e Educadoras Populares com as quais dialogamos.
A primeira autora, sintonizada com teorias antropológicas populares de perspectivas
distintas, vistas através de lentes feministas (no plural), é Gebara94 (2000). Teóloga
Ecofeminista que considera a questão ambiental a partir da problematização da inferioridade e
das vulnerabilidades vividas pelas mulheres. A partir da reflexão em torno da mobilidade da
senzala feminina: mulheres nordestinas, vida melhor e feminismo nos lançamos em realidades
de um universo feminino pouco valorizado, mas que revela muito conhecimento e resistência.

94

Ivone Gebara é escritora brasileira, teóloga feminista, Professora de Filosofia e Teologia, atuando em
diferentes grupos e Instituições. Doutora em filosofia pela PUC/SP e em Ciências da Religião pela Universidade
Católica de Lovaina na Bélgica.
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A autora articula de forma pedagógica as dores das mulheres do semi-árido
nordestino, sua força, criatividade e fé como fontes existenciais de conhecimento para
conceber o paradigma da mistura: ―Mistura não é uma coisa só. É um conjunto de coisas, um
conjunto de ingredientes, de causas, de razões, de sentimentos, de relações postas em conjunto
[...] é uma espécie de relação aberta, de movimento inclusivo de muitas coisas e situações‖
(GEBARA, 2000. p. 81).
A abordagem valoriza as histórias de vida das mulheres e suas estratégias de
enfrentamento dos silêncios que, neste contexto, se vestem de dor e violência que as
acompanham ao longo da trajetória de vida. Contudo, a autora indica que ―Há uma espécie de
nascimento de novos comportamentos culturais em que a importância da subjetividade e a
valorização das mulheres começa a acontecer‖ (GEBARA, 2000, p. 46).
Seu estudo compartilha que muitas mulheres são marcadas por várias senzalas; que
mobilidade, nesta perspectiva, acolhe a busca constante de uma liberdade negada nas senzalas
vividas, herdadas e/ou reproduzidas:
A senzala aqui, embora seja um termo inspirado pela escravidão africana no Brasil, é
uma metáfora para expressar a prisão ou a prisão móvel que muitas mulheres
carregam. É prisão imposta pela cultura da pobreza e da dependência. É prisão da
condição humana acentuada pelos mecanismos de uma sociedade construída sobre a
injustiça e a exclusão. É finalmente prisão doméstica com relativa mobilidade
porque se pode andar, mas mesmo andando, os passos estão amarrados, os caminhos
estão fechados em meio à imensidão de possibilidades sem acesso permitido [...]
Senzala herdada, senzala reproduzida. (GEBARA, 2000, p. 17).
Mobilidade aqui é ―ter o pé na estrada‖ para melhorar de vida. Mobilidade em vista
da sobrevivência humana no seu grau mais elementar. Mobilidade para ―salvar a
pele‖, para ―não ser tratada como bicho desprezível‖ - mobilidade como um outro
tipo de êxodo: é um ―ir e vir‖, um cotidiano instável: Essa instabilidade é penetrante,
instala-se às vezes como hábito cultural e passa a fazer parte da vida. (GEBARA,
2000, p. 19).

Estas dimensões – senzala e mobilidade - nos ajudaram a (re)pensar as mulheres que
caminham conosco durante a militância, nos processos de pesquisa, ensino e aprendizagem:
elas e seus mundos; suas senzalas, sua mobilidade possível; sua (in)experiência com a
liberdade, sua (in)capacidade de ser mais95. As reflexões produzidas a partir do
compartilhamento de vidas, da aprendizagem solidária, mobilizam memórias de situações

95

A categoria ―ser mais‖ encontra-se situada na obra de Freire como um conceito, chave para sua concepção de
ser humano. Como tal articula-se com outros conceitos definidores da visão antropológica, sócio-política e
histórica de Freire, tais como, ―inédito viável‖, ―inacabamento‖ e ―possibilidade histórica‖ (ZITKOSKI, 2010, p.
369-370).
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vividas, trajetórias onde ―ser mulher‖ exige conviver com pencas de correntes, de fantasmas,
de senzalas; fantasmas de senzalas que arrastamos e que, por vezes, também nos arrastam.
Estes movimentos, por vezes marcados mais com disputas que com partilhas, nos
permitem uma experiência com um determinado reconhecimento que carece de ser renovado
cotidianamente; não é fácil nem bonito, é confuso e complexo, por vezes tenso e denso, mas
intenso e necessário. Faz parte de uma história que nos desafia a tecer estratégias de
enfrentamentos diários; podem nos ensinar, no processo de aprender, a valorizar as
experiências de vida (por vezes de morte), de trabalho, das dores e (des)sabores vividos de
forma pedagógica, e isso pode significar:

O momento inicial de nos percebermos como mulheres em situação de desemprego,
ou de dependência social, econômica e/ou cultural, os relatos abertos podem colocar
pessoas que nunca haviam se visto em situação de proximidade. Uma cumplicidade
que abre portas e janelas dos corações e da confiança mútua. A ideia de que somos
muitas nasce neste contexto. (FERREIRA; ROSA, 2016, p. 276).

Acreditamos que estas dimensões podem ser os alicerces de aprendizagens realmente
significativas, libertadoras, reveladoras. É a base para tecer um processo pesquisante:
aprendente e ensinante que exige o reconhecimento da pluralidade intrínseca nos universos
simbólicos, como também das abordagens teóricas e empíricas que nos inspiram. Neste
sentido, as epistemologias feministas e a Educação Popular, possuem ―O grande desafio para
os diferentes movimentos feministas, sobretudo para os que trabalham no meio popular [...] é
mostrar que acentuar a diferença pela diferença pode ser uma atitude geradora de injustiças‖
(GEBARA, 2000, p. 71).
Um reconhecimento da diversidade que precisa se tornar referência para construção
engajada da pesquisa. Questão também acolhida pela autora Lugones96 (2015), a qual vem
com a discussão sobre a construção de um feminismo descolonial. Estudando o Sistema
moderno colonial de gênero, ela enfrenta a lógica da modernidade colonial, suas dicotomias
hierárquicas e sua lógica categorial como dimensões centrais para o pensamento capitalista e
colonialismo moderno sobre raça, gênero e sexualidade.
A partir destes prismas, a autora discute a lógica estabelecida pela colonialidade do
Gênero como instrumento de manutenção das relações assimétricas de poder organizado pelo
Sistema eurocêntrico, onde ―Ser mulher e negro são termos para categorias homogêneas,
atomizadas e separáveis, então sua intersecção mostra-nos a ausência das mulheres negras – e
96

A argentina María Lugones é Bacharel e Mestra em Artes. Doutora em Filosofia e feminista que propõe uma
leitura descolonial sobre feminismo, gênero e sexualidade. Questiona a construção colonial moderna de gênero e
sexualidade.
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não sua presença. Assim, ver mulheres não brancas é ir além da lógica ―categorial‖‖
(LUGONES, 2015, p. 935).
Nesta perspectiva, a autora problematiza a (des)construção social da mulher negra a
partir da crítica à lógica categorial instituída. Compreende que esta estratégia esvazia o teor
político de dimensões vitais às diversidades culturais presentes em diferentes grupos étnicoraciais. O discurso de intersecção gênero/classe/raça, segundo a autora, não contempla todas e
todos da mesma forma, pois são construtos centrais do sistema de poder capitalista
mundializado (LUGONES, 2015).
A dicotomia hierárquica estabelecida como instrumento normativo entre pessoas de
diferentes raças e etnias, onde algumas foram consideradas humanas e outras não; estabelece
o conceito de gênero como ―uma marca de que o humano também tornou-se uma ferramenta
normativa para condenar os/as colonizados/as‖ (LUGONES, 2015, p. 939). Nesta perspectiva,
não é possível o enfrentamento da opressão engendrada pelas relações de colonialidade de
gênero sem sua desconstrução.
A autora movimenta-se dos feminismos de mulheres de cor para um feminismo
descolonial

desde

uma

lógica

territorial,

valorizando

os

(des)encontros

intersubjetividades historicizadas, encarnadas na sua relação colonial.

entre

Problematiza que

gênero não é apenas uma dimensão hierarquizada, mas racializada: ―adaptação, rejeição,
adoção, desconsideração e integração nunca são só modos isolados de resistência, já que são
sempre performados por um sujeito ativo, densamente construído pelo habitar a diferença
colonial com um lócus fraturado‖ (LUGONES, 2015, p. 948-949).
Neste sentido eclipsado (coalizão: classe-gênero-raça-sexualidade), as resistências de
caráter descolonial devem compreender que civilização, cidadania e pertencimento à
sociedade civil são estruturas que fazem parte de um lócus fraturado que precisam ser
enfrentados/superados:
Estou propondo um pensamento de fronteira feminista, onde a liminaridade da
fronteira é um solo, um espaço,uma fronteira [...] não apenas uma fenda [...] A
leitura que eu quero efetuar vê a colonialidade de gênero e rejeição, resistência e
resposta. Se adapta à sua própria negociação sempre de maneira concreta, desde
dentro, por assim dizer. (LUGONES, 2015, p. 947).

A abordagem fronteiriça proposta pela autora insere a luta pela libertação das
mulheres negras como um processo de resistência enraizada no reconhecimento da realidade
colonial. Assim, o paradigma da coalizão advoga pelo enfrentamento encarnado da mulher
negra como resistência à colonialidade de gênero. Percebemos que a militância de Lugones
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centraliza-se no resgate duma pertença racial por parte das mulheres negras e entendo que seja
uma tarefa ontológica de todas as mulheres, brancas e não brancas, dos homens e de todas as
etnias.
Uma construção que nos ajuda a repensar um contexto perverso que marca mulheres e
homens que estão fora do circuito econômico, político, social – ético e estético - que carece
ser enfrentado. (Re)pensar as relações/alternativas pedagógicas descoloniais perpassa por este
reconhecimento. Os limites, os condicionamentos, as alienações forjadas na e pela cultura
hegemônica são subprodutos de um processo histórico que fazem parte de nossa constituição
humana. Fazem parte, sobretudo, do projeto capitalista de desumanizar as relações
elementares através do distanciamento sócio-afetivo; mecanismos dum projeto de sociedade
que está sendo desmistificado:
Entendemos que a liberdade coabita mundos e territorialidades marcadas por
contradições e conflitos; convive com a ambiguidade da incerteza de horizontes
indefinidos; transita em realidades que carecem ser valorizadas. Trabalhar na
perspectiva destas epistemologias, com mulheres que não tiveram muitas
experiências positivas com si e seus mundos, nos coloca na situação de reconhecer
que a libertação proclamada no meio social muitas vezes representa um conceito
abstrato. Isso porque o mundo, para muitas delas, parece ser regido por um destino
infalível que seria presunçoso desafiar. (FERREIRA, 2017, p. 420).

Movimento complexo vivido em nível (inter)subjetivo, uma resistência promovida por
―dentro‖ da pessoa, a partir do reconhecimento possível do que seja seu lugar no mundo:
questionando-o, reescrevendo-o, reinventando-o. Um trabalho enfrentado no cotidiano da vida
escolar e não escolar. A ação educativa e pedagógica se dá com base na articulação entre
saberes, experiências e seus contextos. Valorizar o concreto da vida em situação, em qualquer
espaço educativo, é premissa para uma educação significativa.
Esta reflexão vai ao encontro das provocações de Lagarde97 (2016) que propõe a
sororidad

(irmandade)

na

dialética

entre

enesmistad/amistad

(amistad/enesmistad:

amizade/inimizade). Entendida como dimensão, não um conceito fechado, visa potencializar a
compreensão das possibilidades semânticas, teóricas, pedagógicas, ético-estética-política,
culturais e econômicas das mulheres.
A autora afirma que a sororidade é uma mediação que precisa ser tecida nas
entrelinhas das relações sociais mais elementares, aquelas que ocorrem em âmbito intra e
inter-relacional entre as mulheres de forma endógena (LAGARDE, 2016). Há outras
97

Marcela Lagarde y de Los Ríos é professora, antropóloga, escritora, feminista, política e investigadora
mexicana. Pesquisa temáticas de gênero, feminismo, desenvolvimento humano e democracia, poder e autonomia
das mulheres. É professora da Universidad Nacional Autónoma de México.
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compreensões em torno desta dimensão, contudo os consensos as aproximam mais do que
distanciam.
Compreendo que a sororidad, na dialética entre enesmistad/amistad, problematiza a
lógica eurocêntrica da colonialidade de gênero introduzida por Lugones (2015) a respeito da
luta das mulheres negras (e não brancas). Com olhares distintos convergem, sobretudo, na
compreensão da violência de gênero como estratégia de manutenção da situação de opressão
das mulheres. Nesta perspectiva, dimensões fundamentais à sororidad como companheirismo
e parentesco são mitigadas pela lógica da competição, do produtivismo e do individualismo.
Como uma dimensão, sororidad incorpora sentidos, práticas, experiências que uma
limitação categórica talvez a mitigasse. Relação epistemológica que dialoga com a
compreensão de Lugones (2015) sobre a categorização do saber e do ser. Entendo-a como
uma relação que pode nascer de forma endógena dos movimentos produzidos pelas mulheres
na perspectiva de se aproximarem, de unirem-se para lutas cotidianas. A autora acredita que:
Quien desmonta su misoginia está en condiciones de modificar las formas de
comportamento y de relación entre mujeres al eliminar prejuicios de supremacia
valorativa propia y la mirada hostil y, en cambio, considerar a las otras sin
discriminación, sin hostilidad, celos y envidia. (LAGARDE, 2016, p. 25).

Assumir esta abordagem de forma holística, de modo orgânico e articulado em nossas
práticas pedagógicas, como mediação educativa capaz de potencializar o trabalho da educação
solidária entre as mulheres, pode ser uma alternativa pedagógica contra-hegemônica que
promova encontros libertadores, pois ela possui uma ―dimensión ética, política y práctica [...]
es una experiência subjetiva de las mujeres que las conduce a la búsqueda de relaciones
positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con
otras mujeres‖ (LAGARDE, 2016, p. 25).
Intuímos que a força pedagógica desta dimensão resida na capacidade de provocar
(des)encontros significativos que podem promover as sinergias necessárias ao processo de
auto reconhecimento(do sentir-se parte de alguma coisa; da auto-estima; do amor próprio)
como condição para o empoderamento98 pelas próprias mãos. Essa é uma luta pela irmandade
(quase) nunca estimulada; pela conquista do corpo como lugar de identidades; da luta contra a

98

Em muitos de seus escritos, Freire afirma que não acredita numa autolibertação, mas que a libertação é sempre
social e coletiva [...] numa análise mais minuciosa pode-se afirmar que empoderamento é o eixo que une
consciência e liberdade. Central à visão de Freire está o entendimento de que à medida que as pessoas tomam
consciência (conscientização), vão também se libertando (libertação) [...] é exatamente aqui que se coloca o
momento do empoderamento. (GUARESHI, 2010, p. 147).
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misoginia; da construção de um projeto de vida, individual e coletivo, como instrumentos de
transformação das situações de opressão vividas/compartilhadas.
Penso que a mobilização de conceitos, dimensões e práticas contra-paradigmáticas
podem nos conduzir à mundos, sentidos e significados de dimensões elementares à vida que
foram encaixadas e esvaziadas em lógicas categoriais eurocêntricas. Esta questão faz parte da
agenda de ―querelas‖99 e ―avatares‖100que precisamos problematizar nos diálogos produzidos
em torno da compreensão da construção social da mulher: seus/nossos temas, mundos, dores,
silêncios; amizades, histórias, projetos, místicas, crenças e experiências libertadoras.
Estes componentes ontológicos estão visceralmente presentes nas abordagens
feministas como também da Educação Popular que valorizam os sentidos existenciais, uma
corporeidade que ganha vida na e pelas experiências que temos conosco, com as outras e
nossos/seus mundos. São estes elementos constitutivos que dão sustentação epistemológica ao
que entendemos por Educação Popular:
[...] uma expressividade latina que luta para qualificar processos e pessoas desde os
saberes cotidianos; da experiência singular e coletiva do enfrentamento ao
desemprego, da mercantilização das pobrezas, da fome, da vida e da morte. Do
modo como a percebemos, é um projeto paradigmático que visa transcender
estruturas culturais definidas por lógicas e sistemas desumanos. (FERREIRA, 2018,
p. 117).

Nesta direção fica evidenciado que métodos, metodologias e conteúdos de base
popular, denotam uma relação umbilical com experiências comprometidas com grupos que
histórica e socialmente foram mantidos na periferia101 marginalizada e criminalizada:
mulheres (negras e não brancas), negros, indígenas, pobres, LGBTTIQ, entre outras e outros.
Evidencia, também, que as articulações elementares entre as abordagens Feministas vistas e a
99

Reconstruindo a situação forjada para a mulher a partir dos díspares e frágeis registros sobre as condições das
mulheres, Beauvoir (1970) - O segundo sexo I: fatos e mitos - evidencia que ―se a "questão feminina" é tão
absurda é porque a arrogância masculina fez dela uma "querela" e quando as pessoas querelam não raciocinam
bem‖ (p. 21). Aqui utilizo o termo numa analogia às suas reflexões sobre a violência simbólica produzida pela
cultura intelectual patriarcal que jogou a um Não-lugar social a mulher e o feminino. Situação que enfrentamos.
100
Simone de Beauvoir (1967) – O Segundo Sexo II: A experiência vivida – Problematiza a situação da mulher
desempenhando o papel de esposa diz que: ―Por respeitada que seja, é subordinada, secundária, parasita. A grave
maldição que pesa sobre ela está em que o sentido mesmo de sua existência não se encontra em suas mãos [...]
Não terão nunca em seu destino senão um papel inessencial; não serão nenhum socorro nos avatares da vida
conjugal‖ (p. 210). Uso o termo no sentido de denúncia da saga injusta e inútil destinada às mulheres de atender
aos desejos avatares, estéreis e impossíveis de uma sociedade machista, sexista, misógina e patriarcal.
101
[...] na acepção de Vieira Pinto, o centro capturava para si um dos significados da tecnologia e
ideologicamente o proclamava como universal, reservando ao mundo da periferia a condição de ―paciente
receptor‖ das inovações técnicas, quando, na verdade, já se pronunciava uma ―fase histórica‖ na qual já era
possível atuar como ―agente propulsor‖ do próprio desenvolvimento, sem aguardar as demandas do capital
externo (83). O termo ―periferia‖, nesse sentido existencial, remete ao Não-lugar social destinado pela elite à
classe dominada, subalterna, colonizada.
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Educação Popular fazem sentido. Os diálogos entre formas de compreender realidades plurais
carecem ser ampliados, contudo, não representam um passo-a-passo, dialoga muito mais com
evidências empíricas que são ensinantes e aprendentes, que anunciam:
Em pleno estar sendo, as lições aprendidas nos colocam os desafios de uma cultura
hegemônica dos corpos, identidades e modos de ser. Neste cenário, contudo,
percebemos que somos muitas; e no fazer engajado pela vida, aprendemos nos ver a
partir do lugar que estamos, problematizando nossas realidades em busca de avançar
para melhores condições de trabalho e de vida. Neste momento, é possível abertura
para a construção coletiva das subjetividades; percebendo que não somos somente
(aquilo que fizeram de nós). Somos mulheres construindo identidades desde a
periferia do mundo! (FERREIRA; ROSA, 2016, p. 283).

Articular processos de educação (escolar e não escolar) que respeitam o nosso
contexto latino-americano de lutas históricas e sociais por uma pertença cultural dizimada é
premissa para todo projeto pedagógico (micro e/ou macro referencial) que se diga a favor da
transformação social. A educação é política, exige posicionamento, intencionalidade e
comprometimento. O giro epistêmico necessário precisa ter os nossos rostos, nossa
diversidade.
Dentro desta perspectiva Moretti e Eggert (2017), refletindo sobre as Mulheres,
Experiência e Mediação: Encontros possíveis/necessários[?] entre a cidadania e a
pedagogia, ampliam nosso olhar no tocante a construção da cidadania participativa das
mulheres problematizando a experiência delas neste processo. As autoras apontam desafios e,
ao mesmo tempo, possibilidades a partir da interconexão epistemológica entre as duas
abordagens–Feminismo e Educação Popular - como modo de enfrentar as questões elencadas:
Entendemos que as experiências, sobretudo no campo da educação popular, são
produzidas como invisíveis, ou seja, como ausentes até que – dos/com os sujeitos –
as experiências emerjam das margens. Nesse caso, até que as mulheres, como sujeito
coletivo, compreendam a situação desumanizante e explicitem trajetórias, memórias
e saberes de sua própria ―feitura‖ na experiência. (MORETTI E EGGERT, 2017, p.
49).

Essa reflexão desmonta qualquer sombra de dúvidas em torno do potencial das
epistemologias que acolhemos em suas interfaces, como também problematiza o contexto
contraditório em que elas coexistem. O caráter de enfrentamento à lógica instituída não se
resolve com uma receita infalível, mas exige formas criteriosas de estabelecer e manter
abertas as possibilidades de diálogos com os diferentes, com lentes que possuem pontos de
vistas distintos, mas que em articulação oferecem outras opções de leituras sobre o mesmo
fenômeno. Isso pode ajudar a evitar o monopólio, monólogos e hegemonias de pensamento.
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A relação produzida no estabelecimento da interface entre Feminismo e Educação
Popular pousa, sobretudo, nos aspectos da existencialidade, da corporeidade, da
intencionalidade, do diálogo encarnado nas experiências de vida e de trabalho, nos saberes do
cotidiano, na amorosidade, na investigação sobre si e a/o outra/o, na aceitação dos limites e
das contradições como elementos que fazem parte de nossa própria constituição. Uma
construção que não está dada e que carece dos (des)encontros epistemológicos para
compreensão mais ampla do mundo e daquilo que reconhecemos por realidade:
Sabemos que as teorias feministas não rompem, em absoluto, com aracionalidade
indolente produzida pela modernidade ocidental que oferece traços de continuidade
com certa tradição científica. No entanto, as aberturas da experiência histórica que
as mulheres constroem às margens ou nas fronteiras são elaboradas de outros modos
no fazer/escrever/compreender-se como sujeito histórico e não objeto no processo
do conhecimento. (MORETTI; EGGERT, 2017, p. 60).

A construção pelas ―próprias mãos‖ da cidadania, da democracia, da autonomia e da
liberdade possível perpassa pelo reconhecimento de que nós somos o resultado possível de
um tempo e de um contexto que nem sempre dialoga com nossas necessidades existenciais. A
reflexão que Moretti e Eggert inserem dialoga com as demais perspectivas no tocante ao
comprometimento da pesquisa com as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente no
processo. A cidadania e a(s) pedagogia(s) vistas pelo prisma compartilhado pelas autoras se
encontram com os princípios da Educação Popular e do Feminismo sem, contudo, ser
percebido enquanto uma fórmula mágica.
Não existem fórmulas ou receitas teóricas e metodológicas infalíveis. Isso é fato, como
também é a necessidade da ―compreensão teórica da dimensão sexista do conhecimento e o
risco das generalizações das experiências [...] da singularidade da escrita feminina de fazer e
de escrever a história radicalmente distinta das experiências do mundo masculino‖
(MORETTI; EGGERT, 2017, p. 61). São estas dimensões ontológicas que imprimem o
caráter de inacabado do ser-sendo, onde:
Cabe, no entanto, assumir os riscos da ambiguidade inerente ao ser sendo, a
instituição de uma cultura humana menos submissa aquilo que já está ―naturalizado‖
ao senso comum generalizado e desumanizante. O cuidado epistemológico de não
endeusar nem desvalorizaras práticas e os saberes do cuidado, do cotidiano, da autoorganização, do reuso e reciclagem dos bens sociais, culturais e naturais é
fundamental. (FERREIRA, 2018, p. 85).

O cuidado epistemológico aqui defendido dialoga intimamente com a valorização de
dimensões ontológicas elementares que fazem parte da constituição da humanidade imanente
em nós que carece ser e (re)existir. A construção do ser sendo, em todos os sentidos e
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significados possíveis do conceito, exige uma humildade teórica que não faz parte da cultura
científica hegemônica. Tecer alternativas pedagógicas (des)coloniais transita nas entrelinhas
das relações pedagógicas que transcendem o olhar eurocêntrico.
As epistemologias Feministas e a Educação Popular são projetos que carecem ser
assumidos enquanto uma possibilidade teórico, metodológica e prática de face latina que nos
provoca a sair das caixinhas disciplinares. Extrapolar esse muro erguido com o objetivo de
cindir razão-emoção, pesquisa-educação, saber científico-saber popular exige uma
interconexão pluriversal. Exige a construção de uma cultura epistemológica intercultural,
onde as várias formas de conceber a realidade possam compartilhar saberes e práticas em prol
da construção de um Bem Viver onde todas e todos sejam respeitados em sua singularidade.
3 Considerações finais
Dialogando comas feministas que também consideramos educadoras populares,
mergulhamos entre abordagens desafiadoras, mas também inquestionavelmente libertadoras.
Cada leitura, respeitando seu contexto e limites, colabora para com a construção de um ethos
epistemológico radicalmente comprometido com um ethos ontológico que sobrevive aum
trânsito histórico-social-político deveras questionável. Esse foi nosso objetivo maior:
apresentar pontos de convergência entre epistemologias que nos desafiam a abrir as portas
(in)questionáveis do saber, do ser e do poder eurocêntrico. Carecemos de nos (re)inventar!
Gebara (2000), refletindo sobre as senzalas do universo feminino e nossa frágil
mobilidade, as apresenta enquanto conteúdos que carecem ser valorizados pelo paradigma da
Mistura; Lugones (2015), no enfrentamento da lógica categorial eurocêntrica que mitiga a luta
pelo reconhecimento dos saberes e das experiências das mulheres negras, apresenta o
paradigma da coalizão; Lagarde (2016), indicando la sororidad enquanto um ethos libertador
para mulheres e homens valoriza a dialética entre enesmistad/amistad e Moretti e Eggert
(2017), problematizando a construção de uma cidadania democrática desde a valorização das
experiências esquecidas das mulheres, nos inspiram e, ao mesmo tempo, desafiam a pesquisar
e a propor outras abordagens femininas e populares contra-paradigmáticas libertadoras.
Essa construção epistemológica de base descolonial e contra-hegemônica não possui
receitas. É uma prática pedagógica tecida de modo articulado com os contextos de vida e, por
vezes, de morte. As experiências nos falam de uma existência marcada por muitos silêncios,
como também de muitos inéditos viáveis, como dizia Freire (1997). A educação é reinvenção!
A reflexão tecida teve por base nossas experiências existenciais, sororais e militantes
tanto no MSP da Economia Solidária Popular (EcoSol) e de Mulheres quanto na Academia.
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Compartilhar uma leitura compreensível em torno de aspectos fundamentais a abordagens que
carecem de ampliação, fortalecimento, valorização e visibilidade fazem parte do compromisso
político que temos enquanto mulher, educadora popular e pesquisadora desde as margens.
Este componente ontológico é importante para nossas construções epistemológicas,
pela intencionalidade que acolhe e pelo compromisso com o ser mais. Além disso, ―estas
reflexões evidenciam a necessidade de (re)pensar que visão de mundo nossas pesquisas e
nossa atuação profissional estão ajudando a legitimar. Convocam a urgência por intercâmbios
e redes transdisciplinares [...]‖ (FERREIRA, 2017, p. 422). Esse é o nosso desafio comum.
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1.

Introdução

O termo Feminismo começou a ser usado há muitos anos atrás, com o intuito de
nomear algo e torná-lo concreto, entretanto essa abordagem ainda têm uma falta de
compreensão sobre o seu verdadeiro sentido, até mesmo entre as mulheres. O feminismo,
assim como outros movimentos sociais precisa de ações coletivas de um grupo, para que
juntos possam defender e lutar por um objetivo em comum.
A falta de informação sobre o que é ser feminista inibi que todos os sujeitos
participem de alguma forma de encontros que falem sobre o assunto, e tomando por base estes
eventos da cultura feminista, temos como papel principal, a mulher, que vem se organizando
ao longo da história de diversas maneiras e em diversos momentos. Entretanto é preciso pensar
na diversidade que existe neste grupo, em que cada uma tem o seu contexto social, cultural,
enfim nos tornando únicas.
O movimento feminista tem como objetivo que todos lutem pelas causas da mulher
que vive em uma sociedade desigual, e que a mesma não é valorizada, e pior muitas por seres
mulheres são humilhadas, desrespeitadas e até mesmo assassinadas. Assim, a mulher ainda
hoje precisa se impor, e lutar para que ela tenha os mesmos direitos do que um homem, e
durante anos alguns desses momentos de lutas houve reivindicações que algumas até hoje não
obteve conquistas.
Temos entre o grupo de mulheres, um grupo mais silencioso, que por sua vez busca
serem vistas, entre essas mentes falantes, mas que a sua liberdade é negada por diferentes
fatores, as surdas. O seu silêncio não se refere a não terem fala, pois é por meio da Libras –
Língua Brasileira de Sinais que esta se expressa, más por essa língua não ser compreendida
pela grande parte da sociedade.
A acessibilidade da Libras nos movimentos sociais feministas possibilita que estas
possam aprender, refletir e serem críticas sobre o que acontece com elas e as injustiças. Assim
a pesquisa percebeu diferentes questões a serem respondidas: Existem mulheres surdas nos
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movimentos feministas? Onde estão estes grupos? E de que lado parte a inclusão destes
sujeitos?
Discutir e resolver algo que acontece entre as mulheres ouvintes, são mais fáceis, e
muitas vezes resolvidos de alguma forma. Enquanto que o problema da mulher surda não
cessa, não por ela não ter o direito que as mulheres ouvintes tenha, mas por isso não ser
garantido por alguma forma e compreendido por elas pela falta da acessibilidade.
Quando se diz ―mulher surda‖ por que muitos param na construção dessa mulher,
como: a sua surdez/perca auditiva, enfim não levando em consideração outras características
que estas carregam como mulheres. Pode se concordar que é mais fácil ignorar um problema
do que resolver, assim para algumas pessoas uma maioria alcançada já é o suficiente, ainda
mais se você faz parte desta minoria.
No presente trabalho utilizamos como base o livro ―O que é Feminismo‖ de Alves e
Pitanguy de 1985, os relatos de surdas acadêmicas da UFMT do campus Cuiabá, e a escassez
de trabalhos que envolvam a temática do feminismo voltado aos Surdos.
A pesquisa é qualitativa e exploratória, foi realizada online e teve como principal
questionamento. O porquê não vemos mulheres surdas nos movimentos feministas?
Assim, o objetivo deste trabalho é investigar se existe o conhecimento sobre a
participação das pessoas surdas nos movimentos feministas, a sua percepção de mulheres
surdas participantes do movimento e qual a proposta para que a participação destas mulheres
se torne possível nestes movimentos.
Diante disso, a pesquisa foi desenvolvida no projeto do projeto de pesquisa Além das
Mãos coordenado pela profa Tatianne Fernanda Lopes Hardoim e Prof Josué Buracof
Shimabuko Junior,que tem como objetivo trazer à luz estudos, discussões e análises da
tradução e interpretação de músicas, poesias, peças teatrais entre outras performances
corporais, tanto em uma análise linguística da Libras, quanto na parte social que a mesma
proporciona.
2- DESENVOLVIMENTO
Podemos falar que o feminismo começou quando a mulher olhou pela janela de casa e
quis conhecer outros lugares além do habitual restringido a zona do lar, a época pode ser a dos
primeiros seres humanos na terra, mas o que se sabe é que sim, a mulher contemporânea têm
ainda diversos bloqueios na sociedade.
Vamos tomar por base a opressão medida pela força física do homem sobre a mulher.
Em muitas situações o medo é o que se encobre na mesma, a voz exaltada de um homem e
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sua estrutura óssea é o que mais instiga o medo, entretanto a comunicação com outras
mulheres é fundamental para que todas as formas de agressão sejam inibidas, mas para quem
é essa comunicação? Para mulheres que ouvem, obviamente é muito mais fácil.
A pesquisa é de caráter qualitativo, que busca explicar se existe a participação aqui em
Cuiabá das mulheres surdas no movimento feminista. De acordo com CÓRDOVA (2009)
esse tipo de pesquisa exprime o que convém ser feito, mas não quantificam os valores, nem se
submetem à prova de fatos, pois os dados analisados se valem de diferentes abordagens.
A pesquisa é aplicada e de forma exploratória, CÓRDOVA (2009), traz que este tipo
de pesquisa objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de
problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.
A pesquisa por ser exploratória, passa por diferentes etapas para que o problema a ser
respondido possa passar por diferentes etapas de investigações. Assim, GIL (2007) traz que, a
grande maioria dessas pesquisas envolve:
(a) levantamento bibliográfico;
(b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado; e
(c) análise de exemplos que estimulem a compreensão.
Assim fizemos pesquisas bibliográficas buscando encontrar pesquisadoras surdas que
falasse sobre algo que pudesse contribuir com a temática, para depois entrevistarmos
acadêmicas surdas da UFMT – Cuiabá, a fim de analisar todas estas respostas, verificando se
haveria a participação destas no movimento surdo e como podemos integrar estas, caso
tivessem a curiosidade em participar dos encontros sobre a temática. Depois a segunda etapa
da pesquisa teve como objetivo pesquisar se as pessoas conhecem a existência de surdos da
região que façam parte do movimento feminista,
De acordo com as pesquisadoras surdas, Perlin e Vilhava (2016), existe uma
necessidade de conscientizar a mulher surda referente aos problemas constantes. Diante do
grupo de mulheres cada uma comstroem a sua identidade, influenciada pelo contexto, social
histórico e cultural que permeia cada uma, nos transformando em um grupo de mulheres
diversas.
Diante disso, existe a falta do conhecimento e da reflexão sobre as diferentes mulheres
presentes na sociedade, como é o caso das mulheres surdas que tem outras especificidades que
influenciam em sua construção como ser.
A mulher surda é comparada à mulher deficiente. Muitas vezes a
sociedade continua com a educação colonialista sobre a mulher surda
sem noção de sua diferença. No momento em que somos chamadas de
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deficientes, somos comparadas às mulheres ouvintes. Essa é uma
representação que assume aspectos de discriminação, de nossa língua
e cultura, pelo completo desconhecimento do valor linguístico que a
língua de sinais possui e também pelo completo desconhecimento da
significação do ser mulher surda, ou seja, ser uma pessoa que entende
o mundo pelos olhos e necessita de informação em sua língua visual
(Perlin e Vilhava, 2016, p.6).

Os surdos por falta de acesso em diferentes lugares acabam se privando de muitos
conhecimentos e sendo marginalizados pela falar de conhecimento sobre a sua língua e sobre
a sua identidade. A mulher como todo vive em uma sociedade ainda machista, em que sofrem
vários tipos de violência.
McQuiller Williams e Porter (2010): ―Mulheres surdas têm 1,5 vezes mais chances de
ser vítima de assédio sexual, agressão sexual, abuso psicológico e abuso físico do que as
ouvintes‖.
Por vezes, os deficientes são vistos como seres que não estariam
ligados as manifestações sexuais, envoltos em uma penumbra de
bondade angelical, em outras situações são vistos como possuidores
de uma sexualidade exarcebada e fora do controle. Para grande
parcela da sociedade é impensável que uma pessoa com deficiência
possa manter relações sexuais ou que ela tenha um corpo desejado e
sinta desejos. (ABREU, 2011, p. 71).

Assim, a pesquisa foi realizada no projeto Coral de Libras Além das Mãos: Produções
na área de traduções e interpretações artísticas em Libras, com o objetivo de se pensar nas
informações sobre o feminismo de forma visual nas produções artísticas em Libras que
contemplem a temática.
Levando isso por base o surdo é invisível na comunidade feminista, foi feito uma pesquisa
com quatro surdas estudantes da UFMT, onde foram efetuadas quatro perguntas relacionadas
ao feminismo:
1. O que é feminismo para você?
Aluna A: É uma pessoa que
luta, que vai trás de seus
objetivos, se esforça e que as
mulheres uma ajuda a outra.

Aluna V: As mulheres
feministas não gostam
de homens e os
agridem.

Aluna J: Não sei o
que é feminismo.

Aluna R: Não sei
o que é.

2. Qual o seu contato com o movimento feminista?
Aluna A: Nunca
tive contato.

Aluna V: Eu não participo e
nunca participei, por falta de
informações
sobre
o
feminismo.

Aluna J: Nunca
tive contato.

Aluna R: Não
tenho contato.

3. Você se considera feminista?
Aluna A: Sim.

Aluna V: Sim, me considero
porque
percebo
que
precisa
dessa
representatividade, para
ter respeito com a mulher
e assim poder fazer

Aluna J: Não sei.

Aluna R: Não sei,
pois preciso ver
como funciona
esses
movimentos.
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4. Como você acha que deveria ser feito a inclusão da mulher surda no movimento?
Aluna A: Acho que é importante, tem
que haver a informação para mim
como surda e a necessidade do
intérprete não seria necessário se
houvesse empatia entre as mulheres
em pensar nas outras mulheres.

Aluna V: Falta acessibilidade, inclusão, por
exemplo, existem mulheres surdas que precisam
ser incluídas, porque é direito de qualquer um,
principalmente de uma mulher surda, cega ou
qualquer outra deficiência.

Na quarta pergunta as alunas J e R não sabia contextualizar o que precisavam, pois
não entendia qual o conceito de feminismo, após a profª Tatianne Hardoim contextualizar o
significado e a relevância de tal palavra, elas conseguiram compreender melhor e utilizamos
uma destas falas:
R- Para mim são palavras novas, nunca tive contato com este movimento.
J- É preciso ter informações em libras para podemos entender e participar.
Com base nessas informações podemos analisar que o movimento feminista em si, não
chega às mulheres surdas, e que por isso cada entrevistada pensou em uma solução para a
acessibilidade destas mulheres, a empatia para com as mulheres surdas e a informação
chegando em Libras. Duas delas se consideram feministas, mesmo não tendo informações
claras sobre o que é este movimento e duas outras surdas não quiseram argumentar sobre um
termo que não estava familiarizada, só depois de terem a explicação que tiveram a idéia sobre
o movimento.
A palavra é: empatia, ―tentar compreender sentimentos e emoções, procurando
experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo‖ (SOUZA, 2014). Algo
que muito se diz, mas não construído por muitos, a empatia entre mulheres não leva em
consideração a cor, etnia, a deficiência que a mesma tem. Não é de hoje que a surdez é um
fator que muitos tratam o sujeito só pela deficiência. Lembrando que os surdos tem a sua
identidade, e as mulheres surdas não deixam de ser mulher por terem alguma limitação.
Na UFMT, onde essa pesquisa está sendo desenvolvida, não conseguimos ver onde as
mulheres surdas estão agregadas, e a resposta é apenas uma, elas não estão em lugar nenhum,
seria pelo fato que o movimento foi desmembrado por mulheres apenas brancas e negras? E
mesmo que se a Surda for branca ou negra elas não têm voz nos ambientes dessas mulheres
ouvintes que tanto pregam por empatia entre mulheres? A resposta se resume em um ―sim‖.
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A segunda parte da entrevista foi feito de forma aberta, não enumeramos quantidade
de surdos e ouvintes entrevistado, o objetivo foi investigar o conhecimento sobre a
participação dos surdos no movimento feminista. As perguntas foram:
1. Você é homem ou mulher?
2. Você é feminista?
3. Você participa de algum movimento feminista?
4. Nos movimentos feministas, você conhece algum Surdo que participa?
5. Por que você acha que surdo não participa desses eventos? E o quem poderia agregar e
auxiliar no emprego deles nesses locais?
Dentre as 67 respostas, 34 pessoas se declaram feministas, 28 não participam de nenhum
movimento voltado ao feminismo, 21 têm contato com surdos mas esses não participam dos
eventos e apenas 2 conhecem surdo que fazem parte do movimento.
A resposta veio de várias formas, a acessibilidade tomou parte de 30 respostas,
o que seria um auxilio com a ajuda do interprete para divulgar as informações sobre o
movimento feminista, pensando pelo lado que a primeira forma de quaisquer eventos é a
divulgação de informação e conteúdo, essa seria a resposta mais cabível pelo momento,
entretanto pela falta de contato com o público surdo 22 pessoas não apresentaram solução e
nem quiseram argumentar sobre o assunto, já 9 pessoas acreditam em inclusão social, partindo
pelo pré-suposto que a inclusão parte apenas do público ouvinte, vale lembrar que 22 dessas
pessoas não tiverem uma solução e talvez não tenham contato com surdo, lembrando assim a
falta de empatia que tanto o movimento buscas entre o coletivo, 5 pessoas declararam ocorrer
a exclusão algo muito comum com quaisquer minoria, revelamos alguns preconceitos não
citados porém importantes, tanto de gente do movimento quanto fora.
Podemos dizer que o movimento feminista se deu a necessidade de dizer que as
mulheres podem fazer o que um homem faz e ir onde um homem vai. Quando criamos uma
roda de conversa em determinada comunidade e uma mulher grita, ―todas as representantes
vieram?‖, outra mulher dá ênfase ―sim!‖, podemos ver a mulher: branca, negra, amarela, índia
e a parda, algumas vezes deficiente física. Mas e a Surda?

3- CONCLUSÃO:
Diante da dificuldade em que os surdos têm em se incluir e tornar-se parte da
sociedade, é preciso que as pessoas percebam estes sujeitos, os integrem, proporcionando
condições para que possam ser autônomos e exercerem o seu papel como cidadãos. Existem
muitas barreiras que precisam ser rompidas, como a falta de acessibilidade em Libras para que
possa chegar as diferentes informações a este público.
A comunicação entre mulheres ouvintes são mais cômodas comparada as mulheres
surdas, e essa falta de informação aos sujeitos surdos, muitas vezes tem como consequência a
não participação, e a falta de conhecimento de ambientes que propicie lutas sociais, o qual
percebemos que eles não fazem parte, em um ponto de vista inclusivo.
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Resumo:
O trabalho parte de uma inquietude relacionada a participação do homem no processo de empoderar mulheres
sem apoderar-se do protagonismo dessas e a relevância de haver ações direcionadas a conscientizar homens e
meninos de sua posição privilegiada, fruto de um sistema patriarcal e machista, bem como levar a esses
caminhos para contribuir com o movimento. O projeto de extensão ―Rede de proteção à mulher: também eles por
elas (HeForShe)‖ manifesta-se, nesse sentido, por meio de intervenções educacionais com o objetivo de levar às
instituições de ensino discussões e reflexões acerca do tema violência contra mulher, resultando na
desconstrução de preconceitos e na construção comum do direito das mulheres.
Palavras-chave: Empoderamento. HeForShe. Direitos das Mulheres. Homem. Extensão Universitária.

1 Introdução

O presente estudo justifica-se pela necessidade de refletir sobre o empoderamento
feminino e trazer a importante relação do projeto de extensão ―Rede de Proteção à mulher:
também eles por elas (HeForShe)‖ na construção desse empoderamento.
Tendo em vista que o termo empoderamento feminino está recebendo grande
visibilidade nos últimos anos, trazendo consigo questões como: o que é empoderar? E qual a
necessidade de empoderar uma mulher? Buscaremos responder as questões e expor como o
empoderamento feminino se constitui no campo social.
Por esse ângulo, o estudo em tela tem como objetivo analisar de que forma essa
constituição de autoridade sobre si está aliada ao processo de formação de indivíduos que
individual e/ou coletivamente possam perceber e interpretar sua realidade social no sentido de
promover mudanças e contribuir na construção de uma sociedade igualitária.
Destarte, o desenvolvimento da pesquisa tem um olhar fundamentado em diversas
fontes discutindo a respectiva temática e se materializando por meio de pesquisas
bibliográficas em artigos, livros, documentos monográficos, periódicos e textos disponíveis
em sites especializados.
Ato contínuo, espera-se que o estudo contribua de forma significativa nas reflexões em
torno do empoderamento feminino, sua importância para emancipação das mulheres,
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relevância de ter ―eles por elas‖ e a relação disso com o processo de conscientização dos
indivíduos para que haja uma transformação da realidade social e a defesa dos direitos das
mulheres.

2 Movimento HeForShe: Como surgiu essa ideia e como inspirou a criação do Projeto de
Extensão “Rede de Proteção à mulher: também eles por elas (HeForShe)”?

Diante o contexto de pós Segunda Guerra Mundial, com intuito de impedir outro
conflito dessa proporção, foi fundada por países voluntários uma organização internacional, a
Organização das Nações Unidas (ONU), com sede em Manhattan, Nova York a organização é
composta atualmente por 193 estados-membros, seis órgãos principais (a Assembleia Geral, o
Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte
Internacional de Justiça e o Secretariado) e tem como objetivo a cooperação em relação ao
direito internacional, à segurança internacional, ao desenvolvimento econômico, ao progresso
social, aos direitos humanos e à paz mundial.
Criada para fortificar e expandir os esforços em defesa e proteção dos direitos humanos
das mulheres, a ONU Mulheres (ONU) teve início em 2010 visando dar continuidade ao
legado da UNIFEM102. Sua principal área de intervenção consiste em apoiar movimentos de
mulheres negras, indígenas, jovens, trabalhadoras domésticas e rurais. Atuando nos
continentes africano, americano, asiático e europeu, a instituição tem sede em Nova Iorque
(EUA) e escritórios regionais nas respectivas localidades, promovendo a igualdade de gênero,
o empoderamento e os direitos das mulheres globalmente.
Com intuito de envolver homens na eliminação das barreiras culturais e sociais que
impossibilitam as mulheres de atingir seu potencial, a ONU Mulheres criou em 20 de
setembro de 2014, o movimento HeForShe (ElesPorElas). O objetivo principal é tornar os
homens parceiros na implantação de um cenário igualitário sem desigualdade de gênero.
Portanto, a ONU Mulheres ―fornece uma plataforma para que os homens se identifiquem com
as questões da igualdade de gênero e com seus benefícios, que tem o poder de libertar não só
as mulheres, mas também os homens de papéis sociais prescritos e de estereótipos de gênero.‖
(ONU Mulheres, 2015, p. 3).
Ademais, Matias (2008) discorre que:

102

Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (ONU).
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Homens, investigadores ou não, que procuram refletir sobre a sua atividade
(militante, intelectual ou social) numa perspectiva critica do androcentrismo,
próxima do pensamento feminista; homens que, pela sua atividade, revelam a
dominação masculina e participam na sua erradicação de forma efetiva; os homens
pró-feministas são assim homens que apoiam as mulheres na sua luta por igualdade
e liberdade. (apud AZEVEDO; MEDRADO; LYRA, 2018, p.23)

Nessa direção, é de grande importância que homens reconheçam a existência de uma
cultura machista e seus respectivos privilégios dentro de um sistema patriarcal, bem como
iniciem uma conscientização individual e coletiva apoiando a luta das mulheres em busca da
igualdade.
Implementado em 2016, na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, campus
Araguaia, o projeto de extensão ―Rede de Proteção à Mulher: Também eles por elas
(HeForShe)‖, atualmente em sua quarta edição (2019), inspirado no respectivo movimento,
bem como, no levantamento relativo à violência doméstica elaborado pelo Ministério
Público/MT, Defensoria Pública/MT e Poder Judiciário/MT, todos localizados no Município
de Barra do Garças/MT.
O surgimento do projeto, respaldado na Lei n.°11.340/2006 (Lei Maria da Penha), se
deu com o propósito de agir em conjunto com as instituições públicas e privadas do município
buscando sensibilizar toda comunidade com ênfase na relevância da participação masculina
na temática. Dessa forma, iniciou ações de enfretamento da violência doméstica e familiar
contra mulheres na localidade. A proposta consiste além de divulgar as atividades
desenvolvidas e capacitar a equipe de interventores, também desempenhar atividades como
mesas redondas e exposição de banners em eventos científicos dentro da UFMT - CUA, bem
como em eventos externos, como em escolas e espaços abertos a discussão do referente tema
para orientações, desconstrução de preconceitos e a construção comum do direito das
mulheres.

3 O empoderamento como principal meio de emancipação das mulheres

Apesar das diversas definições sobre o que é empoderamento, ainda é muito complexo
conceituá-lo devido a amplitude do seu termo, porém se faz necessário a utilização de
determinadas definições para auxiliar na compreensão do tema.
Segundo Baquero (2012, p. 174) ―O neologismo ‗empoderamento‘ [...] é um
anglicanismo que significa obtenção, alargamento ou reforço de poder‖. Paulo Freire também
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propõe uma concepção de empoderamento no qual se baseia em um processo social (classes)
e não individual, sendo assim pontua que:
Mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse sentimento não é
um sentimento social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar
os outros a se libertarem através da transformação da sociedade, então você só está
exercitando uma atitude individualista no sentido do empowerment ou da liberdade.
(FREIRE e SHOR, 1986, p.135)

Considerando os respectivos conceitos e tomando conhecimento das diferentes
perspectivas existentes, torna-se crucial a adoção de apenas um para auxiliar na condução do
presente estudo, sendo este elaborado por Bacqué e Biewener (2013):
[...] seria conveniente perspectivar essa noção de empoderamento em três tipos ou
modelos: o radical, por corresponder à prática de organizações e movimentos que
assumem o empoderamento como aquisição de poder visando a emancipação e a
transformação social; o social-liberal, característico do pensamento reformista do
Estado social; e o neoliberalismo, hoje dominante nos discursos e nas práticas da
governamentalidade ultraliberal. (apud BARBOSA e MUHL, 2016, p. 796)

Destarte, apoiado nessas três vertentes de empoderamento (radical, socio-liberal e
neoliberalismo), o estudo em questão levará em conta somente o empoderamento radical que
tem por base o desenvolvimento a partir do caminhar simultâneo entre o individual e o
coletivo. Isto é, o sujeito emancipando-se, em decorrência de conscientização coletiva,
alcançaria uma transformação social, termo já mencionado por Paulo Freire e Ira Shor em seu
livro Medo e Ousadia. Partindo da perspectiva apresentada, o empoderamento radical
sustenta-se sobre três prismas: o individual ou interior; interpessoal, organizacional ou
coletivo; e, dimensão política ou social (1986).
O primeiro aspecto trata do empoderamento individual ou interior que tem como
característica principal o indivíduo produzir e/ou potencializar sua consciência crítica através
da aquisição de conhecimento, onde a partir deste, viria a desenvolver uma melhor visão de si
e capacidade para compreensão do meio social em que vive.
A dimensão interpessoal, organizacional ou coletiva, revela-se como o segundo
componente, no qual diz respeito a capacidade de agir em cooperação entre os sujeitos e
aptidão para discutir acerca do meio que os envolve. Isto é, refere-se a maneira pelo qual os
indivíduos se organizarão com objetivos comuns em prol da coletividade.
Por conseguinte, a terceira e última concepção corresponde ao aspecto político ou social
que, dando continuidade a segunda dimensão, versa sobre a atuação do coletivo - quando
surgir descontentamento/insatisfação - em busca de uma transformação social. Dessa forma,
há de se expor que as três perspectivas caminham juntas e encontram-se no mesmo grau de
importância, visto que uma não ocorre sem a outra.
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Portanto, devemos observar que empoderamento se relaciona a ideia de que a
competência de tomar decisões sobre questões que dizer respeito somente à sua própria
classe, com o respaldo que somente quem viveu e vive as opressões cotidianas conseguem
visualizar a melhor maneira de lidar com elas, mas nem por isso deve-se excluir outras classes
e tratar a questão somente no plano individual, pois a conscientização e ajuda da coletividade é
necessária para a resolução do conflito.
A ONU Mulheres e o Pacto Global (ONU) criaram sete princípios de perspectiva
coletiva que ao serem seguidos tornaria possível o empoderamento feminino, são eles:
✓Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto nível;
✓Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando
os direitos humanos e a não-discriminação;
✓Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham
na empresa;
✓Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres;
✓Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das
mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing;
✓Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao
ativismo social;
✓Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de
gênero.
Em vista da necessidade da criação de tais princípios, fica nítida a desigualdade de
gênero, a salientar que a emancipação decorre da luta das minorias pelos seus direitos de
igualdade. Partindo desse pressuposto temos a emancipação da mulher, uma forma de
ferramenta contra as desigualdades de gênero que ao longo da história já deixou comprovada
sua importância e seus resultados, pois a mulher conseguiu uma ascensão social e intelectual
quebrando tabus, conquistando espaços que exigem capacidade intelectual que outrora não
poderiam nem concorrer e ocupando lugares sobre diversas áreas que antes eram consagradas
somente aos homens.
Feita essas ponderações, temos uma linha de potencial ligada ao conceito de
empoderamento radical a definir que as mulheres por meio da conscientização coletiva
conseguem se emancipar e causar uma transformação social. Nesta perspectiva uma conexão
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pode ser estabelecida com a prática formativa adotada em ações extensionistas, como se
apresenta na sequência.

4 O Projeto de Extensão e a construção do empoderamento feminino

Ao construir o empoderamento feminino deve-se compreender a existência da dimensão
que trata do reconhecimento de si em três esferas simultâneas: a esfera das relações intimas,
da igualdade jurídica e da valorização social, conforme coloca Honneth:
[...] são as três formas de reconhecimento do amor, do direito e da estima que criam
primeiramente, tomadas em conjunto, as condições sociais sob as quais os sujeitos
humanos podem chegar a urna atitude positiva para com eles mesmos; pois só
graças a aquisição cumulativa de autoconfiança, auto respeito e autoestima, como
garante sucessivamente a experiência das três formas de reconhecimento, urna
pessoa é capaz de se conceber de modo irrestrito como um ser autónomo e
individuado e de se identificar com seus objetivos e seus desejos. (HONNETH,
2003, p.266)

Partindo dessa teoria, há de se expor que ao compartilhar semelhantes experiências, as
mulheres se reconhecem no mesmo contexto e dali em diante identificam um denominador
comum, resultado do sistema patriarcal e machista, no qual durante séculos vem sendo
transmitido de geração em geração, logo insta salientar que integrar os homens na luta contra
a desigualdade de gênero ainda segue como um desafio, todavia existe a carência de uma
transformação social e, em vista disso, é importante que meninos e homens saibam analisar
sua posição e a partir daí possam vir contribuir com o movimento.
Partindo dessa perspectiva o projeto de extensão ―Rede de Proteção à Mulher:
Também eles por elas (HeForShe) ‖ é uma ferramenta que busca atuar de maneira a agregar
homens nesse processo de reconhecimento, por meio de ações conscientizadoras e reflexivas
acerca do tema violência contra mulher, bem como mostrar formas que possibilitem que
homens e meninos tomem consciência de sua posição privilegiada e de que forma
determinadas ações podem ajudar no empoderamento feminino. Se um homem/menino
reconhece seu espaço de privilégio que ao longo da história lhe foi concedido, em detrimento
de direitos da mulher, isso já contribui para emancipação feminina. Fazer homens/meninos
compreender os privilégios da masculinidade e a toxidade do machismo pode torná-los
aliados das mulheres nos seus processos contínuos/cotidianos de emancipação.
A conscientização parte de uma intervenção educacional com intuito de produzir
reflexos exteriores aos locais de onde se iniciaram as ações. Através disso, é esperado que
haja efeitos no sentido de que homens e meninos exerçam atividades que possibilitem o
auxílio ao empoderamento feminino, propiciando que mulheres se sintam à vontade, livres e
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valorizadas em qualquer ambiente social sem necessitar provar algo por exercer ou não sua
feminilidade.
Como prática educacional de atuação em duas perspectivas (no público alvo e
relacionados, e, também nos extensionistas) e com uma questão de ímpar relevância para
alteração de cultura social, a atividade extensionista desenvolvida no projeto conduz à
implantação ou implementação da busca de reconhecimento negado, nos termos da teoria de
reconhecimento honnethiana, para superação de sentimento de injustiças e experiências de
desrespeito, ou na luta contra a consolidação de cenários como este. Nesta linha, o
empoderamento se faz na soma de forças, com auxílio de aliados que efetivamente precisam
superar os processos de alienação marcados culturalmente pela lógica machista.

5 Conclusão

Ao compreender um pouco da dinâmica de sustentação da formação cultural brasileira
resta possível desenhar e desenvolver ações com potencialidade de modificação de crenças
estruturadas, como as marcações de papéis de gênero. Neste sentido, promover o
empoderamento da mulher ou fornecer subsídio para este empoderamento é algo que desafia a
estrutura, mas, que sem dúvidas contribui para o fortalecimento do direito das mulheres.
Diante o exposto, fica nítida a importância de haver ações que promovam o apoio
masculino no empoderamento feminino, haja vista estes ocuparem posições privilegiadas e,
estando nas respectivas posições, podem contribuir para o movimento. Porém, se faz
necessário destacar que, apesar da importância da participação, o protagonismo do movimento
de empoderamento diz respeito somente às mulheres e como visto no decorrer da história da
luta feminina, esta não deve ser subestimada, e, ações extensionistas podem sim ser relevantes
para fortalecimento do direito das mulheres porque, como prática educativa atua nos
extensionistas, mas, provoca também mudanças no público alvo.
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O PROJETO “REDE DE PROTEÇÃO À MULHER: TAMBÉM ELES
POR ELAS (HEFORSHE)” E AS DINÂMICAS PARA
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO
Valdeir Ribeiro de Jesus (Direito/ICHS/CUA/UFMT) – professorvaldeir@yahoo.com.br
Resumo:
O Projeto de Extensão ―Rede de Proteção à Mulher: Também Eles por Elas (HeForShe)- Parte III‖, integrado por
discente dos Cursos de Direito, Educação Física e Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus
Universitário do Araguaia, tem viabilizado a discussão de temas relacionados aos direitos dos cidadãos e
contribuído para minoração de ofensas aos direitos humanos. Atua em escolas, no enfrentamento da violência
doméstica e familiar contra a mulher na localidade, em atenção à Política Nacional de Proteção à Mulher,
contemplada na ―Lei Maria da Penha‖ e proposta de ação da ONU-Mulheres. Contempla ações de prevenção,
pesquisa e capacitação no tocante à temática de gênero, violência e políticas públicas de implantação e
implementação de direitos humanos. Busca discutir a convivência cotidiana com a violência e até mesmo
conveniência de não falar sobre a violência. Promove uma relação entre ensino, pesquisa e extensão que se
perfaz a partir da imediata intersecção entre o que é veiculado como conteúdo nas disciplinas e demais atividades
de ensino, agora numa conexão com a realidade local. Assim, uma intervenção pode ser proposta e repensada a
partir da reflexão possibilitada pela pesquisa e atualização da discussão na temática, bem como via intervenção
direta na sociedade. Propõe avançar cada vez mais no seu desafio de, nos moldes preconizados pela ONUMulheres, constituir homens e meninos para defesa de direitos das mulheres. A própria atuação do Projeto
subsidia pesquisas para reordenação de ações extensionistas, fortalecendo o tripé ensino-pesquisa-extensão,
oportunizando aprender com a prática e teorizar sobre a aprendizagem.
Palavras-chave: Violência doméstica contra a mulher. Violência de gênero. Formas de violência. Extensão
universitária. Direitos das mulheres.

1 Introdução

Conhecido como HeForShe, o projeto de extensão ―Rede de Proteção à Mulher:
também eles por elas (HeForShe)‖ procura desenvolver atividades aprofundadas sobre a
violência doméstica contra a mulher não só no âmbito familiar, como também nos espaços
sociais como um todo, pois essa temática fere os direitos humanos, haja vista que todos
devem ter uma vida digna não importando o gênero. Partindo dessa premissa, o grupo, neste
ano, teve como desafio trabalhar dinâmicas nas escolas com adolescentes do ensino médio,
com a visão de abordar os diversos tipos de violências contra o sexo feminino. De início, uma
preocupação fundamental que os integrantes do projeto HeForShe tiveram foi buscar
conscientizar que a violência doméstica não se restringe tão somente à física – como a maioria
da população associa na contemporaneidade – , mas sim, sexual, patrimonial, moral e
psicológica, sendo estas três últimas de difíceis identificação para aqueles que não conhecem
a Lei n.º 11.340/2006, alcunhada de ―Lei Maria da Penha‖.
Percebe-se, com isso que a porta de entrada para a agressão física num relacionamento
amoroso começa com gestos de ameaça ou agressões verbais, fazendo mostrarmos para o
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público-alvo as distintas formas de violência, caso estivesse namorando ou não, por meio de
dinâmicas, rodas de conversas e palestras, definindo cada caso sobre tal assunto estudado.
Dentre outros, pode-se apontar como objetivos da atividade de extensão: a)
conscientizar os adultos e adolescentes sobre o que seria caracterizado como violência no
relacionamento; b) trabalhar temáticas a respeito da violência doméstica e de gênero em suas
variadas formas de expressão; c) identificar se algumas atitudes abusivas são naturalizadas e
reproduzidas por eles; e, d) sensibilizar e conscientizar os adolescentes sobre os
comportamentos de um relacionamento abusivo.

2 Metodologia

A metodologia voltou-se na pesquisa de conhecimento e aprofundamento, em
específico, sobre a violência tanto moral quanto patrimonial e sexual, com o uso de suportes
simples que tentassem ser acessíveis a todos os discentes. Assim, a intervenção efetivada
consistiu em palestras e dinâmicas. Assim, foi realizado o contato com as escolas da cidade do
Vale do Araguaia, não se concentrando tão somente em Barra de Garças/MT, mas sim se
dispersando em Pontal do Araguaia/MT e Aragarças/GO, para a elucidação e oferecimento da
atividade de extensão, com o intuito de divulgar e refletir a respeito da violência de gênero,
com o uso de dinâmicas que fizessem os estudantes interagirem. A partir de agendamentos
com as escolas interessadas, participaram adolescentes em idade entre 14 a 17 anos, das
escolas da cidade de Barra do Garças, (IFMT- 3º ano do E.M; Maria de Lourdes – 1°, 2° e 3°
ano do E.M) de Aragarças (CEJA - 1°, 2° e 3° ano do E.M) e Pontal do Araguaia (São
Miguel - 1°, 2° e 3° ano do E.M). Antes de iniciar as intervenções com o público alvo, foram
realizadas pesquisas e grupos de estudos de temas e casos, capacitação para intervenção e
interação com o público alvo, dessa forma, há conhecimento constituído, reconhecimento de
locus e intervenção regrada.

3 Resultados e Discussões

O grupo HeForShe teve como público-alvo, principalmente, a faixa etária adolescente,
por isso, foram realizadas mais dinâmicas do que palestras propriamente ditas, pois a
finalidade era fazer com que os estudantes participassem dessa atividade enriquecedora de
conhecimento com base nos variados tipos de violência, destacando-se a dinâmica ―Namorar
dá o que falar‖. Ela trazia a baila a interação dos adolescentes sobre suas opiniões acerca do
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assunto por se tratar de frases que representavam atitudes vivenciadas por eles. Diante do
exposto, não se pode deixar de esclarecer que cada turma apresentava a sua particularidade na
forma de expor e argumentar sobre a sua ideologia e, em consequência disso, uma
consideração ínfima de estudantes eram em prol da defesa e direito das mulheres, porém,
algumas atitudes mostraram-se pertinentes (em maior ou menor grau) em todas elas,
destacando-se as seguintes:


Sexo enquanto prova de amor durante o namoro: tanto meninas quanto meninos
disseram não concordar/não fariam sexo para provar amor por alguém;



Mensagens no celular do parceiro: não entendem como ―invasão da
privacidade‖, mas como um ―direito‖ de olhar - ―se não tem nada a esconder,
então não se importa que eu olhe‖;



Amigos dos namorados: há uma certa ―seleção‖ das amizades, aqueles que eles
―julgam‖ confiáveis.

Portanto, no decorrer e após as dinâmicas, os extensionistas tentaram expor fatos do dia
a dia a respeito do tema, com a finalidade fundamental de conscientizarem os adolescentes,
fazendo-os refletir sobre os seus comportamentos e quais tipos de consequências poderiam
acarretar para o(a) parceiro(a), além de mostrarem que um relacionamento amoroso precisa
ser encarado não com brigas e sim com respeito de ambos os lados.

4 Considerações

O uso das dinâmicas e a forma como as atividades foram desenvolvidas demonstraram a
grande escassez de discussão do tema em algumas instituições.
As atividades realizadas possibilitaram que os adolescentes expusessem seus
pensamentos nos diferentes momentos de discussões e reflexões.
A participação dos estudantes foi positiva e todos pediram que o grupo retornasse outras
vezes, uma vez que aprenderam que a violência se manifesta de variadas maneiras em um
relacionamento.
A extensão universitária tem se revelado um mecanismo para aproximação das pessoas
do conhecimento produzido e conquistas obtidas pelos diferentes movimentos sociais e de
defesa de direitos, e, no caso específico de direitos das mulheres ainda tem essas intervenções
muito a contribuir e se fortalecer.
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PARA UM PADRE 75 TIROS: O NASCIMENTO DE UM MÁRTIR E A
CONSTRUÇÃO DAS IMAGENS DO PADRE EZEQUIEL RAMIN
Mateus Leonardo Cassimiro Vasconcelos - Universidade Federal de Rondônia (UNIR) mateuslcv@gmail.com

Resumo:
Este artigo se propõe a abordar a construção das imagens e representações do padre Ezequiel Ramin no estado
de Rondônia, mais especificamente no município de Cacoal, onde vivera. Adotando como método de pesquisa o
paradigma indiciário (GINZBURG, 1989), foram analisadas e comparadas três fontes para se estabelecer não
somente como se deram as representações mais populares acerca da imagem do padre assim como o porquê de
tais representações e não outras terem se destacado, além do para que tais representações acabaram servindo e
como foram apropriadas e até mesmo ressignificadas no decorrer do tempo. O artigo procura apresentar o
processo de construção das imagens de mártir do padre Ezequiel Ramin, assim como as intencionalidades e os
campos de disputa pelos quais essas imagens são rodeadas dentro do contexto da história dos movimentos
sociais, tanto no momento da morte do padre, como até os dias atuais e em que medida essas imagens
permanecem vivas nos imaginários locais.
Palavras-chave: Ezequiel Ramin; Mártir; História dos Movimentos Sociais.

1 INTRODUÇÃO
Ao longo da história dos movimentos sociais, observa-se a participação de múltiplos
sujeitos, faces, suores, bandeiras e utopias, isso não é diferente no que tange ao papel de
alguns religiosos que se propuseram a compor e dialogar com realidades diferentes das quais
conheciam em suas territorialidades de origem.
Esse estudo, não é apenas sobre um padre, ainda que ele seja de certo modo
inspirador, mas do modo como sua presença em terras da Amazônia rondoniense foi e ainda é
narrada como campo de disputas no que tange as vertentes que querem ensejar determinada
visibilidade como ―verdade‖ inequívoca.
O feixe argumentativo que ancora o estudo, de fato, delineia-se ou apresenta-se a
partir dos ―frutos‖ ou ―insígnias‖ que a presença de um padre deu vazão a construções
discursivas e que vem no decorrer do tempo inspirando perspectivas e leituras
contemporâneas sobre o passado, ou seja, não é uma história apenas, mas várias.
A educação não está apenas nos livros, nas aulas, nas teorias ou metodologias, ela
amplia-se ao comunicar-se com o ser-estar e expressar dos sujeitos que compõem o universo
do aprender.
Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo, na medida em que
responde à ampla variedade dos seus desafios. Em que não se esgota num tipo
padronizado de resposta. A sua pluralidade não é só em face dos diferentes desafios
que partem do seu contexto, mas em face de um mesmo desafio. No jogo constante
de suas respostas, altera-se no próprio ato de responder. Organiza-se. Escolhe a
melhor resposta. Testa-se. Age. Faz tudo isso com a certeza de quem usa uma
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ferramenta, com a consciência de quem está diante de algo que o desafia (FREIRE,
1967, p. 39-40).

Dito isso, as leituras que se faz de um personagem histórico e as maneiras como se
opera sobre sua existência também confluem para desvendar o mundo local, em suas
contraditoriedades e singularidades. Pessoas são de alguma maneira ―carnes‖ da ―história‖,
―mortos‖ que ensinam sobre a vida. A história é feita por pessoas, qualquer educação que não
leve em conta isso, está fadada a falência. Ao pensar, como um sujeito e seus múltiplos
significados podem promover reflexões sobre aprender e ensinar é que objetivou-se estudar
Ramin.
Nascido em nove de fevereiro de 1953, na cidade de Pádua, na Itália, Ezechiele
Ramin, ou Ezequiel Ramin, como passou a ser chamado no Brasil, foi um padre, ordenado em
28 de setembro de 1980, pertencente à Congregação de Missionários Combonianos, uma das
ordens religiosas da Igreja Católica Apostólica Romana que realiza até nos dias atuais
trabalhos de cunho social e humanitário ao redor do globo. Em 1984, em missão da ordem, o
padre se mudava para o Brasil, sendo mandado para o município de Cacoal, no estado de
Rondônia, por conta do contexto conturbado que se passava na região. (MUNARI, 2006)
Nos anos de 1980, Rondônia passava por um grande fluxo migratório, causado por
incentivos do governo, de forma pública e privada para que se desse o povoamento não
indígena dessas terras, o que viria a resolver (ou pelo menos atenuar), segundo discursos
oficiais, conflitos agrários em outras partes do país e ocupar de forma ―produtiva‖ as tidas
―terras de ninguém‖, como a Amazônia num todo era vista naquela época.
Tendo em vista a estratégia do governo federal, encabeçado pelo General e então
presidente Emílio Garrastazu Médici, foram realizadas diversas ações em prol da colonização
com a promessa de terras e sustento para todos que precisassem, como foi demonstrado no
discurso presidencial proferido em 1970 na cidade de Manaus – Amazonas, e intitulado ―Sob
o Signo da Fé‖, no qual Médici diz
Aquilo que não se pode fazer devido à escassez de capital pode ser feito com um
programa integrado de colonização e de desenvolvimento, com um mínimo de
recursos econômicos, capaz de gerar rapidamente a riqueza, para complementar, sem
inflação, o esforço necessário à solução dos dois problemas: o do homem sem terras
no Nordeste e o da terra sem homens na Amazônia. (BRASIL, 1970, p.149)

Pela figura do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o
governo federal distribuía os lotes para os cidadãos na maior parte do território, sendo que em
algumas localidades essa distribuição se dava de forma privada pela figura de empresas de
colonização.
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Seja pela iniciativa privada, seja pelo INCRA, essa distribuição acabou acarretando
em diversos problemas, como o conflito com as etnias indígenas forçadas a abandonarem seus
costumes nômades e ainda serem restritas a terras sem uma demarcação oficial a ser
respeitada pelos colonizadores; o conflito entre pequenos e grandes produtores, que devido à
falta de fiscalização e aos diversos esquemas de corrupção e desorganização na distribuição
dos lotes, propiciaram para que os produtores mais ricos conseguissem, de forma ―legal‖ e
ilegal, mais e mais terras, sem se importar com quem já as ocupava, sejam índios, sejam os
camponeses.
Tal contexto foi marcado por grupos de camponeses, que cansados de esperar pela
iniciativa do INCRA, ocupavam terras ainda não demarcadas nas fronteiras com Mato Grosso
ou a com a Bolívia, sob o pretexto de serem terras nativas e inexploradas, porém mesmo após
anos cultivando a terra e até mesmo com uma provisória posse da tal, ainda eram ameaçados
por diversas figuras que apareciam se auto proclamando ―donos da terra‖, com documentos
falsos ou adquiridos por meio de propina, sem nunca terem pisado nas mesmas, sendo tal
prática denominada grilagem. (MUNARI, 2006)
Foi em meio a esse contexto que chegava a Cacoal o jovem padre Ezequiel Ramin,
com pouco mais de 30 anos, que já desde sua chegada mostrara uma mobilização em favor da
luta dos Índios e dos camponeses, num geral, a luta pela terra. Devido à experiência
missionária com as vítimas do terremoto de 1980 no sul da Itália e a experiência com a
questão indigenista devido ao contato com os nativo-americanos durante seus estudos em
Chicago, Estados Unidos da América, o Padre Ramin não era o tipo de sacerdote que ficava
preso somente ao aspecto religioso. (MUNARI, 2006)

2 A QUESTÃO DA TERRA
―Terra para quem trabalha na terra‖ (TERRA PARA QUEM..., 1985, p. 2) era como
a mídia local mostrava esses conflitos, mídia essa composta por um grupo de interesses dos
médios produtores e comerciantes na época, ou seja, ainda muito voltada à defesa da luta pela
terra dos camponeses, porém, mesmo apoiando em primeiro plano a luta indígena, ainda
assim tinha como maior patrocinador de suas matérias específicas que falavam sobre a terra,
uma empresa madeireira, a chamada madeireira Catarinense. Apesar dessas contradições, a
mídia local denotava principalmente seu descontentamento, exprimindo sua opinião
amargurada perante as ações do governo e do INCRA, desacreditados no estado, assim como
denunciando a situação de ―[...] milhões de camponeses que não tem um pedaço de chão para
produzir, enquanto isto, 95% das áreas de maior produtividade estão nas mãos de apenas 5%
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de nossa população;‖ (TERRA PARA QUEM..., 1985, p. 2) além de demonstrar uma
esperança quase utópica no governo de Tancredo Neves, que vinha com a promessa de
instaurar a tão debatida Reforma Agrária.
Além da imprensa, a Igreja Católica mostrava sua preocupação com a questão da
terra na forma das mais variadas ações em defesa daqueles tidos como oprimidos e
perseguidos socialmente da época, os sem-terra, os Indígenas e os camponeses, como na
defesa do chamado Estatuto da Terra, que era uma legislação de 1964 que segundo a escrita
da mesma ―regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins
de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola.‖ (BRASIL, 1964, p.1) e na
criação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), além do envio de padres missionários
estudiosos das questões de conflito do mundo todo para ajudar na situação. ―[...] Em 84
chegou o padre Ezequiel Ramin em Cacoal e ele abraçou essa causa [...]‖ (informação verbal)
103

, comenta o ex presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cacoal, amigo próximo

do Padre, sobre a situação do mesmo em relação às questões da terra.
[...] eu conheci ele assim né, ele já tinha contato com as comunidades, com as igrejas
e com os irmãos combonianos. E nele chegar, a primeira coisa que ele procurou... se
unir junto com os jovens, se reunir junto com a juventude de Cacoal e junto com as
associações de base e sindicatos, e vendo a necessidade de perto ele achou que ele
poderia contribuir [...] (informação verbal)104.

Sendo integrante do CIMI, além de padre missionário Comboniano, Ezequiel Ramin
era um militante das questões agrárias muito além dos âmbitos religiosos apenas, segundo
uma de suas inúmeras biografias reconhecidas pela Igreja
Ezequiel não era pessoa de passar os dias no escritório: gostava de ficar com o povo;
visitava as famílias; ficava nas comunidades; facilmente se envolvia nas
problemáticas que encontrava. [...] Era do seu estilo trazer a Palavra de Deus para a
realidade e o dia-a-dia das pessoas. (MUNARI, 2006, p. 18)

Vendo nesse dia a dia a necessidade, o Padre Ramin articulava ações para
conscientização dos direitos dos camponeses e dos Índios, mobilizava os grupos em prol da
demarcação dos territórios e da garantia do direito da posse de formas pacíficas, como com o
fortalecimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para expandir o horizonte de ajuda e
proteção legal e em âmbitos jurídicos aos camponeses, incentivava o convívio pacífico com
os Índios e Sem-Terras, já articulava estratégias de fortalecimento da agricultura familiar,
como com a criação das associações de base e de uma escola agrícola, que posteriormente
ganharia o nome do próprio padre, sendo todas estas ações pensando em seu objetivo
principal, a garantia de paz, sustento e acesso à terra pra todos.
103
104

Entrevista fornecida por Adílio de Souza, em Cacoal, Rondônia, 29 de outubro de 2018.
Id. em 29 de outubro de 2018.
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3 MORTE E DESDOBRAMENTOS
Em um território marcado pela violência referente aos conflitos agrários,
principalmente em uma época em que a agricultura era a base do sustento de quase 90% da
população do país, ainda mais em um contexto de altos fluxos migratórios, a disputa pela terra
havia se tornado uma guerra com lados claros. (MUNARI, 2006)
Ao vir de tão longe com tamanha bagagem intelectual, fomentando as mais diversas
estratégias de apoio e ao decidir tomar partido do lado mais fraco dos conflitos, sendo os
Índios, os camponeses e os Sem- Terras, um homem como o Padre Ezequiel Ramin logo
chamou a atenção de muita gente, desde as camadas mais populares e marginalizadas até
algumas mais emergentes como a dos médios produtores e comerciantes das cidades locais
começaram a tomar o partido do padre. (MUNARI, 2006)
Porém a atenção que seu movimento atraía, mesmo sendo um dos maiores objetivos
pelo seu cunho de denúncia, também atraiu os olhares do outro lado desses conflitos, onde por
se tornar figura pública e liderança mobilizadora, o padre acabou por fazer inimigos os
grandes proprietários de terras, latifundiários que tinham a seu dispor as mais diversas armas
que o poder, o dinheiro e a influência política podiam proporcionar.
Não foi somente a grilagem uma das práticas que mais assolavam os camponeses nos
conflitos pela terra, mas foi também no fenômeno conhecido como jaguncismo que os
grandes latifundiários acharam seus maiores aliados: homens com armas pagos para os mais
diversos serviços, desde segurança e proteção pessoal e das terras, assim como instrumentos
coercitivos e silenciadores de opiniões, como assassinos de aluguel, tendo como integrantes,
muitas vezes a própria força policial local que quando não se faz conivente com suas ações, se
faz parte do exército particular dos mais poderosos.
Foi nesse contexto que surgiu a situação da Fazenda Catuva, localizada no município
de Rondolândia, Mato Grosso, que fazia fronteira com o então território de Rondônia, mais
especificamente os municípios de Ji-Paraná e Cacoal, fazendo fronteira também com o
território dos Índios Suruí.
Nesta localidade surgiu um acampamento de camponeses que desfavorecidos pelos
programas de colonização oficiais como o INCRA, foram atrás de terras ainda não ocupadas
por não indígenas para garantir seu sustento. Mantendo uma boa relação com os Suruí, o
acampamento prosperou no quesito do respeito com os povos nativos e com as florestas e
trabalhar a terra para o cultivo, porém não por muito tempo,
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Nesse mesmo período [...] apareceu uma placa: ―Fazenda Catuva – proibida a
entrada‖. Coisa estranha: 250 famílias trabalhavam naquelas terras há mais de dois
anos, convivendo com os únicos que poderiam ter sido os donos verdadeiros, os
índios da tribo suruí [...] Mas apareceu a placa e, com a placa, também uma cerca e
uma porteira. E, do outro lado, gente armada, intimidando quem ousasse se
aproximar.(MUNARI, 2006, p. 16)

Não demorou muito para que as notícias da tensão na fazenda Catuva chegassem ao
conhecimento da Igreja e do Padre Ezequiel Ramin. Segundo Adílio de Souza, que estava
com o padre no momento de sua morte:
[...] a gente trabalhou no dia 22 e 23 de julho, na linha 7 e na região de Rondolândia,
que já era um pedaço do Mato Grosso, a gente fez duas celebração no estado de
Rondônia, ainda aqui na linha 7 e uma no estado de Mato Grosso e fomos visitar até
Rondolândia, e chegando em Rondolândia no dia 23, uma senhorinha tava
desesperada e dizendo o seguinte, que o marido dela estava na área da fazenda
Catuva e que eles estavam correndo risco de vida, e elas tinham pedido pra eles e
eles não obedeceram e foram pra lá, aí na gente fazer aquela visita, elas pediram pro
Ezequiel, [...] se ele não podia ir lá e aconselhar, aí ele se prontificou a ir no dia 24
[...] aí quando foi no dia 24, era mais ou menos umas 5 horas da manhã por aí, ele
chegou em casa ―Adílio, Adílio vamos‖ , eu falei ―oh Ezequiel, vamos deixar pra ir
dia 26, que hoje é dia 24, amanhã é dia do Lavrador, nós ficamos de organizar, daí
no 26 nós volta tranquilo‖, ele falou ―não, eu marquei com as famílias que eu vou ir
hoje, a gente vai e volta e cuida disso aí, aí tudo bem, então eu vou sozinho, você
não vai‘, aí então eu falei ― se for pra você ir sozinho eu vou‖ [...] no que veio
embora, que nós faz uma curva nós é recebido a tiro, 7 homem atirando sem parar
em nós dois, dentro do Gurgel, aí no que foi pra nós fazer a curva eu gritei
―Ezequiel, é uma embuscada‖, eles estavam em cima do mata burro com a
caminhonete parada e começou a atirar, e eu disse pra eles ―para pessoal, nós não
que nada com vocês não, vamos conversar‖ e o Ezequiel também gritou ―eu sou
padre gente, para com isso, vamos conversar‖ [...] aí ele abriu a porta do carro e
correu primeiro do que eu aqui, nisso que ele correu aqui, eu já corri aqui e corri pra
dentro do mato [...]. (informação verbal)105

Após o ocorrido, Adílio conseguiu, com a ajuda dos camponeses que encontrou
posteriormente, chegar a Cacoal já na manhã do dia 25, onde a cidade, encontrando se no
momento sem delegado, tiveram de pedir ao bispo em Jí-Paraná para que interviesse na busca
do corpo e assim foi, sendo este achado pela polícia e pelos padres por volta de 50 metros do
carro abandonado e com 75 perfurações de balas de calibres diferentes, tendo sua face
desfigurada por um dos disparos. (informação verbal) 106
Quando confirmada, a notícia da morte do Padre Ezequiel Ramin se espalhou pelo
mundo todo, gerando uma grande comoção, principalmente no município de Cacoal, onde
uma multidão já se formava na igreja Matriz para receberem o corpo e prestarem suas últimas
homenagens antes dele ser enviado para a família na Itália.
O dia 25 de Julho, sob a manchete ―Jagunços Assassinam Padre‖ (JAGUNÇOS...,
1985, p. 1) ficou marcado na mídia local como um dos primeiros de muitos depoimentos
105

106

Entrevista fornecida por Adílio de Souza, em Cacoal, Rondônia, 29 de outubro de 2018.
Entrevista fornecida por Adílio de Souza, em Cacoal, Rondônia, 29 de outubro de 2018.
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relacionados ao Padre Ezequiel Ramin que seriam dados nos próximos dias, dentre eles o
pronunciamento de pesar do então Cacique Suruí Anine (SURUIS FARÃO..., 1985, p. 7), e
até mesmo do então Papa, João Paulo II (EZECHIELE É MÁRTIR..., 1985, p. 1), mostrando
que o objetivo de silenciar o movimento ao qual o padre apoiava, com seu assassinato, não foi
atingido, mas serviu justamente ao contrário, para elevar a imagem do Padre Ezequiel Ramin
à condição de ―Mártir da Reforma Agrária no Brasil‖ (EZECHIELE É MÁRTIR..., 1985, p.
1), segundo palavras do Papa João Paulo II.
Quanto aos assassinos do padre, dois dos jagunços que cometeram o crime foram
presos e confessaram, porém ainda assim foram soltos pouco tempo depois e quanto aos
donos da fazenda, um fugiu enquanto o outro foi sequestrado e assassinado supostamente por
posseiros, meses após a morte do padre, mostrando um território onde a força do estado
somente deu impunidade enquanto os cidadãos tomaram para si fazerem ―justiça‖ com as
próprias mãos. (MUNARI, 2006)
A violência na Fazenda Catuva, a guerra pela terra no estado de Rondônia, as
reivindicações por uma reforma agrária dirigida em prol dos trabalhadores, nenhuma dessas
coisas desapareceu ou foi resolvida por completo, porém o legado e a imagem do padre
sobrevivem até hoje, junto com o movimento e a mensagem de resistência que o símbolo do
Mártir deixou para trás.

4 O NASCIMENTO DOS MÁRTIRES
Para conceituação neste artigo, entende-se mártir como um fenômeno de
ressignificação do significado da morte numa continua relação de corpo-alma-grupo, onde um
líder morto em prol de uma luta a qual sofre com o descaso dos órgãos oficiais e com
tentativas de silenciamento contínuas acaba por se tornar uma imagem de resistência e luta, na
qual se exprime um sentimento de dedicação, missão e doação, no sentido de dar-se até as
últimas consequências à um ideal maior do que a vida de um único indivíduo (CICCARONE;
SOUZA, 2014, p. 36).
Para entender a construção da figura de mártir do Padre Ezequiel Ramin foi adotado
como método de pesquisa e investigação o paradigma de um saber indiciário, onde o
historiador seria como um caçador a procura de sua presa, procurando por rastros na lama
(GINZBURG, 1989), o que significa ―[...] percorrer um caminho e pelos rastros chegar a
alguma constatação sobre algum contexto já ocorrido.‖ (GOMES, 2017, p. 34) Adotando- se
como caminho a ser investigado, três tipos diferentes de fontes foram adotadas para
comparação dos indícios encontrados em naturezas e pontos de vistas diferentes.

4730

O ponto de vista dos jornais de circulação local; o ponto de vista da Igreja por uma
biografia autorizada; o ponto de vista de uma pessoa próxima ao padre e imersa no
movimento de luta agrária. Esses três pontos de vista foram escolhidos para se comparar os
pormenores de seus discursos acerca da imagem já concebida de mártir, porém observando
pontos específicos no trato da análise de tais fontes.
Como no caso da fonte impressa do jornal, ―O pesquisador que utiliza esse periódico
como fonte não deve perder de vista que o mesmo nunca deve ser tomado com efeito de
verdade, mas sim como representação de grupos sociais sobre si mesmos e a realidade que os
cercam.‖ (FRANCO; SILVA, 2010, p. 10)
Denotando por esse viés os interesses dos grupos representados por esse jornal que
mesmo não fazendo parte do movimento, também clamavam por uma Reforma Agrária como
forma de ascenderem enquanto comerciantes locais reprimidos pela influência dos grandes
latifundiários, o que os faz apoiar as publicações de cunho de denúncia da igreja e do
movimento dos Sem-Terra, mostrando como a figura do mártir consegue não só relacionar,
mas ultrapassar diferentes categorias sociais (CICCARONE; SOUZA, 2014).
Assim como na Biografia, onde mesmo com a proposta de ser factual, a mesma
também exprime os interesses do grupo que a idealizou, no caso a Igreja, que através de
pequenos detalhes no discurso como em ―Os braços abertos, como se tivesse sido crucificado‖
(MUNARI, 2006, p. 24), acaba por reforçar e naturalizar a ideia do mártir ao aproximar sua
imagem com de outros mártires integrantes do imaginário de crenças do grupo a qual ela
representa, prática comum com vários mártires ao redor do mundo.
Por último, quanto à análise do discurso de Adílio de Souza em sua fala, deve-se
levar em conta ―Diante do desafio de interpretação dos relatos, temos em mente que lidamos
com fontes decorrentes de práticas humanas vivas, produzidas em âmbitos de experiência
marcados por estruturas de sentimentos [...]‖ (WILLIAMS apud LAVERDI, 2012, p. 4),
podendo se identificar durante a entrevista, a profundidade do sentimento de apreço e
admiração que o sujeito tem pelo Padre Ramin, ao narrar principalmente a forma como o
padre era prestativo e benevolente perante qualquer situação, o que mostra que mais do que
um mártir, para Adílio, o padre era um amigo, uma pessoa, denotando um processo comum
com as chamadas figuras históricas, no qual as mesmas são imbuídas de tantas significações
que acabam por serem desumanizadas, não pessoas, mas sim imagens.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Através da análise dos indícios presentes nas fontes e contexto social em que se deu a
vida do padre Ezequiel Ramin, pode se observar que a figura do mártir no Brasil, em especial
no estado de Rondônia é uma imagem que serve para continuar o movimento da história, ao
denotar o contexto dos conflitos agrários que se dão até hoje e as formas de violência que são
empregadas não só em ataques físicos, mas também ideológicos ao tentar silenciar, apagar e
denegrir a memória dos grupos que lutam pela sobrevivência, no campo e na cidade, faz-se
necessário algo para manter a chama da luta e da resistência acesas.
[...] Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o
professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se
como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, transformador, criador,
realizador de sonhos, capaz de ter raiva por que capaz de amar (FREIRE, 1996, p.
41).

O educador tem como papel não só perceber e analisar tais tipos de movimentos no
contexto em que vive, mas se fazer ferramenta que propicie ao educando o ato de assumir-se e
construir e interpretar seu mundo a partir dos mesmos.
Ressignificando as perdas para trazer visibilidade e mais apoio a um movimento, os
grupos sociais que permeiam essa questão, mesmo que com variados interesses, ainda
utilizam-se do legado e das imagens de pessoas como o Padre Ramin para fins de denúncia e
ação, mostrando que por mais que tentem apagar um movimento, sempre haverá uma
resistência utilizando-se do que puder para manter seu espaço de memória e de ocupação no
mundo, mostrando nessa lógica que um indivíduo sozinho não se faz mártir, ele é feito.
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PENITENCIÁRIA FEMININA BRASILEIRA: O SEXISMO COMO
ORDEM E A EXCLUSÃO ABISSAL COMO REGRA
Carvalho, Claudia Cristina F. (FAED/UFGD) – claudiacarvalho@ufgd.ed.br

Resumo:
Pretende-se apresentar algumas percepções relativas a pesquisa realizada no âmbito de uma penitência feminina
brasileira, cujos objetivos centraram-se em, de um lado, problematizar as formulações do saber-poder
institucional nos processos ordinários esculpidos nas interações entre as mulheres trabalhadoras e as mulheres
em reclusão. De outro, analisar naquele espaço–tempo prisional, convertido em desumanização do/a Outro/a,
como as mulheres em condição de reclusão constroem saberes de resistências-resilências explícitos ou não,
nascidos da luta, do sofrimento. Centrado nos aportes teóricos das linhas abissais, proposta de Boaventura de
Sousa (2007), nas epistemologias feministas e pós-coloniais, a hipótese central era de que, a prisão em seu papel
sociocultural e político expressa as desigualdades injustas produzidas pelas opressões do sistema heteropatriarcal, capitalista e colonial. O trabalho empírico teve como cerne a pesquisa qualitativa de abordagem
etnográfica, e em seu bojo, triangulou-se procedimentos de observação, entrevistas e iconografias (imagens)
produzidas a partir da estratégia proposta e aceita de um curso de fotografia ministrado às mulheres que
desejassem participar. A imersão no terreno da pesquisa perdurou no total de onze meses. Nesse estudo, a
compreensão interpretativa da escala do fenômeno em estudo, dará especial atenção os modos como a
cartografia formal e a não-formal esculpem os espaço-tempos prisional; como os processos de reclusão na
instituição prisional refletiram os espelhos das exclusões radicais caracterizadas pela dicotomia entre igualdade
formal e desigualdade real; discutiu-se o saber-poder institucional como processos ordinários de apropriação e
violência.
Palavras-chave: Encarceramento feminino. Epistemologias do Sul. Epistemologias feministas pós-coloniais.
Emancipação social das mulheres do Sul-global.

1 Introdução
A presente investigação, crítica das teorias feministas pós-coloniais, parte da
perspectiva que a fabricação da Outra feminina como o outro do outro masculino, alimenta-se
de um pensamento abissal, que tanto obliterou ou oblitera quanto sistematicamente produziu
ausências, instaurou a violência subalterna de um gênero masculino sobre o gênero feminino,
construindo linhas radicais de exclusão social. Esse sistema de opressão, que é nominado
hétero-patriarcal, não nasceu com a modernidade ocidental, mas sem dúvida aliançou-se a
outras duas lógicas de opressão que são o colonialismo e o capitalismo, para reificar de um
lado, os homens como o centro e medida para todas as coisas; de outro, as mulheres como a
periferia de quem se imagina centro (o homem).
A presente comunicação é parte de um estudo realizado no âmbito de uma
penitenciária feminina brasileira, que de um lado, objetivou-se problematizar as formulações
do saber-poder institucional nos processos ordinários esculpidos nas interações entre as
mulheres trabalhadoras e as mulheres em reclusão. De outro, analisou-se naquele espaço–
tempo prisional, convertido em desumanização do/a Outro/a, como as mulheres em condição
de reclusão constroem saberes de resistências-resilências explícitos ou não, nascidos da luta,
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do sofrimento. Não só, esses objetivos conduziram o olhar do estudo, mas também
subsidiaram

analisar

as

dimensões

compreensivas

interpretativas

das

interações

intersubjetivas construídas por mulheres subalternizadas no interior de uma penitenciária
feminina brasileira, tanto aquelas em condição de reclusão [encarceradas] quanto as
trabalhadoras [carcereiras] daquele sistema prisional.
O trabalho empírico teve como cerne a pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica,
e em seu bojo, triangulou-se procedimentos de observação, entrevistas e iconografias
(imagens) produzidas a partir da estratégia proposta e aceita de um curso de fotografia
ministrado às mulheres que desejassem participar. A imersão no terreno da pesquisa perdurou
no total de onze meses.
A feitoria do estudo inscreveu-se numa temporalidade em recursividade que lhe
subjaz. A inquietação para produzi-la começou a ser burilada há alguns anos, ao tempo do
envolvimento da pesquisadora como ativista e trabalhadora do Centro de Referência em
Direitos Humanos de Enfrentamento ao Racismo e a Homofobia do Estado de Mato Grosso.
Durante o período de atuação nesse espaço, pode-se dialogar com as experiências de outros/as
grupos ou pessoas em condição de vulnerabilidade, cujas biografias e idiossincrasias
traduziram-se numa dinâmica intersubjetiva em comunhão, com todos os limites implicados
na reciprocidade entre o corpo-social e o corpo-sujeito.
A pesquisadora descobriu-se a si mesma num texto social em coautoria, nascido da
observação e da partilha dos sofrimentos e das lutas daqueles que sofrem as injustiças sociais
e cognitivas no interior de uma sociedade excludente. Ante essas vivências, e inspirada por
Freire (1970) apreendeu de palavra em palavra a compor sua própria palavra, as mesmas que
se pronunciam nesse texto. Palavras nascidas no mundo e como os/as outros/as que nele se
inscrevem, numa interação prenha de sentidos plurivocais e polissêmicos. Como disse Santos
(1986, p. 13), pode-se ver de perto como a igualdade de todas/os perante a lei é a diferença da
lei perante cada cidadã/o.
A contribuição epistêmica, ontológica e política do estudo foi de visibilizar os modos
as injustiças sociais e cognitivas a que estão expostas as mulheres subalternizadas do Sulglobal, ao tempo de contribuir para o debate dos feminismos pós-colonial, mobilizando novas
questões para velhos problemas sócio-políticos e culturais.
O estudo apontou, numa compreensão interpretativa da escala do fenômeno em
estudo, traduzidas em cinco núcleos centrais: 1) os modos como a cartografia formal e a nãoformal esculpem os espaço-tempos prisional; 2) como os processos de reclusão na instituição
prisional refletiram os espelhos das exclusões radicais caracterizadas pela dicotomia entre
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igualdade formal e desigualdade real; 3) discutiu-se o saber-poder institucional como
processos ordinários de apropriação e violência; 4) abordou-se, a partir das experiências
pessoais das mulheres em reclusão, os modos como a violência de gênero reverberam nos
processos de encarceramento feminino; 5) visibilizou-se as formas de resistências e
resiliências, e os saberes construídos pelas mulheres subalternizadas da penitenciária nascidos
da luta e do sofrimento.
Nessa comunicação, abordar-se-a de modo especial, como os processos de reclusão na
instituição prisional refletiram os espelhos das exclusões radicais caracterizadas pela
dicotomia entre igualdade formal e desigualdade real, considerando que a hipótese central do
estudo, era a de que a prisão cumpre um papel sociopolítico de continuidade e reiteração das
exclusões radicais geradas pelos sistemas de opressão capitalista, colonial e patriarcal. Nesse
contexto de desigualdades sociais, recorreu-se às Epistemologias do Sul, proposta de
Boaventura de Sousa Santos, e aos estudos feministas e pós-coloniais para explorar as ruínas
daquilo que tem sido produzido como sociologia das ausências e emergências. Sistemas que
geram e gerenciam linhas abissais, que pela divisão, obliteram as sociabilidades por eles
gerados.

2. Sexismo os fios abissais da modernidade

Boaventura de Sousa Santos (2007), afirma que a modernidade ocidental configura-se
por linhas abissais107, que tanto dividem quanto obliteram a realidade social em dois mundos:
o mundo da visibilidade e o mundo das invisibilidades. Também, Frantz Fanon (1975), deixou
entrever que a modernidade ocidental, em co-presença com a expansão colonial, constituiu a
diferenciação subalterna, separando o mundo em zonas ―civilizadas‖ das zonas ―coloniais‖.
As linhas abissais constituem os modos como o humano passou a ser considerando
107

Usa-se o termo linha abissal, com o mesmo sentido do abordado por Boaventura de Sousa Santos (2006,
2017, 2010, 2011), de que há uma linha divisória entre o visível e o invisível que e tanto separa quanto oblitera a
realidade social em dos mundos, aqueles/as aquelas abraçados pelas modernidade como humanos e os/as
excluídos desse processo e da própria condição de humanidade. O pensamento abissal da ciência moderna e o
pensamento pós-abissal tem sido problematizações recorrentes e revisitadas nas obras de Boaventura de Sousa
Santos. Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das
emergências. In: BARREIRA, César (Org.). Sociologia e Conhecimento além das Fronteiras. Porto Alegre:
Tomo Editorial, 2006.; SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do Pensamento Abissal: das linhas globais a
uma ecologia de saberes. In: STARLING, Heloisa; ALMEIDA, Sandra (Org.). Sentimentos do Mundo. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.; SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Orgs.).
Epistemologias do Sul. Coimbra: [s.n.], 2006.; SANTOS, Boaventura de Sousa. Una Epistemologia del Sur.
La reinvención del Conocimiento y la Emancipación Social. Buenos Aires: Siglo XXI Editores; CLACSO,
2009.; SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo. Para uma nova cultura política. São Paulo:
Cortez, 2006.
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diferentemente, porque, há de um lado o SER e de outro o Não-SER. Essa distintividade,
entre os de lá e os de cá é o resultado de uma dada ―governamentalidade108‖ decorrente de
uma lógica impregnada nas mentalidades e práticas dos atores ou agentes e instituições de
Estado, da sociedade, do conhecimento e do direito.
Trata-se de um universo regido por dicotomias, que tanto obliteram quanto excluem,
um mundo repleto de luzes e sombras. Informa-nos as linhas abissais que a modernidade
sempre se serviu delas para constituir uma estrutura de poder e dominação, conjugada à ideia
de que há o ocidente eurocêntrico que oprimiu/oprime, espoliou/espolia o resto do mundo,
cujos povos foram contactados e subjugados pelas ―metrópoles‖ do Velho Continente. Essa
lógica é regulada por duas ordens de contrato social: a regulação/emancipação social a vigorar
de um lado da linha, considerada zona do ser e do outro lado da linha, considerada zona do
não-ser, a marcação de zonas coloniais, onde há a dicotomia apropriação / violência.
Há portanto, as ―sociabilidades metropolitanas‖ reconhecidos como SER e as
―sociabilidades coloniais‖ que ainda, lutam pela condição de serem reconhecidas como tal
(SANTOS, 2007). Essa distintividade abissal desafia os ouvidos surdos e a cegueira aos
regimes de sofrimento, de reiterações de exclusões radicais, de invisibilidades, inexistências e
ausências não-dialéticas geridas e gerenciadas por um sistema-mundo regido pelo
neocolonialismo, pelo domínio da globalização econômica neoliberal e, não menos perverso,
pelo hétero-patriarcado.
Além disso, se o capitalismo-colonial, caracteriza-se na incapacidade de gerar um
linha pós-abissal - que é aquela em que as sociabilidades de ambos os lados da linha são
reconhecidas em igualdade de representativa e acesso aos bens materiais e simbólicos - faz do
uso arbitrário da apropriação e da violência como o instrumento por excelência na mediação
de conflitos. O hetero-patriarcado é sem dúvida, a primeira lógica abissal produzida na
alvorada do amanhecer da modernidade.
Como bem alertaram Federici (2010) dentre algumas, a interconexão da redefinição
das tarefas produtivas e reprodutivas no interior das relações entre homens e mulheres
maximizou a violência e a intervenção estatal sobre as construções dos papéis sociais na
sociedade capitalista, ao mesmo tempo que os corpos das mulheres passaram a ser o terreno
de exploração e acumulação primitiva e da apropriação ( propriedade) dos homens e do
Estado.

108

Compreende-se a governamentalidade nos termos utilizados de Michel Foucault (2008) para referir a arte de
governar num sentido amplo e, em que o Estado incluiu um espectro de técnicas de controle dirigidas aos
sujeitos através da biopolítica e do biopoder.
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E, foram essas mesmas forças que, ao operarem no interior da divisão sexual do
trabalho, destruíram o controle que as mulheres -ocidentais e, mais tarde nas áreas de
dominação colonial, exerciam até o começo da Era Moderna, construíram a noção de
―feminilidade‖ , ocultada numa função-trabalho e força produtiva como um destino biológico,
sem historicidade e, fora da história das lutas de classe. Vale lembrar que em todas as épocas
e lugares, o trabalho feminino tem contribuído para a subsistência de sua família e para criar a
riqueza social, sendo a família a unidade econômica por excelência.109
Igualmente, as problematizações suscitadas e gestadas pelos femininos110 ao
caminharem par a par com a perspectiva pós-colonial, aprofunda a compreensão da
perversidade que há, complexa aliança, tanto política quanto epistemológica acerca das
múltiplas camadas de opressão a que foram e ainda estão, sujeitas as mulheres do Suis nãoimperial ( Ásia, América Latina, Africa) o que faz pôr em causa,

as estruturas de poder

desigual.
Com bem assinalou, Julieta Paredes:
Colonizar/patriarcalizar é uma prática que naturaliza a opressão, exploração e a
discriminação das mulheres, invisibilizando as relações de poder dos povos
originários, inclusive a existência da ordem pré-colonial- articulado em sua práxis
cinco campos de ação política: a do corpo sexualizado, encrustado nas relações de
poder; em sua biografia e na história do seu povo; o espaço que compreende o
envolvimento vertical, acima, aqui e abaixo, e horizontal-terra/território; o tempo o
movimento e a memória. ( PAREDES, 2010, p. 72).

E, na condição de sistema social, político, institucional, cultural que é, o patriarcado
tece os fios das exclusões radicais, das discriminações que naturaliza a brutalização e a
violência como ordem social aceitável da inferiorização da mulher. Uma lógica engendrada na
sociedade, no direito, no estado, no conhecimento científico e na cultura. Na modernidade
ocidental, a mulher passou a ser o Outro ser objeto da ação dominadora daquele que a
considera e a define como ameaça, desconhecidas e diferentes, e é quem sente triplamente os
efeitos do colonialismo, capitalismo e o patriarcado.
O sexismo que sustenta a linha de exclusão que emana do patriarcado é incapaz de
respeitas a co-presença em igualdade entre homens e mulheres e/ou as identidades que se
109

Saffioti (2013) cita o caso da Inglaterra do século XVII, quando existiam mulheres casadas entre os agiotas,
proprietárias de papelarias e navios, vendedoras de livros, donas de lojas e fornecedoras de roupas para o
exército e a marinha, as quais participavam do comércio varejista e atacadista. Muitas chegaram a ter o
monopólio da função têxtil inglesa.
110
As epistemologias feministas, do ponto de vista da intensificação da produção epistêmica e metodológica,
tem inicialmente três correntes principais: o feminismo liberal ou reformistas, o feminino radical e o feminismo
socialista, os quais, na década de 1980, pelas reivindicações de igualdade entre homens e mulheres nas lutas
feministas, destacam as políticas de identidade e a questão da diferença, tanto entre homens e mulheres, como
entre mulheres atravessadas pelas categorias sociais não homogênea das divisões de classe, etnia, cultura e
religião, situadas geograficamente e politicamente, dentre outros.
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identificam como mulheres, além disso, não se institucionaliza sem conceder ao sexo
discriminado [Mulheres] um certo número de pseudos privilégios tendentes a camuflar as
injustiças. Nessa lógica, as mulheres subalternizadas têm suas vozes emudecidas, sua
ontologia e epistemologia desperdiçada e invisibilizadas, sobretudo, no interior de sistemas,
como é o caso das prisões/penitenciárias brasileiras, quem em sua cultura institucional tem se
configurado como ―moinhos de moer gentes‖, instrumento útil à criminalização da pobreza
racializada e genderizada.

3. A prisão no feminino: Espelhos das exclusões radicais
Ao definir o conceito de ―instituições totais‖, Goffman (1968) configurou as prisões
na modernidade, como lugar sociopolítico destinadas a longa permanência e/ou confinamento
de grupos e pessoas, separadas das chamadas sociedades ―complexas‖ ou ―urbanas‖. Uma das
dimensões que caracteriza as penitenciárias, de modo geral, é o rito de ruptura do mundo
social ao mundo do confinamento individual, no qual seus partícipes ou coparticipantes têm
em princípio uma identidade social comum, estando submetidas/os ou tuteladas/os a uma
gestão e a uma autoridade.
E, no caso significativo aumento do encarceramento feminino em numa transescala
local e mundial, reforça a privatização dos corpos das mulheres pelo Estado. As vivencias do
estudo, revelam que não se pode falar apenas de estado de exceção, ou de uma biopolítica,
mas, deve-se compreender a existência de uma necropolítica111, assentada numa linha
abissal, regulada por duas normatividades: uma para valer do lado de lá da linha, para
aqueles que residem acima da linha, os/as visíveis na sua condição humana. E outra para valer
do outro lado da linha, os/as do mundo de cá, onde os sujeitos desaparecem ou se tornam
invisíveis como existência humana.
As fronteiras112 físicas e simbólicas produzidas pelas linhas abissais reifica a ideia de
uma humanidade sacrificial canibalizada como objeto de sobrevivência da outra parte da
111

Para Mbembe (2011), por muitas vezes o Estado Nazista tem sido o exemplo mais amplo de como Estado,
que deveria ser gestado para proteger e cultivar a vida, coexiste com o direito soberano de matar. Além disso,
extrapola o biopoder para a elaboração do inimigo político, organiza-se um estado de guerra, põe-se contra os
adversários e expande seus próprios cidadãs/os a um estado de guerra. Há nisso, muito de uma violência
colonial, uma arqueologia da formação do poder que combina as características do Estado Racista, Estado
mortífero e o Estado Suicida.
112
O conceito de fronteira, é compreendido como a estética da hibridez que tende a ocultar os conflitos sociais
reais em que os grupos imigrantes ou diaspóricos são envolvidos dentre e fora do Ocidente, além da hibridização
nos regimes identitários, perfomatividade, diferenças culturais, multiculturalismo, racismo e discriminação,
descolonização e violências são os vários conceitos no interior dos estudos pós-coloniais que utilizam do
conceito de fronteira, abordado por Homi Bhabha (1990), Stuart Hall, Mikhail Bakthine (1979), Frantz Fanon
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humanidade. Esse processo fratura o princípio da igualdade da sociedade civil como prática
real para todos e, como muitos pensam, não apenas um direito formal para alguns. Quando se
trata das vidas na prisão, referenciamos Judith Butler (2004, p.02) para afirmar que o ―
humano é entendido diferentemente dependendo da sua raça, a legitimidade da sua raça, do
seu sexo, a verificabilidade de preceptiva desse sexo, da sua etnicidade, a compreensão
categorial dessa etnicidade‖.
Nesse universo, sujeitos são facilmente transformados em objetos. Sua função tem,
como via de regra, a mesma lógica apontada por Hinkelammert (1983), como ―o fetichismo
das instituições‖, que é o espírito simbólico desenhado num invisível, que distribui vida ou
morte segundo suas próprias leis, sendo que as pessoas, para sobreviverem a elas, as
incorporam sem poderem protestar. Mas, não se pode esquecer que é um mundo vivido regido
pela ação humana, e toda ação humana é intersubjetiva, ocupa as coisas, as ações, a técnica e
o tempo, é prenha de sentidos de como os sujeitos que dela participam se incluem, carregando
em si a pluridimensionalidade de conflitos, tensões e disputas.
A penitenciária na condição de instituição total, marca a mortificação social esculpida
na nudez da despossessão de si. Em linhas gerais, pode ser descrita como um espaço de
territorialidade conflitiva, acentuada pelas interações entre as subordinadas e as
subordinantes, um lugar de deterioração do ser como existência, já que a vida de quem a
habita na condição de reclusão é algo que lhes acontecem. Todas as atividades rotineiras
consideradas essenciais, como dormir, tomar banho, realizar as refeições diárias, etc, são
planejadas e condicionadas por outrem como regras de sujeição, isto é, há uma infantilização
do ser como forma de semiescravidão.
Mas é também uma instituição de hibridização de poder. O conjunto das pessoas que
nela se exercem, disputam a cada instante o poder, e, em função da força de cada um, a
virtualidade da lógica desigual do poder se manifesta. O poder, que caracteriza esse espaçotempo, distingue-se por se tratar de duas ordens: uma que é o aparato normativo-disciplinador
do Estado, expresso na tríade dos sistemas de justiça-polícia-prisão, vivificados nos meios de
sujeição às regras e procedimentos que os permeiam, e fazem circular os efeitos do poder de
modo ininterrupto, adaptável e individual, com seu ―regime de verdades‖.

(1961), Valetin Mudimbe (1988), Achile Mbembe (2000), Judith Butler (1990), Boaventura de Sousa Santos
(2006), dentre alguns. A noção de hibridização e fronteira revela, dentre vários aspectos, a não-romantização do
conceito do prefixo ―pós‖ em ―pós-colonialismo‖, ou ainda, ―pós-modernidade‖ como uma cronologia do tempo
linear, nem como consequência de uma polarização de uma ―história dissonantes‖ dos subalternizados pela gesta
colonial.
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Mas há também uma outra ordem que circula na penitenciária, e é produzida por ela e
não pelo Estado, segundo regras, princípios e mecanismos autônomos, que é o poder das
microrrelações intersubjetivas, que não é apenas uma força coercitiva da negação, mas uma
rede estruturada na qual permeia práticas, retóricas, linguagens, saberes e de micropoderes.
As vivências empíricas no terreno da investigação fizeram perceber que o poder nunca é
exercido numa forma pura e exclusiva, mas sim, numa formação de constelações de diferentes
formas de poder. Reconfigura-se o acentrismos do poder estatal, ao tempo que se recriam
microrrelações sociais repletas de hibridismo do exercício de poder, uma ambiência
simbiótica ente as microrrelações e o aparato dos aparelhos estatais.113
Nessa conjunção de poderes, verificou-se que o poder disciplinar não é um poder de
soma zero, nem um exercício do assimétrico do topo para a base, nem do centro para a
periferia, nem assenta na horizontalidade entre governante e governado. Há uma
territorialidade como um campo de disputas, um contínuo relacional entre o espaço formal
(físico) e não-formal (simbólico) que esculpe os lugares e os não-lugares, o visível e o
invisível, esboçando uma antologia quiasmática como transcendência num conjunto de interrelações de poderes da ordem estatal e não-estatal. No modo como cada segmento apropria-se
desse espaço, emergem ao menos dois discursos e práticas, as das encarceradas
subalternizadas que recriam uma fala de baixo, silenciosa, mas não silenciadas, e o discurso
da violência estrutural na forma de coerção, ameaça e repressão imposta pelo Estado por meio
das suas agentes carcereiras. Essas duas perspectivas, como convergências e divergências,
recriam, constroem seus códigos, suas normas, suas representações de espacialidade e
significação, por meio de uma linguagem própria.

4. Mulheres que caminham sobre a linha abissal

A violência sistêmica no interior da penitenciária demonstra a continuidade de uma
linha de exclusão, na qual as Epistemologias do Sul, permitiu perceber os modos como se
113

Mesma atenta a essas críticas à ―microfísica de poder‖ foucaultiano, é inegável o seu contributo à
compreensão do poder nas sociedades contemporâneas, principalmente alinhada à teoria feminista que possibilita
um pensamento pós-abissal de uma penitenciária para as mulheres e não de mulheres. Mas, o autor exagera na
compreensão da incompatibilidade mútua entre as duas formas de poder, ignorando as complexas cumplicidades,
articulações e interpenetração entre ambas as formas do exercício do poder. Além disso, se o poder está de todo
o lado, não está em lado algum, é difuso, sem existência de estruturação nem hierarquização. Significa que
conceder poder às pessoas é sempre uma forma de intensificar a sua participação nos mecanismos de
subjetividade-sujeição que as subjugam, e portanto, na perspectiva da microfísica do poder, não há
enquadramento estratégico para a emancipação social, e toda luta emancipatória nada mais é do que uma
afirmação de vontade de regulação. ( SANTOS, 2010).
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entrecruzam o corpo-institucional e o corpo-sujeito num cativeiro de conflitos. No caso, as
mulheres [carceiras e encarcerada] são afetadas de forma distinta pelo fascismo prisional, num
processo aspiral da obediência sem restrição, da hierarquia inquestionável, da disciplina
competitiva, da lógica belicista conflitiva. Além disso, percebeu-se que por vezes, que as
subjetividades postas em lados opostos da linha, singularmente as desloca dos seus lugares,
outras vezes caminham sobre a linha.
As evidências empíricas demonstram como essas ligações traçam os fios que reforçam
a opressão patriarcal, privilegiando o homem como a sacralização de todas as relações
societais contidas na construção de gênero, reproduzidas no microcosmo da instituição
prisional feminina. Às vezes, entre as mulheres carcereiras emerge uma personagem que
assume a forma de fascismo da prisão, subscrita no interior do exercício jurídico e disciplinar,
que por vezes, como avatar da necropolítica, incorpora dois esquemas de subordinação: a
legalização-opressiva e a subjugação-repressiva. A legalização-opressiva advém do abuso do
poder soberano, o mesmo que suspende os direitos subjetivos resguardados com a separação
de um domínio civil e a sociedade. Já no âmbito do esquema subjugação-repressiva, sua
prática é revestida no falso discurso da necessária disciplina para a superação do mito da
eficácia da violência, ou seja, na ideia de que a violência e a guerra são os únicos caminhos
para resolver conflitos.
Subjaz tanto a legalização-opressiva quanto a subjugação-repressiva, as fronteiras que
reconduz ao exercício do poder despótico num contínuo estado permanente de guerra; da
violência como reguladora que transita entre o legal e o ilegal materializado nos corpos
dominados e subjugados do outro/da outra subalterno/a. Noutras palavras, a mecânica desses
dois esquemas configurativos das linhas abissais no interior da prisão só é possível quando se
imagina o Estado como centro (SANTOS, 2002). Portanto, esses dois esquemas são
determinados pelo poder invisível e as relações de dominação que eles ocultam.
Este processo de controle pela via da violência depende das políticas organizacionais
definidas e instituídas pelo Estado, em grande medida, alimenta-se da herança colonial como
mecanismo de dominação política. De um lado, as regras de reconhecimento social recaem na
diferenciação ideológica da classificação social combinada com as exclusões radicais e a
distribuição do poder desigual. De outro, o colonialismo interno incrustado e introjetado na
instituição e nas mentes das carcereiras, assenta numa suposta superioridade exercida de
alguns sobre os outros. Portanto, as ontologias e territórios das encarceradas são passíveis de
violações, extermínios, destruição e despossessão pelo uso da militarização e do poder bélico.
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O estudo demonstrou, aquilo que parece ser consensual de que, as mulheres
carcereiras se alimentam da alienação produzida pelo hétero-patriarcado sempre que pensam a
distribuição do poder, mas que poder é esse? Um poder alimentado da canabalização das suas
vítimas, que as coloca na posição de um espelho a refletir em outras suas próprias opressão?
Descolonizar e despatriarcalizar seus corpos e suas mentes é um dos desafios postos à essas
mulheres, no interior de sistema prisional pensando por homens e para homens, que ora as
invisibilizam ora as descriminam pela via da ontologia subalterna.
Tal como alertou Freire (1970), não parece ser possível ao oprimido incorporar a si o
opressor subjetivamente, sem que ele, o opressor, o transforme no avatar do parasita que
abriga. Um opressor necessita das suas vítimas para perpetuar a opressão, o que faz perceber
que ter poder não é reproduzir o julgo da sua própria opressão. Mas se engana quem constrói
a crença de que a violência não é um fenômeno relacional a afetar, de modos diferentes ou
similares, mulheres de ambos os lados da linha abissal; nesse caso, ― a/o outra/o não é um ser
totalmente estranho de mim, não é objeto; a/o outro/o é parte fundamental de mim, porque me
percebo e me reconheço com ela/ele. E, por isso, posso afirmar que ela/ele não pode ser
violentada/o sem que isso me atinja e me agrida‖ (CUNHA, 2006, p. 113).

8 Considerações finais

Pela via da tradução hermenêutica diatópica, foi possível perceber a cartografia-abissal
que esculpe os sentidos simbólicos configurativos da espacialidade geográfica, que é também
geopolítica da prisão. Por isso, um dos desafios envolvidos na construção do mapa
arquitetônico da penitenciária, em termos de mecanismos da escala aplicada à ação social, foi
reconhecer as diferentes noções de domínio que separam a territorialidade formal da prisão
(os pavilhões administrativos), onde, por um lado, percebe-se fortemente a territorialidade
dos/as agentes do Estado, e por outro, o pavilhão destinado às reclusas, que por mais radicais
que sejam os contrastes, no investimento do poder coercitivo sobre esses espaços, haverá
sempre demarcações de uma territorialidade contrastiva com o poder coercitivo recriado pelas
subalternas e reconhecido pelo sistema.
Os padrões normativos burocráticos estatais e as práticas prisionais institucionais
simbolizam, na concretude da vida, o direito, a justiça que tem a face de Janus. De um lado,
olha para uma memória colonial disfuncional, alienadora e emudecida, repleta de um sistema
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de múltiplas opressões, que torna inacessível o incremento dos direitos humanos114 e sua
atribuição para a concessão do acesso de justiça. A igualdade formal transforma-se na
desigualdade real da discriminação de classe social, gênero, raça e sexualidades. Do outro
lado, vê-se a face do Estado que por deter o monopólio de justiça societal, advoga a favor
daquelas/es com quem tem uma relação íntima, ou seja, sua principal atribuição é satisfazer as
necessidade e interesses desses grupos e pessoas. É a face da violência estrutural assentada em
distopias totalitaristas, autoridades de exercício disciplinador violento para aquelas
sociabilidades societal que não dispõem da mesma intimidade como o Estado.
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Resumo:
Este artigo adveio de uma pesquisa que objetivou compreender e analisar a permanência e não permanência dos
educandos trabalhadores jovens e adultos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso – IFMT, bem como de que forma a Política de Assistência Estudantil contribui na permanência desses
estudantes. A opção metodológica foi pela pesquisa qualitativa, estudo de caso, por meio de análise de
documentos, entrevista semiestruturada e grupo focal. A escuta aos sujeitos educandos e o entrecruzamento com
análise documental, possibilitou identificar alguns aspectos que podem contribuir para a permanência dos
educandos/as trabalhadores/as, tais como: as atividades práticas, viagens e visitas técnicas, por serem marcadas
pelo aprendizado e pelo estreitamento dos laços afetivos entre eles; a necessidade de o professor considerar as
especificidades, o nível e ritmo da aprendizagem dos estudantes trabalhadores da EJA, e as experiências de vida,
rotinas diárias e conhecimentos prévios dos educandos; entre outros. Verificou-se a importância do
fortalecimento da política de assistência estudantil nos Institutos Federais - IFs, a qual contribui para viabilizar as
condições de acesso e permanência na educação pública federal, por meio dos repasses de auxílios financeiros, a
acolhida dos sujeitos, o acompanhamento de sua trajetória escolar, entre outros aspectos.
Palavras-chave: Política de Assistência Estudantil. Educação Profissional de Jovens e Adultos. Permanência
dos Estudantes.

1 Introdução

A educação profissional de jovens e adultos nos Institutos Federais (IFs) é marcada por
uma ampla, diversa e contraditória realidade política, socioeconômica e cultural. O Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade
Educação de Jovens e Adultos (Proeja) é relativamente novo na história da educação
brasileira. Seu surgimento em âmbito nacional advém do ano 2006, sendo que as intensas
lutas sociais possibilitaram a inclusão da EJA na seara da educação profissional.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT foi
criado pela Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante integração do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres. O IFMT é composto por
19 unidades, distribuídas em 30 municípios do estado de Mato Grosso.
O lócus da pesquisa foi no Campus Várzea Grande, com a única turma na modalidade
educação de jovens e adultos (EJA). O curso ofertado foi o Ensino Médio Integrado ao
Técnico de Serviços de Condomínio. O que chamou a atenção foi que, dos trinta e sete alunos
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matriculados, no período letivo de 2015, apenas nove estudantes concluíram com êxito o
curso. Dados que nos faz indagar: o que tem levado os estudantes a não continuarem seus
estudos, afastando-se do espaço escolar? É o que será objeto de discussão no tópico a seguir.

2 Direito a educação e desafios da garantia do acesso à escola

É preciso considerar que a maioria dos estudantes do Proeja são trabalhadores e
pertencem a famílias que dispõem de escassos recursos financeiros. Essa carência material é
uma das justificativas para a criação do Proeja, conforme dispõe seu Documento Base ―[...] a
sociedade brasileira não conseguiu reduzir as desigualdades socioeconômicas e as famílias
são obrigadas a buscar no trabalho das crianças uma alternativa para a composição de renda
mínima, roubando o tempo da infância e o tempo da escola. (BRASIL, 2006, p. 13)
Antes de iniciarmos a discussão relativa à permanência e êxito dos estudantes no curso,
faz-se necessário uma breve reflexão sobre o acesso dos educandos trabalhadores à escola.
Conforme dispõe o art. 2, § 1º do Decreto n. º 5.840/2006, as instituições federais deverão
disponibilizar ao Proeja ―no mínimo dez por cento do total de vagas de ingresso da
instituição, tomando como referência o quantitativo de matrículas do ano anterior‖, apesar de
um direito, torna-se um desafio o acesso à educação por essa parcela de estudantes.
Em relação ao IFMT, a oferta de cursos na modalidade EJA observou-se deficitária. A
partir do relatório de gestão de 2016, verificou-se a seguinte situação:
Quadro 1 - Oferta de cursos e número de ingressantes no IFMT – 2016

Campus

Curso

Número de
ingressantes

1 Campus Alta Floresta

Técnico de Logística

15

2 Campus Avançado Tangará da Serra

Técnico em Comércio

32

3 Campus Campo Novo do Parecis

Técnico em Administração

37

4 Campus Pontes e Lacerda

Técnico em Comércio

25

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Relatório Anual Estatístico IFMT (2016).

Dos dezenove Campi existentes no IFMT apenas quatro ofertaram cursos na
modalidade Proeja. Os dados expõem as barreiras ao acesso aos educandos trabalhadores à
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uma instituição de ensino e demonstra a ausência de compromisso da instituição perante à
parcela de jovens, adultos e idosos que anseiam por essa modalidade de ensino. Nesse
contexto, há os casos dos estudantes que arriscam, resistem e transpõem inúmeros obstáculos
para o acesso escolar, como por exemplo: aqueles que têm o receio de retomar seus estudos,
devido a experiências mal sucedidas anteriormente, mas mesmo nesta condição, buscam o
IFMT; a falta de dinheiro para efetivar o pagamento da taxa de inscrição; o desafio de fazer
um exame seletivo, em uma escola centenária e considerada de excelência, dentre outros
obstáculos destacamos alguns nos seguintes relatos:
[...] Eu disse: “Eu vou fazer essa prova para adquirir experiência”, mas nunca,
nunca passava pela minha cabeça que eu ia estudar no IFMT [...]. (Estudante 6,
entrevista, Várzea Grande, MT, 1º/12/2016)
[...] O que marcou pra mim foi o fato de primeiramente eu conseguir entrar na
escola. Por mais que seja colocada na matéria a prova, coisa muito difícil, mas pra
você que muitas vezes estuda e para, e só trabalha, muitas vezes você perde muita
coisa. Digamos que pra mim foi até satisfatório, consegui entrar na escola [...].
(Estudante 1, entrevista, Várzea Grande, MT, 25/05/2016)
[...] Não me imaginaria numa federal [...] eu até pensei: “Será que eu vou dar conta
de voltar a estudar depois de tanto tempo fora da sala de aula?” E eu me encaixei
direitinho no Proeja. (Estudante 10, entrevista, Várzea Grande, MT, 1º/12/2016)
[...] Eu estava levando meu menino no posto quando eu vi uma faixa ali na frente. Aí
eu pensei: “Será que eu faço? Mas é muito difícil eu acho que não vou conseguir”.
Eu falei: “Oh! Vou tentar”. Como eu vou saber, né? Aí eu vim aqui e deu certo [...].
(Estudante 9, entrevista, Várzea Grande, MT, 12/12/2016).

Essas falas suscitam a escola pensar como pode lançar estratégias para garantir, em
maior número possível, o acesso de estudantes jovens, adultos e idosos à escola. É importante
que a instituição promova visitas nas escolas de ensino fundamental, em especial da
modalidade EJA, convidando os alunos a continuarem seus estudos no IFMT; que realizem
momentos de visitas dos alunos de ensino fundamental à instituição; que realizem palestras
em rádios locais e convidem os alunos a estarem cursando o ensino médio na instituição
federal. O que remete a rever sobre como é realizada a divulgação dos cursos, o tipo de curso
que é ofertado na instituição, bem como formas de ingresso mais compatíveis com a realidade
desses sujeitos, sendo que algo que necessita ser alterado é a ―prova‖ de classificação, haja
vista serem vários anos sem estarem na escola, ou terem cursado com dificuldades o ensino
fundamental: buscando conciliar estudo e trabalho, ou estudo e problemas de saúde pessoal ou
de entes queridos, entre outros aspectos tão presentes na modalidade EJA.
Nesses casos, a realização de uma entrevista e uma palestra sobre o curso, com visita in
loco na instituição, configurariam como opções mais adequadas e justas, isso porque
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possibilitariam conhecer melhor o candidato, apresentar a instituição e o curso pretendido, ao
mesmo tempo em que também poderia ser feito um trabalho de convencimento da equipe
escolar junto ao estudante, de que a escola seria também seu espaço de ocupação. Vencida a
barreira do acesso escolar, o desafio ainda persiste: a permanência e conclusão com êxito no
curso pretendido.

2 Permanência e não permanência dos estudantes jovens e adultos: um estudo de caso no
IFMT Campus Várzea Grande

Desde que os Institutos Federais passaram a oferecer educação profissional por meio do
Proeja, impôs-se a construção de respostas para diversos desafios. Nesse sentido, o Relatório
Educação para Todos no Brasil 2000-2015 (BRASIL, 2014), aponta alguns entraves, tais
como: formação continuada do profissional para atuar com o educando de EJA; práticas
pedagógicas adequadas aos educandos da modalidade; organização curricular integrada e
interdisciplinar; utilização de metodologias e mecanismos de assistência estudantil que
favoreçam o acesso, a permanência e a aprendizagem dos sujeitos trabalhadores e criação de
infraestrutura para a oferta dos cursos, entre outros.
E nesse trabalho com o Proeja, insere-se a necessidade da melhoria das condições de
trabalho da Política de Assistência Estudantil. Como ilustração, destacamos a importância de
práticas pedagógicas adequadas ao Proeja, partindo do momento de dificuldade apresentado
pelo educando/a: [...] mas confesso que foi muito difícil, deu vontade de desistir, porque eu
achava assim, essa coisa não é pra mim, eu não vou conseguir [...]. (Estudante 6, entrevista,
Várzea Grande, MT, 1º/12/2016)
E no diálogo com os/as educandos/as buscar alternativas que auxiliem na aprendizagem.
O que passa algumas vezes pelo trabalho de grupo, pelo auxílio de colegas monitores, e pelo
olhar atento do professor, considerando o nível e ritmo de aprendizagem dos/as educandos/as,
revendo o conteúdo ou explicando de uma forma mais clara e próxima dos alunos/as. Outras
vezes a superação, perpassa pelo auxílio ao/à educando/a em sua permanência escolar, pelo
trabalho a partir dos saberes cotidianos entrecruzados com os técnico científicos, os quais dão
sentidos e significados aos saberes apreendidos, como podemos ver nas entrevistas abaixo:
A gente troca ideias, principalmente na aula do professor Luciano. Como a gente é
síndica, a gente passa a ser encanadora, psicóloga, tudo um pouco. Então, eu sou
daquelas que, se eu peço pro pedreiro subir lá em cima do telhado resolver e ele

4749

não consegue, eu pego a lanterna, vou lá e subo e descubro onde está o vazamento e
resolvo. Então, assim, há troca de ideias às vezes de um problema que tem lá no
condomínio. O professor fala e nós levamos, leva a teoria e nós levamos a prática
[...] aquela troca, eles nos dão oportunidade de a gente trocar ideias, é muito bom.
(Estudante 12, entrevista, Várzea Grande, MT, 5/12/2016)
[...] como ele [o professor] está na disciplina técnica, ele pergunta se já mexeu nas
coisas: “Vocês já mexeram na bomba? Já viram bomba? Vocês já mexeram com
fio?” Aí mostra, na prática. Ele até traz para nós montar essas coisas. Agora está
sendo uma aula bem mais comunicativa, professor com aluno trocando ideia: “Você
sabe? Então vamos ver como você sabe... de onde você sabe?” [...] então está sendo
mais produtivo, tanto para eles como para nós. (Estudante 8, entrevista, Várzea
Grande, MT, 6/12/2016)

Também o diálogo estabelecido entre docente e discente, valorizando os saberes prévios
dos alunos, saberes cotidianos apreendidos na vida, no trabalho, que estimulam a apreensão
do conhecimento técnico científico pelos sujeitos trabalhadores:
[...] muito bom, para mim, foi o fato dos professores ter o diálogo e ter a
convivência e simplicidade com os alunos, porque os professores eram muito
simples e muito comunicativos, nos proporcionavam a oportunidade de poder estar
falando, ajudando eles na própria matéria que eles estavam ali para ensinar. A
gente conseguia repassar de uma forma diferente, às vezes melhor e às vezes não,
então eles deixavam a gente mais à vontade, para mim, foi muito bom isso aí [...].
(Estudante 8, entrevista, Várzea Grande, MT, 6/12/2016)
[...] pelo mau ensino que eu tive nas outras escolas, então quando você vem pra cá o
ensino é outro, o professor de Português explicava, eu falava: “Meu Deus, ele está
falando português? O que é isso? Nossa, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir,
não, não vai dar”. Mas aí eu falei com o professor que não estava conseguindo
entender [...], ele sentou comigo, aí foi clareando, assim, ele explicava assim até em
palavra mais fácil para mim entender, não falava muito difícil, porque aí eu não
entendia mesmo. Aí foi entrando tudo, graças a Deus [...]. Eu acho o ensino aqui
bem mais aprofundado, e se você não entende, eles fazem até você entender, nem
que explica dez vezes, e olha que eu sou devagar para entender [...]. (Estudante 9,
entrevista, Várzea Grande, MT, 6/12/2016)

Uma vez rompidos os esquemas verticais característicos da educação bancária, foi
possibilitada a prática do diálogo discente-docente. Diálogo fundante na construção do
conhecimento pelo/a educando/a, sendo o/a educador/a, nesses últimos exemplos acima, o
sujeito mediador do processo educativo, contribuindo no explicar o conteúdo com uma
linguagem mais simples, rever, exemplificar, retomar com uma linguagem mais simples e
próxima do/a aluno/a, considerando o tempo do/a aluno/a, mas contribuindo para que avance
nessa construção, pois o bom/a boa professor/a é aquele/a que, por meio da mediação,
propicia a aprendizagem dos saberes pelos/as educandos/as. (VYGOTSKY, 1987; 1998). E
como dizia nosso patrono brasileiro da educação:
O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em
diálogo com o educando que, ao ser educado também educa. Ambos, assim, se
tornam sujeitos do processo em que crescem juntos [...]. Agora ninguém educa
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ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em
comunhão, mediatizados pelo mundo. (FREIRE, 1987, p. 95-96)

Nesse sentido, é preciso também repensar a forma como o currículo é elaborado para
esses sujeitos trabalhadores. Torna-se imprescindível um currículo flexível, de qualidade
social, e com sentido e significado à realidade de um/a educando/a que convive com trabalho
precário, informal, repetitivo, estafante, que está presente desde muito cedo, quando ainda
crianças, a trabalhar para ajudar na composição da renda familiar, o que muitas vezes o/a tirou
da escola:
[...] Eu fiz até a quarta série, parei porque, no caso, quando eu tinha 12 anos [...],
todo mundo precisava trabalhar em casa, ajudar os pais em tudo. A gente tinha que
trabalhar, não tinha jeito, eu comecei a trabalhar com meus 12 anos e larguei a
escola de vez [...]. Trabalhava como diarista e cuidava das crianças, mas era aquela
diarista que dormia no local, ia na segunda-feira e só voltava na sexta ou sábado,
então tinha esse período todinho que eu ficava na casa dos outros. (Estudante 10,
entrevista, Várzea Grande, MT, 1º/12/2016)

Esse tipo de trabalho, que subtrai as condições dignas de vida do/a trabalhador/a, e que
nos dias atuais ainda pode ser terceirizado e ainda mais precário, que remunera muito pouco,
sem direitos trabalhistas, que é lembrado no depoimento dos/s nossos/s educandos/s:
[...] Eu chegava para trabalhar entre 9 e 10 horas e saía as 11 horas da noite, Meus
pés e minhas pernas inchavam tudo [...]. Eu trabalhava de fazer uniforme, eles
pagavam 1 real por camiseta [...] e como já estava acostumada, eu fazia até 100
camisetas em um dia [...] eu entregava limpinha a camiseta para eles só dobrarem
[...]. Hoje de vez em quando eu faço bicos em alguns lugares, só que as empresas
mandam muita gente embora [...] e ainda quando ia pagar e ficava faltando
centavos, você vai brigar com o cara por causa de um real? [...] é uma profissão
que quem trabalha por trás das empresas de uniforme, eu acho uma exploração [...]
porque eles vendem a 18, 19, 20 reais uma camiseta, eles têm coragem de te pagar
1 real, sem contar os descontos, porque eles descontam alimentação. Esse negócio
quando você trabalha em uma empresa e em casa, se você tem uma máquina, você
vai gastar muito mais com energia, é assim: eles mandam a camiseta na sexta, vem
200 na sexta à tarde, aí eles querem na segunda de manhã cedo. Eu ficava
trabalhando sábado e domingo, então você tem que aceitar o que eles mandam [...].
(Estudante 9, entrevista, Várzea Grande, MT, 12/12/2016).
Eu acordo às 4 horas da manhã, vou dormir lá pelas 10, 11 horas, com duas filhas,
dois anjos. Eu não posso ficar cansada, nem pensar que estou cansada, senão a
casa cai, o mundo cai [...]. Estou desempregada, tem um mês e pouco, mas não
estou parada, eu sempre faço diária quando um menino me chama na imobiliária,
só estou nisso por enquanto [...]. (Estudante 8, entrevista, Várzea Grande, MT,
06/12/2016).

É desse trabalho explorado que sobrevivem nossas/nossos estudantes, quando não estão
desempregados, o que pode vir a tirá-los também da escola, por não propiciar o dinheiro para
pagar o ônibus, ou mesmo demandar a busca diária por novos postos de trabalho, como
condição de sobrevivência própria e dos filhos. E o desemprego leva a busca de alternativas
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de sobrevivência e com isso, o trabalho perene ganha destaque, pois na maioria das vezes
desperta esperanças de melhores salários, como se observa no relato a seguir.
[...] trabalho como diarista, mas minha profissão era costureira [de facção], mas eu
estava muito cansada de ficar sentada o dia inteirinho atrás de uma máquina e
ficava trabalhando, trabalhando... e o final do mês é só aquele salarinho mesmo e
eu falava: “Não é possível”. [...]. Aí minha irmã trabalha como diarista, ela me
disse que o trabalho é pesado, mas era o único que dava dinheiro [...] e foi assim
difícil, porque eu nunca tinha trabalhado assim. (Estudante 6, entrevista, Várzea
Grande, MT, 1º/12/2016).

Além do trabalho informal, precário, ainda há o/a estudante que, por considerar que não
tem um emprego registrado em carteira, não percebe que o trabalho em casa é tão exigente e
estafante como qualquer outro: [...] Atualmente, eu só sou dona do lar e, estando em casa,
sempre você acha alguma coisa pra estar fazendo, então a carga horária é o tempo que você
estiver em casa, é o tempo que você está trabalhando. (Estudante 6, entrevista, Várzea
Grande, MT, 1º/12/2016)
Essa realidade vivida por grande parte dos estudantes trabalhadores tem de ser
observada pela escola para que repense o modelo de currículo, metodologias de ensinoaprendizagem e atividades extraclasse, que prevê um aluno regular, ou quando muito, com
trabalho tradicional, de carteira assinada e horário fixo de trabalho/repouso, o que não é a
realidade da maioria dos nossos alunos, pois a dinâmica/rotina a que são submetidos é outra.
Como então exigir do estudante trabalhador requisitos/critérios que não fazem parte de sua
realidade? Este é um desafio que as professoras/es, pedagogas/os, gestores/as, assistentes
sociais precisamos considerar com educandos da EJA no ensino médio profissional.
Outro aspecto significativo diagnosticado na pesquisa foi a importância das atividades
práticas, viagens e visitas técnicas, na aprendizagem significativa, e estreitamento de laços
afetivos entre educandos e destes com os professores. As visitas técnicas são consideradas,
pela maioria dos estudantes entrevistados, como um divisor de águas em suas vidas, por
serem marcadas não só pelo aprendizado, mas também pelo estreitamento do laço afetivo
entre eles:
[...] foi muito importante para mim [...] a viagem em que nós fomos ver a feira de
construção civil. Dentro do nosso curso, que é a área de condomínio, nós tivemos a
oportunidade de ir com a escola, ir para uma feira de construção civil, que foi
muito avaliado, foi muito bacana, muito rico [...]. (Estudante 4, entrevista, Várzea
Grande, MT, 6/12/2016)
[...] Nossa, foi maravilhoso você aprender mais história, mas saber da cultura,
entender os professores ali te ensinando [...] então eu achei uma aula excelente, é
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muito boa, é excelente [...]. (Estudante 10, entrevista, Várzea Grande, MT,
1º/12/2016)

O que confirma o entendimento de que os conteúdos de ensino para esta modalidade,
devem partir de seus interesses, das suas vivências e também de novas experiências. Ainda na
pesquisa verificou-se a importância do fortalecimento da política de assistência estudantil nos
Institutos Federais - IFs, por meio não somente nos repasses de auxílios financeiros, apesar de
também ser importante, como destacado nos relatos:
[...] Porque toda a escola que eu passei eu nunca ouvi falar disso, a verdade é
essa[...]. (Estudante 4, grupo focal, Várzea Grande, MT, 12/12/2017)
[...] O IF é diferenciado, mas nós temos direito, eles têm recurso para dar esse
auxílio para nós, até mais. O IF trabalha valorizando o nosso direito, porque nós
temos direito [...]. (Estudante 2, grupo focal, Várzea Grande, MT, 12/12/2017)

O fortalecimento da política de assistência estudantil inclui também a acolhida dos
sujeitos, o acompanhamento de sua trajetória escolar até a atenção à sua saúde, mediante
apoio psicossocial e pedagógico, em uma perspectiva multidisciplinar. Tais ações dão ao
sujeito trabalhador condições que favoreçam sua permanência e êxito, de forma a possibilitar
que exerça de fato sua cidadania mediante a participação ativa na vida da sociedade. Todavia,
um dos grandes desafios são os cortes orçamentários destinados à assistência estudantil

3 Considerações Finais

Entender as peculiaridades que envolvem a educação de jovens, adultos e idosos na
educação profissional, como é o caso do Proeja, possibilita não só a formação de sujeitos
sociais críticos e autônomos, com condições para o exercício da democracia e da cidadania,
como também contribui para a formulação de políticas públicas voltadas para a formação
legítima dos sujeitos e que priorizem os aspectos sociais, políticos e culturais.
É por meio de tais políticas que se poderá vislumbrar a garantia de efetividade do direito
à educação de qualidade social – no âmbito do acesso, permanência e conclusão com sucesso
– às pessoas que não tiveram possibilidade de estudar em idade adequada ou que foram por
algum motivo excluídas da escola, efetivando as três funções previstas para essa modalidade
de educação: ser reparadora, equalizadora e qualificadora, conforme dispõe o Parecer n.º
11/2000, da Câmara de Educação Básica (BRASIL, 2000) e ressalta a EJA como
representação da reparação de uma dívida social com os que não tiveram acesso a uma
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educação básica. E nessas políticas é fundamental destacar a necessidade do fortalecimento da
política de assistência estudantil nos IFs, a qual contribui para viabilizar as condições de
acesso e permanência na educação pública federal, por meio dos repasses de auxílios
financeiros, a acolhida dos sujeitos, o acompanhamento de sua trajetória escolar, entre outros
aspectos.
Por outro lado, conhecer os educandos, a realidade em que se inserem e a forma como
vivem, possibilita, ao educador e demais profissionais que atuam com este educando,
construírem coletivamente currículos significativos, metodologias de ensino-aprendizagem
correspondentes aos seus anseios e expectativas, e avaliação que contribuam para que a
aprendizagem dos sujeitos educadores/as e educandos/as ocorra, percebendo o adulto
trabalhador como sujeito de conhecimento e aprendizagem, com vistas à sua permanência e
conclusão do curso Proeja, cujo sucesso escolar, que produz autoestima e grande segurança, e
quiçá condições de continuidade da educação em nível superior.
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Resumo:
Este estudo tem como objeto o corpo feminino e as violências a que ele é sujeitado, sejam elas físicas ou
simbólicas. A tradição tornou várias dessas violências como aceitáveis, mas é preciso questioná-las. Diante
disso, este trabalho compreende que a escola é um espaço propício para desmistificar e desconstruir costumes e
crenças herdados do patriarcado e da heteronormatividade e que o educador deve estar preparado para esse
desafio. A partir de uma pesquisa bibliográfica, problematizamos alguns exemplos dessas violências, sempre
ressaltando a importância do educador, dentro de sua prática pedagógica, de desconstruir crenças e inibir práticas
legitimadas pela tradição patriarcal e heteronormativa. A pesquisa argumenta que a referida tradição pautada na
inferiorização da mulher precisa ser rompida por meio de uma educação que promova o empoderamento
feminino para que se atinja a igualdade e paridade entre gêneros, tanto no contexto escolar quanto fora dele.
Palavras-chave: Corpo feminino. Violência de gênero. Desconstrução. Educação para igualdade de gênero.

1 Introdução

Não é novidade que as mulheres, ao longo da história, são comumente colocadas em um
estado de graciosidade, passividade e resiliência. Trata-se ainda de pensamento impregnado
na cultura e na tradição que a mulher é biologicamente inferior e, em muitos casos, incapaz de
exercer certas atividades. Apesar de antiga, a luta pelos direitos das mulheres e por uma
mudança de mentalidade da sociedade ainda perdura nos dias atuais, tanto que talvez nunca
antes na história tenha se falado e discutido tanto sobre feminismo como atualmente.
Tendo em vista a amplitude do tema, este artigo tem como principal objetivo abordar a
questão do corpo feminino como objeto de violência, abrangendo não só a violência física,
mas também psicológica, social e simbólica. Nesta oportunidade, serão priorizadas discussões
que envolvam práticas de violência mais evidentes: violência doméstica e aborto; e discussões
que envolvam violências mais ―sutis‖: questões estéticas, práticas culturais e métodos
contraceptivos.

2 Criação e desenvolvimento da criança do sexo feminino

A divisão entre sexos é feita desde o nascimento: meninas usarão rosa, meninos usarão
azul. Ainda que algumas mães possam inovar com o amarelo, a regra geral é a de que,
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independentemente da cor das roupas, a criação dos meninos se dá de uma forma e a das
meninas se dá de outra.
As meninas, ainda hoje, costumam ser incentivadas a brincar com bonecas ou de
casinha e em espaços privados, algo como se fosse um estágio para o que se tornarão na vida
adulta: esposas, donas-de-casa e mães. Enquanto os meninos são incentivados a brincar em
atividades externas ou que trabalhem com o raciocínio e a resolução de problemas. Nesse
sentido, Carol Gilligan (1982) apresenta alguns estudos sobre a brincadeira e o brinquedo, que
corroboram para as características que tenderão a marcar a personalidade das crianças na vida
adulta:
Janet Lever (1976), considerando o grupo de companheiros como agente da
socialização durante os anos da escola elementar e o brinquedo como a principal
atividade de socialização naquela época, pesquisou para descobrir se haveria
diferenças em sexo nos brinquedos das crianças. [...] Lever informa diferenças de
sexo: os meninos brincam mais fora de casa e da escola que as meninas; os meninos
brincam mais frequentemente em grupos maiores e de idades heterogêneas;
preferem mais frequentemente jogos competitivos, e seus jogos duram mais que os
das meninas. (LEVER, 1976 apud GILLIGAN, 1982, p. 19)

Nesse mesmo sentido, Chimamanda Adichie (2017, p. 27) alerta: ―[...] pais e mães
inconscientemente começam muito cedo a ensinar às meninas como devem ser, que elas têm
mais regras e menos espaço, e os meninos têm mais espaço e menos regras.‖.
Esse tipo de criação, apesar de tradicionais, contribuem para que, na vida adulta, as
mulheres acabem se tornando mais resilientes e condescendentes, e para que os homens se
sintam mais agressivos e sem limites.
Ensinamos as meninas a serem agradáveis, boazinhas, fingidas. E não ensinamos a
mesma coisa aos meninos. É perigoso. Muitos predadores sexuais se aproveitam
disso. Muitas meninas ficam quietas quando são abusadas, porque querem ser
boazinhas. Muitas meninas passam tempo demais tentando ser ―boazinhas‖ com
pessoas que lhe fazem mal. Muitas meninas pensam nos ―sentimentos‖ de seus
agressores. Esta é a consequência catastrófica de querer agradar. Temos um mundo
cheio de mulheres que não conseguem respirar livremente porque estão
condicionadas demais a assumir formas que agradem aos outros. (ADICHIE, 2017,
p. 48-49)

Se Adichie (2017) alerta para a questão da violência masculina, Mary Wollstonecraft
(1792/2016), ressalvada a disparidade temporal, criticava o modo como as meninas eram
educadas, senão vejamos:
Desde a infância diz-se às mulheres, e elas aprendem pelo exemplo das mães, que
um pouco de conhecimento da fraqueza humana, uma espécie de astúcia, um
temperamento suave, uma obediência exterior e uma atenção escrupulosa a um
conceito pueril de decoro farão com que elas obtenham a proteção do homem; e, se
forem belas, todo o resto é desnecessário por, pelo menos, vinte anos de sua vida.
(WOLLSTONECRAFT, 2016, p. 39)
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Essa educação tradicionalmente tem como objetivo moldar meninas, adolescentes,
jovens e até mulheres adultas para serem belas, frágeis e dóceis. Uma formação desse tipo cria
meninas/mulheres que irão sempre buscar a tutela masculina, agradar ao parceiro, em vez de
cuidar e de focar em si mesmas.
Ao contrário dessa educação pautada em agradar ao sexo masculino, seja no que se
refere à beleza ou ao comportamento, Adichie (2017) propõe que pais e mães ensinem as
meninas que elas não precisam que todo mundo goste delas e que elas não são apenas objetos
de que gostam ou desgostam, mas que também são sujeitos que podem gostar ou desgostar.
Uma educação que ensine, desde cedo, que o amor próprio deve estar acima do amor por
outrem poderá diminuir os riscos de mulheres em relações abusivas.
No contexto escolar, é possível perceber que as meninas costumam reproduzir
determinados comportamentos voltados para a fragilidade, enquanto os meninos costumam
demonstrar força e coragem. Em determinados casos, nota-se que meninos e meninas atuam
papeis do que é atribuído ao feminino e ao masculino. Um exemplo claro disso é quando há
meninas propensas aos esportes, serão consideradas masculinizadas e, em muitos casos, até
mesmo homossexuais, em ambos os casos a origem da estranheza reside no fato de que elas
não deveriam ocupar aquele espaço. E o resultado é que não raro os meninos são muito mais
estimulados às práticas esportivas do que as meninas.

3 As alterações no corpo feminino decorrentes de práticas violentas

Outro ponto a ser problematizado, dentro deste contexto de violência, refere-se à
estética feminina, ou seja, a visão do que vem a ser considerado feminino em uma
determinada sociedade, que torna o corpo feminino objeto de violência, lesão e dor. Apesar
disso, referidas práticas se perpetuam e são vistas com naturalidade e, em muitos casos,
ratificadas pela tradição do patriarcado, com reflexos, inclusive, na prática médica.
No Brasil, e em vários países do mundo, é comum que a menina, ainda recém-nascida,
tenha suas orelhas furadas para se colocar brinco. Se nos despíssemos dos costumes e
analisássemos o caso por uma nova ótica, chegaríamos à conclusão de que tal prática, por uma
finalidade puramente estética, resulta numa invasão no corpo feminino, de modo nãoconsentido, ou seja, uma lesão corporal leve.
Em uma idade um pouco mais avançada, a adultização já começa a tomar forma:
meninas já começam a se preocupar com a aparência, cabelos, unhas, maquiagem. A situação
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se agrava se a menina for negra. Isso porque, não raras vezes, seus cabelos crespos passarão
por procedimentos de alisamentos químicos ou podem tê-los trançados, em uma tentativa de
pôr fim ao volume. Esses procedimentos são de uma violência imensurável, uma vez que,
além de, na maioria dos casos, serem procedimentos dolorosos, ainda causam riscos à saúde,
podem causar danos aos fios e, muitas vezes, abalam a autoestima dessas meninas, fazendo
com que se sintam ―inadequadas‖ com seus cabelos naturais.
O corpo feminino é demasiadamente agredido e alterado por conta do que ele provoca
no outro, ou melhor, ao que ele provoca no olhar ou no prazer masculino. Uma prova disso
são casos extremos, como em países islâmicos, em que as mulheres muçulmanas usam a
burca115 para esconder seus corpos do olhar masculino.
Os exemplos de violência que alteram o corpo feminino de maneira muito agressiva,
invasiva e irreversível, ainda na infância, são vários. Nesta oportunidade, serão abordadas as
práticas do breast ironing e da mutilação genital, abusos velados que acometem milhões de
meninas.
O breast ironing é um violento processo de esmagar, cortar e bater com objetos quentes
nos seios de meninas em desenvolvimento e tem como função mutilá-las para que pareçam
menos femininas, ―protegendo-as‖ de estupros e assédios sexuais. O abuso, tradicionalmente
executado há centenas de anos, pelas próprias mães das vítimas, é comum em países
africanos, tais como Camarões, Nigéria e África do Sul; mas também ocorre em outras
comunidades, fora do continente africano, como é o caso do Reino Unido. Segundo dados da
ONU, esta prática atinge 3,8 milhões de mulheres no mundo (HIERRO, 2019).
Já a chamada mutilação genital feminina refere-se a procedimento cirúrgico no qual lhe
são retirados o clitóris, os grandes e pequenos lábios. Apesar de questionada, ―[...] em 28
países Africanos e alguns países da Ásia e do Médio Oriente utilizam esta prática em crianças
do sexo feminino entre os 0 e 15 anos. Em alguns países, a idade da mutilação é mais tardia‖
(CAMPOS, 2010, p. 152). Referida prática está associada a um ritual de iniciação ou de
purificação das crianças do sexo feminino, destinando-se também à preservação da
moralidade, castidade, pureza e virgindade das moças. ―É pois um ritual milenar, integrado e
enraizado na estrutura social de países e regiões em que o estatuto social e económico das
mulheres é muito baixo, e em que o casamento é uma garantia para o futuro, podendo
constituir um estigma a sua não realização.‖ (CAMPOS, 2010, p. 153). Além de fisicamente
violento, esse ―costume‖ traz danos para o resto da vida da mulher, que se torna limitada a
115

A burca, também chamada de chadri ou pranja na Ásia Central, é uma veste feminina que cobre todo o corpo,
até o rosto e os olhos, porém nos olhos há uma rede para se poder enxergar.
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mero objeto sexual já que lhe privam de ter estímulos e ser, portanto, também sujeito no ato
sexual.
Apesar de parecer algo distante do contexto brasileiro, é recorrente uma violência
similar, sofrida por muitas mulheres, dentro de clínicas e hospitais a hora do parto. Isso
porque existe um mito difundido de que o parto normal faz com que a vagina da mulher se
alargue, o que, em tese, comprometeria a vida sexual do casal. Com o intuito de resolver este
―problema‖, surgiu uma forma de violência obstétrica116 muito comum apelidada de ―o ponto
do marido‖. A obstetra e ginecologista Flavia Maciel de Aguiar, que coordena o Instituto
Geração Mãe, em Ribeirão Preto, em matéria à revista Crescer, explica que: ―O procedimento
é feito ao término da sutura de uma episiotomia [corte no períneo no período expulsivo do
parto], em que se ‗aperta‘ a entrada da vagina, com um ponto, para torná-la mais estreita,
teoricamente aumentando a satisfação sexual do marido‖ (LIMA, 2017, on-line).
Se essas violências praticadas por parentes e médicos, sem o consentimento das
mulheres parecem chocantes, o que dizer da violência psicológica sofrida pelas mulheres de
maneira tão subliminar que as tornam reféns de seus corpos e de um padrão de beleza
inalcançável para a grande maioria delas? Mesmo na idade adulta, as mulheres são
influenciadas a todo instante a se sentirem feias e indesejáveis, o que leva muitas delas a
recorrer a procedimentos estéticos, tais como: preenchimento de rugas com toxinabotulínica
(popularmente conhecido como botox); preenchimento labial com ácido hialurônico; remoção
de pelos por meio de depilação à laser ou luz pulsada intensa; peeling químico no rosto para
combater manchas, acnes e cicatrizes; tratamentos vários para celulite e estrias; colocação de
implantes de silicone; lipoaspiração, lipoenxertia e lipoescultura.
Referidos procedimentos, incentivados pelos padrões de beleza impostos, não só
envolvem dor, potenciais lesões e sofrimento, mas naturaliza ocorrências de mulheres que
ficam deformadas ou até mesmo que morrem em decorrência de complicações decorrentes de
rejeição a substâncias ou problemas no pós-operatório. Além disso, reforçar referidos padrões
instaura a prática de verdadeira violência psicológica difusa, o que propicia o
desenvolvimento de problemas de autoestima e doenças psíquicas como a ansiedade e a
depressão em muitas mulheres que nunca os alcançarão.

116

O termo ―violência obstétrica‖ é adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é por ela definido
como: [...] a apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos por profissionais de saúde, na forma
de um tratamento desumanizado, mediação abusiva ou patologização dos processos naturais, reduzindo a
autonomia da paciente e a capacidade de tomar suas próprias decisões livremente sobre seu corpo e sua
sexualidade, o que tem consequências negativas em sua qualidade de vida. (DOMINGUES, 2019, on-line)

4760

É pertinente ressaltar também o quanto o capitalismo se beneficia com a baixa
autoestima feminina, uma vez que são elas as maiores consumidoras de produtos de beleza e
procedimentos estéticos, cirúrgicos ou não.
No contexto escolar, é importante que o educador tente desconstruir estes padrões de
beleza inalcançáveis, uma vez que é alto o número de alunas com depressão, ansiedade e
baixa autoestima. Situações de bullying devem ser erradicadas e as práticas de inspiração e
representatividade de outras formas de beleza que fujam do padrão europeu e magro devem
ser incentivadas.
Além disso, é preciso desmistificar a ideia introjetada em muitas meninas de que elas
são um corpo e que devem ser necessariamente desejadas e aprovadas esteticamente pelos
meninos. É preciso ensinar às meninas que estudar e adquirir independência financeira e
afetiva é essencial, rompendo a ideia de que só serão completas se estiverem dentro de um
relacionamento amoroso, preferencialmente casadas e com filhos.
Outra prática que deve ser incentivada é o estímulo, entre as próprias meninas à
sororidade, ressaltando sempre que elas não são rivais, que não precisam competir entre si ou
difamar umas as outras. Ensinar que as mulheres devem se ajudar e se apoiar.

4 Métodos contraceptivos

Outra forma de violência ao corpo feminino, mas que é prática comum, apenas
recentemente colocada em pauta é o uso das pílulas anticoncepcionais femininas. O uso ou
não do medicamento é objeto de um verdadeiro paradoxo.
Isso porque, ainda que na origem a pílula tenha sido uma descoberta que, teoricamente,
traria uma maior liberdade sexual para as mulheres, a AIDS e outras doenças sexualmente
transmissíveis alertaram para a necessidade de outros métodos com a finalidade não só de
evitar a gravidez indesejada, mas também a contaminação dessas doenças.
Apesar disso, é corriqueiro que os homens se recusem a ter relações sexuais com
preservativo, o que coloca a mulher em uma situação de vulnerabilidade parcial, caso faça uso
de pílulas anticoncepcionais – com risco de contrair doenças –, ou total, caso não faça, com
risco de também engravidar.
Ainda que seja uma prática comum a utilização de pílulas anticoncepcionais, estudos
recentes já comprovaram o quanto esses medicamentos podem, além dos efeitos colaterais
previstos, causar trombose, cistos e até câncer no colo do útero.
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Trata-se, em resumo, de um verdadeiro veneno legalmente comercializado, e o pior,
incentivado. A popularização da utilização deste método contribui para a responsabilização
socialmente atribuída à mulher de uma gravidez indesejada. Algo que, na verdade, já fora
internalizado desde a infância, pois: ―Ensinamos as meninas a sentir vergonha. ‗Fecha as
pernas, olha o decote.‘ Nós as fazemos sentir vergonha da condição feminina; elas já nascem
culpadas. Elas crescem e se transformam em mulheres que não podem externar seus desejos.‖
(ADICHIE, 2015, p. 36).
Diante disso, a muitas mulheres que não desejam engravidar cabe a infeliz escolha de:
manter uma vida sexualmente ativa, mesmo com todos os riscos dos anticoncepcionais; ou
não ter vida sexual e não os ingerir.
O paradoxo do uso das pílulas anticoncepcionais reside no fato de que: se por um lado,
consegue-se a liberdade sexual e a liberdade de escolher se quer ser mãe; por outro a mulher
se torna refém de uma medicação que lhe oferece efeitos colaterais e riscos para a saúde.
Todas as vezes em que um homem se recusa a usar preservativo com a sua parceira
sexual, está violando o seu corpo, colocando ambos em risco de contraírem DSTs, ou, caso
ela não faça uso de algum outro método contraceptivo, de uma gravidez indesejada.
Em sala de aula, é preciso reforçar a importância do uso da camisinha em todas as
relações sexuais, sejam com parceiros fixos ou eventuais. É papel da escola também tentar
preservar crianças e adolescentes de doenças e de gravidezes indesejadas.

5 Maternidade voluntária e Aborto

Além dos métodos contraceptivos mencionados, existem muitos outros. Com o uso
deles ou não, é possível que ocorra a concepção, sendo necessário então avançar a discussão
sobre o direito da mulher de interromper a gravidez.
Uma vez identificada a gravidez indesejada, à mulher caberá escolher entre ―dar à luz‖
ou se submeter a um aborto. Apesar de parecer que a escolha de ter um filho ou não é igual
para todas as mulheres, é necessário chamar a atenção para a complexidade do tema.
A ―maternidade voluntária‖ era considerada uma audácia, uma afronta e uma
excentricidade por pessoas que insistiam que a esposa não tinha o direito de recusarse a satisfazer os anseios sexuais do marido. Com o tempo, claro, o direito ao
controle de natalidade, assim como o direito das mulheres ao voto, seria um ponto
mais ou menos pacífico para a opinião pública estadunidense. Mas em 1970, um
século depois, o apelo por aborto legal e de fácil acesso não era menos controverso
do que a questão da ―maternidade voluntária‖ que deu início ao movimento pela
contracepção nos Estados Unidos. (DAVIS, 2016, p. 205)
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Angela Davis (1981/2016) traz uma abordagem inovadora que divide o feminismo,
grosso modo, em três grupos de mulheres: o primeiro é o das mulheres brancas ricas, que são
unicamente vítimas do machismo; o segundo o das mulheres brancas e trabalhadoras, vítimas
do machismo e da violência de classe, e, por último, o grupo das mulheres negras (em regra,
pobres), vítimas do machismo, da violência de classe e também do racismo.
A filósofa americana traz, ao longo de sua obra, vários argumentos e fatos históricos
que acabam por confirmar que, de fato, as reivindicações de raça, classe e de gênero, na
maioria das vezes, não se misturam, ou quando o eram, quase sempre privilegiavam uma luta
em relação a outra.
Diante de tantos argumentos colocados por Davis (1981/2016), ela colocou em xeque a
suposição de que os oprimidos seriam mutuamente empáticos ou simpáticos e de que não
seria possível que um oprimido exercesse a posição de opressor; apenas a título de exemplo, é
possível que um homem negro seja misógino e que uma mulher branca (de qualquer classe)
seja racista. Desse modo, fica fácil constatar que existe uma espécie de hierarquia opressora,
na qual a mulher negra (geralmente pobre) é mais passível de ser oprimida, seja pela sua
classe, gênero ou raça, ou por todos eles.
Davis (1981/2016) problematiza e, de certa forma, justifica o problema das lutas, uma
vez que acabam sendo organizações fragmentadas e, por isso, com pouca força.
Apesar de o estudo de Davis (1981/2016) ter como contexto a realidade dos Estados
Unidos em uma fase escravagista até a década de 80, muitas das reflexões de Davis podem ser
aplicadas, por analogia, ao contexto brasileiro.
Em seu capítulo intitulado ―Racismo, controle de natalidade e direitos reprodutivos‖,
Davis (1981/2016) desmistifica vários mitos e ideias equivocadas quanto ao tema, tais como a
ideia pró-aborto e o direito ao aborto como diferentes. Aborda o incentivo à esterilização
definitiva de mulheres pobres e negras e apresenta novamente os recortes que fragmentaram
(e ainda fragmentam) as mulheres por raça e classe.
Se para as mulheres brancas e de classe média e alta a luta pela regularização do aborto
era uma escolha em prol de uma carreira profissional, para as mulheres negras
(principalmente no período escravagista), pobres ou trabalhadoras era a única opção. Essa
diferenciação dificultou que todas se juntassem e gritassem a uma só voz.
Nesse sentido, o slogan da ―maternidade voluntária‖ continha uma visão nova e
autenticamente progressista da condição da mulher. Ao mesmo tempo, entretanto,
essa visão estava rigidamente associada ao estilo de vida que gozavam as classes
médias e a burguesia. As aspirações por trás da reivindicação da ―maternidade
voluntária‖ não refletiam as condições das mulheres da classe trabalhadora,
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engajadas em uma luta muito mais fundamental pela sobrevivência econômica. Uma
vez que essa primeira reivindicação pelo controle de natalidade foi associada a
objetivos que só poderiam ser atingidos por mulheres com riqueza material, um
grande número de mulheres pobres e da classe trabalhadora teve certa dificuldade
em se identificar com o embrionário movimento pelo controle de natalidade.
(DAVIS, 2016, p. 210-211)

A fragmentarização das discussões sobre o controle de natalidade nos Estados Unidos
chegou a um patamar em que ficou evidente o quanto o viés de classe e o racismo infiltraram
no movimento. Isso porque, conforme relata Linda Gordon, citada por Davis (1981/2016),
tornou-se comum nos círculos do movimento a ideia de que as mulheres pobres,
principalmente negras e imigrantes tinham um ―dever moral de restringir o tamanho de sua
família‖ (GORDON, 1976 apud DAVIS, 2016, p. 213). Ou seja, se o aborto era um direito
para as mulheres privilegiadas, era um dever para as mulheres pobres.
Se nos Estados Unidos atualmente existem alguns estados em que o aborto é permitido,
em outros ele ainda é criminalizado, como no Brasil.
Em decisão recente, porém, foi decidido no Supremo Tribunal Federal, em Habeas
Corpus, conforme demonstra o voto do Ministro Luís Roberto Barroso,
[...] é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios arts. 124 a
126 do Código Penal – que tipificam o crime de aborto – para excluir do seu âmbito
de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. A
criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem
como o princípio da proporcionalidade. (BARROSO, 2016)

De acordo com o voto de Barroso (2016), a criminalização é incompatível com os
direitos sexuais e reprodutivos da mulher (direitos fundamentais), que não pode ser
constrangida pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Além disso, o ministro também
abordou questões chaves das lutas feministas, como a autonomia da mulher de fazer suas
escolhas existenciais.
[...] a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu corpo e no
seu psiquismo, os efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já que homens não
engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a
vontade da mulher nessa matéria. (BARROSO, 2016, p. 1-2)

Além da questão da própria escolha e do direito à autonomia da mulher, Barroso (2016)
também aborda a prática do aborto como comum às mulheres privilegiadas, tendo a sua
criminalização o impacto tão somente sobre as mulheres pobres, impossibilitadas de
recorrerem a clínicas privadas, que se automutilam, sofrem lesões graves e até morrem
durante o processo.
Por derradeiro, ele critica a tipificação penal do crime de aborto, pois
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(i) ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico que
pretende tutelar (vida do nascituro), por não produzir impacto relevante sobre o
número de abortos praticados no país, apenas impedindo que sejam feitos de modo
seguro; (ii) é possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais
eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais como educação sexual,
distribuição de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se
encontra em condições adversas; (iii) a medida é desproporcional em sentido estrito,
por gerar custos sociais (problemas de saúde pública e mortes) superiores aos seus
benefícios. (BARROSO, 2016, p. 2)

Por enquanto, referido julgado não tem aplicação erga omnes, e, nos termos da
legislação pátria, a interrupção da gravidez ainda só pode ser feita em três casos: se houver
risco para a vida da mãe, se a gestação ocorreu por conta de um estupro ou se o feto é
anencéfalo.
Apesar disso, em março de 2017 o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) ajuizou
arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), com o objetivo de
descriminalizar o aborto, se praticado no primeiro trimestre da gestação. Nos termos do
pedido principal da petição inicial tem-se:
[...] a confirmação da medida liminar e, no mérito, a procedência da presente Ação
de Descumprimento de Preceito Fundamental para que, com eficácia geral e efeito
vinculante, esta Suprema Corte declare a não recepção parcial dos art. 124 e 126 do
Código Penal, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação
induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas, por serem incompatíveis
com a dignidade da pessoa humana e a cidadania das mulheres e a promoção da não
discriminação como princípios fundamentais da República, e por violarem direitos
fundamentais das mulheres à vida, à liberdade, à integridade física e psicológica, à
igualdade de gênero, à proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante,
à saúde e ao planejamento familiar, de modo a garantir às mulheres o direito
constitucional de interromper a gestação, de acordo com a autonomia delas, sem
necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado, bem como
garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar o procedimento. (PSOL,
ADPF, 2017, p. 60)

Diante disso, hoje reconhece-se a prática do aborto até o primeiro trimestre da gravidez
não somente como direito da mulher que não quer ser mãe (subjetivo), mas principalmente
como uma questão de saúde pública. Nesse contexto, é possível um julgamento favorável da
ADPF proposta, descriminalizando a prática do aborto, respeitadas as condições.
Contudo, vale ressaltar que, na atual conjuntura, a mulher pobre que passa por uma
gravidez indesejada ainda não tem uma escolha lícita e segura para interrompe-la, podendo,
inclusive, ser penalizada por isso. Ou seja, o Estado acaba punindo-a duas vezes: com sua
omissão, põe em risco a vida da mulher que precisa recorrer a métodos ―alternativos‖ para
interromper a gravidez; e, em sua função julgadora, caso essa mesma mulher sobreviva aos
procedimentos, pode ser criminalmente punida.
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Diante dessa realidade, é papel da escola ampliar e aprofundar a discussão sobre a
questão do aborto, pois trata-se de uma polêmica que não pode ser pensada de forma limitada
pela ótica religiosa ou baseada em crenças pessoais. Não se trata de dizer que abortar é certo
ou errado, é sobre dizer que todas devem ter direito à escolha, sobretudo quando o que se está
em questão é a questão da integridade física do corpo feminino e seus planos de vida.

6 A criminalização da violência contra a mulher
Questionada sobre a utilização do termo ―feminismo‖ e não simplesmente ―direitos
humanos‖, Adichie, de fato, localiza o tema nos direitos humanos, mas com uma
especificidade, pois mais do que ―humano‖ há especificidades inerentes ao sexo/gênero
feminino:
O feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma geral – mas
escolher uma expressão vaga como ―direitos humanos‖ é negar a especificidade e
particularidade do problema de gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres
não foram excluídas ao longo dos séculos. Seria negar que a questão de gênero tem
como alvo as mulheres. Que o problema não é ser humano, mas especificamente um
ser humano do sexo feminino. (ADICHIE, 2015, p. 42-43)

Trazendo a reflexão de Adichie para um contexto brasileiro, sabe-se que, apesar de o
artigo 5º da Constituição Federal prever uma igualdade formal: ―Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza [...]‖, sabemos que se trata de uma isonomia
puramente formal, pois, se não forem tomadas as devidas proporções (tratar igualmente os
iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades), estar-se-á
legitimando e mantendo as desigualdades.
Diante do fato de que não somos todos iguais, o Direito tenta equilibrar as relações
muito desproporcionais. São exemplos disso o princípio da proteção ao trabalhador e o
código de defesa do consumidor, tendo em vista sua vulnerabilidade em face de grandes
empresas. Seguindo essa mesma lógica, foi necessária a criação de duas leis que têm como
sujeito passivo do crime especialmente a mulher, devido a suas particularidades.
A primeira delas foi a Lei 11.340 de 2006, comumente conhecida como ―Lei Maria da
Penha‖ ou ―Lei da Violência Doméstica‖, baseada na trajetória de Maria da Penha Fernandes,
vítima de violência doméstica durante seus 23 anos de casamento. Em 1983, o marido por
duas vezes, tentou assassiná-la. Na primeira, com arma de fogo, deixando-a paraplégica, e, na
segunda, por eletrocussão e afogamento. Após essa segunda tentativa de homicídio ela tomou
coragem e o denunciou. Seu marido, porém, ficou apenas dois anos em regime fechado, para
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revolta de Maria com o Poder Público. Seu caso foi apreciado pela Comissão Interamericana
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e deu origem à lei, que hoje
conta ainda com o aparato de Delegacias da Mulher e Varas de Violência Doméstica nos
fóruns estaduais.
A segunda é ainda mais recente, a Lei 13.104 de 2015. Referida lei alterou o Código
Penal (Decreto-lei n. 2.848/1940), pois incluiu o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio, além de acrescentá-lo ao art. 1o da Lei no 8.072/1990, no rol dos
crimes hediondos. É identificado o feminicídio quando o crime contra a vida da mulher
ocorrer por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime envolve: violência
doméstica e familiar; e menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Apesar dos avanços legislativos que reconhecem a vulnerabilidade da mulher em razão
de gênero, não deve ser na condenação desses crimes que se espera um resultado pedagógico
à essas práticas reiteradas de violência.
É necessária uma mudança nas práticas sociais do dia-a-dia, com a recriminação de
dizeres e práticas misóginas que naturalizem a violência ou que objetifiquem a mulher. Esses
assuntos devem ser abordados em casa, na escola, na igreja, no trabalho e nas rodas de
amigos. Só com transformações nas nossas microrrelações do cotidiano poderemos ser
capazes de, se não extinguir, de ao menos diminuir os números de mortes de mulheres, sejam
elas vítimas de violência domésticas ou de abortos clandestinos.

7 Considerações finais

A mulher é objeto das mais variadas formas de violência, desde o seu nascimento, até a
vida adulta. Muitas dessas violências são legitimadas e reiteradas de tal modo que nem as
reconhecemos socialmente como tais, já outras, devido a suas marcas no mundo concreto são
mais fáceis de serem objeto de revolta e indignação.
Tendo em vista a forma como a mulher é criada e como ela se socializa, sendo-lhe
ensinado desde cedo como andar, sentar, comer, embelezar-se e, principalmente, como
agradar aos outros; é comum que as mulheres, de uma forma geral, tenham baixa autoestima,
sejam insatisfeitas com o corpo e se sintam sempre culpadas. Nesse contexto, não é de se
espantar que, ainda que dentro de um relacionamento abusivo e violento, muitas delas não
consigam sair dele.
A situação da mulher só tem chances de mudar se houver uma mudança na criação e na
educação das futuras gerações, pautada no respeito às diferenças, sem discriminações por
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gênero. Além disso, a mulher precisa ser desobjetificada e passar a ser sujeito de sua própria
vida.
A figura masculina deve ser colocada como complementar na vida da mulher, e não
como essencial, para que, caso seja uma relação infeliz ou abusiva, ela tenha forças para
seguir o seu caminho sozinha, sem julgamentos.
Nesse sentido, a escola tem espaço privilegiado na desconstrução do patriarcado e cabe
ao educador, em sala de aula, nas práticas do dia a dia ou em aulas temáticas, questionar essas
violências de gênero e fazer uso de um discurso empoderador para meninas e adolescentes. É
preciso subverter o sistema patriarcal e heteronormativo imposto, instruir meninas a mulheres
a pedir ajuda quando violentadas, empoderá-las e ressaltar que elas têm valor. Só assim será
possível romper com a tradição pautada na inferiorização da mulher e desenvolver uma
educação baseada na igualdade e na valorização e respeito à diversidade, promovendo a
paridade de gêneros por meio do empoderamento feminino, tanto no contexto escolar quanto
fora dele.
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SURDEZ, MOVIMENTOS SOCIAIS SURDOS E DIREITOS HUMANOS:
UM ESTUDO SOBRE O DIREITO À INFORMAÇÃO
Vanessa Cristina Alves (UFMT/FATEC) - v-fisio@hotmail.com

RESUMO:
A falta de professores especializados, tradutores e intérpretes de libras, cursos de capacitação em Libras em
diferentes áreas e a dificuldade de acesso à informação diariamente, trouxe reflexões sobre o universo que
envolve o sujeito surdo. Pergunta-se como é possível o acesso à informação e ao conhecimento sobre direitos
humanos se a falta de conhecimento da Libras ainda é uma barreira para a comunicação. Movida por essa
questão, tendo em vista a relevância de uma educação pautada nos direitos humanos, em especial para grupos e
pessoas socialmente discriminados, buscou-se investigar como se deu o acesso à informação sobre os direitos
humanos numa comunidade surda. Para responder à questão central desse estudo fez-se necessário
contextualizar historicamente a trajetória de lutas e desafios vividos pelos surdos ao longo do tempo por meio de
um histórico da educação de surdos destacando também algumas conquistas dos movimentos sociais de surdos,
nas últimas décadas. Tendo em vista a natureza e os limites dessa pesquisa, foi realizado um questionário
fechado e dicotômico como instrumento de pesquisa. Portanto, o presente estudo teve o objetivo central de
investigar o acesso à informação sobre direitos humanos por sujeitos surdos numa dada realidade. Os resultados
apontaram a importância do bilinguismo e das associações de surdos nesse processo, bem como a necessidade de
incluir o tema dos direitos humanos no currículo escolar e a produção de material sobre a temática para a
comunidade surda.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos e Cidadania. Educação de Surdos. Movimentos sociais surdos.

1 INTRODUÇÃO
A falta de professores especializados, tradutores e intérpretes de libras, cursos de
capacitação em Libras em diferentes áreas e a dificuldade de acesso à informação
diariamente, trouxe reflexões sobre o universo que envolve o sujeito surdo. Perguntou-se
como é possível o acesso à informação e ao conhecimento sobre direitos humanos se a falta
de conhecimento da Libras ainda é uma barreira para a comunicação?
Movida por essa questão, tendo em vista a relevância de uma educação pautada
nos direitos humanos, em especial para grupos e pessoas socialmente discriminados, buscouse investigar como deu-se o acesso à informação sobre os direitos humanos numa comunidade
surda.
Considerando os direitos humanos como o reconhecimento do ―outro‖ e o papel
da educação nesse processo, nesse trabalho orienta-se um olhar para o acesso à informação
tendo em vista que conhecer bases teóricas sobre a surdez e os direitos humanos é condição
fundamental para tal.
Portanto, o presente estudo teve o objetivo central de investigar o acesso à
informação sobre direitos humanos por sujeitos surdos numa dada realidade. Os resultados
apontaram a importância do bilinguismo e das associações de surdos nesse processo, bem
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como a necessidade de incluir o tema dos direitos humanos no currículo escolar e a produção
de material sobre a temática para a comunidade surda.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Breve Histórico da Educação de Surdos
Para responder à questão central desse estudo sobre o acesso à informação em um
determinada comunidade surda, faz-se necessário contextualizar historicamente a trajetória de
lutas e desafios vividos pelos surdos ao longo do tempo.
Nesse sentido, apresenta-se um histórico da educação de surdos e destacando
algumas conquistas dos movimentos sociais de surdos, nas últimas décadas.
―Em diversos períodos da história os Surdos foram colocados à margem do
mundo econômico, social, cultural, educacional e político, sendo considerados deficientes
incapazes e desapropriados de seus direitos e da possibilidade de escolhas‖. (MESERLIAN;
VITALIANO, 2009, p. 3737).
Os primeiros registros contrários a essa epígrafe, datam do século XVI, a partir
dos estudos do médico italiano Gerolamo Cardano sobre a habilidde de raciocínio e a
capacidade das pessoas surdas para aprender a escrever

e expressar seus sentimentos

(JANNUZZI, 2004, p.31 apud MESERLIAN; VITALIANO, 2009, p. 3737).
Ainda nesse século, surge a figura do monge beneditino Pedro Ponce de Leon
(1510-1584), reconhecido como o primeiro professor de surdos. O ensino da língua articulada
era destinada apenas aos filhos surdos de ricos e nobres que deveriam ter conhecimento para
administrar os bens da família. (JANNUZZI, 2006, p.30)
Com base em Rocha (2007), o século XVIII, na Europa, traz contribuições
importantes para a educação de surdos.
Inicialmente, destaca-se a figura do abade francês Charles Michel de L'Epée
(1712-1789), que, em 1755,

funda a primeira escola pública de surdos no mundo.

(PEDREIRA, 2006:p.59)
A partir da observação de grupos de surdos, L'Epée verificou que desenvolviam
uma comunicação satisfatória por meio do canal visual-gestual. Nesse sentido, fez uso dos
sinais utilizados pelos surdos e criou outros, denominados de sinais metódicos, para auxiliar
no ensino da linguagem escrita. (LACERDA apud MESERLIAN; VITALIANO 2009:
p.3739).
Dois anos após a sua morte, em 1791, sua escola deu origem ao Instituto Nacional
dos Surdos-Mudos de Paris, atual Insitituto de Jovens Surdos de Paris. (Ibid:.3739)
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Em oposição ao método pedagógico de L‘Epée, destaca-se a atuação do professor
alemão Heinicke (1729-1790) e do médico francês Jean Marc Itard (1755-1838). Ambos
defendiam o método oral, ou seja, o uso da comunicação oral na educação de surdos.
(PEDREIRA, 2006 p.59)
Observa-se, assim, que a polêmica entre oralistas e defensores do uso da língua de
sinais tem sua origem no século XVIII. (Id., 2006: p. 59)
Segundo Pedreira (2006), apesar das críticas, L‘Epée influenciou outros países.
Em 1817, o professor norte-americano Thomas Gallaudet (1787-1851) volta de sua viagem à
Paris acompanhado do Professor Surdo Laurent Clerc (1785-1869) e funda um asilo
Americano para Surdos, transformada. Posteriormente na primeira escola pública para surdos
nos EUA. Em 1864, foi criada a primeira universidade para surdos, na cidade Washington, a
universidade de Gallaudet, uma referência para os surdos até hoje.
Em 1857, D. Pedro II convida o professor frances surdo Ernest Huet, e funda, no
Rio de Janeiro, o Imperial Instituto para Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional de Educação
de Surdos (INES). (MONTEIRO, 2006:p.296).
Segundo Monteiro (2006), fruto de uma mistura da Língua de Sinais Francesa
com os sistemas já usados pelos surdos de várias regiões do Brasil, tem origem no INES, a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Outro acontecimento marcante da história da educação de surdos no século XIX
foi a realização do II Congresso Internacional de Surdo-Mudez,

em Milão, em 1880.

(PEDREIRA, 2006 p.61)
Esse congresso ao considerar o método oral superior aos demais e proibir,
oficialmente, o uso da

Língua, tornou-se um marco na história da educação

surdos.

(Ibid:p.61)
Progressivamente, com o fortalecimento do método oral, observa-se o
―desaparecimento dos professores surdos, a marginalização da língua de sinais e o isolamento
da comunidades surda‖. (PEDREIRA, 2006, p. 61)
Nesse processo de desvalorização da língua de sinais, a visão médico-clínica
ganha um amplo espaço compreendendo a surdez como deficiência auditiva, que deveria ser
tratada e curada. (SANTOS;TELES, 2012:p.79)
Os ventos começam a mudar quando, em 1960, o linguista americano William
Stokoe publicou estudos que consideravam a Língua de Sinais Americana (ASL) com o
mesmo status linguístico, características e regras da língua oral, causando um grande impacto
para novas as pesquisas nos Estados Unidos e Europa ( PEDREIRA, 2006,p.61).
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Nesse sentido, surgem novas abordagens na educação de surdos: a comunicação
total e o bilinguismo.
Na década de 70, nos EUA, a Comunicação Total apresenta-se como uma nova
filosofia que preconiza o uso de qualquer forma de comunicação com os surdos como a fala,
gestos naturais, mímicas, língua de sinais e alfabeto digital. Embora, considerada um avanço
em relação à visão clínica dos métodos orais, ―tal perspsectiva não garantia às crianças uma
língua uma vez que elas utilizavam concomitantemente a língua de sinais e a língua oral‖.
(PEDREIRA, 2006 p.62)
O reconhecimento da Língua de Sinais, a partir dos estudos de William Stokoe,
abriu espaço para o desenvolvimento da educação bilíngue para surdos. (Id.,2006:p.62)
Em oposição ao modelo clínico-terapêutico, o bilinguismo introduz o modelo
socioantropológico da surdez (SKLIAR, 1997).
Nessa concepção,
O surdo passa a ser visto como um indivíduo diferente, que tem uma língua, a Língua
de Sinais, considerada a sua primeira língua, assim entendida não pelo momento de
sua aquisição, mas pelo fato de ser adquirida de forma espontânea junto a seus pares.
Além da função comunicativa, o domínio de uma primeira língua serve de base para o
aprendizado de outra língua e estruturação do pensamento, como ocorre com as
pessoas ouvintes. A segunda língua é a língua dominante da comunidade em que a
pessoa surda está inserida, deve ser ensinada, após o indivíduo ter adquirido
competência linguística na língua que lhe permite interagir livremente. (PEDREIRA,
2006, p. 62)

O primeiro país a implantar a educação bilíngue para surdos foi a Suécia, em
1981. (BERGMAN; LOUREIRO apud PEDREIRA,2006: p.63)
No Brasil, a chegada do bilinguismo coincidiu com a introdução da política de
educação inclusiva, na década de 90. (OLIVEIRA 2001: p.6 apud MESERLIAN;
VITALIANO 2009: p.3745)
Nesse contexto, segundo Pedreira (2006), apesar de avanços no reconhecimento
da língua de sinais, a educação bilíngue para surdos vem se desenvolvendo de forma
incipiente, a partir da introdução de intérpretes de LIBRAS e/ou educadores surdos,
responsáveis pela mediação nas relações entre surdos/as e ouvintes na escola.
2.2 Movimentos Sociais Surdos e a Luta por Direitos
Como referido anteriormente, com base em Monteiro (2006), o INES exerceu
um papel fundamental no

processo de constituição e divulgação da Língua de Sinais

Brasileira por seus alunos e ex-alunos em todo o país. O mesmo é possível afirmar em relação
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à criação de entidades representativas e na organização dos movimentos surdos. (BARBOSA,
2007; MONTEIRO, 2006)
Segundo essa autora, foi no INES que, por iniciativa de ex-alunos, foi fundada a
primeira Associação Brasileira de Surdos-Mudos, em 1930, e com o apoio da professora Ivete
Vasconcelos, foi criada, em 1953, a Congregação de Surdos do Rio de Janeiro, atual
Associação Alvorada. (BARBOSA, 2007; MONTEIRO, 2006)
No contexto da luta pela redemocratização do Brasil, em 1987, foi criada a
Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS. Instiuição filantrópica
sem fins lucrativos, filiada à Federação Mundial de Surdos, que desenvolve atividades
política e educacional, em prol dos direitos dos surdos do Brasil. (FENEIS, 2009).
Atualmente existem no Brasil uma Confederação Brasileira de Surdos, criada em
2004, oito Federações e noventa e cinco associações de Surdosm que enfrentam o desafio de
contribuir para a ―preservação da Língua de Sinais, da identidade cultural surda e,
conseqüentemente para o fortalecimento da luta pelos direitos dos Surdos‖. (MONTEIRO,
2006, p.297)
Na década de 90, houve uma grande participação dos movimentos sociais dos
surdos em fóruns, debates, comissões e conferências junto à organizações governamentais e
não governamentais pelo reconhecimento da Língua de Sinais Brasileira, pelo direito à
informação, pela presença de intérprete de Libras nas universidades e em espaços públicos,
legendas nos programas de televisão, telefones para surdos, criação de escolas para surdos e
acesso ao mercado de trabalho. (PEDREIRA, 2006:p.86)
Na contramão da educação inclusiva, os movimentos surdos reivindicavam a
criação de escolas bilingues. Numa perspesctiva bilingue, a escola assume um papel central na
aquisição da língua de sinais como primeira língua, visto que a maioria das crianças surdas
provêm de lares ouvintes. (MONTEIRO, 2006:p.300)
Finalmente, fruto de muitas lutas, em 24 de abril de 2002, foi promulgada a lei
10.436 que reconhece oficilamente a Língua Brasileira de Sinais como a língua própria da
comunidade surda. (Id.,2006:p.300)
Em 2005, o decreto 5.626 regulamentou a Lei 10.436, dispondo sobre a
obrigatoriedade da inclusão da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura, pedagogia e
fonoaudiologia, sobre a formação do professor e do instrutor de Libras, do uso e da difusão da
Libras e da Língua Portuguesa para o acesso às pessoas surdas à educação e sobre a formação
do tradutor e intérprete de Libras-Língua Portuguesa. (Ibid:p.300)
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Em, 2010, foi aprovada a lei no 12.319, que reconhece a profissão de tradutor e
intérprete da língua brasileira de sinais. (Id.,2006:p.300)
Um acontecimento recente que demonstra o protagonismo do movimento surdo
foi a inclusão no item 4.7 da meta 4 do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, da
garantia de oferta de educação bilíngue, em escolas e classes bilíngues, a alunos surdos e com
deficiência auditiva de zero dezessete anos, tendo a Língua Brasileira de Sinais como primeira
língua e a modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua. (BRASIL, 2014:
p.03/meta 4 item 4.7)
2.3 Surdez, Direito à Informação e à Educação: uma aproximação necessária.
Complementando as bases teóricas desse estudo, apresenta-se o conceito de direitos
humanos, que por muitas vezes é considerado um discurso vazio, distante da realidade e das
práticas sociais.
Destaca-se também os principais documentos no Brasil e no mundo relativo aos
direitos das pessoas surdas à educação e à informação.
Com base em Sorondo (1995), os direitos humanos são entendidos sob dois
aspectos: como um sistema de valores que constituem um ideal comum para todos os povos e
todas as nações e por sua dimensão histórica. Nesse sentido, os sistemas de valores são frutos
da ação humana, acompanham e refletem as transformações sociais e acolhem o clamor de
justiça dos povos. (SORONDO, 1995)
Portanto, os direitos humanos são construções históricas. Não são estáticos,
mudam de acordo com as lutas e disputas sociais ao longo da História. (SORONDO, 1988)
Outra característica dos direitos humanos é a interconexão, a indivisibilidade e a
indissociabilidade entre eles. Os direitos humanos, não podem ser vistos isoladamente. Estão
organicamente relacionados, de tal forma que se integram e se realizam num movimento de
interdependência. (TOSI, 2013: 115p.)
Desse modo, embora essa pesquisa tenha buscado investigar o acesso à
informação sobre os direitos humanos em uma determinada comunidade surda, faz-se
necessário apontar os marcos legais do direito à educação para esse grupo, considerando a
relação intrínseca entre eles. É inegável o papel da educação como elemento fundamental para
possibilitar o acesso à informação e o conhecimento. (BRASIL, 2014: p.03/meta 4 item 4.7)
Feitas

essas

considerações

iniciais,

aponta-se

alguns

documentos

que

fundamentam a defesa e a proteção dos direitos humanos nos níveis internacional e nacional.
O primeiro deles é a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).
Apesar de muitos duvidarem de sua eficácia, ela é ―a manifestação da única prova através da
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qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e, portanto,
reconhecido e essa prova é o consenso geral acerca da sua validade‖ (BOBBIO, 2004, p.26).
Promulgada em 10 de dezembro de 1948, na sede da Organização das Nações
Unidas (ONU), em Nova Iorque, num mundo recém-saído dos horrores da II Guerra Mundial
e sob as tensões da Guerra Fria. (MANUAL DE DIREITOS HUMANOS..., 2011: p.15)
Nesse sentido, é considerada um marco ético e político, quando, em seu primeiro
artigo, afirma que: ―Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São
dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de
fraternidade‖. (UNESCO, 1998:, p.1)
Tendo essa afirmativa como horizonte de sentido, a DUDH é constituída por 30
artigos, que tratam dos direitos individuais, sociais e culturais da humanidade. (Ibid, 1998:,
p.1)
E relação ao direito à informação e à opinião, entendido como um direito
individual fundamental para o exercício da cidadania, o artigo XIX reza que que:
―Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o
direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir,
sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de
expressão‖. (UNESCO, 1998, p.4)

No tocante à educação, o artigo XXVI, da DUDH preconiza que toda a pessoa
tem direito à educação e que a educação deve visar à plena expansão da personalidade
humana, das liberdades fundamentais e favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade
entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos. (ibid., 1998:, p.5)
Em relação à educação de pessoas com deficiência é importante desatacar a
realização da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e
qualidade, em 1994. Sob o patrocínio do Ministério da Educação Ciência e Tecnologia da
Espanha e da UNESCO, esta conferência aprovou a Declaração de Salamanca, que introduz o
conceito de educação inclusiva no cenário internacional, ao afirmar que: ―as escolas devem
acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras‖ (UNESCO, 1994, p.06)
Em relação às pessoas surdas a linha de ação 21 da referida declaração reconhece
a importância da língua de sinais, recomendando que ―todas as pessoas surdas tenham acesso
à educação em sua língua nacional de signos‖. (ibid., 1994:, p.18)
Ainda no plano internacional, merece destaque a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, aprovada na ONU em 2006. Marco histórico e instrumento legal no
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reconhecimento dos direitos à reabilitação e habilitação, educação, saúde, acesso à
informação, serviços públicos entre outros. (BRASIL, 2007,47p.)
O artigo 21, relativo à liberdade de expressão, de opinião e acesso à informação,
declara que os Estados deverão assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu
direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e
compartilhar informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e
por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha. (Ibid, 2007:,p.26)
Em relação aos surdos, os itens b e d do referido artigo indicam a necessidade de
reconhecer e promover o uso da língua de sinais como forma de facilitar e tornar accessível a
comunicação. (Id., 2007:,p.26)
Do mesmo modo, o artigo 24, sobre o direito à educação, preconiza a facilitação
do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda.
(Ibid, 2007:,p.28)
Embora a Declaração Universal, pactos e outros acordos internacionais não
tenham força de lei, suas recomendações subsidiam e orientam a legislação dos países
signatários.
Nesse sentido, a Constituição Federal do Brasil de 1988 no artigo 5º, sobre o
direito à informação afirma que:
―É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional; todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; são a todos
assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a obtenção de certidões em
repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal". (BRASIL, 1988:, 455.p)

No que se refere ao direito à educação, o artigo 205 da Constituição assegura que
a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família com vistas ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho. (BRASIL, 1988:, 455.p)
Cabe lembrar ainda, além da oficialização da Libras e de sua regulamentação,
mencionadas na seção anterior, no tocante ao direito à informação, a luta da comunidade
surda pela aprovação do Projeto de Lei 3979/00, ainda em discussão no Congresso, que
obriga às emissoras de televisão colocarem legenda oculta (closed caption) em sua
programação. (BRASIL, 2000)
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3 METODOLOGIA E CONTEXTO DE PESQUISA
Tendo em vista a natureza e os limites desse trabalho, foi realizado um
questionário fechado e dicotômico como instrumento de pesquisa.
Segundo Sanches (2010), a construção do questionário deve traduzir os objetivos
da pesquisa com perguntas claras e objetivas. Em relação às questões fechadas e dicotômicas,
em que o informante escolhe a resposta entre duas opções, a autora assinala que, embora esse
modelo restrinja a liberdade das respostas, facilita o trabalho do pesquisador e também a
tabulação com respostas mais objetivas. (SANCHES, 2010)
A opção pela aplicação de um questionário dicotômico do tipo ―sim‖ e ―não‖ sem
a alternativa ―não sei‖, foi assumida, nesse trabalho, para evitar a obtenção de respostas
evasivas. No entanto, cabe destacar o risco sempre presente, nesse tipo de instrumento, de
obter respostas enganadoras.
Inicialmente, a pesquisa foi pensada para ser feita numa escola inclusiva do
município de Uberaba, em Minas Gerais.
Embora tenha obtido a autorização do diretor e o apoio das intérpretes, os alunos
surdos recusaram-se a participar da pesquisa alegando dificuldades de leitura das perguntas,
mesmo com a presença do intérprete.
Apesar de todos os esforços, não foi possível vencer as resistências dos surdos.
Diante desse impasse, buscou-se outro contexto de pesquisa, à Associação de
Surdos de Uberaba (ASU).
Acolhida nesse novo cenário por duas secretárias ouvintes, com conhecimento
básico de Libras, e uma secretária surda, com bom domínio escrito da língua portuguesa,
aproveitando uma data festiva próxima foi marcado um encontro com a comunidade surda.
No dia marcado, apresentei, a um grupo escolhido aleatoriamente, os objetivos da
pesquisa e a garantia do anonimato dos participantes.
Voluntariamente 11 surdos manifestaram desejo de participar, sendo seis do sexo
feminino e cinco do sexo masculino. As idades variavam entre vinte a setenta e cinco anos.
Durante a aplicação do questionário a comunicação foi facilitada pelo fato da
pesquisadora ter um domínio básico de Libras e pela colaboração de uma surda na tradução
do questionário e do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), assinado por todos.
A tabela, a seguir, sintetiza o perfil dos/as participantes desta pesquisa.
Participantes
P1

Idade

Sexo

Formação

Profissão

75

M

Ensino Fundamental

Aposentado
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(1º ao 5 ano)
P2

64

M

Ensino Médio

Aposentado

P3

49

M

Ensino Médio

Cozinheiro

P4

29

M

Superior

Design

P5

29

M

Ensino Fundamental

Produção

de

Plástico
P6

61

F

Ensino Médio

Dona de casa

P7

44

F

Ensino Fundamental

Arquivista

P8

40

F

Ensino Médio

Empacotador

P9

24

F

Superior incompleto

Não trabalha

P10

22

F

Ensino Médio

Triagem

do

Correio
P11

20

F

Ensino Médio

Não respondeu

Fonte: arquivo pessoal.

3.1 Resultados e Discussões
Nesse espaço, com base no referencial teórico apresentado nos capítulos 1 e 2,
analisou-se as respostas dadas a cada uma das cinco perguntas do questionário que de forma
bastante simplificada buscou captar o acesso à informação sobre os direitos humanos no
contexto pesquisado.
A opção pela realização de um questionário desse tipo deveu-se à natureza desse
trabalho e aos entraves encontrados na escola inclusiva diante a resistência dos alunos à
leitura e à escrita do Português.
A tabela, abaixo, sintetiza as perguntas e as respostas dos participantes.
Perguntas

Sim

1- Você sabe o que são

Não

P1,P2, P3, P4, P5, P6. P7, P8, P9, P10, P11

-

P1;P3;P4;P6;P8; P9;P10

P2;P5;P7;P1

Direitos Humanos?
2- Você conhece algum
material

(livro,

cartilha,

constituição, manual, vídeo)

1
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com informações sobre os
direitos humanos?

3- Alguma vez você teve

P1, P2, P3, P4, P5, P6,

alguma informação sobre os

P7, P8, P9, P10, P11.

-

direitos das pessoas surdas?
4-Você

encontra

P1; P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;

P11

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11.

_

informações sobre os seus
direitos

quando

você

precisa?
5-Você acha que a escola
deve ensinar os direitos
humanos para os alunos?
Fonte: arquivo pessoal.

Num primeiro momento, a unanimidade de respostas sim às perguntas 1 e 3 e a
quase totalidade na questão 4, contrastam com a situação de fragilidade e precariedade do
exercício da cidadania e de respeito aos direitos humanos na sociedade brasileira, marcada
historicamente pela desigualdade e por processos de exclusão social. (SORONDO, 1995)
No entanto, ao considerar o papel preponderante das associações de surdos nas
lutas por direitos e na afirmação da identidade e da cultura surdas, como apresentado na seção
1.2, no capítulo 1, é possível compreender a presença significativa de respostas ―sim‖ em
relação ao conhecimento da expressão direito humano e à obtenção de algum tipo de
informação e de acesso sobre o direito das pessoas surdas. (SORONDO, 1995)
Outro fator que, talvez, tenha colaborado para a positividade das respostas nas
questões 1, 3 e 4 pode ser atribuído ao fato da maioria dos surdos pesquisados terem domínio
de Libras e desempenho significativo em Língua Portuguesa. (SÁ, 1999)
Considerando a importância da linguagem e da interação no desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social dos indivíduos (VYGOTSKY, 1991), é possível afirmar que a
língua de sinais, adquirida sem impedimentos pelos surdos é o suporte linguístico que cumpre
essa função para a comunidade surda, como referenciada no capítulo 1.
Segundo Sá (1999, p.170), por se constituir como a via linguística de fácil acesso,
a língua de sinais desempenha um papel fundamental no desenvolvimento global do indivíduo
surdo e como elemento facilitador para o aprendizado da língua portuguesa nas modalidades
escrita e oral. (SÁ, 1999)
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Com base em depoimentos de surdos, essa mesma autora afirma que o domínio da
língua de sinais, como qualquer língua, possibilita de forma natural e significativa a
construção de conhecimentos, a organização de funções mentais, a abstração de conceitos e,
consequentemente, a produção de argumentos e de questionamentos. (Ibid., 1999:,p.170 ).
Pereira (2014, p.148) também colabora para esse argumento quando afirma:
―Assim como os ouvintes, que têm a Língua Portuguesa como primeira
língua e nela se baseiam no aprendizado de outras línguas, os alunos surdos
vão recorrer ao seu conhecimento da Língua Brasileira de Sinais no
aprendizado da Língua Portuguesa, sua segunda língua Em outras palavras, o
conhecimento de mundo e de língua elaborado na Língua Brasileira de Sinais
permitirá que os alunos surdos vivenciem práticas sociais que envolvem a
escrita e, deste modo, constituam o conhecimento da Língua Portuguesa‖.

Ainda em relação aos resultados obtidos nas questões 1, 3 e 4, cabe destacar o
nível de escolaridade dos sujeitos dessa pesquisa. O fato de a maioria ter concluído o Ensino
Médio, dois com acesso ao ensino superior, também pode ser apontado como um fator que
contribuiu para a positividade das respostas, tendo em vista a relação intrínseca entre direito à
educação e à informação, apontada nas bases teóricas apresentadas.
No entanto, a despeito dessa situação, quando perguntados se conheciam algum
material (livro, cartilha, constituição, manual, vídeo) com informações sobre os direitos
humanos, foi possível perceber que embora sete participantes tenham respondido sim, quatro
responderam não. Tal resultado denota a dificuldade de acesso à informação sobre os direitos
humanos e de cidadania, observado, em geral, na sociedade brasileira.
Por último, é relevante destacar o fato de todos concordarem com a ideia de que a
escola deve ensinar sobre os direitos humanos. (SORONDO, 1995)
Esse resultado reforça a tese de que a educação como um direito humano é
também um meio indispensável para a realização de outros direitos. Tal como preconizado no
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2006, p. 7) ― a educação ganha,
portanto, maior importância quando direcionada ao pleno desenvolvimento humano e às suas
potencialidades, valorizando o respeito aos grupos socialmente excluídos‖
Nesse sentido, há que se reafirmar a importância da escola para as crianças e
jovens surdos. Como dito anteriormente, em sua maioria provenientes de famílias ouvintes, é
na escola que os surdos e seus familiares têm a oportunidade de adquirir a língua de sinais, a
língua portuguesa e acesso às informações e ao conhecimento. (ZIESMANN,2018)
Com base nessa premissa, é possível compreender a luta da comunidade surda em
defesa da escola bilíngue para surdos como um fator importante para o acesso à informação e
ao conhecimento.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reconhecendo os limites dessa pesquisa em função de sua natureza, os resultados
apontados nesse estudo indicam a importância da educação bilíngue e o papel da associação
de surdos para o desenvolvimento cognitivo, social e político da pessoa surda.
Finaliza-se considerando dois encaminhamentos suscitados nessa pesquisa que
podem contribuir para a elucidação sobre o acesso à informação em direitos humanos.
O primeiro aponta para o potencial das novas tecnologias de informação e de comunicação
disponíveis e de custo mais acessível. É possível perceber a apropriação dessas ferramentas,
de materiais e métodos pelos sujeitos surdos para circulação de informações em Libras e em
Português escrito.
O segundo, diz respeito à incorporação do tema dos direitos humanos como uma
política pública do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, aprovado em 2006 e o
acesso à informação proporcionado pelos dirigentes dos movimentos sociais surdos e das
associações.
De acordo com Paulo Freire (1989) ― a leitura do mundo precede à leitura da
palavra‖, considera-se que o fato dos sujeitos dessa pesquisa serem usuários de uma língua,
no caso, a LIBRAS, que os permite significar e atribuir sentido ao mundo, comunicar
livremente ideias, sentimentos e informações, que facilita a aprendizagem da Língua
Portuguesa como uma segunda língua, justifica a quase unanimidade de respostas sim às
questões relativas ao acesso e conhecimento dos direitos humanos. (BRASIL, 2002;
FREIRE,1989)
E entendendo-se que o acesso à informação é um direito primordial para o
exercício da cidadania e o acesso ao conhecimento, em especial para as pessoas surdas,
espera-se que o aprofundamento das questões apontadas nessa pesquisa possa contribuir para
que a inclusão não seja apenas uma forma de integração dos surdos à sociedade ouvinte. Mas,
que compreenda suas necessidades como cidadãos fazendo prevalecer seus direitos, além de
dignificar a relevância dos movimentos sociais para a conquista de direitos e benefícios
previstos na legislação.
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Resumo
Este texto é uma apresentação reflexiva sobre uma ação ocorrida – um estudo de pós-graduação – e que versa
sobre a História da Educação do Campo na Região Oeste do Paraná. O objetivo do trabalho foi evidenciar o
contexto histórico da educação do campo, diferenças entre as vivências no campo e na cidade, identificando seus
percursos, tendo presente o surgimento dos chamados novos movimentos sociais do campo. Este trabalho
utilizou-se da pesquisa qualitativa como procedimento metodológico, entrevista semi-estruturada e pesquisa
documental. O percurso realizado é um relato histórico da educação de/no campo de Rio Bonito do Iguaçu (de
1980 a 2007), pela qual se conclui que o MST repensa o seu meio e se torna agente de sua transformação,
podendo contribuir para promover as mudanças necessárias do quadro social.
Palavras-chave: Educação do Campo. Educação Brasileira. Rio Bonito do Iguaçu. Saberes.

1 Introdução: revisitando o conceito de educação rural e educação do campo
Para início deste relato de experiencia como pesquisadora da educação do campo no
município de Rio Bonito do Iguaçu no Paraná, é necessárias duas reflexões iniciais: a primeira
reflexão é de como foi vivida a natureza pelo homem nos trezentos anos que inauguram a
modernidade (THOMAS, 1989). Segundo o autor o preconceito de que antes da
industrialização, o homem devia mais valor à natureza. Isto prova-se contrário, somente
quando a flora e a fauna já haviam sido dizimadas é que se passa a ter o nosso apreço, ou seja,
o homem passa da violência sobre o mundo natural para um vínculo baseado na simpatia.
Esta discussão permite compreender melhor alguns aspectos do que o autor acredita
ser uma das grandes contradições da civilização moderna, ou seja, o conflito crescente entre
as novas sensibilidades e os fundamentos materiais da sociedade humana, e a partir do estudo
sobre a mudança das atitudes em relação a natureza das implicações políticas, sociais e
educacionais que esta traz. Para Thomas (1989) nos séculos XVI e XVII a terra boa e bonita
era sinônimo de terra cultivada. ―As montanhas, em meados do século XVII eram odiadas e
vistas como estéreis, protuberâncias naturais sobre a face da terra, lugar de gente civilizada.‖
(THOMAS,1989, p.307). A partir do século XVIII serão constadas com a interpelação da
antropologia, novos olhares para a natureza que valorizavam justamente o selvagem e o
rústico como reservas de integridade biológica, estética e moral. Esta mudança se deve ao
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advento da Revolução Industrial, na Inglaterra que proporciona a virada para um mundo
definitivamente urbano e industrial. O campo é então tomado como lócus de saúde,
integridade e beleza, associado a uma vida saudável, invocando um novo sentimento – a
natureza é bela. (THOMAS, 1989). O século XX surgem as teorias de Lombroso (1983)
segundo qual a constituição facial do homem de certos indivíduos poderia indicar sua
determinação para a violência. ―A assimetria craniana e facial, a proeminência dos maxilares,
certa formação das orelhas e até a falta de barbas, entre outros sinais, indicavam a inclinação
criminosa de um indivíduo.‖ (LOMBROSO, 1983, apud ALVES, s/d, p. 122-123). A segunda
reflexão é apresentar a educação do campo ou melhor sua inserção na agenda política
educacional, nos últimos anos, a qual, ―[...] demandam do Estado iniciativas no âmbito da
oferta de educação pública e da formação de profissionais para trabalhar nas escolas
localizadas no campo.‖ (SOUZA, 2008, p. 1090).
Esta agenda tem incluído atualmente, mencionar a diferença entre educação rural e
educação do campo. Segundo Souza (2008) a educação rural destaca o papel do estado no
desenvolvimento da extensão rural e das preocupações com o atraso educacional que
permeava o meio rural no início do século XX no Brasil. Na trajetória da educação rural, o
homem é concebido como exemplo de atraso, e a política educacional se organizava em
conformidade com os interesses capitalistas predominantes de cada conjuntura. Na trajetória
da educação rural temos as Escolas Família Agrícolas (EFA) e as Casas familiares rurais
(CFR) têm como sujeitos centrais filhos de pequenos produtores que utilizam a pedagogia da
Alternância (ZAMBERLAN, 1995) ―[...] caracterizada pelo projeto pedagógico que reúne
atividades escolares e outras planejadas para desenvolver na propriedade de origem do aluno.‖
(SOUZA, 2008, p. 1093). Para Gimonet (2007) a pedagogia da Alternância surge
primeiramente na prática para depois ser sistematizada na teoria. Para Samua et al (2012)
considera-se importante para o processo de desenvolvimento na Pedagogia da Alternância os
saberes teóricos e práticos construídos à partir da relação com a propriedade com o contexto
do jovem agricultor. Para Zamberlan (1995), com o intuito de minimizar a realidade
excludente da zona rural imposta pelo modo de produção capitalista, a proposta da pedagogia
da alternância visava a partir dos conhecimentos locais propor uma agricultura mais
sustentável, pela preservação da biodiversidade e pela expansão das novas tecnologias na
zona rural. Segundo Queiroz (2006), o ensino aprendizagem focado em temas geradores, dos
quais os próprios alunos ordenam e classificam os temas, estreita a relação entre conteúdos de
formação e os problemas e ou atividades desenvolvidas na propriedade rural. ―A aquisição do
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conhecimento se dá de forma construtiva e participativa, envolvendo vários atores: alunos,
pais, monitores/professores. (QUEIROZ, 2006, p. 60). Todos os atores são protagonistas.
A educação do campo surge em 1980 em meio a crise e reestruturação do capitalismo
e do projeto neoliberal na educação. O neoliberalismo imprimiu uma disputa com relação ao
campo: campo como lugar de negócio x campo como lugar de viver. Em contrapartida
ocorreu o fortalecimento das organizações e de movimentos sociais que desenvolveram
projetos e políticas baseados na própria lógica do campo, entre eles: o acirramento pela luta
pela terra, experiências educativas alternativas, movimentos em defesa da construção de
políticas públicas, bem como uma produção educativa voltada para o campo (ARROYO et al,
2004). Para Chiavenato (2002) as origens históricas da concentração da propriedade fundiária
no Brasil são conhecidas: a concessão de sesmarias119 de voltuosas dimensões pela Coroa
Portuguesa após a emancipação política e a Lei de Terra de 1850. Segundo Fernandes et al
(2004, p.25) a expressão campo foi adotada em função da reflexão sobre o ―[...] sentido atual
do trabalho do camponês e das lutas sociais e culturais dos grupos que hoje tentam garantir a
sobrevivência deste trabalho.‖ Para Caldart (2008) a materialidade da origem da educação do
campo são as lutas sociais, pois nascem como mobilização/pressão de movimentos sociais
para uma política educacional comprometida com os interesses dos trabalhadores do campo.
Verifica-se como princípio ―[...] a emancipação da classe trabalhadora e sua ação no sentido
de oposição aos avanços do capital, formando novos sujeitos sociais que vem a construir o
campo hoje.‖ (MOLINA, 2004, p. 37). Fruto da demanda dos movimentos sociais e
organizações sociais dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) a educação do campo
expressa uma nova concepção quanto ao campo, o camponês e o trabalhador, fortalecendo um
caráter de luta social no espaço do/no campo. Para Caldart (2003, p.5) ―A Educação do campo
se afirma no combate aos ―pacotes‖ (tanto agrícolas quanto educacionais) e a tentativa de
fazer das pessoas que vivem no campo instrumentos de implantação de modelos que as
ignoram ou escravizam.‖
Para Ghedin (2012), o MST buscou um modelo de pedagogia inspirado em um
pensamento educacional socialista, que buscasse integrar escola-família-comunidade e
permitisse a troca de conhecimento, fortalecendo os laços familiares e o vínculo dos
educadores com a Terra e os assentados. De acordo com Capriles (1989), a idéia de uma
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educação socialista deve ter a presença de leituras de Makenko120 e Pistrak121, pois essa
discussão apresenta o par dialético fundamental – indivíduo-coletividade – como expressão
das possibilidades humanas de superação das contradições inerentes à alienação da sociedade
capitalista: ―[...] a pedagogia marxista é e deve ser, antes de tudo, uma teoria de pedagogia
social ligada ao desenvolvimento dos fenômenos sociais, acontecendo presentemente e
interpretados de um ponto de vista marxista.‖ (PISTRAK, 2009, p. 25). Segundo Marques
(2008), a pertinência da utilização do conceito de camponês para a compreensão da realidade
agrária é baseada na análise de sua história e de seu conteúdo socio-político-cultural. A
origem do conceito está ligada à Idade Média europeia. Nas ciências sociais, esse conceito
aparece em destaque nos anos de 1950, com o movimento das ―Ligas Camponesas‖ e a
grande discussão social sobre a questão agrária brasileira. O MST define-se como um
movimento camponês filiado à Vila Campesina. O campesinato se refere a uma diversidade
de formas sociais baseadas na relação trabalho familiar e formas distintas de acesso à terra. A
centralidade do papel da família na organização da produção e na estruturação de seu modo de
vida constituem os elementos comuns a todas essas formas sociais. (MARQUES, 2008).
Atualmente, a educação do campo constitui-se como uma política pública, nos
movimentos sociais, nas universidades, nas escolas, entre outros espaços. Em suas Diretrizes
Operacionais, o Conselho Nacional de educação (CNE) define educação do campo como
Toda ação educativa desenvolvida junto às populações do campo e fundamenta-se
nas práticas sociais constitutivas dessas populações: os seus conhecimentos,
habilidades, sentimentos, valores, modo de ser, de ver, de viver e de produzir e
formas de compartilhar a vida. (Art. 2 da Resolução 01 – CNE 03/04/2002 –
Diretrizes Operacionais para Educação do Campo.)

As diretrizes refletem um conjunto de preocupações e estruturas presentes
historicamente. Nas reinvindicações estão: 1) o reconhecimento e valorização da diversidade
dos povos do campo; 2) a possibilidade de diferentes formas de organizar as escolas; 3) o uso
de práticas pedagógicas contextualizadas; 4) gestão democrática. (BRASIL, 2002). Quanto à
formação de professores do campo, as políticas públicas do governo federal vinculam-se às
secretarias municipais e estaduais, que tem organizado junto ao MST a formação continuada
de educadores; essas parcerias envolvem também as universidades. O Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (Pronera) é um exemplo, atendendo jovens e adultos para
alfabetização, bem como para oferecer cursos de lato sensu em educação do campo. Deve-se
mencionar os projetos de Pedagogia da terra, escolarizando e capitalizando os trabalhadores
dos assentamentos de reforma agrária. Para Freire (1996), a formação dos professores deve
120
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lembrar o mundo para o entendimento da realidade. A educação do campo, sem dúvida,
inaugura ao menos duas frentes no debate brasileiro:
a)
constrói uma noção de educação pública pautada nos interesses da sociedade
civil organizada, em contraponto à educação pública estatal que historicamente
marca a gestão e a prática pedagógica no Brasil.; b) possibilita o debate acerca da
prática pedagógica nas escolas do campo, expressando as divergências políticas
entre a concepção de educação rural pautada na política pública estatal e a
concepção de campo pautada no debate empreendido pelos movimentos sociais de
trabalhadores. (SOUZA, 2008, p. 1091-1092).

Para Oliveira (2004), o campo no século XXI mostra sua importância na vida política de
uma nação. Um movimento que não cessaria no dia em que a reforma agrária fosse concluída.
A terra é um símbolo de vida, lugar histórico de lutas. A história dos trabalhadores do campo
e sua luta pela terra ―[...] está vinculada às transformações ligadas ao mundo do trabalho.‖
(ANTUNES, 1997, p. 47). Mesmo com a entrada do século XXI, a educação do campo em
lugares como a Amazônia está submetida à lógica estrutural da exclusão e da discriminação, e
não é por acaso que a oferta da educação à população volta-se ao primeiro segmento do
ensino fundamental, na maioria das ofertas e em classes multisseriadas.
As escolas multisseriadas constituem sua identidade referenciada na ―precarização
do modelo urbano seriado de ensino‖ e para que ofereçam uma educação de
qualidade se faz necessário a transgressão desse modelo, que se funda na rigidez
com que trata o tempo escolar, impondo a fragmentação em séries anuais e um
processo contínuo de provas e testes aos estudantes, como requisito para a
progressão no sistema educacional.122

Vale lembrar que o ensino fundamental completo de nove anos e o ensino médio não
estão presentes. O cenário da educação do campo na região Amazônica demarca a
complexibilidade pela população. São sujeitos ribeirinhos, pescadores, índios, caçadores,
camponeses, assentados, atingidos por barragem etc. A próxima seção versará sobre a
trajetória da educação em Rio Bonito do Iguaçu, atendo-se aos assentamentos dos
movimentos sociais do campo.

2. O olhar sobre Rio Bonito do Iguaçu/PR
O trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa realizada no contexto da educação do
campo, onde foram mapeadas as escolas do campo em Rio Bonito do Iguaçu/PR. Foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas com 20 assentados; também realizamos uma pesquisa

122

Disponível em: http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/posteres/GT13-2031--Int.pdf.Acesso e: 2 de jul. de
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documental para descrever a história de Rio Bonito do Iguaçu/PR123. No Paraná ocorreram
diversos conflitos pela posse da terra entre 1980 e 1990. O início do MST foi marcado por
inúmeros conflitos violentos:
Em 1981, havia inúmeras pessoas que tinham perdido terra, emprego, casas e muitos
atingidos pela construção da Usina Itaipu. A CPT organizou estas famílias e
começou a cadastrar outras que também tinham perdido ou sido expulsas e que
estavam interessadas em lutar por terra no Paraná. Em 1982, vários movimentos de
resistência dos camponeses eclodiram, dentre eles o Movimento dos Agricultores
Sem Terra do Oeste do Paraná (MASTRO) apoiado pela Associação de Estudos,
Orientação e Assistência Rural (ASSESSOAR). (PAESE, 2008, p.38).

Até 1991, existiam quatro escolas rurais municipais que respondiam à Secretaria de
Educação da região do Município de Laranjeiras do Sul e atendiam os assentados:
1) Escola Rural Municipal Tatiane Bergeier, localizada no Campo do Bugre.
O Campo do Bugre assim se chama devido a região ser formada por grandes campos
e seus primeiros habitantes serem bugres (índios), que viveram por muitos anos e
foram, por muito tempo, os únicos donos da terra. Eram comunidades fechadas, e o
temperamento dos seus habitantes era conhecido por muitos da região como
selvagens. (PAESE, 2008, p. 40).

2) Escola Rural Municipal Francisco Manoel Barroso, localizada no distrito de Pinhalzinho:
―Segundo consta nos arquivos da secretaria de educação, essa comunidade chamada de
Pinhalzinho é da década de 20, onde a família Nogueira desbravou essas terras então cobertas
de pinheiros.‖ (PAESE, 2008, p. 41).
3) Escola Rural Municipal Alfredo Rosa, localizada no distrito de Barreirinho:
Na região de Barreirinho destacam-se os gaúchos que vieram em busca de terra para
plantar e sobreviver com suas famílias. A criação de animais tornou-se uma
atividade importante para a sobrevivência desta população. A escola surgiu fruto das
necessidades de pais trabalhadores que viam seus filhos chegarem a idade adulta
ainda analfabetos. (PAESE, 2008, p. 42).

4) Escola Rural Municipal Rio Bonito do Iguaçu: ―[...] em março de 1990 ocorreu um
manifesto por parte dos líderes políticos estaduais em prol da criação do município, o então
distrito recebeu apoio também de algumas das autoridades de Laranjeiras do Sul.‖ (PAESE,
2008, p.50). Em 19/03/1992 o então governador Roberto Requião assina o decreto e
reconhece o novo município que passou a se chamar Rio Bonito do Iguaçu. Essas escolas
eram multisseriadas e uma só professora trabalhava com até quatro séries na mesma sala,
preparava a merenda, cuidava da limpeza, reunia pais e atendia a saúde dos alunos.
Com a emancipação para município, Rio Bonito do Iguaçu, o prefeito eleito, Sr.
Sezar Augusto Bovino, tinha intenção de centralizar as escolinhas rurais existentes e
123
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que já traziam despesas muito grandes e poucos alunos, numa única escola com mais
espaço físico e com uma professora para cada série e localizada na Linha Rosa. Isso
aconteceu gradativamente no ano seguinte - 1993, quando apenas uma escola ficou
de fora. (PAESE, 2008, p. 43-44).

A educação em Rio Bonito do Iguaçu/PR é marcada pela atuação do poder público,
movimentos sociais do campo – MST – e a população.
3. Conclusão
A atividade que o educador desenvolve em sala de aula dentro dos assentamentos do
MST, envolvendo precisamente a educação básica de 1ª a 4ª série e a preparação desses
professores é feita através de cursos realizados no município de Faxinal do Céu/PR. De
acordo com um dos entrevistados,
[...] o Movimento orienta a educação em seus assentamentos baseado em linhas
políticas e orientações, encontradas, por exemplo, no texto base ―Educação no
documento básico do MST‖, ao qual o educador deve se ater, em vista do projeto
político e pedagógico da organização. (PAESE, 2008, p. 52).

É pela educação que o MST se organiza e, através dela, ele e os integrantes do
movimento repensam o seu meio e se tornam agentes de sua transformação, podendo
contribuir para promover as mudanças necessárias do quadro social.
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Resumen
Esta ponencia empieza con un breve análisis de la enseñanza de la historia orientado a la identificación de
problemáticas sociales colombianas poco abordadas en las aulas de clase; específicamente se trabaja la temática
de las masacres ya que es un punto álgido de la historia de nuestro país y muchas veces es pasado por alto en los
currículos escolares siendo que es parte del desarrollo de la sociedad y de las dinámicas que hasta el día de
permean el constructo colombiano. Este análisis a su vez brindara el punto de partida de una propuesta didáctica
para enseñar el tema de la masacre; asimismo este punto es uno de los ejes principales de la ponencia, ya que la
búsqueda de una innovación tanto curricular como pedagógica en la enseñanza de la historia, se hace necesaria
en nuestro país.
Palabras clave: Masacre, Historia, conflicto.

1. Introducción
En los últimos años se han llevado a cabo una serie de análisis de la educación en
Colombia y de lo que se pretende enseñar; se esboza en muchos de ellos la intencionalidad de
unir los lineamientos curriculares y los programas académicos con el proyecto de país
neoliberal y capitalista. Es decir muchos de los trabajos analíticos de la educación en
Colombia quitan importancia a lo pedagógico y a su vez omiten por completo aspectos como
la enseñanza de la historia o la geografía.
No cabe duda alguna de que las preocupaciones de los analistas de la actualidad están
centradas en como unir de manera perfecta, las piezas de un rompecabezas que encaje en la
educabilidad de la población colombiana en general con la idea de país neoliberal en miras al
desarrollo.
Este trabajo al contrario de los mencionados anteriormente, tiene como propósito
evidenciar una de las falencias de tipo curricular en el área de la historia, y es que si bien el
ministerio de educación en sus estándares básicos de competencias en ciencias sociales
pretende innovar y formar un sujeto integro, muchas de las realidades inmediatas de este país
no están contempladas en dichos estándares o en los lineamientos curriculares. Por otro lado
con la ley 1732 del 2015 el ministerio de educación obligó a las instituciones educativas a
implementar la cátedra para la paz con el fin de fomentar una cultura para la paz, sin embargo
el desarrollo de la misma quedaba a criterio de cada establecimiento educativo dando lugar a
que muchos de ellos lo dejaran como pequeños actos simbólicos sin demasiada profundidad.
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En ese sentido la omisión de temas históricos y específicamente del asunto de la
violencia queda evidenciada. Por lo anterior este trabajo pretende no solo quedarse en la
crítica frente a la enseñanza de la historia y proponer el abordaje del tema de las masacre por
medio de imágenes y poemas como una estrategia para contrarrestar desde el aula las
falencias analizadas.
2. Problema
Uno de los retos más fuertes que tienen los futuros docentes colombianos en el área de
la historia es lograr el énfasis necesario en las problemáticas de este país, ya que por parte del
ministerio de educación se plantea la enseñanza de temas como el conflicto armado en
Colombia de una manera muy superficial debido a que no es una cuestión vista como
prioridad en la formación de los estudiantes. Este desinterés por parte del ministerio de
educación referido al

análisis del conflicto armado se evidencia en los lineamientos

curriculares, muestra de ello se encuentra en los estándares básicos de ciencias sociales donde
solo dos competencias de los estándares plantean el trabajo relacionado con el conflicto
armado en Colombia. Se nombrara a continuación las dos competencias referidas.
 Explica el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en
Colombia.
 Reconozco y explico los cambios y continuidades en los movimientos guerrilleros en
Colombia desde su surgimiento hasta su actualidad. (MEN, 2004)
Lo anterior sirve como constancia de que no está como propósito principal la
enseñanza de este tipo de problemáticas sino que por el contrario lo importante para la
formación de los estudiantes es prepararlos para los retos que trae el siglo XXI (entendiendo
esos retos como retos de mercado). De ahí que tal como lo plantea Prats (2001) en su texto
‗Enseñar historia, notas para una didáctica renovadora‘ se reconoce que ‗uno de los principios
más importantes de la enseñanza de la historia es facilitar la comprensión del presente ya que
es una excelente estrategia para poder conocer y entender los antecedentes‘. (p.14)
En esa medida el tema de las masacres como mecanismo utilizado por los actores del
conflicto armado parece pertinente ya que es un suceso que ha permeado la sociedad durante
bastantes años y lastimosamente aún no desaparece, sirviendo así como temática para
comprender el presente y al mismo tiempo entender el pasado.
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3. La enseñanza de la masacre en Colombia desde las imágenes y la poesía como
una estrategia didáctica innovadora en la enseñanza de la historia
Como se pudo evidenciar anteriormente se apuesta por el trabajo en la escuela de un
problema de la sociedad colombiana que no es muy común entre los currículos escolares. Para
eso una serie de autores ayudan a argumentar el porqué de esta propuesta didáctica para
abordar el tema.
Como primer referente teórico se hace referencia de Javier Sáenz Obregón (1997) con
su texto „Hacia una pedagogía de la subjetivación‟, ya que es de gran ayuda en la medida en
que se plantea un ejercicio de resistencia ante la tendencia de la cultura dominante y se busca
desarrollar otra manera de ver la enseñanza de la historia. Sáenz en su texto hace gran alusión
a la subjetivación, la imaginación y el sentimiento como aspectos importantes a retomar por
parte de los profesores en el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje, ‗no se trata de
renunciar al pensamiento y la razón en pedagogía, sino de debilitar su dominio sobre la
psiquis para que otras dimensiones de lo humano puedan expresarse‘ (Sáez, 1997, p. 254). En
esa medida esta propuesta didáctica quiere romper con el viejo modelo de enseñanza
memorística de acontecimientos, que muchas veces gracias a la forma en que son impartidos
se quedan sin significación para los estudiantes; además de esto se busca darle relevancia a los
sentimientos a la imaginación y a la subjetividad a lo largo del desarrollo de actividades de la
propuesta didáctica.
Es necesario que los estudiantes no encuentren una verdad dada sino que por el
contrario la construyan a partir del espacio que se pretende generar ya que…
En el fondo el conocimiento sólo se convierte en conocimiento para el
individuo cuando su subjetividad se apropia de él y lo incorpora en su
vida personal. En ese sentido, el sentimiento del individuo hacia la
<<verdad>> y las razones científicas, es tan importante como su
comprensión cognitiva; por lo tanto es fundamental en la educación
escolarizada abrirle posibilidades al alumno para afirmar su punto de
vista personal y subjetivo (SÁEZ, 1997, P. 258)

Por ello la enseñanza de la masacre se puede llevar al ámbito educativo por medio del
arte, buscando cambiar la concepción de una verdad dada por un ejercicio mutuo en el que
tanto su imaginación, su creatividad y su subjetividad tomen importancia y lleven a una
construcción colectiva de los estudiantes y los docentes.
En esa medida y siguiendo un pedagogo que va muy de la mano de cambiar el modelo
dominante, se retoma a Paulo Freire con su texto ‗no hay docencia sin discencia‘ donde
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resalta la importancia de la relación dinámica entre la teoría y la práctica, de tal manera que
en el ejercicio de la comprensión esta relación facilite este proceso y evite que ―la teoría se
convierta en palabrería y la práctica en activismo‖ (FREIRE, 1970, p.24)
En ese orden de ideas se puede concluir que en la enseñanza de los impactos y
consecuencias de las masacres se pretende tejer una relación dinámica que facilite el proceso
de comprensión y concientización, ya que la idea no es llegar a un ejercicio memorístico sino
que por el contrario se busca un reconocimiento del por qué se presentan estos actos, qué
consecuencias han tenido y en qué se debe trabajar para la No repetición, haciendo mucho
más significativo el proceso enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado Freire menciona algo que es de gran importancia "enseñar no
es transferir conocimiento, si no crear posibilidades de su producción o de su construcción."
(FREIRE, 1970, p.24) Refiriéndose a que es de gran importancia salir de ese modelo
tradicional de la enseñanza de la educación (mercantil) para así generar un cambio de
conciencia, en este punto también se trabajara puesto que la idea se basa en que se construya
conocimiento a partir de las herramientas tanto didácticas, como artísticas y pedagógicas en el
marco de las masacres para que de esta manera se logren establecer procesos de
entendimiento por parte del estudiante.
Otro punto de gran importancia se referencia en la cita ―El educador democrático no
puede negarse el deber de reforzar, en su práctica docente, la capacidad crítica del educando,
su curiosidad, su insumisión" (FREIRE, 1970, p.27) esto hace referencia al rigor con el que el
educador debe asumir tanto sus investigaciones como su práctica, para así poder apropiarse
en la misma medida el reto de enseñar que es de gran importancia para este proyecto puesto
que la complejidad de la temática requiere de una preparación previa para así generar en el
grupo la comprensión esperada.
En esa medida hay que tener en cuenta que "No hay enseñanza sin investigación ni
investigación sin enseñanza" (FREIRE, 1970, p. 27) ya que si bien para enseñar hay que ser
rigurosos con los métodos de investigación, para el caso contrario, el docente debe estar
indagándose constantemente, ―mientras enseño, continuo buscando, indagando, enseño
porque busco, porque indague, porque indago y me indago, intervengo, educo y me educo,
investigo para reconocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la verdad" (Freire,
1970, p. 30) relacionándolo así con una pretensión más dinámica que de la oportunidad de
hacer una construcción constante de conocimiento ante el hecho, en este caso las masacres.
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Teniendo claro estas posturas que se manejan para llevar a cabo esta propuesta
didáctica se propone abordar el asunto de la memoria; ya que la propuesta didáctica se ve
ligada a un ejercicio de memoria donde son importantes los actos del recuerdo en
comunidad/colectividad, debido a que inspiran a conocer y sintonizar los pensamientos y
sentimientos de los estudiantes, además de imaginar futuros ejerciendo muchas veces el
olvido de situaciones del pasado corriendo el riesgo de olvidar lecciones aprendidas o
aprender y hacer un ejercicio adecuado sobre aquellos recuerdos.

Es pues para los docentes y la sociedad en general un asunto necesariamente relevante
tener en cuenta la apuesta desde la memoria como actividad histórica ya que brinda a los
elementos conceptuales para analizar el pasado, promoviendo la reflexión histórica tanto de
los recuerdos como del presente.

Siguiendo esa importancia de la memoria resulta se hace necesario resaltar dos
aspectos que Mario Carretero y otros autores nombran en la ―Introducción: enseñar historia
en tiempos de memoria‖ del libro Enseñanza de la historia y memoria colectiva:

Instrumentos del recuerdo: ya sean objetos materiales (por ejemplo, monumentos y
lápidas

conmemorativas),

mediadores

literarios

(relatos,

mitos,

etc.),

o

rituales

(conmemoraciones, efemérides) actuando como material, argumento, y guión para la representación de algo ya desaparecido.
―Los actos del recuerdo: siempre están al servicio de las acciones presentes, se
recuerdan para que se pueda sentir, evocar, imaginar, desear o sentirse impelido a hacer algo,
aquí y ahora, o en un futuro más o menos próximo.‖ (CARRETERO, 2006, p.2)

Estos dos aspectos hacen que se encuentre una relación muy fuerte entre un espacio
para la memoria y esta propuesta didáctica.

4. ¿Por qué una propuesta didáctica con imágenes?
La propuesta está enfocada en la enseñanza de la historia por medio de las imágenes.
Para la interpretación de estas, según Carretero y Gonzales en el artículo titulado “Aquí vemos
Colon llegando a América”. Desarrollo cognitivo e interpretación de imágenes históricas,
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hay que tener en cuenta los tipos de lectura que los estudiantes pueden hacer a nivel cognitivo.
Entre estas se encuentran la lectura realista ingenua, la lectura realista, la lectura interpretativa
y la lectura contextualizada (CARRETERO, 2008, p.222)
Estas dos últimas son el objetivo al que se pretende llegar, es decir, que por medio de
esta propuesta los estudiantes hagan una lectura interpretativa o contextualizada de las
imágenes (sabiendo que estas lecturas responden a muchos factores, entre estos la edad del
estudiante; también cabe aclarar que esta propuesta está enfocada al grado once donde los
estudiantes en su mayoría tienen de 16 años en adelante) y así entiendan la masacre como
mecanismo utilizado en el conflicto armado en Colombia.
Ahora bien, para lograr que los estudiantes hagan este tipo de lectura, es necesario
acompañar cada imagen, contextualizarla, caracterizarla; pues la imagen por si sola no se
explica, ni explica el contenido que se quiere enseñar, en este caso, el conflicto armado
colombiano. Por esto, se propone una contextualización y caracterización de las imágenes, y
para suscitar su comprensión, se plantea que estas estén acompañadas de poemas relacionados
con el tema de la imagen, que harán las veces de preguntas problema, en el sentido de que se
podrán complementar con las imágenes y se podrán establecer diálogos entre estas
expresiones artísticas.
Ahora, también cabe preguntar ¿por qué enseñar Historia a través de imágenes? y esto
solo se responde teniendo claro a qué podemos llegar por medio de las mismas. Gonzales, en
su trabajo titulado: La enseñanza de la historia a partir de las imágenes dice al respecto: ―el
lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la realidad
contribuye al conocimiento y la interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de
representación‖. También se puede adquirir la competencia de aprender a aprender ―desde las
posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones
multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales‖ (GONZÁLEZ, 2010, p.36).
A partir de lo anterior se puede concluir que si bien la educación colombiana está
enmarcada en ciertos lineamientos y estándares, existen puntos de fuga por los cuales los
docentes de las diferentes áreas pueden proponer una didáctica diferente a la planteada desde
el ministerio de educación. Tal como se nombraba en páginas anteriores, la enseñanza de la
historia necesita bastante innovación para adquirir la importancia que merece en el ámbito
educativo y es por eso que este tipo de propuestas si bien no son a modo de manual
pedagógico, sirven como iniciativas de cambio en la didáctica de la historia.
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Cabe aclarar que la propuesta que se plantea en esta ponencia no es la única que
trabaja la enseñanza de la historia por medio del arte, la idea de abordar en las aulas de clase
un tema tan complicado como las masacres en Colombia y tratar de bajar su impacto
traumático por medio del arte con el fin de abordar la temática y contribuir al proceso de no
repetición.
5. Anexos

5.1 Unidad didáctica
5.1.1 Objetivo general
Generar un espacio donde se reconozca por medio de diferentes expresiones artísticas,
la masacre como un mecanismo utilizado por los actores del conflicto armado en zonas
rurales de Colombia a partir del último cuarto del siglo XX.

5.1.2 Objetivos específicos
 Preparar a los estudiantes para la comprensión del tema a través de la explicación del
concepto de conflicto social, la tipificación de masacre y la contextualización del
conflicto armado de las últimas décadas del siglo XX en Colombia.
 Hacer un ejercicio de memoria. por medio de la galería y la actividad de Trujillo; la
primera como acto del recuerdo y las segunda que es un manejo de fuentes
iconográficas
 Socializar por medio de expresiones artísticas realizadas por los estudiantes, la
relación encontrada durante los diferentes momentos

Esta propuesta didáctica está dividida en tres momentos.
5.1.3 Primer momento. Preparación
Esta primera parte de la propuesta es bastante importante, ya que sería poco pertinente
presentar la galería fotográfica y los poemas sin base conceptual. Por ende, en este primer
momento se harán algunas precisiones sobre el concepto de conflicto social y tipificación de
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masacre. Seguido a esto, se hará una contextualización de cómo las masacres empezaron a
volverse frecuentes desde los años 80 en el marco del conflicto armado en nuestro país.
5.1.4 Segundo momento. Galería y taller (2 Horas)
La segunda parte de esta propuesta es la galería, que se basará en adecuar un lugar con
imágenes artísticas sobre el tema, acompañadas de un poema cada una y ambientadas con
sonidos. El profesor hará una presentación de las obras antes del recorrido por la galería, y
después, lo que se buscara, es escuchar las reacciones de los estudiantes para con la
experiencia (en marco del tema).
5.1.5 Tercer momento: Socialización y evaluación
En el tercer momento de la propuesta se hará la socialización y debate, seguido de una
expresión artística realizada por los estudiantes donde plasmen sus reflexiones y se socialice.

6. Imágenes y poemas para la galería

Piedad Bonnett
CUESTIÓN DE ESTADÍSTICAS
Fueron cuarenta y tres, dice la crónica.
Veintisiete varones, diez mujeres,
seis niños de miradas alejadas,
sesenta y tres disparos, cuatro credos,
tres maldiciones hondas, apagadas,
cuarenta y cuatro pies con sus zapatos,
cuarenta y cuatro manos desarmadas,
un solo miedo, un odio que crepita,
y un millar de silencios extendiendo
sus vendas sobre el alma mutilada.

Fuente: Se lo explico con plastilina (2012)

Eugenia Sánchez Nieto
CAÍDA EN EL SILENCIO
El viento borra huellas, levanta tejas
arrasa lugares
soledad sola sin violencia, sin voces
no se escucha ni el latido del corazón
figuras perdidas
si te quedas en la misma posición
el pensamiento no funciona, la sangre no
circula.
Nadie detrás de la puerta
el ser invisible odia esa realidad
nadie encuentra su lugar
los hombres quieren ser mujeres las mujeres
quieren ser hombres
lugar vacío, lugar perdido, resbala la mentira
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Fuente: Se lo explico con plastilina (2012)
11 NOVIEMBRE DEL 88

Mi pueblo está de luto
Está llorando mi pueblo
Porqué corre aquí la sangre
Y los sesos sobre el suelo.
Cayeron allí los niños
Los jóvenes y el anciano
También cayeron las madres
En las manos del tirano
Color bermejo de sangre
Ojos de terror y miedo
Porque eran seres humanos
Masacrados contra el suelo
No hay palabras que lo griten
Lo que se siente en el pecho
Cuando un niñito pregunta
¿Y mi mamá qué se ha hecho?
Como hacer para olvidar el rostro de ese pequeño
Que abatido por las balas pide abrigo con empeño
Son las 8 de la noche y está lloviendo en mi pueblo
Si el hospital está lleno lo estarán los cementerios
Hasta cuando pues la guerra
Y el doblar de las campanas
El gemido de los huérfanos
Y el llanto de las ancianas
Danos señor el alivio
Contra la infamia que acosa
y que venga la justicia
de tu mano poderosa
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María Mercedes Carranza

Fuente: Se lo explico con plastilina
La ciudad por entonces ardía en los puñales y el miedo
se quedaba tras los pasos.
Miradme, en mí habita el miedo.
"Soacha” Dice en su dura parquedad:
Un pájaro
negro husmea las sobras de
la vida.
Puede ser Dios
o el asesino:
da lo mismo ya.

María Mercedes Carranza
LA PATRIA
Fuente: Botero Fernando. Masacre en Colombia (2000)

Esta casa de espesas paredes coloniales
y un patio de azaleas muy decimonónico
hace varios siglos que se viene abajo.
Como si nada las personas van y vienen
por las habitaciones en ruina,
hacen el amor, bailan, escriben cartas.
A menudo silban balas o es tal vez el viento
que silba a través del techo desfondado.
En esta casa los vivos duermen con los muertos,
imitan sus costumbres, repiten sus gestos
y cuando cantan, cantan sus fracasos.

Fuente: Botero Fernando. Masacre en Colombia (2000)

Todo es ruina en esta casa,
están en ruina el abrazo y la música,
el destino, cada mañana, la risa son ruina;
las lágrimas, el silencio, los sueños.
Las ventanas muestran paisajes destruidos,
carne y ceniza se confunden en las caras,
en las bocas las palabras se revuelven con miedo. Un
En esta casa todos estamos enterrados vivos En
los rostros al acecho, el rostro partidoDonde el
la luz que se fuga, la vida que se iniciaLa masa t
La ley m
silencio sobre la herida

La máquina en

¿Quien lamentará la perdida? Aquellos qu
Soledad absoluta que me hiere
por m
ni espantos ni voces, una puerta gira sobreCaídas
sí misma
Asesinos
una puerta se abre, nadie llega

Prenden fuego a
Pulen sus botas

Echan a patadas
Los rob
Su cerebro
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Fuente: Botero Fernando. Masacre en Colombia (2000)

Fuente: Botero Fernando. Masacre en Colombia (2000)

Fuente: Botero Fernando. Masacre en Colombia (2000)

Fuente: Botero Fernando. Masacre en Colombia (2000)
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GT 17 - POLÍTICAS
EDUCACIONAIS, GESTÃO
E FINANCIAMENTO
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A EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Maria Deise Torino (PPGHis/UFMT) – deise.torino@gmail.com

RESUMO

O presente estudo tem por objeto analisar a gestão pública
educacional e orçamentária do município de Cuiabá, MT, e verificar se atinge o status de
educação fundamental cidadã, alcançando a qualidade total e forma discentes da educação
básica aptos a ler, escrever, interpretar e compreender o mundo em que vivem, e ter noção de
seu papel, de seus direitos e deveres, bem como de ação no panorama social, político,
econômico, democrático e cultural, e ter o poder de escolha. Para que a escola de educação de
ensino básico municipal atinja a qualidade total, é indispensável a participação de toda a
comunidade, isto é, de pais, mestres, parentes de discentes e docentes e que os munícipes
cobrem do prefeito e da administração pública o desenvolvimento educacional do ensino.
Palavras chaves: Educação. Cidadania. Gestão. Município.

1.INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objeto analisar a gestão pública da
educação fundamental municipal no município de Cuiabá, MT, tem recebido valores
orçamentários suficientes, com a finalidade de transformar os alunos que ora são indivíduos
em cidadãos.
Inicialmente o estudo proposto aborda o tema gestão pública e a
educação básica no contexto nacional.
Em seguida verifica-se o orçamento público, sua finalidade e
destinação para a educação municipal básica.
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Após estuda-se a educação básica no contexto legislativo
constitucional e suas repercussões sociais.
Posteriormente, analisa-se a educação municipal básica no
município de Cuiabá, MT, o seu desenvolvimento na prova Brasil e consequentemente na
avaliação nacional realizada pelo IDEB, nos últimos cinco anos.

2. A GESTÃO PÚBLICA E A EDUCAÇÃO

A educação é importante instrumento de transformação
social e cultural do ser humano e da sociedade em que vive, porque tem por objeto exterminar
a ignorância da população, e mudar a mentalidade política, econômica, cultural e financeira
de um país, pois traz o entendimento, a interpretação e a compreensão do mundo em que
vivemos e a sua finalidade de propiciar o bem-estar social para todos, e atingir o welfare state,
que jamais o Brasil chegou a conquistar em toda a sua história, devidos a sua injusta realidade
de má distribuição de renda per capita para a grande parte da população desassistida pelo
Estado, devido principalmente haver corrupção política e desvios de verbas públicas em todos
os escalões políticos nacionais.
É fundamental salientar que no Brasil existe uma imensa
desigualdade social entre ricos e pobres, havendo um enorme contraste, pois parte da imensa
população brasileira, de acordo com as pesquisas do IBGE, divulgadas pelo Banco Mundial,
no ano de 2016, 52.168 (cinquenta e dois milhões, cento e sessenta e oito mil) brasileiros
estavam vivendo abaixo da linha da pobreza sobrevivendo com o valor de R$5,50 (cinco reais
e cinquenta centavos) por dia, ou seja, com R$ 387,07 (trezentos e oitenta e sete reais e sete
centavos) por mês, cerca de menos de um quarto do salário mínimo nacional que ao contrário
do previsto na Constituição Federal Brasileira, não satisfaz as necessidades vitais básicas de
uma pessoa individualmente, e muito menos de toda a sua família. Portanto, um quarto da
população brasileira vive abaixo da linha da miséria no Brasil, o que se constitui em índice
alarmante para um país que hoje é a oitava economia mundial. Sendo que no PIB, a renda per
capita populacional fica em último lugar no ranking de 45 países, acarretando atrasos
econômicos e tecnológicos para os discentes e prejuízos para toda a sociedade brasileira.
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Existem diferenças sociais e econômicas-financeiras
gritantes entre brasileiros, no Brasil, produzindo desigualdades sociais, pois há concentração
de rendas nas mãos de poucos empresários, especuladores e políticos brasileiros, e de miséria
e fome para ¼ da população nacional o que reflete na educação, pois as crianças subnutridas
que não possuem acesso aos bens sociais, não conseguem assimilar, aprender e compreender
o que leem, e muito menos interpretar e compreender a matéria ministrada em aula, sendo
então discriminatória, não isonômica, porque não chega a todos e principalmente aos menos
favorecidos economicamente.
A realidade mundial de países subdesenvolvidos não
admite o desenvolvimento do homem pensante e consciente de ser sujeito de direitos na visão
de Paulo Freire (FREIRE, 2018, P. 44/45), do homem-sujeito, mas sim cria o homem-objeto,
que não tem consciência de seus direitos e não luta por eles, permitindo assim que os
poderosos que controlam o poder estatal dominem a sociedade, porque sem exercer a função
de cidadão não há críticas, embates e oposições construtivas que possam mudar a realidade
social e extirpar a desigualdade social, bem como governos totalitários, ditadores que coíbem
direitos humanos, como o acesso à educação cidadã. Nesse contexto, assevera Paulo Freire:

Nunca pensou, contudo, o autor, ingenuamente, que a
defesa e a prática de uma educação assim, que
desrespeitasse no homem a sua ontológica vocação de ser
sujeito, pudesse ser aceita por aquelas forças, cujo interesse
básico estava na alienação do homem e da sociedade
brasileira. Na manutenção desta alienação do homem e da
sociedade brasileira. Na manutenção desta alienação. Daí
que coerentemente se arregimentassem – usando todas as
armas contra qualquer tentativa de aclareamento das
consciências, vista sempre como séria ameaça a seus
privilégios. É bem verdade que, ao fazerem isto, ontem,
hoje e amanhã, ali ou em qualquer parte, estas forças
destorcem sempre a realidade e insistem em aparecer como
defensoras do Homem, de sua dignidade, de sua liberdade,
apontando os esforços de verdadeira libertação como
―perigosa subversão‖, como ―massificação‖, como lavagem
cerebral‖ – tudo isso produto de demônios, inimigos do
homem e da civilização ocidental cristã. Na verdade, elas
pe que massificam, na medida em que domesticam e
endemoniadamente se ―aponderam‖ das camadas mais
ingênuas da sociedade. (FREIRE, p. 44/45, 2018).

Para que se possa chegar à análise da educação nas escolas
municipais públicas do município de Cuiabá, e verificar se o orçamento destinado para a
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educação municipal está atendendo à sua função social, ou seja, elevando o discente indivíduo
à qualidade de cidadão, é necessário ter conhecimento do que são políticas públicas.
Políticas públicas são os conjuntos de programas, ações e
decisões tomadas pelos governos (federal, estaduais e municipais) com a atuação, direta ou
indireta de entes públicos ou privados que objetivam assegurar direitos de cidadania para toda
sociedade, ou para diversos grupos e segmentos sociais visando propiciar o desenvolvimento
social, político ou econômico, conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, vigente,
de acordo com Givanildo Pereira (PEREIRA,2017).
A gestão pública, segundo SANTOS (SANTOS, 2014,
p.20) abrange os conhecimentos de várias áreas da ciência que se agregam e se aproveitam de
espaços racionais para a construção de alternativas, de respostas as contingências do setor
público ou da singularidade de ações do gestor público.
De acordo com Ferreira (FERREIRA, 1999, apud Santos,
2014, p.22) ―a gestão pública refere-se às funções da gerência pública nos negócios do
governo; mandato de administração‖. Esse conceito é determinado por um período de
mandato, muito parecido com o conceito da administração, porém delimitado no tempo e no
espaço. Por conseguinte, a gestão pública é o planejamento, a organização, a direção e o
controle dos bens e interesses públicos, agindo de acordo com os princípios administrativos,
visando o bem comum por meio de seus modelos delimitados no tempo e no espaço. Para
Santos (SANTOS, 2014, p. 24) a gestão tem a mesma atividade administrativa vinculada na
lei ou a norma técnica e a política, realizando funções administrativas em determinado
período de tempo e espaço, sendo o tempo uma forma dinâmica de analisar e entender a
gestão como processo decisório, cujos princípios estáticos estão envolvidos por uma
sociedade que se modifica, pois suas regras mudam e as práticas no território administrativo
alteram-se no tempo e no espaço.
Sendo assim, as políticas públicas atingem a todos os
cidadãos brasileiros, desde o analfabeto até o pós-doutor, isto é, do menos graduado ao mais
graduado em educação formal, independente de sexo, credo, raça, convicções políticas e do
nível social.
Trata-se

de

normas

constitucionais

de

conteúdos

programáticos, ou seja, que dependem de políticas públicas, que visam assegurar direitos de

4810

cidadania a toda população brasileira, isto é, o acesso aos direitos sociais, tais como a
educação, a segurança, a saúde, ao transporte público de qualidade, à moradia, a proteção da
infância e da adolescência, enfim a todos os direitos sociais elencados no art. 6º. da CF.
Com o implemento e a ampliação do regime democrático
de direito brasileiro, e com o advento a Constituição de 1988, as responsabilidades do
representante político governamental se diversificaram. Hodiernamente, é comum dizer que
sua função é promover o bem-estar da sociedade que está vinculado a ações bem
desenvolvidas e à sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação,
assistência social, lazer, transporte e segurança, ou seja, deve-se contemplar a qualidade de
vida do povo brasileiro.
Portanto, as politicas públicas devem ser voltadas para
propiciar a educação municipal de qualidade ou cidadã ao aluno cidadão, que frequenta as
escolas municipais de educação básica fundamental, a fim de lhe propiciar a consciência
crítica necessária para discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto,
dando-lhe uma visão ampla do campo ético-moral e político-social, como também o direito de
escolha.
3.O ORÇAMENTO PÚBLICO PARA A EDUCAÇÃO

O Orçamento público, segundo o ENAP (ENAP.
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2014, p.2), é o instrumento de gestão de maior
importância da administração pública.
É um instrumento que os governos utilizam para organizar
os seus recursos financeiros. Partindo da fiscalização e do controle, o orçamento público tem
evoluído e vem incorporando novos instrumentos.
No

Brasil,

o

orçamento

reveste-se

de

diversas

formalidades legais. Sua existência e eficácia estão previstas constitucionalmente,
materializadas anualmente numa lei específica que ―estima a receita e fixa despesa‖ (ENAP.
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2014, p.2), para um determinado exercício,
seguindo o princípio tributário da anterioridade.
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Por motivo dessa característica, as despesas só poderão ser
realizadas se forem previstas ou incorporadas ao orçamento. Além da observância da lei
constitucional, é importante aplicar o disposto no art. 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964 (BRASIL. Lei n. 4320, de março de 1964, p.1), abaixo colacionado:
Art. 2º. A Lei de Orçamento conterá a discriminação da
receita e despesa de forma a evidenciar a política
econômica, financeira e programa de trabalho do governo,
obedecidos os princípios de unidade, universalidade e
anualidade (

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988)
determina em seu art. 6º que a educação é um dos direitos sociais da população brasileira.
Deve ser provida pela Família e pelo Estado.
A educação visa, de acordo o art. 205 da Constituição
Federal de 1988, o desenvolvimento pleno da pessoa humana, sua qualificação para o trabalho
e para o exercício da cidadania.
Para que o dever do Estado com a educação brasileira
tenha eficácia, o art. 208 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) estabelece o
oferecimento do ensino fundamental, obrigatório; universalização do ensino médio gratuito;
atendimento educacional especial aos deficientes; educação infantil; ensino de jovens e
adultos, acesso aos níveis mais elevados de ensino; ensino noturno regular; e programas
suplementares de apoio ao ensino fundamental, oferecendo material didático, transporte
público, alimentação escolar e assistência à saúde, através do SUS, Sistema Único de Saúde.
A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em seu
art. 214, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de n. 9394/1996, em seu art. 87,
asseguram a obrigatoriedade da União instituir o Plano Nacional de Educação (PNE), no qual
constam as diretrizes e metas para o período entre os anos 2011 e 2021. Os objetivos do PNE,
de acordo com o disposto no art. 214 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), são
os seguintes: desenvolver o ensino através da erradicação do analfabetismo; universalizar o
atendimento escolar; melhorar a qualidade do ensino; preparar o discente para o trabalho; e
desenvolver humanística, científica e tecnologicamente o País.
No PNE (Plano Nacional de Educação), a educação foi
dividida em dois níveis: Educação Básica e Educação Superior. A Educação Básica
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compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Além dessa
divisão, foram estabelecidas também cinco modalidades de educação: Educação de Jovens e
Adultos; Educação a Distância e Tecnologias Educacionais, Educação Tecnológica e
Formação Profissional; Educação Especial; e Educação Indígena.
Os recursos para o financiamento da educação brasileira
encontram-se estruturados na legislação constitucional federal e na LDB (Lei de Diretrizes e
Bases) da seguinte forma: Ente Federativo Legislação União CF/88, estabelecido no art. 211
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios; LDB - art. 9º II – organizar, manter e desenvolver os
órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios; III – prestar
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade
obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva; Estados e Distrito Federal CF/88
- art. 211 § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental
e médio. LDB - art. 10º II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do
ensino fundamental,

as quais devem

assegurar a distribuição proporcional das

responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros
disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; 5 VI - assegurar o ensino
fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. Municípios e Distrito Federal CF/88
- art. 211 § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação
infantil. LDB - art. 11º V - oferecer a educação infantil, em creches e pré-escolas, e, com
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento do ensino. A: Legislação que disciplina o financiamento da Educação
Básica e Superior .
Portanto, a União deverá manter as instituições de ensino
públicas federais e contribuir técnica e financeiramente com os Estados, Distrito Federal e
Municípios para que sejam oferecidas oportunidades educacionais e o padrão mínimo de
qualidade do ensino.
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Os Estados têm a responsabilidade de assegurar o Ensino
Fundamental e oferecer o Ensino Médio. Os Municípios devem ser responsáveis pela
Educação Infantil e o Ensino Fundamental. O Distrito Federal deverá atender as exigências
relativas aos Estados e aos Municípios. De acordo com o art. 68 da LDB (BRASIL, 1996), os
recursos para o financiamento da educação são os oriundos das receitas com: tributos próprios
de cada ente federativo; transferências constitucionais e outras transferências; salárioeducação e de outras contribuições sociais; incentivos fiscais; e outros recursos previstos em
lei. Esses recursos devem ser recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), conforme determina o art. 69, § 5º, da LDB (BRASIL. LEI DE DIRETRIZES E
BASES N. 9394 de1996).
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 212
(BRASIL. Constituição da República Federativa 1988, p. 312), determina percentuais
mínimos que devem ser destinados pelos entes federativos à despesa com a função educação.
A União deve aplicar, anualmente, pelo menos 18% da
receita resultante de impostos em educação.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem
aplicar pelo menos 25,00% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na MDE.
Para atender os objetivos do PNE, foi criado o FUNDEF,
por meio da Emenda Constitucional (EC) n.º 14/1996. O FUNDEF foi extinto e em seu lugar
foi criado o FUNDEB, que deverá estabelecer o percentual necessário ao financiamento da
educação pública nos municípios e nos Estados Brasileiros.

4.OS ÍNDICES NACIONAIS DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E DA
EDUCAÇÃO NO MT E EM CUIABÁ

No Brasil é realizado o censo escolar pelo INEP
anualmente, para avaliar a educação nacional, sendo realizado em todos os municípios
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brasileiros, que é divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira.
Oito indicadores educacionais provenientes dos dados do
Censo Escolar 2017 foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no mês de julho. São eles: Média de alunos por turma,
Média de horas-aula diária, Taxa de Distorção idade-série, Percentual de docentes com curso
superior, Adequação da formação docente, Regularidade do corpo docente, Esforço docente,
Complexidade da gestão da escola.
Os indicadores, taxa de rendimento e taxa de transição,
com informações sobre aprovação, reprovação e abandono, e promoção, repetência, evasão e
migração para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) também foram divulgados pelo INEP
via IDEB em 2017, como também em 2015 e 2013.
O INEP divulga anualmente os indicadores do censo
escolar, considerando que visa acompanhar e monitorar de aspectos importantes da educação
brasileira como, por exemplo: verificar se há atraso escolar do corpo discente, revelado pelas
taxas de distorção idade-série, se as condições de ensino, verificadas nos indicadores como a
média de alunos por turma e a adequação da formação docente, objetivando avaliar a relação
entre a formação de nível superior do docente e a disciplina que leciona.
Outras dimensões reveladas pelos indicadores divulgados
dizem respeito a qualidade de ensino desenvolvida nas escolas, se o discente sabe resolver
questões matemáticas e de português, isto é, se sabe ler e escrever.
Segundo o INEP os Indicadores do censo escolar anual,
são:
Capazes de agregar valor analítico e avaliativo às
estatísticas, os Indicadores Educacionais do Censo Escolar
permitem conhecer não apenas o desempenho dos alunos,
mas também o contexto socioeconômico e as condições de
em que se dá o processo ensino-aprendizagem no qual os
resultados foram obtidos. Os indicadores são úteis
principalmente para o monitoramento dos sistemas
educacionais, considerando o acesso, a permanência e a
aprendizagem de todos os alunos. Dessa forma, contribuem
para a criação e o acompanhamento de políticas públicas
voltadas para a melhoria da qualidade da educação e dos
serviços oferecidos à sociedade pela escola.
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Portanto, visa-se no presente estudo analisar os índices e
indicadores do censo escolar anual das escolas municipais da cidade de Cuiabá, MT, como
também os índices orçamentários da prefeitura Municipal de Cuiabá, para a análise da
qualidade de ensino, e se o orçamento destinado à educação municipal satisfaz a ponto de
tornar a educação aqui praticada, em educação cidadã.

5. A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CUIABÁ

Para se analisar a educação básica municipal do município
de Cuiabá foram consultados os resultados do IDEB da prova Brasil das Escolas Municipais
que participaram efetivamente da mesma nos últimos cinco anos, isto é, em 2013, 2015 e
2017.
Também

foram

consultadas

as

LOAs

(Lei(s)

Orçamentária(s) Anual(os)) dos últimos cinco anos do Município de Cuiabá, para se verificar
as dotações orçamentárias destinadas à educação, objetivando conhecer os numerários que
devem chegar às escolas municipais anualmente para suprir suas demandas econômicas e
financeiras, visando fazer chegar a cada discente educação com qualidade visando a torná-lo
cidadão.
As verbas orçamentárias destinadas à educação no
município de Cuiabá, são as maiores do Estado de Mato Grosso, pois se trata do maior
município deste ente federado, com população de 607.153 (seiscentos e sete mil, cento e
cinquenta e três) habitantes.
Não obstante, consultando o site Portal Transparência da
educação, do município de Cuiabá, MT, verificou-se que os repasses de verbas públicas
orçamentárias realizados pela Prefeitura Municipal de Cuiabá não são pontuais, como
deveriam ser, chegando com atraso às escolas, impedindo assim o acesso das crianças,
adolescentes e demais alunos à merenda nutritiva e farta e demais insumos necessários ao
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desenvolvimento da educação básica, acarretando perdas no desenvolvimento da educação
cidadã nas escolas municipais dessa cidade.
Conforme os dados do IDEB, da prova Brasil, realizada
nas escolas públicas municipais de Cuiabá, MT, nos últimos cinco anos, mais especificamente
nos anos de 2013, 2015 e 2017 constata-se que há um contingente de 89 (oitenta e nove)
escolas municipais no município de Cuiabá, MT, mas apenas 44 (quarenta e quatro)
participaram nos anos retromencionados da prova Brasil, que avalia o aprendizado da língua
portuguesa e de matemática.
A média estabelecida pelo IDEB a ser atingida por cada
escola municipal é nota mínima de 6,0 (seis) pontos nas provas de matemática e da língua
portuguesa, sendo que apenas duas escolas municipais nos últimos três censos escolares
atingiram esta média no município de Cuiabá, o que equivale a 4% do percentual de
participantes da prova Brasil. As escolas que atingiram a média do IDEB na prova Brasil
foram: Escola Municipal Ana Tereza Arcos Krauze, que obteve em 2013 a média de 6,4 (seis
e quatro), em 2015 a média de 6,8 (seis e oito) e em 2017 a média 8,0 (oito) no censo escolar,
bem como a Escola Municipal Professora Rita Caldas Castrillon, que obteve média 6,0 (seis)
em 2013, média 6,00 (seis) em 2015 e média 6,3 (seis e três) em 2017.
Portanto, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá,
deve se mirar na metodologia pedagógica adotada nas duas escolas retromencionadas, bem
como na qualificação dos docentes, no modo de ensino e de aprendizagem de ambas como
paradigma para implementar a educação de qualidade nas demais escolas municipais.
A maior parte das escolas municipais de Cuiabá, o que
equivale ao percentual de 50% ficou com a média de 5,3 na prova Brasil nos últimos cinco
anos, de acordo com a projeção para a prova Brasil, contida na Lei n. 5.367 de 22 de
dezembro de 2010, denominada de Plano Municipal de Educação do Município de Cuiabá,
para o período de 2010 a 2019 . Essa lei municipal manipula os dados da prova Brasil,
fazendo previsão de média a ser atingida pelos discentes em tais provas, mas que são médias
abaixo da nota mínima admitida pelo IDEB para considerar ensino razoável. Portanto, na Lei
supracitada há manipulação da prefeitura municipal de Cuiabá e de seus servidores para que
se atinja notas inferiores a mínima na prova Brasil, argumentando que está na média, quando
na verdade está bem abaixo da mesma conforme dados do IDEB. As demais ficaram com
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notas abaixo de cinco, devendo ser revista a qualidade de ensino e o motivo pelo qual não se
chega a índices positivos na prova Brasil, para que se resolva de vez os problemas
relacionados à educação básica municipal, e o aluno realmente chegue à cidadania.

6. CONCLUSÃO

Os dados estatísticos orçamentários destinados à educação
municipal, verificados nas Loas do município de Cuiabá, de acordo com o anexo abaixo
colacionado, dos anos de 2012 a 2016, projetando o orçamento dos anos de 2013 até 2017,
dão conta de que verbas substanciais acima de trezentos milhões de reais são dotadas no
orçamento, mas não se sabe se são repassadas anualmente para a educação pelo município
conforme comprova o site de transparência da Prefeitura de Cuiabá, onde se constata a
desorganização da secretaria municipal de educação e dos diretores das escolas municipais, e
que demonstram que as verbas orçamentárias para a educação chegam com atraso às escolas
públicas.
Presume-se que o município de Cuiabá deve propiciar ao
corpo discente educação de qualidade total, a ponto de transformar indivíduos em cidadãos,
mas de acordo com os índices do IDEB, verifica-se que essa não chega a ser cidadã, pois não
atinge a média estabelecida pelo Ministério da Educação Brasileira, estando aquém de
resultados favoráveis.
Há enormes barreiras a serem superadas pela educação
municipal da cidade de Cuiabá, pois há desigualdades sociais no corpo discente, muitos
alunos vão à escola com a finalidade precípua de se alimentar, porque os seus pais ou seus
responsáveis legais não possuem condições econômica e financeira para lhes propiciar pelo
menos três refeições diárias fartas e nutritivas; também se constata a falta de qualificação do
corpo docente, dentre outros fatores, para que a educação cidadã seja voltada para a realidade
social dos discentes, a manutenção de políticas pedagógicas de efeito, metodologias de ensino
adequadas à realidade deles, entre outros inúmeros aspectos para que torne indivíduos em
cidadãos..
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A luta pela conquista de uma educação cidadã, de acordo
com Freire (FREIRE,2018, p. 56), passa pela alfabetização e vai além do saber ler e escrever,
e de fazer contas, isto é, de decodificar as letras, mas, sobretudo, de construção do
conhecimento, pois requer a interpretação e a compreensão, não apenas do que está escrito,
mas de seus conceitos, suas implicações para se chegar à cidadania, de se atingir o acesso a
direitos, principalmente a educação de qualidade, de se fazer a leitura do mundo e de agir
sobre ele.
Portanto, Paulo Freire (FREIRE, 2018, p. 25) entende a
―alfabetização como formadora da cidadania‖ para todos, que assegure direitos, democracia e
escolhas, da formação educacional e cultural para o mercado de trabalho, para o
desenvolvimento social, econômico e político do Brasil.
Sendo assim, a educação é transformadora e pode mudar o
entendimento sobre política, educação, economia, direitos, democracia, e sobre a vida de cada
um na sociedade.
Para que a educação municipal básica de Cuiabá atinja os
índices estabelecidos pelo IDEB, deverá haver uma fiscalização rigorosa por parte da
população devidamente organizada em Ongs, associação de bairros, associação de pais e
mestres, entre outras e por parte das entidades governamentais instituídas, tais como TCE,
Câmara Municipal entre outras, para que as verbas destinadas a ela realmente cheguem a
todas as escolas e possam propiciar ensino de qualidade total aos discentes.
Diante dos dados estatísticos orçamentários e educacionais
apresentados no presente trabalho, conclui-se que o município de Cuiabá, MT, ainda não
atingiu o desenvolvimento educativo cidadão esperado dentro do panorama nacional de
ensino básico.
Sendo assim, muitos esforços deverão ser envidados pela
Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, MT, bem como pelo corpo docente e pelo corpo
discente das escolas municipais de ensino básico, com o intuito de atingir a qualidade
educacional esperada e propiciar educação cidadã para todos os seus discentes.
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A PROPOSTA DE RE-ESCULPIR O ENSINO MÉDIO: UM OLHAR SOBRE AS
FUNÇÕES DA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA
PLENA
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Ana Lara Casagrande (Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT) – laracasagrande@hotmail.com

Resumo:
Neste trabalho objetivamos apresentar a diferença entre a coordenação e a orientação pedagógica no contexto da
Escola Plena, mais especificamente, tendo como base a experiência da escola Estadual Padre João Panarotto,
localizada no município de Cuiabá/MT. As Escolas Plenas nascem com a missão do que chamamos de reesculpir o Ensino Médio, dado que traz um modelo inovador, no qual o jovem é tido como protagonista do seu
processo de aprendizagem, devendo ter base para construção do seu projeto de vida, bem como são promovidas
alterações quanto ao trabalho do professor: dedicação exclusiva, incremento salarial e sistema de tutoria, por
exemplo. A função do Coordenador Pedagógico está relacionada a atividades pedagógicas e administrativas,
enquanto o Orientador Pedagógico de Área verte o seu olhar estritamente para o que pedagógico, em seus
diversos âmbitos.
Palavras-chaves: Ensino Médio. Escola Plena. Juventude.

Introdução
A partir do estabelecimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no ano de 1996
(BRASIL, 1996), o Ensino Médio foi estabelecido como a etapa final da educação básica
obrigatória e gratuita, composta em sua totalidade por crianças e jovens dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade (BRASIL, 1996, art. 4º, art. 21).
Cabe ressaltar que as idades apontadas no Ensino Médio são as idealmente
estabelecidas, já que a questão da repetência no final do ciclo do Ensino Fundamental as
altera, de modo que se deve considerar a defasagem idade/série, isto é, os jovens que
frequentam uma determinada série escolar com idade superior àquela pedagogicamente
prevista para a mesma. Deve-se considerar, ainda, que ―apesar da correlação existente entre a
idade dos alunos e o nível e as modalidades de ensino, as leis e regulamentos educacionais
garantem o direito de todo cidadão frequentar a escola regular em qualquer idade‖
(BRASIL/MEC, 2012 [on line]). Assim, neste trabalho, quando falamos do jovem do Ensino
Médio, estamos nos referindo àqueles que, em média, têm a idade entre 15 a 17 anos de idade.
O objetivo central deste trabalho é apresentar a diferença entre a coordenação e a
orientação pedagógica no contexto da Escola Plena, mais especificamente, tendo como base a
experiência da escola Estadual João Panarotto, localizada no município de Cuiabá/MT. Desse
modo, inicialmente, são feitas considerações a respeito das Escolas Plenas, em seguida,
apresentamos o histórico da escola supracitada, para, então, apresentarmos a discussão sobre
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as diferenças de funções entre a coordenação e a orientação pedagógica nesse ―novo modelo
de escola‖ (ICE, 2015, p.22).

1 Escolas Plenas: um modelo de escola inovador
As mudanças às quais a sociedade é submetida na contemporaneidade, leva-nos a
repensar a instituição escolar. A Escola Plena nasce com o propósito de rever as finalidades
da escola. O modelo da Escola da Escolha nasceu da experiência pernambucana quanto à
recuperação e revitalização, por parte de um empresário e ex-aluno, de uma escola pública de
Ensino Médio. A perspectiva é a de materializar uma escola na qual ―as práticas
educativas interajam com as transformações e exigências da atualidade‖ (ICE, 2015, p.15).
A Escola Plena, nome adotado no estado de Mato Grosso para a Escola da Escolha,
parte do princípio de que o jovem do Ensino Médio deve exercer seu protagonismo. Dessa
forma, no documento em que são apresentadas as bases do modelo, afirma-se que ―falamos da
formação
de um jovem que ao final da educação básica deverá ter formulado um Projeto de Vida como
sendo a expressão da visão que ele constrói de si e para si em relação ao seu futuro‖ (ICE,
2015, p.26). Esse projeto de vida nortearia a Escola Plena, segundo os princípios
apresentados, à medida que pretende dar significado à escola por parte do jovem, mostrando
que ela está relacionada à consecução dos seus objetivos, viabilizando que tenham sonhos e
ambicionem realizá-los por meio da/com a escola.
Cabe lembrar que esse modelo de escola não se estende a todas as escolas de Ensino
Médio. No caso de Mato Grosso, no total: ―Em 2018 o Estado já contava com 40 escolas em
tempo integral, permanecendo a continuidade da oferta em 2019‖ (MATO GROSSO, 2019,
p.06). Assim, algumas foram selecionadas para desenvolvê-lo, funcionando em tempo
integral, nas quais os professores contam com incremento salarial, dedicação exclusiva e
desenvolvem funções não existentes nas escolas de Ensino Médio regulares, como serem
tutores de alguns alunos, almoçarem com eles por vezes, participarem da avaliação 360° (na
qual todos da escola avaliam e são avaliados) e trabalharem sob o regime de designação, isto
é, os professores podem ser dispensados dessa escola no caso de má avaliação ou inadaptação
ao seu funcionamento de alguma maneira. Nesse caso, os docentes retornam para as suas
escolas-sede, caso efetivos.

2 A Escola Estadual Padre João Panarotto e algumas alterações promovidas pela
Educação em Tempo Integral

4823

A Unidade Escolar Padre Joao Panarotto está localizada na II Etapa do bairro CPA IV
na Morada da Serra em Cuiabá-MT. Essa escola é circundada de bairros oriundos de invasões
que ocorreram na região no final da década de 1980 e início dos anos 1990. O público
atendido são estudantes do 3º Ciclo do Ensino Fundamental (7º, 8º e 9º anos) e o Ensino
Médio, em período integral.
O Projeto de Educação em Tempo Integral, na escola objeto deste trabalho, foi
implantado no ano de 2017, porque a Unidade atendia os requisitos do Ministério da
Educação: baixos índices educacionais, carências (familiar, alimentícias, segurança) e
defasagem de aprendizagens pelos estudantes, os quais foram determinantes para que a escola
fosse escolhida pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – Seduc/MT, para
tornar-se uma Escola Plena1.
Tal implantação ocorreu em um momento em que vários aspectos da escola
precisavam de melhorias e proporcionou condições físicas, temporais e ideológicas para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas fundamentais para o melhor desenvolvimento
cognitivo e pessoal de nossos estudantes. Esse novo modelo representava de início, e ainda o
é, um desafio educacional. Ao educador é imprescindível considerar o educando nas suas
múltiplas dimensões – intelectual, social, física e emocional – e situá-las no âmbito do
contexto sociocultural em que educador e educando estão inseridos.
Com o Projeto de Educação em Tempo Integral no contexto da Escola Estadual Padre
João Panarotto, os professores tiveram o aumento da sua carga horária de 30 horas para 40
horas, em regime de dedicação exclusiva, distribuídas conforme atribuição de classes e/ou
horas, permitindo um envolvimento maior com os propósitos da escola em questão.
Com a atribuição em Hora Função2, os docentes têm espaço para levantamento e
estudos de dados obtidos em diagnóstico realizado para acompanhamento pedagógico dos
estudantes que apresentam desafios de aprendizagem, atividades de pesquisa e produção que

1

Modelo de escola, no Estado de Mato Grosso, regulamentada pela Lei n. 10.622 de 24 de outubro de 2017.
Os professores das Escolas Plenas poderão ter até 10h/função. Elas são destinadas à produção pedagógica (60%
da carga horária) e produção científica (40% da carga horária). A produção pedagógica é o espaço tempo para
levantamento e estudos de dados obtidos em diagnósticos realizados para acompanhamento e desenvolvimento
de atividades para/com os estudantes que apresentam necessidades formativas da turma em que o professor atua,
bem como para ampliação e potencialização de aprendizagens de outros estudantes. Já a produção científica é
específica para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e produção que tenham como objetivo enriquecer o
processo de ensino e aprendizagem e que integre o Projeto Político Pedagógico da Escola Plena. A produção
pedagógica é de responsabilidade do coordenador pedagógico em colaboração com os orientadores das áreas. A
produção científica é de responsabilidade dos orientadores das áreas com colaboração do coordenador
pedagógico (MATO GROSSO, 2019, p. 92).
2
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tenham como objetivo enriquecer o processo de ensino e de aprendizagem que integre o
Projeto Político Pedagógico (PPP).
É essencial chamar a atenção para o fato de a escola ter perdido quantidade
significativa de alunos para escolas de Ensino Médio regulares. Os fatores devem ser melhor
investigados, mas a hipótese central é a de que envolva a necessidade/vontade de ingresso no
mercado de trabalho por parte dos jovens.

3 Coordenação e Orientação Pedagógica de Área: funções diferentes e fundamentais
Assim como nas demais unidades escolares do Projeto de Educação em Tempo
Integral de Mato Grosso, a Escola Estadual Padre João Panarotto tem em sua estrutura: 01
Coordenadora Pedagógica, 01 Orientador de Área de Linguagens, 01 Orientador Pedagógico
da área de Ciências da Natureza e Matemática e 01 Orientadora de Área de Ciências
Humanas.
A Lei estadual n°7.040 de 01 de outubro de 1998, que estabelece a gestão democrática
no Ensino Público Estadual, a Lei Complementar n°050 de 01 de outubro de 1998 e a Lei
Complementar n° 206 de 29 de dezembro de 2004 são as principais legislações que regem a
operacionalização das unidades escolares de Mato Grosso. A Lei n°10.622 de 24 de outubro
de 2017 regulamenta, especificamente, a funcionalidade das Escolas Plenas em Mato Grosso.
As atribuições de cada função (Diretor, Secretário Escolar, Coordenador Pedagógico)
estabelecidas nas legislações em vigor ganham, por meio do Projeto de Educação em Tempo
Integral, características que atendam à proposta inovadora.
A função de Orientador Pedagógico de Área, embora não esteja descrita na legislação
educacional mato-grossense, está regulamentada pela Lei n°10.622/2017 e as especificidades
de atuação desses professores, atendendo ao Projeto de Educação em Tempo Integral, estão
descritas no Projeto Escola Plena, vinculado ao Programa Pró-Escolas, da Seduc/MT.
No contexto da Escola Plena, o Coordenador Pedagógico, além de suas funções
descritas nas legislações em vigor, é aquele profissional responsável pela orientação de
professores, auxiliando-os e assegurando o devido cumprimento da grade curricular.
De acordo com a Lei Complementar nº206 de 29 de dezembro de 2004, em seu art. 3º,
são atribuições essenciais do Coordenador Pedagógico, entre outras: Investigar o processo de
construção de conhecimento e desenvolvimento do educando, proporcionando diferentes
vivências, visando o resgate da autoestima, a integração no ambiente escolar e a construção
dos conhecimentos em que os alunos apresentem dificuldades. Deve participar das reuniões
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pedagógicas, planejando, junto com os demais professores, as intervenções necessárias a cada
grupo de alunos, bem como as reuniões com pais e conselho de classe. Assim como coordenar
o planejamento e a execução das ações pedagógicas da Unidade Escolar, articulado a
elaboração participativa do Projeto Pedagógico da Escola. É também necessário coordenar,
acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na Unidade Escolar. Outra atividade de suma
importância é a coleta, análise e divulgação dos resultados de desempenho dos alunos,
visando a correção e intervenção no Planejamento Pedagógico.
Ao coordenador pedagógico cabe, ademais, desenvolver e coordenar sessões de
estudos nos horários de hora-atividade, viabilizando a atualização pedagógica em serviço e
ainda coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na unidade
escolar. Esse profissional também deve analisar/avaliar junto aos professores as causas da
evasão e repetência propondo ações para superação. Deve propor e incentivar a realização de
palestras, encontros e similares com grupos de alunos e professores sobre temas relevantes
para a formação integral e desenvolvimento da cidadania. No trabalho com a Gestão, deve
propor a implantação e implementação de medidas e ações que contribuam para promover a
melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos (MATO GROSSO, 2004).
Suas ações de liderança devem estar relacionadas com as demais funções da escola
para a consecução do projeto escolar, em sintonia com as metas planejadas. Nesse esteio,
compete à coordenação pedagógica:
[...] trabalhar coletivamente com a direção escolar a fim de que as condições de
ensino e aprendizagem sejam garantidas no contexto escolar. Isso refere-se a
organização pedagógica de projetos desenvolvidos na escola, levantamento de
demandas formativas dos professores, análise dos processos avaliativos dos
estudantes, desenvolver e acompanhar o Projeto Político Pedagógico, dentre outras
questões (MATO GROSSO, 2019, p. 86).

Conforme o Projeto Pedagógico da Educação Integral das Escolas Plenas, o
Coordenador Pedagógico deve: planejar e articular trabalhos de gestão escolar, organizando
Formação Continuada de todos os profissionais da unidade escolar e reuniões pedagógicas
com orientadores das áreas; Planejar, conjuntamente com a direção escolar, reuniões
pedagógicas com os profissionais da educação da escola a fim de garantir a ação educativa de
todos os sujeitos da escola; Planejar ações pedagógicas, envolvendo e incluindo toda
comunidade escolar com encontros coletivos, visando intervenções significativas para as
aprendizagens dos estudantes; Orientar e acompanhar os serviços de apoio especializados
atendidos pela unidade escolar (Intérprete de Libras, AAE/ADI, Professor da Sala de
Recursos Multifuncionais entre outros) para garantir pleno desenvolvimento dos estudantes;
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Diagnosticar e propor ações destinadas aos estudantes com necessidades formativas de
aprendizagem, juntamente com os orientadores das áreas de conhecimento e professores,
sendo o mediador entre os mesmos; Zelar pela ambiência pedagógica dos espaços
pedagógicos da escola para que os mesmos estejam em consonância com o PPP, cumprindo e
garantindo o efetivo funcionamento pedagógico da escola; Acompanhar e avaliar a elaboração
e a atualização do PPP (com foco em questões curriculares, avaliativas e metodológicas), de
modo participativo no contexto escolar, garantindo que o Modelo Pedagógico da Escola Plena
seja efetivado.
Cabe, ainda, ao Coordenador Pedagógico: zelar pelo cumprimento da hora-atividade
dos professores, devendo aproveitá-las para acompanha-los em seus estudos, planejamentos,
lançamentos no sistema SigEduca3, orientando e propondo ações; Comunicar com
pais/responsáveis os casos de infrequência escolar e/ou com necessidades formativas;
Promover, conjuntamente com os orientadores das áreas, espaços tempos de convivências dos
estudantes; Sistematizar os resultados das avaliações internas e externas, para o
estabelecimento de ações que promovam aprendizagens aos professores e estudantes;
Orientar, planejar e assessorar os professores dos componentes curriculares Projeto de Vida,
Protagonismo, Avaliação Semanal e Estudo Orientado, bem como acompanhar os professores
dos demais componentes curriculares de forma coletiva e colaborativa com os orientadores
das áreas; Realizar reuniões periódicas com os membros da equipe gestora da escola;
Acompanhar e sistematizar os resultados alcançados pelos professores na utilização da Hora
Função – Produção Pedagógica.
Ao passo que o professor que exerce a função de Orientador Pedagógico de Área4, no
contexto da Escola Plena, atua diretamente com os professores da sua área de formação e para
a qual realizou o processo seletivo. Assim, esse profissional também é responsável pela
Gestão Pedagógica da unidade escolar, com foco na ampliação da qualidade da educação dos
estudantes e ainda acompanhar e assessorar os educadores. Esse trabalho exige articulação
plena entre a Coordenação Pedagógica e a Orientação de Área.
Conforme o Projeto Pedagógico da Educação Integral das Escolas Plenas, a
Orientação de Área, envolve:

3

O Sistema Integrado de Gestão Educacional (SigEduca) é uma ferramenta em ambiente Web, que visa atender
as demandas de Gestão dos processos efetivados pelas escolas.
4
Para atuar como Orientador Pedagógico de Área, nas escolas em tempo integral do Estado de Mato Grosso, é
necessário passar por um processo seletivo, conforme os editais publicados pela Seduc/MT.
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[...] o trabalho pedagógico direto com os professores da sua área de conhecimento.
Nesse sentido deverá organizar a agenda de trabalho de cada professor, analisar o
desenvolvimento das práticas pedagógicas dos professores, propor trabalho de
integração na área de conhecimento, dentre outros aspectos (MATO GROSSO,
2019, p. 88/89).

São atribuições do Orientador Pedagógico de Área, então: elaborar a agenda de
trabalho pedagógico dos professores da área de forma articulada; analisa as práticas
pedagógicas por meio das observações das aulas; estuda e cria estratégias alternativas
garantindo diferentes formas de aprendizagens dos estudantes, articulação com a Coordenação
Pedagógica para orientação dos docentes na laboração dos Planos de Ensino, Guias de
aprendizagens; Garantir a interdisciplinaridade entre as disciplinas da área e outras áreas;
Incentivar os docentes a buscarem a pesquisa em espaços acadêmicos que discutam questões
educacionais, propor estudo que tratam sobre questões pedagógicas.
O Orientador Pedagógico de Área deve, outrossim, assessorar e acompanhar
professores em suas necessidades pedagógicas; Orientar e acompanhar a Hora FunçãoProdução Científica; Organizar momentos de estudo individual para a autoformação;
Assessorar e orientar professores da base comum e diversificada do currículo da escola; Ser
colaborativo com a Coordenação Pedagógica no acompanhamento da Hora Atividade;
Participar de reuniões de Gestão e Pedagógica sempre que necessário. Por fim, dentre as suas
funções, é essencial destacar a necessária colaboração com a Coordenação Pedagógica na
análise avaliativa, na evasão dos estudantes e no acompanhamento de registros e lançamentos
no sistema SigEduca.
Nota-se que a função do coordenador pedagógico está relacionada a atividades tanto
pedagógicas quanto administrativas, enquanto o orientador pedagógico verte o seu olhar
estritamente para o pedagógico, dando suporte para a área pela qual é responsável como um
todo. É possível verificar nas diretrizes voltadas à orientação pedagógica quando afirma que
esse professor, além das responsabilidades descritas acima, deve apoiar o Coordenador
Pedagógico na articulação e coordenação dos docentes, com foco na prática pedagógica de
cada um e principalmente nas estratégias que garantirão a melhoria dos resultados
acadêmicos. Vale destacar que tal atividade nas escolas regulares fica completamente a cargo
do Coordenador Pedagógico. Já nas Escolas de Tempo Integral é a responsabilidade principal
dos Orientadores Pedagógicos de Área. Essa é a principal e mais importante diferença do
trabalho de cada um dentro desse contexto.
4 Considerações Finais
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É um fato que a escola precisa repensar o seu caminhar, passando por um momento
de adaptação à nova conjuntura de uma juventude que está frente à evolução tecnológica
constante. Há uma discussão importante a ser empreendida sobre os aspectos inovadores das
Escolas Plenas, bem como é importante ter em vista os desafios para que o projeto se expanda
a todas as escolas de Ensino Médio.
A importância tanto da coordenação quanto da orientação pedagógica, e suas
diferentes funções dentro do espaço escolar, mostram que o acompanhamento próximo ao
aluno é um diferencial a ser considerado. Esse olhar sobre os aspectos positivos, acredita-se,
podem conduzir a transformações significativas, aliadas à efetivas políticas de estado e não de
governo, a partir de uma visão outra de epistemologia e de uma prática educacional crítica,
reflexiva e atualizada.
O Ensino Médio é uma etapa de ensino complexa, no sentido de que envolve a
educação de pessoas que ―estão sendo‖, por suas singularidades de desenvolvimento e
cobrança, do ―vir a ser‖. Nesse sentido, estar próximo dessa juventude é uma saída
interessante.
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1.

INTRODUÇÃO

O Benin é um país da África ocidental que tem 112 622 km² e uma população de 11
milhões de habitantes e tem uma densidade de 70 habitantes por Km2, seu sistema
educacional está enfrentando uma alta demanda. Isso varia de acordo com o status
socioeconómico do país (localização geográfica, condições de vida dos agregados
familiares, percepção e interesse que a população concede para a educação. . .), mas é
principalmente sob a influência da demografia, ainda forte. Os meios mobilizados para
enfrentá-lo dependem do ambiente macroeconômico do país e das oportunidades
orçamentárias públicas. É para a descrição desses dois elementos contextuais que
vamos abordar no início da nossa análise. Ele identificará a demanda potencial por
educação no Benin e no Brasil e estudará a evolução dos recursos públicos para todo o
setor educacional desses dois países.

A educação básica tem três graus: A maternal, o primário, o secundário 1 ciclo e
2ciclo e desde os anos 60 o Benin foi a cidade latim da África e sempre se destaca na
areada educação. Portanto um número crescente de alunos ingressa a escola. Nosso
propósito é observar nesse projeto a política de inclusão desses jovens e adultos no
meio escolar e quais são as imperfeições e como está o brasil em relação a isto.

A análise do Paulo Freire na alfabetização nos leva a analisar as políticas educacionais
em vários aspectos: Política, econômica, social e cultural. Como ele disse:
―A alfabetização de adultos como a entendemos,
se faz uma dimensão de ação cultural libertadora, não
podendo

ser,

por

isso

mesmo,

sequer

pensada

isoladamente, mas sempre em relação com outros
aspectos da ação cultural, tomada em sua globalidade.
Discuti-la

significa

discutir

também

a

política,

econômica, social e cultural do país. ‖ Paulo Freire carta
à Guiné-Bissau, p93
De

forma
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geral, as contribuições de Paulo Freire para o continente africano ocorreram, sobretudo
depois de sua passagem pela África principalmente mo Guiné Bissau como por
exemplo, a implementação de formas comunitárias de escolarização que:
[...] permite aos seus habitantes a possibilidade de
escolha das orientações compatíveis com suas referências
culturais e suas preocupações socioeconômicas. Nesse
sentido, numerosas comunidades estão pressionando pela
utilização da língua materna dos alunos, sem excluir o uso
das línguas nacionais da época da colonização. Este é um
sinal de que os oprimidos começam a colocar em dúvida a
ideologia do opressor no nível da superioridade do francês,
do inglês e do português, os quais se apresentam como
“estandartes” no status de garantia no processo de
modernização (MESQUIDA; PEROZA; AKKARI, 2014,
p.108-109).

Por essas razões temos o objetivo de compreender como a política educacional vem
ser desenvolvendo no Brasil e no Benin, sobretudo no que tange a inclusão numa
perspectiva Freiriana.

2. JUSTIFICATIVA
O Benin e o Brasil, dois países diferentes em dois continentes diferentes mais que têm
uma história colonial muito forte e interligadas, enfrentam até hoje vários desafios na
área da educação nos aspectos políticos, econômicos, social e cultural, nesse projeto
temos o propósito de analisar cada um desses aspectos fazendo uma análise
comparativa nesses dois países.
Ter escolas para todos, ter um ensino de qualidade, entender o que está sendo
ensinado, ter uma escola flexível, promover um clima mais acolhedor, ter professores
qualificados, assegurar uma formação continua, são uns dos aspectos que as políticas
educacionais devem considerar. Nosso questionamento é se estes elementos são
considerados no Brasil e no Benin? Quais são os desafios dessas políticas? São essas
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séries de questão que vamos levantar seguindo uma metodologia bem detalhada para
vermos quais são as políticas educacionais para jovens e adultos nesses dois países.
Ao longo das obras de Paulo Freire é possível perceber o quanto ele se preocupava
com a necessidade de aliar teoria e prática e por assim ser ele ressalta que seus livros
―[...] bem ou mal, são relatórios teóricos de quefazeres com que me envolvi‖
(FREIRE, 2007, p.89) e essa preocupação é extremamente visível na experiência
vivenciada no contexto africano e muito bem relatada em Cartas à Guiné-Bissau:
registros de uma experiência em processo (1978). Por isso a nossa analise será
baseada nas premissas freirianas de educação popular.
Na nossa compreensão esse projeto será inédito, pois será a primeira vez que vai ter
um trabalho no domínio da educação fazendo uma análise aproximando esses dois
países que historicamente teve muita conexão.

3. PROBLEMA DE PESQUISA
Vamos enfrentar vários problemas nessa pesquisa, o mais capital é o problema de
colaboração. Brasil por ser um pais desenvolvido com pesquisas bem evoluída nesse
domínio tem entidades, e documentos bem estruturadas para conferimos os dados que
vamos precisar; mas o Benin não tem essa estrutura o que dificultara as coletas dos
dados. Mas mesmo assim podemos entrar em contato com as autoridades competente
que poderão fornecer esses dados sem politizarem muito o assunto.
Outro problema que podemos enfrentar seria o do idioma. A língua oficial que se fala
no Brasil é o português e a que se fala no Benin é o francês. Então vamos ter
documentos em francês, português e inglês, o que talvez poderia causa uma
incompatibilidade dos textos se as traduções não foram feitas corretamente. Também
se o (s) colaborador (es) para esse projeto não tem fluência nessas línguas pode atrasar
a produção. Porém tenho feito um esforço e me comunico em português, francês e
inglês.
Teremos também o problema de comunicação; pois está em um país e pedir
informações em outro país necessita muita paciência. Ou termos que fazer tudo via
meios de comunicação (Telefone, redes sociais, internet, e-mail...) ou iremos para o
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país para fazer uma boa pesquisa do campo o que necessitaria o custeio das passagens,
transportes e hospedagens.
Penso, porém, que a minha presença no Brasil como estudantes de graduação me
permitiu compreender a dinâmica de relações neste pais e em relação ao Benin tenho
minhas origens neste pais.
Em fim a problemática central é como pais como Brasil e o Benin tem tratado o
problema de escolarização básica de seu povo, sobretudo jovens e adultos
considerando as condições de classe, cultura, social e econômico.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVOS GERAL

Através de uma pesquisa detalhada, analisar e comparar as políticas
educacionais para jovens e adultos no Benin e no Brasil fazendo uma análise das
premissas freirianas da educação popular, abordando também o assunto da inclusão
desses jovens e adultos na educação básica.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICO

Avaliar as políticas educacionais para jovens e adultos no Brasil e no Benin
considerando os aspectos a seguir:
● Aspecto política,
● Aspecto econômica,
● Aspecto social, e
● Aspecto cultural;

5. METODOLOGIA
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O presente projeto de pesquisa para elaboração de dissertação terá como sujeitos os
jovens e os adultos, analisando assim as políticas educacionais fazendo uma
comparação entre o Benin e o Brasil, analisaremos também as políticas de inclusão
desses sujeitos na educação.
O nosso principal autor seria Paulo Reglus Neves Freire, educador, pedagogo e
filósofo brasileiro, considerado um dos pensadores mais notáveis na história da
pedagogia mundial. Participou no processo de descolonização na África durante a
década de 1970, bem como uma análise da atualidade de sua proposta políticopedagógica para a realidade educacional daquele continente.
Depois de estudar Paulo freire, vamos analisar as políticas educacionais para jovens e
adultos no Benin e no Brasil fazendo uma análise comparativa.
O trabalho será realizado a partir de um tratamento bibliográfico e de uma pesquisa
documental, que levante dados da educação de Jovens e Adultos nos dois países.
A pesquisa será feita em instituições educacionais do Brasil e do Benin tocando as
principais reflexões no órgão de cada pais responsável pela educação de jovens e
adultos.

6. REFERENCIAS
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Janeiro: Paz e Terra, 1978
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- MARIA APARECIDA REZENDE. Os saberes dos professores da educação de jovens e
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et plus efficace, Banque mondial, 2009
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Resumo:
Este artigo considera o objetivo de compreender as concepções de gestão escolar institucionalizadas no
município de Ipiranga do Norte/MT, de forma a identificar as concepções que norteiam as ações do diretor
escolar. Para desenvolver o trabalho, realizou-se pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A pesquisa
bibliográfica teve como base teórica Libâneo (2001, Lück (1998, 2000, 2009), Gadotti (2003), Gonçalves (2015,
2010)e Paro (2010),que abordam o conceito de gestão escolar em uma perspectiva democrática. Já na pesquisa
documental, buscou-se identificar as ―atribuições e ações da organização da gestão escolar do diretor‖,
estabelecidas na Lei Municipal nº 512, de 18 de maio de 2015, e no Regimento Escolar do Centro Municipal de
Educação Infantil ―Primeiros Passos‖. A análise dos dados se deu através da averiguação das relações das
concepções de gestão escolar instituídas por políticas municipais, analisando-assegurando as concepções de
Libâneo (2001, 2012, 2013).A análise evidenciou que predomina a concepção técnico-científica nas políticas de
gestão escolar, o que pode caracterizar algum prejuízo à participação da comunidade nas ações de gestão escolar,
podendo gerar implicações na gestão democrática nos espaços educativos daquele município.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Políticas Públicas. Concepções

1 Introdução

Ao considerar-se o objetivo de compreender as concepções de gestão escolar
institucionalizadas no município de Ipiranga do Norte/MT no sentido de identificar e
interpretar as concepções que norteiam as ações do diretor escolar entende-se a gestão
enquanto habilidade mediadora no espaço social e educativo escolar, o que demonstra a
grande importância do pensamento quanto às práticas educacionais, de modo que sua
compreensão possa contribuir para pensar o efetivo exercício dos processos envolvidos na
gestão escolar enquanto perspectiva democrática.
Significa, portanto, o exercício necessário para ampliar as experiências democráticas
na escola, tendo em vista o aprimoramento e a contribuição social da educação. Comesse
propósito, a gestão escolar tem o intuito de impulsionar e coordenar diferentes dimensões das
habilidades, dos talentos e também da dita competência educacional, aprimorando o ensino de
forma objetiva e funcional, visando à construção social da gestão, constituída em conjunto
com os professores, alunos, pais e demais integrantes da comunidade escolar.
Ao trabalho de pesquisa, dedicaram-se esforços na revisão bibliográfica pertinente,
bem como pesquisa documental, referente às políticas de educação municipal. A pesquisa
bibliográfica pretende compreender e discorrer acerca dos sentidos que os pesquisadores
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Libâneo (2001, 2013), Lück (1998, 2000, 2009), Gadotti (2003), Gonçalves (2010, 2015) e
Paro (2010) dedicam ao conceito de gestão escolar em uma perspectiva democrática, bem
como compreender e descrever as principais as concepções de gestão escolar de Libâneo
(2001). Na pesquisa documental, levantaram-se as políticas instituídas no município de
Ipiranga do Norte/MT, que tratam da organização da gestão escolar do diretor. Desse modo,
pretende-se, com esta pesquisa, compreender as concepções de gestão escolar presentes nas
políticas instituídas no município de Ipiranga do Norte/MT quanto à organização da gestão
escolar do gestor.
A organização do artigo foi estruturada em cinco momentos, complementados pelas
considerações finais. No primeiro momento, abordam-se reflexões sobre fundamentos de
gestão escolar em uma perspectiva democrática, em que serão tratadas perspectivas teóricas
diversas quanto à necessidade de o processo de democratização permear as relações de poder
presentes na escola. No segundo momento, busca-se explicitar algumas concepções de gestão
escolar que permeiam a sua organização, contribuindo para sua conservação ou transformação
social. No terceiro momento, apresentam-se as políticas instituídas, no município de Ipiranga
no Norte/MT, referentes às atribuições da organização da gestão escolar que competem ao
diretor. No quarto momento, abordam-se os aspectos metodológicos da pesquisa. No quinto,
apresentam-se os resultados. Nesse contexto, procura-se identificar as concepções de gestão
escolar presentes nas referidas políticas municipais, identificando-as segundo as concepções
de Libâneo, (2001), seguindo, finalmente, para as considerações finais.

2 Fundamentos de gestão escolar

No intuito de compreender reflexões sobre os possíveis cenários d e gestão escolar
inclusiva, observaram-se inúmeras concepções por diversos autores, principalmente quanto à
necessidade de o processo de democratização permear as relações de poder presentes na
escola, em detrimento de amarras administrativistas. A inclusão, democraticamente situada,
refere-se a perspectivas de gestão que competem à ação do trabalho participativo, da
valorização de lideranças, da responsabilização, da mobilização, da articulação e da
valorização social da coletividade a que se dedica a escola, aspectos em que se deteve esta
pesquisa.
Para Libâneo (2001),a organização da gestão escolar, em uma perspectiva
democrática, ―valoriza a participação da comunidade escolar no processo de tomada de
decisão, concebe a docência como trabalho interativo, aposta na construção coletiva dos
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objetivos e funcionamento da escola, por meio da dinâmica intersubjetiva, do diálogo, do
consenso‖ (2001b, p.7).
Nas relações intersubjetivas, o diálogo e o consenso seriam indispensáveis ao processo
de tomada de decisão na organização da gestão escolar, requerendo diversas ações do coletivo
que compõe a escola para colocá-los em prática e atingir os objetivos do projeto educativo
escolar, o qual requer, da gestão escolar, a ―coordenação do esforço coletivo do pessoal que
atua na escola, envolvendo os aspectos, físicos e materiais, os conhecimentos e qualificações
práticas do educador, as relações humano-interacionais, o planejamento, a administração, a
formação continuada, a avaliação do trabalho escolar‖ (LIBANEO, 2001b. p.7). Portanto,
requer a organização da gestão escolar e a ampla participação e envolvimento dos de todos os
profissionais da escola, que vão desde o planejamento e a avaliação das ações, com a
finalidade de potencializar a realização dos esforços e das ações, até a gestão dos conflitos no
trabalho coletivo.
Observando a organização da escola atual, Gonçalves (2015) argumenta que ―a
intenção da gestão escolar deve estar focada a um projeto educativo, a ser desenvolvido pelo
conjunto de sujeitos educacionais diretos e não aos mecanismos de controle de
trabalho‖(2015,p.8), os quais situam a forma como se tem incorporado administração
empresarial às práticas de gestão educacional, observando a concentração de poderes na
figura do administrador.
Quanto à gestão de poderes, cabe fazer crítica ao administrativismo, uma vez que ―não
podemos negar as relações de poder existentes no interior da escola, muitas vezes
reprodutoras de um discurso e de uma ação conservadora e autoritária‖ (GONÇALVES, 2015,
p.8). Porém as políticas públicas de regulamentação demonstram a incoerência do
administrativismo com o processo de democratização da gestão escolar, uma vez que ―tanto a
sociedade como também a própria legislação atual atribuem e esperam da gestão escolar um
processo que leve a autonomia, a participação e a consciência de todos os envolvidos em um
processo democrático‖ (GONÇALVES, 2015, p.8).
Luck(2009) chama a atenção para a importância de que todo o conjunto que compõe a
gestão escolar compreenda e conheça os desafios que se apresentam no contexto escolar, pois
é através desse conhecimento, juntamente com a participação de toda a comunidade escolar
na discussão, elaboração, revisão e execução do projeto da unidade escolar, que será possível
o exercício de uma boa gestão. Em função da unidade do projeto escolar, ao ―diretor [...]
compete a liderança e organização do trabalho de todos os que nela [escola] atuam, de modo a
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orientá-los no desenvolvimento de ambiente educacional capaz de promover aprendizagens e
formação dos alunos, no nível mais elevado possível‖ (LUCK, 2009a, p. 17).
Nesse sentido, o diretor assume papel primordial na liderança e na orientação das
diretrizes da escola; todavia, ao observar a participação coletiva no trabalho escolar, pautado
em perspectiva democrática, observando a proatividade, o papel da gestão está além de ser
exclusivo do diretor. Quanto à proatividade, sugere que a ―escola precisa trabalhar para se
tornar ela própria uma comunidade social de aprendizagem também no quesito liderança,
tendo em vista que a natureza do trabalho educacional e os novos paradigmas organizacionais
exigem essa habilidade. Para tanto, é essencial a participação e a atuação de todos os
envolvidos mediante a prática da coliderança e da gestão compartilhada. Em vista disso, atuar
como mentor do desenvolvimento de novas lideranças na escola é uma das habilidades
fundamentais para um diretor‖ (LUCK, 2009b, p. 3).
Habilidades de gestão, quando compartilhadas, envolvem dois níveis de abrangência,
segundo Luck (2009), sendo que o primeiro é formado pela equipe central: diretor, vicediretor/assistente de direção, coordenador/supervisor pedagógico, orientador educacional,
entre outros. Nesse âmbito, na organização da gestão, é primordial ―praticar a coliderança, ou
seja, uma liderança exercida em conjunto e com responsabilidade sobre os resultados da
escola. Para isso, é importante haver um entendimento contínuo entre esses profissionais‖
(LUCK, 2009b, p. 3). O segundo nível de abrangência considera a ―organização da gestão
compartilhada [que] envolve tanto: professores alunos, funcionários e pais de alunos, ou seja,
todos os sujeitos envolvidos na comunidade escolar‖ (LUCK, 2009b, p. 3). Conjuntamente, os
níveis podem possibilitar, aos diferentes segmentos, que sejam envolvidos, assumam e
compartilhem responsabilidades nas múltiplas funções da educação escolar.
Ainda no tocante ao envolvimento dos segmentos na participação da gestão escolar,
Gadotti e Romão (2003) reforçam que o diretor ―possui uma função primordialmente
pedagógica e social, que lhe exige o desenvolvimento de competência técnica, política e
pedagógica. Em sua gestão, deve ser um articulador dos diferentes segmentos escolares em
torno do projeto político-pedagógico da escola‖ (GADOTTI; ROMÃO, 2003, p. 102). Sob
tais condições, o papel do diretor na escola excede os atos administrativos, inserindo-o no
campo político-pedagógico enquanto responsabilidade social de seu trabalho.
Assim, requer-se do diretor o perfil político-empreendedor e determinado, de modo a
ser flexível, que ―conheça os fundamentos da Educação e seus processos - pois é desse
conhecimento que virá sua autoridade -, que compreenda o comportamento humano e seja
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ciente das motivações, dos interesses e das competências do grupo ao qual pertence‖(LUCK,
2009b, p. 3).
Diante da complexidade social avolumada na modernidade, implementa os desafios de
gestão, uma vez que ―organiza e gerencia todas as atividades da escola, auxiliado pelos
demais componentes do corpo de especialistas e de técnicos-administrativos, atendendo às
leis, regulamentos e determinações dos órgãos superiores do sistema de ensino e às decisões
no âmbito da escola e pela comunidade‖(LIBÂNEO, 2001, p. 5), o que é, de fato, complexo,
pois exige que ações com a participação dos demais membros da comunidade escolar.
Dado o exposto, compreende-se que, ao diretor, compete o papel de liderança não
solitária nos amplos contextos do estar atento às necessidades do trabalho político-pedagógico
da educação escolarizada, bem como estar aberto a novos desafios, novos papéis.
2.1 Gestão escolar e suas concepções

A organização da gestão escolar está atrelada aos objetivos sociais e pedagógicos que
são esperados da escola pela sociedade; está vinculada à política de educação, permeada de
concepções com determinadas finalidades sociais. Libâneo (2001) menciona que as
concepções ―de gestão escolar refletem, portanto, posições políticas e concepções de homem
e sociedade. O modo como uma escola se organiza e se estrutura tem um caráter pedagógico,
ou seja, depende de objetivos mais amplos sobre a relação da escola com a conservação ou
transformação social‖ (LIBANEO, 2001b, p.8-9).
Observando os amplos objetivos que permeiam a organização da gestão escolar
(conservação ou transformação social), Libâneo (2001)destaca dois enfoques que possuem
posições antagônicas entre si: um enfoque científico-racional e um enfoque crítico, de cunho
sócio-político.
No contexto do enfoque científico-racional (burocrático), ―a organização escolar é
tomada como uma realidade objetiva, neutra, técnica, que funciona racionalmente; portanto,
pode ser planejada, organizada e controlada, de modo a alcançar maiores índices de eficácia e
eficiência‖ (LIBANEO, 2001b, p.7). A escola é vista como um local burocrático, técnico, com
hierarquia de funções, baseada em normas e regulamentos, na ―centralização das decisões,
baixo grau de participação das pessoas que trabalham na organização, planos de ação feitos de
cima para baixo‖ (LIBANEO, 2001b, p. 7).
O segundo enfoque ―vê a organização escolar basicamente como um sistema que
agrega pessoas, importando bastante a intencionalidade e as interações sociais que acontecem
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entre elas, o contexto sócio-político etc.‖ (LIBANEO, 2001b, p. 7), ou seja, a organização
concebe as intenções e interações sociais. Desse modo, considera as formas democráticas para
as tomadas de decisões que se dão no coletivo. A gestão escolar não é algo objetivo, neutro,
mas uma construção social feita pelos sujeitos que estão em volta da escola: professores,
alunos, pais e integrantes da comunidade próxima. Ela tem a característica descentralizante.
Libâneo (2001), com base em estudos sobre a organização e gestão escolar, apresenta,
de forma esquemática, três das concepções de organização e gestão escolar: técnico-científica
(ou funcionalista), auto gestionária e democrático-participativa.
A concepção técnico-científica é caracterizada pela aproximação do enfoque
científico-racional. Já as concepções autogestionária e democrático-participativa apresentam
traços comuns que se aproximam do enfoque crítico, conforme se descreve.
A concepção técnico-científica (LIBANEO, 2001) baseia-se na hierarquia, nas regras,
visando à racionalização do trabalho. Nesse sentido, a gestão escolar é centralizadora: as
decisões são tomadas em forma de pirâmide, com metas a cumprir, de acordo com os planos
elaborados, de forma rígida, com normas, regras e procedimentos burocráticos no controle das
atividades. No diretor, centraliza-se o poder, de modo a estabelecer uma relação de
subordinação, com comunicação linear, de cima para baixo, considerando a participação da
comunidade escolar. Nesse contexto, a escola é uma organização objetiva, neutra e técnica,
sendo planejada, organizada e controlada visando à racionalização do trabalho e à eficiência
dos serviços escolares prestados. Algumas características desse modelo são:

- Prescrição detalhada de funções, acentuando-se a divisão técnica do trabalho
escolar (tarefas especializadas).
- Poder centralizado do diretor, destacando-se as relações de subordinação em que
uns têm mais autoridades do que outros.
- Ênfase na administração (sistema de normas, regras, procedimentos burocráticos
de controle das atividades), às vezes descuidando-se dos objetivos específicos da
instituição escolar.
- Comunicação linear (de cima para baixo), baseada em normas e regras.
- Maior ênfase nas tarefas do que nas pessoas (LIBÂNEO, 2001, p. 2).

Tal concepção pode ser denominada como modelo burocrático ou clássico. A versão
mais recente que se tem apresentado é conhecida como modelo de gestão da qualidade total,
com utilização mais forte de métodos e práticas de gestão da administração empresarial.
A concepção autogestionária ―baseia-se na responsabilidade coletiva, ausência de
direção centralizada e acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da
instituição‖ (LIBANEO, 2001b, p. 2), com foco na auto-organização do grupo. Possui
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vínculos nas formas de gestão, com poder coletivo para elaborar o plano político; as decisões
são coletivas, reforçando a responsabilidade de todos.

As inter-relações ganham mais

importância do que as tarefas. Nessa concepção, estão presentes outras características:

- Ênfase nas inter-relações mais do que nas tarefas.
- Decisões coletivas (assembleias, reuniões), eliminação de todas as formas de
exercício de autoridade e poder.
- Vínculo das formas de gestão interna com as formas de auto-gestão social (poder
coletivo na escola para preparar formas de auto-gestão no plano político).
- Ênfase na auto-organização do grupo de pessoas da instituição, por meio de
eleições e alternância no exercício de funções.
- Recusa a normas e sistemas de controle, acentuando-se a responsabilidade coletiva.
- Crença no poder instituinte da instituição (vivência da experiência democrática no
seio da instituição para expandi-la à sociedade) e recusa de todo o poder instituído.
O caráter instituinte se dá pela prática da participação e auto-gestão, modos pelos
quais se contesta o poder instituído (LIBÂNEO, 2001, p.2).

A concepção Democrático-Participativa baseia-se na relação orgânica entre a direção e
os membros da comunidade escolar, os quais possuem a definição explícita, por parte da
equipe escolar, de objetivos sociopolíticos e pedagógicos da escola. Há articulação da
atividade de direção com a iniciativa e a participação das pessoas da escola e das que se
relacionam com ela. Envolve-se na busca por objetividade no trato das questões da
organização e da gestão, mediante coleta de informações reais, acompanhamento e avaliação
sistemáticos. Todos dirigem e são dirigidos. Outras características dessa concepção:

- Definição explícita de objetos sócio-políticos e pedagógicos da escola, pela equipe
escolar.
- Articulação entre a atividade de direção e a iniciativa e participação das pessoas da
escola e das que se relacionam com ela.
- A gestão é participativa, mas espera-se, também, a gestão da participação.
- Qualificação e competência profissional.
- Busca de objetividade no trato das questões da organização e gestão, mediante
coleta de informações reais.
- Acompanhamento e avaliação sistemáticos com finalidade pedagógica:
diagnóstico, acompanhamento dos trabalhos, reorientação dos rumos e ações,
tomada de decisões.
- Todos dirigem e são dirigidos, todos avaliam e são avaliados (LIBÂNEO, 2001,
p.2).

As concepções apresentadas acima colaboram na análise da estrutura organizacional
da gestão escolar e na ação da gestão de uma escola; todavia, essa não é tarefa fácil, pois
algumas evidências podem não se apresentar de forma concreta. Assim ―a escola é uma
instituição social que apresenta unidade em seus objetivos (sociopolíticos e pedagógicos) e
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interdependência entre a necessária racionalidade no uso dos recursos materiais e conceituais
e a coordenação dos esforços humanos‖ (GONÇALVES, 2015, p. 16).
2.2 Política municipal de gestão escolar
Para Libâneo (2001), a instituição escolar ―necessita de uma estrutura de organização
interna, geralmente prevista no Regimento Escolar ou em legislação específica estadual ou
municipal. O termo estrutura tem aqui o sentido de ordenamento e disposição das funções
que asseguram o funcionamento de um todo, no caso a escola‖ (2001, p. 4).
Nesse sentido, o ordenamento regimental ―reflete a concepção de organização e
gestão. A estrutura organizacional de escolas se diferencia conforme a legislação dos Estados
e Municípios e, obviamente, conforme as concepções de organização e gestão adotada‖
(LIBÂNEO, 2001, p. 4). Na escola, sua estrutura básica é geralmente constituída por:
conselho escolar, direção, coordenação, secretaria escolar, professores, alunos, pais e
comunidade.
A estrutura administrativa da escola é constituída por elementos que dependem
diretamente da administração escolar. São elementos organizados de forma consciente e
intencional para que os objetivos da escola sejam alcançados.
De acordo com Libâneo (2001b), a estrutura organizacional de uma escola define o
modelo de organização e gestão adotados a partir da legislação ou das normas instituídas e,
dependendo do grau de autonomia da escola, a partir do que ela pensa.
Nesse sentido, apresentam-se a seguir as atribuições do gestor escolar, estabelecidas
na Lei Municipal nº 512, de 18 de maio de 2015, bem como as atribuições da organização da
gestão escolar que competem ao diretor, previstas no Regimento Escolar do Centro Municipal
de Educação Infantil ―Primeiros Passos‖, com sede no município de Ipiranga do Norte/MT.
Ipiranga do Norte/MT (2015), define que:

Art. 32 As atribuições do Gestor Escolar deverão abranger as seguintes ações:
I – Representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento;
II – Coordenar, em consonância com o Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar, a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político Pedagógico e do
Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola, observadas as políticas públicas
da Secretaria de Estado e Municipal de Educação, e outros processos de
planejamento;
III – Coordenar a implementação do Projeto Político Pedagógico da Escola,
assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar;
IV – Manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto com
todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua conservação;
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V – Dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelos
órgãos do sistema de ensino;
VI – Submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e
parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros
repassados à unidade escolar;
VII – Divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola;
VIII – Coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnicoadministrativo financeiras desenvolvidas na escola;
IX – Apresentar, anualmente, à Secretaria Municipal de Educação e à Comunidade
Escolar,a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento da Escola,avaliação interna da escola e as propostas que visem à
melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das metas estabelecidas;
X – Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente.

Nesse mesmo sentido, o Regimento Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil
―Primeiros Passos‖, com sede no município de Ipiranga do Norte/MT, no Título III - Da
gestão escolar - Capitulo I - Da direção, regula as responsabilidades, as finalidades e as
atribuições da organização da gestão escolar do diretor:

Art. 45º – Constituem atribuições de diretor:
1.
Representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento;
2.
Coordenar, em consonância com o Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar, a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político-Pedagógico e do
Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola, observadas as políticas públicas
da Secretaria de Estado e Municipal de Educação, e outros processos de
planejamento;
3.
Coordenar a implementação do Projeto Político Pedagógico da Escola,
assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar;
4.
Manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto
com todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua conservação;
5.
Dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas
pelos órgãos do sistema de ensino;
6.
Submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e
parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros
repassados à unidade escolar;
7.
Divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola;
8.
Coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnicoadministrativo-financeiras desenvolvidas na escola;
9.
Apresentar, anualmente, à Secretaria Municipal de Educação e à Comunidade
Escolar, a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento da Escola, avaliação interna da escola e as propostas que visem à
melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das metas estabelecidas;
10.
Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente.

3 Aspectos metodológicos

Para desenvolver este trabalho, foram realizadas pesquisa bibliográfica e pesquisa
documental. Nesse sentido, vai-se discorrer brevemente sobre a pesquisa bibliográfica e, em
seguida, sobre a pesquisa documental.
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A pesquisa bibliográfica se destaca por possibilitar trazer à tona conhecimentos
diversificados, presentes nas diversas teorias disponíveis. De acordo com Gil, a ―pesquisa
bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente
de livros e artigos científicos‖ (2007, p.65). Esse encaminhamento de pesquisa possibilita o
contato com plurais publicações (impressas ou on-line) a respeito de um tema. Sua finalidade
é colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu a respeito do tema pesquisado.
Concentrou-se a pesquisa bibliográfica em Libâneo (2001, 2013), Lück (1998, 2000,
2009), Gadotti (2003), Gonçalves (2015, 2014) e Paro (2010), tendo em vista a perspectiva de
gestão o escolar segundo a gestão democrática.
Em relação à pesquisa documental, de acordo com Gil (2007), essa metodologia
assemelha-se à pesquisa bibliográfica, contudo, a diferença entre ambas está na natureza das
fontes:

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente as contrições dos
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de
materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser
reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa (GIL, 2007, p.66).

As vantagens da pesquisa documental demonstram que ela é uma rica fonte de dados,
apesar de não exigir contato empírico do pesquisador em relação ao corpus físico da pesquisa.
Os documentos selecionados para compor essa pesquisa foram a Lei Municipal nº 512,
de 18 de maio de 2015, que dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público Municipal,
do município de Ipiranga do Norte/MT e o Regimento Escolar do Centro Municipal de
Educação Infantil ―Primeiros Passos‖, com sede no município de Ipiranga do Norte/MT.
De acordo com o foco da pesquisa documental, foram analisados os seguintes aspectos
dos documentos selecionados: As atribuições e ações do gestor escolar, estabelecidas na Lei
Municipal nº 512, de 18 de maio de 2015, e as atribuições da organização da gestão escolar do
diretor, estabelecidas no Regimento Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil
―Primeiros Passos‖.
A apresentação dos dados da pesquisa foi feita através da averiguação das relações e
as concepções de gestão escolar seguindo as perspectivas de Libâneo (2001, 2013), da Lei
Municipal de Ipiranga do Norte/MT (2015) e do Regimento Escolar do Centro Municipal de
Educação Infantil Primeiros Passos.
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4 Apresentação dos resultados

Diante das concepções de gestão escolar apontadas por Luck (2009), Gonçalves
(2015) e Libâneo (2013), e as institucionalizadas pela política pública municipal,
demonstram-se plurais (ou contraditórias) concepções de gestão escolar, não se restringindo,
portanto, a uma única concepção. Contudo, tal pluralidade não nos limita em identificá-las, o
que será feito segundo a perspectiva de encontrar, nos traços de pluralidade, a predominância
em termos de conjunto.
Inicialmente, apresentam-se, em um quadro, as políticas instituídas no município de
Ipiranga do Norte/MT acerca da organização da gestão escolar do diretor, sendo identificadas,
em seguida, segundo as concepções de Libâneo (2001, 2013).
As políticas públicas e político-pedagógicas foram agrupadas em uma única categoria,
pois o Regimento Escolar demonstra a incorporação integral da normativa municipal
(IPIRANGA DO NORTE/MT 2015), ou seja, as atribuições da organização da gestão escolar
do diretor são as mesmas atribuições e ações do gestor escolar, conforme apresentado no
quadro a seguir:
Quadro 1 – As concepções de gestão escolar e as políticas municipais de educação
AS CONCEPÇÕES DE GESTÃO ESCOLAR E AS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
Segundo Ipiranga do Norte/MT (2015), Regimento Escolar, e Libâneo (2001, 2013).
POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICOCONCEPÇÃO
PEDAGÓGICAS
Técnico-Científica
Situa a responsabilização do diretor pelo
I – Representar a escola, responsabilizando-se pelo seu
funcionamento da escola, tende a centralizar a gestão
funcionamento;
da escola na figura do diretor, bem como a
centralização política-pedagógica.
II – Coordenar, em consonância com o Conselho
Democrático-Participativa
Deliberativo da Comunidade Escolar, a elaboração, a O regimento prevê que a ação da direção de
execução e a avaliação do Projeto Político
coordenar, planejar, elaborar, executar e avaliar seja
Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento
desenvolvida com a participação dos membros da
Estratégico da Escola, observadas as políticas públicas comunidade escolar, ou seja, está alicerçada nos
da Secretaria de Estado e Municipal de Educação e
princípios da concepção escolar em uma perspectiva
outros processos de planejamento;
democrático-participativa.
Democrático-Participativa
Diante das funções de coordenadoria do diretor,
III – Coordenar a implementação do Projeto Político
interpreta-se como gestão democrática participativa.
Pedagógico da Escola, assegurando a unidade e o
Todavia, ao vincular as funções de unidade e
cumprimento do currículo e do calendário escolar;
cumprimento do currículo e do calendário escolar,
apresentam-se características de gestão técnicocientífica.
IV – Manter atualizado o tombamento dos bens
Técnico-Científica
públicos, zelando, em conjunto com todos os
Situa centralidade de responsabilização ao diretor
segmentos da comunidade escolar, pela sua
pelo tombamento dos bens públicos. No entanto, no
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conservação;

tocante ao zelo e conservação, clama pela
responsabilidade coletiva.
Técnico-Científica
Ênfase na administração regulada (diretrizes e
V – Dar conhecimento à comunidade escolar das
normas - procedimentos burocráticos). Formas de
diretrizes e normas emitidas pelos órgãos do sistema comunicação verticalizada; prioriza regras e
de ensino;
procedimentos administrativos, visando à
racionalização do trabalho e eficiência dos serviços
escolares prestados.
Técnico-Científica
A priori, demonstra característica de gestão
democrático-participativa por envolver o conselho
VI – Submeter ao Conselho Deliberativo da
deliberativo em exames e pareceres. O texto se
Comunidade Escolar para exame e parecer, no prazo
equivoca ao reduzir o referido conselho à emissão de
regulamentado, a prestação de contas dos recursos
exames e pareceres. Todavia, o conselho é o órgão
financeiros repassados à unidade escolar;
gestor dos recursos financeiro. Nesse caso, caberia
[exame e parecer] apenas no tocante a questões
políticas-pedagógicas.
Técnico-Científica
A disposição de divulgar o balanço financeiro da
escola, por parte da direção escolar, pode significar
VII – Divulgar à comunidade escolar a movimentação
um descompasso entre atribuições, uma vez que tal
financeira da escola;
prerrogativa seria atribuição do conselho
deliberativo, o que revela uma centralidade de
função ao diretor.
VIII – Coordenar o processo de avaliação das ações
Democrático-Participativa
Se a atividade de coordenação do processo de
pedagógicas e técnico-administrativas/financeiras
desenvolvidas na escola;
avaliação das ações pedagógicas e técnicoadministrativas/financeiras desenvolvidas na
escola tiver finalidade pedagógica no sentido de
diagnóstico, acompanhamento dos trabalhos,
reorientação dos rumos e ações, tomada de decisões,
poderá ser classificada como democráticoparticipativa.
IX – Apresentar, anualmente, à Secretaria Municipal de Técnico-Científica
Educação e à Comunidade Escolar, a avaliação do
Ao direcionar esforços em apresentar cumprimento
de metas, resultado da avaliação interna e propostas
cumprimento das metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento da Escola, avaliação interna da
de metas estabelecidas, há indícios de que dá-se
escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade maior ênfase às tarefas do que às pessoas.
do ensino e ao alcance das metas estabelecidas;
Técnico-Científica
Ao delegar ao diretor a função de cumprir e fazer
X – Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente.
cumprir a legislação vigente, situa sua função
administrativista, podendo abarcar as dimensões
burocrática, técnica e de regulação.
Fonte: elaborado pelo autor.

5 Considerações finais

Buscou-se compreender as concepções de gestão escolar que embasam e norteiam as
atribuições e ações da organização da gestão escolar do diretor, tendo em vista o rol de
atribuições que lhes são conferidas nas políticas instituídas no município de Ipiranga do
Norte/MT, tendo como referência as concepções de gestão apresentadas por Libâneo (2001,
2013), sendo elas: técnico-científica, autogestionária e democrático-participativa.
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Ao analisar as particularidades explicitadas em cada inciso das políticas que
estabelecem as ações e as atribuições da organização da gestão escolar do diretor, percebe-se
que nenhuma se encaixava na concepção autogestionária. Acredita-se que isso pode ter se
dado pela própria estrutura e natureza do documento, por se tratar de regimento e legislação
que regulamentam a organização com procedimentos já definidos, privilegiando mais o ato de
organizar, embora pudesse estar presente também uma ação organizadora que assegurasse
práticas compartilhadas.
Percebe-se que, embora se espere que as ações da organização da gestão escolar do
diretor estejam pautadas em princípios de uma gestão participativa, a concepção técnicocientífica foi a predominante. Dos dez incisos analisados, apenas em três foram identificados
traços de predominância da concepção democrático-participativa. Nos oito demais, os traços
de predominância foram da concepção técnico-científica.
Interpreta-se que as relações de uma organização da gestão escolar do diretor, norteada
com predominância na concepção técnico-científica, teria alguma dificuldade em promover o
diálogo, a cooperação, o envolvimento e a participação do coletivo da escola na realização da
sua gestão.
Percebe-se também que as atribuições e ações da organização da gestão escolar do
diretor norteadas em princípios da concepção de gestão escolar democrático-participativa
poderiam favorecer uma aproximação maior entre as ações do diretor e a comunidade escolar,
pois seu princípio ―baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação do pessoal da
escola. Acentua a importância da busca de objetivos comuns assumidos por todos. Defende
uma forma coletiva de gestão em que as decisões são tomadas coletivamente e discutidas
publicamente‖ (LIBÂNEO, 2011, p. 2-3), entretanto, advoga que, uma vez tomadas as
decisões coletivamente, cada membro da equipe desenvolve sua parte no trabalho
Acredita-se que a participação coletiva nas tomadas de decisões ―é o principal meio de
assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e
usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar‖
(LIBÂNEO, 2013, p. 89).
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CONTROLE SOCIAL: RELATO DA ATUAÇÃO DAS
CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ACOMPANHAMENTO SOCIAL (CACS) NO PROGRAMA NACIONAL
DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Andréa dos Santos (SME de Cuiabá) – andreasantoshg@gmail.com
Resumo:
Este artigo, tem como objetivo analisar a partir da atuação de controle social das conselheiras do Conselho
Municipal de Acompanhamento Social (CACS) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FUNDEB), as ações do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no município de Cuiabá.
A metodologia utilizada foi revisão de literatura acerca do tema e realização de inspeção nas rotas/ linhas do
transporte escolar, a fim de compreender como se dá a atuação das conselheiras no referido programa.
Constatamos como a atuação do CACSFUNDEB com foco no controle social é imprescindível para assegurar o
preceito constitucional que estabelece como direito social, dever do estado e da família incentivar a qualidade de
ensino, bem como seu acesso principalmente para uma parcela da população rural empobrecida e marginalizada,
destacando a importância do programa para que as crianças jovens e adultos garantam a frequência à escola com
trajetórias escolares menos acidentadas e mais exitosas.
Palavras- chave: Educação. Política Pública. Controle Social.

Introdução
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece no artigo 4º, como
direito à Educação, que o Estado tem como dever para com a educação escolar pública
garantir por meio de programas suplementares material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
Essa é uma importante estratégia que assegura à crianças, jovens e adultos, condições
mínimas necessárias ao acesso e permanência à escola, com trajetórias escolares menos
acidentadas, mais exitosas com conclusão da escolaridade.
Neste relato de experiência, focaremos nosso olhar nas ações de controle social exercido pelas
conselheiras do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do
Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação(FUNDEB) em relação ao Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar destinado a promover o financiamento de veículos ao
governo municipal para atendimento aos estudantes da rede municipal de Cuiabá, que residem no
campo e se utilizam do mesmo.

Nele objetivou-se a partir de levantamento bibliográfico e a atuação de conselheiras
municipais, compreender os limites e possibilidades do Programa Nacional de Transporte
Escolar para contribuir na efetivação e acesso à educação de qualidade de crianças jovens e
adultos no município de Cuiabá.
O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)
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O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE), é uma autarquia do
Ministério da Educação que normatiza e de forma suplementar, dá assistência financeira para o
transporte escolar aos estudantes da educação básica pública que residem em área rural, através do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).
Este Programa foi instituído pela Lei nº 10.880 de 2004, e tem como objetivo oferecer
Transporte Escolar aos estudantes da Educação Básica pública, residentes na área rural. Esse
objetivo se concretiza com a previsão de recursos financeiros direcionados para o pagamento de
despesas como: manutenção dos veículos, serviços contratados junto à terceiros e despesas com
reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras e serviços de mecânica em
freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e
lubrificantes e serviços terceirizados para o Transporte Escolar.

Gestão do Transporte Escolar em Cuiabá

A Resolução Normativa nº 005/2012/CME/CUIABÁ, explicita no artigo 20 que a
responsabilidade pelo transporte escolar das crianças da Educação Infantil e de educandos da
rede municipal de Cuiabá, é da Prefeitura Municipal de Cuiabá, através da Secretaria
Municipal de Educação de Cuiabá, abrindo a possibilidade de estabelecimento de parceria
com o Estado, em regime de colaboração entre as redes, com a disponibilização de transporte
escolar para os educandos das unidades educacionais públicas.
Na esfera municipal, existe a composição da Comissão Permanente de Transporte
Escolar, formada por 14(catorze) membros, representantes da SME, segmentos de alunos,
profissionais das escolas e da Secretaria de Estado de Educação. Tem como função coordenar
e organizar o acompanhamento e monitoramento das ações. Semestralmente, realiza a vistoria
que consiste em inspecionar todos os equipamentos obrigatórios e de segurança, como
extintor de incêndio, buzina, cintos de segurança, espelho retrovisor, lavador de para-brisa,
equipamentos de sinalização (luz indicadora de direção, luz de freio e ré, iluminação interna,
lâmpada dos faróis e placa traseira), entre outros.
Estabelece-se que o transporte escolar deve garantir o acesso exclusivo para uso
escolar, atividades pedagógicas, esportivas, culturais ou de lazer, previstas no plano
pedagógico. Prevê ainda sua utilização nas atividades extra escolar de forma a garantir as
condições para a realização de atividades que contribuirão para o sucesso escolar do
estudante.
No caso específico do transporte escolar para os estudantes do campo, objeto deste
relato de experiência, leva-se em consideração par acessar esse direito, o tempo não ultrapasse
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1 h30 minutos de permanência no transporte e distâncias acima de dois quilômetros a serem
percorridas. Na resolução supracitada, existe também a indicação de que exista um monitor de
transporte nos veículos para acompanhamento das crianças, se houver necessidade.
Apresentamos a seguir, as informações acerca das linhas e rotas, quilometragens
percorridas com totalização dos períodos do matutino, vespertino e período noturno e
respectivas unidades atendidas.
Quadro demonstrativo do Atendimento ao Transporte Escolar em Cuiabá

Linhas/ Rotas

Quilometragem do Transporte Escolar
Matutino

Vespertino

Noturno

Total

Aguaçú I

63

63

62

188

Aguaçú II

46,5

46,6

46,5

139,6

Aguaçú III

68

68

68

204

Aguaçú IV

53,33

53,33

53,34

160

Aguaçú V

88,33

88,33

88,33

264,99

Aguaçú VI

59

58

59

176

Aguaçú VII

88,33

88,34

88,33

265

119,5

118,5

-

238

57

75

-

132

70

70

-

140

Aricazinho

BR

Unidades Atendidas

EMEBC Udiney G. Amorim

364
Aricazinho Pedra
90
Barreiro Branco

EMEBs

Dejani

Ribeiro,

Ulisses Guimarães, Orzina de
Amorim,

Senhorinha

Ana

Alves
BR 364 Pascoal

111

111

-

222

Ramos

EMEBs

Gastão

Muller,

Senador

Darcy

Ribeiro,

Ulisses Guimarães
Cinturão Verde I

81,9

81,9

81,9

245,7

Cinturão Verde II

73,5

73,5

-

147

Cinturão Verde III

54

54

-

108

Cinturão Verde IV

46,5

46,5

-

93

Coivaras

88

90

-

178

EMEBC Herbert de Souza

EMEBC

Estevão

Alves

Correa
Coxipó Ouro VII

48,3

48,3

48,4

145

EMEBC Nossa Senhora Penha

Coxipó Ouro I

43,2

43,3

43,3

129,8

França

Coxipó Ouro II

99,1

99

99

297,1

Coxipó Ouro III

53,6

53,6

53,6

160,8

Coxipó Ouro VI

61,4

61,5

61,5

184,4
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Coxipó Ouro VIII

72,6

72,6

72,6

217,8

Coxipó Ouro IV

105,2

106,2

106,2

317,6

Coxipó Ouro IX

48

48

48

144

Coxipó Ouro V

99,7

99,7

99,8

299,2

Gamaliel

109

109

-

218

Guia I

EMEB Gracildes M. Dantas
EMEBC Benedita Xavier

Guia II

37

30

38

115

Guia III

95,3

157,4

95,3

348

Guia IV

77,67

77,66

77,67

233

Guia V

76

74

80

230

Nova Esperança A

116,76

116,76

-

233,52

Nova Esperança B

78,66

78,66

78,66

235,98

Nova Esperança C

36

46

46

128

Nova

31

19

-

50

Esperança

II- Chácaras

EMEBC Nova Esperança

EMEBs Darcy Ribeiro, Ana
Tereza Arcos Krause, Onofre
de Oliveira, São Sebastião,
Jesus

Criança

e

Escola

Estadual Pascoal Ramos
Novo Renascer I

113,3

113,3

113,3

339,9

Novo Renascer II

51

52,1

52,1

155,2

Novo Renascer III

75,6

75,6

75,6

226,8

Novo Renascer IV

105,2

105,2

105,2

315,6

Novo Renascer V

129,78

129,26

129,26

388,3

Pai Joaquim

98

78

96

272

Recanto Siriema

40,5

40,5

-

81

EMEBC Novo Renascer

EMEB Celina Fialho e Dr.
Fábio Leite

Rio dos Peixes I-

173

173

173

519

EMEBC Estevão A. Correa

137,4

137,4

137

411,8

EMEBC Estevão A. Correa

Rio dos Peixes III

82,7

82,7

86,2

248

Rio dos Peixes IV

57

58

57

172

Rio dos Peixes V

87,8

87,8

87,8

263,4

Rio dos Peixes VI-

105,5

105,5

106,6

317,6

187,4

187,4

-

374,8

Sucuri

81

81

-

162

EMEBC Hilda Caetano

Três Pedra

97,2

114,4

-

211,6

EMEBC Benedita Xavier

Coxipó Açu
Rio dos Peixes IICoxipó Açu

Chaparral
São

Bento

Bandeira A e B
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Fonte: Relatórios da Comissão Permanente de Transporte Escolar SME de Cuiabá/2019.

A informação do atendimento ao transporte escolar, é realizado no momento em que é
feita a matrícula diagnostica-se a necessidade prioritária em função dos critérios
estabelecidos, a saber: acima de dois quilômetros de distância. Esses dados informados, com o
endereço da criança e a localização da unidade escolar, são cruzados na base de dados do
censo escolar e em cima do número de crianças com indicação de necessidade do uso do
transporte escolar, são feito os cálculos para repasses de recursos.
Atualmente, são atendidos pelo transporte escolar rural/campo, cerca de 2179 (dois
mil, cento e setenta e nove) estudantes, incluindo estudantes da Educação de Jovens e Adultos
no período noturno e estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Mato Grosso.

Atuação de Controle Social das conselheiras do Conselho Municipal de
Acompanhamento/FUNDEB no município de Cuiabá.

A Lei 11.494/2007 institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB. Trata-se de um órgão colegiado e tem como função primordial acompanhar e
realizar o controle social acerca da distribuição, transferência e aplicação dos recursos do
FUNDEB nas esferas: municipal, estadual ou federal.
A composição do CACS/FUNDEB de Cuiabá, está devidamente definida em
Regimento interno, definido no artigo 2º da Lei Municipal nº5288/2009 e Lei11494/2007 com
as seguintes representações:

pública,
secundaristas;

"I. 02(dois) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo pelo
menos 1(um) indicado pela Secretaria Municipal de Educação ou
órgão equivalente;
II.01(um) representante do Poder Legislativo Municipal;
III. 01(um) representante do Conselho Municipal de Educação;
IV. 01(um representante do Conselho Tutelar;
V. 01(um) representante dos servidores técnicos administrativos das
escolas básicas públicas;
VI. 01(um) representante dos professores da educação básica;
VII. 02(dois) representantes dos estudantes da educação básica
um dos quais indicado pela entidade de estudantes
IX. 01(um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;"
(REGIMENTO
INTERNO
DO
CACS/FUNDEB,
Gazeta
Municipal. Ano XX- Nº 1002-2010).

Dentre inúmeras atribuições definidas para a atuação dos conselheiros do
CACS/FUNDEB, destacaremos duas muito específicas em relação ao controle social do
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Transporte Escolar: o acompanhamento da aplicação dos recursos federais transferidos à conta do
PNATE, bem como verificar a adequação do serviço de transporte escolar.

A Lei 10880/2004, no artigo 5, delimita as competências do CACS/FUNDEB,
explicitando o campo de atuação e as possibilidades de atuação dos conselheiros do CACS no
exercício do controle social, como podemos confirmar, a seguir:
" Acompanhar a execução dos recursos federais transferidos á conta
do PNATE;
Requisitar do Poder Executivo informações e documentos
relacionados á utilização dos recursos transferidos á conta do PNATE;
Analisar a prestação de contas dos recursos transferidos á conta do
PNATE;
Realizar visitas e inspecionar in loco para verificar a adequação do
serviço de transporte escolar." (...) (Art. 5, LEI 10.880/2004).

No exercício do Controle Social, o CACS/FUNDEB, organiza um cronograma com
definição de rotas/linhas, dias e horários para visitar e realizar inspeção em observância aos
itens de segurança necessários para a integridade física das crianças. Outros aspectos também
são observados, tais como: distância das rotas, relacionamento interpessoal do motorista para
com as crianças, observação se o transporte é exclusivamente utilizado por estudantes etc.
Em 2018/2019, foram inspecionadas algumas rotas, mas neste relato nos deteremos a
analisar duas rotas específicas: Rio dos Peixes e Aguaçú. A saída da Secretaria Municipal de
Educação se dá geralmente às 9 horas e com chegada à escola prevista para às 10 horas pois
as 11 horas ocorre o término das aulas e é necessário acompanharmos o retorno das crianças
às suas residências e ao mesmo tempo, já embarcar os estudantes do período vespertino, com
chegada prevista a escola as 13 horas pontualmente.

Foto: Rota Rio dos Peixes, 2018. Arquivo pessoal Eliana Gonçalves

Detectamos, que no caso de ônibus e micro- ônibus o número de estudantes é adequado e
todas as crianças vem sentadas. No ítem segurança, o uso do cinto é obrigatório, mas as
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crianças se sentem incomodadas com o seu uso, os mesmos encontram- se sujos e
danificados. Inexiste por parte do motorista uma orientação para utilização do mesmo.
Encontramos estradas esburacas e com pontos de atoleiro na rota do Aguaçú. Quando a
estrada é inacessível, os estudantes completam o caminho a pé, percorrendo até 1(um )
quilometro de distância.

Fotos: Rota Aguaçú, 2019. Arquivo pessoal Andréa dos Santos

Fotos: Rota Aguaçú, 2019. Arquivo pessoal Andréa dos Santos

Após as inspetorias realizadas por duplas de conselheiros, é elaborada um relatório,
que é socializada entre todos os outros conselheiros em sessão plenária ordinária para
encaminhamentos e recomendações junto à Comissão Permanente de Transporte Escolar da
SME/Cuiabá.
Assim, percebemos como a atuação do CACS é imprescindível para assegurar o
preceito constitucional que estabelece como direito social, dever do estado e da família
incentivar a qualidade de ensino, bem como seu acesso. Neste sentido, programa como o
PNATE, contribuem para que a população mais empobrecida e marginalizada, tenha a
possibilidade de acessar esse direito e garantir a frequência à escola com trajetórias escolares
menos acidentadas e mais exitosas.
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Neste sentido, vemos como um exercício da maior importância a atuação dos
conselheiros para contribuir na definição de políticas públicas educacionais comprometidas
com a elevação da escolaridade da população, bem como a qualificação de seus conselheiros
para exercer a função de controle social, garantindo transparência e efetiva aplicação e
destinação para seus devidos fins.
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TRABALHO NO ARTIGO 126 DA LEP – LEI DE EXECUÇÃO PENAL
PARA REEDUCANDO EM REGIME FECHADO
Autor: Gabriel Salazar Curty – UNEMAT, Cáceres/MT – e-mail: gabecurty@gmail.com
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RESUMO
O presente trabalho se trata de uma pesquisa parcial que visa refletir sobre a educação na execução penal como
meio de ressocialização dos reeducando. O processo investigativo do presente trabalho, nasce diante de um caso
concreto na Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres, onde um reeducando teve aprovação no ENEM
para o curso de bacharelado na UNEMAT-Cáceres, porém, quando solicitada liberação para cursar, através da
postulação feita pela Defensoria Pública da Comarca, houve parecer ministerial contrário, acatada pelo juízo da
execução. Diante do complexo sistema de execução penal brasileiro, questiona-se no presente, por que um
reeducando em regime fechado pode sair para trabalhar, mas não para estudar, visto que esta é a justificativa
usada para negativa de pedido para saídas externas para estudar ao reeducando que se encontra em regime
fechado. Metodologicamente, a produção sustenta-se por abordagens qualitativas, através da exploração
bibliográfica e, principalmente, jurisprudência e legislativa. Por fim, considera-se que o sistema penal como um
todo está pautado na estratificação social e no acumulo de capital, o que influencia na existência de contradições
nas leis infraconstitucionais, como a do presente objeto. Destaca-se que, apesar de exploração ter iniciado por
causa de um caso concreto, diante da dignidade da pessoa humana e da ética, nenhuma informação identificativa
do processo será exposta, até que o trabalho principal, qual esta pesquisa dará sustentação, passe pelo conselho
de ética devidamente registrado para dar toda confiança e ética ao trabalho.
Palavras-chave: Lei de Execução Penal. Direito ao Ensino Superior. Remição. Ressocialização. Estratificação
Social.

1. INTRODUÇÃO
Falar de Execução Penal nos tempos atuais, é falar de um campo paradoxal. Se fora dos
presídios o governo (seja ele federal, estadual e até mesmo municipal) tem falhado no
oferecimento do bem-estar social e na consagração do aclamado Estado Democrático de
Direito, imaginemos dentro muros que separa os ―homens bons‖ dos ―homens ruins‖. Quando
falamos desses muros, nos referimos ao sistema de execução penal, especificadamente, as
cadeias e presídios.
A execução penal é regulamentada pela Lei N° 7.210 de 1984, e sofreu grandes
alterações em 2011 com advento da Lei N° 7.627, inclusive, no objeto do presente: educação
como ferramenta ressocializadora.
Que a educação é libertadora, não é novidade, Paulo Freire já nos advertia desse ideal,
mas a novidade seria se o Estado proporcionasse os meios para executar com efetividade essa
educação. Esse direito, de todos sem restrições, é fundamental prevista na Constituição
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Federal, como dever do Estado e da família, que deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade. Falar desse direito fora dos muros de uma prisão, é fácil admitir
como direito de todos. Mas o problema está quando lidamos com reeducando do sistema
criminal, pessoas qual não ganha atenção do governo, quiçá da sociedade, como merecedoras
desse direito.
O presente trabalho pauta-se no dispositivo 126 da LEP (Lei de Execução Penal) que
prevê como direito do reeducando do sistema prisional o instituto da remição, sendo a
educação e o trabalho as ferramentas para alcançar essa remição de pena. Logo, por se tratar
de um trabalho parcial, pretende-se com objetivo principal, analisar como tem sido a posição
dos Tribunais Superiores na liberação dos indivíduos para saírem temporariamente para
estudar, pois a problemática deste trabalho ganhou um cunho curioso diante de um processo
específico na Comarca de Cáceres/MT, onde a o juízo indeferiu um pedido para essa situação,
justificado que o reeducando se encontrava em regime fechado.
Metodologicamente, para tratar dessa discussão, a abordagem será qualitativa,
embasados com revisões bibliográficas, bem como jurisprudenciais e legais, a fim de
verificar: como os Tribunais Superiores tem decidido quando o reeducando em regime
fechado pede saída temporária para estudar? Destaca-se que será preservado as
informações do reeducando, visto o princípio da dignidade da pessoa humana, ficando as
informações para análise de comissão de ética para divulgações no trabalho final.

2. DESENVOLVIMENTO
Quando falamos de direito a educação, estamos tratando de um direito fundamental,
garantido a todos, sem exceção, protegido pela Constituição Federal no artigo 205, que
consagra-o como dever tanto da família e do Estado, devendo ser arduamente incentivado
com a colaboração social, com uma função única: visar o pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Trata de
um texto constitucional simples, porém completo e carregado de deveres e obrigações sociais.
A educação que a Constituição se refere, está além de uma sala de aula e conteúdos
disciplinares, é também formação social, ora, já nos adverte o artigo 206 quando fala dos
princípios da ensino, incluindo a liberdade de aprender, ensinar, pesquisa e divulgar o
pensamento, a arte e o saber. Palavras simples, mas de uma complexidade infinda.
O objeto do presente nos coloca a traçar essas discussões dentro da execução penal, ou
seja, dentro das cadeias e dos presídios. É sabido que fora deles a realidade que temos com o
ideal constitucional que queremos, não conversam muito bem, imaginemos dentro do cárcere.
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A LEP nos coloca cara a cara com seu objetivo em seu primeiro artigo, que de pronto
destaca que a execução penal tem como obrigação a integração social do condenado e do
internado, ou seja, além de aplicar a pena, seu cordão humanitário, fraterno, visa acompanhar
o desenvolvimento desse penalizado, a fim de garantir que o mesmo retorne à sociedade e não
cometa novos crimes, que seja capaz de viver em sociedade e não retorne para o cárcere.
A Seção V da LEP cuida de assegura a assistência educacional aos reeducando, sendo
que no artigo 126 é consagrado o direito à educação, junto ao direito ao trabalho, como
requisito para remição de pena, alteração traga em 2011 com alteração da LEP, encontrando o
preso em regime fechado ou semiaberto, inclusive, conforme parágrafo §2°, na modalidade
presencial ou EAD (a distância).
Não precisa muito para entender que a LEP protege o direito a educação, bem como a
garante como requisito de remição. Sem sombras de dúvidas, conforme a preceitos
constitucionais, ela tem papel fundamental na formação de um indivíduo, ainda mais quando
este é tachado como ―ruim‖ pela sociedade, pois após cumprir sua pena ele é rotulado, e sair
sem uma educação digna de volta na sociedade capitalista em que vivemos, é sair sem
qualquer estrutura para o mercado, sem qualquer ferramenta para guerrear por igual, pois a
globalização não é bondosa quando assunto é mercado de trabalho.
Como adiantado na introdução, esse processo investigativo nasceu com uma negativa
do juízo da execução penal da Comarca de Cáceres/MT diante de um pedido de liberação para
que um reeducando pudesse sair para estudar o curso de bacharelado na UNEMAT/Cáceres.
No caso, ele perdeu sua vaga. Parece ser controverso esse tipo de situação diante da
ressocialização, pois é direito para remição de pena previsto no artigo 126 da LEP, bem como
a CF atribui uma função social à educação, além de preparar o reeducando para quando
egressa do sistema prisional, que lhe foi negado por se encontrar em regime fechado.
É princípio constitucional a individualização da pena (art. 5°, XLVI), ou seja, o juízo
deve analisar caso a caso e dentro de sua discricionariedade, dar as melhores decisões, a fim
de garantir a ressocialização do indivíduo e os princípios constitucionais e infraconstitucionais
(da LEP), conforme seu art. 1° já adverte.
Nesse sentido, temos no ordenamento uma predisposição a valorização da educação
para remição. Além dos já citações, temos a Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ, que nos apresentação a valorização da educação em atividades complementares
(presencial ou a distância) para atingir determinados fins.
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No estado de Mato Grosso temos o Provimento 24/2013 da Corregedoria-Geral de
Justiça do Estado de Mato Grosso, que institui o programa de remição de pena através da
leitura nos sistemas prisionais do estado.
Temos entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal (Súmula 341) entendendo
que ―A freqüência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de
execução de pena sob regime fechado ou semi-aberto.‖, equiparando que tanto o trabalho
quanto a educação são e deve ser tratados como mesmo instituto na função de remição de
pena.
O art. 129, §1° na LEP traz a possibilidade de autorização judicial para estudar fora do
estabelecimento prisional, trazendo a obrigação de comprovação das aulas frequentadas. O
problema está na estrita legalidade que os juízos tem escolhido para tratar esses casos,
justificando suas decisões estritamente ao art. 122 da LEP, que garante a saída do
estabelecimento para estudar quem se encontra em regime semiaberto e não quem se encontra
em regime fechado.
Nesse sentido, há uma defesa muito ferrenha e ao sistema de progressão de regime,
desconsiderando completamente o indivíduo para tomada de decisão. O Superior Tribunal de
Justiça – STJ se manifestou no HC 255978/MG de 2012 para não liberação de reeducando
para estudar que se encontra no regime fechado, sendo que feriria o sistema de progressão de
regime adotado pelo Brasil.
Mesmo com a estrita legalidade, o que torna chocante a situação das saídas temporárias
é que os juízes da execução penal não a fazem para quem está em regime fechado para
estudar, mas fazem para trabalhar, com fulcro no art. 36 da LEP, que autoriza o trabalho
externo para reeducando em regime fechado, conforme podemos ver em julgamento no STJ
(HC 206313/RJ), que não interessa a natureza (interna ou externa) do trabalho, pode o
reeducando se encontrar no regime semiaberto ou fechado, ele pode sair para trabalhar.
Ao fim, podemos perceber uma problemática: o reeducando pode sair para trabalhar,
mas não pode sair para estudar, quando se encontra em regime fechado. Pergunta-se: não
estaria ferindo o sistema de progressão também? Quais os interesses dessas liberações? São
questionamentos que devem ser aprofundados no trabalho principal que esta pesquisa
contribuirá.

3. SÍNTESE CONCLUSIVA
Ao fim do exposto dessa investigação parcial, considera que os juízos da execução
penal, bem como os Tribunais Superiores podem estar ferindo os princípios da própria LEP e
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da CF, não trazendo uma equiparação entre trabalho e educação como instrumentos a serem
usados na remição de pena de um reeducando que se encontra em regime fechado, presos em
uma dogmática penal viciada pela legalidade, esquecendo de analisar se tais decisões e
posicionamentos estão beneficiando a ressocialização.
A partir de reflexões criminológicas críticas, acredita-se que o sistema criminal como
um todo, está sustentado sobre uma questão econômica, com interesses estritos a um certa
classe, motivo que justificaria toda essa construção falida do sistema de execução penal
brasileiro, que deixa de considerar uma saída temporária para um reeducando que se encontra
no regime fechado para estudar, incluindo, em curso do ensino superior, mas autoriza essas
saídas quando o assunto é mão de obra barata, ou seja, quando é trabalho externo.
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DISTRIBUIÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EM CUIABÁ: O DIREITO DE ESCOLHA
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Resumo:
Considerando a importância de acompanhar e avaliar a implementação de uma política pública, definimos como
objetivo verificar o atendimento ao direito de escolha dos livros didáticos destinados aos docentes de educação
física na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT. A delimitação da investigação são os anos iniciais do
ensino fundamental e as escolas denominadas urbanas e do campo. A justificativa do estudo assenta-se na
prerrogativa, definida pelo PNLD, do docente escolher a coleção didática que mais lhe aprouver em consonância
com o contexto pedagógico e social em que atua. Tendo por referência geral o pragmatismo, os procedimentos
metodológicos foram a busca por informações em dois sistemas do governo federal (Simad e Simec) e a
discussão dessas informações com a legislação pertinente. Identificamos um amplo atendimento ao direito de
escolha do docente, bem como aspectos que merecem mais atenção e investigação para análises ou
interpretações mais detalhadas e profícuas para o melhor desenvolvimento do PNLD.
.Palavras-chave: Educação física. Livro didático. Processo de escolha.

1 Introdução

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), criado em 1985, passou
ao longo dos anos por uma ampla expansão até que, em 2017, incluiu a educação física para
ser atendida com livros didáticos destinados aos professores e professoras dos anos iniciais do
ensino fundamental. Não só a inclusão desse componente curricular ao PNLD nos chamou à
atenção, mas, soma-se a isso, os mais de trinta anos de sua ausência numa política pública
educacional de fomento ao conhecimento escolar.
Considerando o valor atribuído à educação física para a formação do indivíduo, para o
desenvolvimento humano e sua atuação crítica no âmbito da cultura corporal de movimento
(BETTI, 2009; BRACHT, 1999); e considerando a pertinência e o impacto que o PNLD gera
nos diferentes componentes curriculares da educação básica (MANTOVANI, 2009),
passamos a desenvolver um amplo projeto de pesquisa a fim de avaliar essa inserção da
educação física no âmbito do PNLD. Neste trabalho nos dedicaremos a um aspecto
específico: o direito de escolha das coleções didáticas por parte dos docentes.
Antes de prosseguir, cabe uma nota explicativa sobre a terminologia utilizada. Em
nosso título e palavra-chave utilizamos livro didático, por ser a expressão mais corrente e
usual no Brasil (MUNAKATA, 2012). Em meio à uma diversidade de expressões, tais como:
livro escolar, material didático, manual didático, apostila, entre outras, é a denominação livro
didático que acaba por aglutinar essas diferenças e formando uma área de estudo. Contudo, o
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próprio PNLD, atualmente, utiliza as denominações obra didática e coleção didática, isto é, o
primeiro se refere a um único livro, já o segundo é um conjunto de livros articulados didática
e pedagogicamente. Por exemplo, o PNLD/2019, do qual a educação física participa, os
docentes devem selecionar uma coleção didática para os anos iniciais, composta por duas
obras didáticas: uma dedicada aos 1º e 2º ano e, outra, para os 3º, 4º e 5º ano. Doravante
utilizaremos coleção para manter a coerência com o Programa investigado e facilitar a leitura.
Dando continuidade, registra-se que o PNLD é uma ação bastante ampla, tanto em
relação ao público atendido quanto sua organização. Em linhas gerais, ele pode ser
compreendido em quatro momentos: produção, avaliação, processo de escolha e uso
(MUNAKATA, 1997). Ao focalizar o processo de escolha, estabelecemos para essa
investigação o objetivo de verificar o atendimento ao direito de escolha das coleções
destinado aos docentes de educação física da Secretaria Municipal de Educação de
Cuiabá/MT. A delimitação da investigação são os anos iniciais do ensino fundamental e as
escolas denominadas urbanas e rurais. Cabe registrar que a expressão ―rural‖ é a utilizada
pelo Simad, mas desde o Decreto nº 7.352/2010 a denominação usual é ―escola do campo‖,
que adotaremos no restante do texto. A justificativa do estudo assenta-se na prerrogativa,
definida pelo próprio PNLD, do docente escolher a coleção que mais lhe aprouver em
consonância com o contexto pedagógico e social em que atua. Uma dissonância entre coleção
e perspectiva pedagógica do docente pode diminuir ou até mesmo inviabilizar os propósitos
do Programa, merecendo o acompanhamento desse processo para ajustes (caso necessário),
reconhecimento público (havendo o atendimento ao direito) e aperfeiçoamento.

2 O Programa Nacional do Livro e do Material Didático/PNLD e o direito de escolha do
professor

O livro didático possui uma valoração na sociedade que o torna alvo de inúmeras e
diversificadas pesquisas (MUNAKATA, 2012). Destinado tanto para professores quanto para
estudantes, a importância atribuída a ele é tamanha que o Estado brasileiro atua
substantivamente para sua produção, avaliação e distribuição. Não é um material isento de
críticas, tampouco de polêmicas (MUNAKATA, 1997), e, talvez por isso, esteja
constantemente em revisão e em processos de aperfeiçoamento.
Esse amplo escopo em que se situa, na prática, significa ser investigado em diversos
contextos: na prática pedagógica, no âmbito de uma política pública, na formatação de
currículos, no registro de história geral ou das disciplinas escolares, entre outros. O que se
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pretende enfatizar é a rede de temas com que o livro didático se relaciona, e não direcionar a
atenção exclusivamente para o objeto livro didático, carregado diariamente por professores e
estudantes, mas sim para o Programa público que o fomenta, avalia e distribui. Mais
especificamente, atentar para o direito do professor de escolher o livro que julgar ser o mais
adequado para o seu contexto pedagógico.
O livro didático na condição de política pública é regulamentado por uma legislação
(resoluções, decretos, portarias, etc.), a mais importante a ser considerada, para os fins dessa
pesquisa, é o Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017 que Dispõe sobre o Programa
Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Ele informa que o PNLD art. 1 ―[...] será
destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros
materiais de apoio à prática educativa [...]‖. Ao definir que irá disponibilizar obras didáticas
em ―apoio à prática educativa‖, está implícito o apoio ao próprio professor.
Há um conjunto de ações a serem realizadas pelo Programa a fim de garantir um efetivo
apoio à prática educativa e ao professor, como a avaliação das obras didáticas tanto em
quesitos técnicos/editoriais quanto pedagógico-didáticos, divulgação e disponibilização das
obras aprovadas e regulamentação das normas de conduta dos agentes envolvidos (escolas,
editoras, entre outros). Uma dessas ações refere-se a escolha das obras, conforme art. 8, inciso
IV, do Decreto nº 9.099/2017. Este decreto define que o primeiro passo em relação a escolha
seja:
Art. 18. Durante a etapa de escolha, por opção dos responsáveis pela rede,
a adoção do material didático será única:
I - para cada escola;
II - para cada grupo de escolas; ou
III - para todas as escolas da rede (grifo nosso).

O ponto destacado indica uma decisão anterior aos professores e incide sobre o grau de
poder decisório do docente para escolher a obra didática considerada mais pertinente para a
prática educativa. Os incisos I, II e III acabam por estabelecer esse grau de poder ou de
autonomia do docente, pois a decisão de escolher uma obra considerando uma escola
específica tende a ser significativamente diferente de uma escolha que considere todas as
escolas da rede. Contudo, reforça-se a compreensão de que por opção dos responsáveis da
rede de ensino, a escolha pode ser guiada para além do poder de escolha do docente.
Esse procedimento estabelecido no Decreto nº 9.099/2017 é uma novidade, visto que a
legislação anterior, a Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28 de agosto de 2012 (Dispõe sobre o
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para a educação básica), não dava essa
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prerrogativa aos ―responsáveis pela rede‖ para definir como se dará a adoção das obras. Na
Resolução anterior, o assunto era tratado da seguinte forma:
IV – às escolas participantes compete: [...]
b) viabilizar a escolha dos livros didáticos com a efetiva participação de
seu corpo docente e dirigente, registrando os títulos escolhidos (em
primeira e segunda opção, de editoras diferentes) e as demais informações
requeridas no sistema disponibilizado pelo FNDE na internet, conforme as
orientações especificadas; [...]
V – aos professores compete:
a) participar do processo de escolha dos títulos para a respectiva escola,
dentre aqueles relacionados no guia de livros didáticos disponibilizado pelo
FNDE;
b) observar, no que se refere ao processo de escolha, a proposta
pedagógica e a realidade específica da sua escola e [...] (grifos nosso).

Essa comparação entre a legislação atual e a anterior em relação ao processo de escolha
indica a possibilidade de restringir o poder decisório de escolha do docente. Aliás, nos casos
em que os ―responsáveis pela rede‖ optem por definir a adoção das obras em consonância
com o art. 18 inciso II ―para um grupo de escolas‖ ou inciso III ―todas as escolas da rede‖
teremos uma restrição do poder decisório do docente, pois sua análise, considerando o
contexto de sua escola não será condição suficiente para escolher a obra didática, terá que
participar de uma discussão mais ampla, envolvendo toda uma região ou município inteiro.
Entende-se que o livro didático precisa estar em estreita consonância com cada escola
(LAJOLO, 1996). Assim, como cada escola elabora seu próprio projeto político-pedagógico
(PPP) já que ―a escola é o lugar da concepção, realização e avaliação de seu projeto
educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus
alunos‖ (VEIGA, 2000, p. 8), é fundamental que a obra didática tenha coerência com o PPP, e
não apenas com os documentos gerais que regem municípios ou estados.
Ainda sobre o processo de escolha, nota-se a prerrogativa do docente ou grupo de
docentes em realizar a escolha da coleção. Conforme prevê o Programa, estes devem
participar do processo de escolha, consultando o Guia do Livro Didático (fornecido pelo
MEC) e as coleções que estão disponíveis no site do PNLD5. Após avaliação pedagógica dos
docentes, cada escola deve registrar no Sistema do Programa Dinheiro Direto na
Escola/PDDE interativo6 a 1º e a 2º opção, necessariamente de editoras diferentes. Terminado
o processo de escolha pelos docentes, cabe ao MEC realizar as etapas seguintes de negociação
5

Disponível em: <http://pnld.nees.com.br/pnld_2019/inicio> Acesso em: 10 de julho de 2019.
Há
um
passo
a
passo
do
processo
de
escolha
disponibilizado
em:
<https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/guia-do-livro-didatico/item/11986escolha-pnld-2019> Acesso em: 20 de julho de 2019.
6
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e aquisição (respectivamente, incisos V e VI do art. 8º do Decreto nº 9.099/2017). Estas duas
etapas posteriores (negociação e aquisição) interferem na distribuição das coleções escolhidas,
visto que a negociação ocorre considerando as duas opções e o atendimento ao princípio da
economicidade da administração pública. Por isso, a recomendação do Programa aos docentes
é que escolham tanto a 1º opção quanto a 2º opção com o mesmo rigor. As informações sobre
preços e quantidades adquiridas são fornecidas pelo MEC e acessível em sua página, contudo
não encontramos informações detalhadas sobre como efetivamente ocorre a negociação com
as editoras.

3 Metodologia

A investigação se guiou numa perspectiva pragmática em que o embate entre
abordagens qualitativas e quantitativas é substituído pela ação interpretativa (RORTY, 1997).
Uma distinção que trata números e textos como um fornecendo ―dados objetivos‖ e outros
―aspectos subjetivos‖, não se sustenta visto que, ambos, precisam estar devidamente
contextualizados. Assim, a distinção interessante entre números e textos seria aquela que os
trata apenas como informações diferentes, mas ambas carecendo de um processo
interpretativo pelo pesquisador e a apresentação dos sentidos para a comunidade.
Para verificar o atendimento ao direito de escolha, percorremos o seguinte trajeto: 1)
identificar a opção dos ―responsáveis pela rede‖ sobre a forma de adoção das coleções; 2)
identificar as escolas participantes do PNLD/2019 em Cuiabá e, também, as coleções
indicadas pelos docentes de cada escola. Para tanto, acessamos o Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle7 (Simec). Este Sistema fornece, por escola, os
componentes curriculares que receberão as coleções, bem como as escolhas dos docentes:
título da coleção e se foi 1º opção, 2º opção ou se não houve adesão; 3) Após o levantamento
das coleções indicadas é possível confrontar essas informações com a distribuição (à rigor é
uma previsão de distribuição). Para tanto, acessamos o Sistema do Material Didático 8 (Simad)
que disponibiliza as informações acerca das coleções a serem distribuídas para cada escola.
Isso nos permitiu verificar se a distribuição corresponde à indicação feita pelos docentes e,
consequentemente, se o direito a escolha vem sendo atendido. Cabe enfatizar que trata-se de

7

Disponível em: <http://simec.mec.gov.br/livros/publico/index_escolha.php> Acesso em: 10 de fevereiro de
2019.
8
Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/iniciarSistema.action> Acesso em: 01 de
fevereiro de 2019.
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uma verificação no âmbito do sistema de informações, sua realização in loco é uma etapa
mais ampla da pesquisa mencionada, ainda por ser feita.

4 Apresentação e interpretação das informações

Numa consulta à profissionais da secretaria municipal de educação de Cuiabá
identificamos a ―opção dos responsáveis pela rede‖ pela adoção por ―grupos de escolas‖, em
consonância com o art. 18, inciso II, do Decreto nº 9.099/2017. Mais precisamente, esses
―grupos de escolas‖, no município em questão, coincidem com as escolas das ―regionais‖
leste, oeste, sul e norte da SME. Considerando a fase em que a pesquisa se encontra, tal
informação antes gera uma série de questões a serem investigadas do que uma análise precisa.
Embora, a adoção das coleções por ―grupos de escolas‖ ou ―regionais‖, possa indicar algum
cerceamento na escolha do docente, é preciso buscar detalhes de como o processo ocorreu e
qual a manifestação dos docentes sobre o assunto. Além disso, cabe uma discussão sobre
homogeneidade ou pluralidade do currículo, que pode ser afetada por essa forma de adoção
das coleções. De todo, por ora apenas indicamos a necessidade de maior aprofundamento
nessa questão.
Sobre o segundo ponto – identificação das escolas participantes – buscamos
informações no Simec, no qual identificamos que o PNLD/2019 prevê a distribuição de livros
para 157 unidades escolares de Cuiabá: Creches, Centros Municipais de Educação Infantil e
Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB). Entretanto, as coleções de educação física
são destinadas aos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), portanto interessa ao
estudo as escolas que oferecem esse nível de ensino, no caso as EMEB‘s. Identificamos 83
escolas municipais de Cuiabá, sendo 75 urbanas e 08 do campo, para receberem as coleções.
E considerando que o Programa permite com que uma escola opte por não aderir a ele,
registra-se que tal situação não foi identificada.
Após a identificação das escolas participantes, pudemos conferir as coleções
selecionadas e a prioridade dada pelos docentes (1º ou 2º opção), listadas na tabela 1. Vale
registrar que todas as coleções colocadas à disposição para a escolha pelo professor, por meio
do Guia do Livro Didático, estão na tabela 1.
Tabela 1 – Escolhas das coleções didáticas de educação física (anos iniciais do ensino fundamental) nas
escolas municipais urbanas e do campo de Cuiabá/MT – PNLD/2019
Coleção didática

1ª opção

2ª opção
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Encontros Educação Física (2018).
Editora FTD

42 (51%)

03

Práticas Corporais e a Educação Física
Escolar (2017)
Editora Boreal Edições

22 (26%)

44

Práticas Corporais – Educação Física
(2017)
Editora Moderna

18 (22%)

35

Manual do Professor para a Educação
Física (2017)
Terra Sul Editora

01 (1%)

01

83 (100%)

83

Total
Fonte: Simec (2019).
Nota: Elaboração própria.

A tabela 1 aponta a coleção Encontros Educação Física como a mais escolhida, em
51% das escolas do município, embora em raras escolas tenha sido assinalada na 2º opção. Já
as coleções Práticas Corporais e a Educação Física Escolar e Práticas Corporais –
Educação Física, foram escolhidas em 1º opção praticamente pela mesma quantidade de
escolas, contudo, diferente de Encontros Educação Física, abarcam quase a totalidade de
indicações como 2º opção (as duas somadas correspondem a 95% das 2º opções). E, um
aspecto peculiar, é a coleção Manual do Professor para a Educação Física ter sido indicado
uma única vez como 1º opção. Por essa tabela, não conseguimos inferir se para os docentes
faz diferença receber a 1º opção ao invés da 2º opção.
Elaboramos o gráfico 1 para ilustrar a representatividade de cada coleção no município
investigado.
Gráfico 1 – Escolhas em 1º opção das coleções didáticas de educação física

Fonte: Simec (2009).
Nota: Elaboração própria.

O terceiro momento foi identificar como foram distribuídas as coleções e a sua
correspondência com a escolha do docente. Essas informações estão disponíveis no Simad e
subsidiaram a elaboração da tabela 2.
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Tabela 2: Distribuição e correspondência com a escolha do docente das coleções didáticas de educação física
(anos iniciais do ensino fundamental) nas escolas municipais urbanas e do campo de Cuiabá/MT – PNLD/2019
Coleção didática

Quantidade
de escolas

1ª opção

2ª opção

1ª + 2ª
opção

Não
opção

Encontros Educação Física

41 (49,4%)

38

01

39 (95%)1

02

a

16 (19,3%)

09

05

14 (87%)

02

Práticas Corporais – Educação
Física

26 (31,3%)

15

10

25 (96%)

01

Manual do Professor para a
Educação Física

0 (0%)

0

0

0 (0%)

0

Práticas
Corporais
e
Educação Física Escolar

Total

83 (100%)

83

Fonte: Simad (2019).
Nota: Elaboração própria.
1
Percentual de correspondência entre as escolhas e a distribuição.

Na tabela 2 temos na segunda coluna a indicação da quantidade de escolas que
receberam cada coleção, ou seja, como estão distribuídas no município. E as três colunas
subsequentes à direita indicam a prioridade atribuída pelo docente para receber a coleção
(1º opção, 2º opção ou não opção). Informamos que a coluna ―não opção‖ precisou ser
incluída na tabela 2 em razão dos casos em que a coleção recebida na escola não correspondia
a nenhuma das duas opções assinaladas pelo docente. Além disso, destacamos que a tabela 2
circunscreve-se às informações de distribuição, não tendo comparação com as informações da
tabela 1 (tal comparação será realizada na tabela 3, adiante).
Atendo-se à tabela 2, é possível notar que Encontros Educação Física foi a mais
distribuída (para 41 escolas ou 49,4% dos casos), e há uma significativa correspondência entre
a distribuição e a escolha da coleção, visto que 38 escolas haviam lhe indicado como 1º
opção. As coleções Práticas Corporais e a Educação Física Escolar e Práticas Corporais –
Educação Física possuem uma distribuição relativamente equitativa ou, ao menos, não
discrepante, já que a diferença de escolas que as receberam é de 12% (respectivamente:19,3%
e 31,3%). Enquanto Manual do Professor para a Educação Física não irá compor o rol de
coleções utilizadas pelos docentes em Cuiabá por não ter sido distribuída.
Outro aspecto que podemos destacar da tabela 2 é a correspondência distribuiçãoescolha. Tomando o conjunto das coleções distribuídas com as prioridades de 1º opção,
percebe-se uma prevalência do atendimento ao direito de escolha. Somando-se as escolas que
receberam a 1º opção (n=62), significa a contemplação de 75% das escolas nesse item. Se,
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como exercício heurístico, desconsiderarmos a diferença entre a 1º opção e 2º opção,
entendendo que o docente sente-se igualmente contemplado ao receber qualquer uma das suas
duas opções, veremos que a quantidade de escolas que receberam a coleção
indicada/solicitada sobe para n=78. Isto equivale à uma correspondência de 94% entre
distribuição-escolha.
Todavia, as informações da tabela 2 ainda precisam ser confrontadas e ponderadas em
relação à tabela 1. Antes de prosseguir, uma observação metodológica. O investigador que se
ater ao Simad irá encontrar as informações sobre a distribuição e a ―encomenda‖, porém este
item ―encomenda‖ pode passar a ideia de ser a ―escolha da escola‖. Se assim proceder, a
correspondência entre distribuição-escolha será de 100%, mas é um equívoco. O Simec é que
disponibiliza o comprovante com a informação acerca do título e prioridade da escola em
relação à cada coleção. Por isso, passamos a realizar uma comparação entre as informações da
tabela 1 (escolhas) com a tabela 2 (distribuição). Vejamos como ficam essas informações na
tabela 3, que recupera e reorganiza as informações das tabelas anteriores. Contudo, nos
dedicaremos apenas às 1º opções pela maior relevância que possuem em relação ao
atendimento da escolha do docente.
Tabela 3 – Comparação entre a escolha da coleção e a sua distribuição nas escolas
Coleção didática

1ª opção
(tabela 1)

Escolas atendidas com a 1º opção
(tabela 2)

Encontros Educação Física

42

38 (90%)1

Práticas Corporais e a Educação Física
Escolar

22

09 (41%)

Práticas Corporais – Educação Física

18

15 (83%)

Manual do Professor para a Educação
Física

01

0 (0%)

Total

83

83

Fonte: Simed (2019), Simad (2019).
Nota: elaboração própria.
1
Percentual de correspondência entre a distribuição e a escolha.

O que essa tabela 3 nos ilustra mais facilmente são os seguintes aspectos: A coleção
Encontros Educação Física teve um significativo número de escolas atendidas com a 1º
opção: 90%. A coleção Práticas Corporais e a Educação Física Escolar situa-se noutro
cenário se comparada com a coleção anterior, foram 41% das escolas que foram atendidas
com sua 1º opção, indicando dissonância entre distribuição e escolha. Por sua vez, as escolas
que optaram pela coleção Práticas Corporais – Educação Física foram atendidas em 83%
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dos casos. E a única escola que optou pelo Manual do Professor para a Educação Física não
foi atendida.
Considerando as informações apresentadas, retomamos objetivamente: o direito de
escolha dos professores foi atendido? Primeiro, num sentido lato, entendendo que o
recebimento da 1º ou 2º opção representa o atendimento ao direito do professor, então o
PNLD atende a esse direito, pois, no geral, 94% das escolas receberam a coleção
escolhida. Precisamente os percentuais foram 95%, 87% e 96% (vide tabela 2). Segundo, num
sentido stricto, entendendo que o direito é substantivamente assegurado quando o docente
recebe a 1º opção, então o alcance desse direito é menor, pois, no geral, 75% das escolas
receberam a coleção indicada como 1º opção. Precisamente os percentuais foram 90%, 41%
e 83% (vide tabela 3).

8 Considerações finais

A inserção da educação física ao PNLD gerou uma nova demanda à área: acompanhar e
avaliar esse processo. Nesse texto, nos dedicamos a um aspecto pontual, o direito de escolha
do docente, porém de suma importância. Poder escolher e receber a coleção indicada é uma
forma de colocar em ação as incumbências do docente definidas na própria Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), como o art. 13, II: é incumbência do docente
―elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino (grifo nosso)‖.
Em linhas gerais, identificamos o atendimento ao direito de escolha na maior parte das
escolas, no sentido lato. É algo relevante e demonstra uma boa organização do Programa.
Entretanto, no sentido stricto, e mais relevante, o fato de 25% das escolas não receberem a 1º
opção preocupa e mostra a dificuldade em cumprir o direito de escolha do docente. Esse
aspecto certamente requer um aprimoramento por parte do Programa para o efetivo
cumprimento desse direito e o melhor desenvolvimento das práticas educativas.
Além disso, essa pesquisa também nos indicou aspectos a serem aprofundados e
verificados. A questão da ―opção dos responsáveis pela rede‖ merece maior atenção pela
comunidade acadêmica e redes municipais. É uma alteração na forma de regular o Programa
que, anteriormente, estabelecia a distribuição dos livros didáticos em consonância com cada
escola, e não por ―grupos escolares‖ ou ―todas as escolas da rede‖.
Outro aspecto que também chama a atenção, foi a não escolha de uma coleção. A razão
para isso, se em virtude da qualidade pedagógica do livro ou menor poder econômico da
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editora para sua divulgação. A preocupação inicial em torno desse assunto diz respeito ao
cumprimento da legislação vigente acerca da forma de divulgação e promoção dos livros
didáticos, que pode estar sendo descumprida, como já identificaram em outros contextos
Zambon e Terrazzan (2013). Condição que afeta e diminui o poder decisório do docente e,
consequentemente, seu direito de escolha.
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DO ENSINO AGRÍCOLA AO ENSINO MÉDIO INTEGRADO NA REDE
FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO: CONTRADIÇÕES
HISTÓRICAS
Rose Márcia da Silva (PPFH/UERJ) – rose.marcia@oi.com.br9

Resumo:
O presente artigo tem por objetivo historicizar as transformações ocorridas do ensino agrícola ao Ensino Médio
Integrado (EMI) no Brasil, e particularmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso (IFMT). Apresentamos o contexto histórico na transição do Ensino Técnico Agrícola ao Ensino
Integrado, como foi sendo constituída a disposição agrícola na Rede Federal de Educação em Mato Grosso e
qual o posicionamento político do IFMT, em seu documento orientativo da prática pedagógica, diante a realidade
contraditória do contexto econômico, político e social. O EMI é apresentado como uma mediação prática e
necessária na transição para a uma escola única para a juventude, que tem a politecnia e a formação omnilaterial
como princípio formador.
Palavras-chave: Política Educacional. Ensino Médio Integrado. Ensino Agrotécnico. Rede Federal de
Educação. IFMT.

1 Introdução

O objetivo deste artigo é historicizar as transformações ocorridas do ensino agrícola ao
Ensino Médio Integrado (EMI) no Brasil, e particularmente no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Partimos do método materialista histórico
dialético, numa abordagem qualitativa, com análise de fontes bibliográficas e documentais
para apreender a articulação do projeto de educação proposto articulado com o contexto local,
em numa região do agronegócio.
Ao longo da história, o ensino médio, o ensino agrícola e a RFE, estruturou-se e
reestruturou-se a cada época conforme as necessidades do sistema de produção, na
agricultura, na manufatura, nas fábricas e indústrias, ora preparando técnicos para preencher
as funções requeridas, ora preparando a elite condutora para prosseguir nos estudos em nível
superior. Essas transformações ocorreram/ocorrem de acordo as relações de produção, numa
sociedade dividida em classes, na luta de classes, em constante antagonismo entre opressores
e oprimidos ―travando uma luta ininterrupta [...] que terminou sempre ou com uma

9
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(im)possibilidade histórica: determinações culturais, políticas, econômicas e legais‖.
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transformação revolucionária de toda a sociedade ou com a destruição das classes em luta‖
(MARX; ENGELS, 2008, p. 8).
A proposta de educadores histórico-críticos busca romper com a concepção de educação
para o capital. Nesse sentido, o EMI é apresentado como uma mediação prática e necessária
na transição para a uma escola única para a juventude, que tem a politecnia e a formação
omnilaterial como princípio formador, possibilitando o acesso à cultura, à ciência e ao
trabalho, por meio de uma educação básica e profissional. Os Institutos Federais constituemse um avanço na superação da dualidade educacional e no atendimento à juventude da classe
trabalhadora (RAMOS, 2015), que precisam ser defendidos no atual contexto de regressões
imensuráveis no campo das conquistas sociais.

2 Contexto histórico: tensões e resistências na “travessia” do Ensino Técnico Agrícola ao
Ensino Integrado

Segundo Ramos (2004, p.14) a história do ensino médio se entrelaça à história da
educação profissional, estruturando-se e reestruturando-se a cada época conforme as
necessidades do sistema de produção, na agricultura, na manufatura, nas fábricas e indústrias,
ora preparando técnicos para preencher as funções requeridas, ora preparando a elite
condutora para prosseguir nos estudos em nível superior.
O ensino agrícola, desde a chegada dos portugueses no Brasil, segundo Ribeiro (2011,
p. 11), destacava-se numa segunda linha de aprendizado profissional, voltado principalmente
aos filhos de colonos e aos povos indígenas. As escolas ensinavam, além da doutrina, a lavrar
a terra e outros pequenos ofícios, com a finalidade de manter os colégios com criação de gado
e cultivo de alimentos, produção de açúcar, panos e vestimentas (SAVIANI, 2013, p. 40)
No período imperial o ensino agrícola esteve ligado à extração e contrabando de
madeira e depois com produção da cana-de-açúcar. A crise da produção açucareira mobilizou
a elite agrária no sentido de buscar novas técnicas de cultivo, processos e máquinas industriais
e D. João VI criou o Curso de Agricultura na Cidade da Bahia em 1812, constando entre as
recomendações a necessidade de estudos para melhorar e diversificar a produção, por meio do
franqueamento aos vassalos de conhecimentos diversos dos bons princípios de agricultura
ensinados por instituição pública (FEITOSA, 2006).
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O ensino agrícola vincula-se ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em
1906, quando é realizada a primeira modificação na estrutura, criando ―novos cursos, graus de
ensino e trazendo a proposta de vinculação de fazenda experimental às escolas médias e às
escolas superiores‖. Foram criados os patronatos agrícolas, ―que tinham por objetivo principal
o aproveitamento de menores abandonados ou sem meio de subsistência, aos quais seriam
dados o curso primário e o profissional‖ (FEITOSA, 2006, p. 77-78).
O ensino agrícola de nível médio teve sua primeira regulamentação com Decreto-Lei nº
9.613/1946, denominado de ―Lei Orgânica do Ensino Agrícola‖, destinando-o à preparação
profissional dos trabalhadores da agricultura. Tinha como função conter os conflitos no
campo, desenvolver ―sentimentos de camaradagem e sociabilidade, hábitos econômicos,
espírito de iniciativa, e de amor à profissão‖, além de impor, pela educação moral e cívica,
elevada dignidade e fervor patriótico e expandir os ensinamentos dos trabalhos agrícolas e da
economia rural doméstica (SOBRAL, 2009, p. 83).
A partir de 1964, auge da modernização do país e da ênfase em sua participação na
economia internacional, o ensino agrícola é transferido do Ministério da Agricultura para o
Ministério da Educação e Cultura, sendo implantada nova filosofia com base na metodologia
do sistema ―escola-fazenda‖, com objetivo de ―proporcionar condições para a efetividade do
processo ensino/produção, bem como proporcionar a vivência da realidade social e econômica
da comunidade rural, fazendo do trabalho um elemento integrante do processo ensinoaprendizagem, visando conciliar educação-trabalho e produção‖ (SOBRAL, 2009, p. 85).
Com a aprovação da Lei nº 5.692/71 o ensino agrícola permanece centrado na formação
técnica, há clara expansão das Escolas Técnicas Federais, ampliação do número de matrículas
e implantação de novos cursos técnicos. Porém, conforme afirma Sobral (2009, p. 87),
prevalece a concepção de capital humano, que assegura que ―a modernização da agricultura
dispensaria a reforma agrária como instrumento para o desenvolvimento agrícola. A adoção
das novas tecnologias permitiria a elevação da renda dos agricultores, através, principalmente
do aumento da produtividade‖. Nesse período, segundo Feitosa (2006), tem início à chamada
Revolução Verde, sob discurso de aumento da produtividade para saciar a fome no mundo,
provocando mudanças significativas nos arranjos de emprego no campo, decorrentes das
inovações científicas e tecnológicas que são introduzidas, exigindo um novo perfil de
formação agrícola.
A criação da Coordenadoria Nacional do Ensino Agrícola (COAGRI), pelo Decreto nº
7.2434/1973, possibilitou uma revitalização do ensino agropecuário, representando um marco
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na história das Escolas Agrícolas, proporcionando profundas transformações tanto na
estrutura física de prédio, materiais, laboratórios, bibliotecas e quadras de esporte quanto na
implementação e consolidação do sistema escola-fazenda, cooperativas-escola; formação,
aperfeiçoamento e concursos públicos para quadro docente e servidores técnicos e
administrativos.
As escolas agrícolas passaram a ter a denominação de escolas agrotécnicas federais a
partir do Decreto nº 83.935/1979 e a partir de 1986 a COAGRI é extinta, transferindo o
ensino agrotécnico de 2º grau para a SESG (Secretaria de Ensino de 2º grau). Segundo Feitosa
(2006, p. 106) ―a extinção da COAGRI [...] é a expressão de um processo de transformação na
própria estrutura do capital; expressão esta que se fortalece na recente transformação de
Escolas Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Ensino (CEFETs)‖. Esse período,
compreendido

como

globalização

da

economia,

representou

a

modernização

e

industrialização da agricultura e formação de complexos agroindustriais derivando, daí as
expressões ―atrasado‖ e ―moderno‖ para se reportar ao trabalhador do campo. ―Inovações
biotecnológicas, microeletrônicas e nas áreas de informação e organização de sistemas,
originaram mudanças profundas nos processos de produção agropecuária‖ (FEITOSA, 2006,
p. 122), sendo na agricultura, o cruzamento genético, o desenvolvimento de novas espécies
(transgênicos) e plantio de precisão e, na pecuária, a transferência de embriões e a fertilização
in vitro.
A partir da década de 1990 o ensino agrotécnico passou a ser subordinado à Secretaria
Nacional de Educação Tecnológica, época em que o neoliberalismo ganha força como uma
forma de superação capitalista do formato Fordismo-keynesianismo. Nesse contexto, segundo
Sobral (2009) ―diferentes projetos de reestruturação do ensino médio e profissional, que
representavam aspirações de diferentes grupos sociais, foram debatidos antes da aprovação da
lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional‖, Lei nº 9.394/1996, ganhando terreno as
discussões sobre um novo projeto de formação profissional nas escolas técnicas e
agrotécnicas e de pensadores histórico-críticos, a formação politécnica. Todavia, o Decreto
Federal nº 2.208/97 repõe a dualidade estrutural do ensino médio (separando ensino médio do
profissional), impossibilitando a construção do currículo integrado e da proposta da formação
politécnica, centrando o ensino na preparação de mão-de-obra para o mercado de trabalho.
Mesmo com a luta de movimentos sociais, organizações sindicais, políticas, científicas
e culturais pela revogação do Decreto nº 2.208/97 isso não aconteceu, promulgando o Decreto
5.154/04, com a flexibilidade da ―articulação‖ entre educação profissional e educação básica
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ainda presente. No entanto, os setores populares conseguiram assegurar a possibilidade do
EMI, numa concepção de politecnia. De acordo com Sobral (2009) p. 92)

A partir desse período é construído um novo e inédito projeto de ensino agrícola no
Brasil.[...] Através de Seminários Regionais, com a participação de todas as Escolas
Agrotécnicas Federais e Colégios Agrícolas vinculados às Universidades Federais, a
proposta de Formação Politécnica foi apontada como necessidade para esse novo
cenário.

As primeiras diretrizes e fundamentos dos IFs, traçadas pelo Decreto nº. 6.095/2007,
pegou as Escolas Agrotécnicas, CEFETs e Escolas Vinculadas às Universidades Federais de
surpresa, e a proposta de integração de instituições diferenciadas gerou uma certa
desconfiança, resistência e medo de perda de identidade, o que levou algumas instituições a
não adesão/ integração a um IF e se mantiveram com a estrutura administrativa que as
caracterizavam (OTRANTO, 2010, p. 92).
A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, pela Lei nº
11.892/2008, representou um importante contributo para / agropecuário no país. O ensino
agrotécnico, neste contexto, com a luta de educadores histórico-críticos, teve um salto
qualitativo na nova concepção de educação profissional integrada ao ensino médio,
impactando em todos os níveis, econômico, cultural e político dos municípios interioranos. O
desafio está em readequar projeto e práticas à formação omnilateral, politécnica e que tem o
trabalho como princípio educativo, considerando como ponto de partida e de apoio os
diversos movimentos sociais do campo, que historicamente foram excluídos das políticas de
ensino agrícola.

3 A disposição agrícola na Rede Federal de Educação em Mato Grosso

A origem e história da Rede Federal de Educação (RFE) no Estado de Mato Grosso teve
início a partir da Escola de Aprendizes Artífices em Cuiabá, em 1909. Para manter ocupada a
população de desvalidos, segundo Kunze (2006, p. 22), coube às escolas da RFE difundir em
―os hábitos do trabalho e da obediência às regras e uma formação profissional, uma profissão,
um ofício, que a transformasse em operários frutíferos à nação, trabalhadores ordeiros e
qualificados‖.
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Ainda na primeira metade do século XX, dentro da perspectiva de Escolas de
Aprendizes e Artífices, a agricultura é reconhecida como ―vocação‖ regional de Mato Grosso,
sendo instituído oficialmente em 1943 o ―Aprendizado Agrícola Mato Grosso‖, referência de
formação agrícola, conhecido como Colégio Agrícola, com capacidade para 200 alunos de
nível primário, localizado na Serra de São Vicente em Santo Antônio do Rio Abaixo,
atualmente Santo Antônio do Leverger.
A escola recebeu a denominação de ―Aprendizado Agrícola Gustavo Dutra‖ em 1944;
―Escola Agrícola Gustavo Dutra‖ em 1956; ―Ginásio Agrícola Gustavo Dutra‖ em 1964, com
ingresso da primeira turma do gênero feminino; em março de 1978 passou a oferecer o curso
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, transformando a realidade social da
região, atraindo ainda mais estudantes e famílias de todo o Estado de Mato Grosso e regiões
vizinhas, que somado aos já moradores, internos e funcionários da escola, compuseram a
comunidade e mesmo a Vila de São Vicente. Com o Decreto nº 83.935/1979 passou a
denominar-se ―Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá-MT‖, com intenção de retomar o forte
imaginário e memória coletiva da sociedade mato-grossense do mérito da ―Escola Agrícola‖.
Com a transformação em CEFET Cuiabá, em 2002 passou a oferecer cursos nos níveis médio
(integrado, subsequente e PROEJA) e superior (graduação e pós-graduação). A partir de 2008
passou a integrar o IFMT, como Campus São Vicente, ampliando o ensino agrotécnico
oferecido até então, e abrindo dois núcleos avançados: nos municípios de Campo Verde e
Jaciara.
E em 1980 foi fundada a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres/MT, conhecida como
escola agrícola, localizada à margem do Rio Paraguai, no extremo norte do pantanal matogrossense. Teve origem no programa de expansão e melhoria do ensino Técnico
Profissionalizante, com a participação do MEC – PREMEM, do Governo de Mato Grosso e
Prefeitura Municipal de Cáceres-MT. Em 2008, com fortalecimento e expansão da RFE, junto
aos CEFETS Cuiabá e Mato Grosso, passam a integrar a base de criação do IFMT torna-se o
IFMT Campus Cáceres.
A partir da criação os IFs assumem a missão de atender aos arranjos sócio produtivos
locais dos municípios interioranos e tem início ao processo de expansão. Atualmente em MT
são 19 unidades educacionais, em onze municípios, somando-se os 3 campi que deram origem
à rede (Cuiabá, São Vicente e Cáceres), 5 campi do projeto de expansão 1 (Bela Vista, Pontes
e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juína e Confresa), 02 campi da expansão 2 (Sorriso e
Rondonópolis), 4 campi da expansão 3 (Várzea Grande, Barra do Garças, Primavera do Leste
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e Alta Floresta), 5 campi avançados do projeto de expansão 4 (Tangará da Serra, Diamantino,
Lucas do Rio Verde, Sinop e Guarantã do Norte), além de 4 núcleos avançados, atendendo a
mais de 13 mil estudantes, com 72 opções de cursos oferecidos.
Devido à grande extensão territorial e diversidade geográfica, ambiental e cultural de
MT, foi necessária a readequação de projetos e práticas, a fim de que atendessem as
especificidades locais quanto à estrutura e oferta de cursos, considerando as características da
região em que se localizam os 08 campi que ofertam o curso de Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio, paralelamente a outros cursos de nível médio e superior do eixo
de Recursos Naturais, produção e industrialização. Outros 5 campi ofertam cursos que,
mesmo não sendo diretamente deste eixo, atendem à demanda do agronegócio, com cursos
voltados à Biotecnologia, Automação Industrial (com ênfase em máquinas agrícolas), Gestão
do Agronegócio, entre outros.
A predominância agropecuária, com realçadas contradições, se estabelece como ponto
determinante de posicionamento político da instituição, que se assume em processo de
construção de sua identidade, como formadora da classe trabalhadora, com o compromisso de
atenuar as desigualdades, preparar para o trabalho, para prosseguir nos estudos e para o
exercício da cidadania, a partir da integração entre formação geral e formação profissional.

4 O EMI na Rede Federal de Educação de Mato Grosso

A população estimada de Mato Grosso em 2018, de acordo com dados do site IBGE
cidades10, era de 3.441.998 pessoas, sendo que 184.382 tinham entre 15 e 19 anos (fase
denominada juventude). O que nos permite constatar uma defasagem de 24,1% da juventude,
em cumprimento ao princípio garantido no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que
assegura ―educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖. Foram
matriculados 140.019 alunos no ensino médio, sendo 121.858 na rede estadual, 10.487 em
escolas privadas e 7.674 na rede federal, ou seja, apenas 5,5% dos alunos matriculados são da
RFE. Vale ressaltar, que a oferta da educação profissional integrada ao ensino médio pelo

10 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/panorama. Acesso em: 03 mar. 2019.
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IFMT constitui-se um importante mecanismo de atendimento à juventude da classe
trabalhadora, condição que precisa ser ampliada.
O total de matrículas no EMI, em 2018, foi de 10.502, sendo 7.674 na rede federal e
2.828 na rede estadual. Ao analisarmos a evolução das matrículas de EMI no período de 2008
a 2018, percebemos que desde a criação do IFMT o número de matriculados tem acendido,
passando de 1.220 em 2008 para 7.674 em 2018, enquanto que na rede estadual, que teve seu
processo de implantação a partir de 2008, com 270 alunos, atingiu seu auge de matrículas em
2011, com 7.628 alunos matriculados e a partir daí declinou, ano a ano, até 2.828 em 2018.
Isso demonstra o potencial de desenvolvimento e manutenção da RFE, devido ao seu grau de
autonomia pedagógica.
Em meio ao contexto contraditório e conflitivo da expansão capitalista, com forte
concentração fundiária e do capital, intensificação da exploração da força de trabalho,
expropriação da terra e dos recursos sociais de produção e reprodução da existência, em meio
a uma diversidade de povos, culturas e natureza, o IFMT se apresenta com uma proposta de
ensino agrotécnico integrado, que busca atender às necessidades de melhoria das condições de
vida dos estudantes e ao mesmo tempo não firmar a hegemonia do capital, integrando
trabalho, ciência e cultura, numa formação que aponte a superação das desigualdades sociais e
regionais (IFMT, 2014, p. 46). Isso nos remete às reflexões de Ciavatta (2007, p. 14), da
necessidade de não ―somente formar o cidadão produtivo para a produção capitalista, mas
também o emancipar dos muitos grilhões da existência – particularmente, para conhecer os
fundamentos científico-tecnológicos e histórico-sociais da relação entre capital e trabalho, e
atuar em defesa de uma vida digna‖.
Em Mato Grosso, a dualidade educacional vem acompanhada da desigualdade no acesso
à terra. A contradição latifúndio e minifúndio, há tempos vivida no Brasil, se transformou ao
que hoje entendemos por agronegócio e agroecologia, numa disputa não só por espaço
geográfico, mas por território, uma disputa ideológica. A estrutura multicampi do IFMT, com
realidades sócio-econômico-culturais diversas, mesmo com oferta do mesmo eixo de
formação, demonstra inicialmente atender a interesses e demandas distintas, e a educação,
como aparelho ideológico do Estado, se transforma em lugar de embates entre a hegemonia
do pacote tecnológico do agronegócio e a disputa contra-hegemônica dos conceitos da
produção agroecológica.
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5 A disputa por hegemonia por dentro do IFMT

A política de colonização e ocupação de terras em Mato Grosso se constituiu como um
grande ciclo de negócios, com base na ideologia de ocupação dos vazios demográficos que
deveriam ser incorporados ao mercado capitalista, desconsiderando-se a existência de povos
tradicionais extrativistas, pescadores, quilombolas e ribeirinhos, além de garimpeiros e
posseiros. A ação do Estado sempre foi posterior à posse de terra, transformando as áreas de
posse em áreas de interesse social, com caráter de regularização agrária e nunca de reforma
agrária (CARVALHO, 2005). Os processos de colonização públicos e privados aumentaram
consideravelmente o número de posseiros e sem terras (mais de 40% da população rural),
intensificando os conflitos, expropriação sistemática de trabalhadores rurais e criação de um
exército de mão de obra barata.
Porém, para Carvalho (2005, p. 125), o estado de Mato Grosso é ―Muito além da
presença da grande exploração capitalista e do agronegócio nos pantanais, cerrados e florestas
[...], o meio rural é um espaço de sociodiversidade e o campesinato é uma dimensão dessa
realidade‖. Nesse sentido ressalta a particularidade do campesinato como um importante
segmento presente no processo de ocupação das terras mato-grossenses.
Desse modo coexistem em Mato Grosso o agronegócio, com um pacote tecnológico,
ideológico e político que conforma o modelo capitalista no campo, fabricando e mantendo sua
hegemonia por meio de aparelhos ideológicos do Estado, como escolas e marketing cultural,
desmobilizando, apagando a identidade de comunidades camponesas e tradicionais com a
vida no campo e ―criando no senso comum a imagem de que é hoje o setor mais importante
da economia brasileira , consagrando assim a histórica "vocação agrícola‖ do país perante a
sociedade e o mundo‖ (CHÃ, 2018, p. 19). Esse modelo mantém o controle e concentração de
áreas cada vez mais extensa de terras por grandes grupos, assim como da alta tecnologia, uso
abusivo de agrotóxicos, monocultura e uso de sementes transgênicas. Por outro lado, a luta
contra-hegemômica dos movimentos sociais do campo e da floresta, com um modelo de
produção da vida que se contrapõe ao agronegócio, o modelo de produção agroecológica,
―pautado na valorização da agricultura camponesa e nos princípios da policultura, dos
cuidados ambientais e do controle dos agricultores sobre a produção de suas sementes‖
(LEITE; MEDEIROS, 2012, p. 85).
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A implantação do EMI no IFMT neste contexto contraditório é marcada pela disputa
hegemônica e contra-hegemônica da concepção de educação profissional e de educação
básica, por setores dominantes do capital e movimentos sociais. A predominância da
agropecuária, com realçadas contradições, se estabelece como ponto determinante de
posicionamento político da instituição, que se assume em processo de construção de sua
identidade, como formadora da classe trabalhadora, com o compromisso de atenuar as
desigualdades, preparar para o trabalho, para prosseguir nos estudos e para o exercício da
cidadania, a partir da integração entre formação geral e formação profissional.
O IFMT afirma em seu Projeto Pedagógico Institucional 2019-2023 (IFMT, 2019),
pautando-se em Althusser, que a instituição precisa ser para além de mero aparelho ideológico
do Estado, pois existe a partir das relações entre os homens, sendo assim, histórica e
conflituosa, expressando tensões conservadoras ou inovadoras presentes em seu interior.
Relaciona a sustentabilidade à adoção de comportamento ético no desenvolvimento
econômico, que vise primeiramente a qualidade de vida das pessoas, com respeito à cultura
em seu sentido amplo, que é ―conjunto de costumes, dos modos de viver, de vestir, de morar,
das maneiras de pensar, das expressões de linguagem, dos valores de um povo ou de
diferentes grupos sociais‖ (Kruppa, 1994, apud IFMT, 2019), que deve ser entendida como
uma necessidade humana básica e também como um direito.
Ao considerar a diversidade como ponto de referência em seu projeto pedagógico, o
IFMT se posiciona frente ao processo de colonização, dominação e formação do povo
brasileiro, e estabelece relação com as demandas dos movimentos sociais e culturais, pois ―É
preciso compreender o contexto e as conjunturas políticas, econômicas e sociais imbricadas
no tratamento dado às diferenças‖. Nesse sentindo, o acesso de extratos populares pobres e de
jovens quilombolas e indígenas, ―que jamais teriam ingressado num ensino médio de
qualidade e possibilidade de ensino superior‖ é ― uma realidade que traz para dentro dos IFs
novos valores que interpelam a cultura dominante em relação a diferentes aspectos‖
(FRIGOTTO, 2018, p. 148), que reflete a importância da expansão e interiorização da rede e
nos desafia a lutar pela ampliação e qualificação dessa conquista.
Tendo o trabalho como princípio educativo, o IFMT pauta em seu PPI como um dever e
uma necessidade na formação dos estudantes a compreensão do sistema econômico ―a fim de
combater as práticas de exploração e alienação pelo trabalho‖, visto que pelo trabalho,
mediado pelo conhecimento, ciência e tecnologia, é que os seres humanos criam e recriam sua
própria existência, transformando a natureza para prover sua sobrevivência. E firma o
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compromisso de ―articular as políticas públicas para atender às necessidades dos
trabalhadores não apenas do campo do trabalho, mas na construção de alternativas que
possibilitem as aspirações e escolhas individuais‖ (IFMT, 2019, p. 62).
O EMI se configura como uma proposta de formação integral, que considera a dimensão
social e humana da realidade e não desvincula o ―saber fazer‖ do ―saber pensar‖; que fortalece
a necessidade de uma educação ―no‖ mundo e não apenas ―para‖ o mundo (IFMT, 2019, p.
57), de modo a libertar-se da perspectiva histórica imposta pelo mercado e pelos segmentos
produtivos de foco unicamente na formação para o trabalho, e a buscar a formação
omnilateral, que visa o desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. Essa
concepção se relaciona a outro projeto de sociedade, no qual as necessidades do mundo do
trabalho são consideradas na formação, mas não é suficiente, pois é preciso possibilitar ao
sujeito compreender a totalidade social, em que a questão central é o desenvolvimento da
autonomia do estudante em decidir se quer fortalecer a lógica hegemônica do capital ou se
posicionar em contraposição a ela.
Desse modo, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão tem por objetivo
manter um processo constante de ação-reflexão-ação da realidade, a fim de propor alternativas
para os problemas existentes no contexto institucional, regional e nacional, ―ampliando a
relação transformadora entre a instituição de ensino e os diversos segmentos sociais e
promovendo o desenvolvimento local e regional, a socialização da cultura e do conhecimento
técnico-científico‖ (IFMT, 2019, p. 64). A inter-relação ensino, pesquisa e extensão só faz
sentido se a socialização do conhecimento cumprir sua função social, se for entendido que
toda pesquisa tem um interesse político, por isso é imperativo que vire extensão e que a
extensão se transforme em tecnologias social em benefício da qualidade de vida das pessoas.
Contudo, a implementação do EMI no IFMT apresenta desafios a serem superados, tais
como: falta de identidade; fragilização nos processos de aprofundamento da base teórica que
sustenta a integração, e dos princípios da escola unitária, da formação omnilateral e
politécnica, por parte de educadores, alunos e comunidade; ausência de políticas públicas de
financiamento, de infraestrutura e de formação político-pedagógica dos profissionais; e, em
alguns casos, a reprodução acadêmica pequeno burguesa das universidades (SILVA, 2016).
As contradições no modelo de produção capitalista propiciam a ampliação das
contradições e potencializa a resistência e a luta pela superação. O IFMT vive a contradição
entre atender às necessidades de melhoria das condições de vida e ao mesmo tempo não
firmar a hegemonia do agronegócio e do capital, entre desenvolver conceitos de agroecologia,
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agricultura familiar, economia solidária em um contexto predominantemente de agronegócio
(SILVA, 2016). Diante desse contexto social real da posse e uso da terra, em suas
contradições e interesses distintos, na disputa hegemônica dos setores do agronegócio e contra
hegemônica dos movimentos sociais, na luta de classes e na materialidade do Estado nessa
luta, o IFMT tem assumido um posicionamento político em seu documento orientador da
prática educativa em favor da classe trabalhadora.
No entanto, só isso não é suficiente para resistir à ―virulência‖ dos golpes. É preciso que
essa concepção ultrapasse o documento escrito e se materialize na prática, no cotidiano da
instituição, pois o abandono da luta por uma formação mais ampla, democrática, crítica,
politécnica, omnilateral, que contemple os anseios da classe trabalhadora e movimentos
sociais, é abrir espaço para que a hegemonia do capital, do agronegócio se estabeleça no
interior das salas de aula, sem possibilidade de contraponto e de desenvolvimento da
autonomia de decisão dos sujeitos diante da realidade social.

5 Considerações finais

O processo histórico de criação, implantação, expansão e transformações da RFE
ocorreu em atendimento à realidade produtiva de cada época, conforme a divisão social do
trabalho e a divisão da sociedade em classes, cheia de contradições, resistência, avanços e
retrocessos. O conhecimento dessa história permite afirmar, reafirmar ou reconstruir sua
identidade, sem negar sua memória, mas buscando decidir coletivamente para onde e como se
quer ir, como ―movimento permanente de auto-reconhecimento social e institucional. E,
então, reconhecer-se como sujeito social coletivo com uma história e uma identidade próprias
a serem respeitadas em qualquer processo de mudança‖ (CIAVATTA; CAMPELLO, 2006, p.
317), pois, interpelando o passado da instituição podemos compreender o presente e projetar o
futuro presente e projetar o futuro, ou seja, ―O processo de construção da identidade histórica
impele para o confronto entre os horrores do passado e as possibilidades do futuro‖
(CIAVATTA, 2017, p. 7).
Atualmente o Brasil atravessa uma fase de contrarreformas, com a aprovação de um
pacote de Medidas Provisórias, Projetos de Leis e Emendas à Constituição, com ataques e
retrocessos que ameaçam direitos conquistados com a Constituição Federal de 1988,
terceirizando ou financeirizando direitos trabalhistas, sindicais, da previdência e assistência
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social, da saúde e da educação. Nesse contexto, as contrarreformas educacionais, como a
Reforma do Ensino Médio11, o Projeto de Lei ―Escola sem Partido‖12, a BNCC13, dão
sustentação à Emenda Constitucional nº 95/201614, que reduz o investimento público nas
áreas de saúde, educação e assistência social por 20 anos; e na fase atual neofacista, a
educação se tornou alvo do ataque de ira governamental, com ameaças, cortes de verbas, de
bolsas de pesquisa e proposta de privatização das instituições federais.
Apesar dos desafios e contradições da realidade sócio-econômico-cultural e da
estruturação pedagógica e curricular, a criação do IFMT se constitui um avanço na superação
da dualidade educacional. Para tanto, torna-se imprescindível a luta pelo Ensino Médio
Integrado e pela Rede Federal de Educação, como projeto que indica elementos
importantíssimos para construir, gradativamente, uma escola unitária, compreendida como
aquela que garante a todos o direito ao conhecimento, que tenha por princípio a politecnia, de
maneira a assegurar a integração entre trabalho, ciência, cultura e tecnologia e reafirme seu
compromisso com os interesses da juventude da classe trabalhadora.
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BNCC - Documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação Básica. Retoma a pedagogia das
competências, reforça o atrelamento da educação ao mercado.
14
Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Chamada de novo regime fiscal, limita as despesas
primárias da União por 20 anos para pagar dívida pública, recaindo sobre os trabalhadores, os servidores e os
serviços públicos, especialmente, em áreas essenciais à população brasileira como a Educação e Saúde.
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EDUCAÇÃO BÁSICA, POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO E A
RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL NO ARAGUAIA
MATOGROSSENSE
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Resumo:
Este artigo discute o panorama da educação básica, as políticas de financiamento e a responsabilidade educacional
no Araguaia Matogrossense, destacando o campo de referências concernentes ao financiamento da educação no
lócus escolhido sem perder de vista que a análise é macro e envolve as variantes do financiamento público em suas
muitas vertentes. O artigo é fruto do desenvolvimento do projeto de pesquisa ―Políticas para a Educação Pública
Básica e seu Financiamento‖, gerado na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/Campus Universitário do
Araguaia (CUA), cujo objetivo principal é analisar o papel do financiamento da educação, relacionado às políticas
educacionais. Em torno de tal realidade, pode-se pensar em um novo modelo de gestão que envolva a delegação
de recursos financeiros aos municípios, em vista de suas limitações institucionais, simplificando os procedimentos
de repasses e de prestação de contas. O debate da operacionalização de mudanças na educação via financiamento
tem a ver com a socialização do poder em virtude do controle público da educação e da escola o que coloca em
xeque e em choque as práticas socioeducativas da realidade educacional brasileira. O projeto ainda está em
andamento, mas os dados indicam muita distância entre os Planos Municipais de Educação (PMEs), as Leis de
Diretrizes Orçamentárias (LDOs), as Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) e os Planos Plurianuais (PPAs) dos 30
munícipios envolvidos na pesquisa.
Palavras-chave: Educação Pública. Financiamento da Educação Básica. Plano Nacional de Educação.

1 Introdução
Propomos uma discussão sobre as políticas públicas educacionais que são criadas
pelos governos a partir de leis para garantir a educação para todos, também para avaliar e
ajudar a melhorar a qualidade do ensino do país e seu financiamento. WERLE (2014, p.
161), cristaliza o conceito de que ―estudar o Estado é analisar a sua ação pública, é
compreender suas lógicas de intervenção, identificar suas dinâmicas articulações com a
sociedade. Falar do Estado é referir processos e dispositivos político-administrativos que
são tanto normativos como voltados para a ação e coordenados ao redor de objetivos‖.
O Estado, então, se organiza para que as propostas sejam executadas, envolvam a
participação da sociedade organizada e sua representação quando discute, por exemplo, o
orçamento geral da União, do Estado e dos municípios. Libâneo lembra que nas últimas
décadas as políticas públicas educacionais foram definidas pelos organismos
internacionais, descaracterizando iniciativas locais e regionais.
São, pois, suficientes os indícios de que as políticas educacionais formuladas por
organismos internacionais desde 1990 presidem as políticas para a escola em nosso
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país, havendo razões para suspeitar que elas vêm afetando negativamente o
funcionamento interno das escolas e o trabalho pedagógico-didático dos professores.
Ficando a educação escolar restrita a objetivos de solução de problemas sociais e
econômicos e a critérios do mercado, compromete-se seu papel em relação a suas
finalidades prioritárias de ensinar conteúdos e promover o desenvolvimento das
capacidades intelectuais dos alunos. Desse modo, tais políticas levam ao
empobrecimento da escola e aos baixos índices de desempenho dos alunos e, nessa
medida, atuam na exclusão social dos alunos na escola, antes mesmo da exclusão
social promovida na sociedade. (LIBÂNEO, 2016, p.48)

A Constituição Federal de 1988 ressalta que uma política pública educacional necessita
que família, sociedade e Estado devem esta associados em vista de que:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

O 4º direito fundamental positivo é o direito à educação, indispensável ao
desenvolvimento do ser humano, constitui base para o desenvolvimento da criança e do
adolescente no plano intelectual, social, cultural, ético, dentre outros. A formação do
indivíduo está ligada à ideia da educação na sua essência, tendo em vista ser elo que aprimora
e promove a cidadania, é conhecimento que ajuda na construção da dignidade de cada um.
A educação, 4º direito fundamental positivo, está esculpida na Constituição Federal de
1988, complementa a base de princípios e conhecimentos adquiridos pelo ser humano ao
longo de sua vida, dada a sua imprescindibilidade não pode ser imputado apenas à família
ou ao Estado exclusivamente.
Situada a ideia de a educação ser dever da família, da sociedade e do Estado, necessário
se faz que a narrativa analise os mecanismos de seu financiamento e WERLE (2014, p. 165),
pontua:
Os mecanismos de financiamento do ensino são relevantes por assegurarem recursos
para o cumprimento da obrigatoriedade, a melhoria da qualidade do ensino, a
qualificação da educação básica, um valor por aluno e incremento da remuneração
docente. Ou seja, estes mecanismos dão sentido aos princípios declarados na CF/88 e
na LDBEN, pois são uma dimensão que possibilita a valorização do professor, das
escolas e da educação.

A intenção ao oferecer o artigo é analisar as políticas adotadas para financiar a educação
básica, com foco em 30 municípios na região do Araguaia Matogrossense, traçando um quadro
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geral do financiamento, levantar alguns dados da relação entre o PNE, PEE do estado de
Mato Grosso, os PMEs dos municípios que compõem a região em apreciação.

2 Como surgiu o projeto de extensão Políticas para a Educação Pública Básica e seu
Financiamento?
O projeto de extensão ―Políticas para a Educação Pública Básica e seu Financiamento‖,
em desenvolvimento na Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Universitário do
Araguaia (UFMT - CUA) sob a coordenação do professor doutor Odorico Ferreira Cardoso
Neto, nasce da necessidade de se analisar as políticas adotadas para financiar a educação básica,
com foco em 30 municípios na região do Araguaia Matogrossense, sendo eles:
Imagem 1 - Mapa do Estado de Mato Grosso – Região Araguaia Matogrossense

BAIXO ARAGUAIA: 1. Porto Alegre do Norte 2. Canabrava do
Norte 3. Confresa 4. Santa Cruz do Xingu 5. Santa Terezinha 6.
São José do Xingu 7. Vila Rica

NORTE ARAGUAIA KARAJÁ: 1. São Félix do Araguaia 2.
Alto Boa Vista 3. Luciara 4. Novo Santo Antônio 5. Serra Nova
Dourada

MÉDIO ARAGUAIA: 1. Água Boa 2. Bom Jesus do Araguaia

3. Canarana 4. Cocalinho 5. Gaúcha do Norte 6. Nova Nazaré 7.
Querência 8. Ribeirão Cascalheira

GARÇAS ARAGUAIA: 1. Barra do Garças 2. Araguaiana 3.
Campinápolis 4. General Carneiro 5. Nova Xavantina 6. Novo São
Joaquim 7. Pontal do Araguaia 8. Ponte Branca 9. Ribeirãozinho

10. Torixoréu.

Fonte: file:///D:/Downloads/2-distribuicao-espacial-dos municipios-de-mato-gro-[513-140814-SES-MT].pdf
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A realização deste projeto parte de um olhar histórico sob a premissa de que o
financiamento da educação pública provém de recursos públicos e cabe ao Ministério da
Educação (MEC) implementar uma política nacional de educação, cuja a missão institucional
é de articular ações com o que é proposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no
Plano Nacional de Educação (PNE), no Plano Estadual de Educação (PEE), no caso específico,
de Mato Grosso e nos Planos Municipais de Educação (PMEs), especialmente, os ligados à
região do Araguaia matogrossense, mas que por diversas vezes sofrem processos de
descontinuidade. Dourado (2010), antes da aprovação PNE 2014-2024 colocava em discussão
o que deixou de ser feito no PNE 2001-2010 e que concretamente poderia alavancá-lo do ponto
de vista de seu financiamento.
No tocante a gestão e financiamento da educação básica, incluindo as etapas e
modalidades de educação que a constituem:
• o redimensionamento dos recursos, por meio da consolidação do FUNDEB e da
otimização da relação entre os entes federados, consolidando o financiamento da
educação básica e ampliando o aporte financeiro por parte da União, bem como a
efetivação de um padrão de custo-aluno indissociável da qualidade;
• à educação infantil, incluindo a consolidação de programas específicos direcionados
à expansão com qualidade para a etapa da educação básica;
• a consolidação de políticas visando à garantia da ampliação da escolarização
obrigatória no país, que prevê, pela Emenda Constitucional n. 59/2009, educação
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos aos que a ela não tiveram acesso
na idade própria, por meio de estabelecimento de diretrizes, políticas e ações
destinadas, dentre outras, à melhoria do ensino fundamental e de sua consolidação
como etapa de formação ampliada de oito para nove anos; ao apoio à reorganização e
ampliação do ensino médio e da educação profissional. (DOURADO, 2010, p. 691)

O objetivo da pesquisa vincula-se à ideia de se analisar as políticas públicas de
financiamento da educação básica bem como envolve compreender as diferentes interpretações
em relação às políticas públicas que financiam a educação no Brasil e o debate de se
operacionalizar mudanças via financiamento, no sentido de socializar o poder e o controle
público da educação e da escola; colocando em xeque e em choque as práticas socioeducativas
a favor ou contra a realidade educacional brasileira. Como memória histórica, é importante
ratificar como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, nº 9394/96) tratou do aspecto
financiamento:
Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos,
compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento
do ensino público. (Vide Medida Provisória nº 773, de 2017 – vigência encerrada)
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não
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será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que
a transferir.
§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela
educação, observados os seguintes prazos:
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;
II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o
trigésimo dia;
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo
dia do mês subsequente.

3 Procedimentos Metodológicos

Entre as etapas do planejamento estão o levantamento de fontes sobre o financiamento, a
coleta de dados, o desenvolvimento de atividades para o público interno e externo, as entrevistas
semiestruturadas. Outro procedimento metodológico foi a realização de oficinas, encontros,
seminários internos e externos que resultaram em debates, produção de textos e relatórios. Os
eventos de extensão realizados foram os seguintes: Planos de Educação: Plano Nacional,
Estaduais e Municipais (25/08/2018) com 20 participantes aconteceu na UFMT/CUA/ICHS;
Políticas Públicas na Gestão da Educação aconteceu na V Jornada de Ciência e Tecnologia do
IFMT – Campus de Barra do Garças (20/09/2018) com 20 participantes; BNCC e suas
implicações no currículo escolar – Parceria CEFAPRO/UFMT/CUA/ICHS (11/10/2018)
aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores da Educação (SINTEP), participação na VIII
Semana Científica da UFMT/CUA (27/11 a 01/11) e participação II Fórum das Licenciaturas –
Araguaia (12, 13 e 14/11), realizada na UFMT/CUA.
O procedimento metodológico tem como norte as pesquisas (bibliográficas e
documentais), a compreensão do Plano Nacional, do Plano Estadual e dos planos municipais
de educação e o levantamento de dados por meio do envio de um questionário a cada um dos
30 municípios que compõem a região em estudo com o intuito de analisar se todas as metas
estão sendo cumpridas dentro do prazo previsto. Os municípios que compõem a região são os
seguintes:

3 Resultados e Discussões

Os resultados prévios apontam para algumas dificuldades para o desenvolvimento da
pesquisa, por exemplo, o não retorno dos questionários enviados aos municípios. A taxa de
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retorno não existiu, em vista de que os municípios ignoraram os questionários enviados tanto
ao Prefeito como aos respectivos Secretários Municipais de Educação via e-mails das
repartições públicas envolvidas. Os documentos de solicitação com carta de apresentação foram
enviados pelo menos três vezes em um prazo de quatro meses. Por isso, os dados colhidos e
analisados são aqueles encontrados nos sites IBGE/CIDADES, INEP/CENSO ESCOLAR,
PNE/OBSERVATÓRIO, SEDUC/CENSO ESCOLAR, LDO, LOA e Plano Plurianual, entre
outros.
Os dados, preliminarmente, apontam existir desacerto entre o que está proposto nos
planos educacionais, nas LDOs, LOAs, Planos Plurianuais dos municípios envolvidos e a
determinação política dos gestores para tornar a educação de qualidade socialmente
referenciada. Financiamento da educação não é dádiva governamental, mas ―fundamento da
obrigação do poder público [...] é o fato de esta constituir um direito. Este princípio, válido para
o PNE em vigor para o período de 2014 a 2024, já era assumido pelo primeiro PNE (20012010) aprovado por lei‖ (MARTINS, p.167, 2015). Para assegurar esse direito, são elaboradas
as políticas públicas educacionais, cujo pilar de sustentação é o financiamento. De nada
adiantariam as melhores propostas e mais avançadas concepções teóricas, sem meios de
concretização.
Quando a discussão é trazida para o âmbito do estado de Mato Grosso em que pese o
financiamento, nos deparamos com a Constituição Estadual (1989), apontado:
[...] o Estado de Mato Grosso aplica na educação básica ―anualmente, nunca menos
de trinta e cinco por cento da receita resultante de impostos, inclusive a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento de educação escolar‖ (art. 245).
Contudo, o relatório do Tribunal de Contas de 2013, informa que os gastos com a
manutenção e o desenvolvimento do ensino público matogrossense correspondeu R$
1.736.408.009,89 equivalendo a 26,12% da dotação orçamentária, ou seja, um
percentual abaixo do previsto na CE/1989.

Para corroborar com as marcas legais da Constituição Estadual (1989), o Plano Estadual
de Educação (PEE, 2014) de Mato Grosso, indicou o rumo do financiamento, tendo em vista:
META 3 - Garantir, imediatamente, a aplicabilidade integral dos recursos financeiros
públicos, conforme previsto em lei, destinados à educação.
Indicador - total de recursos aplicados na educação pelo total de recursos destinados
para a educação.
Estratégias:
1. Garantir, imediatamente, a aplicabilidade integral dos recursos financeiros
destinados à educação, conforme os 35% (trinta e cinco por cento) estabelecidos na
Constituição Estadual
2. Garantir, imediatamente, a aplicabilidade integral dos recursos financeiros públicos
destinados à educação, conforme o estabelecido na Lei Orgânica Municipal.
3. Assegurar outras fontes de receita à educação, incluindo na vinculação todos os
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tributos (impostos, taxas e contribuições).

Ao analisar os dados dos 30 municípios pertencentes ao universo do estudo em curso,
verificou-se que entre os verbos garantir e assegurar ainda existe uma longa trajetória em vista
de que o relatório dos membros da Campanha Nacional pelo Direito à Educação (publicado em
02/06/2019) diagnosticou que passados cinco anos da publicação do PNE 2014-2024, sua
implementação não tem transcorrido conforme o planejado. Assinalam que, até o momento, 16
metas ainda não foram cumpridas e quatro foram parcialmente atingidas. É evidente que o
cenário nacional contamina os cenários estadual e os municipais, trazendo dificuldades acudas
para que os entes citados cumpram com seus cidadãos em termos de uma educação socialmente
referenciada. Para efeito de compreensão da situação do PNE, apresentamos um quadro abaixo
em se visualiza as metas não cumpridas até 2019, as que estão longe de serem cumpridas e as
parcialmente cumpridas.

Quadro I – METAS CUMPRIDAS ATÉ 2019, LONGE DE SEREM CUMPRIDAS E PARCIALMENTE CUMPRIDAS

NÃO CUMPRIDAS ATÉ 2019

LONGE DE SEREM CUMPRIDAS

META 1: EDUCAÇÃO INFANTIL
Em 2017, apenas 34,1% das crianças até 3 anos tiveram acesso à
educação infantil. Para reverter o quadro, seria necessário investir
o suficiente para garantir o acesso de mais 20% da população
nessa faixa etária às vagas nas creches.

PARCIALMENTE CUMPRIDA

META 5: ALFABETIZAÇÃO
O prazo vai até 2024, mas o andamento da alfabetização é lento. Em
2014, 77,8% das crianças tinham habilidades de leitura, 65,5% em
escrita e 42,9% em matemática. Em 2016, os dados não avançaram
muito: eram de 78,3% para leitura, 66,2% para escrita e 45,5% para
matemática.
META 2: ENSINO FUNDAMENTAL
META 6: EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
Em 2018, 98% das crianças estavam matriculadas. De acordo Os dados apontam queda nas matrículas em tempo integral. Em
com o estudo, os 2% restantes ainda representam muitas crianças 2017, 28,6% das crianças estavam matriculadas. Em 2018, a
sem acesso.
porcentagem caiu para 23,2%.

META 7: APRENDIZADO NA IDADE
CERTA
Os dados do Ideb apontam que a meta foi
alcançada nos anos iniciais do ensino fundamental,
mas ainda não foi atingida nos anos finais desta
etapa, nem no ensino médio.

META 3: ENSINO MÉDIO
O relatório aponta que a meta está em atraso desde 2016, sendo
necessário mais 8% de crescimento para ser atingida

META 10: EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
Em 2018, o percentual de matrículas de EJA integradas à educação
profissional era de 1,3%, distante da meta de 25% estabelecida para
ser atingida até 2024.

META 4: EDUCAÇÃO ESPECIAL
Apenas 40,4% das crianças de 4 a 17 anos com necessidades
especiais tinham atendimento especializado em 2018, longe da
meta de 100% para 2024.
META 8: ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ADULTA
A escolaridade média para esta população que vive no
campo era de 9,6 anos de estudo em 2017, de 9,8 para a
parcela da população de 18 a 29 anos que vive no Nordeste
e de 10,6 entre os mais pobres. A meta para os três
indicadores é de 12 anos de estudo.

META 12: EDUCAÇÃO SUPERIOR
A taxa bruta de matrículas na educação superior era de 37,5% em
2018, distante da meta de 50% para 2024.

META
13:
TITULAÇÃO
DE
PROFESSORES
DA
EDUCAÇÃO
SUPERIOR
Em 2017, a meta de professores do ensino superior
com mestrado ou doutorado era de 79,6%,
superando a meta de 75% para 2024
META 14: PÓS-GRADUAÇÃO
A meta de 60 mil mestres foi superada em 2017 e
a de 25 mil doutores provavelmente será cumprida
até 2024

META 9: ANALFABETISMO DOS ADULTOS

META 17: SALÁRIO DO PROFESSOR

META 16: PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFESSORES
Em 2018, o percentual de
professores da educação básica com pós-graduação era de 37,2%,
enquanto a meta é 50%. Já a formação continuada era feita por
apenas 36% dos professores da educação básica, enquanto a meta é
de 100% para 2024.

META 11: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Há oscilação na expansão, mas o país está longe de
triplicar a oferta de vagas.

Em 2018, a taxa de 93,5% esperada para a alfabetização dos
brasileiros em 2015 ainda não havia sido alcançada.

O rendimento médio de um professor em 2013 era menor do que
profissionais de mesma formação. O dado apontava a necessidade
de aumentar em 30% o pagamento dos professores, o que ainda não
aconteceu

META 15: FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Meta está distante de ser cumprida. Em 2018, 49,9% dos
professores da educação infantil tinham formação adequada. Nos
anos iniciais, a porcentagem era de 63,1%. Nos anos finais, de
51,7%, e no ensino médio, de 61,9%.
META 18: PLANO DE CARREIRA DO PROFESSOR
Aproximadamente 30% dos dispositivos da meta 18 não eram
cumpridos nem pelos estados, nem pelos municípios em 2017",
afirma o documento.
META 19: GESTÃO DEMOCRÁTICA
A avaliação do estudo é que, desde o agravamento da crise
política no país, as estruturas de gestão democrática têm sido
enfraquecidas. O relatório critica a portaria que tornou o Fórum
Nacional de Educação (FNE) submisso ao MEC para compor o
de integrantes
META 20: FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
De acordo com o relatório, os gastos em educação estão em torno
de 5% do PIB. "Sem financiamento adequado, nenhuma
das metas do PNE poderá ser plenamente cumprida", aponta o
documento.
Fonte: Campanha Nacional pelo Direito à Educação lança relatório sobre PNE, 05/06/2019.
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4 Considerações Finais

Nosso argumento mostra que sem associar projeto, planejamento, execução, sonho,
realidade não será possível consistentemente construir espaços de debate e ações concretas que
enfrentem as mazelas da descontinuidade, de planos não executados e da falta de uma lei de
responsabilidade educacional nos moldes da lei de responsabilidade fiscal (LRE). Quais seriam
os princípios da lei apresentada? A LRE foi discutida e apresentada no documento final da
Conferência Nacional de Educação/CONAE, em 2010. Antes, já tramitava na Câmara dos
Deputados como Projeto de Lei (PL) 7420/2006, responsabilizando os gestores por eventuais
retrocessos na qualidade da educação pública. O que se pretende é assegurar as condições
necessárias para que cada ente federado exerça, com responsabilidade, suas atribuições relativas
à educação básica, garantindo a cada brasileiro a efetividade do seu direito à educação. Para a
Carta Capital (19/09/2017), ―essa discussão constitui-se em tarefa complexa, em vista das
condições materiais em que o financiamento se efetiva, porém, mesmo com a complexidade da
temática, a compreensão da estrutura e das bases do financiamento da educação coloca-se como
uma necessidade para toda a sociedade, devendo envolver, especialmente, os gestores
educacionais, os profissionais da educação, os pais, os estudantes e a comunidade local‖.
Em vista da falta da LRE, prevista na meta 20, estratégia 20.11 do PNE: “aprovar, no
prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de qualidade
na educação básica, em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de
qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais‖; da decisão política de que
a educação não é a prioridade das prioridades, dos planos municipais terem virado peças
decorativas de uma obrigação e não uma diretriz efetiva a favor da educação que emancipa,
transforma, produz possibilidades reais e cidadãs, vivemos um grande impasse: não basta
constatar os problemas, é preciso enfrentá-los.
À vista do exposto, há a necessidade da criação de um banco de dados acessível com
informações atualizadas sobre como as metas vem sendo cumpridas; como está se dando o
financiamento para esse cumprimento; ter no radar o aprimoramento das tratativas de reinserção
e, principalmente, de respeito às leis, lembrando que ao final de suas redações lemos: ―Esta lei
entra em vigor na data de sua publicação‖.
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Resumo:
O presente estudo tem como núcleo fundante a educação pública do ensino fundamental e médio em Barra do
Garças-MT, localizada na região do Vale Araguaia. Tem-se por objetos de análise a Lei Orgânica do Município, o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor ao tempo desta publicação, no intuito de verificar os
problemas da atual gestão do município, seja do Legislativo seja do Executivo, no tocante às estratégias e
organização das políticas públicas de qualquer um dos entes federados, especialmente, o município. O
procedimento metodológico tem como norte as pesquisas bibliográficas e documentais, no que tange à
compreensão do Plano Nacional, do Plano Estadual e do Plano Municipal de Educação de Barra do Garças, além do
levantamento de dados. As etapas do planejamento indicam a análise de fontes sobre o financiamento e a coleta de
dados. Outro procedimento metodológico em desenvolvimento é discutir os dados levantados junto ao Conselho
Municipal de Educação, o Conselho do FUNDEF e a produção de um documento indicador de como algumas
políticas públicas de educação no município de Barra do Garças ensejariam um esforço conjunto da ampliação das
ações a fim de superar dificuldades postas em termos de recursos financeiros e pessoal qualificado para gerir os
destinos da educação municipal do ponto de vista administrativo, pedagógico e da autonomia financeira. Toda essa
abordagem é dilapidada pelo ideal contra-hegemônico das superestruturas em Gramsci, que deturpa a consciência
das massas e impede o avanço e a transformação.
Palavras-chave: Educação. Direito. Democracia. Lei Municipal 3.941/17. Barra do Garças.

1 Introdução

A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, tem por
princípio fundamental a indissolubilidade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
atribuindo a este o caráter de ente federativo e constituidor do Estado Democrático de Direito.
Além disso, o artigo 18 do mesmo diploma dispõe que ―a organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos [...]‖, o que permite certa concordância com a ideia de
―federalismo trino‖ defendido por Paulo Bonavides, já que os Municípios são reconhecidos
como parte integrante da federação.
Mais do que isso, a Lex Matter normatiza também as eleições municipais, estabelecendo
limites e vedações, deixando claro que os Municípios serão regidos por Lei Orgânica mediante
alguns requisitos para sua aprovação, conforme dispõe o artigo 29, caput, CF/88. Logo, é
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compreensível que a atribuição de certa liberdade funcional e regimental enquanto norma de
patamar constitucional é justamente para facilitar o trabalho governamental dos munícipes, de
modo a adequar às realidades diversas e necessidades locais.
Nesse sentido, o artigo 30 do diploma em questão, elenca uma série de competências dos
Municípios, sendo de grande interesse para o presente trabalho em face do objeto de estudo o
inciso VI, cuja redação foi incluída pela Emenda Constitucional nº 53/2006, que reza ―art. 30.
Compete aos Municípios: [...] VI- manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; [...]‖. É neste ínterim
constitucional e com fulcro na Constituição do Estado de Mato Grosso que a autodeterminação
do município de Barra do Garças se faz mediante sua Lei Orgânica, delineando seus objetivos,
metas e propósitos legais em relação à educação na Seção IV desta lei.
Por isso, ao longo do texto será feita análise das disposições da Lei Orgânica de Barra do
Garças-MT no que concerne à institucionalização de políticas públicas voltadas para a
educação, além de analisar o tema no Plano Plurianual para o período de 2018/2021 (Lei
3.941/2017), na perspectiva do projeto ―Educação Democrática e de Qualidade‖ e a Lei de
Diretrizes Orçamentária do Município (Lei 4.004/2018).

2 Metodologia

O procedimento metodológico tem como norte as pesquisas bibliográficas e documentais,
no que tange à compreensão do Plano Nacional, do Plano Estadual e do Plano Municipal de
Educação de Barra do Garças e o levantamento de dados no âmbito da Fundação João Pinheiro,
da Confederação Nacional dos Municípios e outras fontes possíveis que elucidem os aspectos
das discussões a serem apresentados. As etapas do planejamento indicam o levantamento de
fontes sobre o financiamento, a coleta de dados, o desenvolvimento de atividades para o público
interno e externo, as entrevistas semiestruturadas. Outro procedimento metodológico em
desenvolvimento é discutir os dados levantados junto ao Conselho Municipal de Educação, o
Conselho do FUNDEF e a produção de um documento indicador de como algumas políticas
públicas de educação no município de Barra do Garças ensejariam um esforço conjunto da
ampliação das ações a fim de superar dificuldades postas em termos de recursos financeiros e
pessoal qualificado para gerir os destinos da educação municipal do ponto de administrativo,
pedagógico e da autonomia financeira.

3 Resultado e discussão
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A Educação é um direito humano fundamental e um dos principais meios de acesso à
cultura, além de um instrumento poderoso de desenvolvimento econômico e social. Por isso,
ação governamental em Barra do Garças necessita priorizar os investimentos em educação em
vista de sua função precípua ligada ao atendimento da educação infantil e a educação
fundamental.
A LDO, o PPA e a LOA devem expressar a adoção de uma série de políticas públicas
integradas, complementares e articuladas. Ao analisar o quadro síntese do que está destinado à
educação no PPA, o aceno, a narrativa e/ou contexto administrativo não apontam para uma
ampliação significativa de recursos para a educação municipal nos próximos anos.
A tabela a seguir mostra a receita da Administração Direta do município de Barra do
Garças enquanto previsão orçamentária necessária para atender os setores nela discriminados. O
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), no período de 2013 a 2018, teve como referência a
receita de R$ 127.708.393,00 no total. Ou seja, para atender às necessidades básicas na
escolarização população barra-garcense e região, já que alunos de cidades vizinhas se deslocam
até a cidade para estudar, seria necessário o repasse desse montante.

Fonte: Plano Plurianual de Barra do Garças (2017, grifo nosso).

No entanto, a Lei 12.734/2012, que dispõe novas regras de distribuição entre os entes da
Federação dos royalties do petróleo no intuito de aprimorar o marco regulatório sobre a
exploração desses recursos no regime de partilha, prevê que o município receberia R$
7.124.358,91. Atualmente a citada lei foi suspensa pelo Ministro Relator do processo no
Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, na espera do julgamento da ADI 4917.
O valor efetivamente recebido de abril de 2013 a junho de 2018 segundo dados da
Confederação Nacional de Municípios, é de R$ 1.392.820,55 para investimentos na educação
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mediante o FUNDEB, apresentando uma diferença de R$ 5.731.538,36 em decorrência da
suspensão da lei de distribuição dos royalties do petróleo.
Tal cenário vem inviabilizando que o PNE seja realidade possível nas unidades
federativas e nos mais de 5000 municípios brasileiros, pois, por exemplo, o relatório dos
membros da Campanha Nacional pelo Direito à Educação (publicado em 02/06/2019,)
diagnosticou que passados cinco anos da publicação do PNE 2014-2024, sua implementação
não tem transcorrido conforme o planejado. Assinalam que, até o momento, 16 metas ainda não
foram cumpridas e quatro foram parcialmente atingidas.
Barra do Garças tornou o cenário mais cinzento, pois retrocedeu em suas conquistas do
ponto de vista educacional quando em 2014 retirou da carreira do magistério aproximadamente
400 profissionais (Lei Complementar nº 162/2014). Em 2015, quando da aprovação do Plano
Municipal de Educação (Lei Complementar nº 166/15 de 13 de maio de 2015 - Projeto de Lei nº
001/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal), os vereadores não acataram a emenda ao
plano que pedia a revogação da Lei que impôs retrocesso na carreira dos profissionais da
educação.
Em Barra do Garças, o PME teve uma tramitação complexa, pois o texto aprovado na
Conferência foi diferente daquele aprovado na Câmara de Vereadores. O capítulo da valorização
salarial, item 9.2, não condizia com a com a realidade, uma vez que em julho de 2014, a carreira
do magistério em sua nova redação, sofre uma mutilação ao afastar da carreira os técnicos e o
apoio administrativo.
Frente ao flagrante retrocesso com a supressão do corpo técnico e administrativo na
aprovação do PME e evidente tentativa de deixar o assunto em segundo plano, em sessão da
Câmara de Vereadores de Barra do Garças, o Vereador Odorico Ferreira Cardoso Neto
apresentou emenda aditiva ao texto-base aprovado na Conferência Municipal de Educação no
dia 02/06/2015 em que proporcionava os seguintes argumentos:
A valorização profissional não pode prescindir das conquistas dos trabalhadores da
educação em Barra do Garças, tendo em vista a lei complementar 049/99 que colocou
no mesmo patamar professores, técnicos e apoio administrativo.
No entanto, o gestor Municipal, em 03 de julho de 2014, por meio da Lei
Complementar 162/14, de uma só vez, diminuiu os coeficientes relativos à tabela
salarial dos professores e retirou da carreira, aproximadamente, 400 profissionais
(técnicos e apoios administrativos), negando a esses segmentos recomposição salarial
inerente à carreira, como forma de fazer caixa ao pagamento do piso salarial nacional.
Dessa forma, a educação sofreu um retrocesso de mais de 20 anos de história de luta. O
Município, que sempre foi vanguarda em educação, retroagiu ao período ditatorial. Em
2005, Barra do Garças instituiu o projeto de formação Doragarças e foi um dos
primeiros do Brasil a formular seu Plano Municipal de Educação, aprovado em 2004.
No entanto, a atual gestão desrespeita os patamares legais dos gastos constitucionais,
na forma dos 25% e as outras possibilidades de financiamentos existentes são apoiadas
apenas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB
(NETO, 2015, Câmara de Vereadores de Barra do Garças).
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Para que haja reversão desse processo de desmonte da carreira e uma retomada do curso
da valorização profissional, faz-se necessária a revogação da Lei Complementar 162/2014, com
um projeto que parta do Poder Executivo Municipal, restaurando os coeficientes vigentes na Lei
Complementar n° 049/99. No entanto, as tentativas de assolar as pautas educacionais na
localidade não param por aqui. Hoje, essa distância se alargou e a conjuntura apresenta um
grande retrocesso.
A Rede Estadual de Ensino efetivou o piso salarial para 30 horas semanais de serviço e,
desde o ano de 2013, está em execução a proposta que visa dobrar o valor do piso salarial
mediante promulgação da Lei Complementar 510/2013. Isso quer dizer que o governo estadual
deverá pagar sempre mais que o valor da correção do piso nacional, para alcançar no período
preestabelecido de dez anos, a meta de maior valorização salarial dos profissionais da educação.
No entanto, corroborando com o descompromisso frente às pautas e diretrizes da educação
pública, o Governo do Estado de Mato Grosso não cumpriu o disposto no art. 1º, inc. VI, da Lei
Complementar 510/13 que dispõe aumentar os vencimentos, in verbis ―VI - a partir de 1º de
maio de 2019, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) ‖, implicando em
greve geral dos servidores públicos da educação estadual que já mais de 60 dias.
Diante desse cenário, é possível compreender que o ideal de educação pública no
município de Barra do Garças está longe de ser efetivado. Dependente de políticas públicas
efetivas e de um direcionamento orçamentário mais compromissado, impasses políticos e
financeiros impedem o efetivo prognóstico da escolarização da população barragarcense, sendo
um dos setores mais importantes do desenvolvimento social e direito assegurado pela
Constituição Federal de 1988. Isso dificulta o posicionamento contra-hegemônico das escolas
que caminham em consonância com a ideia de democratização do ensino, conforme previsto no
Plano Plurianual do Município.
A título de elucidação conjuntural, os últimos dados publicados pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) em parceria com a Fundação João Pinheiro (FJP), apontam os Índices de
Desenvolvimento Humano Municipal em diversos setores. Diante de uma breve análise dessas
informações no tocante à educação na cidade de Barra do Garças, é possível verificar que a
proporção de crianças de 11 a 13 anos que estão frequentando os anos finais do ensino
fundamental regular seriado saiu de 66,65% no ano de 2000 para 85,82% no ano de 2010.
Jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo no ano de 2000 representava
45,22% saltando para 69,60% no decorrer de dez anos. O percentual de jovens e adultos de 18 a
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20 anos com ensino médio completo saiu do patamar dos 27,59% no ano de 2000 para os
52,28% em 2010.
Considerando a temporalidade decenal do levantamento de dados responsáveis por
ilustrar a situação do IDHM no quesito escolarização, é possível inferir que existe avanço no
acesso à educação dentre as faixas etárias apresentadas, sendo necessário, portanto, discutir a
questão qualitativa desse acesso, por se tratar de uma conquista muito significativa para a região
do Araguaia.
Nesse sentido, o Plano Plurianual de Barra do Garças correspondente ao período de
2018/2021, Lei Municipal nº 3.941/17, precisa ser levado a sério pelo Poder Executivo e
Legislativo do Município no sentido de efetivar fielmente suas disposições, na perspectiva do
projeto ―Educação Democrática e de Qualidade‖, buscando o aporte estrutural e de uma rede de
servidores necessários para a formação dos estudantes, valorização dos trabalhadores da
educação e vinculação dialética desta com realidade social na perspectiva gramsciana, buscando
a desvinculação dos ditames culturais hegemônicos.
A educação, de modo geral, se mantém em histórica resistência aos ataques e limitações.
Saviani elucida que isso se deve a duas características estruturais que devastam, há muito
tempo, todo o Estado no momento de definir as diretrizes para a educação. Nesse sentido,
explica
Refiro-me à histórica resistência que as elites dirigentes opõem à manutenção da
educação pública; e à descontinuidade, também histórica, das medidas educacionais
acionadas pelo Estado. A primeira limitação materializa-se na tradicional escassez dos
recursos financeiros destinados à educação; a segunda corporifica-se na sequência
interminável de reformas, cada qual recomeçando da estaca zero e prometendo a
solução definitiva dos problemas que se vão perpetuando indefinidamente (SAVANI,
2007, p. 07).

Neste ínterim, a limitação supressiva da educação pública juntamente com os impasses
estruturais do sistema como um todo, nada mais é do que a tentativa de imposição de uma ideia
dominante que resulta do jogo entre o Estado, seus líderes, a política e a sociedade civil. Afinal,
o exercício da hegemonia ―é composto de duas funções: função de domínio e função de direção
intelectual e moral, ou função própria de hegemonia‖ (MOCHCOVITCH, 1992, p. 20-21 apud
DANTAS, 2015, p. 17).
O projeto ―Educação Democrática e de Qualidade‖ jamais prosperará se houver
alinhamento das escolas públicas municipais com os ditames hegemônicos que implicam
diretamente na cultura de massa, até porque são essas diretrizes que estabelecem a supressão do
ensino público, seu definhamento e desmonte. É impossível pensar em democratização do
ensino, enquanto ideal a ser alcançado pelo Plano Plurianual de Barra do Garças, se não existir
esforço conjunto das instituições em efetivar o Plano Nacional de Educação, revogação da Lei
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Complementar nº 162/2014 e o não acatamento da mesma no Plano Municipal de Educação,
além do efetivo cumprimento da Lei Complementar 510/2013 por parte do Governo Estadual.
Faz-se necessário também a retomada dos coeficientes do Plano de Carreira dos
Profissionais de Educação, recuperando suas condições dispostas na Lei Complementar 049/99,
tendo em vista que o achatamento delas só distanciará, ainda mais, o Piso Salarial dos
Profissionais Municipais, por exemplo, do piso dos profissionais de educação da Rede Estadual
de Mato Grosso.
E, por falar em política de estado, uma alternativa de suma importância que deve
alavancar o ensino público no que tange à qualidade no município de Barra do Garças, é o
efetivo cumprimento da Lei Complementar 510/2013, promulgada pela Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso. Isso porque, como citado supra, não existe compromisso fidedigno
com as disposições da norma no que diz respeito ao aumento dos vencimentos em 7,69% (sete
inteiros e sessenta e nove centésimos por cento).
Em um município cuja realidade estatística demonstra gradativo progresso no que
se refere ao acesso à educação, torna-se inescusável repensar a qualidade da escolarização dos
barragarcenses no setor público, partindo obrigatoriamente do senso moral e do compromisso
com a sociedade em rever práticas responsáveis por defasar o sistema educacional das
localidades, indo na contramão em relação, por exemplo, aos direitos humanos. Ademais,
políticas públicas devem ser efetivadas e fortalecidas mediante definição orçamentária que
garanta a qualidade do ensino, aumento de servidores e estruturação física propícia, colaborando
com o ideal contra hegemônico das superestruturas e democratização do ambiente escolar.

4 Considerações finais

Diante da discussão apresentada acerca do Plano Plurianual em vigor no período de
2018/2021 (Lei nº 3.941/17), Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município (Lei nº 4.004/18) e
outras nuances que interferem no cenário educacional de Barra do Garças, pretende-se levar
para a sociedade as constatações auferidas na pesquisa em termos de projeto e orçamento, tendo
em vista que a sociedade local precisa compreender os impactos que a não revogação da Lei
Complementar nº 162/2014 representa para a educação pública municipal, para os profissionais
da área e para a formação dos alunos. Mais do que isso, a apresentação para a comunidade
acerca das apurações levantadas tem o propósito institucional e político de reafirmar a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão consagrada no art. 207 da Constituição
Federal, além de apontar a necessidade de políticas públicas mais efetivas por parte do
município enquanto ente da federação.
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ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: UMA ANÁLISE SOBRE A
SISTEMÁTICA DE GESTÃO DA ESCOLA PLENA EM MATO GROSSO
Mara Marques de Oliveira – mara.marquesvg@hotmail.com
Júlio César Marajoão (EE de Tempo Integral Manoel Gomes/MT) – julio_cesarcba@hotmail.com
Resumo:
Esta pesquisa foi realizada com base em documentos oficiais e normativos acerca das características
organizacionais do currículo comum e das partes diversificadas na educação integral, bem como a forma que estes
são geridos administrativa e pedagogicamente, buscando assim evidenciar uma prática de gestão do tempo e
trabalho do orientador pedagógico que permita tornar os processos descentralizados, para tanto as descobertas
foram possíveis com a reflexão a partir de uma proposta inédita e que promete ser promissora no âmbito das
políticas públicas do estado de Mato Grosso para a educação de jovens e crianças em tempo integral, ocorrendo
assim uma discussão sobre a variável na competência entre as esferas administrativas em consolidar políticas que
de fato atendam a realidade social e dos profissionais atuantes.
Palavras-chave: Educação integral. Políticas públicas. Escola em tempo integral.

1 Introdução

O presente trabalho trata-se de uma reflexão conceitual sobre as propostas de educação
integral implantada pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, por
meio do programa Escola Plena instituído pela Lei Estadual nº 10.622, de 24 de outubro de 2017
que aponta uma sistemática promissora e bem diferenciada de gestão escolar e pedagógica
Visa discutir os aspectos relevantes da forma como funciona a gestão da educação em
tempo integral em cada programa apontado, evidenciando assim que o ponto forte deste
programa não está na ampliação da carga horária, mas e sim na forma como é se sistematiza a
gestão pedagógica para administrar as ações e processos educacionais desde a organização
docente e curricular considerando a cumulativa da Base Nacional Comum com as parte
diversificada da matriz curricular que se propõem articular saberes e conhecimentos para o
protagonismo juvenil.
Para tanto utiliza-se de uma metodologia qualitativa e argumentativa onde se fez
necessário analisar as propostas instituídas nas legislações e documentos normativos a nível
nacional e estadual para analisar e encontrar as relevâncias entre os distintos programas: Novo
Mais Educação, Ensino Médio Inovador e Escola Plena de diferentes esferas administrativas.

2 Políticas públicas para educação integral no Brasil na última década

A proposta da educação integral na educação básica surgiu como uma possível solução
para os problemas com os resultados educacionais, bem como para diminuir a evasão e
marginalização dos jovens e crianças em idade escolar que dispunham do atendimento
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educacional em um turno de 4 a 5 horas de duração, na maioria das vezes, dispensando-se aqui
comentar sobre as grades curriculares por serem um objeto particular de rede de ensino para
outra e obviamente de uma unidade escolar para outra.
A idealização de se propor a educação integral veio de encontro aos problemas
demandados da sociedade no último debate para o Plano Nacional de Educação (PNE), sendo
então vigorado como uma das metas do Plano Nacional de Educação que tem como duração o
prazo de 2014 a 2024, em seu texto orienta e define que o programa deve ser implementado
articulando a escola com diferentes espaços educativos, estes programas foram denominados
como ―Mais Educação‖ e ―Ensino Médio Inovador‖ (EMI) assegurado pela Medida Provisória
746/2016.
No Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010 aponta em seu § 1o do art. 1º:
Para os fins deste Decreto, considera-se educação básica em tempo integral a jornada
escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período
letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola ou em
atividades escolares em outros espaços educacionais. (BRASIL, Decreto nº 7.083 de 27
de janeiro de 2010. Dispõem sobre Programa Mais Educação.

Nas diversas instancias legislativas e normativas a questão da educação integral foi
integrada e amparada, o que ordenou ao Fundo Nacional de Educação Básica fazer um
orçamento para a implementação gradativa do programa e assim executá-lo progressivamente,
além das esferas administrativas que deveriam cooperar entre si para garantir tal benefício.
No estado de Mato Grosso, contudo, foi implatado por meio da Portaria 11.145/2016 o
Programa de Fomento para as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, instituída em 2017
Escola Plena, oportunizando adesão de escolas na modalidade ensino fundamental aderir ao
Programa, sendo mantida exclusivamente pela Seduc, sendo este introduzido em 2018, uma das
escolas da baixada cuiabana contemplada foi a Escola Estadual Manoel Gomes situada na
cidade de Várzea Grande.

3 Conceituando o Novo Mais Educação, Ensino Médio Inovador e Escola Plena

No quadro abaixo apresentamos de maneira sintética como funcionam os programas Mais
Educação e Ensino Médio Inovador em alguns aspectos.
Aspectos
Adesão

Quadro comparativo dos programas do Governo Federal
Mais Educação
Ensino Médio Inovador
Após indicação pela Secretaria de
Adesão das Secretarias de
Educação da respectiva esfera
Educação
das
esferas
administrativa, deve encaminhar a
administrativas, posteriormente
Secretaria de Educação Básica o
adesão das escolas públicas
Plano de Atendimento.
selecionadas com apresentação da
Proposta de Redesenho Curricular
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Organização do tempo Existem duas modalidades sendo:
escolar
a) 05 (cinco) horas de
atividades complementares
por semana com duas
atividades
de
acompanhamento
pedagógico de língua
portuguesa e matemática
cuja carga horária é de
duas horas e meia para
cada uma.
b) 15
(quinze)
horas de
atividades complementares
por semana com cinco
atividades
de
acompanhamento dentre
elas língua portuguesa e
matemática e mais 3 em
conformidade com as
constantes do sistema
PDDE Interativo.
Perfil
da
equipe Para a execução do programa na
pedagógica
íntegra contam-se com os seguintes
perfis:
 Articulador da Escola, que
será
responsável
pela
coordenação e organização
das atividades na escola.
 Mediador da Aprendizagem,
que será responsável pela
realização das atividades de
Acompanhamento
Pedagógico;
 Facilitador,
que
será
responsável pela realização
das 7 (sete) horas de
atividades de escolha da
escola.

através do Sistema PDDE
Interativo.
A organização do tempo escolar
será a critério da unidade escolar
desde que contemplem as
seguintes
atividades
complementares:
I - Acompanhamento Pedagógico
(Língua
Portuguesa
e
Matemática);
II - Iniciação Científica e
Pesquisa;
III - Mundo do Trabalho;
IV
Línguas
Adicionais/Estrangeiras;
V - Cultura Corporal;
VI - Produção e Fruição das
Artes;
VII - Comunicação, Uso de
Mídias e Cultura Digital; e
VIII - Protagonismo Juvenil

O programa conta com os
seguintes
perfis
para
monitoramento:
 Articulador da Escola, que
será
responsável
pela
coordenação e organização
das atividades na escola.
 Mediador
da
Aprendizagem, que será
responsável pela realização
das
atividades
de
Acompanhamento
Pedagógico;
Facilitador, que será responsável
pela realização das 7 (sete) horas
de atividades de escolha da
escola.

Conforme observamos os programas são muito similares do ponto de vista sobre a
maneira como as escolas são contempladas com o programa e seu financiamento e a composição
de profissionais para executar e monitorar na íntegra cada um destes programas, porém
apresenta uma proposta curricular com tempos que se diferenciam da organização do tempo
devido as etapas de ensino serem particularmente distintas e exigirem para cada público alvo
resultados e desenvolvimento de aspectos chaves inerentes aos respectivos grupos etários.
No projeto Escola Plena a organização curricular segue o que é constante da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e conta também com a parte diversificada que
complementa e dá possibilidade de atuar com a educação integral voltada para o objetivo central
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do programa que é a ampliação de oportunidades de aprendizagem, no caso do Ensino
Fundamental nos anos iniciais da Escola Estadual Manoel Gomes essa parte diversificada é
dividida em 6 macrocampos e seus respectivos componentes curriculares sendo eles:
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental
Parte diversificada
Macrocampo I

Componente curricular

Carga horária

Atividades de convivência, hábitos

1

higiênicos e alimentares.
Macrocampo II

Atividades de linguagem e

3

Matemática
Macrocampo III

Atividades culturais e artísticas

3

Macrocampo IV

Atividades esportivas e motoras

3

Macrocampo V

Atividades de formação pessoal e

3

social
MacrocampoVI

Atividades de mídias digitais e

2

tecnológicas
Fonte: MATO GROSSO, Projeto Pedagógico de Educação Integral – Escola Plena.

No Ensino Fundamental dos anos finais a parte diversificada é apenas uma, constituída de
9 componentes curriculares.
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
Parte diversificada

Componente curricular

Carga horária

Iniciação científica

1

Avaliação semanal

1

Práticas esportivas

2

Estudo aplicado de língua

2

portuguesa
Estudo aplicado de matemática

2

Projeto educativo cultural
Projeto educativo em arte
Projeto educativo em comunicação

3

Protagonismo estudantil
Fonte: MATO GROSSO, Projeto Pedagógico de Educação Integral – Escola Plena.

A carga horária definida para os projetos se atribui a exclusivamente um destes no qual o
grupo escolar considerar maior viabilidade e que venha ao encontro com a proposta e identidade
de formação pré-concebida.
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4 Uma nova sistemática na organização da gestão em educação integral

Como podemos perceber o novo modelo de educação integral proposta na organização
curricular do Programa Escola Plena criado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato
Grosso têm um elenco de parte diversificada bem amplo e que atrelado as disciplinas
componentes da BNCC gera uma sobrecarga administrativa sobre a gestão pedagógica, o que
poderia comprometer o sucesso do projeto, contudo a equipe que criou o projeto sistematizou e
implantou um novo modelo de gestão da organização do tempo e dos profissionais, pois na
educação integral da escola plena a equipe gestora responsável pelo pedagógico é composta
pela Coordenação Pedagógica e os Coordenadores de Área.
O objetivo deste trabalho é apontar a função de cada um destes profissionais que assumem
um papel importante para dar suporte e garantir o desenvolvimento do programa nas escolas
públicas de educação integral, para tanto o documento Projeto Pedagógico de Educação
Integral: Escola Plena foi criado para oferecer suporte às 40 (quarenta) instituições de educação
integral contempladas no ano de 2018. Otexto destaca a importância deste novo modelo.
O trabalho político pedagógico da Equipe de Coordenadores das Escolas
Plenas exige articulação plena entre Coordenação Pedagógica e Coordenação
de Área. O diálogo pleno da gestão pedagógica da unidade escolar propiciará o
desenvolvimento de ações descentralizadas que poderão ampliar a qualidade da
educação aos alunos, bem como melhorar o acompanhamento e
assessoramento aos professores. (MATO GROSSO, 2018, p. 85)

Neste sentido entendemos que a função de cada coordenador é dissemelhante, pois para o
Coordenador Pedagógico cabe atuar coletivamente dando suporte a Direção Escolar e
articulando em conjunto com a Coordenação de Área para acompanhar e garantir que os
processos para o ensino e aprendizagem estejam em consonância com a proposta pedagógica,
além de acompanhar os resultados avaliativos, atender a comunidade e desenvolver propostas de
formação aos profissionais. Percebe-se que este profissional não se distancia muito do que
geralmente se define para tal cargo.
No caso do Coordenador de Área sua função representa explicitamente a descentralização
do trabalho administrativo – pedagógico no âmbito da gestão pedagógica, conferindo-lhe
autoridade e responsabilidade sobre os processos educacionais da e para a equipe docente, sendo
que podemos entender melhor tal função através do que explica o documento citado
anteriormente.
A Coordenação de Área deve:


Construir com cada um dos professores a sua Agenda de Trabalho
Pedagógico garantindo o acompanhamento diário do coletivo de professores
da área.
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Analisar as práticas pedagógicas dos professores a fim de promover
inovações pedagógicas para as aulas.
Organizar e acompanhar o planejamento coletivo docente incentivando o
trabalho integrado entre os componentes curriculares.
Incentivar os professores da área a participarem de Seminários, Encontros,
dentre outros eventos que discutam questões educacionais e da sua área de
formação.
Indicar aos professores leituras de artigos e livros que discutam questões
pedagógicas, bem como da especificidade de formação para melhorar as
práticas pedagógicas dos professores.
Assessorar os professores nas necessidades pedagógicas para organização
do seu trabalho antes, durante e depois das atividades propostas pelos
professores.
Auxiliar a Coordenação Pedagógica no acompanhamento de da assiduidade
dos professores e no cumprimento das horas atividades.
Auxiliar a Coordenação Pedagógica na análise avaliativa dos alunos, bem
como os casos de evasão.
Auxiliar a Coordenação Pedagógica no acompanhamento com os registros e
lançamentos do Sistema SigEduca realizados pelos professores.

A Coordenação de Área nesta perspectiva tem uma característica de assessoramento
didático – instrumental, onde assume uma postura de pesquisador e estimulador profissional
pela busca de instrumentos, objetos de conhecimento, estratégias e recursos que permitam
atender o que exige cada conteúdo voltado para seu campo de atuação, assim o Coordenador de
Área se submete a propiciar os elementos e recursos necessários para garantir que o ambiente e
tempo sejam proveitosos para o processo de ensino e aprendizagem.

4 Conclusão

A partir da discussão sobre a necessidade de definir uma política de educação integral para
as etapas da Educação Básica como forma de oportunizar maior aproveitamento no processo de
ensino e aprendizagem e distanciar os jovens e crianças filhos de trabalhadores da
marginalização social e vulnerabilidade social o governo criou programas específicos para
atender o Ensino Fundamental e Médio, contudo a consolidação desta proposta definida como
meta no PNE de 2014 para 2024 caminha a curtos passos imprimindo uma dúvida de que pelo
menos 60% das escolas poderão vir a oferecer tal categoria de ensino.
A organização curricular diversificada proposta nas normativas do ministério de educação
são vistas como atividades complementares ao desenvolvimento da alfabetização, da linguagem
na leitura e escrita e do raciocínio lógico matemático, tendo mais caráter de amparo as
dificuldades de aprendizagem do que potencializando competências e habilidades.

4919

Deste modo o objeto central deste trabalho era argumentar sobre a nova sistemática de
gestão pedagógica que se estabeleceu na proposta construída pela Secretaria de Estado de
Educação do estado de Mato Grosso para a Escola Plena, considerando que o trabalho docente é
cumulativo acerca das avaliações, planejamento, escolha de métodos, estratégias, formação e
pesquisa entre outros e o coordenador pedagógico estar à frente de todas as tarefas de gestão
ainda ter de oferecer este suporte e acompanhamento nos processos e ações educacionais, além
de elencar elementos para proposta de formação para todos os profissionais das áreas,
encontramos na ideia de criação doa função de coordenador de área uma maneira eficiente e
potencial de descentralizar as atuações e responsabilidades, nesta articulação hierárquica
percebemos uma possibilidade de administração pedagógica e docente que contribua para
resultados significativos no desenvolvimento intelectual, social, cultural e pessoal do alunado.
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EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: desafios desde a
caracterização do fenômeno a adoção de estratégias para enfrentamento.
Gilvane Maria de Oliveira (PPGPS/UFMT) – gilvaneufmt@gmail.com
Tania Maria Santana dos Santos (Departamento de serviço social/ PPGPS/UFMT) – taniamss@terra.com
Resumo:
A evasão no ensino superior é um fenômeno complexo que tem se constituído em objeto de estudo e vem
chamando à atenção de estudiosos e das instituições do Brasil e do mundo pelas conseqüências que gera tanto para
o discente quanto para as instituições de ensino. O objetivo do presente artigo é trazer subsídios que possibilitem o
entendimento do fenômeno da evasão no ensino superior público, identificando conceitos, estratégias de
enfrentamento e os desafios dessa problemática. Vale ressaltar que a diversidade conceitual em torno do tema
evasão se constitui como o primeiro problema a ser enfrentado, mas podemos afirmar que a maior parte dos
estudos considera como evasão a saída definitiva de um curso sem concluí-lo. Na UFMT, nosso lócus de estudo, a
preocupação institucional com o fenômeno da evasão tem se constituído em um desafio, mas a instituição está
buscando construir estratégias para enfrentar o problema.
Palavras-chave: Evasão. Ensino Superior. Permanência

1 Introdução

O presente estudo é parte da pesquisa que estamos realizando no mestrado sobre a
evasão no ensino superior após a implantação do PNAES. O estudo se encontra em fase inicial
e tem como objetivo analisar a evasão de estudantes dos cursos da UFMT que tiveram acesso a
assistência estudantil entre os anos 2012 a 2018. De modo mais especifico, a pretensão é
identificar os fatores que contribuíram para evasão e as estratégias adotadas pela instituição para
o enfrentamento da questão.
A universidade se constituiu historicamente como um espaço destinado às elites, fato
que vai mudar principalmente a partir do processo de democratização do acesso ao ensino
superior no Brasil que favoreceu o acesso a estudantes que estavam excluídos. Porem, vale
ressaltar, conforme mostram os índices, que esses estudantes continuaram enfrentando
dificuldades para permanecer e concluir os cursos na duração prevista.
A evasão é um fenômeno que está presente em todos os níveis da educação brasileira. ―É
um problema que vem preocupando as instituições de ensino em geral, sejam públicas ou
particulares, pois a saída de alunos provoca graves conseqüências sociais, acadêmicas e
econômicas‖ (BAGGI e LOPES, 2011, p. 356), mas para além do enfrentamento da
problemática em si, a primeira dificuldade que se encontra ao abordar o tema está na diversidade
conceitual encontrada na literatura e nos documentos sobre o tema. No material que tivemos
acesso pudemos verificar que a evasão pode ser compreendida como abandono, desistência,
fracasso, saída definitiva do curso, da instituição e/ou sistema escolar, como uma suspensão
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temporária, uma mobilidade. São apontadas diferentes formas para caracterizar a evasão, assim
como são apresentadas diferentes metodologias para quantificá-la.
Neste artigo discutimos a evasão no ensino superior público identificando as estratégias
de enfrentamento e os desafios encontrados tomando como lócus de estudo a Universidade
Federal de Mato Grosso- UFMT onde as ações, por parte da instituição, para o enfrentamento da
evasão se encontram em fase inicial e uma das medidas adotadas foi a formação de uma
comissão para analise e discussão das questões ligadas a permanência e conclusão de curso na
universidade.
Inicialmente discorremos brevemente sobre o ensino superior no Brasil, fazemos
algumas considerações sobre o conceito de evasão e da metodologia utilizada pelas Instituições
de Ensino Superior para quantificá-la e, por fim, discutimos sobre a evasão na UFMT.
Concluímos na certeza de que ainda há um longo caminho a ser percorrido no desvendamento
da temática, mas com a certeza da importância que tem a discussão e a contribuição que estudos
como estes possam dar no sentido de subsidiar estratégias que levem ao enfrentamento da
evasão no ensino superior.

2 O ensino superior no Brasil
Ao longo da história a política de educação no Brasil se constituiu em um espaço
permeado por conflitos onde a correlação de forças resultantes se expressa em diferentes
contornos. Conforme Almeida (2011):
compreender a trajetória da política educacional é um esforço que requer mais do que o resgate
de uma história marcada por legislações e mudanças institucionais, mas de suas relações com a
dinâmica e as crises da sociedade do capital, a partir de sua singular inscrição nos processos de
estabelecimento de consensos e de reprodução da força de trabalho na realidade brasileira (p.12).

Desta forma, a educação no contexto do capitalismo tem seu papel modificado para
atender aos interesses do mercado ao invés de atender aos interesses da sociedade numa
perspectiva emancipatória. Como alerta Pereira (2011) a política pública deve visar,
essencialmente, a satisfação das necessidades sociais não devendo se guiar pela lógica da
rentabilidade econômica privada.
Minto (2014) analisa a trajetória do ensino superior no Brasil destacando quatro
momentos de seu desenvolvimento: O primeiro momento, como se refere o autor, é o da
universidade conglomerada representando o surgimento da universidade no Brasil a partir da
junção de faculdades isoladas como é o caso da universidade do Rio de Janeiro; O segundo
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momento tem a ver com o período de consolidação e expansão das universidades com amplo
apoio do Estado e das classes dominantes com finalidade de atender seus interesses; O terceiro
momento refere-se ao período militar onde há intensas mobilizações na sociedade pela
democratização do acesso a educação superior e as respostas do governo militar a essas
demandas; e por fim o quarto momento que acontece a partir da década de 80 com o avanço do
ideário neoliberal no mundo e seus ditames para países em desenvolvimento como é o caso do
Brasil.
Na atualidade podemos afirmar que a educação superior no Brasil passou por muitas
transformações tanto pelo aumento expressivo de vagas nas instituições privadas fomentadas
pelo FIES, PROUNI e pela crescente oferta do ensino a distância, quanto pelas estratégias de
democratização do acesso e permanência no ensino superior público que se iniciaram com o
Reuni, com a instituição do PNAES e depois com a adoção do sistema de seleção UnificadoSISU, além da aprovação da ―Lei das cotas‖.
Isso mostra que houve um rápido e profundo processo de expansão de uma política
educacional privatista, pautada na inserção da educação superior no mercado e pelo
encolhimento do setor público, pois ao comparar o número de estudantes matriculados constatase que há uma proporção bem maior no setor privado.
Desta forma, é necessário pensar a função da universidade pública no Brasil no século
XXI diante do cenário atual, pois com a sociedade globalizada, e o governo a serviço do Fundo
Monetário Internacional e do Banco Mundial. Novos desafios em defesa da universidade de
qualidade, pública e gratuita surgem a cada dia. Não se pode negar os processos de mudanças
que a educação superior passou nos últimos 30 anos, e é um desafio ainda maior se manter na
contra-mão diante das reformas e transformações impostas principalmente considerando a
situação precária que muitas universidades públicas se encontram, professores e técnicos com
suas carreiras e salários desatualizados e a assistência estudantil insuficiente para atender os
estudantes que dela necessitam, fato que tem rebatimentos no índice de estudantes concluintes e
aumento do processo de retenção e evasão de estudantes nos cursos.

3 A evasão na educação superior

Ainda que o tema evasão na educação superior seja objeto de diversos estudos, ainda
não se chegou a um consenso do que realmente significa. São várias as tentativas para
conceituar o fenômeno, e isso traz implicações na realização de pesquisas comparativas,
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considerando que sem a adoção de um parâmetro nacional as instituições gerenciam suas
informações de diferentes formas. Porém um estudo de 1996 da comissão de estudos sobre
evasão constituída pelo MEC é tomado como ponto de partida pela maior parte dos estudos
sobre a temática.
De acordo com Lima e Zago (2018) a diversidade conceitual em torno do tema evasão se
constitui em uma das maiores dificuldades encontradas entre os pesquisadores da temática.
Porém, em seu entendimento ―Por se tratar de um termo polissêmico, a evasão pode ser
compreendida como abandono, desistência, fracasso, saída definitiva do curso, da instituição
e/ou do sistema escolar‖ (p. 132) ainda destaca que a evasão também se caracteriza por uma
‖suspensão temporária dos estudos, uma mobilidade ou uma transferência de curso e/ou de
instituição‖ (p.132).
Na década de setenta pesquisadores norte-americanos desenvolveram estudos sobre a
evasão no ensino superior e são considerados os pioneiros no estudo da temática. Portanto o
principal modelo teórico de explicação da evasão abordado pela maioria dos pesquisadores do
tema data-se dessa época e foi desenvolvido por Tinto (1975) nos Estados Unidos.
Nos estudos desenvolvidos por Tinto (1975) o processo de evasão no ensino superior é
comparado com as análises desenvolvidas por Durkheim na sua obra suicídio. Esse processo
ocorreria quando a interação acadêmica não é desenvolvida suficientemente para integrar aquele
estudante ou quando não há certa harmonia entre os valores individuais e os da coletividade.
Desta forma, quando o estudante não desenvolve uma integração no sistema social acadêmico a
probabilidade de evadir é muito grande. Tinto (1975) também aponta que a universidade
também exerce influência na decisão do estudante em abandonar os estudos, pois a partir do
momento em que as expectativas dos estudantes em relação ao curso, a estrutura da
universidade, etc não é atendida isso pode provocar uma grande insatisfação nesse estudante e
levá-lo à evasão.
De acordo com Adachi (2009) Os estudos envolvendo o tema evasão no ensino superior
foram impulsionados no Brasil principalmente depois de um seminário acerca da evasão nas
Universidades Brasileiras realizado em fevereiro de 1995, e em março foi criada a Comissão
Especial

de

Estudos

sobre

Evasão

que

visava

compreender

com

profundidade tal tema e, posteriormente, contribuir para que as Instituições Federais de Ensino
Superior refletissem e buscassem estratégias para reduzir as taxas de evasão.
Para fins do estudo supracitado o conceito de evasão adotado pelo MEC “é a saída
definitiva do curso de origem sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes,
após uma geração completa”. O estudo trouxe um panorama geral da evasão em diversas
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universidades federais do país, e chegou à conclusão de que a evasão pode estar relacionada a
questões pessoais do próprio estudante, e/ou ao curso e à instituição e por fim pode estar
relacionada a fatores socioculturais e econômicos externos.
Conforme as análises de Tinto (1975) o estudo da evasão na educação superior é
extremamente complexo porque implica não só uma variedade de perspectivas, como também
uma gama de diferentes tipos de abandono; logo nenhuma definição poderia captar a totalidade
e a complexidade deste fenômeno, o que deixaria nas mãos dos pesquisadores a eleição da
definição que melhor se ajustasse aos seus objetivos e ao problema a investigar.
A pesquisa da Comissão de estudos sobre evasão do MEC de 1996 foi abrangente, pois
na época a comissão contou com 53 instituições federais, fato que fez com que o estudo
ganhasse mais relevância por contar coma presença de grande parte das instituições do país e
por se constituir como o primeiro estudo sistematizado sobre evasão no Brasil.
Os objetivos dessa comissão conforme o relatório apresentado foram: Aclarar o conceito
de evasão, considerando suas dimensões concretas: evasão de curso, evasão da instituição e
evasão do sistema de ensino superior; Definir e aplicar metodologia homogeneizadora de coleta
e tratamento de dados; Identificar as taxas de diplomação, retenção e evasão dos cursos de
graduação das IESP do pais; Apontar as causas internas e externas da evasão, considerando as
peculiaridades dos cursos e das regiões do país; Definir estratégias de ação voltadas à redução
dos índices de evasão nas universidades públicas brasileiras (SESu/MEC, 1996).
Para efeito da pesquisa da Comissão especial de estudos sobre evasão nas Universidades
Públicas brasileiras a evasão dos cursos de graduação é caracterizada pela ―saída definitiva do
aluno de seu curso de origem, sem concluí-lo‖ (SESu/MEC, p. 14), porém a comissão aponta
que a evasão pode ser caracterizada de três formas, sendo:
Evasão de curso: quando o estudante desliga-se do curso superior em situações
diversas tais como: abandono (deixa de matricular-se), desistência (oficial),
transferência ou reopção (mudança de curso), exclusão por norma institucional;
Evasão da instituição: quando o estudante desliga-se da instituição na qual está
matriculado;
Evasão do sistema: quando o estudante abandona de forma definitiva ou temporária o
ensino superior (SESu/MEC, p. 15).

Portanto, na ocorrência de evasão de curso o estudante poderá ter optado por outro curso
dentro da mesma instituição, fenômeno esse que é caracterizado por alguns autores como
mobilidade. Também na ocorrência da evasão por instituição o estudante poderá ter optado por
outra instituição pública ou particular dentro ou fora do país e somente na ocorrência da evasão
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do sistema é que há uma quebra de vínculo com o ensino superior, desta forma, a comissão
conclui que a evasão da instituição e do sistema tende a ser menor do que a evasão de curso.
Nos estudos realizados por Silva Filho et al (2007) identificamos outros dois aspectos
além dos apresentados pela Comissão sob os quais a evasão também pode ser entendida: a
evasão anual média e a evasão total. A evasão anual média corresponde à porcentagem de
alunos que, não tendo se formado, não realizaram matrícula no ano seguinte. Esse índice
demonstra as perdas médias anuais em determinado curso, instituição ou conjunto de
instituições. A evasão total corresponde à quantidade de alunos que, tendo entrando em
determinado curso, IES ou sistema de ensino, não obtiveram diploma em determinado período.
Quanto à metodologia, a comissão se preocupou em adotar uma orientação metodológica
que fosse mais adequada à abrangência do universo e a diversidade de casos presentes nas
diferentes regiões do país. Portanto após testarem alguns métodos para se chegar ao índice de
evasão optou-se pelo ―fluxo de acompanhamento de estudantes‖ que consiste em acompanhar os
alunos ingressantes em determinado curso, em ano ou semestre específicos, até o prazo máximo
de integralização do referido curso. Além disso, foram utilizadas as gerações completas dos
cursos estudados, cujo prazo máximo de integralização houvesse expirado até 1994/2.
Com a finalidade de se tornar mais clara, a comissão destaca que o estudo baseado numa
geração completa consiste em uma fórmula na qual o número de diplomados (Nd), mais o
número de evadidos (Ne), mais o número de retidos (Nr) é igual ao número de ingressantes no
ano-base (Ni), levando-se em conta o prazo máximo de integralização, isto é, Ni= Nd+Ne+Nr.
Portanto o levantamento de evasão de curso considera as informações sobre uma geração/turma
de alunos ingressantes e o tempo máximo de integralização curricular onde estudantes evadidos
são aqueles que não se diplomaram neste período e que não estão mais vinculados ao curso no
qual ingressaram (não estão retidos). Ou seja, o número de estudantes evadidos é calculado pela
fórmula Ne= Ni- Nd- Nr dentro do período de integralização desse número de ingressantes.
Essa metodologia utilizada pela comissão é considerada importante pelo fato de que pela
primeira vez foi utilizada uma única metodologia, isto é, ―Significou a criação de uma primeira
referência nacional do comportamento dos cursos nas diferentes áreas de conhecimento, o que
permite estabelecer padrões de comparabilidade‖ (SESu/MEC, 1996, p.17).
Porém, cabe destacar que além da divergência em relação ao conceito falta um consenso
na literatura sobre como entender ou medir a evasão no ensino superior por meio de uma
metodologia que permita delimitar com precisão os seus índices, pois além da metodologia
utilizada pela comissão do MEC tem também a metodologia adotada pelo REUNI que considera
somente os dados dos estudantes ingressantes e dos estudantes concluintes, isto é, todos os
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estudantes que ingressaram, mas não concluíram são considerados evadidos por esta
metodologia, desta forma o cálculo considera os estudantes que ficaram retidos como evadidos.
Junior (2015) afirma em seus estudos que as metodologias de cálculo para evasão na
educação superior no Brasil compõem uma temática que apresenta certas indefinições, sendo
que ainda surgem indagações para algumas definições adequadas para o contexto das IES
brasileiras. E a realização de estudos nesse campo é essencial para buscar soluções sólidas para
a discussão e que possam contribuir para a melhoria da qualidade na educação superior.
O Instituto Lobo apresenta uma fórmula para o cálculo da evasão que é bastante
utilizada em pesquisas acadêmicas, nessa pesquisa o instituto analisou dados disponibilizados
pelo MEC do ano 2000 a 2005 e chegou a uma taxa anual média de evasão no território nacional
de 22% propondo o cálculo do percentual da evasão pela seguinte fórmula: 𝐸(𝑛) = 1− 𝑀 𝑛 −
𝐼(𝑛) / 𝑀 𝑛−1 −𝐶(𝑛−1).
Sendo que 𝐸 𝑛 é taxa de evasão no ano n; 𝑀 𝑛 representa o número de matriculados
no ano n; 𝑀 𝑛−1 é o número de matriculados no ano n – 1; 𝐼(𝑛) é o número de ingressantes no
ano n; 𝐶(𝑛) é o número de concluintes no ano n; e por fim 𝐶(𝑛−1) representa o número de
concluintes no ano n – 1. Essa metodologia desconsidera o acompanhamento do aluno ao longo
de sua trajetória e somente leva em consideração os dados agregados, porém a relevância do
método está no fato de que diversas pesquisas o tomaram como base dada sua simplicidade, o
que também acaba viabilizando a comparabilidade entre os estudos.
No relatório apresentado pelo SESu/MEC em 1996, a comissão aponta os limites da
metodologia utilizada, pois:
[...] o modelo considera como evadido todo e qualquer aluno que, não estando mais
vinculado ao curso, não tenha concluído no prazo máximo de integralização curricular,
embora possa ter se transferido ou ingressado em outro curso da própria universidade,
através de novo vestibular (1996, p. 20).

O referido estudo também não considera os estudantes que reingressam no mesmo curso
através de novo vestibular com a finalidade de ao obter nova matrícula também obter um novo
histórico. Porém ainda assim essa metodologia desenvolve um papel importante, não só pelo
pioneirismo e possibilidade de comparabilidade dos dados, mas também pelos limites que os
sistemas adotados pelas instituições de educação superior no Brasil e o próprio MEC
apresentam, e desta forma, dificultando a extração de informações sobre a evasão de instituição
e a evasão do sistema.
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A Comissão especial de estudos da Evasão (1996) encerrou as atividades apresentando
algumas propostas para encaminhamentos, dentre elas, se destacam: continuidade dos estudos,
através da aplicação de pesquisas no campo da evasão universitária, estabelecendo comparativos
entre cursos diurnos e Noturnos, relacionar percentuais de evasão com características
socioeconômicas dos candidatos, realizar pesquisas com evadidos, identificar as causas da
evasão, flexibilizar os currículos dos cursos, direcionar apoio pedagógico, melhorar a formação
do docente universitário, direcionar recursos orçamentários para a estrutura de laboratórios e
bibliotecas, ampliar programas de bolsas acadêmicas, dentre outros. Pois de acordo com Lima e
Zago (2018 p. 134):
Seja a evasão definitiva, temporária ou por mobilidade, trata-se de um fenômeno que
tem consequências econômicas e sociais, sem contar as implicações pessoais para
aqueles que interrompem seus cursos. Os reflexos negativos da evasão nas IES estão
presentes na ociosidade de vagas que deixam de ser preenchidas, no desuso das
estruturas físicas e dos equipamentos, na ociosidade dos professores e dos funcionários,
tudo isso ocasiona muitas vezes a redução do quadro funcional e outras tantas perdas
para as IES.

Além disso, a evasão de estudantes do ensino superior prejudica o desenvolvimento, pois
o potencial capital social, uma importante ferramenta que auxiliaria no progresso econômico e
social, e no fortalecimento da democracia, pode acabar não sendo desenvolvido. Acreditamos
que o capital social se constitui como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento
econômico e social, e no fortalecimento da democracia, pois significaria cidadãos mais bem
informados, desempenhando papéis participativos e engajados. A evasão universitária reduz as
possibilidades de ampliação do capital social e se mostra na direção oposta ao desenvolvimento
da sociedade brasileira.

3.1 A evasão na Universidade Federal de Mato Grosso
Na UFMT encontramos um importante estudo relacionado à evasão que é a dissertação
de mestrado da professora Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso defendida no ano de 2000.
Esse estudo teve como objetivo acrescentar dados ao fenômeno da evasão universitária, numa
concepção institucional onde a mesma fez uma análise das resoluções internas que
regulamentam o processo de evasão e do sistema computadorizado de informações acadêmicas
da UFMT, campus Cuiabá e realiza uma pesquisa com os coordenadores de curso e com a Pró
reitoria Acadêmica ―tendo como pressuposto de que quem evade, o faz de algum lugar, por
algum motivo e com consentimento de alguém‖ (VELOSO, 2000, p. 4).
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Veloso (2000) toma como base o relatório da comissão especial de estudos sobre evasão
do SESu/MEC, portanto sua unidade de análise foram os cursos de graduação, e o conceito de
evasão adotado nesse estudo é o mesmo no relatório do MEC, isto, a evasão é caracterizada pela
―saída definitiva do aluno de seu curso sem concluí-lo‖ (VELOSO, 2000, p. 75). A autora
também se baseia na metodologia recomendada no relatório sendo: O agrupamento dos cursos
segundo classificação do CNPq; Estudo de fluxos ou acompanhamento de estudantes e a
utilização de geração completa dos cursos estudados.
Por limitações relacionadas a fatores como tempo para conclusão da pesquisa, o sistema
de informações da UFMT e dificuldade para acesso aos dados a referida autora relata que
selecionou 14 cursos que obtiveram os índices de evasão maiores do que a média de sua área de
conhecimento e, realizou uma série histórica situada entre 1985/2 e 1995/2 totalizando dez
gerações completas para cada curso, exceto os cursos que tinham sido criados mais recentes
onde adotou-se cinco gerações completas.
Em seu estudo Veloso (2000) chegou à conclusão de que a evasão nos cursos de
graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, mais do que um processo
dependente do aluno, é um fenômeno institucional, reflexo da insuficiência de uma política de
permanência forte, desta forma a autora conclui que a evasão na UFMT é um processo de
exclusão institucional, além disso, a autora também aponta que o aluno evadido, na visão dos
coordenadores de curso, é aquele que necessita trabalhar para se manter, e, portanto acaba
evadindo de seu curso.
Em pesquisa no sistema de gestão acadêmica verificamos que a UFMT continua
utilizando o termo exclusão como sinônimo de evasão, pois até o presente momento a
universidade utiliza esse termo para registro de ocorrências na matrícula dos estudantes. Ao
consultar pelo número de estudantes evadidos na instituição verificamos que a instituição está
em processo de estudos sobre o termo e suas metodologias para quantificação, principalmente
através da formação de um Grupo de Trabalho cuja finalidade é a de sistematizar os processos e
elaborar um plano estratégico institucional de Apoio a Permanência e conclusão na graduação
da universidade.
Porém se tomarmos como base o conceito de evasão utilizado pela comissão de estudos
sobre evasão de 1995 e por Veloso (2000), isto é, a saída do curso de origem sem concluí-lo é
possível afirmar que o índice de estudantes evadidos na UFMT requer maior atenção, pois dados
disponibilizados pela Pró reitoria de planejamento da UFMT revelam que no ano de 2015 foram
contabilizados 3.331 exclusão de alunos dos cursos na universidade (solicitada pelo aluno ou
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pela instituição) e no ano de 2016 esse número quase triplicou ao fechar com 9.899 exclusões
(solicitada pelo aluno ou pela instituição).
Um estudo realizado pelo GT- Taxa de sucesso, evasão e retenção na IFES do
FORPLAD disponibilizado em 2016 faz uma análise da taxa de sucesso, evasão e retenção nas
universidades públicas entre 2010 e 2014 utilizando-se dos microdados do censo da educação
superior e de informações adicionais fornecidas pelo INEP. Esse estudo revela que no período
pesquisado a região Centro Oeste foi a que apresentou as maiores taxas de evasão com uma
média de 15,8% de evasão dos estudantes matriculados nos cursos de graduação presencial das
universidades públicas da região.
Para a viabilização dessa pesquisa foi realizado um levantamento da evasão por área em
varias universidades e nos chamou à atenção o fato das áreas de humanidades e artes na UFMT
terem apresentado uma taxa média de evasão de 50% no período da pesquisa e desta forma, foi
a universidade com o maior percentual de evasão nessa área. As áreas que apresentaram o
menor índice de evasão na instituição foram Saúde e Bem Estar social e Agricultura e
veterinária com pouco mais de 10% de evasão dos estudantes matriculados no período.
Sabemos que apenas dados quantitativos não são suficientes para dar conta da
complexidade da problemática além do que é necessário verificar a fonte dos dados assim como
a metodologia aplicada para calcular a evasão nas universidades públicas, porém as informações
elencadas acima são suficientes para chamar atenção da instituição para um problema que
precisa ser analisado e enfrentado levando-se em conta principalmente as causas e fatores que
levam os estudantes a abandonarem seus cursos e/ou deixarem de cumprir as normas da
instituição culminando em sua exclusão.

4 Considerações finais
Neste artigo buscamos levantar elementos que possibilitassem entender o fenômeno da
evasão no ensino superior público, identificando seus conceitos e as estratégias de
enfrentamento. Identificamos que a UFMT, assim como outras instituições, se encontra em
processo de sistematização e estudo da problemática considerando principalmente o fato das
dificuldades relacionadas ao tema residirem tanto na sua conceituação como na adoção de uma
metodologia para quantificá-la, fato que levou a que a UFMT instituísse um grupo de trabalho
para pesquisar, analisar e pensar estratégias para questões fundamentais da universidade como:
acesso, permanência e a evasão.
O fato de não haver um consenso acerca do significado do termo evasão tem levado a
uma diversidade conceitual que varia de acordo com o objetivo e entendimento de cada
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pesquisador, sendo que a maior parte desses estudos defende que a saída definitiva de um curso
sem concluí-lo já se configuraria evasão independente de suas causas. Neste sentido, o
importante é destacarmos que ―a evasão não pode ser vista como uma decisão simples e objetiva
do estudante que opta em suspender ou em encerrar seus estudos, e sim que esse é efetivamente
um fenômeno complexo, multifatorial, contextual, dinâmico e transitório‖ (LIMA&ZAGO,
2018, p.159).
Os dados disponíveis acerca do tema já indicam que a UFMT precisa dispensar maior
atenção a problemática e os dados quantitativos necessitam ser refletidos e analisados na
perspectiva de identificar causas/fatores e construir soluções que atendam as reais necessidades
de permanência estudantil no ensino superior.
Temos elementos para afirmar que se por um lado o processo de democratização do
ensino superior possibilitou uma democratização do acesso para todas as pessoas inclusive
aquelas que historicamente vinham sendo excluídas desse nível educacional, por outro, ela ainda
precisa de medidas para que além de garantir o acesso possibilite aos estudantes a permanência
e conseqüentemente a conclusão com qualidade o curso para o qual ingressaram.
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Resumo:
O seguinte trabalho apresenta a discussão sobre a questão da gestão democrática enquanto modelo de gestão das
escolas públicas do país, discutindo normas e diretrizes que estabelecem esse modelo de gestão bem como a
opinião de teóricos da educação sobre as formas de efetivação dessa proposta, dando ênfase ao modelo de gestão
democrática-participativa. Também apresenta exemplos de práticas voltadas para a execução dessas diretrizes em
escolas públicas do município de Rondonópolis no Mato Grosso durante os anos de 2018 e 2019, evidenciando a
importância da construção de práticas que permitam a participação de alunos e outros membros da comunidade
escolar nas decisões tomadas para o funcionamento democrático da escola.
Palavras- chave: Gestão democrática. Legislação. Experiências democráticas.

1 Introdução

A atual configuração da escola enquanto espaço coletivo e com objetivos públicos é
gerida e organizada a fim de se alcançar o conceito de gestão democrática. Essa gestão não
deve ser vista apenas como valor subjetivo ou como simples norte para as ações dos gestores,
mas, pelo contrário, deve ser pensada como política pública e efetivada com o intuito de
regulamentar, por efeito de lei, as ações das unidades escolares.
Os estudos realizados por Cruz (2015, p.3) afirmam que a questão da gestão democrática
é um tema atual que envolve debates relacionados à formação educacional da população
brasileira. Representa interesse tanto para estudantes e profissionais da área educacional como
para a sociedade de um modo geral. Tocar neste tema traz à tona a reflexão sobre o tipo de
educação que pretendemos oferecer e qual é a parcela de contribuição que cada um pode dar
nesse processo.
Embora discutido em diversos trabalhos nos últimos tempos, o desafio que a gestão
democrática escolar apresenta é sempre atual, afinal trata-se da definição da forma pela qual se
pode garantir a real participação dos membros que compõem essas comunidades na definição e
direção que a instituição pretende seguir.
Considerando que a constante pesquisa sobre o tema, e a divulgação de exemplos e
práticas bem sucedidas, são mecanismos necessários para a construção de um diálogo
enriquecedor e cada vez mais aproximado dos modelos ideias propostos pela legislação escolar
vigente, o presente trabalho procura discutir as diversas ideias que envolvem a definição de
gestão democrática em consonância com a lei e os decretos, ao mesmo tempo em que se debruça
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sobre experiências vivenciadas na prática docente em escola de Rondonópolis no Mato Grosso
que mostraram-se positivas na questão da realização efetiva de uma gestão democrática.
Esse trabalho constitui-se então, de uma revisão bibliográfica sobre a temática da gestão
democrática que tem por objetivo geral refletir sobre as formas de gestão escolar mais comuns,
ressaltando a importância e os benefícios de um aprimoramento da gestão democráticaparticipativa, focando não apenas na questão das figuras centrais que compõem a escola como
direção e coordenadores, mas também naquilo que se entende enquanto decisões que atingem o
coletivo e por essa razão devem ser tomadas de forma colaborativa, ampla e democrática.

2 Desenvolvimento

2.1 Gestão democrática e parâmetros legais

A organização das políticas públicas educacionais no Brasil obedece a uma série de
regras e normas que se consolidaram por meio de lutas, avanços e retrocessos. É um processo
longo que ainda não alcançou seu fim e nem deve ser analisado tendo em vista a realização de
um modelo definitivo e inquestionável, uma vez que as políticas educacionais enquadram-se na
categoria de relação política e por isso devem ser pautadas em valores sociais, mutáveis com o
tempo e influenciadas pelas relações de poder.
No entanto, podemos considerar que as propostas que buscam a realização democrática
em âmbito social como um todo, não apenas na questão escolar, configuram-se como paradigma
da sociedade contemporânea. Nesse sentido, é possível traçar a discussão que envolve a
construção da atual noção de gestão escolar em documentos específicos produzidos ao final do
Século XX que buscaram regulamentar o espírito democrático que tomava conta do país com a
reabertura de nossas instituições políticas à democracia.
A Carta Constitucional de 1988 é o primeiro documento desse período que busca ressaltar
o caráter social e participativo dessa instituição. Nela fica clara a preocupação das lideranças
políticas da época em ampliar o conceito de cidadania e colocam a educação com sendo
caminho determinante para esse objetivo. Tal valor fica expresso no Capitulo III que trata da
Educação, Cultura e Desporto. Ao abordar o assunto, o Artigo 205 da referida lei reforça a
escola e a educação como sendo um mecanismo para a efetivação dos indivíduos enquanto
membros de um ambiente social democrático. Vejamos:
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
(1988)

A mesma busca por valores sociais ligados a cidadania e a ampliação da participação das
pessoas na esfera política por meio da escola, também é tema do Artigo 206, que se desmembra
em princípios que devem ser seguidos para colaborar com a construção desses valores. Um
deles introduz o tema da gestão democrática do ensino público, na forma da lei. É a primeira vez
que a ideia de gestão democrática aparece numa lei no país, e mesmo que de forma genérica,
abre caminho para que novas discussões pudessem ser feitas a fim de aperfeiçoar o conceito.
O trabalho de definição do significado de gestão democrática escolar continua com a
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (lei 9.394/ 1996). Em vigor até
os dias atuais, a LDB/ 96 colaborou para a regulamentação do sistema educacional em nosso
país, reforçando em diversas passagens a proposta da gestão escolar democrática como previsto
na Constituição de 1988.
A consonância com a temática apresentada pela Constituição aparece logo no inicio da
LDB/ 96. No Artigo 2º fica clara a preocupação da lei com a participação dos diversos atores
sociais na construção da escola. O artigo reforça a educação enquanto dever do estado
compartilhado com outros membros da sociedade como a família, por exemplo. É a mostra de
que a escola enquanto instituição social deve ser formada pelo conjunto de membros da
sociedade uma vez que os interesses sociais e da escola são simétricos. Vejamos o que diz o
artigo na íntegra:

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
(1996)

A visão apresentada por ambos os documentos reforça a ideia do que se define enquanto
gestão democrática das escolas. A participação se dá por viés integrador, tendo como foco não
práticas educacionais em si, mas sim valores amplos e coletivos que integram a participação de
vários membros da sociedade na realização de um fim comum que tem como meta a construção
de uma educação que permita o exercício da cidadania, a realização pessoal e profissional do
educando.
Tendo como foco essa definição da LDB/ 96, é correto afirmar que a própria estrutura
escolar deve privilegiar pela construção de mecanismos e sistemas que permitam a existência de
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discussões, de participação e de construção de valores associados à democracia e ao exercício da
cidadania. O que se pretende aqui é evidenciar que a configuração vigente da escola é desde sua
origem democrática, não somente pelas práticas realizadas pelos educadores em sala de aula,
mas sim em toda a estrutura organizacional e nos próprios valores basilares da escola.
Em se tratando de aspectos burocráticos, a LDB/ 96 também estabelece as condições
necessárias para o exercício da gestão democrática. Exemplos estão contidos nos temas
apresentados nos artigos 12 e 13 que abordam as formas pelas quais ferramentas importantes
para a gestão escolar democrática devam ser construídas. Nas leis citadas podemos ler:

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; [...].
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola; [...].
[...]
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; [...].
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade.

Fica evidente nos artigos citados acima que a responsabilidade pela construção da gestão
democrática escolar é compartilhada por toda a estrutura gestora da escola juntamente com os
docentes, sem é claro esquecer a necessidade de ampliação dessa participação para os pais e
responsáveis dos estudantes. Além disso, os artigos versam sobre a importância da construção
coletiva da proposta pedagógica que deve orientar as ações dentro da escola e também fortalecer
a autonomia financeira da instituição permitindo a autonomia da administração dos recursos
financeiros de cada unidade. O objetivo é a criação de uma escola com feições particulares onde
as decisões coletivas permitam maior eficácia da ação escolar enquanto reflexo do ambiente
social no qual estão inseridas, sem perder de vista as diretrizes amplas e nacionais que devem
unificar as práticas docentes no país como um todo.
Outro ponto importante da LDB/ 96 é o artigo 14. É esse artigo que trata de princípios
capazes de garantir o exercício da gestão democrática das escolas. Seus pontos tratam da
necessidade de manterem-se valores democráticos como norte das ações e medidas tomadas pela
gestão. É também o artigo 14 que traz princípios referentes à necessidade de participação de
membros da comunidade nas construções de ações da escola, observe:

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios:
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I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes. [...]

A gestão democrática escolar molda-se assim, nesse conjunto de valores sociais
democráticos que estão em evidência no momento da configuração dessas leis, e no conjunto de
normas que regulam de forma sistemática como as instituições de ensino devem funcionar a fim
de alcançar os objetivos propostos para a educação que surge ao final do Século XX no Brasil.
Trata-se, sem dúvida, de uma proposta que foi reconstruindo-se ao passar dos anos por
meio de algumas experiências bem sucedidas e outras nem tanto, por promulgações de novas
leis e decretos, por mudanças nas leis originais, mas que, no entanto, mantém seu viés
democrático e olham para a escola como mecanismo de emancipação humana. Cabe agora
esperar que tais valores e objetivos continuem a vigorar no horizonte daquilo que definimos
como valores sociais importantes para a sociedade e mantenham-se como norteadores das ações
da escola pública do Brasil, a fim de que o projeto de ―educação para a cidadania‖ pregado por
esses documentos do final do século passado, não sejam vistos como elementos sem
importância para a atual configuração da sociedade e acabem por perder seu espaço como
princípio e responsabilidade da escola.

2.2 Formas de organização da gestão democrática e a gestão participativa

Como colocado anteriormente, a questão da gestão democrática escolar é um tema
amarrado à construção da escola em sua configuração atual, desde seu nascimento com a
constituição de 1988 e a LDB/ 96. O conceito, no entanto, não é tão simples e livre de
especulações, pelo contrário, precisa de discussões e aprofundamentos para configurar-se
enquanto meta de realização do modelo de educação vigente.
O que seria então essa gestão democrática e participativa escolar e por que ela é tão
importante? Esses questionamentos serão sanados no decorrer do trabalho.
Para começar a refletir sobre essas indagações, citamos Ferreira e Souza (2009) que
afirmam que há uma íntima ligação entre a forma como a escola é gerida e a aprendizagem dos
alunos, por isso é um assunto que deve ocupar nosso tempo de reflexão. Ou seja, as
características de algumas escolas interferem diretamente na qualidade do ensino. Para os
autores, gestão é uma atividade pela qual mobilizamos meios para atingir objetivos. É a
utilização racional de recursos para atingir fins determinados. E ainda é:
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[...] a geração de um novo modo de administrar uma realidade, sendo, então, por si
mesma, democrática, pois traduz a ideia de comunicação pelo envolvimento coletivo, por
meio da discussão e do diálogo (FERREIRA e SOUZA, 2009, p.10).

Os autores ainda descrevem a gestão na escola da seguinte maneira:

‗‘constitui uma das áreas de atuação profissional na educação destinada a realizar o
planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o
monitoramento e a avaliação dos processos necessários à efetividade das ações
educacionais orientadas para a promoção da aprendizagem e formação dos alunos‘‘
(FERREIRA e SOUZA, 2009, p.26).

Mas afinal, existe apenas uma forma ou modelo de concepção da gestão escolar? Não.
Conforme estudos de Libâneo (2001) há quatro estilos de gestão escolar que variam conforme a
intencionalidade com relação às finalidades politicas e sociais da educação. São elas: a técnicocientifica, a autogestionária, a interpretativa e a democrática-participativa. A seguir, as
características de cada uma dessas concepções segundo Libâneo (2001) e a complementação de
Ferreira e Souza (2006).
A concepção técnico-cientifica é conhecida por ser a forma mais clássica e burocrática de
gestão escolar. Foca nos procedimentos como forma de alcançar resultados e na perfeita
execução das atividades pelos funcionários da escola, que têm as atribuições de suas funções
bem delimitadas. Tem como núcleo principal as ordens do diretor, que vem de cima para baixo,
ou seja, valoriza muito as hierarquias. É a figura do diretor quem toma as decisões e não há o
que falar sobre participação coletiva. Essa concepção entende a escola como sendo uma
instituição semelhante a uma empresa.
A concepção autogestionária, por sua vez, entende a responsabilidade como sendo algo
coletivo, desconsidera as atribuições hierárquicas, ou seja, nega a direção centralizada. Recusa
normas e sistemas de controle, bem como formas de autoritarismo e poder; valoriza e defende
que as decisões sejam tomadas de forma coletiva, como por exemplo, em assembleias, e foca
mais nas relações interpessoais do que nos processos.
A gestão interpretativa se baseia na ideia de que a escola é um ambiente, uma realidade
subjetiva e isso deve ser levado em consideração, pois cada escola será melhor gerida de uma
forma ou de outra, a partir do sua própria realidade particular. Segundo Ferreira e Souza (2009,
p.29), essa concepção: ―privilegia menos o ato de organizar e mais a ação organizadora com
valores e práticas compartilhados‖.
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Por último temos a concepção democrática-participativa, foco deste trabalho. Essa
concepção entende que é imprescindível a busca por objetivos comuns assumidos por todos os
envolvidos no processo de aprendizagem, mas não se desfaz da responsabilização individual por
cada um no cumprimento da boa execução de sua parte. Ou seja, a responsabilidade pelos
resultados é individualmente distribuída.
Faz-se importante destacar que essa concepção vai contra a forma como funcionam
algumas instituições até hoje, e como defendem alguns profissionais que prezam por um modelo
de gestão mais burocrático, hierarquizado e que concentra na figura do diretor o poder de
comando majoritariamente centralizado.
Em consonância com o exposto, Cruz (2015, p.7) afirma que ―o processo de
descentralização do ensino e a democratização da gestão escolar se opõem aos procedimentos
administrativos tradicionais, baseados no corporativismo e clientelismo‖, e traz a seguinte
definição:

Entende-se por gestão democrática um modelo administrativo que impõe uma dinâmica
diferente para as escolas, onde se procura criar um ambiente participativo e não
exclusivamente hierárquico entre os vários sujeitos da instituição. Estes são convidados a
participarem ativamente do processo de idealização, planejamento e gestão dos projetos
organizacionais. (CRUZ, 2015, p.7).

Luck et al. (2002, p. 23) afirmam que

A abordagem participativa na gestão escolar demanda envolvimento decisório da
escola, envolvendo-os também na realização das múltiplas tarefas de gestão. Essa
abordagem também amplia a fonte de habilidades e de experiências que podem ser
ampliadas na gestão das escolas.

Na gestão democrática, a prioridade é de que todos os agentes que façam parte do projeto
caminhem para o pleno desenvolvimento (SANTOS, 2018).
A importância da defesa deste modelo de gestão se justifica fundamentalmente no
entendimento de que uma escola eficiente, de qualidade, que realmente forma cidadãos críticos
e pensantes, capazes de transformar a realidade social, é do interesse de todos, inclusive dos
pais, e que por isso chama a todos para uma participação mais ativa escola.
Entre outros pesquisadores, Martins (2018) e Cruz (2015) defendem que uma das formas
de colocar em prática essa concepção de gestão é através dos Conselhos Escolares (CEs),
colegiado eleito que nasceu de forma a impulsionar que os processos nas escolas sejam mais
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transparentes, horizontais e democráticos no que diz respeito à tomada de decisões que
impactam o coletivo.
Isso não quer dizer, de forma alguma, que o diretor perde seu papel de líder, de
motivador, de articulador de práticas, e que por isso mesmo ele continua a aparecer à frente dos
processos (MARTINS, 2018). O papel do diretor é fundamental no sentido de que sua missão ―é
fazer a escola funcionar dentro de uma proposta pedagógica norteada por uma gestão
participativa, na busca de uma formação de qualidade e que seja comprometida com o social‖
(SANTOS, 2018, p.51).
O modelo de escola que queremos, quais procedimentos devemos adotar, quais posturas
devem evoluir, necessitam ser objetos de discussões coletivas, para que as decisões da
coletividade sejam colocadas em prática.
Considerando a perspectiva apresentada, a escola tem de ser vista como local de
conhecimento e saber, precisando ir além disso tornando-se, e sendo defendida como espaço de
formação do sujeito, de (re)construção de conhecimentos, de síntese de informações, de análise
reflexiva da realidade, entre outras finalidades. Precisa, ainda, tornar-se um espaço de
questionamento e organização da práxis-humana, contribuindo para a construção de uma
sociedade democrática, com o resgate de seu pensamento democrático tradicional, calcado na
igualdade, liberdade, na soberania do povo, na instituição e respeito de direitos e na participação
das decisões e discussões da coletividade em benefício para ela mesma. (CRUZ, 2015, p.7).
É evidente ainda que para o alcance da escola modelo que todos queremos, faz-se
necessário o comprometimento com a boa execução de cada parte do projeto pedagógico
definido, pois o resultado do todo depende diretamente das partes.
Em resumo, a gestão democrática e participativa ocorre mediante ações voltadas para o
pleno desenvolvimento de projetos e metas na escola, com finalidade essencial de promover
uma escola eficiente e que cumpre seu papel social. Tem como característica principal a
descentralização do poder e a chamada de responsabilidade por todos os que estão no entorno do
estudante, desde pessoas que ocupam funções mais técnicas na escola, passando por professores,
gestores e alcançando a comunidade e família do educando.

3 Gestão democrática-participativa em práticas escolares

Após a definição daquilo que se configura como modelo de gestão democrática é possível
elencar práticas bem sucedidas entre os exemplos vivenciados nas escolas.
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O importante aqui não é apresentar práticas como num modelo a ser seguido pelos demais
estabelecimentos de ensino, mas sim de mostrar que algumas dessas situações, mesmo quando
venham a passar por manutenções e descontinuidades, acabam por surtir efeitos positivos para o
alcance da ideia de gestão democrático-participativa, pelo menos no contexto na qual se
originaram.
O que se pretende também com a divulgação dessas práticas é, sobretudo, mostrar que as
mesmas representam a aplicação daquilo que a legislação apresenta como sendo a proposta da
gestão democrática uma vez que as escolas, enquanto corpos coletivos pensam, organizam e
executam práticas que venham a colaborar com o atendimento das vozes da comunidade.
A prática vivenciada pela Escola Estadual André Antônio Maggi de Rondonópolis e
escolhida para esse trabalho, está diretamente ligada à proposta de educação da qual a unidade
se filia; a escola é uma das quatro escolas de educação integral do município e obedece às
diretrizes do governo do estado para o programa de educação em tempo integral denominado
Escola Plena. O projeto é instituído pela Lei número 10.622/ 2017 que apresenta a proposta da
educação em tempo integral, vinculando essa modalidade de ensino à necessidade de ampliação
da carga horaria dos alunos, ao incentivo de pesquisas inovadoras que colaborem com a criação
de uma educação de qualidade, e com a criação metodologias que incentivem modelos de
gestões democráticas.
Uma das práticas que possui impacto positivo na questão da gestão democrática
realizada pela escola de tempo integral no modelo da Escola Plena do Mato Grosso é o conjunto
de ações que reforçam a centralidade dos interesses dos alunos na construção da rotina de
aprendizagem da escola. Além de levar em consideração as decisões de todo o corpo de trabalho
da escola, a comunidade escolar e as famílias. O referido modelo de escola se destaca por levar
em consideração o interesse dos estudantes e sua opinião no processo de aprendizagem.
O modelo pedagógico adotado pelo estado do Mato Grosso para gerir as Escolas Plenas
está vinculado ás propostas concebidas e aplicadas em escolas de Pernambuco pelo Instituto de
Corresponsabilidade pela Educação – ICE, que buscou criar iniciativas nas quais os estudantes
do ensino médio sentissem-se responsáveis pelo próprio crescimento intelectual e pessoal dentro
da escola utilizando as ferramentas proporcionadas pelas instituições de ensino como
mecanismos para a realização de seus projetos de vida.
Dentro dessa perspectiva, os estudantes, denominados de alunos protagonistas,
participam da própria organização da engenharia da escola, o que reforça a efetivação daquilo
denominado de gestão democrático-participativa. O conjunto de cadernos de formação do
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ensino médio da Escola da Escolha – ICE apresenta essa centralidade na formação dos
estudantes por meio da relação destes com a construção do seu projeto de vida.
Considerada como parte diversificada do currículo da escola, a disciplina de Projeto de
Vida é eixo central do modelo da Escola Plena seguida no Mato Grosso. Ela surge como a
proposta dos idealizadores para que os alunos sintam-se pertencentes à escola. É um mecanismo
de significação do processo escolar que só pode ser construído e vivido pelo aluno a fim de
realizar transformações significativas na vida destes estudantes em âmbito social, político,
econômico e cultural (ZIMMERMAN, 2016, p. 28).
Um exemplo de como a questão do projeto de vida se vincula de forma prática a ideia de
gestão participativa na Escola Estadual André Antônio Maggi de Rondonópolis é a participação
dos estudantes em conselhos de classe junto aos professores e equipe pedagógica e de
coordenação ao final de cada bimestre. Proposta pelos cadernos de diretrizes da Escola da
Escolha do ICE, a prática dos conselhos de classes junto aos alunos repercute diretamente na
questão da gestão, reforçando o foco do trabalho pedagógico da escola que é a realização dos
projetos de vida dos estudantes.
Na prática os conselhos de classe dos alunos ocorrem em dois momentos diferentes: no
primeiro as turmas reúnem-se entre seus membros e com ajuda de um roteiro de pontos
importantes, os líderes de turma discutem quais os pontos positivos e negativos da turma
durante o bimestre, elencam problemas e apresentam angústias e soluções aos dilemas
levantados. É importante ressaltar que nesse momento os estudantes encontram-se apenas entre
seus pares, professores e demais membros do corpo pedagógico não fazem parte da discussão.
Num segundo momento, com os problemas, dilemas e propostas levantadas pela sala em
mãos, os alunos líderes de turma reúnem-se com os demais professores e membros da
coordenação pedagógica e apresentam as conclusões das reuniões anteriores. É um espaço para
que os alunos sejam ouvidos, onde suas propostas sejam apreciadas e onde os diversos embates
que podem surgir durante a prática docente sejam apresentados. É um canal que extrema
vitalidade para que as proposta da gestão democrático-participativa se realize uma vez que o
foco do modelo da escola é sempre relembrado, ou seja, a questão do projeto de vida como
pressuposto e foco da ação da escola.
Os conselhos de classe com a participação dos alunos permitem que pontos, não apenas
da relação professor a aluno sejam ajustados, mas também que a gestão da escola direcione
ações que venham atender aos interesses dos estudantes diretamente consultados. É a
experiência de gestão democrático-participativa sendo realizada uma vez que as diretrizes que
norteiam a escola são afinadas com a participação de diversos membros que compõem o corpo
escolar.
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A prática dos conselhos escolares participativos foi escolhida pela sua capacidade e
efetividade de alcance enquanto prática de gestão democrática, porém, é correto afirmar a
existência de outras ações existentes na Escola Estadual André Antônio Maggi de Rondonópolis
que também são preocupadas com a questão da gestão democrática. Mesmo correspondendo a
práticas mais comuns aos modelos de ensino mais tradicionais como, por exemplo, os conselhos
escolares, as reuniões de prestações de contas, as discussões para a formação dos documentos
reguladores da escola entre outros, todas elas colaboram com a construção da ideia de gestão
democrática proposta pela lei.

4 Conclusões

O presente trabalho se propôs a discutir o conceito de gestão democrática da educação, e
também demonstrar como a busca da efetivação desde modelo tem sido implementada na Escola
Estadual André Antônio Maggi, em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso.
As páginas iniciais se ocuparam de fazer um apanhado introdutório acerca do
nascimento do conceito de gestão democrática. Foi possível averiguar que as primeiras ideias
sobre o tema surgiram com a nossa Carta Magna de 1988, e depois, reafirmada e ainda melhor
explanada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996. Esses documentos
defendem a que a educação deve ser emancipadora, e preparar o estudante para o pleno
exercício da cidadania é um objetivo almejado pela sociedade como um todo, logo, a
comunidade, a escola, as famílias e o governo deveriam ter participação ativa na construção
desse modelo de gestão escolar.
Conforme nos aprofundamos no estudo do tema, foi possível encontrar dezenas de outras
problemáticas e possibilidades de pesquisa existentes no processo de implementação da gestão
democrática. No entanto, devido às elementares limitações deste instrumento, necessitamos
voltar nossa atenção a um objetivo principal, e resolvemos discorrer sobre a experiência de
gestão democrática que ocorre na escola estadual André Antônio Maggi.
Para além das práticas democráticas comuns em modelos gerais de ensino, faz-se
necessário destacar a significativa e importante participação dos estudantes da Escola Plena no
processo de gestão escolar. Em relação aos modelos mais tradicionais, ficou evidenciado que a
forma como está estruturada a denominada Escola Plena, busca promover a inserção do
estudante de forma ativa no processo de gestão da escola, o que contribui diretamente para o
desenvolvimento desse cidadão crítico e participativo, tão evocado nos textos da atual
Constituição Federal e da LDB.
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A partir do sucesso dessa experiência na escola anteriormente citada, consideramos esse
elemento um avanço da Escola Plena em relação às demais escolas tradicionais, quando o
assunto é gestão democrática.
Por fim, faz-se importante ressaltar que o objetivo maior deste trabalho é promover a
discussão e o compartilhamento de experiências no sentido de possibilitar cada vez mais
avanços nesse processo de gestão escolar democrática. Ressaltar aquilo que deu certo em uma
escola especifica, não pretende, de forma alguma, a construção de um modelo ideal de gestão
democrática e participativa a ser implementado de forma geral, até mesmo porque, como vimos
anteriormente, essa prática representaria uma própria contradição ao modelo de gestão
democrática a ser perseguido.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA: ESTUDO DE CASO SOBRE
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESCOLA PÚBLICA
Cristiane Freitas Pereira da Silva15 (PPGE/UFMT) – cris_educ_roo@hotmail.com
Resumo:
Este trabalho se constitui em um estudo de caso e tem como objetivo a compreensão da gestão escolar democrática
enquanto um dos principais pontos no sentido de formar cidadãos com consciência crítica a partir do exercício da
autonomia bem como da ativa participação democrática na unidade escolar. Neste sentido, foi feita uma reflexão a
partir da atuação de uma gestora escolar de uma escola pública da rede estadual da cidade de Rondonópolis - MT à
luz de diversos autores que versam sobre a temática. Foi feita uma análise de como a gestão escolar procura se
utilizar dos inúmeros canais de participação, legalmente instituídos, como o Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar, e também a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico bem como de sua implementação, na
tentativa de consolidar a efetividade da democracia na escola.
PALAVRAS - CHAVE: Educação; Escola; Gestão Democrática

Introdução
Quando se reflete no conceito de gestão democrática é natural que se levante a questão
do trabalho coletivo bem como da participação da comunidade escolar, uma vez que vivemos
numa sociedade que discursa sobre a democracia, porém ao observar a realidade podemos fazer
alguns questionamentos em relação a prática do discurso que se faz sobre a mesma.
Partindo desse pressuposto, buscou-se analisar práticas de gestão democráticas exitosas
tendo como ponto de partida a experiência de uma gestora escolar16 em atuação, pensando no
real estabelecimento da democracia escolar e nesse sentido qual seria o papel do diretor frente a
todas as demandas existentes e as contradições que permeiam, na tentativa de implementação da
gestão democrática.
A Lei de nº 9394/ 96 - LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), menciona
a gestão democrática e traz como exigência, o projeto político pedagógico, para o
desenvolvimento do trabalho pedagógico nas escolas. Na forma desta lei, é presumida que, as
relações de poder deveriam ser integradoras, cooperativas e participativas, de forma que as
propostas pedagógicas necessitam ser construídas e reconstruídas de forma dialética pelos
próprios indivíduos envolvidos (são professores, pais, alunos e demais funcionários da
Educação) no processo de escolarização. É válido ressaltar que estes são representados pelos
colegiados e, especialmente no caso da escola onde atuo através do Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar (CDCE).

15

Mestranda no PPGEdu/UFMT/CUR – Programa de Pós – Graduação em Educação da Universidade Federal de
Mato Grosso, no Campus de Rondonópolis - MT, na Linha de Pesquisa: Linguagens, cultura e construção do
conhecimento: perspectivas histórica e contemporânea. Membro do Grupo de Pesquisas ALFALE – Alfabetização
e Letramento.
16
Por razões pessoais e não informadas, a participante da pesquisa solicitou que seus dados não fossem divulgados.
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Por entender a importância da representatividade, vale mencionar que na unidade escolar
em questão, foram feitas inúmeras tentativas de formar um Grêmio Estudantil nesta unidade
escolar, porém por ser ofertado apenas o Ensino Fundamental, faltam vários elementos para
criação deste colegiado dos alunos.
É sabido que muitos fatores intervém nas deliberações que são feitas através Conselho,
mas apesar disso, é preciso entender que a escola ainda é um dos lugares mais propícios para
que a democracia aconteça de forma efetiva. É na escola que acontecem as relações, o diálogo, a
construção dos saberes, a partir do respeito às diferenças e da conscientização da importância do
trabalho coletivo e consequentemente os processos pedagógicos são ressignificados.
Na produção deste trabalho sobre a práxis educativa, questionou-se acerca das relações
de poder existentes no espaço educativo bem como o papel do diretor nas escolas, além de tentar
compreender sobre a efetivação do processo democrático no ambiente escolar.
Freire (1987) nos afirma que ―A práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o
mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressoroprimido‖ (p. 38).
Durante a observação, procurou-se compreender as fragilidades, limites e possibilidades
existentes bem como a necessidade de implementação em relação ao exercício da democracia,
visando sujeitos autônomos na tomada de decisões.
Foram procurados aportes teóricos para compreensão da prática de gestão escolar
desenvolvida, bem como todo anseio da comunidade na melhoria da qualidade da educação, a
partir da participação ou não nas decisões e deliberações que se fazem necessárias.
É fato que antes de questionar o papel do Diretor Escolar, procurou-se refletir no
trabalho da gestão como um todo, bem como nas contribuições de a garantir a promoção de
aprendizagens autônomas, com participação maciça e eficaz da comunidade de forma crítica,
com solidariedade e compromisso, mas acima de tudo com responsabilidade social.
Neste sentido, Ludke e André (2015), esclarece que o estudo qualitativo é o que
desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e
focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada. Tem como objetivo compreender
melhor o comportamento e experiência humana, pois se observa a possibilidade de contato
direto e prolongado com o ambiente e a situação que foi investigada, possibilitando a
observação detalhada do contexto onde está situada a problemática levantada, assim como a
possibilidade da descrição dos dados coletados, não descartando aspectos que serão importantes
para a análise.
Com relação ao método adotado o estudo de caso, que como descreve Yin (2005):
(...) em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se
colocam questões do tipo ―como‖ e por que‖, quando o pesquisador tem pouco
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controle sobre conhecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. (YIN, 2005,

p.19)
Ludke e André (2015, p.15) salientam ainda que ―o estudo de caso visa à descoberta, no
lugar de comprovar hipóteses pré-estabelecidas; leva em consideração o contexto mais amplo
em que se insere o caso estudado; busca retratar a realidade de forma completa e profunda.‖.
Também se fez uso de entrevistas semiestruturadas, a fim de garantir a completa compreensão
do caso em questão. Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como
característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se
relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a
partir das respostas dos informantes.

Compreendendo a gestão democrática
A princípio é preciso delinear as possibilidades de construção de uma consciência crítica
no alunado, contribuindo para uma educação que congrega os pressupostos de emancipação dos
sujeitos, diante da sociedade capitalista em que vivemos.
Para isso, faz-se necessário enxergar a educação como um processo de apropriação
cultural humana que se produz historicamente, bem como entender a escola como uma
instituição que traz a educação de forma sistematizada. E por se tratar da escola pública, o
atendimento precisa ser voltado para as classes subordinadas, buscando amenizar os danos
gerados pelo sistema capitalista e sua natureza de desigualdade.
A Constituição Federal pontua os princípios norteadores sobre os quais deve ocorrer o
ensino onde destaca-se a gestão democrática para a melhoria da qualidade do ensino público. E
em seu artigo 12, a LDB, traz que é inerente da gestão escolar, a elaborar e executar a proposta
pedagógica e também a gerir recursos humanos, materiais e financeiros. Aponta a gestão
democrática como obrigatória, significando que as decisões devem ser coletivas, sendo a
comunidade escolar, corresponsável pelas deliberações.
A autonomia da escola no sentido de efetivar uma gestão de fato democrática, está
prevista no art. 17 da LDB, quando diz que: ―os sistemas de ensino assegurarão às unidades
escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito
financeiro público‖.
No entanto, percebe-se que é necessário mais do que uma lei, é urgente repensar a
cultura escolar e entender que a participação de todos, demanda sujeitos autônomos e
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conscientes. Mais do que realizar algumas reuniões, é imprescindível atuar verdadeiramente e
trazer sobre si o compromisso e a responsabilidade da mudança na educação.
Sobre isso, Freire nos diz que:
A primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido está em ser
capaz de agir e refletir. É preciso que seja capaz de, estando no mundo, saber-se nele.
Saber que, se a forma pela qual está no mundo condiciona a sua consciência deste
estar, é capaz, sem dúvida, de ter consciência desta consciência condicionada. Quer
dizer que, é capaz de intencionar sua consciência para a própria forma de estar sendo,
que condiciona sua consciência de estar. (FREIRE, 1979, p. 07).

Para que a gestão democrática se efetive, é preciso uma tomada de consciência de todos
os envolvidos na comunidade escolar. Paro (2005) afirma que ‗[...]a gestão democrática deve
implicar necessariamente a participação da comunidade parece faltar ainda uma maior precisão
do conceito de participação.‖ (p.16).
Pressupor a participação coletiva, não quer dizer que todos os problemas do cotidiano
escolar estarão resolvidos como em um passe de mágica. Gestão democrática acontece em um
processo e que portanto, deve ser constantemente implementado.
Como nos assinala Lima:
Existem três elementos básicos para a construção da gestão democrática: a
descentralização, a autonomia e a participação. (...) a gestão democrática só é
possível quando o poder está descentralizado, e, é claro, existem sujeitos
participativos no processo, que ao atuarem no processo decisório contribuem
para consolidar o movimento histórico necessário para tornar as instituições
democráticas e, assim, fazer a democracia avançar (LIMA, 2010, p. 29).

A constituição desta autonomia exige interação, participação e a capacidade de
argumentar sobre questões inerentes à escola e isso só será possível através da democratização
do poder ou seja, demanda aprendizagem política.

Desafios observados
Notadamente, um dos maiores desafios da gestão escolar atualmente, é a implementação
de uma cultura que amplie a participação de todos nas escolas. É imperativo pensar em uma
proposta pedagógica transparente e que prime por uma educação transformadora com práticas
democráticas. Isso exige o rompimento das relações autoritárias de poder e da falta de diálogo
entre os pares, que com muita frequência é observado no cotidiano escolar.
É essencial que a educação seja entendida enquanto o processo de emancipação, que se
saiba o tipo de cidadão que se pretende formar e a partir daí se desenvolver um planejamento
adequado. Isso demanda esforços conjuntos, uma vez que tal formação não depende somente do
corpo docente, mas de toda comunidade escolar. Esta tarefa está posta como uma grande
provocação aos que se dispõe a gerir uma unidade escolar pública nos dias atuais.
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Constatou-se através da pesquisa que é de suma importância, antes de mais nada, a
elaboração de um Projeto Político Pedagógico numa concepção democrática, enquanto elemento
essencial de gestão escolar, e que seja utilizado no planejamento didático com a participação
efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar.
O Projeto Político Pedagógico (ou Projeto Educativo) é o plano global da instituição.
Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva de um processo de
Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define
claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teóricometodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de
organização e integração da atividade prática das instituições neste processo de
transformação (VASCONCELOS, 2009, p.169).

A proposta pedagógica a ser desenvolvida precisa ser construída de forma coletiva e com
embasamento teórico consistente. Isso possibilita modificações durante o processo, de forma
dialética, pois foi pensado coletivamente, garantindo assim todos os princípios da gestão
democrática. Além de se efetivar a práxis educativa, conforme demanda o cotidiano escolar.
A gestão democrática[...] se constituirá numa ação prática a ser construída na escola.
Ela acontecerá a elaboração do projeto político pedagógico da escola, a implementação
de conselhos de escola que efetivamente influenciam a gestão escolar como um todo e
as medidas que garantam a autonomia administrativa pedagógica e financeira da escola
sem eximir o estado de suas obrigações com o ensino público. (GADOTTI, 2004, p.
96)

O fato é que toda a gestão escolar carece ser organizada de forma a apresentar a
intencionalidade da ação educativa seja ela de forma individual ou coletiva de todos os
envolvidos. Porém, é impossível efetivar o processo de democratização da gestão escolar, sem
antes compreendê-la. Nesse processo que a escola é fortalecida, entendendo que os resultados
são a soma dos esforços e a divisão das responsabilidades.
A construção desse trabalho possibilitaram uma nova visão sobre a atuação da gestão
escolar, mas especificamente do papel do diretor, enquanto líder maior de toda equipe diretiva.
Ao ser indagada sobre suas próprias percepções de atuação, a entrevistada afirma enxergar
inúmeras fragilidades em seu trabalho, mas também possibilidades de melhora. Segundo ela,
refletir sobre e na prática, permite vislumbrar novos horizontes.
Vale destacar a relevância das eleições diretas no sentindo de se estabelecer uma
democracia efetiva no interior de nossas escolas. Dourado (2000) concebe a gestão democrática
como:
―Processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos limites da
prática educativa, mas vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de sua
relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de
aprendizado do ―jogo‖ democrático e, consequentemente, do repensar das estruturas de
poder autoritário que permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas
educativas‖ (DOURADO, 2000, p. 79)

A participante afirma que, ao assumir a direção da Escola Estadual que atua, buscou
adotar uma postura de transformação de um cenário que lhe causava indignação. A escola em
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questão se situa na região periférica do munícipio de Rondonópolis - MT e que na época em que
fora eleita (ano de 2014) enfrentava problemas como a abandono, a violência, indisciplina,
infrequência e principalmente com índices de aprendizagem e aproveitamento alarmantes.
Assim como muitas outras escolas dessas regiões.
Sua proposta era, juntamente com toda equipe gestora e com a comunidade local,
enfrentar todos esses problemas de uma forma diferenciada, possibilitando experiências
diversificadas, em forma de ações e projetos que tenham por princípios a solidariedade, e a
convivência de forma democrática, responsável e autônoma.
A relação da escola com a família é uma das situações que fora apontada como grande
desafio a ser superado pela gestora. Essa delicada relação cheia de complexidade que sem
dúvidas influenciam no aprendizado do aluno.
Relata que a trajetória foi árdua para tornar o Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar (CDCE) mais ativo, e conscientizar cada um dos membros dos diversos segmentos,
ressaltando a importância de uma ampla participação em todas as atividades escolares,
principalmente nas discussões em torno do Projeto Político Pedagógico e do acompanhamento
do desenvolvimento de cada aluno.
Segundo ela: Não foi uma tarefa simples. Até mesmo em uma reunião de pais, não
comparecia quase ninguém. A comunidade foi trazida para dentro da escola, e isso foi um
rompimento, uma mudança de paradigmas. Uma comunidade que até então se via desunida e
vivenciava diversos problemas a partir disso se juntava para melhoria da organização local.
Foi muito gratificante! E como já havia alguns anos de trabalho nesta unidade de ensino, foi
notório o quanto a gestão é fundamental, pois, trata-se de uma ação democrática, voltada para
o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Era um sonho que se realizava.
Porém, ela relata que muitas vezes o trabalho da gestão escolar é contraditório, tenso e
frustrante, tendo em vista que é preciso cumprir as determinações do Estado, que nem sempre
visa a eficiência do trabalho pedagógico ao mesmo tempo em que se deve primar pela formação
plena do alunos.
Entende-se que para poder assumir a direção de uma escola é preciso desenvolver um
conjunto de competências. É importante apoiar as equipes de trabalho através de um bom
relacionamento interpessoal com todos os sujeitos envolvidos direta ou indiretamente no
cotidiano escolar, além de administrar recursos materiais que na maioria das vezes são
insuficientes e, acima de tudo garantir que se desenvolva um trabalho pedagógico de qualidade.
Desse modo, Libâneo nos afirma que:
[...] a escola necessária para fazer frente a essas realidades é a que provê formação
cultural e científica, que possibilita o contato dos alunos com a cultura, aquela cultura
provida pela ciência, pela técnica, pela linguagem, pela estética, pela ética.
(LIBÂNEO, 2013, p. 49).
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Nesse cenário, é na figura do diretor escolar que se encontra toda possibilidade de
abertura para participação e cabe aos demais envolvidos no processo uma participação efetiva
para que o trabalho seja organizado com autonomia, democratização das informações, com
transparência administrativa e uma avaliação contínua desempenho escolar.
Identifica a demanda imperiosa em aprofundar seus conhecimentos para poder
contribuir na melhoria do ambiente escolar em todas as suas dimensões: administrativa,
pedagógica, sociocultural e política.
Uma outra preocupação da entrevistada é em relação a qualidade da educação ofertada
na escola. Dourado, Oliveira e Santos (2007) APUD Dourado (2009), apontam que:
―[...] a qualidade da educação envolve dimensões extra e intraescolares e, nessa ótica,
devem se considerar os diferentes atores, a dinâmica pedagógica, ou seja, os processos
de ensino-aprendizagem, os currículos, as expectativas de aprendizagem, bem como os
diferentes fatores extraescolares que interferem direta ou indiretamente nos resultados
educativos.‖ (p. 205)

Ela relata que nesse sentido, busca desenvolver projetos e ações pedagógicas
dinamizadoras junto aos demais profissionais e junto à instituições sociais diferenciadas, como a
Universidade local, com o intuito de motivar o alunado a ser sujeito de sua própria
aprendizagem. Admite que, muitas vezes tais empreendimentos não são suficientes tendo em
vista a complexidade que envolve o sentido de uma educação de qualidade.

Para finalizar
Em tempos de desmotivação e frustação no campo da educação, acredita-se que este
trabalho venha possibilitar um novo e esperançoso olhar para as práticas de gestão. Por conta
das complexidades que envolvem tal posição, a cada dia que se passa, menos pessoas se dispõe
a contribuir com a educação assumindo estes cargos.
Compreende-se a importância de pensar a função social da escola ao mesmo tempo em
que se é repensado o papel da comunidade escolar e do diretor na busca da efetivação da gestão
democrática.
As dificuldades para que isso ocorra são inúmeras mas inúmeros avanços significativos
são possíveis quando se consegue articular, conhecimento, planejamento e boa relação
interpessoal. A participante ponderou que avalia também alguns retrocessos, pois ―mesmo a
comunidade escolar tendo a possibilidade de opinar de decidir sobre os acontecimentos dentro
da unidade, muitas vezes se recusam a serem participantes desse processo, ou quando
acontecem é de forma limitada se sujeitando apenas a participar de aleatórias reuniões sem
usufruir de um direito de voz que lhes é garantido legalmente.‖
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Ainda assim segue-se a busca pela construção de sujeitos autônomos envolvidos nas
decisões que permeiam o ambiente escolar. Entende-se ser de extrema importância a valorização
de cada um desses sujeitos que fazem o dia a dia escolar, para que eles em sintam seguros para
contribuir nas tomadas de decisões de forma harmônica da prática com o discurso. A efetivação
da democratização da escola é fruto de uma conquista diária, com postura ética, primando pelos
interesses da comunidade local. E não há dúvidas que a gestão democrática é um imperativo da
classe trabalhadora.
Ela ressalta que “Hoje me percebo enquanto peça fundamental nesse processo, no
entanto se tornou o claro que dar a oportunidade não garante a efetivação da participação da
comunidade escolar nas deliberações.‖ Espera-se que ações pontuais possam contribuir
significativamente na busca de caminhos que possibilitem os estudos e as discussões coletivas
no intuito de abrir espaços de democratização.
A melhoria do ensino e consequentemente a qualidade da aprendizagem, ocorrerá
mediante consciência crítica sobre a realidade social e isso só é alcançado através do
envolvimento de todos na gestão escolar. Por mais importante que o diretor seja ele não é o
responsável único pela implementação da democracia nas escolas.
Por fim, pode-se afirmar que um processo, no qual se pretende o desenvolvimento um
trabalho participativo com cidadania, é essencial primar por uma ação articulada e conjunta. Isso
significa envidar esforços na perspectiva da co-responsabilidade, e co-gestão, que seja contrário
aos paradigmas tradicionais, e ao invés de trabalhar de forma hierárquica, faça com que toda
comunidade escolar se sinta pertencente ao projeto de escola que tanto sonhamos.
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Resumo
O trabalho proposto demonstra a preocupação do Curso de Pedagogia/IE/UFMT com a compreensão pelos
alunos(as) do trabalho da gestão na Educação Infantil, numa perspectiva da gestão democrática da Educação. O
artigo tem o objetivo de demonstrar, analisar e refletir sobre a prática no trabalho da Gestão em Escola da
Educação Infantil pública. Na realização do estudo se utilizou da metodologia de pesquisa exploratória e
bibliográfica de abordagem qualitativa básica. Para tanto foi definido como lócus do estudo uma Creche Municipal
situada no bairro Jardim Imperial I, em Cuiabá-MT. Os dados foram levantados por meio de observações e
entrevistas concedidas pela diretora, coordenadora, secretária, pedagogas e demais colaboradores. Finalizando o
estudo temos a considerar que os dados nos permitem dizer que para compreender a gestão escolar democrática
torna-se necessário conhecer o processo histórico e de desenvolvimento do trabalho de toda a equipe pedagógica
da unidade educativa, da participação das famílias e da comunidade no projeto educativo da escola.
Palavras chaves: Gestão Escolar, Educação Infantil, Pratica Pedagógica.

1. Introdução
O estudo aqui relatado demonstra a preocupação do Curso de Pedagogia /Instituto de
Educação/UFMT em desenvolver um processo formativo que possibilite ao futuro pedagogo
compreender o trabalho da gestão em Escolas de Educação Infantil, fundamentada na gestão
democrática da educação.
Tendo por objetivo demonstrar, analisar e refletir sobre a prática da gestão na Educação
Infantil optou-se por uma Creche Municipal situada no Bairro Jardim Imperial I, em CuiabáMT.
Este estudo está embasado em uma reflexão de bases teóricas sobre Gestão do trabalho
na Educação Infantil, das práticas adotadas no processo administrativo e pedagógico, em
particular no ensino e aprendizagem. Acreditamos que o trabalho da Gestão deve contribuir para
o desenvolvimento das capacidades cognitivas infantis, bem como das potencialidades afetivas,
emocionais e sociais.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa fez-se necessário compreender questões
pertinentes ao contexto histórico e o papel da gestão, na organização dos espaços, na promoção
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do respeito às especificidades, bem como os conhecimentos teóricos já produzidos para
fundamentar o estudo em questão.
O processo reflexivo emerge de questionamentos a respeito da interlocução entre as
concepções e práticas de gestão nas Instituições de Educação Infantil. Segundo as autoras Flôres
e Tomazzetti (2012 p.4):
A gestão educacional começou a ter maior notoriedade no Brasil a partir da
década de 90. Este conceito surge para romper com o enfoque limitado da
administração, traduzindo-se como mudança conceitual e atitudinal, pois se constituí
como alteração de paradigma, já que a gestão pressupõe ação ampla e contínua
envolvendo múltiplas dimensões que ultrapassam a visão restrita da administração, que
privilegia a execução de planejamentos impostos. Contudo, a educação ainda carrega
as marcas do modelo da administração que durante décadas predominou no interior das
instituições educacionais.

Na perspectiva de conceitos de Gestão na Educação Infantil, ao perpassar as questões
administrativas, pressupõe-se características oriundas das necessidades correlacionadas ao
desenvolvimento integral na Infância. Destarte, observasse o que diz a autora:
Entende-se por gestão pedagógica o conjunto de esforços empreendidos pelos
educadores, incluindo as famílias, para coordenar os diferentes elementos que, na
unidade educacional, servem de mediadores das vivências e aprendizagens. Esse
conceito está longe de se limitar somente à organização administrativa e burocrática
(OLIVEIRA, s/d p. 1).

Todavia, o trabalho na Educação Infantil compreende um olhar criterioso, no que se
refere ao cuidar e educar, pois este se encontra intrínseco no desenvolvimento de todo o trabalho
pedagógico da equipe gestora. Para além dos indícios alcançados na busca de desmitificar
conceitos distorcidos sobre tais aspectos, assim apontam Flôres e Tomazzetti (2012 p. 11)
esclarece:
O perigo da dicotomia entre o educar e o cuidar está em suprimir uma destas
dimensões em relação à outra, pois de um lado encontram-se as instituições que
priorizam apenas o cuidar enfocando ações referentes aos aspectos físicos das crianças,
especialmente cuidados com a higiene e alimentação. De outro, com o propósito
implícito de valorizar o caráter educacional, estão às instituições que em última
instância promovem a escolarização precoce dos educandos desde muito cedo, onde as
atividades disciplinares, partindo do modelo da escola fundamental, experiências com
lápis e papel, exclusivamente, realizadas nas mesas, a alfabetização e numeração,
constituem o eixo do fazer pedagógico destas instituições.

Sem dúvida é imprescindível salientar que a Gestão na Educação Infantil possui
características importantes que requer comprometimento na qualidade, compreender o processo
que corresponde ao desenvolvimento integral da criança, alcançando níveis fundamentais com
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impacto direto na sociedade como um todo. Como afirma as autoras Flôres e Tomazzetti (2012
p. 11):
A educação infantil se constitui em um espaço de descoberta do mundo para
as crianças a responsabilidade com o que é desenvolvida tem fundamental importância
e demonstra o comprometimento com a educação. Os gestores necessitam ter clareza
sobre esses aspectos que se entrelaçam e repercutem nas suas práticas.

Neste sentido, ainda de acordo com as necessidades e incumbência destinadas a equipe
gestora no âmbito da educação infantil, compreendendo o desenvolver dos trabalhos e
atividades para tal, as autoras LUZ e MELLO (2015 p. 8) afirmam que:
O significado que a Educação Infantil passa a ter vai exigir dos gestores
escolares compartilharem de responsabilidades, além compromissos e atitudes de
previsão daquilo que se deseja transformar. Integrar os objetivos previstos para a
educação infantil ao projeto pedagógico do CEI, observados os valores, costumes e
manifestações culturais deve ser pauta de reflexão para as inovações e ações
pedagógicas. Na busca de identidade própria para essa instituição, o debate central diz
respeito a sua função social e educativa que facilitam definir uma identidade própria
para os gestores que nela atuam com a formação continua da fundamentada na teoria e
reflexão da prática.

Desta forma compreendemos que a gestão administrativa das unidades de Educação
Infantil, deve garantir melhorias dos espaços de infra-instrutora predial, bem como o que for
pertinente as áreas pedagógicas e administrativas. Estes aportes são responsáveis por garantir o
funcionamento, a ordem e a manutenção de fatores adequados para o bom desenvolvimento das
atividades ligadas ao processo educacional da Educação Infantil.

2. Reconstrução da história de criação da creche lócus do estudo

A Creche pública, lócus do estudo, foi fundada em 01 de dezembro de 2001. Está situada, na
Rua1900, quadra 30, s/n° no bairro Jardim Imperial I, com regime de funcionamento integral. A
primeira etapa da educação Infantil atende quatro salas, com quatro turmas, sendo duas turmas
Jardim I e duas Jardim II, contando atualmente com 118 crianças na faixa etária de um ano e
onze meses a três anos e onze meses. As turmas estão organizadas da seguinte forma: Jardim IA com 30 crianças, Jardim I-B com 30 crianças, Jardim II-A com 28 crianças e Jardim II-B com
30 crianças.
Conforme o que consta no seu Projeto Político Pedagógico (PPP), a Creche Colomba
Cacelia Lombardi Dorileo foi criada a partir da necessidade de atender as crianças do Bairro
Jardim Imperial I, Jardim Imperial II, Jardim Universitário, Parque Universitário, Recanto dos
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Pássaros, e outros em sua imediação. Juntas essas comunidades fizeram um abaixo assinado
reinvidicando a Instituição de Educação infantil.
Após a construção das casas pela Caixa Econômica Federal, o bairro Jardim Imperial
estava com uma sobra de recursos que poderiam ser aplicados em melhorias e, após várias
reuniões entre os moradores decidiram aplicar na construção da Creche. Com a construção
pronta e a negação da Prefeitura em liberar os profissionais, as comunidades entraram na justiça
para obterem o funcionamento da Instituição. Após longa negociação obtiveram êxito e a
Prefeitura foi obrigada a colocar a creche em funcionamento. Em 03 de junho de 2003 a Creche
foi inaugurada, inicialmente com 2 salas, atendendo 70 crianças, e tendo como diretora a
Professora Creuza Moreira Pinto, que a gerenciou no período de 1 ano.
Em 2005 quando a professora Lindalva Maria dos Reis passou a gerenciar a Creche
Municipal do Jardim Imperial, apresentou um requerimento, datado em 21/07/2005,

à

Secretaria de Educação do Município, no qual solicita autorização para funcionamento da
Educação Infantil com o Maternal e o Jardim.
Mais tarde, depois de algumas reivindicações da comunidade para ampliar as vagas na
Creche, a diretora Lindalva junto com a comunidade solicitou a abertura de mais 2 (duas) salas à
Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT. As salas foram construídas em junho de 2008, sendo que a
partir desta data a Creche passou a atender 132 crianças.
Investigando o processo legal de criação da Creche constataram-se a existência da Lei Nº
5.112 de 01 de agosto de 2008, que a define nos seguintes termos:
O Prefeito Municipal de Cuiabá-MT faz saber que a Câmara
sanciona a Lei 5.112 de 01 de Julho de 2008:

Municipal aprovou e ele

Art. 1º Fica denominada Creche Municipal ―Colomba Cacélia Lombardi
Dorileo‖, a unidade de creche situada à Rua 1900, Quadra 30, s/n, Jardim
Imperial, Distrito de Coxipó da Ponte, nesta Capital.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.‖

No que se refere ao patrono, de acordo com os dados do Projeto Político Pedagógico
(PPP) da Creche sabe-se que, conforme a Ata nº. 05/2005
―os pais e professores se reuniram no dia 19 do mês de Julho de 2005 nesta
unidade de Creche a fim de definirmos conjuntamente o nome da Creche. Tendo
duas opções de nomes que são: Colomba Cacelia Lombardi Dorileo e João
Paulo II. Por unanimidade escolheram Colomba Cacelia Lombardi Dorileo.‖

Em 2007 a comunidade se reuniu e reivindicou na Câmara Municipal de Cuiabá a
aprovação do nome para esta unidade de Creche. Tendo sido sancionado pelo Prefeito
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Municipal de Cuiabá na data 01 de julho de 2008 o nome da unidade de atendimento infantil,
Creche Municipal Colomba Cacelia Lombardi Dorileo.
Constatou-se, também, que a escolha do nome da Creche foi devido à importância que
ela representa para sociedade Cuiabana. Dona Colomba Cacélia Lombardi Dorileo, era filha de
Adolfo Lombardi e Emília Lombardi e nasceu em Cuiabá-MT em 27 de agosto de 1911 e
falecida no dia 07 de dezembro de 2004. Cursou o antigo magistério, onde atuou como
professora por trinta anos desenvolvendo seus trabalhos com zelo e dedicação que lhe eram
peculiares. A escolha do nome da Creche foi pela vida digna, honrada e prestativa, associada a
toda sociedade cuiabana.

3. Levantamento e análise dos dados
Tendo como objeto a Gestão em Escola de Educação Infantil, o estudo foi desenvolvido
tendo por orientação a metodologia qualitativa exploratória através de Consulta Documental,
Memória e História da Instituição; da observação e análise da Estrutura Física; da descrição e
análise dos processos administrativos e da observação e análise dos processos pedagógicos com
foco na Rotina das Crianças e Professoras.
Realizamos a reconstrução histórica da criação da Creche, a identificação das práticas de
gestão, contextualizando a representatividade e diversidade de pedagogos e funcionários, assim
como a identificação das relações dos gestores na prática pedagógica, nas principais atividades
exercidas pelos pedagogos no desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas, emocionais
e sociais das crianças.
Primeiro dia norteou a investigação pelos princípios da técnica de memórias e histórias
dos funcionários do local e, analisamos as informações iniciais coletadas. Assim, investigamos
como se deu a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP); quais critérios e aspectos foram
utilizados na elaboração do regimento escolar; se houve reuniões para a discussão do mesmo,
quando e como foram discutidos.
Para além do contexto histórico da Instituição, já elencados, obtivemos durante a
entrevista realizada com a equipe gestora, informações de que o (PPP) foi elaborado em 2016 e
aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. Com relação ao Regimento Escolar fomos
esclarecidos que está sendo reelaborado com a participação dos gestores, professores e pais.
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Segundo dia utilizando de entrevistas, tivemos como foco o levantamento de dados junto
aos profissionais ocupantes dos cargos de Diretor (a), Coordenador (a) e Secretário (a).
Também levantamos e analisamos dados com suporte de arquivos e documentos da Instituição.
Nestes dados foi destacado pelos profissionais, que são desenvolvidas práticas de
aplicação de conhecimentos e observância da legislação educacional, bem como normas legais
que orientam os direitos e deveres de professores e demais profissionais, país e alunos. Foi
informado que existe Lei que rege o Plano de Carreira dos Trabalhadores da referida Instituição,
porém atende parcialmente as necessidades dos profissionais. A diretora expôs que, todas as
reuniões são registradas em Atas e, em uma escala de ―bom‖, ―ruim‖ e ―regular‖ é considerado
pela mesma, com a participação dos diferentes seguimentos da Instituição nas reuniões e
assembleias.
A Secretária que reside nas proximidades da Creche nos disse que, os projetos, ações e
medidas que estão sendo priorizados, estão relacionados com a melhoria da unidade escolar. O
Programa Dinheiro Direto da Escola (PDDE) e Repasse Municipal, são fontes de recursos
financeiros da Instituição. O Conselho Escolar juntamente com a diretora e a coordenadora são
responsáveis pelas tomadas de decisões acerca da distribuição das verbas repassadas, tais
recursos financeiros repassados à Creche são fiscalizados pelo Conselho Deliberativo de
Unidade Escolar (CDUE).
Terceiro dia obteve-se com a Coordenadora informações referentes a organização,
planejamento e execução de atividades pertinentes ao pedagógico, por meio de observação e
entrevista. No que se refere à Rotina, observamos como se dá a acolhida das crianças, horários
de entrada, saída e atividades recreativas, como são organizados os momentos de alimentação e
higiene.
No que se refere aos diagnósticos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, a
coordenadora nos informou que, no inicio do ano as educadoras fazem um relatório de
adaptação onde é verificado como a criança está naquele momento em que entra na Creche, há
também os relatórios semestrais. Quanto à programação existente e projetos concretos que estão
sendo priorizados, a mesma relata que a Creche trabalha com projeto de incentivo à leitura
sendo um deles Mala Viajante, onde toda sexta-feira uma criança leva para casa um livro para
que os pais possam realizar a leitura para a criança e desenhar a história junto com sua família.
Essas ações têm sido avaliadas por meio de uma ficha preenchida pelos pais e responsáveis, as
quais avaliam a realização da atividade.
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A Coordenadora nos relatou sobre o acompanhamento da criança no processo de
aprendizagem. Disse que o acompanhamento é realizado pelas educadoras ao aplicarem a
atividade no momento deleite em que todos os dias contam histórias para as crianças.
Afirmaram que as atividades de sala e extraclasse são realizadas conforme o planejamento que é
feito a cada quinze dias pelas educadoras. Não foi informado se, ás vezes são realizadas práticas
de organização dos ambientes, horários de aula e atividades recreativas, de modo a assegurar
práticas pedagógicas que aprimoram a qualidade do ensino e o atendimento às necessidades dos
alunos (organização do espaço e tempo escolares).
Quarto dia analisou-se de acordo com as entrevistas, questões relevantes sobre a
manutenção e propriedade do local. Identificamos também, por meio de arquivos e documentos,
as últimas alterações realizadas no espaço físico da Instituição.
Conforme relatado pela Diretora e documentos disponibilizados, a Instituição passou
pela última alteração, no ano de 2016 quando realizam a cobertura do parque de área. No
entanto, realizarão até o fim deste ano de 2018, manutenções gerais, desde pintura a reformas de
maiores complexidades. Estas alterações serão possíveis, pois, o local é de propriedade da
Instituição.
No período em que se realizou a pesquisa na Instituição, foi perceptível a importância
da gestão democrática que traz um equilíbrio institucional no que se refere ao bom andamento
dos trabalhos dos profissionais da educação, bem como da participação das famílias e da
comunidade. Tais características da gestão nos direcionam aos aspectos de problematização, ao
contemplar graus de relevância e responsabilidade oriundas do trabalho de gestores na Educação
Infantil.

4. Considerações finais

Consideramos que a prática dos gestores deve ser formativa na construção de uma
sociedade e uma comunidade mais participativa nas decisões que envolvam a formação,
garantindo o desenvolvimento de habilidades e competências na Infância.
Evidencia-se a relevância da Gestão por representar o pilar no direcionamento de
componentes da educação alcançando como resultado, a imersão em itens esclarecedores da
prática da Gestão Educação Infantil na Creche Municipal ― Cacelia Lombardi Dorileo‖.
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Dos instrumentos utilizados na pesquisa desde o resgate de memórias, ao acesso de
arquivos da instituição, bem como das entrevistas e observações, nos levam a considerar que o
acesso ao contexto da prática, a qual ocorre a gestão é fundamental e imprescindível para
compreendermos relevância e responsabilidade oriundas do trabalho de gestores na Educação
Infantil.
Sendo a gestão parte do estrutura que proporciona os quesitos necessários para o bom
funcionamento da instituição de ensino, bem como do cuidar e educar próprios desta etapa de
desenvolvimento humano das crianças.
No período disponibilizado para termos uma dimensão do processo de gestão, nos
deparamos com uma riqueza de experiências significativas pautada na prática gestora, capaz de
contribuir para formação na educação infantil compreendendo o contexto geral em que a
comunidade está inserida.
Contudo a gestão escolar participativa deve nortear os rumos da educação infantil, em
nível de corresponder as necessidade da criança desde os aspectos estruturais do ambiente a
ampliação de conhecimentos, através da organização com a participação ativa da comunidade.
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Fonte: as autoras

Figura 2- Parque de areia

Fonte: as autoras

Figura 3 – Área externa
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Fonte: as autoras

Figura 4-refeitório

Fonte:
as autoras
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Figura 5- Lavatório

Fonte: as autoras
Figura 6 - corredor

Fonte: as autoras

Figura 6 - corredor
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Resumo:
O presente artigo tem a finalidade de apresentar o relato de experiência da participação dos autores em um
programa de graduação-sanduíche desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) em parceria com o Grupo de Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUC) e algumas
Universidades Portuguesas, no período de 2013 a 2015. O Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI), que visa
à elevação da qualidade da graduação, teve como prioridade a melhoria do ensino dos cursos de licenciatura e a
formação de professores. A experiência possibilitou a aquisição de novos conhecimentos técnico-científicos para o
aperfeiçoamento da formação acadêmica. Contribuiu por meio de vivências de experiências significativas e
enriquecedoras nos aspectos na área cultural, pessoal e profissional.
Palavras-chave: Mobilidade Acadêmica. Formação. Experiências.

1 Introdução
A Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior - CAPES tem
financiado nos últimos anos alguns projetos de incentivo à formação inicial do professor para a
educação

básica,

tais

como:

―o

Programa

de

Consolidação

das

Licenciaturas

-

PRODOCÊNCIA, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, Programa
de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores - LIFE, Residência
Pedagógica e o Programa de Licenciaturas Internacionais – PLI‖, (SOUZA; PALAFOX, 2016,
p. 422). Ressaltamos que o foco deste artigo é o PLI.
O PLI foi desenvolvido de 2010 a 2015, por meio da parceria de algumas universidades
brasileira e portuguesa, com intuito de melhorar a formação inicial do professor (SOUZA;
PALAFOX, 2016). De acordo com Pryjama (2012), o PLI ampliou as ações voltadas para a
formação inicial do professor, visando elevar a qualidade da graduação, tendo como prioridade a
melhoria do ensino dos cursos de licenciatura e a formação de professores. Além disso, o
programa previa um duplo diploma para os acadêmicos participantes, emitidos pelas instituições
brasileira e portuguesa.
No último edital21 do PLI, lançado em 2013, o projeto submetido por um grupo de
professores do departamento de Matemática da Universidade do Estado de Mato Grosso –
UNEMAT, campus de Barra do Bugres- foi aprovado pela Capes. Após a aprovação do projeto,
foram selecionados sete22 acadêmicos ingressantes em 201223 no curso de Licenciatura em

21

O edital Programa de Licenciatura Internacional – PLI Portugal foi o de nº 017/2013.
Dos sete acadêmicos selecionados, seis eram da UNEMAT, Câmpus de Barra do Bugres e uma do Câmpus de
Sinop.
23
Exigência do edital PLI/2013.
22
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Matemática para participarem da mobilidade acadêmica na Universidade de Aveiro – UA, em
Portugal, no período de 2013 a 2015. De acordo com Kochhann e Souza (2015), o projeto da
UNEMAT previa os seguintes objetivos:
Facilitar a integração dos bolsistas à nova cultura universitária e ao país de destino;
oportunizar aos estudantes de excelente desempenho acadêmico a possibilidade de
cultivar a inovação, a descoberta, a curiosidade, o fazer ciência e um uso avançado das
tecnologias de informação e comunicação; criar espaços para a chamada geração Y,
desenvolvendo as novas competências básicas para a sua sobrevivência, pensar e
construir projetos próprios e altamente críticos em relação aos que existem na
sociedade atual; fomentar nos estudantes em mobilidade um desempenho de excelência
para que no seu retorno a UNEMAT sejam um diferencial tanto no campo acadêmico
como nas ações de formação inicial onde esses possam ser sujeitos depoentes
destacando contribuições que essa experiência lhes proporcionou; evidenciar o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para atuar na Educação
Básica. (KOCHHANN; SOUZA, 2015, p. 03 ).

Para Kochhann e Souza (2015), muitos dos objetivos propostos foram alcançados no
decorrer da mobilidade, porém alguns tiveram de ser adaptados devido às dificuldades
encontradas pelos bolsistas nas disciplinas de Matemática cursadas na Universidade de Aveiro,
o que dificultou a execução das pesquisas nessa área previsto na proposta inicial. Nesse sentido,
este artigo tem a finalidade de apresentar um relato das experiências vivenciadas pelos autores
em decorrência da participação no PLI, no período de 2013 a 2015, na Universidade de Aveiro,
em Portugal.
Nas seções seguintes deste artigo, apresentamos alguns aspectos sobre o Programa de
Licenciaturas Internacionais; a formação acadêmica na Universidade de Aveiro e a formação
Cultural: uma das dimensões da formação de professores; posteriormente, expomos os
procedimentos metodológicos; em seguida, descrevemos os resultados e as discussões e, por
fim, as considerações finais.
2 O Programa de Licenciaturas Internacionais
O Programa de Licenciaturas Internacionais - PLI foi lançado em 2010 pela
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Nível Superior - CAPES, em parceria com o
Grupo de Coimbra de Universidades Brasileiras - GCUB24 e algumas Universidades
Portuguesas, com a finalidade melhorar a qualidade da formação inicial de professores nas
áreas de Química, Física, Matemática, Biologia, Português, Artes e Educação Física, por meio
da graduação-sanduíche, com a possibilidade da dupla diplomação (PRYJAMA, 2012). Além
disso, o PLI tinha o objetivo de:

24

O Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) é uma associação civil, de direito privado, sem fins
lucrativos, de caráter acadêmico, científico e cultural, composta por 88 instituições brasileiras de Educação
Superior, fundada em 29 de outubro de 2008, em Brasília, DF, (COIMBRA, 2019, p. sn).
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Ampliar a formação de docentes para o ensino básico no contexto nacional; Ampliar e
dinamizar as ações voltadas à formação de professores, priorizando a formação inicial
desenvolvida nos cursos de licenciatura; Apoiar a formulação e implementação de
novas diretrizes curriculares para a formação de professores, com ênfase no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, (BRASIL, 2012, p.1).

A participação no PLI era condicionada aos requisitos estabelecidos no edital
disponibilizado pela CAPES, para selecionar os projetos submetidos por professores vinculados
aos cursos de licenciatura das universidades brasileiras que tinham convênio de cooperação com
uma das seguintes universidades portuguesas: Universidade Nova de Lisboa, Universidade da
Beira Interior, Universidade do Algarve, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra,
Universidade de Évora, Universidade de Lisboa, Universidade do Minho, Universidade do
Porto, Universidade Técnica de Lisboa e Universidade Trás-os-Montes, (PRYJAMA, 2012).
A seleção dos acadêmicos para participar do PLI foi de total responsabilidade das
instituições proponentes do projeto, sendo ofertado aos estudantes que cursaram os primeiros
semestres de seus respectivos cursos de licenciatura (SOUZA; PALAFOX, 2016). Além disso,
por ser de caráter social, o edital estabelecia que os estudantes aptos a participarem do programa
deveriam comprovar que eram oriundos de escolas públicas ou bolsistas integrais de baixa renda
familiar em instituições privadas (PRYJAMA, 2012). Cada projeto aprovado selecionava sete
estudantes para participar do programa, além disso, cada estudante recebia uma bolsa da CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no valor de 875 euros para
continuar seus estudos no período de dois anos em Portugal (SOUZA; PALAFOX, 2016). Após
os dois anos, os estudantes deveriam retornar ao Brasil para finalizarem os créditos ―nas
universidades de origem, depois de cumpridas todas as exigências acadêmicas, os estudantes
formados que participaram do referido programa obterão duplo diploma de graduação 25,
denominado graduação sanduíche‖, (SOUZA; PALAFOX 2016, p. 424).
3 A formação acadêmica na Universidade de Aveiro
A universidade escolhida pela UNEMAT para a mobilidade acadêmica em Portugal foi a
Universidade de Aveiro - UA. Constituída por unidades orgânicas do subsistema universitário
(16 departamentos) e do subsistema politécnico (quatro escolas) é considerada uma das
melhores universidades da Europa. Visando à obrigatoriedade das disciplinas do curso de
Licenciatura de Matemática das duas instituições, foram escolhidas conjuntamente pelas equipes
do projeto e acordadas entre as coordenações da UA e UNEMAT, 16 disciplinas que foram
distribuídas em quatro semestres, como ilustra o Quadro 1:
25

Para tal, eles devem cursar quatro semestres letivos em uma universidade portuguesa previamente definida e um
período similar em sua instituição de origem, bem como obter um número mínimo de créditos acadêmicos nas
universidades estrangeiras (mínimo 48 ECTS para o primeiro ano e 120 ECTS para a obtenção do duplo diploma),
permitindo uma dupla formação a partir da convalidação dessas disciplinas, (PRYJAMA, 2012, p. 89).
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Quadro 1: Proposição de Disciplinas

Fonte: Plano de Estudos (2014)

De acordo com a organização da formação ministrada pelos estabelecimentos de ensino
superior europeu, o trabalho do estudante nas disciplinas é medido por meio dos créditos, os
ECTS, European Credit Transfer System. A partir de 2005, a Lei de Bases do Sistema
Educativo em seu processo de reforma introduziu os ECTS nos ciclos de estudo, mecanismos de
mobilidade, suplemento ao diploma, entre outros.
De acordo com esse regime, e o que estava previsto no edital, o estudante deveria:
Obter no primeiro ano de estudos na universidade portuguesa, aprovação mínima de 48
ECTS. Caso o estudante não atinja esse índice de aprovação, a continuidade dos
estudos no segundo ano dependerá de parecer emitido pelo conselho formado por
representantes da universidade portuguesa e da CAPES, com o apoio do Grupo
Coimbra de Universidades Brasileiras - GCUB, com base no relatório de avaliação do
aluno, elaborado pelo coordenador do projeto, (BRASIL, 2012, p.5).

No entanto, essa carga horária por disciplina foi repensada, visto que a UA estabelecia
inúmeros critérios para a inscrição nas unidades curriculares. Ao que concernente a realidades
curriculares e de organização da UA, em relação à universidade de origem, a UNEMAT, por sua
vez, que possui em seus campi apenas alguns cursos, e seus estudantes, ao se depararem com as
dimensões da UA, encontraram barreiras para seguir, conforme o artigo 37.º, o Calendário
Escolar e os horários das disciplinas que iriam frequentar na universidade portuguesa
(KOCHHANN; SOUZA, 2015, p. 02). Para esses mesmos autores:
De acordo com as exigências da CAPES, os alunos devem cursar pelo menos uma
disciplina pedagógica por semestre. Essas disciplinas são ministradas nas licenciaturas
no Departamento de Educação, que oferecem duas opções (Educação Básica e
Psicologia); nos mestrados acadêmicos (dez opções); e/ou nos mestrados profissionais
(sete opções). As disciplinas, escolhidas conjuntamente pelas equipes do projeto e
acordadas entre as coordenações da UA e UNEMAT, por vezes não conseguiam ser
frequentadas pelos estudantes, devido a choques de horários. Foi preciso considerar
todo este cenário curricular da UA para adotar opções que pudessem cumprir
simultaneamente os objetivos dos estudantes, o regulamento da CAPES e os
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CRITÉRIOS DO APROVEITAMENTO
(KOCHHANN; SOUZA, 2015, p. 02).

DAS

MESMAS

PELA

UNEMAT,

O processo inicial de adaptação nesta nova realidade de ensino do país foi encarado com
grandes desafios, pois foi onde mais percebemos a defasagem do ensino básico brasileiro em
relação aos alunos portugueses que chegavam à universidade com uma melhor formação
acadêmica.
4 As contribuições profissionais, pessoais e culturais do PLI para os licenciados
A diversidade de experiências e contribuições formativas em diversas áreas foi
fundamental neste processo, nesses dois anos, pois segundo Kant (1781), todo o conhecimento
é, a priori, adquirido por meio da experiência, ativando e aguçando capacidades do ser humano a
partir dos objetos do meio que ―excitam os sentidos‖, produzindo as suas representações ou
induzindo à sua comparação, agrupamento ou isolamento.
Segundo Santos (2014), o aspecto principal do intercâmbio estudantil ocorre pelos
interesses que os alunos possuem de aprimorar seus conhecimentos e de acrescentar valores ao
seu perfil profissional. De acordo com Botelho (2001), a cultura se produz através da interação
social dos indivíduos, que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus valores,
manejam suas identidades e diferenças e estabelecem suas rotinas.
Com toda essa diversidade é possível que neste processo de adaptação ao novo
passamos, segundo Santos (2014), a vivenciar experiências diferentes do nosso cotidiano e, com
isso, incorporar culturas que não são comuns e até a acrescentá-las em nosso perfil pessoal e
profissional. No contexto da atualidade globalizada, o intercâmbio é uma atividade que
possibilita uma experiência única, em que o aprendizado adquirido é válido para o crescimento
pessoal e desenvolvimento profissional (SANTOS, 2014).
5 Metodologia
A experiência do intercâmbio acadêmico ocorreu em Portugal, na cidade de Aveiro,
situada na Região Centro, sub-região da Região de Aveiro, capital do Distrito de Aveiro, com
cerca de 55000 habitantes. A proposta desenvolvida pela professora Dra. Maria Elizabete
Rambo Kochhann, juntamente com os professores Dr. Adailton Alves da Silva e Dra. Edinéia
Galvanin, selecionou sete acadêmicos licenciandos em Matemática, da Universidade do Estado
de Mato Grosso, sendo seis do campus de Barra do Bugres e um do campus de Sinop,
ingressantes no Ensino Superior no ano de 2012. Os licenciandos foram selecionados e
aprovados seguindo as orientações do edital do PLI nº 017/2013, e as documentações exigidas
foram direcionadas ao país de destino para a permanência de 24 meses, com a finalidade de
cursar as disciplinas exigidas para a formação complementar na Universidade de Aveiro.
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6 A mobilidade acadêmica: adaptação e desafios
A proposta da seleção para a participação do intercâmbio nos fez pensar sobre essa
oportunidade ímpar para a nossa formação profissional. Nesse momento passamos por dúvidas,
questionamentos e até mesmo medos, mas aceitamos a ideia de ter um diferencial para nossos
currículos e aprofundamento dos conhecimentos, reconhecendo que seria um privilégio para
poucos. Passamos por toda a orientação de como funcionaria o programa, por meio de reuniões
com o grupo de alunos e professores envolvidos. Todo o processo de organização da
documentação necessária para a ida, e os trâmites de bolsa e auxílio que recebemos para nos
mantermos, seguindo o que foi exposto pelo edital, foi tudo acompanhado e auxiliado pelos
nossos orientadores, professores doutores da UNEMAT.
A chegada em Portugal e a organização do grupo em suas acomodações também contou
com o auxílio da nossa orientadora. No grupo, formado inicialmente por quatro meninas e três
meninos, todos já se conheciam, mas não tínhamos uma amizade e um convívio coletivo. Além
dos desafios de morar em outro país, as exigências acadêmicas, também tínhamos de valorizar o
aspecto relacional, que também contribuiu para que em alguns momentos nos mantivéssemos
mais confiantes e amparadores nas situações controversas e de dificuldades.
A adaptação ao novo ambiente de estudo foi inicialmente um obstáculo no ritmo da
aprendizagem. Nas aulas iniciais tivemos dificuldades para compreender a fala dos professores,
mesmo as aulas sendo ministradas em português. Os conteúdos eram explicados de forma
algébrica por meio de demonstrações matemáticas, procedimentos que não estávamos
acostumados a fazer, mesmo tendo cursado dois semestres na UNEMAT.
Uma das estratégias que adotamos para superarmos as dificuldades nas disciplinas foi
promover grupos de estudos na biblioteca da universidade, dessa forma conseguimos minimizar
a defasagem dos conceitos básicos da Matemática que, até então, nos colocava em desvantagem
em relação aos alunos portugueses. Outro mecanismo utilizado foi a participação ativa nas
Orientações Tutorial (OT), disponibilizados semanalmente pelos professores das disciplinas.
Eram quatro horas de atendimento voltado para sanar as possíveis dúvidas do conteúdo
ministrado e das listas de exercícios. Ressaltamos que a paciência e o incentivo dos professores
nas OTs foram cruciais para superarmos as nossas limitações.
7 Considerações finais
A participação no PLI nos proporcionou experiências fundamentais para a nossa
formação profissional e pessoal, além do aprendizado com diferentes hábitos de vida, costumes,
moeda, idioma, adaptação e principalmente a superação. Diante do que já foi exposto, é possível
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inferir que a mobilidade acadêmica internacional pode representar um importante instrumento
na formação do futuro docente, estimulando o amadurecimento profissional, pessoal e cultural, a
partir da exposição ao cenário distinto e desconhecido, no qual fomos incitados a descobrir,
refletir sobre nossas práticas e conhecimentos de área.
A respeito do PLI é pertinente destacar o compromisso de todos os órgãos envolvidos,
tanto do Brasil quanto de Portugal, a atenção que nos deu e o comprometimento com todos os
auxílios ofertados para nossa manutenção, conforme previsto no edital e manual do programa.
Vale ressaltar o maior interesse e dedicação em explorar cada vez mais a vertente da
aprendizagem, buscando vivenciar essa oportunidade de forma a tirar o máximo de proveito
possível, tornando-a uma experiência diferenciada para cada um de nós.
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Resumo:
Dentre as modalidades de eleição adotadas para a escolha de Gestores escolares no Brasil, o destaque neste trabalho
é para Indicação, Concurso público, Esquema misto e Eleição direta. Partindo de uma visão macro a qual tais
modalidades pertencem buscou-se posteriormente, obter uma visão micro, referindo-se essa a realidade do
Município de Lucas do Rio Verde/MT configurando-se este por meio do setor da educação como o objeto de estudo
da pesquisa realizada. Assim, ao longo deste trabalho buscou-se alcançar o Objetivo geral de Identificar a/as
Modalidades de Eleição que se encontram vigentes para os Gestores Escolares no Município de Lucas do Rio
Verde//MT. Para tanto, de forma especifica, objetivou-se Conhecer as principais Modalidades de Eleição para
Gestores Escolares em nível nacional; Compreender a relação entre as principais Modalidades de Eleição e a
Gestão Democrática; e por último, Discorrer a respeito da relevância da Gestão Democrática no âmbito escolar. A
pesquisa realizada é de abordagem qualitativa, utilizando-se como procedimento o estudo de caso, o qual efetivouse por meio da aplicação de um questionário aqui empregado como instrumento. Os sujeitos participantes da
pesquisa foram três profissionais que ocupam diferentes cargos em ordem hierárquica na educação do município,
cujas funções estão diretamente atreladas à temática deste trabalho. Como resultado, a análise das respostas obtidas
e o aprofundamento na lei municipal nº 1.972/11 permitiram alcançar o objetivo geral deste trabalho, identificandose a Eleição direta como a modalidade de eleição vigente para os Gestores Escolares do Município de Lucas do Rio
Verde/MT.
Palavras-chave: Formas de provimento do Gestor. Gestão Democrática. Gestor Escolar.

1 Introdução

As discussões e críticas a respeito do papel do Gestor Escolar ganhou maior atenção a
partir da Constituição Federal de 1988, que no artigo 206º, inciso VI, determina a Gestão
Democrática como fator primordial para a educação. Posteriormente, objetivando fomentar a
prática da Gestão Democrática, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de
1996 dedicou os artigos 3º, 14º e 15º para abordar e orientar a respeito do assunto.
Considerando a relevância e abrangência do papel a ser desempenhado pelo Gestor
Escolar, e ainda o amparo legal existente sobre a temática, objetiva-se delinear no decorrer deste
trabalho a respeito das Modalidades de Eleição para Gestores Escolares, assunto esse intrínseco
à Gestão Democrática; trazendo para o leitor uma visão macro correspondendo às modalidades
de eleição no âmbito nacional, e micro referente à ou as modalidades de eleição que
correspondem à realidade local.
O problema a nortear este trabalho originou-se do deleite em obras de Importantes
estudiosos da Gestão Educacional, tais como Lück (2012), Ferreira (2013) e outros. No decorrer
deste trabalho buscar-se-á responder a seguinte problemática: Qual ou quais as Modalidades de
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Eleição encontram-se vigentes para os Gestores Escolares no Município de Lucas do Rio
Verde?
Para responder a questão acima exposta, o estudo de caso foi o instrumento de pesquisa
escolhido, objetivando-se por meio do mesmo também atender ao objetivo geral deste trabalho,
que é Identificar a/as Modalidades de Eleição que se encontram vigentes para os Gestores
Escolares no Município de Lucas do Rio Verde//MT. Objetiva-se de forma especifica: Conhecer
as principais Modalidades de Eleição para Gestores Escolares em nível nacional; Compreender a
relação entre as principais Modalidades de Eleição e a Gestão Democrática; e por último,
Discorrer a respeito da relevância da Gestão Democrática no âmbito escolar.
A escolha dessa temática justifica-se pela necessidade de conhecer, debater e refletir
sobre as principais Modalidades de Eleição para Gestores escolares, levando em consideração as
leis vigentes sobre o tema, opiniões de estudiosos da área e a possível adesão ou não a tais
orientações por parte do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

2 Revisão bibliográfica
2.1 Gestão Democrática

A década de 80 no Brasil foi um marco para a História atual do País, pois naquele
momento diversos movimentos sociais se engajaram em prol da luta por direitos considerados
básicos para o bem-estar da sociedade, dentre os quais aqueles voltados para os trabalhadores, à
saúde e a educação; tamanha luta culminou na atual Constituição Federal validando os direitos e
deveres nela expressa a partir de 1988.
Dentre os direitos reivindicados na década de 80, o de eleição direta ganha grande
destaque especialmente por meio do movimento que na época ficou conhecido como Diretas Já,
que lutava em prol de que os cidadãos obtivessem a possibilidade de participação nas decisões
do país por meio dos representantes políticos, consolidando-se tal participação por meio do
voto.
Nesse mesmo momento Histórico considerando a relevância do voto direto, verificou-se
a necessidade de fazer esse um ato presente não só na escolha dos governantes do país, mas
também nas decisões referentes ao ambiente escolar, prática essa que foi denominada de Gestão
Democrática. Essa por sua vez, é citada pela primeira vez na Constituição Federal de 1988, no
art. 206º, inciso VI, como sendo um dos princípios básicos do ensino. Ferreira (2013, p. 97)
Refere-se a Gestão Democrática como sendo um:
Processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos limites da
prática educativa, mas vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de sua
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relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de
aprendizado do ‗‘jogo‘‘ democrático e, consequentemente, do repensar das estruturas
de poder autoritário que permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas
educativas.

É possível pressupor a partir da fala da autora que a efetiva participação da comunidade
no processo de escolha do gestor escolar, configura-se como um exercício democrático,
especialmente para os alunos.
No sentido de oferecer maiores subsídios para a prática da Gestão Democrática no
âmbito escolar, na década de 90 foi sancionada a Lei nº 9.394/96, também conhecida como a
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que dedicou os art. 3º, 14º e
15º à temática aqui abordada.
O art. 3º no inciso VIII reafirma a Gestão Democrática no ensino público como um
princípio básico inerente a educação do país. O art. 14º por sua vez dedica dois incisos que
focalizam a participação; o primeiro predispõe sobre a ―participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola‖ (CARNEIRO, 2014, p.171); esses
profissionais são todos os docentes, os coordenadores e gestores da escola, que devem em
conjunto organizar e discutir o Projeto Político Pedagógico (PPP), documento esse que de
acordo com Libâneo (2003):
Tem como objetivo descentralizar a tomada de decisões pedagógicas, jurídicas e
organizacionais na escola, buscando maior participação dos agentes escolares
significando uma forma de toda a equipe escolar tornar-se responsável pelo sucesso do
aluno e, consequentemente do funcionamento da unidade escolar
(apud
SILVA, 2006, p. 290).

No caso de formulação ou reformulação do PPP, todos os envolvidos devem ter em
mente as subjetividades presentes na comunidade na qual a escola se faz presente, pois ―[...]
quaisquer políticas que se voltem para a democratização das relações escolares devem
considerar o contexto em que elas se inserem, as necessidades daí decorrentes e as condições
objetivas em que elas se efetivam‖ (FERREIRA, 2013, p.98), sendo assim prioridade atender as
necessidades do público local.
O segundo inciso da lei supracitada aborda sobre a relevância da ―participação das
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes‖ (CARNEIRO, 2014,
p.171) para a prática da Gestão Democrática. Nesse caso, a lei trata especificamente da
participação da comunidade escolar, que se concretiza por meio do Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar (CDCE) que é um ―[...] é um órgão de representação da comunidade
escolar‖ (O CONSELHO, 2017), composto por representantes dos pais, alunos, professores,
funcionários e gestor da escola (cuja participação é obrigatoriamente).
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Este conselho ―[...] deve ser o espaço onde se discute as questões educativas e seus
desdobramentos na prática político-pedagógica da escola‖ (O CONSELHO, 2017), e como tal
tem poder deliberativo sobre a organização do PPP e do Regimento Interno escolar; é
consultivo, por ter o caráter de assessoramento a questões que podem surgir dos diversos
seguimentos da escola, sendo esse conselho capaz de propor soluções e dar respostas a toda à
comunidade por ele representada; e por último, também é mobilizador, tendo a importante
função de promover a participação de todos os representantes.
No art. 15º a LDBEN (BRASIL, 1996) predispõe que ―os sistemas de ensino assegurarão
ás unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira‖. Autonomia pedagógica diz
respeito aos procedimentos metodológicos a serem adotados pelos docentes da instituição;
autonomia administrativa refere-se à possibilidade da escola tomar decisões através da
elaboração de planos, programas e projetos pelo CDCE; por último, autonomia financeira,
refere-se ao poder de decisão sobre a aplicabilidade dos recursos financeiros recebidos do poder
público, podendo ser total, quando a escola assume a responsabilidade de administrar todos os
recursos recebidos, e parcial, quando ela só pode administrar parte dos recursos recebidos.

2.2 De Diretor para Gestor: Nova nomenclatura, novas perspectivas.
Objetivando compreender em que difere o perfil do Diretor e do Gestor, torna-se
relevante uma reflexão sobre a exposição que Lück (2012, p. 90) faz sobre o tema:
O perfil do ‗administrador é caracterizado por formas autocráticas de tomar decisões. O
gestor, no entanto, pode crescer e aprender a ser um ‗solucionador sistemático de
problemas‘, capaz de identificar problemas como desafios e tomar decisões de formas
múltiplas e agir rapidamente para implementá-las.

Salienta-se a priori que o termo ‗Administrador‘ usado pela autora é o mesmo que
diretor, já que diretor é sinônimo de administrador. Lück apresenta o diretor como aquele que
tem como característica principal a autocracia, ou seja, todas as decisões cabíveis sobre aquilo
que estar sobre sua responsabilidade cabem somente a ele. Sendo essa característica a mesma
encontrada naqueles sujeitos que dirigem grandes empresas.
A nomenclatura Gestor surge a partir da emergência da Gestão Democrática na
Constituição Federal de 1988 e da aprovação da LDBEN de 1996, havendo a partir de então a
necessidade de um profissional cujas ações fossem regidas pelo princípio da participação.
Assim, enquanto o diretor dar ordens, impõe procedimentos e ações, o Gestor leva uma proposta
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ou situação para sua equipe (professores e coordenadores) ou ainda para o CDCE, ouve
opiniões, e juntos tomam decisões.
Referindo-se ao gestor escolar na configuração atual Teixeira (1968, p. 17) acrescenta
que este:
Não é um capitão, mas um mediador-inovador a tentar coordenar e melhorar um
trabalho de equipe de peritos de certo modo mais responsáveis do que ele próprio pelo
produto final da escola ou do ensino (apud ABDIAN; HOJAS; OLIVEIRA, 2012, p.
403).

Essa ação unificada tão necessária na busca por melhores resultados no processo de
ensino e aprendizagem concretiza-se por meio de profissionais abertos ao diálogo,
comprometidos com suas práticas, e que mostrem disposição para ensinar alguns e aprender
com outros constantemente, afinal, ―cada ação somente faz sentido em articulação com as
demais‖ (LÜCK, 2012, p. 82).

2.3 Provimento do Gestor
As modalidades de provimento de gestor escolar sobre as quais se discorrerá a seguir são
quatro: Indicação, Concurso público, Esquema misto e Eleição Direta. A escolha de tais
modalidades deve-se ao fato das mesmas serem referidas com maior freqüência pelos autores no
qual se fundamenta este trabalho.
A Indicação quando ocorre, emerge de indivíduos que ocupam cargos no poder público,
e esses se aproveitam da posição que ocupam para dar poder a outros, o que acaba por ser dentre
as modalidades de eleição a menos recomendada, no sentido de que, o sujeito indicado para
ocupar o posto de Gestor Escolar tende a ter um comprometimento maior com aqueles que o
indicaram, em detrimento das reais necessidades do grupo escolar. Esta modalidade possibilita o
descumprimento de orientações vigentes tanto na Constituição Federal (art. 206º, inc. VI)
quanto na LDB (art. 3º, inc. VIII), sobre o devido modo de se escolher o Gestor Escolar.
Sobre a Modalidade do Concurso Público, há grande significado na seguinte opinião
expressa por Ferreira (2013, p. 103):

Entendemos que a administração escolar, por não se resumir a dimensão técnica, mas
por configurar-se como ato político, tem a sua trajetória reduzida, no bojo desta
modalidade, à rotinização das atividades administrativa e burocráticas, secundarizando,
desse modo, a compreensão mais abrangente do processo político- pedagógico.
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A crítica da autora a essa modalidade é que esta leva em consideração somente a
formação técnica do candidato, ou seja, os conhecimentos referentes às práticas burocráticas da
função de gestor.
Gadotti e Romão (2004, p. 94) por sua vez, caracterizam tal modalidade como
antidemocrática, por considerarem que a mesma ―acaba sendo democrático para o candidato,
que, se aprovado, pode escolher a escola onde irá atuar, mas é antidemocrático em relação à
vontade da comunidade escolar, que é obrigada a aceitar a escolha do primeiro (apud Silva,
2006, p. 294). Além de conhecimentos técnicos, é significativo também considerar o que na
prática configura-se como um dos maiores desafios imposto a função de gestor: as relações
interpessoais com funcionários, alunos e comunidade.
Portanto, partindo do pressuposto de que o provimento do cargo de gestor nesta
modalidade dependerá unicamente dos conhecimentos dos candidatos, isentando a participação
da comunidade escolar neste processo, é possível inferir que tal modalidade muito se distancia
da proposta de Gestão Democrática anteriormente explicitada.
A modalidade chamada de Esquema misto, como diz a palavra, é uma mistura, ou seja, o
candidato a Gestor escola submete-se a mais de uma etapa no processo de escolha. O diferencial
dessa modalidade, é que haverá uma combinação de uma avaliação de conhecimentos técnicos
com a eleição pela comunidade.
Porém, essa modalidade mostra-se incongruente com o que se espera de um processo
democrático, ou seja, a participação da comunidade em todo o processo de escolha do Gestor e
não somente em parte, o que culmina em dizer que essa modalidade limita o poder deliberativo
da comunidade escolar.
Por fim, a modalidade da Eleição Direta faz jus ao que se espera de um processo
democrático. Segundo Ferreira (2013, p. 104) ―A defesa dessa modalidade vincula-se à crença
de que o processo implica uma retomada ou conquista da decisão sobre os destinos da gestão‖.
Os destinos da Gestão dizem respeito a todos os interessados e pertencentes à escola, direta ou
indiretamente, por isso, a importância da participação da comunidade na escolha do Gestor
escolar.
Nessa modalidade promovem-se encontros em que os candidatos ao cargo de gestor
expõem suas propostas e ouvem a comunidade, objetivando-se assim promover a
conscientização do ato da eleição; essa conscientização engloba segundo Ferreira (2013, p. 103)
―[...] uma parcela da comunidade escolar, ou à sua totalidade, compreendida como o universo de
pais, alunos, professores, técnicos e funcionários‖.
Apesar da relevância dada à eleição direta, Paro (1996, p. 28-29) chama a atenção para o
equívoco de pensar que a democratização da Gestão é efetivada em sua totalidade nessa
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modalidade, não podendo essa, segundo o autor, ―ser tomada como uma panaceia que resolverá
todos os problemas da escola e muito menos, em particular, os de natureza política‖ (apud
SILVA, 2006, p. 296).
A partir de tais falas referidas pelos autores supracitados, configura-se tal modalidade
como um importante exercício de democracia, um ato não apenas simbólico, mas político, o
qual ao ser efetivado denota considerar maior comprometimento do Gestor com as necessidades
daqueles que o elegeram. Os que exerceram o poder de voto, por sua vez, ganham com isso
poder para intervir em decisões referentes ao bem estar dos pertencentes à instituição.

3 Metodologia

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa, considerando que ―o objetivo da amostra
é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que
importa é que ela seja capaz de produzir novas informações‖ (DESLAURIERS, 1991, p. 58
apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). Por se tratar de um trabalho que objetiva gerar
conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo
verdades e interesses locais, tem uma Natureza Aplicada.
Tem-se como finalidade que este trabalho seja explicativo, afinal, ―este tipo de pesquisa
preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos
fenômenos‖ (GIL, 2007, p. 42 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35).
O estudo de caso foi o procedimento aqui adotado, por esse método ser ―encarado como
delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos‖
(YIN, 2001 apud GIL, 2002, 54).
O objeto deste estudo foi o Município de Lucas do Rio Verde, especificamente a área da
educação, que por sua vez aqui representada por três sujeitos da Educação do Município. A
escolha dos sujeitos participantes deu-se pelo fato deles ocuparem diferentes cargos na área da
educação, objetivando-se assim, confrontar as respostas obtidas para verificar a coerência ou
não entre elas.
Os sujeitos participantes responderam um questionário via e-mail contendo um total de
seis perguntas abertas.
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4 Apresentação e análise dos resultados

Em respeito à privacidade dos sujeitos participantes do estudo de caso, referir-se-á aqui a
eles como sujeito A, B e C. Considerando que os respondentes ocupam cargos diferentes na
educação do Município de Lucas do Rio Verde, a ordem em letras pela quais foram
denominados neste estudo representam a posição que esses ocupam de forma hierárquica, sendo
o Sujeito A ocupante de um cargo superior ao cargo do Sujeito B, e este ocupante de um cargo
superior ao ocupado pelo Sujeito C.
Por meio da primeira pergunta, buscou-se saber a legalidade existente ou não por trás
da/das modalidades de eleição adotadas no município; o sujeito A afirmou haver um amparo
legal, já os sujeitos B e C, fizeram questão de citar a lei nº 1.972 de 22 de setembro de 2011,
denominada de Lei de Gestão Democrática, que reestrutura a gestão democrática do ensino
público municipal.
Posteriormente questionou-se: Qual ou quais as modalidades adotadas para a eleição de
Gestores Escolares? Acredita-se que houve certa desatenção a essa questão por parte dos
Sujeitos A e C, pois o Sujeito A apenas citou o nome da lei que rege a escolha dos Gestores,
enquanto o Sujeito C citou pré-requisitos necessários para concorrer ao cargo de Gestor; por
fim, o Sujeito B afirmou que ―a modalidade adotada parte do princípio da democracia‖.
Tal afirmativa encontra-se em total harmonia com a lei nº 1.972/11 que em seu art. 22º
determina o processo de escolha do gestor escolar, explicitando em seu inciso I que ―O
candidato deverá apresentar, em assembleia à comunidade escolar, que posteriormente o fixará
no mural da escola, o plano de trabalho [...]‖ e no inciso II que ocorrerá a ―aprovação pela
comunidade escolar através do voto secreto‖. Tais procedimentos permitem inferir que a
modalidade adotada pelo Município de Lucas do Rio Verde para a eleição de Gestores escolares
é a Eleição direta, pois a comunidade escolar conhece as propostas dos candidatos e
posteriormente podem escolher qual eleger por meio do voto.
A terceira pergunta referiu-se à participação da comunidade na formulação do Projeto
Político Pedagógico (PPP). Os três respondentes afirmaram haver a participação da comunidade,
porém, o Sujeito B foi mais detalhado em sua explicação quanto ao processo de participação,
segundo o mesmo: ―a comunidade escolar normalmente está representada na construção do PPP
através do Conselho Deliberativo. No entanto, após a construção do PPP pelo corpo docente, a
instituição deve apresentar o referido documento para aprovação da comunidade escolar‖.
Como antes explicitado, o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) é
composto por representantes dos professores, funcionários, pais e alunos, sendo, portanto esses,
porta vozes dentro do conselho daqueles dos quais são representantes. Deste modo, os
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componentes do CDCE participam de forma democrática da formulação do PPP, e
posteriormente, esse documento é apresentado para toda a comunidade escolar, que com o voto
tem o poder de aprovar ou não as decisões explicitadas neste documento.
É ainda relevante considerar a necessidade de controle e avaliação sobre as decisões
tomadas no âmbito escolar, assunto esse abordado na quarta pergunta aos respondentes.
O Sujeito A atribuiu ao CDCE a responsabilidade por tal controle e avaliação, o que se
mostra coerente, já que ―O Conselho Deliberativo Escolar é um órgão consultivo, deliberativo e
fiscalizador‖ (Lei nº 1.972/11, art. 7º), cabendo assim a tal órgão o papel de fiscalizar se as
decisões tomadas no âmbito escolar estão em acordo com o PPP, regimento interno da escola, e
outras leis maiores. O Sujeito B por sua vez disse que ―normalmente, sim‖ o que demonstra
certa insegurança por parte do sujeito quanto a tal prática; já segundo o Sujeito C ―as avaliações
podem ser feitas a qualquer momento de forma individual ou coletiva‖, demonstrando a
necessidade não só das decisões serem avaliadas pelo CDCE, mas também pelos próprios
indivíduos envolvidos direta ou indiretamente em tais decisões tomadas.
Como quinta pergunta, buscou-se saber a opinião dos respondentes sobre a relevância da
Gestão Democrática para a educação. Segundo o Sujeito A ―somos um país democrático e a
participação de todos é fundamental para que se construa uma sociedade onde todos sejam
respeitados em seus direitos, e isso não deve ser diferente nas escolas, onde todos os sujeitos
devem ter direito a vez e a voz‖.
O sujeito B por sua vez, afirma que: ―É fundamental, pois através da Gestão
Democrática temos condição de lutarmos por uma estrutura de qualidade na educação. Isso
acontece quando a escola cria vínculos com a comunidade dando sentido a proposta pedagógica
envolvendo os diferentes indivíduos em uma só força no processo educacional. O princípio da
Gestão Democrática é algo essencial dentro da comunidade escolar para que todos tenham
sucesso em suas ações‖. A grande ênfase aqui é dada para a participação da comunidade, prática
essa considerada indispensável para a efetivação da gestão democrática.
O sujeito C por sua vez, resumiu seu pensamento em uma curta fala: ―Construir juntos e
não centralizado‖. Esta fala exprime o pensamento que possibilitou a emergência da Gestão
Democrática na educação, que foi a descentralização de poder e consequentemente de tomadas
de decisões.
No decorrer das respostas dos respondentes observou-se que em algumas questões os
mesmos diferiram, ou mostraram insegurança; assim, como houve acertos muito significativos,
como quanto à relevância da Gestão Democrática para a Educação.
A luta por uma causa só é possível quando se tem conhecimento da mesma. Dito isto,
sugere-se aos participantes e educadores em formação, maior dedicação a temática Gestão
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Democrática, apropriando-se de fontes diversas que exprimam como ocorre esse processo no
âmbito escolar, e que relevância a modalidade de eleição escolhida por um governo ou
instituição tem nesse processo.

5 Considerações finais

Como proposto no início deste trabalho, o estudo de caso deu conta de responder a
pergunta: Qual ou quais as Modalidades de Eleição encontram-se vigentes para os Gestores
Escolares no Município de Lucas do Rio Verde? Assim como o objetivo geral: Identificar a/as
Modalidades de Eleição que se encontram vigentes para os Gestores Escolares no Município de
Lucas do Rio Verde//MT. Podendo-se afirmar que a Modalidade de Eleição adotada para
Gestores Educacionais no Município de Lucas do Rio Verde é a Eleição Direta, que se encontra
regida pela Lei Municipal nº 1.972/11 denominada Lei de Gestão Democrática.
No que diz respeito aos objetivos específicos, os mesmos foram alcançados por meio da
contribuição dos autores e legislações que servirão como base para a revisão da literatura.
Entendendo que a Modalidade de Eleição Direta é inerente a Gestão Democrática,
salienta-se o pensamento de que essa modalidade é parte integrante de tal prática, e que essa por
sua vez é um processo continuo, visível nas práticas de todos os pertencentes à comunidade
escolar.
O exercício da Gestão Democrática faz-se ainda mais necessária nesses novos tempos,
por ser o âmbito escolar um espaço de múltiplos desafios, que não permite um roteiro
preestabelecido, sendo parte deste espaço sujeitos que diferem em suas necessidades.
A inexistência de um roteiro, não significa desordem ou falta de regra, há um diretor que
estar à frente dessa trama, porém, se tratando a escola de um ―teatro‖ onde os atuantes são os
discentes, esse diretor é aqui chamado de Gestor; profissional esse que se destaca não por suas
próprias atuações, mas por saber trazer a prática da Gestão participativa para junto de seu
trabalho, fazendo de outros, coparticipantes das decisões e dos frutos consequentes das mesmas.
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Anexo I
QUESTIONÁRIO
1º Existe algum amparo legal em nível de município que constitua a ou as formas de eleições para
Gestores Escolares?
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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2º Qual ou quais as modalidades adotadas para a eleição de gestores escolares?
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3º Considerando a Gestão Democrática, na prática, ocorre a participação da comunidade na formulação
do PPP? Justifique.
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4º Há um ordenamento de acompanhamento, controle e avaliação das decisões tomadas?
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5º Qual a relevância da Gestão Democrática para a Educação?
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

O PROJETO AJA-MS: DO PONTO DE VISTA DOS PROFESSORES
Aline Cristine Androlage Mercado (CPAN/UFMS) – aline-androlage@hotmail.com
Edelir Salomão Garcia (CPAN/UFMS) – edelir.salomao@gmail.com
Resumo:
Este estudo tem por objetivo conhecer e analisar o ponto de vista dos professores sobre o Projeto de Avanço do
Jovem na Aprendizagem (AJA-MS). Para a efetivação dessa pesquisa foi feito inicialmente uma revisão
bibliográfica sobre propostas de classe de aceleração. Foi efetuada, ainda, a análise documental referente aos
Projetos Pedagógicos dos Cursos AJA-MS - Ensino Fundamental e Ensino Médio. Por fim, foi efetuada uma
pesquisa de campo com os professores das escolas estaduais do município de Corumbá-MS. Para tanto, o
questionário foi adotado como instrumento de coleta de dados. Este por sua vez, contou com questões fechadas
para mapeamento do perfil e com questões abertas para que os mesmos pudessem refletir sobre a temática. Antes
da aplicação dos questionários foi entregue o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, após a assinatura do
termo, todos receberam o questionário que foi respondido imediatamente. Participaram desse estudo vinte e seis
professores. Os dados demostram que os professores entendem que o Projeto AJA-MS é uma nova oportunidade de
estudo e um mecanismo para superar a distorção idade/ano dos alunos que vivenciaram situações de fracasso
escolar. Segundo eles o projeto apresenta metodologia diferenciada que pode contribuir, em partes, com o
desenvolvimento do aluno. Os professores esperam, ainda, que os alunos consigam se inserir novamente no âmbito
escolar e concluir os estudos, bem como se integrar ao mercado do trabalho.
Palavras-chave: Classe de aceleração. Educação de Jovens. Distorção idade/ano.

1 Introdução
Esta pesquisa tem por objetivo conhecer e analisar o ponto de vista dos professores sobre
o Projeto de Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA) que ocorre na rede estadual de ensino
de Mato Grosso do Sul (MS).
O interesse por essa temática surgiu ao perceber nos estágios obrigatórios do curso de
Pedagogia do Campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que alguns
alunos apresentavam muita dificuldade em relação à aprendizagem, tal situação muitas vezes faz
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com que os alunos vivenciem processos de repetência e/ou desistam de estudar em um ano
letivo ou evadem definitivamente deixando de fazer suas matrículas nos anos subsequentes.
Sendo assim, passei a refletir quais seriam os fatores que levam o aluno vivenciar as
situações de fracasso escolar e qual é a visão do professor diante desse processo? Nesse mesmo
período fiquei sabendo do Projeto AJA-MS que tem por objetivo para o ensino fundamental:
―Oportunizar aos (às) jovens estudantes, de 15 a 17 anos, com distorção de idade/ano,
possibilidade de acesso ao sistema educacional e a complementação dos seus estudos de forma
integrada, qualificada e participativa‖. (MS, 2016, p.8).
Para cumprir com o objetivo proposto o documento enfatiza que o ensino seja ―[...]
diversificado que ofereça o crescimento intelectual e científico atendendo as perspectivas
iniciais no mundo do trabalho e maiores oportunidades para constituir-se socialmente.‖ (MS,
2016, p.8).
Enquanto que para o aluno do ensino médio, de acordo com o Projeto Pedagógico do
Ensino Médio – Trajetórias (AJA-MS-EMT), o aluno precisa estar com idade entre 17 a 21 anos
e o projeto visa: ―Oportunizar aos jovens estudantes em distorção idade/ano, de forma integrada,
acesso, permanência e continuidade de sua escolarização, proporcionando a conclusão da etapa
final da educação básica com a possibilidade da qualificação profissional‖. (MS, 2017 p.12)
Durante esse período de conhecimento sobre a temática estive matriculada na disciplina
obrigatória de Educação de Jovens e Adultos, onde pude analisar e conhecer as especificidades e
trajetórias históricas da modalidade, projetos e cursos destinados aos adolescentes, jovens e
adultos.
Dessa forma, tive a oportunidade de vivenciar questões sobre Educação de Jovens e
Adultos, me deparando com situações como: fracasso escolar, seja por repetência, seja por
abandono, a impossibilidade de estudar; o sentimento de não pertencimento ao ensino comum; a
distorção idade/ano; entre outros.
Durante os estudos efetuados ao longo da disciplina a questão sobre a expectativa do
jovem sobre a escolaridade que se diferencia da expectativa do adulto que me chamou atenção.
De acordo com Oliveira, (1999 apud FRIEDRICH et al, 2010, p.402),
O jovem retorna a EJA em uma busca de certificação o que teoricamente o colocaria no
mercado de trabalho e teria o seu lugar na sociedade garantido, tendo com isso o
resgate da auto-estima e passando a ser visto como um cidadão comum. Para tanto,
confia que sua entrada no mundo do trabalho lhe proporcione condições melhores de
vida, e pensa até na possibilidade de formação de sua própria família (PALÁCIOS,
1995 apud OLIVEIRA, 1999). O adulto já inserido no mundo do trabalho traz consigo
uma história mais longa e acumula reflexões sobre o mundo externo.
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Assim, em alguns momentos o Projeto AJA-MS foi pauta de diálogo e debates na sala de
aula, tendo em vista a compreensão de quem são os sujeitos, professores e espaços que
compõem essa aprendizagem.
Essas reflexões acerca de jovens alunos que se encontram em distorção idade/série
chamou minha atenção para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), buscando
compreender como o professor avalia o Projeto AJA-MS?; e quais são as expectativas do
professor em relação à formação do aluno do AJA? A partir dessas questões, o presente estudo
tem como objetivo conhecer e analisar o ponto de vista dos professores sobre o projeto AJAMS, bem como captar as perspectivas sobre os alunos que frequentam o referido projeto.
Para o desenvolvimento da presente pesquisa foi feita, inicialmente uma revisão
bibliográfica em relação a proposta de classes de aceleração em busca da minimização da
distorção idade/ano; análise documental referente ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) AJAMS; e pesquisa de campo com os professores das escolas estaduais da cidade de Corumbá-MS
onde funcionam o Projeto AJA-MS. Para tanto, o questionário foi utilizado como instrumento
de coleta de dados. Este, por sua vez, contou com questões fechadas para levantamento do perfil
dos docentes e com questões abertas para que os mesmos pudessem refletir sobre a problemática
em estudo.
Os questionários foram entregues diretamente aos docentes e contou com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme determina o Comitê de Ética. Todos os
professores abordados aceitaram a participação e responderam instantaneamente as questões,
assim que receberam o questionário. Para compreender melhor a visão dos professores foi
elaborado um quadro onde foram colocadas as respostas por participante e por questão para que
as mesmas fossem analisadas individualmente e coletivamente, com a finalidade de verificar em
que elas convergiam e divergiam. Após a organização as respostas foram analisadas à luz do
referencial bibliográfico.

2 Classe de aceleração como mecanismo de superação da distorção idade/ano: um estudo
introdutório
Ao longo da história o fracasso escolar (repetência e evasão) foi explicado por diversos
fatores, ora era identificado por fatores extraescolares, sendo o aluno e a família o centro da
questão, seja por condições socioeconômicas, seja por questões culturais; entre outros aspectos
(COLLARES; MOYSES, 2013; BAETA; ROCHA; BRANDÃO, 1982; BAHIA, 2004). Ora por
problemas intraescolares, assim, a culpa passou a ser do professor e da escola, pois a
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responsabilidade de ensinar é função do professor e a escola é quem deve viabilizar estruturas
que proporciona um bom ensino (BAHIA, 2004).
Segundo Bahia (2004), o enfrentamento ao fracasso escolar se deu, na década de 1990,
quando debates, programas, ações passaram a ter como objetivo minimizar as evasões escolares,
a multirrepetência e a defasagem entre idade-série, hoje, defasagem idade/ano.
Pezzi e Marin (2016) destacam que por muito tempo os alunos em situação de fracasso
acabavam por não permanecer na escola e vivenciavam um processo de exclusão escolar. No
entanto, a decorrência das situações numéricas sobre evasão e repetência (fracasso escolar) e
com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, é que os
programas de correção de fluxo passam a ser implementados como mecanismo de minimização
do fracasso escolar e da distorção idade/ano, e fortalecidos, principalmente, com a alteração
feita em 2013 pela Lei nº 12.796, tendo em vista a obrigatoriedade da educação básica para
crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos de idade (PREZZI; MARIN, 2016).
De acordo com Mainardes (2007, p 55 apud SILVA; ZAGO, 2019, p. 221), a correção da
distorção de idade e série iniciou com os ciclos no enfrentamento da reprovação escolar, seguido
de programas de ―Aceleração da Aprendizagem, cujas justificativas foram: reduzir as taxas de
reprovação e evasão; regularizar o fluxo escolar (racionalização); eliminar a ―cultura da
repetência‖; melhorar a ―eficácia‖ do sistema educacional‖
No entanto, Souza (2004), a partir dos estudos de diferentes autores, revela que as
políticas de correção de fluxo são incentivadas de ―forma ambígua‖, pois, de um lado, elas se
apresentam como uma perspectiva de democratização da escola e, de outro, uma economia de
recursos. O que pode fazer todos tenham escolarização, mas não o acesso aos mesmos níveis de
conhecimento.
Nesse contexto, as políticas de correção de fluxo têm se referido, de acordo com Bahia
(2004, p. 10) ―[...] muito mais à promoção de uma reclusão dos excluídos do que a inclusão
destes no sistema de ensino, porque não se garante um ensino de qualidade‖.
De acordo com Hanff, Barbosa e Koch (2002), com o intuito de atender a legislação
vigente reinserindo os dos alunos multirrepetentes e os que abandonaram os estudos que se
encontram em defasagem idade/ano, mas em idade de educação obrigatória, é que os sistemas
de ensino começaram a implantar programas de aceleração.
Segundo Sousa (1999), os programas de aceleração de aprendizagem são destinados para
estudantes que se encontram em distorção de idade/ano, e tem como público alvo alunos que
foram retidos nas séries iniciais do ensino fundamental ou que evadiram antes de concluir o
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ensino fundamental, os programas buscam atender as particularidades dos alunos para que os
mesmos avancem no processo de aprendizagem e vir unir-se em seguida com a turma de sua
faixa etária.
Nesse contexto, Gomes (2005) afirma que a melhor solução não é a reprovação, pois
reprovar não faz o aluno aprender, apenas aumenta a chance de uma nova reprovação e até
mesmo induzir a evasão dos alunos. Na mesma linha de pensamento, Jacomini (2010, p. 902)
assevera:
[...] a reprovação é muitas vezes concebida como a medida pela qual a escola conduz
os alunos a realizarem tais objetivos. Porém, ao ser uma medida a posteriori e não se
tratar de um procedimento didático de ensino, ela não tem poder de garantir que o
aluno aprenda, a não ser pelo fato de ele poder rever durante mais um ano letivo o
conteúdo não aprendido. Contudo, sem intervenções pedagógicas adequadas, repetir a
série ou o ano letivo não é garantia de aprendizagem: são as intervenções realizadas
pela escola, pela família e pela sociedade que contribuem para que crianças e
adolescentes realizem aprendizagens dentro de prazos definidos a partir do
conhecimento acumulado sobre desenvolvimento e aprendizagem, e não a simples
repetição nos anos letivos com as mesmas condições de ensino.

Dessa forma, fica evidente que a questão da inclusão/exclusão está relacionada também ao
ensino que o sistema educacional propicia. Gomes (2005, p.12) enfatiza que ―[...] a escola não
pode ser uma usina de insucesso, mas uma instituição que atenda às necessidades de
aprendizagem‖.
Hanff, Barbosa e Koch (2002, p.40) complementam que as classes de aceleração ―[...] tem
por principal objetivo a correção de fluxo escolar através de certificações rápidas‖. Desse modo,
o autor enfatiza que os programas de aceleração visam proporcionar igualdade de oportunidades
a todos os educandos em relação à educação.
Placco et al (1999) frisa a importância da aceleração de classe, visto que, o projeto procura
recuperar os alunos que vivenciaram o fracasso escolar, buscando não apenas a reintegração ao
sistema escolar, mas também a superação de marcas e estigmas que esses alunos carregaram e,
além disso, elevar a autoestima dos mesmos.
Para uma melhor efetivação do processo de ensino-aprendizagem, Placco et al (1999)
destaca que as escolas onde possuí o programa de aceleração, deveriam ter classes menores,
conteúdos de acordo com a realidade dos alunos, materiais didáticos adequados, profissionais
qualificados, formação aos professores, trabalho dinâmico, atuação comprometida da gestão
escolar, interação entre os professores, entre outros.
Entretanto, Hanff, Barbosa e Koch (2002) afirmam que as classes de aceleração,
implantada em algumas escolas, estão servindo apenas para depósito de alunos com problemas
comportamentais ou portadores de necessidades especiais, quando na verdade o critério do
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programa era para alunos em defasagem idade/ano. O autor expõe, ainda, a obrigação que os
municípios e estados tem em dar conta do número alto de repetição e evasão dos alunos, por
falta de verba. Além, conforme destaca Freitas (2007), de ter bom índice nas avaliações
externas.
Para que os programas de aceleração seja positivo Sousa (1999) salienta a importância
financeira para a durabilidade do projeto, como também destaca as condições que deveriam ser
dadas as instituições e aos professores, como, aumento salarial e subsídios técnicos frequentes,
pois é preciso admitir que os alunos da classe de aceleração necessitam da dedicação e empenho
dos professores.

3 Conhecendo o Projeto Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA-MS): primeiras
aproximações
Com base no PPC-AJA-MS foi possível verificar que o este projeto foi implantado no
Estado no ano de 2015, iniciou em 2016 com ensino fundamental e, em 2017, foi ampliado para
o ensino Médio com duas trajetórias, uma para concluir o ensino médio e a outra além de
concluir o ensino médio o aluno poderá frequentar cursos de qualificação profissional.
O projeto foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental e Deliberação do Conselho Estadual de Educação CEE/MS n. 10.814, de 10 de
março de 2016 (MS, 2016).
O projeto AJA-MS para o ensino fundamental é destinado aos jovens adolescentes entre
15 a 17 anos, em distorção de idade/ano e/ou jovens estudantes trabalhadores visam prosseguir
nos estudos para além da conclusão do ensino fundamental.
Nesse contexto, o projeto visa corrigir a defasagem escolar que acontece com os jovens
estudantes no estado do Mato Grosso do Sul. Para tanto,
[...] este Projeto de curso tem a finalidade de implementar metodologias diferenciadas e
orientar os (as) jovens estudantes a adquirirem uma formação cidadã, diante da
pluralidade cultural existente no modo de vida, objetivando a formação do (a) jovem,
que seja mais participativa, crítica e decisiva na vida social [...]. (MS, 2016, p.7; MS,
2017, p.12).

O Projeto AJA-MS nesta etapa de ensino é ofertado nas escolas estaduais de ensino no
período matutino, vespertino e noturno, de segunda-feira a sexta-feira, contendo cinco aulas de
quarenta minutos em cada dia.

4991

A estrutura do ensino fundamental do projeto AJA-MS foi organizada em quatro blocos,
conforme segue:
 Bloco Inicial I - compreendem os conhecimentos equivalentes ao 1º; 2º e 3º ano do
ensino regular, oferecidos sob a forma de atividades;
 Bloco Inicial II - compreendem os conhecimentos equivalentes ao 4º e 5º ano do
ensino regular, oferecidos sob a forma de atividades;
 Bloco Intermediário - compreendem os conhecimentos equivalentes ao 6º e 7º ano
do ensino regular;
 Bloco Final - compreendem os conhecimentos equivalentes ao 8º e 9º ano do ensino
regular. (MS, 2016, p.10)

Em relação a organização curricular do Ensino Fundamental os componentes curriculares
estão organizados em quatro áreas do conhecimento. Sendo elas: Linguagens, Ciências da
Natureza, Matemática e Ciências Humanas. Além da Base Nacional Comum, são ofertadas
disciplinas optativas e o Ensino Religioso (opcional ao aluno no ato na matricula) e uma Língua
Estrangeira moderna (definição a cargo da escola).
Para o cumprimento desse currículo, os blocos do ensino fundamental estão assim
organizados: ―Carga horária de 960 horas-aula cada [...]; Duração de 192 dias letivos cada; 04
bimestres [...]; 02 dias, preferencialmente, no início de cada bimestre, destinados para estudos e
formação, obrigatórios aos(as) professores(as) e não considerados letivos aos (as) estudantes.‖
(MS, 2016, p. 27)
O Projeto Pedagógico do Curso AJA-MS Ensino Médio - Trajetórias propõem dois
processos de formação: AJA-MS Médio (AJA-MS - Trajetória I) é o itinerário do Ensino Médio
em dois anos, e ao termino terá a conclusão do ensino médio; e AJA-MS Integrado à
Qualificação Profissional (AJA-MS Trajetória II) é o ―Ensino Médio Integrado à Qualificação
Profissional, organizado em semestres, em dois (2) blocos de conhecimento e aprendizagens,
com duração de dois (2) anos, onde o estudante concluirá o ensino médio, concomitante com a
qualificação profissional‖. (MS, 2017, p. 12). Dessa forma, o jovem no ato da matrícula deverá
optar por uma trajetória para término da educação básica.
Para enquadrar o aluno no curso e também para organizar os conteúdos curriculares os
blocos foram estruturados da seguinte forma. Bloco Avançado I: é composto por blocos de
conhecimento e aprendizagens equivalentes ao 1º ano e 2º ano do ensino médio, com conteúdos
divididos em quatro bimestres, enquanto que o Bloco Avançado II traz os blocos de
conhecimento e aprendizagem similares ao 2º e 3º ano do ensino médio. (MS, 2017).
Diante disso, os componentes curriculares do AJA-MS-EMT estão divididos em quatro
áreas de conhecimento, sendo: Linguagens, Ciência da Natureza, Matemática, Ciências
Humanas, além do mais, a Língua Estrangeira Moderna Inglês é considerada obrigatória.
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Em relação ao quadro docente o PPC evidencia que o professor deverá ser um profissional
mediador, investigador, criativo, pois sua função é fundamental no progresso da aprendizagem
do aluno. Ele deve ter características em seu perfil como, por exemplo, de manter-se atualizado
constantemente, respeitar a diversidade do grupo, disponibilidade de horário, trabalhar com
recursos tecnológicos, avaliar o aluno individualmente, ser dinâmico em suas práticas, acreditar
na capacidade do aluno, entre outras qualidades. (MS, 2016).
Para a contratação dos professores para a Trajetória I do Ensino Médio é necessário ter
curso de graduação e programas de licenciatura compatível com a disciplina a ser lecionada,
além disso, os profissionais deverão ter no mínimo dois anos de experiência profissional na área
de atuação. Na Trajetória II, os requisitos de contratação são que os professores tenham no
mínimo dois anos de experiência profissional na área de atuação e ter competências voltadas
para os cursos de Administração, Recursos Humanos, Logística e Promotor de Vendas. Todos
esses profissionais deverão estar inscritos no cadastro de professores temporários e participar do
processo seletivo realizado pela escola. (MS, 2017).
O Projeto conta, ainda, com uma equipe multidisciplinar composta pelo diretor da escola,
coordenador de projeto, assessor de projeto, psicólogo educacional e uma equipe de professores.
Além desses profissionais, o projeto AJA-MS-EMT conta com coordenador da qualificação
profissional (MS, 2017).
De acordo com o PPC, a metodologia aplicada tem como base a concepção
sociointeracionista, que compreende a constituição do sujeito como um todo. Esse processo de
ensino se dá por meio da interação social, onde pessoas se envolvem ativamente na troca de
ideias e aprendizagens. ―Trabalhar nessa perspectiva pressupõe um processo de ensino que se
fulcra a aprendizagem, em que o aluno/estudante/sujeito é visto como ser social, histórico e,
culturalmente, presente no ambiente escolar‖. (MS, 2016, p.28).

4 Projeto AJA-MS na visão dos professores
O projeto AJA, em 2019, na cidade de Corumbá-MS passou a funcionar somente no
período noturno. Como dito anteriormente somente três escolas da rede estadual oferecem o
projeto. Participaram desse estudo vinte e seis professores.
Os professores encontram-se com idade entre vinte e cinco a quarenta e nove anos. O
tempo de atuação como docente varia entre quatro meses a quinze anos e como docente no
Projeto AJA-MS de dois meses a quatro anos.
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Em relação a formação acadêmica vinte e cinco professores tem curso superior, sendo que
a maioria tem curso de licenciatura, e somente um professor tem curso técnico (Professor da
trajetória II – Qualificação profissional). Dos vinte e cinco professores graduados, treze deles
tem curso de pós-graduação lato sensu e um strito sensu (mestrado).
Com relação a avaliação do Projeto AJA-MS, a maioria dos professores avalia o projeto
como ―bom‖ e/ou ―excelente‖, pois trata se de um projeto que incentiva os jovens que estão em
atraso escolar a terminar os estudos em curto período de tempo, ou seja, de acordo com os
questionários, é um projeto que acelera os estudos para que seja feita a correção da distorção
idade/ano dos jovens e adolescentes que por algum motivo saiu do ensino regular, bem como
uma oportunidade de formação profissional para os alunos que estão matriculados na trajetória
II do Ensino Médio. Assim, o projeto é entendido, pelos professores participantes desse estudo,
como uma nova oportunidade de voltar aos estudos e se qualificar para o mercado de trabalho.
No entanto, Freitas (2007, p.968) adverte que:
[...] hoje um grande contingente de alunos [...] vivem o seu ocaso no interior das
escolas, desacreditados nas salas de aula ou relegados a programas de recuperação,
aceleração, progressão continuada e/ou automática, educação de jovens e adultos,
pseudo-escolas de tempo integral, cuja eliminação da escola foi suspensa ou adiada e
aguardam sua eliminação definitiva na passagem entre ciclos ou conjunto de séries,
quando então saem das estatísticas de reprovação, ou em algum momento de sua vida
escolar onde a estatística seja mais confortável.

Em relação a diferença entre o ensino regular e o projeto, alguns professores apontaram
que o ensino no AJA-MS é distinto, pois é adotada uma metodologia diferenciada e os
conteúdos são mais próximo da realidade dos alunos. Enfatizam, ainda, que o processo de
ensino é mais lúdico, dinâmico e motivador, pois o AJA-MS é destinado para jovens com atraso
escolar e/ou com dificuldade de aprendizagem. Dessa forma, o ensino precisa ser diferenciado
para que o conteúdo seja acelerado e o aluno consiga terminar os estudos com sucesso, pois eles
se encontram com idade avançada.
Nesse contexto, a maioria dos professores entende o AJA-MS como uma ferramenta para
minimizar a distorção idade/ano e, como uma forma de igualar todos os alunos, seja pela idade
que se encontram na sala de aula, seja no período de sua terminalidade, pois os alunos do AJAMS poderão concluir a educação básica com idade mais próxima dos alunos dos alunos do
ensino regular que não tiveram vida escolar acidentada.
Nessa relação com o diferente, seja por estar em situação de atraso escolar ou em
outras formas de desigualdade, é preciso romper com a ideia de que [...] somos todos
iguais e de que todos são tratados com os mesmos direitos e com os mesmos critérios.
Isso pode até parecer justo, mas não acontece, e tampouco garante legitimidade se, de
fato, não conhecermos e não levarmos em consideração, nas práticas efetivas da escola,
o histórico pessoal e escolar dos estudantes. (SILVA; ZAGO, 2019, p. 224)
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Porém nessa tentativa de aceleração há professores que destacam a necessidade de fazê-la
com qualidade, para que o projeto não seja em vão, ou seja, manter o aluno por mais um tempo
na escola sem nada fazer por esses alunos. No entanto, há professores que parecem denunciar
que a aceleração tem prejudicado o processo de ensino aprendizagem no momento em que os
conteúdos que fazem parte da formação são abreviados ou retirados do currículo e, dessa forma,
nega-se o conhecimento que a escola deveria transmití-lo.
Segundo Pasian; Veltrone; Caetano (2012, p. 452). ―[...] A entrada [...] na escola não tem
significado em momento algum, garantia de acesso ao ensino, aos conteúdos e habilidades
necessários para estar incluso no processo de ensino [...]‖. Freitas (2007) adverte que grande
parte de projetos de correção de fluxo tem assumido um processo de inclusão excludente,
mesmo que os alunos sejam certificados e/ou o IDEB da escola esteja positivo, eles podem
[...] transformar-se em um mecanismo de ocultação do ocaso de grande quantidade de
alunos procedentes das camadas populares que ‗habitam‘ a sala de aula, de forma
aparentemente democrática, mas sem que signifique, de fato, acesso a conteúdos e
habilidades. Monitora-se o desempenho global do sistema (ou da escola), mas não se
todos estão aprendendo realmente [...]. (FREITAS, 2007, p. 974)

Com relação a quem são os alunos do AJA-MS, os professores explanaram que são jovens
e adolescentes em idade de distorção escolar, que não conseguiram acompanhar ensino regular e
acabaram desistindo dos estudos ou aqueles que permanecem na escola e vistos como ―alunos
problemas‖. Destacam, ainda, que esses são os alunos que, na maioria das vezes, apresentam
muita dificuldade de aprendizagem e relacionamento com os colegas e funcionários no ensino
regular - vivenciaram reprovações, bullying, agressões, desprezo, entre outros, como também
agrediram. No entanto, no projeto eles se sentem pertencentes e se tornam participativos.
Nesse quesito, apesar de muitos professores apresentarem questões negativas sobre quem
eram os alunos, foi possível verificar que houve mais uma visão positiva sobre eles. No entanto,
este fato, também foi evidenciado na pesquisa de Silva e Zago (2019) sobre Classes de
aceleração. Segundo os autores esses posicionamentos ―[...] não minimizam nem escondem os
estereótipos e preconceitos que [...] ainda permanecem na escola e, consequentemente, na forma
como os alunos se veem e são vistos‖ (SILVA; ZAGO, 2019, p. 232).
Este fato também parece caracterizar o que Garcia e Nobre (2017, p. 17) levantou com os
alunos do Projeto AJA-MS, destacando que a maioria deles sofreu problemas no processo de
escolarização no ensino regular, como: ―[...] desestimulo por parte de professores, brigas com
diretores até ter vivenciado bullying [...]‖, bem como não se sentiam mais pertencente ao grupo
de alunos do ensino regular, pois a faixa etária e os interesses eram diferentes dos demais alunos
do ano em que se encontram. Sendo assim, o AJA-MS, de acordo com os alunos tornou-se uma
oportunidade para que eles se sentissem inseridos novamente na escola, além de buscar
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formação e qualificação em curto tempo e pudessem recuperar seu espaço na sociedade, apesar
ainda de vivenciarem alguns problemas no processo de escolarização.
A maioria dos professores mencionou, também, a importância da equipe multidisciplinar
para o atendimento dos alunos em relação à aprendizagem e participação da vida social dos
mesmos, para que eles não desistam de estudar superando os obstáculos vivenciados dentro e
fora da escola, a fim deles conseguirem concluírem seus estudos.
Em relação à perspectiva de futuro dos alunos foi possível verificar que os professores do
ensino fundamental tem expectativa diferenciada dos docentes do ensino médio. Os professores
do ensino fundamental acreditam que o projeto auxilia os alunos para que tenham uma
qualidade de vida melhor no futuro e que eles possam, de certa maneira, consigam prosseguir
nos estudos. Enquanto que os professores do ensino médio, principalmente os professores da
trajetória II (Ensino médio integrado a qualificação profissional), eles têm a perspectiva que os
alunos se tornem profissionais capacitados para ingressarem no mercado de trabalho e/ou
tenham uma profissão em mente para seguir após concluir a educação básica.

5 Considerações Finais
O presente estudo teve por objetivo conhecer e analisar a visão dos professores sobre
projeto AJA-MS e quais perspectivas tem esse professor em relação ao futuro dos alunos que
estudam no projeto. Para tanto, foi necessário fazer uma revisão bibliográfica para compreender
como funciona o processo da classe de aceleração, bem como foi realizada uma analise
documental do Projeto AJA-MS para compreender sua finalidade. E por último analise dos
questionários que os professores responderam, a fim de, conhecer como os professores avaliam
o Projeto.
A partir desse estudo foi possível verificar que a maioria dos professores considera o
Projeto como bom, pois é uma forma de incluir novamente na escola os alunos em defasagem
idade/ano. O Projeto na visão deles é uma oportunidade para os jovens ―atrasados‖ concluir os
estudos em curto período de tempo.
Para os professores, os alunos desse Projeto são alunos diferenciados, que vivenciaram
situações de fracasso escolar no ensino regular, por isso, requer um pouco mais de atenção e
ensino lúdico por apresentarem um pouco mais de dificuldades para aprender. No entanto, a
metodologia do projeto faz com que os alunos se sintam mais atraídos e, dessa forma eles
podem continuar os estudos, bem como serem inseridos no mercado de trabalho.
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Apesar de todas as mazelas que esses alunos vivenciaram e vivenciam a perspectiva dos
professores do AJA-MS é que esses alunos são considerados esforçados e que tem a
possibilidade de um futuro melhor.
No entanto, é necessário analisar esse processo com muita atenção para que os projetos de
classe de aceleração não sejam mais um engodo e, em breve, os estudos revelarem a ineficiência
das políticas educacionais que serviram somente para mascarar as mazelas do ensino nas escolas
públicas. Além de fazer com que o indivíduo internalize o próprio fracasso, conforme destaca
Freitas (2002).

Referências
BAETA, A. M. B; ROCHA, A. D. C.; BRANDÃO, Z., O fracasso escolar: o estado do
conhecimento sobre evasão e repetência no ensino de 1º grau no Brasil (1971-1981). Em
Aberto, Brasília, a. 1, n. 6, p. 1-6, maio 1982. Disponível em:
<http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/view/3713/pdf>. Acesso em: 2 nov.
2018.
BAHIA, N. P., Políticas de enfrentamento do fracasso escolar: inclusão ou reclusão dos
excluídos?. In: REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 27, GT. 05 (Estado e Política Educacional), Caxambu, 2004,
Anais [...], Caxambu: ANPED, 2004, p. 1-15. Disponível em:
<http://www.anped.org.br/sites/default/files/t0515.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2018.
FREITAS, L. C., A internalização da exclusão, Educação e Sociedade, Campinas, v. 80, p.
299-325, set. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v23n80/12934.pdf>. Acesso
em: 25 jun. 2019.
FREITAS, L. C. Eliminação adiada: o ocaso das classes populares no interior da escola e a
ocultação da (má) qualidade do ensino, Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 965987, out. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a1628100.pdf>. Acesso
em: 20 jun. 2019.
FRIEDRICH, M. et al., Trajetória da escolarização de jovens e adultos no Brasil: de plataformas
de governo a propostas pedagógicas esvaziadas, Ensaio: avaliação e políticas públicas em
Educação, Rio de Janeiro, v. 18, n. 67, p. 389-410, jun. 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v18n67/a11v1867.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2019.
GOMES, C. A., Desseriação escolar: alternativa para o sucesso?, Ensaio: Avaliação e Políticas
Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 13, n. 46, p. 11-38, jan./mar.2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v13n46/v13n46a01.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2019.
HANFF, B. B. C.; BARBOSA, R.; KOCH, Z. M., Classes de Aceleração: ―Pedagogia‖ da
inclusão ou da exclusão?, Ponto de Vista, Florianópolis, n. 34, p. 27-46, 2002. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/pontodevista/article/viewFile/1305/1478>. Acesso em: 24
jun. 2019.

4997

JACOMINI, M. A. Por que a maioria dos pais e alunos defende uma reprovação ?. Caderno de
Pesquisa. São Paulo, v. 40, n. 141, p. 895-919, dezembro de 2010. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010015742010000300012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 jun. 2019.
MATO GROSSO DO SUL. Secretaria de Estado de Educação. Superintendência de Política de
Educação. Projeto Pedagógico do Curso – AJA-MS: Etapa: ensino fundamental, Campo
Grande, 2016. Disponível em: <http://www.sed.ms.gov.br/aja-ms/>. Acesso em: 03 out. 2018.
MATO GROSSO DO SUL. Secretaria de Estado de Educação. Superintendência de Política de
Educação. Projeto Pedagógico do Curso – AJA-MS: Etapa: Ensino Médio -Trajetórias,
Campo Grande, 2017. Disponível em: <http://www.sed.ms.gov.br/aja-ms/>. Acesso em: 03 out.
2018.
MOYSÉS, M. A. A; COLLARES, C. A. L., Controle e medicalização da infância. Desidades,
Rio de Janeiro, n. 1, p. 11-21, dez. 2013. Disponível em:
<https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades/article/viewFile/2456/2090>. Acesso em: 20 mar.
2019.
NOBRE, N. R. A. F; GARCIA, E. S. Projeto Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJAMS): nova oportunidade educacional?. 25 f. 2017. Artigo de Conclusão de Curso. (Graduação
em Pedagogia) – Campus do Pantanal/Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2017.
PASIAN, M. S; VELTRONE, A. A; CAETANO, N. C. S. P. Avaliações educacionais e seus
resultados: revelando ou omitindo a realidade brasileira sobre o fracasso escolar. Ensaios:
Revista Eletrônica de Educação, v. 6, n. 2, nov. 2012. Disponível em:
<http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/362/211>. Acesso em: 20 fev.
2019.
PEZZI, F. A. S.; MARIN, A. H., "Seguindo em frente!": O fracasso escolar e as classes de
aceleração, Psicologia Escolar e Educacional, Maringá, v. 20, n. 2, p. 219-228, ago. 2016.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pee/v20n2/2175-3539-pee-20-02-00219.pdf>. Acesso
em: 24 maio 2019.
PLACCO, V. M. N. et al. Estudo avaliativo das classes de aceleração na rede estadual Paulista.
Caderno de Pesquisa, Campinas, n. 108, p. 49-79, nov. 1999. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/cp/n108/a03n108.pdf>. Acesso em: 24 maio 2019.
SILVA, C.; ZAGO, N., Classe de Aceleração e seus desdobramentos: um estudo em uma escola
da rede pública municipal, Revista Linhas, Florianópolis, v. 20, n. 42, p. 217-237, jan./abr.
2019. Disponível em:
<http://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723820422019217/pdf_1>.
Acesso em: 01 jul. 2019.
SOUSA, C. P., Limites e possibilidades dos programas de aceleração de aprendizagem,
Caderno de Pesquisa, Campinas, n. 108, p. 81-99, nov.1999. Disponível em:
<http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/viewFile/667/684> Acesso em: 24 jun.
2019.
SOUZA, M. F. M. Política de correção de fluxo: discutindo o programa de aceleração da
aprendizagem em Santarém. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE
ENSINO, 12. Curitiba, 2004. Anais [...], Curitiba: PUC-PR, 2004, p. 602-609. CD-ROM.

4998

4999

GESTÃO ORGANIZADA A SERVIÇO DE UMA FORMAÇÃO SOCIAL
Celeste Silva da Cunha26( IE/UFMT)celesteadenilsontyler@gmail.com
Isamara de O. R. Cardoso 27(IE/UFMT)isamaolivcardoso@gmail.com
Jorcelina Elisabeth Fernandes28 (IE/UFMT)jorcelina@brturbo.com.br
Monisvinicias de O. Nogueira 29(IE/UFMT)monisviniciaas@gmail.com

Resumo
O trabalho proposto demonstra a preocupação do Curso de Pedagogia/IE/UFMT com a compreensão pelos alunos
(as) do trabalho da gestão na Educação Infantil, numa perspectiva da gestão democrática da Educação. O artigo tem
o objetivo de demonstrar, analisar e refletir sobre a prática no trabalho da Gestão em Escola da Educação Infantil
pública. Na realização do estudo se utilizou da metodologia de pesquisa exploratória e bibliográfica de abordagem
qualitativa básica. Para tanto foi definido como lócus do estudo uma Creche Municipal situada no bairro Jardim
Imperial I, em Cuiabá-MT. Os dados foram levantados por meio de observações e entrevistas concedidas pela
diretora, coordenadora, secretária, pedagogas e demais colaboradores. Finalizando o estudo temos a considerar que
os dados nos permitem dizer que para compreender a gestão escolar democrática torna-se necessário conhecer o
processo histórico e de desenvolvimento do trabalho de toda a equipe pedagógica da unidade educativa, da
participação das famílias e da comunidade no projeto educativo da escola.
Palavras chaves: Gestão Escolar, Educação Infantil, Pratica Pedagógica.

1. Introdução
O estudo aqui relatado demonstra a preocupação do Curso de Pedagogia /Instituto de
Educação/UFMT em desenvolver um processo formativo que possibilite ao futuro pedagogo
compreender o trabalho da gestão em Escolas de Educação Infantil, fundamentada na gestão
democrática da educação.
Tendo por objetivo demonstrar, analisar e refletir sobre a prática da gestão na Educação
Infantil optou-se por uma Creche Municipal situada no Bairro Jardim Imperial I, em CuiabáMT.
Este estudo está embasado em uma reflexão de bases teóricas sobre Gestão do trabalho
na Educação Infantil, das práticas adotadas no processo administrativo e pedagógico, em
particular no ensino e aprendizagem. Acreditamos que o trabalho da Gestão deve contribuir para
o desenvolvimento das capacidades cognitivas infantis, bem como das potencialidades afetivas,
emocionais e sociais.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa fez-se necessário compreender questões
pertinentes ao contexto histórico e o papel da gestão, na organização dos espaços, na promoção
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do respeito às especificidades, bem como os conhecimentos teóricos já produzidos para
fundamentar o estudo em questão.
O processo reflexivo emerge de questionamentos a respeito da interlocução entre as
concepções e práticas de gestão nas Instituições de Educação Infantil. Segundo as autoras Flôres
e Tomazzetti (2012 p.4):
A gestão educacional começou a ter maior notoriedade no Brasil a partir da
década de 90. Este conceito surge para romper com o enfoque limitado da
administração, traduzindo-se como mudança conceitual e atitudinal, pois se constituí
como alteração de paradigma, já que a gestão pressupõe ação ampla e contínua
envolvendo múltiplas dimensões que ultrapassam a visão restrita da administração, que
privilegia a execução de planejamentos impostos. Contudo, a educação ainda carrega
as marcas do modelo da administração que durante décadas predominou no interior das
instituições educacionais.

Na perspectiva de conceitos de Gestão na Educação Infantil, ao perpassar as questões
administrativas, pressupõe-se características oriundas das necessidades correlacionadas ao
desenvolvimento integral na Infância. Destarte, observasse o que diz a autora:
Entende-se por gestão pedagógica o conjunto de esforços empreendidos pelos
educadores, incluindo as famílias, para coordenar os diferentes elementos que, na
unidade educacional, servem de mediadores das vivências e aprendizagens. Esse
conceito está longe de se limitar somente à organização administrativa e burocrática
(OLIVEIRA, s/d p. 1).

Todavia, o trabalho na Educação Infantil compreende um olhar criterioso, no que se
refere ao cuidar e educar, pois este se encontra intrínseco no desenvolvimento de todo o trabalho
pedagógico da equipe gestora. Para além dos indícios alcançados na busca de desmitificar
conceitos distorcidos sobre tais aspectos, assim apontam Flôres e Tomazzetti (2012 p. 11)
esclarece:
O perigo da dicotomia entre o educar e o cuidar está em suprimir uma destas
dimensões em relação à outra, pois de um lado encontram-se as instituições que
priorizam apenas o cuidar enfocando ações referentes aos aspectos físicos das crianças,
especialmente cuidados com a higiene e alimentação. De outro, com o propósito
implícito de valorizar o caráter educacional, estão às instituições que em última
instância promovem a escolarização precoce dos educandos desde muito cedo, onde as
atividades disciplinares, partindo do modelo da escola fundamental, experiências com
lápis e papel, exclusivamente, realizadas nas mesas, a alfabetização e numeração,
constituem o eixo do fazer pedagógico destas instituições.

Sem dúvida é imprescindível salientar que a Gestão na Educação Infantil possui
características importantes que requer comprometimento na qualidade, compreender o processo
que corresponde ao desenvolvimento integral da criança, alcançando níveis fundamentais com
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impacto direto na sociedade como um todo. Como afirma as autoras Flôres e Tomazzetti (2012
p. 11):
A educação infantil se constitui em um espaço de descoberta do mundo para
as crianças a responsabilidade com o que é desenvolvida tem fundamental importância
e demonstra o comprometimento com a educação. Os gestores necessitam ter clareza
sobre esses aspectos que se entrelaçam e repercutem nas suas práticas.

Neste sentido, ainda de acordo com as necessidades e incumbência destinadas a equipe
gestora no âmbito da educação infantil, compreendendo o desenvolver dos trabalhos e
atividades para tal, as autoras LUZ e MELLO (2015 p. 8) afirmam que:
O significado que a Educação Infantil passa a ter vai exigir dos gestores
escolares compartilharem de responsabilidades, além compromissos e atitudes de
previsão daquilo que se deseja transformar. Integrar os objetivos previstos para a
educação infantil ao projeto pedagógico do CEI, observados os valores, costumes e
manifestações culturais deve ser pauta de reflexão para as inovações e ações
pedagógicas. Na busca de identidade própria para essa instituição, o debate central diz
respeito a sua função social e educativa que facilitam definir uma identidade própria
para os gestores que nela atuam com a formação continua da fundamentada na teoria e
reflexão da prática.

Desta forma compreendemos que a gestão administrativa das unidades de Educação
Infantil, deve garantir melhorias dos espaços de infra-instrutora predial, bem como o que for
pertinente as áreas pedagógicas e administrativas. Estes aportes são responsáveis por garantir o
funcionamento, a ordem e a manutenção de fatores adequados para o bom desenvolvimento das
atividades ligadas ao processo educacional da Educação Infantil.

2. Reconstrução da história de criação da creche lócus do estudo

A Creche pública, lócus do estudo, foi fundada em 01 de dezembro de 2001. Está situada, na
Rua1900, quadra 30, s/n° no bairro Jardim Imperial I, com regime de funcionamento integral. A
primeira etapa da educação Infantil atende quatro salas, com quatro turmas, sendo duas turmas
Jardim I e duas Jardim II, contando atualmente com 118 crianças na faixa etária de um ano e
onze meses a três anos e onze meses. As turmas estão organizadas da seguinte forma: Jardim IA com 30 crianças, Jardim I-B com 30 crianças, Jardim II-A com 28 crianças e Jardim II-B com
30 crianças.
Conforme o que consta no seu Projeto Político Pedagógico (PPP), a Creche Colomba
Cacelia Lombardi Dorileo foi criada a partir da necessidade de atender as crianças do Bairro
Jardim Imperial I, Jardim Imperial II, Jardim Universitário, Parque Universitário, Recanto dos
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Pássaros, e outros em sua imediação. Juntas essas comunidades fizeram um abaixo assinado
reinvidicando a Instituição de Educação infantil.
Após a construção das casas pela Caixa Econômica Federal, o bairro Jardim Imperial
estava com uma sobra de recursos que poderiam ser aplicados em melhorias e, após várias
reuniões entre os moradores decidiram aplicar na construção da Creche. Com a construção
pronta e a negação da Prefeitura em liberar os profissionais, as comunidades entraram na justiça
para obterem o funcionamento da Instituição. Após longa negociação obtiveram êxito e a
Prefeitura foi obrigada a colocar a creche em funcionamento. Em 03 de junho de 2003 a Creche
foi inaugurada, inicialmente com 2 salas, atendendo 70 crianças, e tendo como diretora a
Professora Creuza Moreira Pinto, que a gerenciou no período de 1 ano.
Em 2005 quando a professora Lindalva Maria dos Reis passou a gerenciar a Creche
Municipal do Jardim Imperial, apresentou um requerimento, datado em 21/07/2005, à Secretaria
de Educação do Município, no qual solicita autorização para funcionamento da Educação
Infantil com o Maternal e o Jardim.
Mais tarde, depois de algumas reivindicações da comunidade para ampliar as vagas na
Creche, a diretora Lindalva junto com a comunidade solicitou a abertura de mais 2 (duas) salas à
Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT. As salas foram construídas em junho de 2008, sendo que a
partir desta data a Creche passou a atender 132 crianças.
Investigando o processo legal de criação da Creche constataram-se a existência da Lei Nº
5.112 de 01 de agosto de 2008, que a define nos seguintes termos:
O Prefeito Municipal de Cuiabá-MT faz saber que a Câmara
sanciona a Lei 5.112 de 01 de Julho de 2008:

Municipal aprovou e ele

Art. 1º Fica denominada Creche Municipal ―Colomba Cacélia Lombardi
Dorileo‖, a unidade de creche situada à Rua 1900, Quadra 30, s/n, Jardim
Imperial, Distrito de Coxipó da Ponte, nesta Capital.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.‖

No que se refere ao patrono, de acordo com os dados do Projeto Político Pedagógico
(PPP) da Creche sabe-se que, conforme a Ata nº. 05/2005
―os pais e professores se reuniram no dia 19 do mês de Julho de 2005 nesta
unidade de Creche a fim de definirmos conjuntamente o nome da Creche. Tendo
duas opções de nomes que são: Colomba Cacelia Lombardi Dorileo e João
Paulo II. Por unanimidade escolheram Colomba Cacelia Lombardi Dorileo.‖

Em 2007 a comunidade se reuniu e reivindicou na Câmara Municipal de Cuiabá a
aprovação do nome para esta unidade de Creche. Tendo sido sancionado pelo Prefeito
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Municipal de Cuiabá na data 01 de julho de 2008 o nome da unidade de atendimento infantil,
Creche Municipal Colomba Cacelia Lombardi Dorileo.
Constatou-se, também, que a escolha do nome da Creche foi devido à importância que
ela representa para sociedade Cuiabana. Dona Colomba Cacélia Lombardi Dorileo, era filha de
Adolfo Lombardi e Emília Lombardi e nasceu em Cuiabá-MT em 27 de agosto de 1911 e
falecida no dia 07 de dezembro de 2004. Cursou o antigo magistério, onde atuou como
professora por trinta anos desenvolvendo seus trabalhos com zelo e dedicação que lhe eram
peculiares. A escolha do nome da Creche foi pela vida digna, honrada e prestativa, associada a
toda sociedade cuiabana.

3. Levantamento e análise dos dados
Tendo como objeto a Gestão em Escola de Educação Infantil, o estudo foi desenvolvido
tendo por orientação a metodologia qualitativa exploratória através de Consulta Documental,
Memória e História da Instituição; da observação e análise da Estrutura Física; da descrição e
análise dos processos administrativos e da observação e análise dos processos pedagógicos com
foco na Rotina das Crianças e Professoras.
Realizamos a reconstrução histórica da criação da Creche, a identificação das práticas de
gestão, contextualizando a representatividade e diversidade de pedagogos e funcionários, assim
como a identificação das relações dos gestores na prática pedagógica, nas principais atividades
exercidas pelos pedagogos no desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas, emocionais
e sociais das crianças.
Primeiro dia norteou a investigação pelos princípios da técnica de memórias e histórias
dos funcionários do local e, analisamos as informações iniciais coletadas. Assim, investigamos
como se deu a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP); quais critérios e aspectos foram
utilizados na elaboração do regimento escolar; se houve reuniões para a discussão do mesmo,
quando e como foram discutidos.
Para além do contexto histórico da Instituição, já elencados, obtivemos durante a
entrevista realizada com a equipe gestora, informações de que o (PPP) foi elaborado em 2016 e
aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. Com relação ao Regimento Escolar fomos
esclarecidos que está sendo reelaborado com a participação dos gestores, professores e pais.
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Segundo dia utilizando de entrevistas, tivemos como foco o levantamento de dados junto
aos profissionais ocupantes dos cargos de Diretor (a), Coordenador (a) e Secretário (a).
Também levantamos e analisamos dados com suporte de arquivos e documentos da Instituição.
Nestes dados foi destacado pelos profissionais, que são desenvolvidas práticas de
aplicação de conhecimentos e observância da legislação educacional, bem como normas legais
que orientam os direitos e deveres de professores e demais profissionais, país e alunos. Foi
informado que existe Lei que rege o Plano de Carreira dos Trabalhadores da referida Instituição,
porém atende parcialmente as necessidades dos profissionais. A diretora expôs que, todas as
reuniões são registradas em Atas e, em uma escala de ―bom‖, ―ruim‖ e ―regular‖ é considerado
pela mesma, com a participação dos diferentes seguimentos da Instituição nas reuniões e
assembleias.
A Secretária que reside nas proximidades da Creche nos disse que, os projetos, ações e
medidas que estão sendo priorizados, estão relacionados com a melhoria da unidade escolar. O
Programa Dinheiro Direto da Escola (PDDE) e Repasse Municipal, são fontes de recursos
financeiros da Instituição. O Conselho Escolar juntamente com a diretora e a coordenadora são
responsáveis pelas tomadas de decisões acerca da distribuição das verbas repassadas, tais
recursos financeiros repassados à Creche são fiscalizados pelo Conselho Deliberativo de
Unidade Escolar (CDUE).
Terceiro dia obteve-se com a Coordenadora informações referentes a organização,
planejamento e execução de atividades pertinentes ao pedagógico, por meio de observação e
entrevista. No que se refere à Rotina, observamos como se dá a acolhida das crianças, horários
de entrada, saída e atividades recreativas, como são organizados os momentos de alimentação e
higiene.
No que se refere aos diagnósticos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, a
coordenadora nos informou que, no início do ano as educadoras fazem um relatório de
adaptação onde é verificado como a criança está naquele momento em que entra na Creche, há
também os relatórios semestrais. Quanto à programação existente e projetos concretos que estão
sendo priorizados, a mesma relata que a Creche trabalha com projeto de incentivo à leitura
sendo um deles Mala Viajante, onde toda sexta-feira uma criança leva para casa um livro para
que os pais possam realizar a leitura para a criança e desenhar a história junto com sua família.
Essas ações têm sido avaliadas por meio de uma ficha preenchida pelos pais e responsáveis, as
quais avaliam a realização da atividade.
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A Coordenadora nos relatou sobre o acompanhamento da criança no processo de
aprendizagem. Disse que o acompanhamento é realizado pelas educadoras ao aplicarem a
atividade no momento deleite em que todos os dias contam histórias para as crianças.
Afirmaram que as atividades de sala e extraclasse são realizadas conforme o planejamento que é
feito a cada quinze dias pelas educadoras. Não foi informado se, ás vezes são realizadas práticas
de organização dos ambientes, horários de aula e atividades recreativas, de modo a assegurar
práticas pedagógicas que aprimoram a qualidade do ensino e o atendimento às necessidades dos
alunos (organização do espaço e tempo escolares).
Quarto dia analisou-se de acordo com as entrevistas, questões relevantes sobre a
manutenção e propriedade do local. Identificamos também, por meio de arquivos e documentos,
as últimas alterações realizadas no espaço físico da Instituição.
Conforme relatado pela Diretora e documentos disponibilizados, a Instituição passou
pela última alteração, no ano de 2016 quando realizam a cobertura do parque de área. No
entanto, realizarão até o fim deste ano de 2018, manutenções gerais, desde pintura a reformas de
maiores complexidades. Estas alterações serão possíveis, pois, o local é de propriedade da
Instituição.
No período em que se realizou a pesquisa na Instituição, foi perceptível a importância da
gestão democrática que traz um equilíbrio institucional no que se refere ao bom andamento dos
trabalhos dos profissionais da educação, bem como da participação das famílias e da
comunidade. Tais características da gestão nos direcionam aos aspectos de problematização, ao
contemplar graus de relevância e responsabilidade oriundas do trabalho de gestores na Educação
Infantil.

4. Considerações finais

Consideramos que a prática dos gestores deve ser formativa na construção de uma
sociedade e uma comunidade mais participativa nas decisões que envolvam a formação,
garantindo o desenvolvimento de habilidades e competências na Infância.
Evidencia-se a relevância da Gestão por representar o pilar no direcionamento de
componentes da educação alcançando como resultado, a imersão em itens esclarecedores da
prática da Gestão Educação Infantil na Creche Municipal ― Cacelia Lombardi Dorileo‖.
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Dos instrumentos utilizados na pesquisa desde o resgate de memórias, ao acesso de
arquivos da instituição, bem como das entrevistas e observações, nos levam a considerar que o
acesso ao contexto da prática, a qual ocorre a gestão é fundamental e imprescindível para
compreendermos relevância e responsabilidade oriundas do trabalho de gestores na Educação
Infantil.
Sendo a gestão parte do estrutura que proporciona os quesitos necessários para o bom
funcionamento da instituição de ensino, bem como do cuidar e educar próprios desta etapa de
desenvolvimento humano das crianças.
No período disponibilizado para termos uma dimensão do processo de gestão, nos
deparamos com uma riqueza de experiências significativas pautada na prática gestora, capaz de
contribuir para formação na educação infantil compreendendo o contexto geral em que a
comunidade está inserida.
Contudo a gestão escolar participativa deve nortear os rumos da educação infantil, em
nível de corresponder a necessidade da criança desde os aspectos estruturais do ambiente a
ampliação de conhecimentos, através da organização com a participação ativa da comunidade.
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS E AUTOGOVERNO: DOS SINTOMAS E
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Resumo:
Este trabalho é fruto do Projeto Políticas Educacionais e Autogoverno, desenvolvido junto a Linha de Pesquisa
Políticas Educacionais do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). Com o
propósito de expor alguns resultados da pesquisa, em especial, os que emergiram dos debates nos eventos
realizados ao longo do ano de 2019, o trabalho volta-se a emergência da modernidade para resgatar alguns sintomas
e promessas dessa época, chegando aos legados da modernidade, entre eles, o Estado e o Direito. O trabalho tem
por objetivo refletir acerca da ressignificação simbólica da noção de formação com vistas para o autogoverno no
contexto da sociedade contemporânea. Nesse sentido, ao voltar-se a modernidade, o trabalho resgata o sentido da
instrução pública que, inicialmente, segundo o professor Carlos Roberto Jamil Cury, tratava-se de uma ação que,
não apenas passou a ser uma função e dever do Estado, mas uma tarefa que expressava um desejo: ―após o impulso
interventor inicial da instrução primária, o indivíduo pudesse se autogovernar como ente dotado de liberdade e
capaz de participar de uma sociedade de pessoas livres‖ (CURY, 2014, p. 16). É nesse cenário: Modernidade,
Estado, Legislação; Políticas Educacionais; Autogoverno..., que o trabalho se inscreve. Em síntese, o trabalho
pretende mostrar que das e nas promessas da modernidade ainda residem possibilidades para a conquista de uma
vida instruída, livre e liberta.
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Formação Humana. Autogoverno.

1 Introdução

Com o advento da modernidade encontramos no bojo dos ideais iluministas as
explicações referentes a uma forma, ambiciosa para época, que propunha ao homem um
reencontrar-se. Essa forma seria possível graças à educação. O projeto de educação iluminista
desejava criar um indivíduo autônomo, livre, consciente de si. Passados alguns séculos após as
primeiras observações acerca da educação do homem moderno, ela continua sendo a referência
quando o assunto é a emancipação humana. Entretanto, o que se percebe agora é que muitos dos
ideais iluministas que tinham a educação como um instrumento contribuinte para garantir sua
efetivação, não se tornaram reais.
Esse cenário, porém, não deve ser visto como: uma época que chegou ao fim. Ou seja, a
modernidade não acabou. Esta é, aliás, a defesa que esse trabalho, fundamentado em autores
como Walter Benjamin, Lenio Streck e Jamil Cury, pretende fazer. O legado da modernidade
nos permite dizer isso. Compreender o que podemos fazer para potencializar esse legado é uma
tarefa que perpassa a educação. Portanto, entender o que significa às sociedades modernas e
contemporâneas a educação como um direito é uma condição necessária à conquista de uma
vida instruída, livre e liberta.
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O direito à instrução e, consequentemente, à educação enquanto um pressuposto para
a vivência da cidadania é, nos dizeres Carlos Roberto Jamil Cury, ―uma herança dos tesouros da
civilização humana e por isso não é cabível que alguém não possa herdá-lo‖ (CURY, 2014, p.
17). O usufruto desse direito ganhou contornos visíveis com a chegada da modernidade e o
desenvolvimento do Estado moderno.
Nesse contexto, é reconhecida a importância do movimento iluminista e a defesa da
instrução como a própria virtus do indivíduo (CURY, 2014). É importante perceber e entender
que, em grande medida, as tentativas e realizações de experiências no ensino primário,
impulsionadas pelas Luzes, resultaram de lutas conduzidas e fundamentadas em um desejo que
só fazia sentido se nele estivesse presente o querer de uma sociedade democrática. Nesse
percurso de lutas em que a sociedade se percebe como detentora de direitos, outrora
impensados, a revolução Francesa é uma realidade e um símbolo (CURY, 2014). Aos poucos,
guiando-se e inspirando-se pelos acontecimentos históricos, timidamente, algumas promessas da
modernidade foram se torando reais, a exemplo da instrução que, nas palavras de Cury, se
tornou pública ―como função do Estado e mais explicitamente como dever do Estado, a fim de
que, após o impulso interventor inicial da instrução primária, o indivíduo pudesse se
autogovernar como ente dotado de liberdade e capaz de participar de uma sociedade de pessoas
livres‖ (CURY, 2014, p. 16).
É na esteira dessa herança da humanidade, somado a essa função e dever do Estado,
legado da modernidade, que o trabalho ―Políticas educacionais e autogoverno: dos sintomas e
promessas da modernidade à conquista de uma vida instruída, livre e liberta‖ se inscreve. Ou
seja, entendendo o autogoverno como uma possibilidade de viver dignamente a autonomia,
sendo capaz de vivenciar a cidadania em uma sociedade de pessoas livres, o texto parte de uma
reflexão sobre os Sintomas da modernidade (seção 1); propõe uma discussão acerca Das
promessas da modernidade à conquista de uma vida instruída, livre e liberta (seção 2); para,
em seguida, (seção 3), apresentar o Projeto Políticas Educacionais e Autogoverno, projeto este
que deu vida ao trabalho em questão. Nas considerações prévias (finais), o trabalho destaca a
importância das ações para manter o Estado Democrático de Direito como um propulsor de
políticas educacionais possíveis a um processo de formação humana que conjugue o presente e
o futuro na correlação com um passado, a fim de refletir acerca da emergência da modernidade,
seus sintomas, promessas e legados.
O trabalho é fruto de um Projeto de pesquisa em andamento, com fomento da Fundação
de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), intitulado: Políticas
Educacionais e Autogoverno. Portanto, guiando-se pelo objetivo que se propõe a: investigar e
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refletir sobre como se situam as políticas educacionais diante da ressignificação simbólica da
noção de formação com vistas para o autogoverno no contexto da sociedade contemporânea, o
texto fundamenta-se nas proposições de autores estudados ao longo da pesquisa. Entre eles,
Walter Benjamin, no que diz respeito modernidade, Lenio Luiz Streck, no que se refere aos
legados da modernidade, a exemplo do Estado e o Direito. Sobre o direito à educação, a
fundamentação encontra abrigo nas reflexões do professor e pesquisador brasileiro Carlos
Roberto Jamil Cury. Na seção 3, sobre o Projeto, o texto apresenta algumas hipóteses de estudo
que estão em andamento no Projeto e pretendem ser discutidas na sequência dos estudos.

2 Sintomas da modernidade
―Assim ele vai, corre, procura. O quê? Certamente esse homem,
tal como o descrevi, esse solitário dotado de uma imaginação
ativa, sempre viajando através do grande deserto de homens, tem
um objetivo mais elevado do que o de um simples flâneur, um
objetivo mais geral, diverso do prazer efêmero da circunstância.
Ele busca esse algo, ao qual se permitirá chamar de Modernidade‖
(Charles Baudelaire). 30

À Charles Baudelaire (1821-1867), poeta francês, é dedicado o título de representante
exemplar da modernidade. Se há consenso quanto a esse título? É possível discuti-lo, mas quem
assim o concebe, a exemplo do filósofo alemão Walter Benjamin, o faz por entender que
Baudelaire não apenas foi o primeiro a apresentar (na literatura) o termo modernité, mas o
primeiro a problematizá-la como um sintoma de uma época.
Ao longo de sua obra, quando tratou de assuntos como: os heróis da modernidade, os
caminhos nas grandes cidades e as leituras de mundo realizadas pelos poetas, Benjamin recorreu
a Baudelaire para expressar a sua interpretação da modernidade. Nas palavras de Benjamin, era
assim que Baudelaire determinava a face da modernidade:
A maioria dos poetas que trataram de assuntos realmente modernos contentou-se com
temas estereotipados, oficiais – estes poetas preocuparam-se com nossas vitórias e
nosso heroísmo político. Mas fazem-no também de mau grado, e apenas porque o
governo ordena e lhes paga. Mas existe temas da vida privada muito mais heroicos. O
espetáculo da vida mundana e de milhares de existências desordenadas; vivendo nos
submundos de uma grande cidade – dos criminosos e das prostitutas – a ‗Gazette des
Tribunaux’ e o ‗Moniteur’ provam que apenas precisamos abrir os olhos pra
reconhecer o heroísmo que possuímos (BENJAMIN, 1975, p. 15).

30

Trecho da obra Sobre a modernidade: o pintor da vida moderna (BAUDELAIRE, 1996, p. 24).
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As observações e Baudelaire, resgatadas por Benjamin, explicam o que o poeta francês
pensava sobre a modernidade, na comparação que fazia com a arte moderna. Na concepção de
Baudelaire, a arte moderna se relacionava diretamente com as pessoas comuns, eram estas
pessoas comuns que, a partir das suas representações diárias, poderiam e deveriam inspirar
grandes obras. Diante dessa interpretação, todos poderiam ser heróis. A modernidade, portanto,
está povoada de heróis, são os Flaneurs, os Apaches, os Dandys, os Trapeiros etc., todas estas
personagens representam um papel com condições de assumir e inspirar um heroísmo próprio da
época que representam.
Benjamin entendia que Baudelaire concebia na sua tarefa artística que ―que toda
modernidade deva ter valor para se tornar futuramente antiguidade‖ (BENJAMIN, 2000, p. 13).
Seguindo esse raciocínio e sentimento, Benjamin observa que a modernidade heroica aproximase da antiguidade, porém, na modernidade, o poeta, ao ―substituir‖ o herói da antiguidade,
precisa dar espaço ao herói moderno. Mas, diferentemente do herói da antiguidade, o novo herói
moderno não triunfará, e Benjamin explica por que: ou seja, na modernidade, o poeta se
transforma em um representante do herói da antiguidade. Agora, é ele – o poeta – quem percebe
os diversos atos de heroísmo que a modernidade produz. Entretanto, como a modernidade
―termina no momento em que conquista o seu direito‖ (BENJAMIN, 2000, p. 13), então, será
preciso esperar para ver se ela conseguirá transformar-se em antiguidade. Eis o problema, pois,
enquanto espera, o herói moderno vive a modernidade, e nessa vivência, segundo Benjamin, não
acontecerá triunfo, haja vista que, ao invés do triunfo, ele apenas viverá a modernidade
recolhendo os restos da civilização. E aqui se encontra a esperança de Benjamin para com
modernidade. Explico: para Benjamin, é sendo e fazendo o que faz que o herói moderno – poeta
– transforma-se em um dispositivo crítico da modernidade, dai o reconhecimento benjaminiano
à Baudelaire como o poeta da modernidade.
Para Benjamin, o poeta Baudelaire foi um crítico da modernidade e, por essa razão, ele o
considera como um herói que deu feição a modernidade. Observar a modernidade a partir da sua
condição de tornar-se antiguidade foi uma tarefa que Baudelaire fez, segundo Benjamin, com
muita propriedade, pois ―ele compreendeu a reivindicação de imortalidade como sua própria
reivindicação de ser lido uma vez como escritor antigo. O que fez com que se tornasse reservado
em relação a certas ocasiões era a consciência dessa tarefa‖ (BENJAMIN, 1975, p. 17).
Nas leituras que Benjamin fez de Baudelaire para interpretar e classificar a modernidade,
a tarefa de se aproximar do herói da antiguidade se confunde com a missão que Baudelaire
perseguia. Benjamin escreve que para Baudelaire, ―na época em que vivia, nada se aproxima
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tanto da ―tarefa‖ do herói antigo, dos ―trabalhos‖ de um Hércules, como a tarefa de que ele
próprio se impôs: dar feição a modernidade‖ (BENJAMIN, 1975, p. 17).
No olhar de Walter Benjamin, a modernidade, a partir e através de suas criações,
provocou alterações nas percepções dos sujeitos. A partir da modernidade, a interação dos
sujeitos modernos com as coisas, passou a ser guiada por diferentes formas de interiorização das
representações das coisas. Não conhecer as coisas e os fenômenos naquilo que eles são
originalmente, apropriando-se apenas das cópias, não é, certamente, uma forma de ler o mundo
que se sustenta em perspectivas libertadoras e emancipadoras.
Benjamin demonstra ter ciência da importância em compreender a modernidade, mas
percebia que essa não era uma tarefa simples. Ou seja, se um tratamento teórico da
modernidade, a partir dos pressupostos cronológico e epistemológico, já é carregado de
inúmeras possibilidades de interpretações, o que dizer de uma análise da modernidade que tem
como referência os sujeitos modernos e as condições pelas quais eles vivem a modernidade? Em
relação a esse fenômeno, ao reportar-se a poesia de Baudelaire e a convicção do poeta de que a
modernidade ―é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade
o eterno e o imutável‖ (BAUDELAIRE, 1996, p. 25), Benjamin percebeu e detectou na
modernidade, fragilidades próprias de uma época empobrecida, fragmentada, superficial, que
tomava conta das pessoas e as fazia sentirem-se culpadas. Com o avanço do capitalismo, os
dispositivos geradores dessa culpa foram se aperfeiçoando até que esse sistema virasse uma
espécie de religião.
Diversas perguntas surgem a partir do reconhecimento desses sintomas. Na tentativa de
sintetizá-las, poderíamos nos perguntar: é possível continuar acreditando nas promessas de uma
época marcada por paradoxos? Walter Benjamin responde que sim. Para ele, sim, a
modernidade assinala uma época, mas esta é percebida como um telos, uma perversão e uma
tarefa. Então, pode-se concluir que a modernidade, na concepção de Benjamin, é uma época
inacabada e, por assim ser, uma época que continua transmitindo esperança.

3 Das promessas da modernidade à conquista de uma vida instruída, livre e liberta

De acordo com o professor Lenio Luiz Streck, estudioso a longa data do Direito, com
ênfase em Direito Constitucional, Hermenêutica Jurídica e Filosofia do Direito, ―para grande parte da elite
brasileira a modernidade acabou‖ (STRECK, 2014, p. 23). Esse entendimento, expresso e defendido por
alguns, segundo Streck, ―parece estranho e ao mesmo tempo paradoxal‖ (STRECK, 2014, p. 23). E por
que assim parece? Porque, na visão do autor, ―a modernidade nos legou a noção de sujeito, o Estado, o
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Direito e as instituições‖ (STRECK, 2014, p. 23). Nesse contexto, ―rompendo com o medievo, o Estado
Moderno surge como um avanço‖ (STRECK, 2014, p. 23).
As defesas de Streck vão ao encontro da esperança benjaminiana para com a modernidade, pois,
sendo a modernidade um fim, uma meta e um objetivo, que se desenvolvem nas fronteiras entre
a emancipação e o embrutecimento humano, são grandes as chances de o projeto moderno
corromper-se. Contudo, Benjamin deixa entender que a modernidade nunca deixou de ser um
trabalho que precisa ser executado, uma ocupação para todos os sujeitos modernos. Sendo
assim, é possível dizer que no bojo da modernidade existem sementes germinadoras de
contínuas e novas possibilidades. No mesmo sentido, Streck, citando Boaventura de Sousa
Santos, reconhece que o Estado Moderno ―foi a instituição política inventada nas sociedades
capitalistas para compatibilizar as promessas da Modernidade com o desenvolvimento
capitalista‖ (STRECK, 2014, p. 24). Assim sendo, não dá, apesar dos paradoxos, para descartar a
modernidade e os seus legados. Em outras palavras, esse projeto, inacabado, precisa ser repensado, mas
sem excluir o que nos legou.
O Estado que hoje conhecemos é uma evolução do Estado Absolutista, depois Liberal e, mais
tarde, Estado do Bem Estar Social, até chegar ao Estado Democrático de Direito. Essa evolução histórica
seguiu as promessas da modernidade, mas hoje, enquanto uma instituição política, o Estado vem sofrendo
os efeitos da globalização e das ações de corporações que o querem para si. As implicações desse
comportamento de apropriação do Estado para conquista de/dos ―meus objetivos‖ (lucros) e da
responsabilização dele para resolver crises, parece ser o novo sintoma da contemporaneidade. Sobre isso,
Streck desataca que, ―para os mesmos que, quando precisam buscam socorro no Estado – inclusive por
intermédio de políticas de welfare State ou, porque não dizer, keynesianas – o Estado continua
sendo uma instituição anacrônica (sic), porque é uma entidade nacional, e tudo o mais está
globalizado‖ (STRECK, 2014, p. 26).
Essa relação modernidade / Estado Moderno, precisa ser continuamente debatida. As
reflexões e indagações de Walter Benjamin e Lenio Streck nos ajudam a compreender essa
necessidade. No nosso caso, Brasil, esse debate ecoa na revelação de desigualdades de todas as
ordens, mas, sobretudo, na desigualdade social. Nas palavras de Streck, novamente fazendo
referência a Boaventura de Sousa Santos,
Existe, ainda, um imenso défice social em nosso país, e, por isso, temos que defender
as instituições da modernidade. Por isso o Estado não pode pretender ser fraco, lembra
Boaventura de Sousa Santos: ―Precisamos de um Estado cada vez mais forte para
garantir os direitos num contexto hostil de globalização neoliberal‖. E acrescenta: ―fica
evidente que o conceito de um Estado fraco é um conceito fraco. (...) Hoje, forças
políticas se confrontam com diferentes concepções de reforma‖. Como resultado,
temos que, em terrae brasilis, as promessas da modernidade só são aproveitadas por
um certo tipo de brasileiros. Para os demais, o atraso! O apartheid social! (STRECK,
2014, p. 28-29).
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É preciso estender e ampliar as promessas da modernidade a quem, historicamente,
permaneceu e permanece à margem do desenvolvimento social e humano. Sabemos que no
Brasil, no que se refere às ações do Estado Democrático de Direito, ainda a muito a fazer, a
começar pela defesa desse paradigma de Estado que, nos últimos tempos, seguidamente, vem
sendo ameaçada. E o mais curioso em relação a essas ameaças, é que elas partem de
representantes políticos que ocupam espaços criados e proporcionados por esse modelo de
Estado. Talvez, uma das razões para esse acontecimento se deve ao fato de que, segundo Streck,
Em nosso país, não há dúvida de que, sob a ótica do Estado Democrático e Direito –
em que o Direito deve ser visto como instrumento de transformação social –, ocorre
uma disfuncionalidade do Direito e das instituições encarregadas de aplicar a lei. O
Direito brasileiro – e a dogmática jurídica que o instrumentaliza – está assentado em
um paradigma liberal-individualista que sustenta essa disfuncionalidade, que,
paradoxalmente, vem a ser a sua própria funcionalidade! (STRECK, 2014, p. 28-29).

Essa disfuncionalidade/funcionalidade do direito, obviamente, precisa ser enfrentada,
mas, sem cair em um romantismo histórico político em defesa da modernidade. Ou seja, como
fruto da modernidade, esse enfrentamento precisa preservar a essência das promessas que
desejaram a emancipação humana. Emancipação essa, pautada na instrução e na liberdade.
Nesse sentido, nos associamos as defesas de Walter Benjamin e Lenio Luiz Streck, que
sinalizam para a compreensão de que as promessas da modernidade devem ser resgatadas e
problematizadas à luz da realidade contemporâneas, tendo o Estado como criador e propulsor de
políticas públicas, em especial, políticas públicas educacionais que queiram seres humanos
instruídos, livres e libertos de todos os tipos de aprisionamentos. É esse o sentido de
autogoverno aqui defendido. Sua vivência pode ser perceptível a partir de diferentes
perspectivas, a que defendemos e estamos abertos ao debate em torno dela, é a que se ancora nas
políticas educacionais. Acerca disso, vale apontar, brevemente, já que se trata de uma pesquisa
em andamento, o que estamos estudando e produzindo.

4 Políticas Educacionais e Autogoverno: o projeto

A educação e o direito à educação no Brasil são dois fenômenos que explicam muito da
história e da realidade da sociedade brasileira na atualidade. O professor e pesquisador desse
assunto, Carlos Roberto Jamil Cury, destaca que ―desde muito tempo houve tentativas, em
nosso país, de se fazer com que o jovem, sobretudo nas escolas formais, tivesse, ao lado da
formação cognoscitiva, uma educação para a cidadania‖ (CURY, 2014, p. 7). Esse desejo
perpassa legislações e ecoa em nossos dias. Mas, veja-se que a cidadania desejada e defendida
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por muitos governantes não esteve, e continua, em partes, não estando assentada na ideia de
uma promoção da autonomia humana que se daria embasada em uma instrução livre e liberta.
Ao longo da história o Brasil conheceu sete (7) Constituições Federais, e delas
emergiram uma legislação educacional que, por consequência, possibilitou a emergência de
políticas públicas educacionais. Em relação às Constituições, Cury destaca que,
Em termos históricos, uma Constituição proclamada se vê precedida por um processo
constituinte que, por sua vez, depende de eleições populares voltadas para esse fim.
Quando a elaboração da Constituição se dá de modo democrático, ela expressa a
vontade soberana de um povo por meio de representantes escolhidos para este fim. (...)
No Brasil, ainda que com algumas limitações, podemos dizer que atendem a este
princípio as Constituições de 1981, 1934, 1946 e 1988.
Contudo, uma Constituição pode se realizar em condições diferentes de um processo
democrático. Isto se dá quando grupos de poder ou elites econômicas a elaboram como
produto do alto, isto é, de modo vertical e impositivo. Neste caso, a Constituição, da
qual se diz outorgada, é fruto d u m regime autoritário ou mesmo ditatorial. É o caso,
no Brasil, da Constituição de 1937 e da Emenda Constitucional da junta Militar de
1969. A meio caminho entre as primeiras e as últimas, pode-se apontar, com certa
reserva, a Constituição Imperial de 1824 e a Constituição de 1967 (CURY, 2014, p.

10-11).

É nesse e desse movimento que a educação brasileira vai sendo e se fazendo ser através
das políticas educacionais que concebem. Os Planos Nacionais de Educação (PCN) com suas
tentativas de implementação; as Leis de Diretrizes e Bases; as experiências de vinculação e
desvinculação do percentual dos impostos para a educação; as reformas educacionais..., são
exemplos de situações em que a educação fez parte de um debate que, felizmente ou
infelizmente, possibilitou avanços rumo à cidadania e o autogoverno humano, ou representou
regressos quanto a essas possibilidades.
É envolto nesse cenário que o projeto Políticas Educacionais e Autogoverno vem se
desenvolvendo. Após um resgate dos legados da modernidade, entre eles o Estado e o Direito, a
pesquisa passou a se concentrar na Legislação nacional. Assim, partiu das Constituições para
chegar a Legislação atual, mais especificamente, na Constituição Federal de 1988, e na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei Nº 9394/96). A partir dessa legislação, a
pesquisa caminha ao encontro do objetivo geral que se propõe a: investigar e refletir sobre como
se situam as políticas educacionais diante da ressignificação simbólica da noção de formação
com vistas para o autogoverno no contexto da sociedade contemporânea.
Todo esse resgate histórico, com foco nos sintomas, promessas e legados da
modernidade, se fez necessário para que pudéssemos enfrentar algumas hipóteses previamente
levantadas, quais sejam: a) atualmente, as tecnologias da comunicação e interação virtual tem
alterado significativa e abruptamente o modo como às pessoas compreendem e significam os
processos formativos, mas, graças a elas – as tecnologias –, é possível alcançar os sujeitos que,
direta e indiretamente, estão em contato com políticas educacionais que poderão, ou não,
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promover o autogoverno; b) as políticas educacionais encontram dificuldades na execução de
seus programas, frente as tensões criadas pelas novas relações de poder que se constituem no
bojo das reconfigurações dos sentidos e significados constitutivos dos processos formativos; c) é
possível agir, materialmente falando, para defender direitos políticos, sociais, educacionais e
humanos, mas, para isso, é preciso que os processos formativos ultrapassem a
instrumentalização formal e instruam seres humanos à vivência da cidadania.
Considerando que o projeto ainda está em andamento, a investigação e reflexão em
torno dessas hipóteses também se encontram em aberto, mas, algumas descobertas já se
mostraram como desafios maiores que o esperado, ou seja, nesse instante da pesquisa já se faz
possível algumas sinalizações, por exemplo, precisamos ter ciência de que/quais políticas
estamos tratando? Qual é o tom dessas políticas? Como envolver as pessoas na pesquisa para
descobrir os efeitos das políticas? As políticas como um todo, mas especialmente as
educacionais, dependem muito da história e das convicções de quem ―está na ponta‖ (nos três
poderes). Nesse sentido, como fazer com que um direito civil, a exemplo da instrução, seja
compreendido como direito de uma coletividade?...
O direcionamento da pesquisa parece ser uma urgência, entretanto, mesmo com os fortes
indícios para essa ação, debatê-la em um evento como este, é uma oportunidade ímpar para agir
com mais segurança em relação aos próximos passos a serem dados.

5 Considerações prévias

A formação das novas gerações é o pilar de qualquer concepção de sociedade e
existência humanizada, assim como é meio para a edificação de instituições sociais e
desenvolvimento de atividades produtivas, econômicas, sociais, intelectuais, entre outras. Nesse
contexto, a compreensão dos processos formativos e seus fundamentos precisam ser refletidos a
partir dos mais diversos momentos da história humana, ou seja, assim como pretendia Walter
Benjamin, ao propor um intercâmbio de tempos vivenciados numa tensão que permite ao
presente relacionar-se com o passado e o futuro. No presente projeto, o presente e o futuro se
relacionam com a emergência da modernidade, seus sintomas, promessas e legados.
Se os processos formativos desafiam as gerações presentes, assim também desafiarão às
gerações futuras. Mesmo que a cultura humana seja rica em reflexões sobre o ser humano e sua
natureza, considerando que a condição humana se altera na medida em que se alteram as
configurações espaço-temporal em que uma geração se encontra imersa, sempre haverá a
necessidade de um repensar e ula reconstrução acerca da formação humana e seus fundamentos.
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Nesse sentido, indagar-se sobre como construímos as políticas educacionais com vistas ao
desenvolvimento de sujeitos capazes de autogoverno parece ser uma tarefa da qual não podemos
abrir mão se queremos melhorar a nossa vida e a vida das futuras gerações. Enquanto sociedade,
fazemos isso por meio e através de instituições, o Estado é uma delas, conhecê-lo, compreendêlo e enriquecê-lo não é uma empreitada fácil, mas é necessário para a vivência da cidadania.
A instrução ―inicialmente aberta somente para os que dispõem de recursos, dado o
caráter desigual da sociedade, e caminho para aqueles que viriam a se afirmar como quadros de
inteligência no aparato do Estado‖ (CURY, 2014, p. 16), aos poucos, foi se tornando pública,
como função e como dever do Estado. Com isso, retomando as palavras de Cury, se no passado
acreditou-se que ―após o impulso interventor inicial da instrução primária, o indivíduo pudesse
se autogovernar como ente dotado de liberdade e capaz de participar de uma sociedade de
pessoas livres‖ (CURY, 2014, p. 16), no presente, e para o futuro, continuar problematizando
esse ―autogovernar-se através da instrução‖, além de não abrir mão abrir de uma promessa, é
uma tarefa para quem acredita nas potencialidades da educação.
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RESUMO
O presente artigo discute o problema da desigualdade que está ligado a um processo profundo de invisibilidade. A
hipótese analisada – as cidades que recebem maior quantidade de Bolsa Família teriam um Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) maior, visto que o IDH leva em conta acesso à saúde, a distribuição de renda e
acesso à educação. O objetivo geral da pesquisa é compreender como o fenômeno da extrema pobreza se reflete na
vivência escolar de alunos e alunas e como as questões psicossociais oferecidas pela escola, por conta deste
fenômeno, determinam o modo como os alunos acessam a escola e permanecem nela. O resultado da pesquisa
aponta que a extrema pobreza não pode ser, simplesmente, discutida como um fator estatístico, necessita, na
verdade, de uma reflexão profunda acerca do tema.
Palavras-Chave: Programa Bolsa Família. Vulnerabilidades, IDH. Desigualdade Social.

INTRODUÇÃO
O Programa Bolsa Família (PBF), criado pela Lei 10.836, no ano de 2004, pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trouxe avanços, distribuição de renda e de condições,
acesso à escola a crianças que teriam suas infâncias surrupiadas pelo trabalho precoce para
contribuir na renda familiar. Considerando a relevância deste Programa outras ações
importantes foram organizadas pelo Governo do Partido dos Trabalhadores, tanto no Governo
de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006; 2007-2010) como também no Governo de Dilma
Rousseff (2011-2014; 2014-2016) para que os recursos do programa fossem vinculados a um
sistema de acesso e permanência de crianças e jovens em idade regular matriculados nas escolas
públicas do país, com a finalidade de fortalecer, melhorar o acesso e as condições de
escolarização das pessoas que se encontram em situação de extrema pobreza no Brasil.
O Programa Bolsa Família (PBF), do Governo Federal, é o maior
programa de transferência de renda da história do Brasil. O Bolsa
Família surgiu para enfrentar um grande desafio da sociedade brasileira,
que é o combate à fome e à miséria, e a promoção e a emancipação das
famílias mais pobres do país (SILVA; YASBEK; DI GIOVANI, 2007,
p. 96).
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Segundo Barros, Henriques e Mendonça (2000) o Brasil, nas últimas décadas tem,
infelizmente, uma tendência de enorme desigualdade na distribuição de renda e níveis de
pobreza, apresenta-se como um país desigual, exposto ao desafio histórico de enfrentar a
injustiça social que exclui uma parte significativa da sociedade sem condições básicas de
dignidade e cidadania.
O Programa Bolsa Família compreende a transferência de renda como a garantia dos
direitos sociais para os segmentos que se encontram em situação de vulnerabilidade
social. Associado a esta garantia, o PBF tem como proposta promover a qualificação
das pessoas atendidas, já que estão em desvantagem no mercado competitivo de
trabalho. A inclusão social contribui para a emancipação das famílias beneficiárias,
através de meios e condições para que elas possam superar a situação de
vulnerabilidade em que se encontram (SILVA; YAZBEK; DI GIOVANI, 2007).

Com a baixíssima disponibilidade de dados oficiais compilados sobre a extrema
pobreza em Mato Grosso, o problema da desigualdade passa por um processo de invisibilidade.
A extrema pobreza não pode ser, simplesmente, discutida como um fator estatístico, necessita,
na verdade, de uma reflexão profunda acerca do tema.
O curso de aperfeiçoamento em Educação, Pobreza e Desigualdade Social tem ou
tinha1 essa característica , pois aposta em um processo formativo a distância inserido no
contexto da Política Nacional de Formação dos(as) Profissionais do Magistério da Educação
Básica e da Rede Nacional de Formação Continuada dos(as) Profissionais do Magistério da
Educação Básica Pública (Renafor), instituídas pelo Decreto n.º 6.755, de 29 de janeiro de 2009,
e pela Portaria Ministerial n.º 1.328, de 23 de setembro de 2011. Também responde ao
preconizado na Lei n.º 13.005/2014, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação. Foi uma iniciativa do MEC/ SECADI e foi desenvolvido em 2017/2018 por 11 IFES,
dentre elas a Universidade Federal de Mato Grosso.
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) realizou um curso de extensão
chamado Educação, Pobreza e Desigualdade Social (EPDS), sendo que os autores do texto
foram membros da organização do curso para fins da realização desta pesquisa. Os dados
gerados, por meio das atividades desenvolvidas pelos cursistas, ajudaram a produzir um recorte
em vista de que o estado de Mato Grosso foi mapeado em polos: Cuiabá, Cáceres, Barra do
Garças, Sinop e Rondonópolis.

1

O ministro da Educação, Vélez Rodriguez, acabou com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (Secadi) no dia 02 de janeiro de 2019. Os motivos do Ministro, segundo apurou o Jornal
Folha de S. Paulo (02/01/2019), era eliminar temáticas de direitos humanos, de educação étnico-raciais e a palavra
diversidade. A Secadi havia sido criada em 2004 com o objetivo fortalecer a relação dos grupos historicamente
excluídos da escolarização com a sociedade.
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O objetivo do mapeamento, tendo em vista o desenvolvimento da pesquisa foi
compreender como o fenômeno da extrema pobreza se reflete na vivência escolar de alunos
e alunas e como as questões psicossociais oferecidas pela escola, por conta deste fenômeno,
determinam o modo como os alunos acessam a escola e permanecem nela.

Imagem 1 - Mapa de Mato Grosso

Fonte: Site Brasil turismo

O objetivo geral da pesquisa foi compreender como o fenômeno da extrema
pobreza se reflete na vivência escolar de alunos e alunas e como as questões psicossociais
oferecidas pela escola, por conta deste fenômeno, determinam o modo como os alunos
acessam a escola e permanecem nela.
Para responder à tal objetivo, foi desenvolvida uma pesquisa de abordagem
quantitativa e qualitativa, do tipo exploratória, com dados coletados a partir do Curso de
aperfeiçoamento ―Educação, Pobreza e Desigualdade Social‖, juntamente com o resgate de
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dados de fontes vindas de Organizações Não Governamentais, como também, dados
providos por plataformas de transparência do Governo Federal acerca do PBF.
Os módulos do curso levavam os cursistas a debater sobre o acesso à educação de
famílias em situação de vulnerabilidade pela extrema pobreza e sobre como os direitos
humanos são violados quando não se dá acesso à educação de qualidade a estas crianças. O
acesso à educação necessita se constituir em busca cidadã por liberdade, emancipação,
transformação, protagonismo, capacidade de liderar uma revolução definida pelo conceito
de inclusão social. A ideia de protagonismo faz lembrar Gramsci e o seu olhar para os
intelectuais orgânicos
A educação, a cultura, a ampla organização do saber e da experiência significam a
independência das massas em face dos intelectuais. A fase mais inteligente da luta
contra o despotismo dos intelectuais de profissão e contra as competências por
direito divino está constituída precisamente pelo empenho no sentido de
intensificar a cultura, de aprofundar a consciência. E esse empenho é ele mesmo
liberdade, estímulo para a ação e condição da ação. A consciência do próprio
despreparo, o temor de fracassar diante do desafio da reconstrução, não será mais
o férreo dos entraves à ação? E não poderia ser de outro modo: socialismo é
organização, e organização não só política e econômica, mas também e sobretudo
de saber e de vontade, obtida através da atividade cultural. (GRAMSCI, 2004, p.
212-213).

O PBF, ao ser concebido, trouxe no seu bojo o entendimento de independência das
massas em face dos intelectuais – traduzindo – o programa não tem vocação para ser
tutelado, pois sua essência programática é catapultar os beneficiários à condição de cidadãos
que pensam criticamente a realidade a fim de superá-la, suplantá-la.

METODOLOGIA

Com o curso de extensão EPDS, vimos a necessidade do entendimento do perfil
socioeconômico da população matogrossense. Essa demanda surgiu de uma atividade de
campo realizada pelos cursistas do EPDS – entrevista com uma família em situação de
extrema pobreza.
As entrevistas foram realizadas com um roteiro de perguntas, entretanto, a falta de
prática das(os) cursistas fez com que estas saíssem do itinerário e se produzissem outras
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revelações acerca da vivência na pobreza. As entrevistas das alunas Rosimar Nunes
Rondon, Eliane Soares da Silva Sabino e Maryangela de Moura Carvalho, por exemplo,
implicaram compreender:

1-Em que cidade você nasceu? (Se de fora do município e do estado de MT,
origem dos membros da família; ano de chegada no município; razões da mudança)
2. Está trabalhando? Se sim, onde, com o quê?
R: Roque Teromnhi'Eiwê nasceu na aldeia xavante de Sangradouro, Município de
General Carneiro, está em Cuiabá desde 2007, quando chegou residia na casa do
índio, mas como sentia falta da família, das crianças solicitou autorização para
mudar para uma casa, onde pudesse estar com toda a família, uma vez que na casa
do índio, não poderia estar com todos, somente um acompanhante. O motivo que
o trouxe para cá, foi tratamento de saúde. Atualmente é aposentado, mas antes era
professor de matemática na aldeia, hoje ele dá aula da língua xavante para 3
alunos Xavantes que estão na cidade, tem 9 filhos, alguns moram na aldeia outros
na cidade. É responsável pela neta Julieta Wa1Utopré Tsere'Upi.
3-O que você espera do futuro para você e sua família?
R: Espera sair da crise da doença crônica renal e voltar para a aldeia e conviver
com os pais e família. (...)
19-O recurso do PBF tem contribuído, de alguma forma, para melhorar as
condições de vida da família?
R: O bolsa família contribui muito, ajuda na alimentação e material escolar e
roupa.‖

Trecho da entrevista realizada pela cursista Elisangela:

Entrevistador: Vamos começar falando da formação da sua família tanto da mãe
como do seu pai. Como vocês se conheceram? Ele veio de fora? Ou você veio de
fora? Como começou esta história.
Mãe: Na verdade, nos conhecemos no lixão fazendo reciclagem em
Várzea Grande/MT.
Entrevistador: E aí depois disso vocês começaram a se gostar e se
casaram? Mãe: Juntamos os panos.‖
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Em vista da conjuntura apresentada, foi efetivado um mapeamento quantitativo e
qualitativo dos dados da pobreza, e assim, referências entre dados que pudessem ser de fácil
comparação.
Neste panorama, foi levantada uma hipótese: Cidades que recebem maior
quantidade de Bolsa Família teriam um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) maior,
visto que o IDH leva em conta acesso à saúde, a distribuição de renda e acesso à educação.
Portanto, uma medida de distribuição de renda deveria impactar positivamente o IDH do
município. Os valores referentes à população dos municípios é a estimativa oficial da
população dos municípios feito pelo IBGE para o ano de 2018.
Foram coletados dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM),
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Plataforma VIS DATA da
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Foi traçado, primeiramente, uma relação entre o número de benefícios e de
habitantes do município, com isso, se conseguiu um índice que ao ser multiplicado por 100
daria um valor que representa quantas pessoas recebem do PBF em 100 habitantes. Esta
razão foi chamada de índice de vulnerabilidade do município (Benefícios PBF x 100)
/Habitantes = índice de vulnerabilidade municipal (IVM).
Outra abordagem que complementa os dados resgatados de vulnerabilidade é a
razão entre o valor total recebido pela população beneficiada pelo PBF e o repasse federal
aos municípios. Com isto se consegue uma relação entre quantos por cento do repasse
federal é equivalente ao bolsa família destinado àquele município. Todos os valores são
referentes até a data do resgate dos dados em 07/06/2019.

Tabela 1 - Dados generalizados

QUANTIDADE VOLUME DE PBF EM REAIS
PBF
R$ EM 07/06/2019

CIDADES POLO

HABITANTES IDHM

CUIABÁ

607.153

0,785

22.105

14.049.315,00

CÁCERES

93.882

0,708

7.215

6.505.746,00

SINOP

139.935

0,754

3.205

2.201.281,00

0,748

3.489

2.792.083,00

BARRA DO GARÇAS 60.661
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RONDONÓPOLIS

228.857

0,755

10.069

6.458.171,00

Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, Vis DATA e IBGE Cidades

RESULTADOS
O foco do mapeamento é voltado para a obtenção do índice de vulnerabilidade das
cidades, podendo trazer esta relação com outras cidades do Estado de Mato Grosso.
Ao observar os valores da Tabela 1, temos necessidade de entender se a quantidade
per capita dos benefícios do PBF seria suficiente para a superação da desigualdade, e
assim, testarmos nossa hipótese.
Temos, então, que isolar o IDH e aplicarmos a nossa fórmula para entender o índice
de vulnerabilidade e testar nossa hipótese.

Tabela 2 - IDH dos municípios polo de MT

CIDADES POLO

IDHM

CUIABÁ

0,785

CÁCERES

0,708

SINOP

0,754

BARRA DO GARÇAS

0,748

RONDONÓPOLIS
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

0,755

Ao aplicar a fórmula descrita na metodologia foi constatado que a cidade polo com
maior número de benefícios por cem habitantes têm o menor IDH, Cáceres, contrariando a
hipótese proposta.

Gráfico 1 - Índice de vulnerabilidade nas cidades polo de MT
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Fontes: Vis DATA e IBGE.

Tabela 3 - Repasse Federal e o quanto equivale o PBF em relação ao Repasse Federal
VOLUME DE PBF EM REAIS
R$ (2019)

REPASSE FEDERAL
EM R$

RAZÃO
PBF/REPASSE (%)

CUIABÁ

14.049.315,00

275.612.130,57

5,10

CÁCERES

6.505.746,00

42.194.028,17

15,42

SINOP

2.201.281,00

77.741.492,58

2,83

2.792.083,00

35.573.320,65

7,85

6.458.171,00

147.064.253,39

4,39

CIDADES POLO

BARRA DO
GARÇAS
RONDONÓPOLIS
Fonte: CNM, Vis DATA

Para entender o que representa o Bolsa Família em uma cidade, temos que
entender que este valor recebido é gastado imediatamente no comércio local, visto que, são
auxílios para alimentação, vestimenta, educação, por exemplo, como os materiais escolares.
Ao comparar o tamanho do impacto causado na vida dos beneficiários com o valor
recebido, que é muito pouco, podemos ver como o PBF, mesmo sendo um gasto muito
menor comparado com o repasse federal aos municípios, pode causar impactante cenário
em termos de promoção de bem estar à população em um estado de vulnerabilidade
alarmante, como mostrado em algumas entrevistas do curso EPDS.
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O índice de vulnerabilidade municipal se torna muito mais alarmante quando se
estende a análise para cidades do interior do Estado, cidades com indicadores que
apresentam um oitavo da população recebendo o PBF, levando em conta que o benefício é
nominal à uma pessoa da família, podemos, então, arbitrar que o número de pessoas que são
diretamente afetadas pelo PBF em algumas cidades do interior de Mato Grosso atinge uma
parcela muito expressiva da população total da cidade, como Acorizal, Bom Jesus do
Araguaia, Barão de Melgaço, Campos de Júlio, entre outras.

Tabela 4 - Índice de vulnerabilidade em algumas cidades do interior do Estado de
Mato Grosso

CIDADE

HABITANTES

PBF

IVM

ACORIZAL

5.424

763

14,1

BARÃO DE MELGAÇO

8.563

889

10,4

BOM JESUS DO ARAGUAIA

6.452

644

10,0

CAMPOS DE JÚLIO

6.710

936

13,9

5.569

788

14,1

SÃO JOSÉ DO XINGU
Fonte: IBGE, Vis DATA

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pobreza e a desigualdade social no Estado de Mato Grosso passa por um processo
de invisibilidade, como demonstrado nos trabalhos realizados pelo grupo do projeto de
pesquisa ao qual este trabalho deriva, necessitando assim, a reflexão dos impactos da
desigualdade social na sociedade matogrossense, começando com o entendimento dos
aspectos econômicos dos municípios.
A pesquisa analisou a hipótese de que os municípios que recebem uma quantidade
maior de benefícios do Programa Bolsa Família teriam um IDH dentro dos padrões do
tamanho das cidades maiores, porém, isto não se provou como verídico. Entretanto, mais
pesquisas devem ser realizadas acerca deste tema, visto que, há uma genuína relação
intrínseca do índice de vulnerabilidade social com o IDH dos municípios mais pobres. A
pesquisa realizada aponta a necessidade que mais abordagens sejam feitas em termos de
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acompanhamento periódico da variação do índice de vulnerabilidade para que se
compreenda amiúde se a redução da pobreza e da desigualdade social no país é possível, é
auditável.
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PROGRAMA ENXERGAR É HUMANIZAR
Ugolina Cezaria da Cruz (SME de Cuiabá) - ugolinasouza12@gmail.com
Eliane Soares Sabino (SME de Cuiabá) - elianesssabino@gmail.com
Michel de Almeida (SME de Cuiabá) – michelalmeida78@gmail.com
Resumo:
Este pôster tem como objetivo apresentar a ação do Programa ―Enxergar é Humanizar‖ realizado pela equipe de
Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, que consiste em assegurar aos estudantes
matriculados nos primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental a avaliação da acuidade visual dos mesmos.
A avaliação é realizada a partir de uma triagem para identificar os alunos com distúrbios de refração e posterior
encaminhamento para consulta oftalmológica. Havendo baixa visão, são realizadas as devidas intervenções
incluindo inclusive disponibilização de óculos ou outras medidas necessárias para que o estudante recupere as
condições físicas necessárias para a consolidação de seu processo de alfabetização e aprendizado acadêmico.
Palavras- chave: Educação. Política Pública. Alfabetização. Aprendizagem

1. Introdução
Este pôster tem por objetivo apresentar a ação do Programa "Enxergar é Humanizar"
que consiste na avaliação de acuidade visual de estudantes matriculados nos 1º e 2º anos do
Ensino Fundamental nas escolas municipais de Cuiabá, que se constitui uma ação realizada
pela equipe de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, tendo
por objetivo acompanhar os estudantes de primeiro e segundo ano do ensino fundamental
matriculados nas escolas municipais de educação básica de Cuiabá, visando identificar os
casos de déficit de aprendizagem relacionado com a baixa visão, estimulando assim a
permanência e a continuidade da trajetória escolar dos mesmos. Os problemas visuais causam
dificuldades ao aprendizado e à socialização, prejudicando o desenvolvimento intelectual,
escolar e social da criança.
1. O Projeto
O Projeto "Enxergar é Humanizar" é uma ação que compõe o Programa de
Alfabetização Cuiabana- PROAC, que realizou em 2018, uma avaliação diagnóstica
denominada Prova Cuiabá, com os primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental,
definindo as metas e estratégias a serem realizadas em 2019 para elevação da aprendizagem
dessas crianças sendo uma delas a adoção do referido programa.
Neste sentido a Secretaria Municipal de Educação (SME), estabelece uma meta
significativa para a humanização no processo de aprendizagem, assegurando o direito básico
de ler e escrever, para o cumprimento da cidadania dos alunos, que é a consolidação do
processo de alfabetização.
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Parte da população brasileira, cerca de 23,9% (45,6 milhões de pessoas) afirmaram ter
algum tipo de deficiência. Entre elas, a mais recorrente foi a visual, atingindo 3,5% da
população. De acordo com a OMS, (Organização Mundial da Saúde), os principais motivos
de cegueira no Brasil são: catarata, glaucoma, retinopatia diabética, cegueira infantil e
degeneração macular. Conforme os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
estatística), de 2010, no Brasil, 6,5 milhões de pessoas que possuem alguma deficiência
visual, 528.624 pessoas são incapazes de enxergar (cegos); 6.056.654 pessoas possuem baixa
visão ou visão subnormal (grande e permanente dificuldade de enxergar); Outros 29 milhões
de pessoas declararam possuir alguma dificuldade permanente de enxergar, apesar de usar
óculos ou lentes, no quadro a baixo podemos ver esse total dividido pelas cinco regiões.
2. Projeto Enxergar é Humanizar
Segundo Zabala (2006), a finalidade da escola é proporcionar a formação integral dos
alunos. Para que isso ocorra, deve haver uma reflexão profunda e constante da condição de
cidadania dos estudantes e do meio em que estão inseridos e em consequência disto sobre a
finalidade da educação escolarizada. De acordo com Faye e Barraga (l985) os deficientes
visuais são os indivíduos com cegueira e também os de visão subnormal. As pessoas com
cegueira são aqueles indivíduos que tem ausência total da visão e a visão subnormal, são
aqueles que o seu desempenho é limitado pela acuidade da visão.
Os conteúdos escolares exigem a visualização em várias áreas de conhecimento, de um
universo repleto de imagens, símbolos gráficos, letras e números. Sendo assim as carências
decorrentes de limitações visuais não devem ser desprezadas, esquecidas ou confundidas com
prerrogativas ou necessidades simuladas.
2.1. Metodologia de Acompanhamento
Este programa está sob a responsabilidade da SME de Cuiabá/ Diretoria de Ensino/
Coordenação de Programas e Projetos. Os profissionais designados para executar esta ação,
tiveram como primeiro momento reuniões para articular uma estratégia eficiente e
responsável e que possibilitasse um bom trabalho.
Após estas reuniões estratégicas iniciou-se a construção de um cronograma
respeitando o calendário escolar. Este cronograma foi dividido por regionais (Norte, Sul,
Leste e Oeste), priorizando as escolas mais próximas da rota estipulada, para uma maior
agilidade e mobilidade, sendo possível assim um ganho de tempo considerável e maior
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comodidade para todos envolvidos sejam nas unidades educacionais ou os profissionais
responsáveis em realizar o diagnóstico.
A avaliação consiste em identificar os alunos com distúrbios de refração, que
necessitam do uso de óculos, e isto vai contribuir para a promoção e prevenção da qualidade
de vida, consequentemente uma melhora no ensino como na aprendizagem, diminuindo a
desistência e a evasão escolar. Esta avaliação inicial é uma triagem, onde, ao identificar algum
distúrbio de refração, será preciso uma consulta oftalmológica. Este teste simples é passível
de ser executado por qualquer indivíduo que tenha passado por qualificação, da escala de
sinais de Snellen, como podemos ver na imagem abaixo.
O oftalmologista holandês Herman Snellen, em 1862, com a
ajuda de Donders publicou sua famosa tabela baseada e
definida em ―optotipos‖ (Tipo de letra para exame de vista).
Esta tabela criada por Snellen é o procedimento comumente
aceito para verificar a Acuidade Visual, ela tem duas versões
principais, o tradicional com as variações da letra ―E‖, e a
outra com as demais letras, entretanto esta tabela possui uma
baixa confiabilidade, pois pode ser considerado um defeito ao
apresentarem diferentes números de letras por linha, que pode
causar

o

fenômeno

de

agrupamento

e

espaçamento

desproporcional entre as letras e as linhas. Por este motivo a
parceria com os professores para refinar esta triagem se torna
de suma importância, pois os profissionais incumbidos desta ação receberam treinamento para
aprender a interpretar a tabela e orientar os alunos durante o teste. Neste treinamento foram
explanados os cuidados para a aferição da acuidade como luminosidade e distância
necessárias.
3. Considerações finais
Compreendemos que na ação ―Enxergar é Humanizar‖, foi reafirmar o quanto se faz
necessários projetos como esse, pois é notória a quantidade de alunos que foram e ainda serão
encaminhados para a consulta especializada com o oftalmologista do Instituto Lions da Visão,
um dos parceiros do projeto da acuidade visual. Boa parte destes alunos detectados na
avaliação foi indicada pelos professores, os quais, segundo eles apresentavam maior
dificuldade, tanto na escrita quanto leitura. Nesta perspectiva observamos que em vários casos
um problema está diretamente ligado ao outro, e os responsáveis por estas crianças não
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percebem ou não tem condições materiais para solucionar estas questões. Os estudantes com
confirmação de deficiência visual receberão gratuitamente os óculos através da parceria as
SME de Cuiabá e a Ótica CELL. A projeção até o final desta ação é a doação de um número
aproximado de 300 óculos, podendo sofrer alteração dependendo das necessidades dos alunos.
Este projeto da Secretaria Municipal de Educação e suas parceiras podem parecer
pequeno, porém para as famílias por ele beneficiadas, representará qualidade de vida, uma vez
que os alunos terão uma melhora na autoestima recuperando este sentido tão importante para
a humanização do ambiente escolar.
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UM PANORAMA INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS ENTRE 2004 A 2019
Samya Karla Lopes de Oliveira

Resumo:
Este trabalho busca apresentar um panorama institucional da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), entre 2004 a 2019, visto que em âmbito federal a secretaria responsável pelas ações e
programas da modalidade no mistério da educação (MEC) foi extinta em 2019. Assim, como
em Mato Grosso foi extinta a coordenadoria e gerência respectivamente sendo transferida da
Superintendência de Diversidades Educacionais (SUDE) para Superintendência de Políticas
da Educação Básica via Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Educação Infantil dividida nos Núcleos: Didático Pedagógico Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental.
Introdução:
O cenário brasileiro, principalmente no que se refere ao campo educacional passa por
incertezas e nós professores e pesquisadores da Educação de Jovens e Adultos, estamos
apreensivos, quanto aos direcionamentos institucionais no que se refere a oferta e permanência da
modalidade. Assegurada na Constituição Federal de 1988 no art. 6º, como direito social, e no art.
205, como direito de todos e dever do Estado.
A Educação de Jovens e Adultos também está assegurada no art. 37 da LDB - Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional – 9394/96, como direito subjetivo e no Parecer CNE/CEB
11/2000 que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares para a referida modalidade de ensino.
Conforme o Parecer CNE/ CBE n. 11/2000 (BRASIL, 2000), o modelo em tela, representa
uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e
leitura como bens sociais, na escola ou fora dela‖ e, ainda, que ―ser privado deste acesso é, de fato,
a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social
contemporânea‖.
Em virtude destas condições, o documento enfatiza as funções da Educação de Jovens e
Adultos, definindo-as como reparadora (acesso aos bens culturais aos quais os sujeitos deveriam ter
tido na idade própria, por meio de um ensino de qualidade), equalizadora (pretensão de atingir toda
a classe trabalhadora que não teve acesso à educação na idade apropriada, permitindo desenvolver
suas habilidades e ampliar suas participações no mundo do trabalho) e qualificadora (ou
permanente, cujo objetivo é garantir a educação ao longo da vida para a formação de uma
sociedade em constante desenvolvimento.
Em termos institucionais, foi criada em 2004, no âmbito do Ministério da Educação (MEC),
uma secretaria específica responsável pelas políticas direcionadas às populações excluídas – a
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). Abrangia os
seguintes programas: PBA - Programa Brasil Alfabetizado, PNLDEJA - Programa Nacional do
Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos, Projovem, Educação em Prisões Projovem Prisional.
Recentemente, o governo federal por meio do MEC, extinguiu a SECADI, órgão que era
responsável pelos programas, ações e políticas da EJA. De acordo informações disponíveis em seu
site, o MEC criou outras secretarias como: Secretaria das Modalidades Especializadas de Educação
(SEMESP) e Secretaria de Alfabetização (SEALF).
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Segundo a professora Analise da Silva do Departamento de Métodos e Técnicas da
Educação da Faculdade Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a SECADI foi criada por
demanda de movimentos sociais. O órgão era o responsável por todas as ações de Educação de
Jovens e Adultos no país. No entanto, Silva, destaca que: ―é complicado dizer qual política a
secretaria executava‖.
Considerando que, em discussões, nos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos, política, no
sentido da palavra, não é um projeto, um programa ou uma ação. É uma coisa que é pública, que é
do Estado e que tem continuidade. Sendo assim, nessa perspectiva, não executava política nenhuma,
uma crítica que os fóruns realizam há décadas. Mesmo assim, a professora salienta que não
podemos ignorar, as ações que envolvem os 88 milhões de sujeitos da EJA no país desenvolvidas
pela SECADI.
Entretanto, Silva revela um obstáculo para a melhoria da qualidade educacional no Brasil: a
descontinuidade das políticas públicas, mas se continuar a execução do plano Nacional de Educação
(PNE) pode ser uma tentativa reverter este cenário. Com sua periodicidade decenal, com metas e
estratégias à longo prazo, pois, ele desponta como uma política de Estado. Enfatizando também
que:
Para que essas metas sejam cumpridas, é importante que haja financiamento adequado
para a educação. ―Para conseguir fazer isso, Silva defende a imediata revogação da Emenda
Constitucional 95 (EC95/2016), na qual limita por 20 anos os gastos públicos. Ou segundo ela, nos
dizer como cumpriremos o PNE sem revogar a EC95/2016. Não tem como uma Secretaria
responsável pela EJA no país se propor a fazer algo que seja garantia de direitos da EJA, se ela não
se contrapuser à EC95. Enquanto esta emenda constitucional estiver em vigor, não temos como
implementar as metas do PNE. Para a EJA, o PNE é fundamental. É uma dívida histórica e social
enorme, que, para ser solucionada, precisa de investimento e verba pública nessa modalidade.

O que nos remente alguns questionamentos diante desse cenário: quais são os
encaminhamentos institucionais em relação à Educação de Jovens e Adultos? Por que atualmente a
Educação de Jovens e Adultos ainda não tem uma diretoria ou responsável no ministério da
educação?
Segundo matéria publicada na revista Nova Escola (2019), em contrapartida à extinção da
SECADI foi criada a Secretaria de Alfabetização, a cargo de Carlos Nadalim, formado em Direito
pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com especialização em Filosofia e mestrado em
Educação pela mesma instituição.
De acordo com a matéria acima, suas obras não aparecem nos currículos de formação
docente, ele não é autor de pesquisa científica, tampouco participou dos debates que influenciaram a
gestão pública nas últimas décadas. Entretanto, suas ideias, porém, circulam na internet desde 2013,
quando ele criou o blog ―Como Educar seu Filhos‖, e que agradam aos entusiastas da Educação
domiciliar, os combatentes dos pensamentos de Paulo Freire e os defensores do método fônico de
alfabetização.
Para Márcia Jacomini, pós-doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e
pesquisadora em Políticas e Gestão educacionais, a criação de uma Secretaria de Alfabetização
separada de outros assuntos ligados ao processo de aprendizagem denota uma visão instrumental da
alfabetização, sem o conteúdo social e cultural que envolve o processo de alfabetização e
letramento. Ainda segundo Jacomini, ―Por isso, os permanentes ataques a Paulo Freire, cuja
perspectiva de aprendizagem escolar, seja da leitura e escrita ou de outros conteúdos, não se
desvincula da leitura e compreensão de mundo de forma crítica‖.
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Já Mônica Franco diretora executiva do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), vê de forma positiva o esforço de centralizar esforços na
alfabetização: ―Embora fosse importante que o tema tivesse articulação com as questões das
diversidades, principalmente por conta das políticas de Educação de Jovens e Adultos, as políticas
de alfabetização no ensino regular acabavam ficando muito diluídas diante do conjunto de desafios
da Secretaria‖.
A SECADI nos últimos anos tem desenvolvido ações e programas especificamente
direcionados à Educação de Jovens e Adultos, como: o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), o
Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLD EJA), o
Educação em Prisões, a Medalha Paulo Freire e o Literatura para Todos. Além desses programas, a
intersecção de todas as outras modalidades de responsabilidade da SECADI com a Educação de
Jovens e Adultos.
―Não dá para falar de política para pessoas com deficiência sem discutir a Educação de
Jovens e Adultos. Não tem como discutir Educação do Campo, Educação Indígena, educação para
as relações étnico-raciais sem discutir Educação de Jovens e Adultos. Porque uma parte
significativa dos sujeitos da EJA são indígenas, do campo, negros, mulheres. Da mesma forma não
tem como falar em Educação em Direitos Humanos e Cidadania sem discutir a questão da
Educação de Jovens e Adultos, uma vez que a grande maioria dos jovens que estão hoje na EJA
são jovens e foram crianças que não tiveram acompanhamento de frequência escolar e isso, por
exemplo, era fundamental para a educação de qualidade social que a EJA exige e que vinha do
programa bolsa-família‖, explica. (Mônica Franco).

Questionada sobre quais seriam as expectativas sobre a nova Secretaria e quais deveriam ser
suas prioridades, a professora destaca a importância do cumprimento do Plano Nacional de
Educação (PNE): ―É implementar a Meta 8, a Meta 9 e a Meta 10‖. Destacando que:
A Meta 8 do PNE trata da elevação da escolaridade média da população de 18 a 29 anos e
de igualar a escolaridade média entre negros e não negros no país. A Meta 9 determina o
percentual mínimo de elevação da taxa de alfabetização da população jovem e adulta. Já a Meta 10
prevê a oferta de matrículas da EJA no Ensino Fundamental e no Ensino Médio integradas à
Educação Profissional.

Atualmente, são aproximadamente 14 milhões de brasileiros que não são alfabetizados.
Como superar esse desafio? Também é preciso diminuir a taxa de analfabetismo funcional e dar
conta de trabalhar a Educação de Jovens e Adultos de maneira integrada com a educação
profissional.
Corroborando alguns especialistas, talvez esta Secretaria de Modalidades
Especializadas precise executar o que a SECADI cumpria e implementar as metas 8, 9 e 10 do PNE,
para que de fato tenhamos políticas públicas de Estado.
Possibilitando que o Estado oferte políticas públicas educacionais voltadas a garantir o
acesso e permanência de cada estudante na educação básica e superior, incorporando o
reconhecimento das diferenças que supõe o enfrentamento a todas as formas de preconceito e
discriminação; assegurar a adequada trajetória escolar nos sistemas de ensino e consequente
redução da evasão e do abandono; reconhecer a equidade como premissa para as políticas
educacionais, condição para sua universalização e o efetivo exercício do direito à educação,
finalidade estas preconizadas pela extinta secretaria.
A SECADI/MEC, diagonal às demais unidades do Ministério da Educação, ela buscava
promover a articulação e convergência das agendas para garantir o direito de todos à educação, com
qualidade e equidade. Orientando políticas públicas educacionais que articulem a diversidade
humana e social aos processos educacionais desenvolvidos nos espaços formais dos sistemas
públicos de ensino.
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Deve se considerar as questões de raça, cor, etnia, origem, posição econômica e social,
gênero, orientação sexual, deficiências, condição geracional e outras que possam ser identificadas
como sendo condições existenciais favorecedoras da exclusão social. Jovens que se encontram fora
da escola, adultos não alfabetizados, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pessoas
com deficiência, estudantes em situação de vulnerabilidade social, são apenas alguns exemplos de
grupos historicamente excluídos da escolarização.
Nesse contexto foram criados programas e ações da SECADI buscando viabilizar o pleno
acesso à escolarização e à participação de todos os estudantes, com redução das desigualdades
educacionais, com equidade e respeito às diferenças. Tendo investido recursos financeiros na
formação inicial e continuada de profissionais da educação, desenvolvimento de materiais didáticos
e paradidáticos específicos, melhorias da infraestrutura física e tecnológica para as escolas, oferta
de ações de alfabetização e elevação da escolaridade de jovens e adultos, o acompanhamento da
frequência escolar de estudantes em situação de vulnerabilidade social, e articulação institucional
para a implementação de diretrizes do Conselho Nacional de Educação referentes aos públicos com
temáticas da Secretaria.
As ações da SECADI tinham como intuito contribuir para a garantia do direito de todos: à
educação com qualidade e equidade, em um sistema educacional inclusivo, visando não somente ao
acesso e permanência, como também à conclusão da trajetória escolar com níveis adequados de
participação, aprendizagem e respeito às diferenças, inclusive para os que não tiveram acesso na
idade regular, em uma perspectiva de educação ao longo da vida.
Além disso, o planejamento, orientação, coordenação em articulação com os sistemas de
ensino dos Estados, Distrito Federal, Municípios e as representações sociais, a implementação de
políticas para a alfabetização e educação de jovens e adultos na cidade, no campo, aldeias indígenas
em áreas remanescentes de quilombos, para a educação nas relações étnico-raciais, para a educação
em direitos humanos e para a educação especial. Buscando desenvolver e fomentar a produção de
conteúdo, programas de formação de professores e materiais didáticos e pedagógicos específicos às
modalidades de ensino e temáticas de sua competência.
Em Mato Grosso, as políticas públicas para Educação de Jovens e Adultos na secretaria de
Educação estavam sob a responsabilidade da Superintendência de Diversidades Educacionais
(SUDE), via coordenadoria de educação de jovens e adultos, setor esse responsável no Estado pelos
programas: PBA - Programa Brasil Alfabetizado, PNLDEJA - Programa Nacional do Livro
Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos, Projovem, Educação em Prisões - Projovem
Prisional. Como também pelas escolas que ofertam a modalidade e os Centro de Educação de
Jovens e Adultos criados no ano de 2008.
A coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos foi extinta em 2015, sendo substituída
por uma gerência que ficou na SUDE, até 2018, sendo também extinta em conforme organograma
de 2019 da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-MT). Assim, as políticas públicas, se é que
podemos definir assim atualmente está dividida em dois núcleos que pertencem atualmente a
Superintendência de Políticas da Educação Básica - Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Educação Infantil, sendo eles: Núcleo Didático Pedagógico Ensino Fundamental e
Núcleo de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental.
Em abril de 2019, numa entrevista concedida a Revista Nova Escola a Secretária de
Educação de Mato Grosso, Marioneide Kliemaschewsk, ao ser questionada sobre a educação a
distância, ela como está modalidade de ensino, como uma opção para Educação de Jovens e
Adultos em nosso Estado. Segue fala abaixo:
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―Particularmente, acho que a Educação a Distância pode ser uma opção para a
modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), mas na Educação Básica regular ainda acredito
que precisamos garantir a presença do aluno com resultado pedagógico, com a melhoria de
aprendizagem. Um aluno dos 7 aos 16 anos de idade está em um processo de formação humana no
ato mais complexo que existe, não só na formação dos conhecimentos científicos (que são
conhecimentos específicos das áreas), formação técnico-profissional que possibilite a ele a
construção de um projeto de vida, mas principalmente, formação de seus valores. Eu me refiro aos
valores morais, sociais, emocionais, que fazem parte de uma busca de uma saúde emocional e um
equilíbrio emocional no período de adolescência. Eu sou a favor do aluno na escola, estabelecendo
suas relações, estabelecendo as conexões com as diferentes áreas do conhecimento, construindo a
sua sociabilidade e garantindo de forma eficaz essa presença na escola. ‖ Eu penso que o EAD
seria uma possibilidade para o ensino de EJA porque nessa modalidade o público, que na grande
maioria das vezes trabalha pela manhã e à tarde, pode ter a oportunidade de concluir sua
escolaridade. E é muito difícil para aquele cidadão que trabalha 8, 10 horas por dia ainda ter todo
aquele gás para estar à noite na escola, todos os dias. Eu penso que o EAD poderia ser uma
oportunidade para que esse aluno tenha acesso à continuidade dos seus estudos e à garantia dessa
aprendizagem‖.

Desconsiderando que o Estado de Mato Grosso tenha o maior percentual de analfabetos da
região Centro Oeste (7,5%) sendo maior que o índice nacional (6,8%). De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a faixa etária é de pessoas com 15 anos ou mais,
portanto, público da EJA. Segundo Sérgio Haddad: ―Garantir o acesso à escola e uma educação
básica de qualidade associada a demais políticas sociais são condições para enfrentar o
analfabetismo‖.
Definido por lei artigo 205 da Constituição Federal de 1988: ―A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho‖. Estabelecendo assim, a obrigação do Estado em garantir que todas as
pessoas, sem qualquer tipo de discriminação, tenham acesso à educação. A escolarização de jovens
e adultos passará então a dedicar-se à formação continuada de todas as pessoas que assim
desejarem, seja em relação aos aspectos do mundo do trabalho e da cidadania, àqueles relativos ao
lazer, expressões artísticas e culturais.
Sem esquecer que a população precisa ter condição de frequentar a escola. Não adianta
existir uma oferta universal e de qualidade, se as pessoas por razões econômicas, sociais ou
culturais não puderem vivenciar esta oportunidade. Não adianta ter escolas de qualidade para todos,
se as crianças não se alimentam, vivem em condições precárias e são obrigadas a trabalhar para
ajudar a sua família. Não há democracia educacional se não houver democracia econômica e social.
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Diego Pereira da Silva (SEDUC-MT) – diegopereira@uol.com.br

Resumo:
Neste trabalho, busca-se refletir sobre a experiência diagnóstica da gestão escolar democrática em uma escola
estadual cuiabana, quando da última adequação de seu Projeto Político-Pedagógico (PPP) (início do ano letivo
de 2019), a que procederam alunos, pais e/ou responsáveis legais, professores, técnicos administrativos
educacionais e apoios administrativos educacionais. Para tanto, no escopo de uma análise quanti-qualitativa,
inscrita em uma pesquisa-ação, sumariam-se as respostas da comunidade escolar a entrevistas estruturadas e
semiestruturadas sobre sua avaliação da gestão da escola a que se vincula, quanto a três aspectos: (1) a
democratização das informações (entre os segmentos constitutivos da comunidade escolar), (2) a participação da
comunidade escolar no planejamento e na execução da rotina administrativo-pedagógica da escola, e, (3) o
tratamento, no âmbito dessa rotina, dos eventuais conflitos nela despontados. Dentre outras constatações, os
dados sugerem que o desenvolvimento de instrumentos de indução à gestão democrática na/da escola, a exemplo
do PPP, requer, para seu planejamento e execução efetivos, a participação de toda a comunidade escolar por duas
razões: (1) a necessária representatividade de cada um dos segmentos que a constituem e (2) a negociação
salutar, entre todos eles ou, às vezes, entre os membros de um mesmo segmento, de suas concepções de
educação e democracia, nem sempre coincidentes. Além disso, empreitadas como essa exigem tempo e
maturação dos actantes, para a interseção de seus anseios e frustrações socioeducativos, em virtude da qual
fundam-se os marcos situacional, conceitual e operatório de todo e qualquer projeto/plano de educação/ensino.
Palavras-chave: Gestão escolar democrática. PPP. Experiência diagnóstica.

1 Gestão escolar democrática e sua configuração na rede pública de ensino estadual de
Mato Grosso

Na literatura específica, a democracia enquanto forma de gestão escolar é compreendida
como processo político, no qual as pessoas que atuam na escola (profissionais da educação
diversos, estudantes, pais, mães e/ou responsáveis) discutem, planejam, avaliam, controlam,
deliberam e encaminham ações para o funcionamento da escola e a solução de seus problemas
(SAVIANI, 2017; LIMA, 2018; SOUZA; PIRES, 2018). Além do mais, defende-se que a
gestão democrática,
[...] sustentada no diálogo, na alteridade e no reconhecimento às especificidades
técnicas das diversas funções presentes na escola/sistema, tem como base a
participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar/sociedade, o
respeito às normas coletivamente construídas para os processos de tomada de
decisões e a garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos (SOUZA, 2009a,
p. 125-126).

No que se refere ao regramento jurídico, a Constituição Federal de 1988 estabelece,
dentre os princípios do ensino público, o da democracia como forma de gestão escolar. Em
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1996, A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que os sistemas de ensino
devem definir normas para a gestão democrática segundo três pilares, a saber: (i) participação
de seus profissionais na elaboração do projeto político-pedagógico da escola; (ii) integração
de toda comunidade escolar em órgãos colegiados, funcionando como mecanismos de
participação coletiva para as tomadas de decisões; e (iii) autonomia escolar nos âmbitos
pedagógico, administrativo e financeiro (BRASIL, 1996).
Em 1998, sob forte atuação do movimento sindical dos profissionais da educação, o
então

governo

do

Estado

de

Mato

Grosso

promulga

a

Lei

nº

7.040,

regulamentando os dispositivos federais de gestão democrática, ao instituir a escolha do(a)
diretor(a) pela comunidade escolar (profissionais da educação, pais, mães e estudantes) e
normatizar a atuação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) como órgão
consultivo e deliberativo das diretrizes e linhas gerais desenvolvidas na escola. Ademais, essa
lei, mantida sob vigência, reforça os princípios gerais de autonomia pedagógica,
administrativa e financeira, mediante o funcionamento transparente do CDCE, a elaboração
do plano de desenvolvimento estratégico de escola e da construção do projeto políticopedagógico. As modificações posteriores, introduzidas pelas Leis Estaduais nº 7.793/2002 e
7.892/2003, atualizam o perfil do candidato para o cargo de gestor escolar — vale a ressalva.
Naturalmente, avanços como esses, perpetrados por dispositivos federais e estaduais, na
abordagem da gestão democrática do ensino, são necessários em épocas nas quais a educação
parece marcada por maneiras autoritárias de dirigir, coordenar e/ou ensinar, e os sistemas de
ensino parecem avessos à implantação de quaisquer mecanismos de participação e controle
social do seu funcionamento — como se pode verificar antes e durante do processo histórico
de redemocratização do país, em determinados contextos. Em Mato Grosso, por exemplo, até
1998, a escolha dos gestores escolares da rede pública de ensino estadual sujeita-se a
interesses políticos do poder executivo, em detrimento daqueles próprios das comunidades,
alheias, em sua grande maioria, ao estabelecimento e/ou ao exercício administrativopedagógico de suas escolas.
Mas, a despeito das mudanças ocorridas neste e em outros estados, quanto ao
empreendimento da gestão democrática da educação, especialmente no âmbito das unidades
escolares, constata-se um avanço ainda tímido na criação de condições concretas de
participação e soberania da comunidade escolar nos rumos da escola — em casos assim, a
gestão democrática anunciada termina produto de uma concessão do Estado à sociedade, não
de uma conquista desta diante daquele; legitimada apenas legalmente, é limitada e pouco
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representativa, algo já evidenciado por pesquisas dedicadas à investigação dos aspectos da
gestão democrática nas unidades escolares mato-grossenses/cuiabanas.
Por meio de um levantamento feito na plataforma online de teses e dissertações da
Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), obteve-se um número
interessante de estudos desenvolvidos por programas de pós-graduação de instituições
públicas mato-grossenses com o tema gestão democrática na escola. Feita a leitura dos
trabalhos,

exclusivamente sobre aqueles disponíveis para download e tendo locus de

investigação unidades escolares do nosso estado (SILVA, 2014; ALMEIDA, 2016;
FRANCO, 2016; ASSALIN, 2018; CARDOSO, 2018; JESUS FILHO, 2018; SMANHOTO,
2018), vale aqui apontar algumas tendências a respeitos de seus resultados e discussões.
Os trabalhos, cujos aspectos metodológicos incluíram estudo de caso, pesquisa-ação,
análise documental e estudo bibliográfico, foram reveladores do que segue: concepções de
diálogo e coletividade como princípios da gestão democrática (FRANCO, 2016; CARDOSO,
2018); escola do campo como modelo de participação real e de autonomia durante a
construção do seu PPP (SMANHOTO, 2018); problemas de comunicação e conflitos
interpessoais postos como obstáculos à participação (JESUS FILHO, 2018; CARDOSO,
2018); tendências significativas de gerencialismo, em especial quanto ao papel do diretor
(ASSALIN, 2018; FRANCO, 2016); membros da comunidade escolar pouco participativos e
heterônomos nas decisões sobre o funcionamento administrativo, financeiro e pedagógico da
escola (ASSALIN, 2018; FRANCO, 2016; CARDOSO, 2018; JESUS FILHO, 2018), bem
como na construção do PPP e Regimento Escolar (SILVA, 2014; ASSALIN, 2018); segmento
professor como o mais participativo (CARDOSO, 2018; JESUSU FILHO, 2018); democracia
pulsante apenas durante o processo de escolha do diretor (SILVA, 2014); e autonomia
docente comprometida quando instauradas políticas educacionais voltada à melhoria do
desempenho em avaliações internas e externas (ALMEIDA, 2016).

2 Diagnóstico da gestão democrática em uma escola estadual cuiabana, na adequação de
seu Projeto Político-Pedagógico (2019)

No início do ano letivo de 2019, mais precisamente, durante o mês de abril, a Direção
e a Coordenação Pedagógica de uma determinada escola estadual cuiabana (aqui não
identificada por implicações éticas) conclamaram todos os membros da comunidade escolar à
adequação do Projeto Político-Pedagógico (PPP), sugerindo a estes sua subdivisão em grupos
de trabalho (GT) para a realização de tarefas que culminassem na elaboração do referido
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documento, sob a guia de um modelo construído pela Secretaria de Estado de Educação
(SEDUC-MT). O referido modelo organiza o PPP em três eixos estruturantes: Marco
Situacional (a realidade da escola em seus elementos constitutivos), Marco Conceitual
(pressuposto que nortearão o trabalho da Escola) e Marco operatório (ações e seus critérios
referentes à organização da escola). Cada GT, após constituir-se, optou por um ou mais
elementos dentro de um ou mais eixos estruturantes, conforme sua predileção temática,
definindo, ainda, uma metodologia útil à tarefa de elaborá-la/adequá-la em três semanas
letivas para, na quarta, socializar o resultado de sua empreitada à comunidade escolar. Esta,
reunida, na ocasião (ao final do mês), para o exame da versão preliminar do PPP, terminou
por aprová-la, reconhecendo as fragilidades do processo e do produto. E, assim, procedeu
devido à obsolescência do PPP à época vigente e ao esgotamento do prazo determinado pela
SEDUC-MT para sua atualização.
Neste trabalho, o enfoque recai sobre a experiência de um GT específico — o dos
autores —, que se responsabilizou pelo marco situacional em particular quanto à dimensão da
gestão democrática, para o subsídio da análise da democratização das informações, da
participação da comunidade escolar, da interação com os órgãos oficiais e parceiros e do
tratamento aos conflitos na escola. Para a realização desse diagnóstico, o GT da Gestão
Democrática elaborou um formulário on-line para a entrevista estruturada e semiestruturada
dos profissionais de educação vinculados à escola (professor, técnico administrativo
educacional e apoio administrativo educacional), e outro de natureza similar para os alunos
nela regularmente matriculados e seus respectivos pais / responsáveis legais.

Entre os

profissionais da educação, 17 (3 integrantes do apoio administrativo e 14 professores).
Quando aos demais membro, 34 indivíduos foram respondentes, dentre os quais, 22 alunos e
12 pais / mães / responsáveis legais.
Esses formulários, que se interseccionam em vários aspectos temáticos, além de
inquirirem os respondentes quanto à sua concepção de gestão democrática, incitando-os à
análise do funcionamento concreto da escola sob a perspectiva de gestão nela empreendida,
levam-nos à reflexão sobre:
(1) o atendimento, no funcionamento da escola, ao princípio democrático da participação direta
da comunidade em assembleias, demais reuniões etc., da autonomia de todos aqueles que
compõem a comunidade escolar, especialmente quando do processo de construção, execução
e avaliação do PPP, da transparência e do pluralismo, neste caso, do respeito à diversidade;
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(2) a abordagem, por parte do grupo gestor e/ou do Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar (CDCE), dos conflitos surgidos no dia a dia da escola, envolvendo diretor,
coordenadoras, secretário, professores, demais funcionários e/ou alunos;
(3) a natureza, a finalidade e a abrangência de atuação do CDCE, além de sua composição atual;
(4) a natureza, a finalidade e a abrangência de atuação do Grêmio Estudantil, além da
imprescindibilidade de sua reativação.

Ainda cumpre esclarecer, sobre os referidos formulários, sua natureza enunciativa.
Neste caso, há, em cada um deles, além de questionamentos, asserções diante das quais os
respondentes precisaram se posicionar, estabelecendo seu grau de concordância em relação ao
que, nelas, foi afirmado a respeito da gestão administrativo-financeira e/ou pedagógica da
escola – concordo fortemente (opção 1), concordo (opção 2), discordo (opção 3), discordo
fortemente (opção 4) – ou, na impossibilidade de sua concordância / discordância, justificá-la
– não sei o que responder (indecisão) (opção 5), não sei se posso / devo responder (receio)
(opção 6) e não me compete responder (opção 7).
Em síntese, o objetivo do trabalho ora apresentado é relatar a experiência diagnóstica
dos aspectos estruturantes da gestão escolar de uma escola estadual cuiabana, no contexto da
atualização do seu PPP, quanto à sua inscrição, ou não, em um paradigma democrático. Mais
especificamente, intenta-se aqui descrever, para uma reflexão preliminar, os dados gerados
através das entrevistas realizadas com a comunidade escolar sobre a operacionalização,
abrangência e concretude da gestão democrática na unidade. Iniciativa essa componente de
uma pesquisa em andamento, que ainda se desdobrará na aplicação de um segundo ciclo de
entrevistas, com o mesmo propósito, mas, desta vez, com a participação da comunidade
escolar em seu planejamento; favorecendo a análise sistemática dos dados gerados.

2.1 A perspectiva dos professores, técnicos administrativos educacionais (TAEs) e apoios
administrativos educacionais (AAEs)
Diante da primeira pergunta, “O que você entende por gestão democrática?”, as
respostas foram diversas, refletindo os variados fundamentos de qualquer regime
democrático, como a participação coletiva nas tomadas de decisão e gestão da escola,
autonomia, o respeito à vontade da maioria, o diálogo, a transparência e a comunicação
eficiente/eficaz, como mostram as transcrições abaixo:
Uma gestão comprometida com valores como o da participação e o da transparência.
Uma gestão empreendida no/para o diálogo. Uma gestão sem problemas de

5043

comunicabilidade. (Autoria preservada para fins de lisura no/do processo
diagnóstico).
Entendo que o gestor deve compartilhar todas as questões envolvidas no ambiente
escolar, e que o grupo responsável precisa analisar as prioridades, onde cada
representante de segmento leva a seus pares para a tomada de decisão. Para então a
escolha da maioria seja respeitada e cumprida. (Autoria preservada para fins de
lisura no/do processo diagnóstico).

Quanto à a avaliação das asserções, frente à afirmação 1 “Percebo, no funcionamento
da escola, o atendimento ao princípio democrático da participação direta da
comunidade, em assembleias, reuniões etc.”, os respondentes, em sua maioria, se
posicionaram da seguinte forma: Discordo (6), Discordo Fortemente (4) e Concordo (4).
Perante à afirmação 2 “Percebo, no funcionamento da escola, o atendimento ao princípio
democrático da autonomia dos sujeitos históricos que compõem a comunidade escolar,
especialmente quando do processo de construção, execução e avaliação do Projeto
Político-Pedagógico”, a maioria dos respondentes se posicionaram da seguinte maneira:
Discordo (6), Concordo (4) e Discordo Fortemente (3). A Figura 1, mostra a distribuição
percentual das respostas às afirmações 1 e 2.
Figura 1- Respostas dos professores, técnicos administrativos educacionais (TAEs) e apoios
administrativos educacionais (AAEs) às afirmações 1 e 2.
Distribuição das respostas afirmação 1

Distribuição das respostas afirmação 2

Fonte: Elaboração dos autores.

Quanto à afirmação 3 “Percebo, no funcionamento da escola, o atendimento ao
princípio democrático da transparência”, os profissionais, em sua maioria, assinalaram
como segue: Discordo Fortemente (6), Discordo (4) e |Concordo (4). Diante da afirmação 4
“Percebo, no funcionamento da escola, o atendimento ao princípio democrático do
pluralismo, neste caso, do respeito à diversidade dos sujeitos históricos que compõem a
comunidade escolar”, os respondentes assinalaram majoritariamente em Discordo (5),
Discordo Fortemente (4) e Concordo (3). A Figura 2 mostra a distribuição percentual das
respostas às afirmações 3 e 4.
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Figura 2 - Respostas dos professores, técnicos administrativos educacionais (TAEs) e apoios
administrativos educacionais (AAEs) às afirmações 3 e 4
Distribuição das respostas
- afirmação 3

Distribuição das respostas
- afirmação 4

Fonte: Elaboração dos autores.

Frente à afirmação 5 “Constato que os conflitos surgidos no cotidiano
administrativo e/ou pedagógico da escola, envolvendo direta ou indiretamente
determinados membros de sua comunidade (profissionais de educação, alunos,
pais/responsáveis legais), são tratados com prontidão pelo grupo gestor e/ou pelo
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE), comprometidos com o
favorecimento da inter-relação entre todos os segmentos, sob uma abordagem
dialógica”, os respondentes, em sua maioria, assinalaram como segue: Discordo (7),
Concordo (6) e Concordo Fortemente (2). Quanto à afirmação 6 “Conheço a natureza, a
finalidade e a abrangência de atuação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar
(CDCE)”, a maioria dos profissionais assinalaram Concordo (9), Não sei o que responder (3),
Discordo (2) e Concordo Fortemente (2). A Figura 3 mostra a distribuição percentual das
respostas às afirmações 5 e 6.

Figura 3 - Respostas dos professores, técnicos administrativos educacionais (TAEs) e apoios
administrativos educacionais (AAEs) às afirmações 5 e 6
Distribuição das respostas
- afirmação 5

Distribuição das respostas
- afirmação 6
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Fonte: Elaboração dos autores.

Quanto à afirmação 7 “Conheço a composição atual do Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar (CDCE)”, os respondentes majoritariamente assinalaram Concordo
(13) e Discordo (2). Diante da afirmação 8 “Conheço a natureza, a finalidade e a
abrangência de atuação do Grêmio Estudantil”, os respondentes se posicionaram em
Concordo (6), Discordo (4) e Não sei o que responder (3). A Figura 4 mostra a distribuição
percentual das respostas às afirmações 7 e 8.
Figura 4 – Respostas dos professores, técnicos administrativos educacionais (TAEs) e apoios
administrativos educacionais (AAEs) às afirmações 5 e 6
Distribuição das respostas
- afirmação 7

Distribuição das respostas
- afirmação 8

Fonte: Elaboração dos autores.

Quanto à afirmação 9 “Julgo necessária a reativação do Grêmio Estudantil desta
instituição” os profissionais assinalaram majoritariamente Concordo Fortemente (8) e
Concordo (6). A Figura 5 mostra a distribuição das respostas à afirmação 9.

Figura 5 - Respostas dos professores, técnicos administrativos educacionais (TAEs) e apoios
administrativos educacionais (AAEs) à afirmação 9

Fonte: Elaboração dos autores.

Por fim, frente ao campo “Teça comentários sobre o funcionamento concreto da
escola sob a perspectiva de gestão nela empreendida”, os profissionais, em sua maioria, se
detiveram a descrever o perfil da atual gestão como centralizador, ineficiente e ineficaz
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quanto à comunicação e distante dos ideais apresentados em seu(s) plano(s) de trabalho.
Houve um caso, no qual o (a) entrevistado se absteve formalmente de tecer comentários e um
outro em que se enfatizou o não cumprimento das normas escolares pelo aluno e a
consequente abordagem indevida empreendida pelos professores frente a alguns casos de
indisciplina. As transcrições a seguir exemplificam parte dessa análise preliminar:
Acredito haver pouca comunicação e transparência sob todos os aspectos. Decisões muito
centralizadas de modo autoritário da gestão. (Autoria preservada para fins de lisura no/do
processo diagnóstico).
Percebo fragilizada a gestão atual de nossa escola, devido a fissuras no seu ideal/projeto de
comunicabilidade. (Autoria preservada para fins de lisura no/do processo diagnóstico).

2.2. A perspectiva dos alunos e de seus respectivos pais e/ou responsáveis legais
Diante da primeira pergunta, ―O que você entende por gestão democrática?‖, os
respondentes apresentaram princípios similares, como o da participação real de toda a
comunidade escolar na gestão administrativo-pedagógica de seu cotidiano, com enfoque na
atmosfera dialógica, em que as crenças, valores e ideias de todos possam ser apresentadas e
discutidas, sempre sob o propósito de, a partir das frustrações da maioria, atender seus
anseios, objetivando um ensino e uma aprendizagem mais humanistas. Preocupação expressa
em compreensões como essa:

São atitudes e ações que propõem a participação social, ou seja, a comunidade
escolar (professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica e demais funcionários)
é considerada sujeito ativo em todo o processo da gestão, participando de todas as
decisões da escola. Assim, é imprescindível que cada um destes sujeitos tenha
clareza e conhecimento de seu papel quanto participante da comunidade escolar.
(Autoria preservada para fins de lisura no / do processo diagnóstico).

Quanto à avaliação das asserções, na afirmação 10, ―Percebo, no funcionamento da
escola, o atendimento ao princípio democrático da participação direta da comunidade,
em assembleias, reuniões etc.‖, 4 entrevistados responderam ―Concordo fortemente‖; 9,
―Concordo‖; 7, ―Discordo‖ e 5, ―Discordo fortemente‖. Quanto àqueles que responderam
―Não sei o que responder (indecisão)‖, ―Não sei se posso/devo responder (receio)‖ e ―Não me
compete responder‖, estes foram, de modo respectivo, 5, 2 e 2 entrevistados. Na asserção 11,
―Percebo, no funcionamento da escola, o atendimento ao princípio democrático da
autonomia de todos que compõem a comunidade escolar, especialmente quando do
processo de construção, execução e avaliação do Projeto Político-Pedagógico‖, 3
entrevistados responderam ―Concordo fortemente‖; 10, ―Concordo‖; 7, ―Discordo‖ e 5,
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―Discordo fortemente‖. Quanto àqueles que responderam ―Não sei o que responder
(indecisão)‖, ―Não sei se posso/devo responder (receio)‖ e ―Não me compete responder‖,
estes foram, de modo respectivo, 7, 2 e 3 entrevistados. A Figura 6 mostra a distribuição das
respostas às afirmações 10 e 11.
Figura 6 - Respostas dos alunos e de seus respectivos pais e/ou responsáveis legais
às afirmações 10 e 11
Distribuição das respostas
- afirmação 10

Distribuição das respostas
- afirmação 11

Fonte: Elaboração dos autores.

Na afirmação 12, ―Percebo, no funcionamento da escola, o atendimento ao princípio
democrático da transparência‖, 3 entrevistados responderam ―Concordo fortemente‖; 14,
―Concordo‖; 5, ―Discordo‖ e 5, ―Discordo fortemente‖. Quanto àqueles que responderam
―Não sei o que responder (indecisão)‖, ―Não sei se posso/devo responder (receio)‖ e ―Não me
compete responder‖, estes foram, de modo respectivo, 3, 2 e 2 entrevistados. Na afirmação
13, ―Percebo, no funcionamento da escola, o atendimento ao princípio democrático do
pluralismo, neste caso, do respeito à diversidade daqueles que compõem a comunidade
escolar‖, 5 entrevistados responderam ―Concordo fortemente‖; 18, ―Concordo‖; 3,
―Discordo‖ e 3, ―Discordo fortemente‖. Quanto àqueles que responderam ―Não sei o que
responder (indecisão)‖, ―Não sei se posso/devo responder (receio)‖ e ―Não me compete
responder‖, estes foram, de modo respectivo, 2, 1 e 2 entrevistados. A Figura 7 mostra a
distribuição das respostas às afirmações 12 e 13.
Figura 7 - Respostas dos alunos e de seus respectivos pais e/ou responsáveis legais
às afirmações 12 e 13
Distribuição das respostas
- afirmação 12

Distribuição das respostas
- afirmação 13
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Fonte: Elaboração dos autores.

Sobre a afirmação 14, ―Percebo que os conflitos surgidos no dia a dia da escola,
envolvendo diretor, coordenadoras, secretário, professores, demais funcionários e/ou
alunos, são tratados com prontidão pelo grupo gestor e/ou pelo Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar (CDCE), que sempre procuram resolvê-los a partir do diálogo
entre os envolvidos‖, 7 entrevistados responderam ―Concordo fortemente‖; 7, ―Concordo‖; 6,
―Discordo‖ e 5, ―Discordo fortemente‖. Quanto àqueles que responderam ―Não sei o que
responder (indecisão)‖, ―Não sei se posso/devo responder (receio)‖ e ―Não me compete
responder‖, estes foram, de modo respectivo, 6, 1 e 2 entrevistados. Diante da afirmação 15,
―Conheço a natureza, a finalidade e a abrangência de atuação do Conselho Deliberativo
da Comunidade Escolar (CDCE)‖, 5 entrevistados responderam ―Concordo fortemente‖; 6,
―Concordo‖; 9, ―Discordo‖ e 5, ―Discordo fortemente‖. Quanto àqueles que responderam
―Não sei o que responder (indecisão)‖, ―Não sei se posso/devo responder (receio)‖ e ―Não me
compete responder‖, estes foram, de modo respectivo, 7, 2 e 0 entrevistados. A Figura 8
mostra a distribuição das respostas às afirmações 13 e 14.
Figura 8 - Respostas dos alunos e de seus respectivos pais e/ou responsáveis legais às afirmações 14 e 15
Distribuição das respostas
- afirmação 14

Distribuição das respostas
- afirmação 15

Fonte: Elaboração dos autores.

Em relação à afirmação 16, uma asserção complementar à de número 15, ―Conheço a
composição atual do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE)‖, 5
entrevistados responderam ―Concordo fortemente‖; 5, ―Concordo‖; 11, ―Discordo‖ e 4,
―Discordo fortemente‖. Quanto àqueles que responderam ―Não sei o que responder
(indecisão)‖, ―Não sei se posso/devo responder (receio)‖ e ―Não me compete responder‖,
estes foram, de modo respectivo, 8, 0 e 1 entrevistados. Diante da afirmação 17 primeira
asserção, ―Conheço a natureza, a finalidade e a abrangência de atuação do Grêmio
Estudantil‖, 5 entrevistados responderam ―Concordo fortemente‖; 6, ―Concordo‖; 12,
―Discordo‖ e 5, ―Discordo fortemente‖. Quanto àqueles que responderam ―Não sei o que
responder (indecisão)‖, ―Não sei se posso/devo responder (receio)‖ e ―Não me compete
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responder‖, estes foram, de modo respectivo, 5, 1 e 5 entrevistados. A Figura 9 mostra a
distribuição das respostas às afirmações 16 e 17.
Figura 9 - Respostas dos alunos e de seus respectivos pais e/ou responsáveis legais às afirmações 16 e 17
Distribuição das respostas
- afirmação 17

Distribuição das respostas
- afirmação 16

Fonte: Elaboração dos autores.

Em relação à afirmação 18, uma asserção complementar à de número 17, ―Acho
necessária a reativação do Grêmio Estudantil da nossa escola‖, 19 entrevistados
responderam ―Concordo fortemente‖; 6, ―Concordo‖; 1, ―Discordo‖ e 1, ―Discordo
fortemente‖. Quanto àqueles que responderam ―Não sei o que responder (indecisão)‖, ―Não
sei se posso/devo responder (receio)‖ e ―Não me compete responder‖, estes foram, de modo
respectivo, 6, 0 e 1 entrevistados.
Figura 10 - Respostas dos professores, técnicos administrativos educacionais (TAEs) e apoios
administrativos educacionais (AAEs) à afirmação 18

Fonte: Elaboração dos autores.

Diante

da

última

pergunta/proposição,

―Faça

comentários

sobre

o

real

funcionamento da escola sob o ponto de vista de sua gestão‖, uma série de críticas foi
estabelecida a esse respeito, com o apontamento de falta de efetivo diálogo entre diretor,
coordenadoras pedagógicas, professores, alunos e seus respectivos pais / responsáveis legais,
no planejamento e na execução do cotidiano didático-pedagógico da instituição, razão pela
qual os anseios socioeducativos dos dois últimos segmentos não estariam sendo atendidos. A
seguir, a opinião de um pai / mãe / responsável legal e um aluno (a):
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Devo dizer que percebo sim os esforços da coordenação e demais integrantes da
direção da escola para que haja de fato uma gestão democrática, porém ainda há
muitas falhas e dificuldade; um dos exemplos que posso citar é a falta de muitos
responsáveis/pais dos alunos em reuniões pedagógicas sucedendo na falta de
comunicação direta, o que é essencial. Meu conselho é que invistam em formas de
comunicações mais diretas para que haja consentimento e conhecimento de tudo o
que há de fato no ambiente escolar. (Autoria preservada para fins de lisura no / do
processo diagnóstico).
O principal problema da gestão é sua transparência com os estudantes, temos
deveres demais e direitos de menos, como, não poder entrar no segundo horário,
somente nesta instituição que vejo essa regra, não entendo o porquê dessa mudança
repentina ao meu ver sem sentido algum, todos nós dependemos do transporte
público e na maioria das vezes muitas pessoas ficam para fora da escola sem poder
entrar devido ao atraso do ônibus e os únicos prejudicados nisso somos nós, ao meu
ver isso deveria mudar o mais rápido possível. (Autoria preservada para fins de
lisura no / do processo diagnóstico).

3 Considerações finais e/ou conclusões
Durante o diagnóstico da gestão democrática em uma determinada escola estadual
cuiabana, em virtude da adequação de seu PPP, os dados gerados pelo GT responsável por tal
empreitada indicam a realidade que se buscou retratar, mas não a traduzem. Isso porque o
próprio processo de construção colaborativa desse documento, do qual se encarregou a
comunidade escolar correspondente, transcorreu em um intervalo temporal diminuto e, por
efeito, incompatível com o resultado ensejado. Soma-se a isso, enquanto uma de suas
consequências, o fato de que a percentagem de respondentes não equivaleu a uma amostra
significativa, tendo havido uma baixa adesão da comunidade escolar, especialmente dos
segmentos de alunos e seus respectivos pais e/ou responsáveis legais.
Ademais, ressalta-se que o escopo dos formulários construídos para as entrevistas
realizadas representa as ideologias dos membros do GT em evidência, que, reconhecendo esse
fato como uma das supostas fragilidades do diagnóstico pretendido, sugere seu
aperfeiçoamento, em consulta à comunidade escolar, na próxima adequação do PPP (portanto,
no ano letivo de 2020 ou, até mesmo, durante o ano letivo de 2019).
Os dados revelam que invariavelmente mais da metade dos profissionais entrevistados
discorda da concretude, no funcionamento da unidade, de princípios democráticos da gestão
escolar, como: participação direta nos momentos de consultas e deliberações; garantia da
autonomia na construção, execução e avaliação do PPP; descentralização do poder; e
atendimento aos princípios da transparência e pluralismo no planejamento e funcionamento
das ações da escola. Um panorama bastante recorrente entre os estudos descritos na primeira
seção deste trabalho.
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Quanto às percepções dos estudantes, pais e/ou responsáveis, há certo equilíbrio entre
os números daqueles que concordam e discordam sobre a concretude dos princípios de
representatividade no funcionamento da escola e o respeito à autonomia no processo de
atualização do PPP. Há também um número maior de concordância entre estudantes, pais e/ou
responsáveis, comparado ao panorama dos profissionais da educação, quanto ao atendimento
dos princípios da transparência e do pluralismo. Por outro lado, constata-se um número maior
de discordância, comparada às respostas dos profissionais, sobre conhecer a natureza, funções
e atribuições dos órgãos colegiados da escola (CDCE e grêmio estudantil) e a atual
composição do CDCE. Essas duas constatações podem estar associadas aos sentidos variados
assumidos sobre transparência e pluralismo, bem como a ainda incipiente participação de
estudantes pais e/ou responsáveis na gestão da escola.
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Resumo:
Este artigo objetiva visibilizar a Feira Sistema Canteiros de Comercialização Sociossolidária e Agroecológica
(CANTASOL) como espaço de resistência ao projeto do agronegócio e, também como espaço de construção de
saberes potenciais de um projeto societário ancorado nos princípios do trabalho associado. Para a realização da
pesquisa nos baseamos nos princípios do método materialista dialético e das técnicas de observação e da
pesquisa bibliográfica. Concluímos que, além de estratégia de sobrevivência material, produzir a existência na
perspectiva associada é uma forma de contestação às relações de trabalho impostas pelo capital.
Palavras-chave: Feira CANTASOL. Trabalho Associado. Saberes.

1 Introdução

Este artigo objetiva visibilizar a Feira Sistema Canteiros de Comercialização Sociossolidária e
Agroecológica (CANTASOL) como espaço de resistência ao projeto do agronegócio e, também como
espaço de construção de saberes potenciais de um projeto societário ancorado nos princípios do
trabalho associado. Para a construção deste partimos do método materialista dialético e da técnica de
observação e de pesquisa bibliográfica.
Por uma questão didática organizamos este texto da seguinte maneira: Num primeiro momento
procuramos enfatizar o trabalho associado como espaço de construção de outro projeto societário,
contraponto ao projeto do capital. Num segundo momento apresentamos as feiras agroecológicas
como espaço de socialização de um projeto que se diferencia das feiras livres. E, num terceiro
momento apresentamos a feira CANTASOL como um dos espaços de materialidade de um projeto,
que mesmo no interior do sistema do capital, objetiva produzir de forma agroecológica, sustentável,
solidária, convivendo harmoniosamente com a natureza e com os outros seres humanos.
A feira CANTASOL é um dos espaços de produção associada em um Estado em que ―[...]
existem 45 etnias, localizadas em 78 terras indígenas, que lutam pela demarcação e proteção de suas
terras; 68 comunidades pantaneiras e 69 comunidades quilombolas espalhadas nos biomas do
Pantanal, Cerrado e Amazônia‖ (TIRIBA; FISCHER, 2015, p. 406). A feira CANTASOL, assim como
esses povos e comunidades, são o contraponto à racionalidade capitalista, no interior do Estado que se
identifica como a capital do pantanal e do agronegócio, ―onde se verificam a exploração sobremaneira
dos ecossistemas, a degradação da biodiversidade e do próprio ser humano. Ao mesmo tempo,
verifica-se uma forte resistência por parte dos que lá habitam‖ (TIRIBA; FISCHER, 2015, p. 407).
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2 Trabalho Associado

A feira CANTASOL é um espaço de luta e resistência frente ao projeto do capital que, no
Estado de Mato Grosso, sob a batuta da Revolução Verde, afirma que para atender a demanda
alimentar da população mundial faz-se necessário levar para o campo um pacote tecnológico baseado
em ―insumos industriais (adubos químicos, agrotóxicos, motores a combustão, variedades de plantas e
animais de laboratório considerados de alto potencial produtivo), no conhecimento técnico-científico,
nas grandes extensões de terra‖ (PEREIRA, 2012, p. 686). Como resistência e denúncia a este projeto,
trabalhadoras e trabalhadores do Assentamento Doze de Outubro, no município de Cláudia/MT,
utilizando-se do espaço da feira CANTASOL, objetivam um projeto que explicita para a população
que o ―material genético não pode ser artificialmente criado; apenas pode ser recombinado. As
variedades laboratoriais não foram criadas: elas se originaram de plantas e de animais selecionados por
camponeses em seus territórios por muitas gerações e milênios‖ (PEREIRA, 2012, p. 687), bem como
que para produzir na perspectiva de transição agroecológica se faz necessário a ―integração simbiótica
entre solo, água, plantas e animais‖ (PEREIRA, 2012, p. 687).
Trazer o trabalho associado para essa discussão significa dar visibilidade à outra perspectiva
de relação com o meio ambiente, com o meio social e com os outros seres humanos, contraponto a
perspectiva do capital. Se por um lado, na perspectiva de mais capital, são valorados os princípios de
competitividade, hierarquia, exploração da natureza e exploração da força de trabalho alheia. Por outro
lado, na perspectiva do trabalho associado, temos ―povos e comunidades tradicionais milenares
situadas na Ásia, África, nas Américas (México, Peru, Bolívia, Equador, por exemplo)‖ (TIRIBA;
FISCHER, 2015, p. 409), ―que compartilham alguns traços constitutivos e essenciais de solidariedade,
mutualismo, cooperação e autogestão comunitária, que definem uma racionalidade especial, diferente
de outras racionalidades econômicas‖ (RAZETO, 1993, p. 40).
A feira CANTASOL é uma das modalidades de produção associada, entre tantas, que
protagoniza,

[...] uma cultura do trabalho fundada em relações econômico-culturais e educativas
que não se substanciam na lógica destrutiva do capital. Referimo-nos às formas de
trabalho que, historicamente, estiveram presentes na sociedade brasileira e em outros
países latino-americanos, cujas unidades de produção, hoje, são denominadas de
fábricas ocupadas e recuperadas pelos trabalhadores, cooperativas autogestionárias,
cooperativas populares, associações, grupos de produção comunitária, grupos de
produção associada, empreendimentos econômicos solidários, organizações
econômicas populares, entre outras. Nessas experiências, [...] os processos de
trabalho estão sob controle dos trabalhadores, o que lhes permite driblar a perversa
lógica excludente do mercado capitalista e colocar os meios de produção a serviço
da reprodução ampliada da vida (TIRIBA, 2015, p. 135).
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Nesta esteira, Caetano e Neves (2013), afirmam que:

Uma das formas de organizar a produção contrapondo-se a lógica capitalista é a
produção associada, em que trabalhadores e trabalhadoras são detentores dos meios
de produção, decidem coletivamente os rumos da produção e da divisão dos frutos
do trabalho, sem explorar o trabalho de outrem. De maneira oposta à égide do
sistema capitalista, em que o trabalhador aliena a sua força de trabalho em troca do
salário, na produção associada, a mercadoria não se separa das mãos do produtor e
inexiste a propriedade individual dos meios de produção. Apesar de estarem
inseridas no sistema capitalista, essas estratégias apresentam pressupostos que
questionam o ideário neoliberal: autogestão, administração/organização participativa
e democrática do trabalho, cooperação, autonomia, distribuição igualitária dos frutos
do trabalho e das perdas monetárias ou divididas segundo decisão coletiva, liberdade
individual, reciprocidade e comensalidade (p. 263).

Entre as especificidades de se produzir a existência de forma associada está um dos
contrapontos do projeto do capital, em que uns são proprietários dos meios de produção e outros são
proprietários apenas da força de trabalho. Na produção associada não existe separação entre os
detentores do conhecimento técnico e os que operam os meios de produção, todos tem acesso ao
processo de trabalho. Os frutos do trabalho pertencem aos trabalhadores e são majoritariamente para o
consumo, para a manutenção da vida material e imaterial das famílias, como valor de uso e não como
valor de troca. A relação com os outros seres humanos e com a natureza é de colaboração e não de
exploração. Isso nos faz entender o significado de algumas práticas comunitárias recorrentes entre os
povos, tais como o muxirum,

[...] atividade em que, durante a semana, eles realizavam uma ação - plantar, carpir,
colher - na roça de uma pessoa, no outro dia na roça de outro e assim por diante. O
trabalho que uma pessoa realizaria em uma semana é realizado coletivamente em um
dia. Essa prática aumenta a produção, diminui o dispêndio de força física e institui
relações de solidariedade, cooperação, amizade, parceria, entre outras. (CAETANO,
NEVES, 2013, p. 266).

Ou seja, a feira é uma das estratégias de que trabalhadoras e trabalhadores livremente
associados, pertencentes aos setores populares, lançam mão, objetivando garantir a reprodução
ampliada da vida, por meio de práticas econômico-sociais e culturais que se diferenciam da
racionalidade da economia capitalista.

3 De feiras convencionais à feiras sócio solidárias e agroecológicas
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A palavra feira vem do latim feriae, que significa dia de festa e, segundo Silva (2014), no
simbolismo litúrgico era o dia de celebrar o Senhor, o dia em que os fiéis e peregrinos se dirigiam aos
templos, levando consigo oferendas, que podiam ser pratos culinários, animais, objetos, roupas, etc.
Com o passar do tempo o comércio se sobrepôs ao simbolismo religioso, e o que era um espaço de
oferenda passou a ser, também, um espaço em que comerciantes expunham seus produtos para venda.
―É o lugar onde se dá uma grande diversidade de atividades paralelas, onde se dão uma série de
encontros e reencontros, de conversas, de manifestações populares e da sociabilidade em todas as suas
dimensões‖ (DANTAS, 2008, p. 99). Bem como um lugar ―de uma caoticidade de traços, cores, sons,
sotaques, roupas, cheiros, volumes, enfim uma representação fiel dos signos da cidade antiga e
moderna, todos dispostos em seu território articulado‖ (MENEZES, 2005, p. 41), podendo também ser
caracterizadas como um mercado ao ar livre, sob a tutela do poder público municipal, com prioridade
aos produtos básicos destinados à alimentação, tendo em comum as seguintes características:
Quanto a origem – podem ser naturais (surgiram espontaneamente) ou planejadas (criadas ou
organizadas pelo poder público ou privado); Quanto ao acesso – podem ser públicas (entrada livre e
gratuita) ou privadas (acesso controlado e pago); Quanto a finalidade – podem ser feiras de revenda
(onde os compradores adquirem produtos para revenda) ou feiras de negócio para consumo final (onde
os compradores adquirem produtos para serem consumidos pelas próprias empresas) e de retalho
(onde o comprador é o consumidor final); Quanto ao tempo – (periodicidade) podem ser diárias,
semanais, mensais ou anuais; Quanto ao espaço (amplitude geográfica) – podem ser feiras locais (os
frequentadores moram no entorno das feiras), feiras regionais (apresentam frequentadores de outras
cidades da mesorregião onde se encontra),feiras nacionais (apresentam frequentadores de vários
lugares do país) e feiras internacionais (apresentam frequentadores estrangeiros); Quanto ao público
alvo – podem ser feiras de público específico (ex.: feiras de profissões, feiras de antiguidades) e de
interesse geral ou dirigidas a interesses mais genéricos (ex.: feiras da casa do jardim, feiras populares
de rua (BERNARDINO, 2015, p. 44).
A ―feira livre é um espaço polissêmico em que vidas se cruzam, convivem e experimentam um
cotidiano de diversidades‖ (MOTA et al., 2012, p. 4). As feiras são entendidas como um ―espaço de
interação entre feirantes e fregueses, que possibilita a aproximação e a troca de saberes entre a cidade
e o meio rural‖ (NORA; DUTRA, 2015, p. 52), um espaço

[...] onde trafegam lado a lado pobres e ricos, velhos e jovens, mendigos e
vendedores de santinhos. Ela é composta por uma caoticidade de traços, cores, sons,
sotaques, roupas, cheiros, volumes, movimentos, enfim uma representação fiel dos
signos da cidade antiga e moderna, todos dispostos em seu território articulado
(MENEZES, 2005, p. 41).
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Carvalho (2016) afirma que as feiras livres além de serem espaços privilegiados de socialização,
são também, espaços de resgate cultural. As feiras ―carregam uma identidade com o território,
apresentam uma verdadeira tradição regional que guardam traços marcantes da cidade,
desempenhando importantes funções sociais e culturais‖ (CARVALHO, apud SILVA, 2016, p. 55).
Para Bernardino (2015, p. 231) ―a extinção das feiras representa o fim de um espaço de
sobrevivência para os trabalhadores e produtores familiares e a redução de oportunidade de escolha
para os consumidores‖, bem como tirar do consumidor a oportunidade de acesso a produtos frescos,
diversificados, saudáveis, coisa que só é possível encontrar em feiras agroecológicas.
Se por um lado existe um número significativo de consumidores que estão preocupados com o
meio ambiente, o bem estar social, a saúde e a segurança alimentar, que primam pela qualidade que
estes produtos proporcionam à saúde das pessoas e do meio ambiente. Por outro lado, é notória a
existência de trabalhadoras e trabalhadores que veem as feiras agroecológicas como único espaço de
venda do excedente da produção e de apresentar para a sociedade um projeto de produção da vida que
se contrapõe ao projeto do agronegócio.
Nessa perspectiva é que surgem as feiras agroecológicas como um dos espaços do trabalho
associado, como a materialidade de um projeto de sociedade que tem como premissa abarcar a
economia local, primar pelo sustento das famílias-produtoras e o abastecimento alimentar local, por
meio de técnicas de menor impacto e proporcionado confiabilidade entre produtores e consumidores.
Se por um lado, entendemos as feiras livres como ―caminho percorrido pela mercadoria desde
o produtor até o consumidor final‖ (HOFFMANN, et al.; 1992, p. 153). Por outro lado, nas feiras
agroecológicas as vendas são feitas diretas dos produtores aos consumidores, sem intermediários, o
produto é entregue pelo produtor ao consumidor final. Neste caso, temos as tele entregas, feiras livres,
entrega à domicílio, feiras especializadas, eventos comerciais promocionais, loja, balcão, quiosque do
produtor, vendas na propriedade (PIERRE; VALENTE, 2010).

4 A feira CANTASOL: potenciada por saberes

A feira Sistema de Comercialização Sócio solidária e Agroecológica (CANTASOL), criada por
trabalhadoras e trabalhadores camponeses, operários urbanos, meeiros e assalariados do agronegócio,
desprovidos do direito à saúde, educação, habitação, que tem em comum um passado de ―descartes
sociais e de alternativas de vida não realizadas, de destinos não cumpridos, histórias pessoais
truncadas por bloqueios de diferentes tipos oriundos de diferentes causas‖ (MARTINS, 2003, p. 17),
consequência do trabalho ―standartizado, parcelar, fetichizado, coisificado, maquinal, massificado‖
(ANTUNES, 2010, p. 12). Trabalhadoras e trabalhadores que veem a feira como um dos espaços de
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materialidade de um projeto, que mesmo no interior do sistema do capital, objetiva produzir de forma
agroecológica, sustentável, solidária, convivendo harmoniosamente com a natureza e com os outros
seres humanos.
O Assentamento Doze de Outubro, onde são produzidos os alimentos disponibilizados no
CANTASOL, é formado por 140 lotes, ocupados por 140 famílias, sendo que 18 famílias optaram por
produzir a existência na perspectiva de transição agroecológica. No assentamento também
identificamos o grupo de mulheres que trabalham de forma associada e se identificam como coletivo
de ―Mulheres Livres da Amazônia‖, que além de produzir na perspectiva agroecológica em seus
quintais, possuem um espaço comunitário, anexo à Cooperativa Via Campesina, em que produzem
conservas, doces e massas para o consumo das próprias famílias.
Existem especificidades que a diferencia a feira CANTASOL das feiras convencionais, entre as
quais destacamos: a parceria com estudantes e professores da Universidade Estadual de Mato Grosso
(UNEMAT) via projetos de extensão, bem como a parceria com ―professores da Escola Estadual do
Campo Florestan Fernandes (EEFF), militantes dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e parceiros do
Sistema de Comercialização Solidária (SISCOS )‖; a produção dos alimentos utilizando-se dos saberes
agroecológicos e sem exploração da força do trabalho alheio e; ―a comercialização da produção das
famílias assentadas por meio da formação de redes de solidariedade entre os diversos atores desse
processo: Escola, cooperativa, movimentos sociais, universidade, consumidores‖ (CARVALHO
CAMERA FILHO; BRITO, 2016, p. 1534).
A feira CANTASOL é a materialização de um projeto comunitário que, ancorado nos princípios
da produção associada,

[...] consiste na comercialização direta de produtos do campo, isentos de ágio e de
agrotóxicos, através de um site: www.cantasol.org.br. Pelo fato de termos eliminado
a figura do atravessador, o resultado prático observado foi que os produtores
puderam vender a preços superiores aos que eram praticados pelo mercado
convencional, e os consumidores puderam comprar a preços inferiores em relação a
esse mesmo mercado: produtos mais baratos e mais saudáveis. Isso só foi possível
devido à atividade extensionista da universidade, na medida em que alunos se
organizaram para cumprir a parte dedicada à cidade, quando a comunidade, através
de uma cooperativa de assentados e da escola, organizou os produtores (PEREIRA;
SOUZA, 2016, p. 110-111).

Acompanhando as produtoras e os produtores, feirantes agroecológicos, nos desperta a
curiosidade em saber: Como aprenderam produzir na perspectiva associada, no interior de um Estado
que se autodetermina como a capital do agronegócio e que a partir de 1970, impunha a bandeira da
Revolução Verde com todas as suas cores (tecnologia de grande impacto ao meio ambiente, insumos
sintéticos e tóxicos, monoculturas com sementes geneticamente modificadas)? De onde vêm esses
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saberes que os identifica como campesinos, agroecológicos, agroflorestais, sócio solidários, em um
Estado em que não consta no programa curricular das escolas regulares da rede pública disciplinas de
agroecologia, agrofloresta, campesinato, agro ecossistemas? De onde vem estes saberes, visto que a
ciência moderna, a serviço da Revolução Verde, disponibiliza para a sociedade pacotes tecnológicos
prontos, em que cabe ao trabalhador operacionalizar de forma mecânica e artificial?
Toledo e Barreira-Bassols (2009, p. 34-35) afirmam que até a década de 1950 ―[...] todas as
baterias da investigação científica sobre o uso dos recursos naturais focaram basicamente a busca de
variedades genéticas melhoradas, à produção de agroquímicos e o desenho de maquinário agrícola
movido por energia fóssil‖; somente a partir dos anos oitenta do século XX, frente movimentos sociais
que objetivam conscientizar o mundo ―[...] sobre a crise ecológica do planeta e pela crescente
acumulação de evidências empíricas, mostrando a incapacidade dos sistemas produtivos modernos
para realizar um uso correto dos recursos naturais‖ (TOLEDO; BARREIRA-BASSOLS, 2009, p. 35),
é que surgem algumas pesquisas científicas que buscam dar visibilidade as formas de uso e manejo de
recursos naturais tendo como referência as práticas das populações tradicionais.
São saberes remotos, que se mantiveram como um ―detalhado catálogo de conhecimento acerca
da estrutura ou dos elementos da natureza, as relações que se estabelecem entre estes, seus processos e
dinâmicas e seu potencial utilitário‖ (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009, p. 36). Saberes que
possuem uma especificidade própria de articulação com a natureza, herdados das sociedades préindustriais, e que

[...] encontram-se embebidas nas cerca de 7.000 culturas não-ocidentais (os povos
indígenas) que ainda existem no início do novo milênio nas áreas rurais daquelas
nações que, por resistência ou por marginalidade, conseguiram resistir ou evitar a
expansão cultural e tecnológica do mundo industrial (TOLEDO, 2001; MAFFI,
2001. Apud TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009, p. 33).

O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Educação – GEPTE – da Universidade
Federal de Mato Grosso, a discussão do Trabalho não está desvinculada da Educação, ou seja,

Conceber a educação e os saberes numa perspectiva ampliada, ou seja, que não se
restrinja ao espaço da escola, não implica desconsiderar a importância da reflexão
acerca da educação formal e, muitos menos, de se estabelecer critérios valorativos
entre a educação formal e a educação não formal. Trata-se, isto sim, do
reconhecimento da existência de espaços diversos, onde os saberes podem ser
construídos, e dentre esses múltiplos espaços destacamos o da produção ou do
trabalho que se constitui no lócus preferencial das pesquisas [...] (CAETANO;
NEVES, 2014, p. 605).
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Nesta perspectiva os saberes são entendidos ―como sinônimo de conhecimento, envolvendo os
aspectos materiais, intelectuais e subjetivos presentes na atividade do trabalho e sendo entendido como
resultante dos processos prático-teóricos de transformação e compreensão da realidade humanosocial‖ (FICHER; TIRIBA, 2009, p, 293). Ou seja, entendemos saberes como a experiência vivida e a
experiência herdada, que transitam entre ― mulheres e homens que resistem frente à estrutura social
desigual e contraditória‖ (COSTA, 2017, p. 148). ―Essa produção de saberes refere-se ao tempo das
águas, à hora de plantar, aos mitos que rodeiam o povo pantaneiro, às plantas medicinais que curam, à
produção da canoa e da viola de cocho e a produção de redes‖ (CAETANO; RAMOS; AZEVEDO,
2018, p. 180). São saberes que vão sendo forjados e socializados nos espaços de produção, nas
reuniões da cooperativa, na formatação de coletivos de produção, nas viagens, nos congressos, etc. Ou
seja,

[...] produzir de forma associada, está para além das condições de consumo, já que
também está relacionada à saída exclusiva do trabalho doméstico e em suas roças, de
ter seu trabalho reconhecido, de interagir com outras mulheres e com seus saberes e
conhecer outras realidades através dos encontros realizados em diversas regiões do
país (CAETANO; RAMOS; AZEVEDO, 2018, p. 184).

Observando o dia a dia dos feirantes CANTASOL, percebe-se que ali transitam saberes que os
mais velhos fazem questão de estar transmitindo aos mais jovens, pois, são saberes vitais para a
produção de alimentos, bem como para o convívio fraterno para com os seres humanos e de trocas
com a natureza. Saberes que vão desde como preparar o solo, o tempo certo para a semeadura, a
preparação de caldas para o controle de insetos invasores, o tempo certo para a colheita, passando pela
organização da feira, até como organizar um muxirum, uma reunião da cooperativa, de como fazer
uma convocação, de como organizar-se para negociar com o INCRA.
Ao falarmos em trabalho associado, em feiras agroecológicas, em coletivos de produção,
estamos nos referindo a um projeto diferenciado que vai para além da produção material: abarca
articulação de saberes, mas também, de construção de outro tipo de sociedade, onde o trabalho possa
assumir de fato, liberdade e não aprisionamento de corpos e mentes, em que afloram ações de
solidariedade, sustentabilidade , reciprocidade, complementariedade, responsabilidade frente a outro
tipo de relações de produção, de intercambio, de consumo e de distribuição de renda e riqueza que se
contrapõe ao projeto do capital.

8 Considerações finais
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A partir de observações e pesquisa bibliográfica, ancorados no método materialista dialético e
acompanhando o dia a dia de trabalhadoras e trabalhadores da feira CANTASOL, concluímos que,
além de estratégia de sobrevivência material, produzir a existência na perspectiva associada é uma
forma de contestação às relações de trabalho impostas pelo capital. Observamos nas relações de
produção que culmina no CANTASOL, bem como a maneira de se organizar para os enfrentamentos
políticos e a luta por direitos e justiça social, a presença de saberes que só trabalhadoras e
trabalhadores camponeses e agroecológicos são detentores. Ou seja, observamos que a prática diária
dessas trabalhadoras e trabalhadores geram saberes sobre o meio, sobre o mundo do trabalho e de
como a sociedade pode se organizar de maneira a produzir a vida em outra via, que não a via dos
princípios do agronegócio. São saberes herdados e também saberes forjados no dia a dia nas
experiências que vão sendo construídas a partir das necessidades de convivência e sobrevivência, e em
diálogo com outras comunidades, com outras culturas e com outros saberes.
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Resumo:
Este artigo tem como objetivo entender como as mulheres percebem a FEISOL- Roseli Nunes, que acontece nas
sextas-feiras no barracão Che Guevara localizada no Assentamento Roseli Nunes, zona rural do município de
Mirassol D‘Oeste-MT. Aspiramos responder tais questões fundamentados na pesquisa-ação, que possibilita uma
ampla e explícita interação entre os pesquisadores e atores envolvidos na pesquisa. Assim, afirmamos que a
Feira de Economia Solidária e Agroecologia- FEISOL-Roseli Nunes é uma alternativa de comercialização da
produção, e que possibilita momentos de aprendizagem, diálogos, troca de experiência e a melhoria na geração
de trabalho e renda das mulheres camponesas do Assentamento Roseli Nunes.
Palavras-chave: FEISOL. Mulheres Camponesas. Formação.

1 Introdução

O grupo social Mulheres Camponesas é constituído assentadas do Assentamento Roseli Nunes
no município de Mirassol D‘Oeste. As mulheres vêm se reunindo desde o ano de 2017, em momentos
de formação propiciados pelo Núcleo Unemat-Unitrabalho1, onde foi desenvolvido o curso Formação
em Economia Solidária no Assentamento Roseli Nunes Mirassol do Oeste /MT. Neste participaram
aproximadamente 40 (quarenta) mulheres, com o objetivo de organizar a produção, comercialização e
possibilitar melhorias na geração de trabalho e renda.
Estas mulheres são assentadas, camponesas e em sua maioria estão desde o período de
acampamento na luta pela terra, para que tenham uma vida mais digna, e que como camponesas
trabalham em suas casas nos serviços domésticos e, também, nos seus lotes, tirando leite, plantando
hortas e cuidando dos animais. No entanto, na maioria das vezes, estas produções são destinadas
somente à alimentação da família, por não ter um espaço para comercialização e a FEISOL no
Assentamento é uma alternativa de comercialização do excedente que possibilita também momentos
de aprendizagem, diálogos, troca de experiência e o protagonismo das mulheres.
O presente trabalho tem como objetivo entender como as mulheres percebem a FEISOL- Roseli
Nunes, que acontece nas sextas-feiras no barracão Che Guevara localizada no Assentamento Roseli
Nunes, município de Mirassol D‘Oeste-MT. As Mulheres Camponesas, que participam da FEISOL,
encontram muitos desafios e apresentam muitas reivindicações acerca da qualidade das condições de
1

Núcleo da UNEMAT integrante da Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho
(Unitrabalho), pela Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários e Sustentáveis (INCUBEESS), e
realiza atividades de ensino, pesquisa, extensão.
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trabalho. Atualmente estão se organizando para a construção de um espaço, à qual foi denominado de
cozinha solidária, para a produção artesanal de alimentos, e buscam alternativas de comercialização
com o apoio da Núcleo Unemat-Unitrabalho e outras entidades.

2 Abordagem metodológica da pesquisa

Este trabalho é um recorte temático da pesquisa em andamento no Programa de PósGraduação de Mestrado em Educação , – PPGEdu na Universidade do Estado de Mato Grosso
– UNEMAT/Campus Universitário ―Jane Vanini‖ – Cáceres intitulada: A docência
camponesa na Escola Estadual Madre Cristina e a pedagogia do trabalho associado para a
auto-organização da juventude do Assentamento Roseli Nunes. A abordagem metodológica
utilizada fundamentou-se nos autores Zart (2012), El Andaloussi (2004). A coleta de dados
teve como fonte: estudos bibliográficos; documental tanto nos documentos ligados ao projeto
Desenvolvimento e Fortalecimento Científico-Tecnológico da Juventude Camponesa do
Ensino Médio da Escola Estadual Madre Cristina no Assentamento Roseli Nunes – Mirassol
D`Oeste – MT,

quanto dos relatórios do curso: Formação em Economia Solidária no

Assentamento Roseli Nunes Mirassol do Oeste /MT; da observação, da participação em
reuniões com as mulheres2 e entrevistas semiestruturadas numa abordagem qualitativa,
fundamentado na pesquisa-ação, que de acordo com Zart (2012, p.10) é:
[...] um procedimento epistemológico que articula a ação com a produção social do
conhecimento. É a ciência que se faz presença no seio do povo e que aprende com os
saberes populares, e por isso se inova, e momentaneamente ensina novos
conhecimentos para aqueles que aprenderam a partir das experiências e das práticas
sociais cotidianas e estes renovam e ampliam seus conhecimentos. É um processo
dialógico de fertilização de conhecimentos, que formulados a partir de
racionalidades distintas, se complementam enriquecendo-se.

Esta metodologia de pesquisa ―permite analisar uma situação para trazer um auxílio, esclarecer
o significado do comportamento dos diferentes parceiros e também reduzir as divergências entre os
participantes para que alcancem objetivos comuns‖ (EL ANDALOUSSI, 2004, p. 86). Assim por meio
das ações desenvolvidas, os momentos de formações, estudos, reuniões e a participação na FEISOLRoseli Nunes, possibilitam com que os atores envolvidos produzam informações e conhecimentos de
uso mais efetivo.
Nesse sentido, o contexto desta pesquisa foi a FEISOL-Roseli Nunes, que é localizada no
Barracão Che Guevara no Assentamento Roseli Nunes, que é um espaço de comercialização dos
produtos cultivados ou fabricados artesanalmente pelos jovens e as mulheres camponesas do

2

, Uma das autoras é assentada e faz parte do grupo ―Mulheres Camponesas‖ do Assentamento Roseli Nunes.
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Assentamento, que participaram do processo formação e de cursos propiciados pelo Núcleo UnematUnitrabalho.
As entrevistas foram realizadas no mês de junho de 2019, com duas mulheres que participam da
feira, à qual nomeamos como Mulher Camponesa I - MCI e Mulher Camponesa II - MCII, os critérios
de escolha destas mulheres, foram as que tem mais participação na feira. As entrevistas caracterizamse como semiestruturadas, o que possibilitou uma maior liberdade para que abordassem o que
julgavam importantes. Destacamos também alguns autores que contribuíram no que se refere à
temática da pesquisa, tais como: Zart, Paezano e Martins (2019), Junior et al (2019), Farias (2011),
entre outros.
Neste trabalho apresentamos as percepções das mulheres camponesas em relação à FEISOLRoseli Nunes, no entanto, não encerra em si as discussões, pois esta é uma temática que precisa ser
estudada e debatida para que diante dos desafios e conflitos, não deixe acabar com este projeto, que
com resistência as mulheres consigam continuar firmes no seu propósito.

3 O processo de formação como aprendizagem para o trabalho associado

O processo de formação com as mulheres camponesas do Assentamento Roseli Nunes, é pauta
de reuniões, debates e discussões desde o período do Acampamento, no processo de luta pela terra, em
que os/as militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, são levados a estudar alguns
princípios de orientação relativos à igualdade de gênero – registrados em seus documentos e
orientativos, no entanto, estes princípios na prática podem ser incorporados ou negados, assim este
debate é constante nos cursos de formação.
No MST, a participação das mulheres é expressiva e qualitativa, tanto nas mobilizações como
na organização dos núcleos como nas divisões de tarefas nos setores e em várias formas de atuação.
Apesar de todos os esforços políticos, muitas ainda vivenciam a desvalorização, a discriminação, a
violência e a reprodução de modelos e de relações de gênero historicamente construídas, em que o
machismo prevalece.
A realidade no Assentamento Roseli Nunes, também não é diferente, mesmo com mais de 20
(vinte) anos de luta, ainda tem casos de agressões e violências dos homens contra suas esposas, e os
momentos de encontros, estudos, debates e o trabalho associado entre as mulheres, é também uma
forma de criar mecanismos de resistência, que fortaleçam o protagonismo, a autoestima e a
independência financeira destas mulheres.
Nesse sentido, destaca Farias (2011, p. 7): ―à medida que se indignam e não se conformam com
a desigualdade, estão criando e recriando formas inéditas e históricas de resistências feministas, diante
de especificidades históricas e culturais [...]‖, como destaca uma das mulheres entrevistada:
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É muito bom participar da feira, por que também tivemos formação, não só
sobre como produzir ou vender, mas também sobre o nosso empoderamento,
para tomar as decisões, não ter medo, ser mais autônoma, não depender do
marido pra tudo, ou dos outros, temos que pensar assim, se outras
conseguem, eu também vou conseguir, acho que a feira ajudou muito nisso
também. (MCII. Entrevista concedida em junho de 2019).
Nesse sentido, no ano de 2017, iniciou o curso Formação em Economia Solidária no
Assentamento Roseli Nunes - Mirassol do D’Oeste/MT, que estava vinculado ao projeto
Desenvolvimento e Fortalecimento Científico-Tecnológico da Juventude Camponesa do Ensino Médio
da Escola Estadual Madre Cristina no Assentamento Roseli Nunes – Mirassol D`Oeste – MT, a qual
estava finalizando, que desenvolvia ações com a juventude do Assentamento. E diante da iniciativa
das mulheres de organizar um grupo de mulheres no Assentamento, buscou-se o diálogo com o Núcleo
Unemat-Unitrabalho para que também fosse realizado formações com as mulheres do Assentamento.
No processo de formação foram convidadas várias pessoas para serem os facilitadores nas
diversas dimensões, que eram pessoas de entidades como a Federação de Órgãos para Assistência
Social e Educacional- FASE, do Núcleo Unemat-Unitrabalho e professoras da Escola Estadual Madre
Cristina, que contribuíram com a organização e planejamento de cada encontro. Ao total foram 15
(quinze) encontros, com temáticas variadas. O curso tinha como objetivo:
Articular a formação através da metodologia de Incubação para empreendimentos
econômicos solidários na expectativa de desenvolvimento e aperfeiçoamento do
empreendimento através da sapiência da economia solidária, trabalho associado e
autogestão, portanto, o aprimoramento do cooperativismo solidário objetivando a
construção de um comércio justo e o bem viver dos agricultores e agricultoras.
(Núcleo Unemat-Unitrabalho, 2017, p. 3).

Os encontros eram sempre iniciados com a mística, que era desenvolvida a partir de cada
contexto, com a participação das mulheres e que podia ser entendida como um conjunto de motivações
para o dia a dia, para o trabalho organizativo, que impulsiona o que queremos alcançar, e os encontros
eram sempre leves, com dinâmicas de interações e bastante dialógico, para que não fossem cansativos,
ao final sempre tinha uma autoavaliação e a partilha dos alimentos em uma pequena confraternização,
de forma geral uma metodologia bastante presente nos movimentos sociais e após os encontros
também foram realizados a sistematização, por meio de relatórios desses encontros de formação. uma
das entrevistadas ressalta.
Eu fui em quase todos, gostei muito, cada vez a gente aprendia algo novo, e
também falava as nossas dúvidas e preocupações, todos foram bem
importantes para nossa formação. Aprendemos sobre como trabalhar
juntas, sobre a agroecologia, sobre a economia solidária, sobre vendas,
como colocar o preço nas coisas que fazemos e também sobre a nossa
identidade de mulher camponesa. (MCI. Entrevista concedida em junho de
2019).
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As formações foram planejadas e propostas promovendo momentos de reflexão coletiva sobre
as temáticas do curso, que fundamentam a aprendizagem para o trabalho associado, para a participação
na FEISOL, para uma maior interação entre as mulheres, e para contrapor ao sistema dominante.
Para se pensar em uma educação popular para os trabalhadores pertencentes aos
setores populares, há que se articular a economia popular e a educação popular, ou
seja, utilizar os saberes dos trabalhadores e da comunidade como matéria-prima para
o ensino no intuito de se construir um conhecimento que possibilite a afirmação
destes enquanto sujeitos (MENDONÇA, 2011, p. 60).

Os saberes das mulheres camponesas sobre a época do plantio, manejos, colheitas, sobre o clima
e outros fatores para a produção possibilitam esta troca de experiência e a afirmação da identidade,
pois o trabalho tem sua dimensão educativa em que se estabelece uma relação com a natureza, com os
outros e consigo mesmo.

4 A Feira de Economia Solidária e Agroecologia- FEISOL

A Feira de Economia Solidária e Agroecologia - FEISOL, teve início no dia 14 de setembro de
2015, no entanto, como destacam Junior et al (2019, p. 369), ―desde 2005 o Núcleo UnematUnitrabalho promove formação de sujeitos sociais para a perspectiva de um novo olhar para o modo
de trabalho e a obtenção dos trabalhadores ao modo de produção‖, assim, ressaltamos que este período
de dez anos, foram de muita pesquisa, estudos e resistência, por parte dos professores e estudantes
bolsistas que fazem parte do Núcleo, e que ―com a aprovação do projeto INCUBAR, via política
pública PRONINC, objetivou a realização da incubação de empreendimentos e o desenvolvimento de
novos empreendimentos‖ (JUNIOR, et al , 2019, p. 370), e que todo esse processo demandaram
muitas reuniões incluindo a equipe do Núcleo, as lideranças e os grupos das comunidades e
assentamentos.
Os autores supracitados afirmam que ―[...] após todo o ciclo de incubação de novos
empreendimentos e de empreendimentos já constituídos, uma importante materialização do trabalho
realizado, consiste no nascimento da Feira de Economia Solidária e Agroecologia (FEISOL)‖
conforme (JUNIOR et al , 2019, p. 369), e as primeiras comercializações foram realizadas pelos
bolsistas que contactavam por telefone pessoas para comprar os produtos agroecológicos que traziam
dos grupos aos quais faziam formação e, assim comercializavam estes produtos principalmente para
estudantes, professores e servidores da UNEMAT.
Em seguida e após diálogos, embates e muita resistência os camponeses juntamente com o
Núcleo Unemat-Unitrabalho se organizaram para que pudessem ter um local fixo para comercialização
dos produtos, e assim a FEISOL foi implantada no pátio da Universidade do Estado de Mato Grosso,
Campus de Cáceres-MT.
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A FEISOL no pátio da UNEMAT, é realizada todas as quintas-feiras, e os trabalhadores do
campo e da cidade que comercializam seus produtos, passaram por um processo de formação de
saberes e metodologias sobre a Economia Solidária, Trabalho Associado, Educação Popular,
Agroecologia e processos de produção e comercialização.
No mesmo período de início da FEISOL/UNEMAT era realizado no Assentamento Roseli
Nunes o Projeto de Pesquisa, intitulado Desenvolvimento e Fortalecimento Científico-tecnológico da
Juventude Camponesa, que atendia 50 (cinquenta) jovens que eram bolsistas, sendo 30 (trinta) pós
médio e 20 (vinte) que estudavam o Ensino Médio Integrado e Profissionalizante- EMIEP na Escola
Estadual Madre Cristina, este projeto era financiado pelo PRONERA/CNPq, e foi realizado durante os
anos de 2015 a 2017, em que os produtos da juventude também eram comercializados na
FEISOL/UNEMAT.
No ano de 2017, a partir do planejamento participativo dos jovens foi discutido a feira, a
organização, o estatuto, etc, e no dia sete de abril, foi o primeiro dia da feira no Assentamento Roseli
Nunes, durante o dia aconteceu o Seminário de Economia Solidária e Agroecologia e a partir das 15
horas, deu-se a abertura da FEISOL- Roseli Nunes, com produtos agroecológicos, produzidos pelos
jovens. Também participaram da feira o grupo das mulheres camponesas que estavam em processo de
formação no curso e organização para o trabalho associado.
A FEISOL-Roseli Nunes é realizada todas as sextas-feiras e as mulheres comercializam
produtos variados, produtos alimentícios fabricados artesanalmente e artesanatos, visando o preço
justo, que de acordo com Asti (2007, p. 68) é ―praticado no âmbito do comércio justo, não é fruto de
um cálculo mecânico de custo e preço, mas sim dos interesses individuais e coletivos, ou seja, o preço
leva em consideração não apenas os aspectos econômicos das trocas, mas também os morais‖. Nesse
sentido, destaca uma das mulheres entrevistada:
Aqui na feira vendemos os produtos naturais que temos no sítio, como
mandioca, verduras, legumes, queijos, ovos, frangos ou que fabricamos
como sucos, salgados, pães e doces, a gente tira o de comer em casa e a
outra parte a gente vende aqui e também para os vizinhos, os preços são
bem em conta, para que todos possam comprar e a gente não voltar pra
casa com os produtos, e este dinheiro já ajuda muito no orçamento em casa.
(MCI. Entrevista concedida em junho de 2019).
A FEISOL - Roseli Nunes é um espaço não só de comercialização, mas também de encontros,
diálogos, troca de saberes, de partilhas e vivências, como relata a entrevistada, ―aqui na feira a gente
conversa, ri, se alegra, faz amizade e se fico sem vir sinto falta‖ (MCI. Entrevista concedida em junho
de 2019), nesse sentido Ribeiro et al (2005, p. 6), destacam que as ―feiras são mais que pontos de
comercialização da produção, [...] são também o local de encontro, da articulação política, da amizade,
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da reprodução da identidade e da cultura‖, assim, a feira é um espaço onde circulam a solidariedade, a
valorização dos saberes e a afirmação da identidade de mulheres camponesas.
Nesse sentido, expressões, manifestações, sentimentos, o vivido das mulheres e as
suas existências, se instituíram também no interior do MST. Trata-se de um processo
dialético em que entendem a si mesmas e os outros em um espaço social de
conflitos, mas rico em possibilidades de construção de modos de resistência, em que
se alicerçam antigas relações ou se reconstroem outras. Essas mulheres escrevem
sua própria história, assimilando, mas também modificando aspectos da realidade.
(FARIAS, 2011, p. 7-8)

Neste período de pouco mais de dois anos da FEISOL-Roseli Nunes, foram muitas coisas
positivas, no entanto, também a superação de muitos desafios e conflitos, sejam internos e externos,
que por vezes fizeram até mesmo algumas mulheres desistirem. No entanto, no dia a dia observamos
que as mulheres cultivam o sonho de ter a possibilidade de uma organização no trabalho, de
financiamento, pois muitas não tem recursos nem ao menos para fazer o cercado para a plantação da
horta, e que almejam um espaço coletivo para produção de produtos artesanais para que possam
comercializar e ter realmente uma melhoria na condição de trabalho e geração de renda.

5 Considerações finais

As mulheres que fazem parte do grupo, ainda não trabalham em coletivo, mas produzem nas
suas casas conforme suas condições, no entanto, o grupo vem buscando alternativas de produção e
comercialização que contribuam na geração de trabalho e renda sem que estas necessitem se mudar
dos sítios, para trabalhar.
O processo de formação, propiciada pelo Núcleo Unemat-Unitrabalho, foi um fator muito
importante e destacado pelas mulheres, pois possibilitou a troca de conhecimentos, o debate e a
aprendizagem sobre o trabalho associado, e mesmo em meio aos desafios e conflitos as mulheres
vivenciam a resistência que supera as desistências, pois das 40 (quarenta) mulheres que fizeram o
curso, 23 (vinte e três) mulheres permanecem firmes no propósito de autorganização do grupo,
continuam a criar mecanismos de resistências para além da luta na terra, e estão se unindo no projeto
de construção da cozinha solidária para que se tenha um espaço coletivo de produção artesanal de
alimentos.
Nas falas e também no dia a dia na feira, as mulheres demonstram o desejo e os esforços para se
libertarem das amarras ideológicas de exploração-dominação de gênero, e se tornarem ―mais livres‖,
como elas dizem, sem depender totalmente do esposo e de tomar iniciativas em casa, no sítio e na sua
vida.
A Feira de Economia Solidária e Agroecologia- FEISOL- Roseli Nunes, acontece como o
espaço de socialização entre as mulheres, funcionando como acesso para momentos de diálogos,
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debates, formação, comercialização dos produtos cultivados ou produzidos artesanalmente para as
mulheres, e troca de saberes.
Assim, concluímos que o Grupo Mulheres Camponesas, estão construindo seu próprio jeito de
produção e comercialização, que o processo de formação e as ações educativas foram essenciais para
as tomadas de decisões, mas que por meio das experimentações elas estão descobrindo quais os
acertos e os erros, onde devem avançar e onde devem recuar para que o grupo continue, para que
sejam protagonistas e autônomas em seus territórios, pois são mulheres que lutam por um mundo mais
justo e solidário.
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A PRODUÇÃO ASSOCIADA DE CAMPONESES E CAMPONESAS:
RESISTÊNCIA CONTRA-HEGEMÔNICA AO CAPITAL

Luana da Cruz Burema (PPGE/UFMT) – luanaburema@gmail.com
Edson Caetano (PPGE/UFMT) – caetanoedson@hotmail.com

Resumo:
O presente trabalho tem por finalidade anunciar as ações de resistência e contra-hegemonia existentes na
produção e reprodução da vida de camponeses e camponesas, por meio da produção associada, as quais mesmo
que apresente diversas contradições e limitações que tem que ser superadas, carregam em si o germe
revolucionário que poderá levar a superação do controle sociometabólico do capital. O método utilizado foi
materialismo histórico dialético, por acreditar que não se dissocia o concreto real. Chegou-se a conclusão de que
a escola do campo deve possibilitar uma formação que faça com que seus educandos percebam e reflitam
criticamente a complexidade da luta diária que enfrentam para permanecerem onde estão e serem quem são.
Palavras-chave: Trabalho e educação. Escola do campo. Saberes populares e tradicionais. Produção associada.

1 Introdução

Há alguns séculos o capitalismo se tornou o maior mecanismo político, social e econômico de
controle. Ele controla não só a força de trabalho de trabalhadores e trabalhadoras, mas também, a
condição de produção e reprodução da vida material e imaterial destes, ou seja, o capitalismo controla
a sociedade como um todo.
A partir do momento em que se controlam os meios de produção, a divisão do trabalho e a
mercantilização das mais variadas formas de produção e reprodução da vida, controlam-se todos os
aspectos da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Indústrias, roupas, alimentos, casa, lazer,
tecnologia, meios de comunicação, educação, poder judiciário, legislativo, executivo – esses quatro
últimos seu controle se dá através da instrumentalização do Estado – entre outros, são todos
controlados pelo capitalismo.
O controle sociometabólico do capital3 é tão grande que está presente em todos os aspectos das
vidas de trabalhadores e trabalhadoras controlando as ações, pensamentos, comportamentos,
perspectivas, sentimentos, desejos, sentidos, representações tornando-se assim hegemônico.

3

Conceito retirado de István Mészáros, do livro Para Além do Capital (2002).
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Entretanto, devido sua própria estrutura produtiva e reprodutiva essa hegemonia não é completa
e abre brechas para que outras formas de existências coexistam com ele. Assim, dentro da hegemonia
do capital há os germes subversivos a ele, que coexiste, mas ao mesmo tempo se contrapõe.
Uma dessas outras formas de existências que coexistem com capital, mas que não é totalmente
subordinado a ele, é a existência camponesa pautada na produção associada. Encontra-se no campo,
mesmo que por vezes contraditória, uma outra forma de se pensar a existência que rompe com muitos
dos aspectos impostos pelo capitalismo, tal como a expropriação da mais-valia, a mercantilização da
força de trabalho, a competitividade, a propriedade privada, a intensiva exploração da natureza, entre
outros.
Diante desses aspectos, construídos e constituídos historicamente, que a educação do/no/para o
campo deve ser pautada. Os conhecimentos construídos e reproduzidos na escola devem proporcionar
à criança do campo, seja ela assentada ou oriunda de povos e comunidades tradicionais, uma formação
crítica da realidade em que vivem, para que seja possível buscar a superação desta.
O objetivo desse trabalho é, acima de tudo, mostrar uma outra forma de existência, anunciar as
ações de resistência e contra-hegemonia já existentes na produção e reprodução da vida das pessoas
que vivem no campo, as quais mesmo que apresente diversas contradições, limitações e condições que
precisam ser superadas, carregam em si o germe revolucionário que poderá dar fim ao controle
sociometabólico do capital.
Para que essas limitações e contradições sejam possíveis de serem superadas a escola do campo
tem extrema importância, exerce papel fundamental deve prezar pela formação de cidadãos criticos e
capazes de perceber o mundo ao seu redor com toda sua complexidade. É importante que ela saiba o
papel que ocupa na vida e na formação de seus alunos, pois tem o poder de negar ou reafirmar a
existência das pessoas que vivem no campo.
É importante que se discuta sobre essa outra forma de produção material e imaterial da vida,
chamada de produção associada, para que as pessoas saibam que existem outras formas de existir
distintas do capitalismo e para que sejam capazes de lutar para viver em um lugar onde a acumulação
de capital não seja mais importante e não esteja acima das pessoas e que a vida, em suas múltiplas
formas, seja o bem mais valioso.
Para ajudar na discussão e construção desse texto serão utilizados alguns dados preliminares de
um levantamento de dados realizados para uma pesquisa de dissertação de mestrado da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), dentro da linha de estudos Movimentos Sociais, Política e Educação
Popular, no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Educação (GEPTE). Tal levantamento foi
realizado no Assentamento Santana do Taquaral, localizado no município de Santo Antônio do
Leverger, Mato Grosso.
Para realizar as análises foi utilizado o método do materialismo histórico dialético, o qual toda
sua reflexão parte das condições e determinações materiais de produção e reprodução da vida. Tal
método não se limita a pensar o mundo, mas sim, transformá-lo, ou seja, o ser humano que pensa
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através do materialismo histórico dialético se recusa ser alguém que tem sua vida determinada pela/na
história, mas se percebe como transformador da história através da práxis.

2 Capitalismo e trabalho: modelo de expropriação da força de trabalho e controle da vida

O capitalismo iniciou sua estruturação e institucionalização político-econômico-social-cultural
em um longo período histórico até se tornar o modo de produção de maior extensão de controle sobre
a sociedade. Nesse controle, o mais essencial é o sobre a força de trabalho e a organização produtiva.
É a partir da expropriação da força de trabalho que o objetivo último deste modo de produção tornará
realidade.
Desta maneira, o controle dos meios de produção, da força de trabalho, da produção científica,
dos espaços e territórios, da jornada dentro e fora do trabalho, do consumo, das rendas e salários são
essenciais à produção e reprodução do Capitalismo.
Porém, mesmo com esta diversidade de realidades em que se controla, o trabalho é o
fundamental. É na separação, na mesma jornada de trabalho de trabalho necessário e excedente que a
mais valia será expropriada, e desta o lucro. O primeiro é o pago, o segundo o não pago, pois nas
primeiras horas ou minutos trabalhados já vale a quantidade de salário a receber, porém a jornada de
trabalho não terminou e o trabalhador e a trabalhadora continua a produzir valores para além do que
irão receber. A equidade entre o que se recebe e o que se produz não fazem parte da natureza do
Capital (MARX, 1988).
Ainda, ao trabalhar, se produz e reproduz conhecimento, portanto o trabalho é ontologicamente
princípio educativo (LUKÁCS, 2013). Ao transformar as condições objetivas da vida transformam-se,
também, as condições subjetivas, ou seja, ao satisfazer as necessidades biológicas e sociais
transformando a realidade transforma-se o pensar, imaginar, significar, conhecer humanos. Assim, há
a interação dialética entre a objetivação e subjetivação na constituição ontológica da natureza humana.
No modo de produção capitalista esta relação dialética é estranhada, alienada, pois o trabalhador
e a trabalhadora não produz mais para satisfazer todas as suas necessidades e sim para satisfazer as
necessidades do capital. O capitalismo que determina quais, quando, como e o que satisfazer e ainda
controla toda a organização produtiva retirando do trabalhador e da trabalhadora o pensar, imaginar e
conhecer a totalidade deste processo de produção. Por haver esta alienação, a existência do trabalhador
e da trabalhadora se desumaniza. Marx (2001, p. 114) afirma que no capitalismo
o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua característica;
portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo, não se sente bem,
mas, infeliz não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se
fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora
do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é
voluntário, mas imposto, é trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma
necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. O trabalho
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externo, o trabalho em que o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício de si
mesmo, de martírio.

Quando a ação e reflexão não pertencem mais ao trabalhador e a trabalhadora a finalidade,
intencionalidade, conhecimento, controle sobre o trabalho e, posteriormente, sobre a vida é alienada.
Este estranhamento não se limita somente na dicotomia entre fazer e pensar, mas esta presente também
na divisão do trabalho (separando o trabalhador e a trabalhadora do todo do processo produtivo), na
mercantilização da força de trabalho (transformando o trabalhador e a trabalhadora em mercadoria, e
descartáveis), na mecanização do processo produtivo (mecanizando a organização e o processo de
trabalho), no controle da produção e reprodução da existência dos trabalhadores e trabalhadoras.
Diante disso, O campo vive uma territorialização do capital, pois ele controla a terra, os
instrumentos, as sementes, os alimentos. Tudo o que é necessário para se viver no campo, os
capitalistas controlam. A produção de conhecimento é igualmente controlada, tendo por única
finalidade agregar valor ao produto ampliando o lucro. Por sua vez, o lucro determina o que a ciência
deve produzir enquanto conhecimento e o que deve ser ensinado. A apropriação da totalidade do real
não está limitada à cidade, mas também se estende ao campo, pois o capital apropriou-se dos corpos e
dos territórios.
Quando há a qualificação do trabalhador e da trabalhadora, qualifica-se a força de trabalho para
a melhor agregação de valor sobre o produto, a intencionalidade fim é sempre o lucro. Pensa-se
sempre na qualificação da força de trabalho e não na qualificação humana. Frigotto (1989, p. 58)
conceitua isso como homo oeconomicus:
Homo oeconomicus é, pois, o produto do sistema social capitalista. Para a economia
burguesa não interessa o homem enquanto homem, mas enquanto um conjunto de
faculdade a serem trabalhadas para que o sistema econômico possa funcionar como
um mecanismo. (Itálico do autor).

A institucionalização da educação é somente para a intensificação da exploração e expropriação
da força de trabalho e na ampliação de lucros. Desta maneira, a "produção organizativa de
conhecimento passou por notável expansão nas últimas décadas, ao mesmo tempo que assumiu cada
vez mais um cunho comercial" (HARVEY, 1992, p. 151). Entretanto, esta educação não produz
somente conhecimentos, mas sentidos, significações, representação de mundo, valores, desejos,
vontades, comportamentos, atitudes sendo possível ver os impactos que isso causa na produção e
reprodução da existência dos trabalhadores e trabalhadoras.
Pois a hegemonia supõe a existência de algo verdadeiramente total, não apenas
secundário ou superestrutural, como no sentido fraco de ideologia, mas que é vivido
em tal profundidade, que satura a sociedade a tal ponto e que, como Gramsci o
coloca, constitui mesmo a substância e o limite do senso comum para muitas pessoas
sob sua influência, de maneira que corresponde à realidade da experiência social
muito mais nitidamente do que qualquer noção derivada da fórmula de base e
superestrutura (WILLIAMS, 2011, p. 51-52).
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Por esse motivo que a manutenção da produção e reprodução desta estrutura econômica é
condição fundamental à própria sobrevivência do capital industrial, financeiro, especulativo,
comercial.

3 O trabalho, espacialização da produção e educação popular enquanto bases fundamentadoras
da produção da existência

Como visto acima, o capitalismo se tornou o modo de produção de maior extensão de controle
sobre a sociedade, controlando não apenas os corpos dos trabalhadores e trabalhadoras como também
os espaços que estes ocupam. O campo é mais um desses espaços controlado pelo capitalismo,
entretanto existe no campo formas de produzir a vida material e imaterialmente que foge as
determinações do capital, uma dessas formas é a produção associada.
A produção associada efetivada pelas famílias é uma produção com a divisão do trabalho
autogestionada e coletiva com a intencionalidade de satisfação das necessidades das próprias famílias.
Tiriba e Fischer (2012) esclarecem os termos produção associada e autogestão como

Relações econômico-sociais e culturais nas quais trabalhadores e trabalhadoras têm
a propriedade e/ou posse coletiva dos meios de produção e cuja organização do
trabalho (material e simbólico) é mediada e regulada por práticas que conferem aos
sujeitos coletivos o poder de decisão sobre o processo de produzir a vida social (p.
614).

Há o controle coletivo na jornada de trabalho, nos espaços e instrumentos de produção e, por
vezes, nos produtos finais. Todo o processo de produção é decidido na coletividade sem que tenha um
chefe ou patrão que controle os trabalhadores e trabalhadoras. Nas palavras de Caetano e Neves (2014,
p. 602), a produção associada,

É uma das estratégias de que os trabalhadores e trabalhadoras pertencentes aos
setores populares lançam mão, visando a garantia da reprodução ampliada da vida
através de práticas econômico-sociais e culturais que se diferencia da racionalidade
da economia capitalista. [...] É uma estratégia criada para organizar o trabalho e a
vida que pode levar a emancipação do capital.

É nesta maneira de produzir que a solidariedade e a cooperação se tornam categorias essenciais
e determinantes para a própria reprodução de uma atividade associada. Ainda, produzindo desta forma,
aumenta-se a produção e diminui o tempo utilizado à mesma produção, sobrando para outras
atividades e lazeres.
No campo, a base estrutural para a produção material da vida é a família, e no assentamento
Santana do Taquaral não é diferente. A capacidade produtiva de adultos, idosos, crianças, adolescentes
é determinante na satisfação das necessidades familiares. Nesse assentamento se produz milho,
mamão, acerola, banana da terra, bananinha, abobora, quiabo, abacaxi, manga, limão, goiaba, cupuaçu,
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mandioca, cana de açúcar, diversos legumes e verduras (alface, rúcula, cebolinha, coentro); cria-se
galinha, pato, porco, gado, peixe; além de remédios medicinais.
Já na organização, essa unidade produtiva familiar difere da produção capitalista - em que a
base é o assalariamento, exploração e expropriação da força produtiva de outro - sendo assim não
capitalista. Nesse assentamento não há o assalariamento, e quando o há é somente pontual, e não para
a geração de mais valia. Além de embasar a produção na condição familiar, a terra, os meios de
produção, a jornada de trabalho pertencem aos próprios camponeses e camponesas e a
intencionalidade não é o lucro, mas a satisfação de necessidades materiais e imateriais.
Intensifica-se ou não a produção, ampliando ou não a quantidade de produtos a partir das
necessidades familiares, é o equilíbrio entre trabalho e consumo (PLOEG, 2016). Não se trabalha para
além desta satisfação, o desgaste físico tem na satisfação de necessidades seu limite, assim é a
produção da rapadura, melado, açúcar mascavo, banana chips, farinha de mandioca e coco, queijo,
doces, óleo de babaçu, polpas. O capital, por sua vez amplia-se quanto puder a intensificação da
exploração da força de trabalho para consequentemente ampliar o lucro. Por isso a autogestão na
produção é determinante na organização produtiva destas famílias neste assentamento, não se aliena o
fazer e o pensar.
Ao mesmo tempo em que há essa estruturação produtiva, há a ressignificação da produção e dos
espaços de produção. Os espaços de produção (casa, quintal produtivo, roça, pasto) estão ligados entre
si na intenção de suprir as necessidades. Há a ressignificação da função do clima, fases da lua,
estações sobre a produção (não se produz qualquer coisa em qualquer tempo). Liga-se então o
camponês e a camponesa e sua produção ao espaço e tempo específicos e a especificidade dos
produtos e necessidades da família.
Este equilíbrio com a natureza é umas das singularidades e diferença da produção da existência
camponesa. Galinha, porco, gado; frutas, verduras e legumes; produções permanentes e temporárias
estão com profunda ligação ao quintal produtivo, roça e pasto e com respeito à natureza. Assim, a
utilização de defensivos naturais, ciclagem de nutrientes, nutrição natural do solo, conservação da
água, rotação de culturas, sistemas agroflorestais, adubação orgânica, etc são algumas características
experienciadas pelo assentamento e por assentamentos vizinhos.
No trabalho, o camponês e a camponesa se afirmam naquele que produz suas próprias
existências, em família e comunidade, possuindo autogestão em sua jornada de trabalho e no que fazer
e pensar, o trabalho não é exterior a eles, mas a sua confirmação. Mesmo em suas limitações e
contradições determinantes, estas produções da existência diferem em muito da produção da existência
em um modo de produção capitalista.
Outra característica determinante é a vida em comunidade, nesta, a produção da existência se
estende a outras unidades produtivas familiares. As condições de fertilidade do solo, as limitações da
força de trabalho familiar, o pequeno espaço produtivo, as adversidades climáticas são algumas das
determinações históricas que levam à associação de unidades produtivas familiares à comunitária.
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Assim, se criou a COOPERATIVA COOPAMSAL - Cooperativa Agropecuária Mista de Santo
Antônio de Leverger, situada na comunidade Agrovila das Palmeiras, mas que tem em sua
composições trabalhadores e trabalhadoras do assentamento Santana do Taquaral e entorno.
Nesta, a cooperação, a solidariedade superam as adversidades. Mutirão, troca de jornada de
trabalho, coletivização de trabalhos são algumas desta associação produtiva.
A categoria 'produção associada' estão relacionada a associativismo, entendido como
um conjunto de práticas sociais informais ou instituídas desenvolvidas por grupos
que se organizam em torno dos ideiais e objetivos que compartilham. Podendo ser
de abrangência local, regional, nacional ou internacional, o associativismo
caracteriza-se pela construção de laços sociais calcados na confiança, cooperação e
reciprocidade, o que confere aos seus membros o sentimento de pertencimento ao
grupo (TIRIBA, 2008, p. 81).

Na cooperativa, a associação para a produção, tem tal como na unidade produtiva familiar a
premissa intencional da satisfação das necessidades, superando as limitações históricas espaciais e da
organização produtiva ao qual produzem rapadura, doces, farinha sendo estas feitas coletivamente em
espaços coletivos e instrumentos coletivos.
Quanto aos saberes populares estes são essenciais nesta produção, pois eles estão carregados de
conhecimentos, valores, significações em total relação à historicidade da vida no campo. As
experiências na produção da existência produziram saberes, comportamentos, atitudes, desejos,
sentidos que produzem e reproduzem a própria vida material. A reprodução da existência é o
fundamento determinante destes saberes populares e não a produção e reprodução ampliada do lucro.
Pelo trabalho o educando produz conhecimento, cria habilidades e forma a sua
consciência. Em si mesmo o trabalho tem uma potencialidade pedagógica, e a escola
pode torná-lo mais plenamente educativo, à medida que ajude as pessoas a perceber
o seu vínculo com as demais dimensões da vida humana: sua cultura, seus valores,
suas posições políticas... Por isto a nossa escola precisa se vincular ao mundo do
trabalho e se desafiar a educar também para o trabalho e pelo trabalho (CALDART,
2000, p. 36).

No assentamento, a educação popular não está sob o controle do capital, mas sobre as
determinações das necessidades e realidade produtiva.
O trabalho na terra, que acompanha o dia do processo que faz de uma semente uma
planta e da planta um alimento, ensina de um jeito próprio que as coisas não nascem
prontas, mas sim que precisam ser cultivadas; são as mãos do camponês, da
camponesa, as que podem lavrar a terra para que chegue a produzir o pão. Este
também é um jeito de compreender que o mundo está para ser feito e que a realidade
pode ser transformada (CALDART, 2000, p. 35).

O que existe é um processo de ensino e aprendizagem no fazer destes camponeses. Uma
pedagogia não unilateral ou fragmentada, mas uma pedagogia que relaciona valores, significados,
comportamentos, o conhecimentos sobre o solo, plantas para alimentação e medicinal, animais, clima,
tempo, a importância da solidariedade, etc.
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Os sentidos e saberes são transformados cotidianamente a partir da realidade concreta da
produção da existência. Trabalho, satisfação de necessidades e saberes estão dialeticamente
interligados, constituindo o ser camponês e camponesa, afirmando a sua identidade enquanto singular
trabalhador e trabalhadora do campo.

4 Educação do e no campo: sua necessária relação à produção material e com a educação
popular

A escola, assim como todos os outros aparatos ideológicos, foi criada para a manutenção do
capitalismo e pertence ao controle sociometabólio do capital, entretanto, como vimos acima, a
hegemonia do capital possui fissuras relevantes que possibilitam o surgimento de forças que vão
contra seu poder hegemônico e se torna um germe subversivo a ele na busca de sua superação.
Saviani (2007) nos mostra que a essência humana é caracterizada pelo trabalho, ou seja, é
caracterizada pelo ato de modificar e adaptar a natureza de acordo com nossas necessidades.
Entretanto essa essência não nos é dada, pois é construída historicamente, por esse motivo pode-se
afirmar que o ser humano é uma produção histórica. Homens e mulheres se humanizaram no processo
de fazer e agir sobre a natureza para satisfazer suas necessidades materiais, ou seja, comer, se proteger
do frio, do calor, entre outras coisas. Ao modificar a natureza na busca de satisfazer suas necessidades
mais primárias o ser humano necessita primeiro de uma intencionalidade sobre o que fazer que esta
presente na premissa da própria ação.
Com a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de
seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da
natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a
natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo que modifica sua própria
natureza. (MARX, 1988, p. 202).

Nesse processo produz-se ideias, significados, representações e transformações, este último não
só do objeto a ser criado, mas também de quem está o criando, o ser humano. Portanto, ao final do
processo tanto a natureza quando o ser humano já não são mais os mesmo, pois ao agir sobre a
natureza – trabalhar - o ser humano também se modificou. Assim, trabalho e educação são categorias
fundantes e ontológicas do ser social, é através do trabalho e educação que homens e mulheres
adquiriram consciência do real e de si.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o trabalho possui suas práticas pedagógicas, uma vez que
encontra-se presente nele o saber, a teoria e o pensar. São estas categorias cognitivas que podem
transformar a realidade, uma vez que possibilita o suprimento das necessidades materiais e imateriais,
bem como, a transformação do próprio individuo.
Nesse viés uma educação escolar que se preze tem que ter sentido para o educando e estar
dentro de sua realidade. Os processos pedagógicos da interação das crianças e adolescentes com os
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adultos, com os instrumentos de trabalho, com o produto, com a natureza, com os saberes tradicionais,
com os conhecimentos escolares condicionam e determinam não somente a formação de sua
consciência enquanto pessoa e classe social, mas, juntamente, à formação de seus sentidos, percepção,
comportamento, atitudes, visão de mundo.
Em uma escola do/no e para o campo o objetivo não deve ser somente o acesso aos
conhecimentos universais, mas à produção e reprodução da vida material e imaterial de seus alunos,
trabalhando essa singularidade. Isto porque é na particularidade produtiva, cognitiva, intelectiva que
estes educandos poderão aprender comportamentos solidários em relação a outros e à natureza,
mostrando que para satisfazer as necessidades materiais e imateriais é necessário solidariedade,
respeito, conhecimento.
O método do trabalho é o melhor método de aprendizagem. No processo de
trabalho, o estudante aprende melhor sobre física, química, as leis da mecânica.
Durante o processo de trabalho, ele aprende a observar, verificar as suas observações
por meio das experiências, aprende a usar o livro como uma ferramenta de trabalho,
aprende a usar dados científicos para o trabalho diário (KRUPSKAYA, 2017, p. 85).

Como explicitado acima, o trabalho é essencial para produção e manutenção da existência, tanto
material quanto imaterialmente. Nesse sentido, ao retirar a centralidade do trabalho do processo de
ensino e aprendizagem das escolas, nega-se a população que a educação seja de fato transformadora e
capaz de romper com os ditames do capital.
Mesmo que existam contradições internas e externas presentes na produção material e imaterial
da vida de camponesas e camponeses, diversas são as condições históricas e determinantes dessa
produção que criam objetivamente fundamentos para que o ser humano possa agir sobre a sua
realidade de forma a suprir suas necessidades sem que seja necessário se negar.
Uma educação que vislumbre a emancipação de classe, o fim do capitalismo, terá que
promover, na práxis, condições que cada vez mais reafirme a natureza humana, ao invés de negá-la.
Dessa forma, dentro das escolas, o trabalho e todo o seu processo produtivo tem que ser valorizado,
assim como o saber fazer dos conhecimentos tradicionais e populares de camponeses e camponesas.
A escola do campo deve possibilitar uma formação que faça com que seus educandos percebam
a luta diária que enfrentam para permanecerem onde estão e serem quem são; que valorizem cada vez
mais sua identidade e de suas famílias/comunidade; que preze e priorize a coletividade, pois ela ajuda
a criar uma realidade e sociedade mais humana e solidária, além do fortalecimento da luta, uma vez
que a luta é mais forte quando se dá no coletivo.
Enfim, a escola do e no campo tem que compreender o papel fundamental que possui no
processo de ensino e aprendizagem de seus alunos e fazer com que dentro de seu espaço e nas
comunidades que se inserem a existência dessas pessoas que ali vivem sejam cada vez mais
valorizadas ao invés de destruí-la e desvalorizá-la. Uma educação que se afirme não somente no e do
campo, mas que se afirma para o campo valorizando e transformando qualitativa e quantitativamente a
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produção material e imaterial da vida das famílias e comunidades aos quais estão inseridas
espacialmente.

5 Considerações finais

É de extrema relevância, para a reprodução da identidade camponesa, a relação da educação
escolar com a singular produção da existência, ou seja, na relação da produção em unidades familiares,
na coletividade da comunidade, na relação de equilíbrio com a natureza, na educação popular e
tradicional. São estas e outras características que constituem a produção da existência de camponeses.
Assim, uma educação que se distância das experiências da produção material e imaterial da vida tornase além de uma educação distante, uma educação vazia de sentido e significado.
Para que a educação do campo seja de fato transformadora, tem que partir da realidade dos
alunos e valorizar as formas já existentes nos assentamentos e comunidades de saber fazer, de forma a
valorizar cada vez mais e reafirmar a identidade dessas pessoas.
Se conseguirmos fazer uma escola de fato do/no e para o campo, levando em consideração todas
as especificidades e singulares de sua forma de produzir a vida material e imaterialmente buscando
superar as contradições e limitações existentes nessa forma de produzir, conseguiremos fazer com que
a educação do campo se constitua enquanto uma importante estratégia para a superação do capital.
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Resumo:
A produção da existência humana se concretiza por meio do trabalho, que é o agir de homens e mulheres sobre a
natureza para suprir suas necessidades (SAVIANI, 2007). Este texto é parte de uma pesquisa de doutorado que
está sendo desenvolvida junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Educação (GEPTE), vinculado
ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Essa
pesquisa utiliza-se de alguns elementos da pesquisa participante. Além disso, vale-se como instrumentos da
análise documental, da observação participante registrada por meio de diário de campo, fotografias e vídeos, de
dez entrevistas e de duas oficinas. A análise está acontecendo por meio da triangulação dos dados a partir do
referencial teórico-metodológico utilizado, que é o materialismo histórico dialético. O presente artigo tem como
objetivo refletir sobre a produção da existência do povo indígena Puruborá, da aldeia Aperoi em Rondônia,
focando particularmente nos âmbitos do trabalho-educação, da Produção Associada e do tempo na aldeia. Por
causa da Produção Associada, a concretização do trabalho e a utilização do tempo do povo Puruborá da aldeia
Aperoi têm contribuído no processo de humanização dessas pessoas, que diferentemente da maioria das pessoas,
são solidárias, se preocupam umas com as outras, compartilham alimentos, saberes e sentimentos tecidos nas
relações do dia a dia.
Palavras-chave: Trabalho-Educação. Produção Associada. Tempo. Povo Puruborá. Aldeia Aperoi.

1 Introdução

Este texto é parte de uma pesquisa de doutorado que está sendo desenvolvida junto ao Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Educação (GEPTE), vinculado à Linha de Pesquisa
―Movimentos Sociais, Política e Educação Popular‖, do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus de Cuiabá.
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a produção da existência do povo indígena
Puruborá, da aldeia Aperoi em Rondônia, focando particularmente nos âmbitos do trabalho-educação,
da Produção Associada e do tempo na aldeia.
Nossa pesquisa de doutorado utiliza-se de alguns elementos da pesquisa participante. Além
disso, utilizamo-nos como instrumentos a análise documental, a observação participante registrada por
meio de diário de campo, fotografias e vídeos, entrevistas – sendo que realizamos dez – e oficinas –
concretizamos duas até o momento. A análise está acontecendo por meio da triangulação dos dados a
partir do referencial teórico-metodológico utilizado, que é o materialismo histórico dialético.

4

O presente estudo conta com o apoio da bolsa de demanda social da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), código de financiamento 001.
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Evidenciamos que estamos seguindo os procedimentos éticos elencados pelo Conselho Nacional
de Saúde (CNS) para as pesquisas que envolvem seres humanos, expressos nas Resoluções 466/2012 e
510/2016. Assim, a pesquisa de campo só se iniciou após o povo Puruborá autorizar a realização da
mesma, o nosso projeto ser encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP).
Organizamos nosso texto em três partes. Na primeira, fizemos uma discussão sobre a produção
da existência focando no âmbito do trabalho-educação, da Produção Associada e do tempo. Na
segunda parte, refletimos sobre o povo indígena Puruborá, destacando como ocorrem o trabalho, a
Produção Associada e a utilização do tempo. Por fim, tecemos nossas considerações finais.

2 A produção da existência: trabalho-educação, Produção Associada e tempo
A produção da existência se concretiza por meio do trabalho, que é a ação de mulheres e
homens sobre a natureza, modificando-a com a intencionalidade de suprir suas necessidades humanas
(SAVIANI, 2007). Para Marx (2013, p. 255, itálico do autor), o trabalho é um processo entre ser
humano e natureza, independente de suas formas históricas: ―O trabalho é, antes de tudo, um processo
entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua ação, medeia, regula e controla
seu metabolismo com a natureza‖.
Impulsionados pela pressão de suas necessidades, mulheres e homens buscam na natureza a
satisfação e a garantia de suas existências (KOSÍK, 2002). Em outras palavras, os seres humanos
desapareceriam se não satisfizessem suas necessidades básicas, entre elas, a de comida, bebida,
vestimenta e abrigo. Eis a produção da existência humana no âmbito material. Nas palavras de Marx e
Engels (2007, p. 33), ―[...] para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia,
vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a
satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material [...]‖.
O trabalho exige de mulheres e homens, além da utilização dos órgãos que executam a
atividade, entre eles, os braços, as mãos e as pernas, a vontade orientada a uma finalidade, utilizando,
assim, as forças físicas e mentais dos seres humanos (MARX, 2013). Neste sentido, Palenzuela (1995,
p. 3) afirma que

La centralidad del trabajo en la vida social no sólo está sustentada en la
universalidad de la actividad productora de bienes y servicios para la subsistencia
material de cualquier forma de organización social, sino también en la enorme
eficacia que, a los efectos de la reproducción social, cobra el conjunto de
construcciones ideáticas, que sobre el trabajo han elaborado las distintas tradiciones
ideológicas.
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Apesar de o trabalho responder às necessidades biológicas dos seres humanos, ele também,
simultaneamente, ―[...] responde às necessidades de sua vida cultural, social, estética, simbólica, lúdica
e afetiva‖ (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 38). Assim, o trabalho tem centralidade na
vida de mulheres e homens não apenas porque garante a produção e reprodução dos seres humanos.
Desta forma, segundo Nakano, Ancassuerd e Villar (2010), por meio das experiências passadas
vivenciadas no processo de trabalho, mulheres e homens não produzem apenas coisas, mas também
relações sociais, valores e símbolos. Na concepção de Tiriba (2001), essa produção de relações sociais,
valores e símbolos acontece porque o produto é resultado do trabalho humano, fruto do movimento
entre atuar e pensar. E isso é educação. Eis a produção imaterial da vida.
Por isso, o trabalho é elemento fundante e fundamental da vida dos seres humanos. Entretanto, o
que é fundante na vida de mulheres e homens e deveria ser fonte de humanização dos seres humanos,
transforma-se pela sociedade capitalista em ―[...] trabalho assalariado, alienado e fetichizado‖
(ANTUNES, 2013, p. 8).
Esse autor relata que o modo de produção capitalista converteu em meio de subsistência algo
que era central na vida de mulheres e homens, sendo que a força de trabalho dos seres humanos ―[...]
torna-se uma mercadoria, ainda que especial, cuja finalidade é criar novas mercadorias e valorizar o
capital. Converte-se em meio, e não primeira necessidade de realização humana‖ (ANTUNES, 2013,
p. 8). Assim, no modo de produção capitalista, a relação do ser humano com o trabalho se alterou
significativamente.
No início do sistema capitalista, a exploração das trabalhadoras e dos trabalhadores, inclusive
crianças, ocorria mediante o prolongamento desmedido da jornada de trabalho. As jornadas de
trabalho em geral variavam entre 12, 14, 15, 16 e até 18 horas diárias, abrangendo trabalhos noturnos,
horários irregulares para as refeições, as quais eram, normalmente, realizadas nos próprios lugares de
trabalho (MARX, 2013).
A exploração da força de trabalho humano produzida pela maquinaria nas mãos do capital,
posteriormente, provoca ―[...] uma reação da sociedade, ameaçada em suas raízes vitais, e, com isso, a
fixação de uma jornada normal de trabalho legalmente limitada. Com base nesta última, desenvolve-se
um fenômeno de importância decisiva [...]: a intensificação do trabalho‖ (MARX, 2013, p. 481). O
capital transforma a grandeza extensiva, ou o prolongamento da jornada de trabalho, em grandeza
intensiva, ou intensificação do trabalho.
Evidenciamos que a expansão da força produtiva do trabalho possibilitou que a produção
material fosse concretizada em uma jornada de trabalho mais curta, o que, em tese, aumentaria a
parcela de tempo disponível para que as trabalhadoras e os trabalhadores desfrutassem e realizassem
outras atividades, entre elas, as intelectuais e sociais. Entretanto, a sociedade capitalista, utilizou dessa
possibilidade para esquivar-se do trabalho, lançando-o sobre a classe dos não proprietários e
produzindo ―[...] tempo livre para uma classe transformando todo o tempo de vida das massas em
tempo de trabalho‖ (MARX, 2013, p. 597).
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O tempo passou então a ser melhor controlado e mais valorizado. Segundo Rago e Moreira
(1984, p. 7), a sociedade capitalista valoriza ―[...] o tempo do mercado, tempo linear, evolutivo,
tempo-dinheiro que passa muito rápido, que se gasta e que deve ser utilizado ao máximo [...]‖. Ao ser
apropriado pelo capital, segundo autores como Rago e Moreira (1984) e Aquino e Martins (2007), o
tempo virou mercadoria. Por isso, ele precisa ser bem utilizado, considerando que tem valor
econômico. Nas palavras de Thompson (1998, p. 298, grifo do auto), ―[...] Na sociedade capitalista
madura, todo o tempo deve ser consumido, negociado, utilizado; é uma ofensa que a força de trabalho
meramente ‗passe o tempo‘‖.
Bruhns (1998) destaca que anteriormente ―passava-se o tempo‖ e que atualmente há o
predomínio de ―gastar o tempo‖ e, por isso, ele deve ser encurtado e comprimido. Essa compressão
tem ocasionado uma intensificação do ritmo de vida das pessoas, que tem sido um ritmo compulsivo,
alicerçado por um tempo cronometrado. Assim, ―a velocidade tornou-se o instrumento mais divulgado
e reivindicado para a conquista da sobrevivência humana‖ (p. 83). Essa velocidade também é
ocasionada pelo avanço tecnológico e da comunicação.
O avanço tecnológico trouxe consigo equipamentos eletrodomésticos mais eficientes, aviões e
carros mais velozes, meios de comunicações imediatos, bem como a previsão e/ou a suposição de que
muitas atividades seriam eliminadas ou realizadas em menor tempo e, por isso, as pessoas teriam mais
tempo para si, para o lazer, para a família, para as amigas e os amigos e outras atividades que lhe
trariam prazer e alegria. Entretanto, esse avanço também trouxe mais e mais coisas para as pessoas
fazerem, ininterruptas atividades, ―[...] suceder de obrigações, compromissos, tarefas e atividades, uma
sensação permanente de ‗falta‘, de ‗perda‘ de tempo, de não ‗ter‘ tempo‖ (BRUNI, 1991, p. 157, grifos
do autor).
De acordo com Gawryszewski (2003), as expectativas giravam em torno da possibilidade de
tempo destinado ao descanso, ao prazer e ao ócio, considerando a diminuição da jornada de trabalho e
o aumento da expectativa de vida de mulheres e homens. Entretanto, o tempo livre ou disponível está
ficando cada vez menor, levando-nos a caminhar cada vez mais rápidos e desatentos, a comer sem
desfrutar do sabor das comidas, a sensação de impotencialidade diante das atividades diárias
estabelecidas por nós, a ter sempre a agenda cheia de compromissos e atividades e a falta de
sensibilidade com as pessoas e de reflexão e indignação diante de tantas dificuldades e desigualdades
em nosso país.
Araújo e Ouriques (2009) mencionam que o tempo livre que deveria ser um tempo disponível
para as pessoas desenvolverem livremente suas potencialidades por meio do descanso, da reflexão e
das atividades afetivas, artísticas, lúdicas, culturais etc., se torna para os trabalhadores e as
trabalhadoras um tempo destinado à maximização do capital e, portanto, da perpetuação do capital,
considerando que ele é destinado ao consumo e/ou mais trabalho.
Mas não é assim na Produção Associada. Diferentemente do modo de produção capitalista, que
de forma velada obriga as pessoas a alienarem suas forças de trabalho, a não perceberem que são
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exploradas nesse processo, a trabalharem exaustivamente para manter e perpetuar esse sistema e
utilizarem o tempo para o mais-trabalho ou para o consumo etc., na Produção Associada mulheres e
homens produzem suas vidas de maneira ―[...] mais humanizada, menos hierarquizada, menos
violenta...‖ (TIRIBA, 2001, p. 92-93), fundamentando-as em laços sociais com base na confiança, na
cooperação, na solidariedade e na reciprocidade (MONLEVADE; CAETANO, 2017).
A Produção Associada é uma forma que mulheres e homens possuem de produzir, distribuir e
consumir produtos e mercadorias que se distingue da lógica do capital (TIRIBA, 2007). Nas palavras
de Monlevade e Caetano (2017, p. 225), a Produção Associada é ―[...] como um modo de produção da
existência fundamentado nas mediações de primeira ordem que tem como objetivo preservar as
funções vitais de reprodução individual e da totalidade dos seres humanos [...]‖.
Para Caetano e Neves (2014, p. 603), as características da Produção Associada

[...] fazem com que o trabalho não seja subordinado ao capital, não seja alienado e
nem alienante, não gere a mais-valia e possibilita que os envolvidos construam
coletivamente uma nova concepção de mundo e de trabalho. [...] Por serem todos
donos dos meios de produção e a repartição dos frutos do trabalho ser igualitária, o
princípio da igualdade reforça os laços de pertencimento, solidariedade e
compartilhamento no interior do grupo. Não há exclusão social, exploração no
trabalho e, tampouco, a competitividade. Além disso, a solidariedade e a cooperação
são importantes por manterem redes de produção e venda das mercadorias
produzidas, onde todos os trabalhadores e trabalhadoras são participantes; bem
como redes que extrapolam o âmbito da produção e do trabalho, isto é, que incidem
na produção social da vida.

A Produção Associada e sua pedagogia podem, segundo Tiriba (2001), demonstrar subsídios e
germinar os elementos ou embriões de uma nova cultura do trabalho que pressupõe ―[...] a libertação
do tempo livre, a transformação do tempo escravizado em tempo de ócio e tempo para o
desenvolvimento da plenitude do homem‖ (p. 90).
A Produção Associada em Capão Verde, comunidade tradicional localizada em Poconé – MT,
possibilita que as moradoras e os moradores dali ―[...] disponham de tempo para contemplar a
natureza, muitas vezes expropriado do trabalhador formal. Lá é possível ver as plantas crescerem,
ouvir o canto dos passarinhos, deixar a terra correr entre os dedos e provar lentamente o doce das
frutas‖ (CAETANO; NEVES, 2014, p. 601).
Segundo Neves (2013), em Capão Verde, as trabalhadoras e os trabalhadores associados
debatem e definem de maneira coletiva sobre o tempo e o ritmo da produção, possuem a gestão do
tempo dedicado ao trabalho e, por isso, praticam a interrupção do processo de produção dos derivados
da banana (doce, farinha e banana chip) em função de algumas coisas, entre elas, de festividades.
Neste sentido, Santos (2013) relata que na Agroindústria dos derivados da cana-de-açúcar da
comunidade tradicional de Imbê, o trabalho é realizado no tempo e no ritmo das trabalhadoras e dos
trabalhadores, não existindo um controle rígido do processo de trabalho. Essa autogestão do tempo de
trabalho, segundo Souza (2014), é uma característica da Produção Associada, que permite que as
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trabalhadoras e os trabalhadores coletivamente discutam e definam sobre o que fazer e como fazer,
determinando o ritmo da produção e outras questões ligadas à produção.
No povo indígena Chiquitano, segundo Silva (2015, p. 112),

O tempo, é o tempo da necessidade conciliado à natureza, pois as atividades
cotidianas são realizadas em comum acordo, estipulada muitas vezes pelos mais
velhos que conhecem melhor os trabalhos e ritmos naturais. Se precisam se dedicar
por muitas horas ou mesmo por dias a algum, certamente o farão. Sobretudo, o
tempo é dividido não só às atividades de produção material, mas também da
imaterial. Há tempo para o trabalho, para não fazer nada, para rezar, para brincar,
para o futebol, para à música.

Esse também é o tempo do povo indígena Puruborá da aldeia Aperoi. Tempo esse possibilitado
pela forma de produzir a existência naquele lugar por meio da Produção Associada, que veremos na
próxima subseção.

3 O povo indígena Puruborá da aldeia Aperoi, RO: trabalho-educação, Produção
Associada e tempo
O povo Puruborá é um povo indígena ressurgido/resistente do Estado de Rondônia, contatado
por volta de 1909, pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon que os e as deixaram na região
do rio Manoel Correia, que é afluente do rio São Miguel (BARBOZA, 2012; CATHEU, 2002;
OLIVEIRA; BRITO; BIAZATTI, 2012).
Foi denominado como ressurgido, porque foi a forma inicial que os e as Puruborá se viram e
foram vistos pelo Conselho Indigenista Missionário de Rondônia (CIMI-RO), entidade que os e as
auxiliaram quando começaram a se (re)agruparem na década de 2000, após serem expulsos de seu
próprio território por três vezes. Além disso, foi nomeado por nós dessa maneira durante nossa
pesquisa de mestrado com este povo (OLIVEIRA, 2015), a partir da apropriação do conceito de
ressurgido definido por Amorim (2010): ―sair do anonimato‖, ―dar-se a conhecer‖, ―apresentar-se‖ e
―levantar-se‖ como indígenas ao órgão oficial e à sociedade local, após um período sem o fazer,
processo que aconteceu com o povo Puruborá. Resistente porque a identidade Puruborá sempre esteve
presente, mesmo que proibida e que tiveram que negá-la durante algumas décadas para sobreviverem.
Após o contato, o povo indígena Puruborá foi quase dizimado por diversos motivos, entre eles
destacamos:
a) A violência (física e cultural) a que foram submetidos e a morte de muitos indígenas,
especialmente na época em que foram recrutados para trabalhar como extratores de látex nos
dois ciclos da borracha do Estado de Rondônia (CATHEU, 2002);
b) As doenças (epidemias de sarampo, gripe etc.) que as e os afetaram;
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c) A opressão vivenciada nos seringais do rio Manoel Correia por meio da proibição de sua
cultura, suas tradições, seus costumes, seus mitos e sua língua e obrigatoriedade de adoção
de outros (MONTANHA, 2014);
d) A ocupação de sua terra tradicional pelos seringueiros (CATHEU, 2002; OLIVEIRA;
BRITO; BIAZATTI, 2012);
e) As três expulsões da sua terra tradicional a que foram submetidos5 (BARBOZA, 2012), por
terem sua identidade indígena negada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
(MONTANHA, 2014); e
f) A dispersão dos e das Puruborá pelos Estados de Rondônia e de Mato Grosso.
Apesar de não haver consenso entre a quantidade de pessoas que se identificam e são
identificadas como Puruborá – o número é de 200 a 1.000 pessoas –, existem mulheres e homens que
se identificam como indígenas Puruborá, os quais anseiam e lutam diariamente para que o grupo
étnico se reagrupe, resida na aldeia Aperoi e reconquiste seu território tradicional.
Uma parte do povo Puruborá reside na aldeia Aperoi – cerca de 30 pessoas –, localizada no
município de Seringueiras/RO. Os e as demais Puruborá residem em áreas particulares na zona urbana
e rural dos Estados de Rondônia e Mato Grosso. Ali na aldeia Aperoi, as relações de trabalho e a
utilização do termo ―trabalho‖ acontecem de forma diferenciada. Segundo Menezes (2016, p. 49,
itálico da autora), ―na verdade, o termo trabalho, para os Puruborá não é usado no mesmo sentido que
nós, não índios, o empregamos‖.
Durante nossa pesquisa de doutorado, percebemos que o povo Puruborá da aldeia Aperoi atribui
vários significados ao trabalho. Ele está relacionado aos serviços domésticos, a um meio de
sobrevivência, a ajuda, a um meio de ter dinheiro e ―conseguir as coisas‖, ―uma forma de você crescer
na vida‖, necessidade diante do mundo capitalista e a tudo que fazem.
Embora exista a perspectiva do trabalho que coaduna com a concepção capitalista, como
apontado por Marinês – ―‗Ah! Eu vou trabalhá, eu vou ganhá dinheiro que eu vou comprá tal coisa
assim‘, assim. Eu imagino isso, né. Pra mim fazê alguma coisa, pra mim comprá alguma coisa, né‖
(Entrevista com Marinês, 13/07/2017) –, percebemos que as pessoas da aldeia não se limitam a pensar
o trabalho apenas como trabalho assalariado, mas também como aquelas atividades realizadas para si
mesmo e para a comunidade.
O jovem Puruborá Deivid nos apresenta uma distinção entre o ―trabalho de ganhá‖ e o ―trabalho
de vivê‖. A maneira como o jovem Puruborá vai discorrendo e apresentando a diferença entre esses
dois tipos de trabalho nos remete ao fato de o ―trabalho de ganhá‖ está diretamente relacionada ao
modo de produção capitalista, que possui dias e carga horária de trabalho estabelecidos, em que é
preciso ―assinar o ponto‖, para receber o salário no final de cada mês. O ―trabalho de vivê‖ pode nos
5

A primeira expulsão se deu entre 1910 até 1940 por intermédio da invasão das terras do povo indígena
Puruborá pela companhia Massud e Kalil. A segunda expulsão aconteceu em 1982, durante a delimitação da
Reserva Biológica (REBIO) do Guaporé (BARBOZA, 2012) e a terceira expulsão aconteceu com o processo de
delimitação da Terra Indígena Uru Eu Wau Wau (BARBOZA, 2012).
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remeter ao trabalho em seu sentido ontológico, relacionado à liberdade, já que se ―faz o dia que você
quisê. O dia que você quisê ir no rio, você vai e pesca um peixe‖.
Para todos e todas participantes de nossa pesquisa é possível aprender quando se trabalha. Nas
palavras de uma jovem Puruborá: ―Ali mesmo trabalhando com meu pai. A gente tá ajudando, fazendo
qualquer coisinha pra... ‗ah, não é assim que faz‘ ou ‗é assim que faz‘. [...]. E a gente tá sempre
aprendendo, fazendo, vivendo aquilo, tá aprendendo ao mesmo tempo‖ (Entrevista com Jardeli,
01/02/2017). Assim, percebemos que o processo de ensino-aprendizagem ainda acontece por meio da
oralidade, da observação, da transmissão de saberes de geração a geração e do fazer em conjunto.
Na aldeia Aperoi, o trabalho também está relacionado ao ajudar: ―Então eu trabalho mais no
sentido de ajuda, no caso da minha família, né. Ou na comunidade mesmo, a gente sempre tá... tem
esse significado, trabalhar pra ajudar e não pra... pra retribuir com benefício ou alguma coisa fora
disso‖ (Entrevista com Jardeli, 01/02/2017).
O sentido de ajudar na concepção da jovem Puruborá e das e dos demais participantes de nossa
pesquisa relaciona-se ao realizar alguma atividade para uma pessoa específica ou para a comunidade
que não precisa ser remunerada, embora esse ajudar possa, no momento da atividade, ou
posteriormente, ser retribuído.
Nas palavras de Bonita trabalho é tudo e faz parte da vida do ser humano: ―Nossa! Trabalho.
Trabalho é bom, né. É muita coisa. Trabalho significa muito, porque a gente não vive sem trabalhá.
Faz uma coisinha aqui, outra ali. É um trabalho, né. Trabalho é tudo. Faz parte da vida do ser humano
trabalhá‖.
A fala de Bonita nos remete a Thompson (1998), quando apontam que ―trabalho‖ e a ―vida‖ são
elementos indissociáveis. Além disso, ela nos remete a essência do ser humano, já que trabalhar, para
ela, faz parte da vida de homens e mulheres. Eis o sentido ontológico de trabalho nas palavras de
Bonita. Existem muitos outros significados de trabalho na aldeia Aperoi.
Entre os trabalhos realizados ali estão à retirada de leite, a criação de animais (galinhas, porcos e
gado), a prestação de diferentes serviços em fazendas vizinhas, os trabalhos assalariados, a produção
de artesanato, a costura, a colheita e quebra de castanha, o trabalho doméstico, o cuidado com as
plantas e com a horta, a caça, a pesca, as atividades desenvolvidas nos períodos de assembleia e das
festas tradicionais, as atividades relacionadas à Associação do povo Puruborá – Maxajã –, as
plantações e o trabalho coletivo.
Na aldeia Aperoi, existem atividades que estão relacionados às tarefas cotidianas e domésticas e
ao ―tempo da natureza‖ (THOMPSON, 1998), tais como o plantio e a colheita de seus roçados e o
cuidado com os terreiros de suas casas. Por isso, muitas atividades estão relacionadas aos períodos de
seca e de chuva na região e a ―vontade do dono‖, como por exemplo, o cuidado com os terreiros, as
idas ao rio Manoel Correia e outras atividades, inclusive as de lazer, com exceção da colheita
(comercializável ou não), pois nesse período, caso necessário, as e os Puruborá trabalham o dia inteiro
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fundamentados no ―tempo da natureza‖ com sua lógica explicativa e coerente: se não for colhido,
estraga.
Já as atividades realizadas a partir da lógica capitalista, com regime de horário estipulado, entre
elas, os serviços prestados para fazendeiros da região e os serviços assalariados, são concretizados de
maneira diferente e, em grande medida, resistente e contradizente à lógica capitalista, já que, por
exemplo, os homens negociam a forma, os dias e o pagamento dos serviços prestados nas fazendas da
região.
Assim, percebemos que a vivência do tempo na aldeia Aperoi se difere da lógica predominante.
Lá na aldeia existe a possibilidade de mulheres e homens viverem espaços e momentos diferenciados,
em que suas vontades são respeitadas. Por isso, é possível a participação e a realização de festas
tradicionais, reuniões e assembleias e a vivência de atividades coletivas de lazer.
Na aldeia Aperoi, o tempo é usado para a prática da solidariedade, da hospitalidade, do cuidado
com as pessoas, com as plantas, com os animais e com a natureza. Logo, além das atividades
cotidianas, o dia pode ser repartido entre pensar a vida, visitar as pessoas, fazer alguma atividade de
lazer, o estudo, conversar com as pessoas, realizar uma festa e descansar. Assim, as pessoas desfrutam
de um tempo para a concretização de atividades que vão além de ganhar um salário, como as
conversas, as festas, as visitas, os passeios e as idas aos rios.
O tempo na aldeia Aperoi também é utilizado para reivindicar a (re)demarcação do território, a
revitalização da cultura e o fortalecimento da identidade indígena. Por isso, comumente, as pessoas da
comunidade participam de eventos e manifestações locais, regionais, nacionais e internacionais, nos
quais as e os Puruborá denunciam os contrassensos entre a realidade da aldeia Aperoi e de seu povo e
o garantido legalmente (OLIVEIRA; CAETANO, 2018).
O tempo na aldeia Aperoi possibilita que as e os Puruborá desfrutem das atividades de lazer –
jogar futebol no campo da comunidade, jogar volêi na frente da casa de Dona Emília, ir à beira do rio
(pescar, nadar, conversar, dançar e comer), conversar, compartilhar alimentos e fazer as refeições
juntos, buscar o material na mata para fazerem artesanato e organizar e participar de festas –, que
normalmente são coletivas e momentos em que se expressam as relações de reciprocidade,
solidariedade e comensalidade entre as pessoas da comunidade de forma mais direta. Esse é o tempo
da Produção Associada do povo Puruborá da aldeia Aperoi.
Diferentemente do significado do lazer na sociedade capitalista, que está diretamente ligado ao
consumo, na aldeia Aperoi as atividades de lazer parecem estar vinculadas ao fortalecimento dos laços
familiares, das relações sociais existentes entre as e os Puruborá entre si e com as pessoas próximas e
o ―resgate‖, a produção e a ―transmissão‖ dos saberes tradicionais e demais apreendidos pós-contato.
A participação de festas – internas ou externas – do povo Puruborá da aldeia Aperoi é
possibilitada pela Produção Associada, com sua lógica de utilização do tempo que diferente da do
modo de produção capitalista. Por isso, é possível se dedicar para o planejamento, a organização e
usufruto da festa, os quais podem durar mais de uma semana.
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4 Considerações finais

Na reflexão acerca dos povos e comunidades tradicionais, especialmente acerca do binômio
Trabalho-Educação, o GEPTE/PPGE/UFMT tem sido um grupo de pesquisa muito importante,
negando a neutralidade da ciência e produzindo saberes com esses povos e comunidades e a favor
deles e delas.
Compreendemos o trabalho como elemento fundamental e fundante da e na vida de mulheres e
homens, sendo que a produção da existência humana abrange o âmbito material – comida, bebida,
vestimenta, abrigo etc. – e o imaterial e, por isso, mulheres e homens também produzem saberes,
cultura, educação etc. ao trabalhar.
Em contraposição a utilização do tempo defendido pelo modo de produção capitalista, em que
tempo é mercadoria, na aldeia Aperoi o povo Puruborá usam o tempo para a solidariedade,
hospitalidade, cuidado com as pessoas, com as plantas, com os animais, com a natureza, com
festividades, com o usufruto do lazer como maneira de fortalecimento dos laços familiares e da
―transmissão‖ de saberes etc.
Por isso, ali é possível, além de realizar o trabalho remunerado ou não, conversar com as
pessoas, ir ao rio, jogar futebol e vôlei, ajudar uns aos outros, visitar a família, fazer e participar de
festas, socorrer as pessoas da comunidade, reivindicar a (re)demarcação do território, revitalizar as
práticas culturais etc.
A Produção Associada possibilita que homens e mulheres estabeleçam relações diferenciadas
com o trabalho, com as outras pessoas, com a natureza e com o tempo, contribuindo para que eles e
elas concretizem a produção de suas existências de um jeito contraposto ao modo de produção
capitalista e materializem a construção de uma nova sociedade, baseada em princípios como a
solidariedade, a reciprocidade e a cooperação.
Assim, por causa da Produção Associada, a concretização do trabalho e a utilização do tempo
do povo Puruborá da aldeia Aperoi têm contribuído no processo de humanização dessas pessoas, que
diferentemente da maioria das pessoas, são solidárias, se preocupam umas com as outras,
compartilham alimentos, saberes e sentimentos tecidos nas relações do dia a dia.
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Resumo:
Este trabalho tem como finalidade apresentar o projeto do Curso de Formação Inicial e Continuada - FIC,
desenvolvido na cidade de Campo Novo do Parecis – MT, por meio do Instituto Federal de Mato Grosso que
identificou uma alta demanda para um curso de Alfabetização para Jovens e Adultos, neste município. A cidade
está localizada em uma área de trabalho agropecuário, recebendo uma grande quantidade de pessoas vindas de
outras localidades do país e que chegam aqui para desenvolver suas atividades no campo. Diante disso, o projeto
foi proposto e desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do Município que cedeu uma sala de
aula, em uma escola municipal, no Bairro Boa Esperança, local que melhor acolhia os alunos inscritos.
Palavras-chave: Alfabetização, Jovens e Adultos, Esperança.

1 Introdução
O Projeto do Curso de Formação Inicial e Continuada - FIC de Alfabetização e
Letramento de Adultos desenvolvido no primeiro semestre desse ano foi uma proposta que
surgiu a partir de uma demanda apresentada em um Curso de Extensão desenvolvido pela
Assistente Social no final de 2018. Antes disso, havia a discussão da necessidade de um curso
de Alfabetização para Campo Novo do Parecis, pelo perfil da cidade, pois o município tem
como característica o setor agropecuário, em consequência de receber todos os anos, um
contingente alto de pessoas vindas de outros Estados em busca de trabalho. Em sua maioria,
vem da região nordeste com o intuito de trabalhar nas lavouras, em busca de uma situação
melhor de vida para si e suas famílias.
A partir dessa realidade e nesse contexto, o curso foi desenvolvido por três servidoras
do Instituto Federal de Mato Grosso, uma professora da rede particular de ensino, além de
alunos do curso de Licenciatura em Matemática. Todas as profissionais e alunos, participaram
do Projeto de forma voluntária. A Secretaria Municipal de Educação do Município cedeu uma
sala de aula, na Escola Professor Antônio Pereira, localizada no Bairro Boa Esperança, local
que concentrava a maior parte dos alunos, o que facilitava o acesso dos mesmos às aulas.
O curso foi estruturado para um período de 4 meses, sendo desenvolvido três vezes por
semana, duas horas por dia, das 19:00 às 21:00. Uma organização pensada a partir da
realidade dos alunos, que em sua maioria são trabalhadores na zona Rural. Iniciamos as aulas
no mês de março com 25 alunos matriculados, sendo 18 homens e 7 mulheres com idades de
25 a 65 anos. Inicialmente o curso foi pensado para 50 alunos, mas com o início das
atividades percebeu-se a inviabilidade da quantidade de alunos, por causa da necessidade do
acompanhamento individualizado que a alfabetização requer, pela limitação de espaço e a
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falta de profissionais para esse acompanhamento. Durante as duas primeiras semanas ainda
fomos recebendo vários alunos, mas alunos que buscavam aceleração nos estudos, pois
vinham de experiências mal sucedidas.
O desenvolvimento do projeto foi norteado ao mesmo tempo por sentimentos de
surpresa, desafio, entusiasmo e satisfação, já que, por mais conhecimento que se tivesse da
realidade do alto índice de analfabetismo no município, era esperado um percentual alto de
evasão, frente as experiências das profissionais neste tipo de ensino, porém, os alunos se
mantiveram nas aulas e no processo de ensino e aprendizagem animados com as descobertas
que cada aula proporcionava.. Um dos fatores que os motivava era o empenho das professoras
em preparar as aulas a partir da realidade deles, já que foi feito um levantamento de perfil, no
ingresso dos mesmos. Assim, elementos concretos foram utilizados. O que nos remetia
sempre ao humanismo de Paulo Freire:
Este movimento dinâmico é um dos aspectos centrais para mim, do processo de
alfabetização. Daí que sempre tenha insistido em que as palavras com que organizar
deveriam vir do universo vocabular dos grupos populares, expressando sua real
linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, os seus
sonhos. Deveriam vir carregadas da significação de sua experiência existencial e não
da experiência do educador. (FREIRE, 1982, p. 23).

A partir das histórias de vida e daquelas experiências compartilhadas em sala de aula,
percebeu-se a exclusão na sociedade daqueles que não possuíam a leitura e a escrita, sendo
estes considerados incapazes e de pensamento próprio e, consequentemente, de alguma
representatividade na sociedade letrada. Situação que merece estudo, reflexões e ações para a
criação de políticas públicas que estejam comprometidas realmente com a educação. E que
apresente poder de transformar, não havendo apenas uma preocupação numérica, mas,
principalmente, com a qualidade do que é ofertado e que o objetivo seja muito maior: a
formação de agentes protagonistas, cidadãos que sejam capazes de realizar uma leitura crítica
da nossa sociedade e isto vai além de uma alfabetização básica e ―a postura alternativa estaria
sobretudo na mudança de população objeto, de alvo, de cliente, de paciente, para sujeito
principal da políticas, como autênticos interessados. Porquanto, não é concebível tratar da
pobreza, sem o pobre‖. (DEMO, 2009, p. 48).
A experiência com o curso nos proporcionou várias reflexões durante o período de
realização e após sua conclusão. A primeira delas foi perceber o quanto precisamos avançar
para alcançarmos uma educação de qualidade e que essa seja realmente universal. A falta do
acesso á alfabetização para esse público em específico, causa uma exclusão de participação
efetiva na sociedade: desde a impossibilidade de conquistarem um trabalho melhor, já que não
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estão aptos, por exemplo, a realizar uma simples prova para tirar carteira de habilitação, ou
ainda, quando uma das maiores empresas do município, exclui do seu processo de seleção,
qualquer pessoa que não seja letrado. A essa falta de domínio da escrita e leitura na fase
adulta, foi motivo de questionamento durante o desenvolvimento do curso, na tentativa de
elencar as causas deste não aprendizado, e em qual fase não tiveram esse acesso. Através de
relatos, os discentes verbalizaram que na infância, a escola não estava em primeiro plano e
sim o trabalho, pois vinham de famílias carentes onde precisam ajudar no sustento de casa.
Ficaram aqui algumas indagações: De quem é a responsabilidade? O que enquanto
profissionais da educação, podemos fazer? Diante de tal situação, muitos outros
questionamentos nos fizeram companhia durante esses meses de trabalho, os quais não nos
deixaram paralisados, mas que serviram de mola propulsora para pensarmos em novas ações e
atividades que possam ser propostas e sermos agentes facilitadores para que essa situação,
algum dia, possa ser extirpada em nosso município.
2 Considerações finais
No mês de junho tivemos então, a culminância do curso FIC - Alfabetização e
Letramento de Adultos, com 21 alunos. Estiveram presentes o representante da reitoria do
IFMT- Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, a direção geral do
campus do IFMT, em Campo Novo do Parecis, a secretária de Educação do município, a
diretora da escola, onde foram realizadas as aulas, além de toda a equipe de profissionais e
alunos voluntários, que participaram ativamente do curso. Os alunos, juntamente com seus
familiares foram convidados para fazerem parte da entrega dos certificados dos que
completaram a jornada através de uma atividade avaliativa, além de 75% de presença nas
aulas. Os presentes foram unânimes no reconhecimento do esforço desprendido pelos
participantes no curso e na necessidade de pensar uma forma para atender uma demanda do
município. Os próprios alunos se manifestaram quanto ao desejo de darem continuidade ao
aprendizado e aprofundamento nos estudos, visando até, a conclusão de um ensino superior.
Entendemos o "axioma: quem mais entende de suas necessidades, é o necessitado" (Demo,
2009, p. 142). Foi uma vitória para todos os envolvidos, desde os profissionais, que atuaram
de forma magnífica e sucesso maior, aos alunos que a cada dia de curso, demonstraram suas
satisfações pessoais, em ações simples, como conseguirem ler um rótulo de algum produto no
mercado, digitar nos celulares, algumas frases e não utilizarem o recurso de áudio para se
fazerem entender.
Seguimos com ESPERANÇA, e que tenhamos um apoio maior de toda a rede para que
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possamos viabilizar outros cursos nesse formato. Essa crença é a mesma que Paulo Freire
propaga: "É imperioso mantermos a esperança mesmo quando a dureza ou aspereza da
realidade sugiram ao contrário" (FREIRE, 2001, p. 48)
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APROXIMAÇÕES TEÓRICAS PARA A DISCUSSÃO DA CULTURA
DO TRABALHO E DA PRODUÇÃO ASSOCIADA
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Resumo
Na atividade laboral passamos a maior parte do nosso tempo social, e é ela quem orienta
nossas estratégias de socialização. Nos processos de trabalho estão presentes elementos
materiais e ideáticos que extrapolam os períodos de labor, fazendo com que as culturas do
trabalho se façam presentes em outras esferas das nossas vidas (PALENZUELA, 2014).
Segundo Tiriba (2006), no âmbito da Produção Associada, a cultura do trabalho vai se
materializando, a partir das relações que os sujeitos estabelecem entre si, dos saberes das
experiências e ainda do resgate de relações sociais e econômicas, que ao longo do tempo
foram se perdendo, mas que ainda se perpetuam em meio aos setores populares. Apesar de
todo o contexto que envolve a coerção de trabalhadores e trabalhadoras por parte do capital
(percebido de forma consciente ou não), impulsionando a exploração, aumento da
competitividade e metas cada vez maiores, existe em toda a história, registros de resistências
frente as pretensões do capital. No ―salve-se quem puder‖ do desemprego, do subemprego, do
trabalho flexível, da reconfiguração do trabalho em domicílio, na diminuição do mercado de
trabalho formal e também das remunerações, dos programas de antecipação das
aposentadorias, da perda dos direitos trabalhistas, dentre outros, a reprodução ampliada da
vida é a meta maior, que pode ainda, estar alinhada à concepção de uma outra sociedade. É a
esse respeito que esse texto pretende fazer algumas contribuições, tomando algumas obras de
autores e autoras marxistas como referencial teórico.
Palavras-chaves: Cultura do Trabalho, Produção Associada, Saberes.

Introdução
O trabalho tem como elemento constitutivo central, o ato teleológico – que funda o ser
social. É ele que altera o status da consciência do ser, pois não mais adaptado ao meio
ambiente, passa a realizar uma atividade autogestionada, comum a todos nós. Com o
desenvolvimento do trabalho, é possibilitada a existência de alternativas na práxis humana,
que demandam o processo decisório (ANTUNES, 2009).
Segundo Antunes, seria o trabalho o lócus primeiro de realização do ser humano –
vida com sentido, autenticidade etc. Embora seja possível se realizar no trabalho, isso não
significa dizer que a vida se resume exclusivamente a ele, pois ―[...] por meio da arte, da
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poesia, da pintura, da literatura, da música, do uso autônomo do tempo livre e da liberdade
que o ser social poderá se humanizar e se emancipar em seu sentido mais profundo‖
(ANTUNES, 2009, p. 143).
Segundo Palenzuela (2014) é na atividade laboral que passamos a maior parte do
tempo social e é ela que orienta nossas estratégias de socialização, como ainda cria o território
– com seus sentidos, simbologias e identidade.
Nesse texto procuraremos apresentar algumas ideias e conceitos a respeito do trabalho,
das culturas do trabalho e das transformações ocorridas no passar dos anos, como ainda da
Produção Associada. Partiremos de autores como Antunes e Alves (2004), Engels (2013),
Palenzuela (1995, 2014), Navarro (1997), Thompson (2012) e Tiriba (2006). Estamos certos
de que é uma aproximação escrita, com alguns aspectos iniciais para o debate.

2. Culturas do Trabalho e Produção Associada: algumas aproximações teóricas
O trabalho é historicamente percebido, entendido, difundido e vivido de maneiras
diferentes. Engels (2013, p.13) ao analisá-lo afirma que ―é a condição básica e fundamental de
toda a vida humana‖. A partir do trabalho e por ele, que os seres humanos sentiram a
necessidade de se comunicar com os outros através da fala.
Posteriormente, outros sentidos se desenvolveram, como a visão – ―[...] o olho
humano percebe nas coisas muito mais detalhes que o olho da águia‖; o olfato – ―[...] odores
servem ao homem como sinais para distinguir coisas diversas‖ e o tato, que ―[...] foi-se
desenvolvendo unicamente com o desenvolvimento da própria mão do homem, através do
trabalho‖ (ENGELS, 2013, p. 18). Através do trabalho, instrumentos foram elaborados e a
caça e pesca passaram a fazer parte da rotina dos seres humanos, alterando também a sua
alimentação.
Com a propriedade dos meios e instrumentos de produção não mais coletivos, mas

privados, o trabalho adquiriu novos contornos. A exploração da força de trabalho, separou-nos
uns dos outros, e todas as formas mais elevadas de produção que vieram, conduziram à
divisão da população em classes diferentes, passando a existir o antagonismo entre duas
classes: a dominante e a oprimida (ENGELS, 2013, p. 28).
Thompson (2012), ao analisar o desenvolvimento e os impactos do capitalismo na
Inglaterra, identificou como a percepção do tempo a partir da sua contagem no relógio afetou
a disciplina de trabalho e a percepção interna dos trabalhadores. Ao examinar documentos,
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observou a forma do registro de tempo gasto no trabalho – alguns sem regularidade, havendo
inclusive, a tradição da ―santa segunda-feira‖, dia utilizado para ociosidade; para realização
de outros serviços, como entregas, consertos das máquinas, realização de compras, resolução
de negócios pessoais, etc.
No que tange à disciplina de trabalho, o autor apresenta o surgimento das figuras do
supervisor e do diretor de fábrica, que tinham ―[...] ordens para manter uma folha de controle
do tempo de cada diarista, com registros anotados com precisão de minutos, informando a
‗entrada‘ e ‗saída‘‖ (THOMPSON, 2012, p. 290) – onde o relógio do supervisor era o
referencial.
Atividades costumeiras passaram a sofrer influências devido ao binômio ―tempo e
dinheiro‖, como por exemplo: a mesa do chá ―[...] ‗esse vergonhoso devorador de tempo e
dinheiro‘‖; ―a necessidade de acordar cedo, [que] forçaria o pobre a ir para a cama cedo; e
com isso impediria o perigo de folias à meia noite‖, o ― hábito de levantar cedo [que] também
‗introduziria uma regularidade rigorosa nas famílias, uma ordem maravilhosa na sua
economia‘‖ (THOMPSON, 2012, p. 292).
Assim, a relação trabalho-tempo-dinheiro passou a interferir diretamente na vida de
homens e mulheres, não apenas nos ―momentos do labor‖, mas em toda sua existência.
Palenzuela (1995), ao discutir sobre as culturas do trabalho, faz uma aproximação
antropológica marcada por elementos que nos auxiliam a compreender essa temática. A
começar pela sua hipótese de que o trabalho,
[...] ocupa una parte importante de los individuos y de los grupos y que, además, la
ideologia sobre el trabajo, traducida al conjunto de valores, representaciones y
percepciones que los individuos interiorizam en su atividad laboral, modulan
significativamente sus prácticas sociales y su cosmovisión, más ala del ámbito
espacial y del marco temporal en los que tienen lugar los procesos de trabajo
(PALENZUELA, 1995, p.3).

Através do condicionamento dos trabalhadores e trabalhadoras, podemos concordar
com a hipótese de Palenzuela. É com o trabalho que passamos a maior parte das nossas vidas,
inclusive quando estamos nos preparando para ele, através da formação escolar conforme
conhecemos. Nesse processo tem-se as culturas do trabalho, que segundo Palenzuela (1995,
p.13) são um,
Conjunto de conocimientos teórico-prácticos, comportamentos, percepciones,
actitudes y valores que los individuos adquieren y construyen a partir de su inserción
en los procesos de trabajo y/o de la interiorización de la ideologia sobre el trabajo,
todo lo cual modula su interiorización de la ideologia sobre el trabajo, todo lo cual
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modula su interación social más ala de su práctica laboral concreta y orienta su
especifica cosmovisión como membros de um colectivo determinado.

Nos processos de trabalho em que homens e mulheres estão inseridos, passam a ser
também forjados – como por exemplo, vemos no filme ―tempos modernos‖.
, mos de um exemplo. Por isso, Palenzuela aponta que profissionais diferentes, em
lugares distintos, mesmo estando numa condição semelhante – a saber, vendedores de sua
força de trabalho – entendem sua posição e constroem sua cosmovisão de forma diferente. Daí
a importância dessas culturas do trabalho, que para ele, ―[...] son realidades dinamicas que se
construyen, cristalizan y modifican a través de um processo histórico/temporal‖
(PALENZUELA, 1995, p. 14).
Nessa mesma direção Navarro (1997, p. 20) assevera que,
En los procesos de trabajo, pues, desarrollados en el marco de unas relaciones de
producción determinadas – para el mundo actual capitalistas – , no sólo se producen
mercancias y se reproduce el orden ideológico, como se señalado siempre desde la
perspectiva marxista, sino que se genera también una cultura desde el trabajo,
integrada tanto por elementos materiales como ideáticos, que afecta e influye no
sólo a lo relacionado con el ámbito laboral, a las prácticas, concepciones y
valoraciones en relación a este, sino también a cuanto refiere a los demás ámbitos de
la vida social y de las concepciones de los indivíduos. Así, por poner sólo dos
ejemplos, la consciência del riesgo laboral tan presente em los mineros hace que
las pautas de consumo de estos sean muy distintas a las propias de los obreros
industriales o de los jornaleros agrícolas. Y la valoración de la disciplina y la
obediência dentro de actividades y profesiones como la militar se proyecta en
las relaciones dentro de las famílias de militares, haciendo que las normas en el
interior de éstas tiendan a estar mucho más formalizadas que, pongamos por
caso, en las famílias de artistas (grifos nossos).

Como dito anteriormente, esses elementos materiais e ideáticos presentes nos
processos de trabalho extrapolam os períodos de labor e invadem – por assim dizer – a esfera
privada dos sujeitos, os exemplos bem demonstram isso. As metamorfoses mais recentes no
mundo trabalho intensificam as condições perversas a que homens e mulheres estão
submetidos, lançando sobre todos e todas a falsa impressão de que é necessário maior
qualificação, para se tornar elegível no mercado de trabalho.
Existe ainda todo um investimento para que trabalhadores e trabalhadoras se autoresponsabilizem pelo seu sucesso ou fracasso, afinal a meritocracia se faz cada vez mais
presente. Essa é reforçada por exemplo nas práticas que envolvem metas individuais, de
funcionários do mês, na alteração da nomenclatura de trabalhadores para colaboradores, no
sindicalismo de empresa, como discute Ricardo Antunes em suas diferentes obras.
Navarro e Palenzuela ao discutirem as culturas do trabalho entendem que existe um
conjunto com três tipos de relações sociais: a de produção, de sexo (gênero) e étnicas
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(interétnicas). Por isso que, ao falar das culturas de trabalho, Navarro (1997) afirma que todas
elas são internamente ―generizadas y etnizadas”. Sobre gênero, ele dá o exemplo dos
profissionais da construção civil e mineiros – fortemente impregnados de traços da cultura
masculina, enquanto nas profissões que dizem mais respeito ao cuidado e assistência, as
mulheres estão mais presentes – muito embora já tenhamos muitas alterações nesse quadro. Já
em relação a etnia, o autor diz que
[...] no compartan una similar cultura del trabajo los obreros de fábricas de Chicago,
Dusseldorf o Linares, aunque todas ellas puedan responder a un mismo tipo de
organización de la producción, porque los correspondientes trabajadores poseen una
diferente etnicidad.‖ (NAVARRO, 1997, p.22)

Antunes e Alves (2004, p. 344) afirmam que ―desde a sua origem, o modo capitalista
de produção pressupõe um envolvimento operário, ou seja, formas de captura da subjetividade
operária pelo capital, ou, mais precisamente, da sua subsunção à lógica do capital [...]‖. Para
eles,
Múltiplas formas de fetichizações e reificações poluem e permeiam o mundo do
trabalho, com repercussões enormes na vida fora do trabalho, na esfera da
reprodução societal, na qual o consumo de mercadorias, materiais ou imateriais,
também está em enorme medida estruturado pelo capital. Dos serviços públicos cada
vez mais privatizados, até o turismo, no qual o ―tempo livre‖ é instigado a ser gasto
no consumo dos shoppings, são enormes as evidências do domínio do capital na
vida fora do trabalho, que colocam obstáculos ao desenvolvimento de uma
subjetividade autêntica, ou seja, uma subjetividade capaz de aspirar a uma
personalidade não mais particular nem meramente reduzida a sua
“particularidade”. A alienação/estranhamento e os novos fetichismos que
permeiam o mundo do trabalho tendem a impedir a autodeterminação da
personalidade e a multiplicidade de suas qualidades e atividades. (ANTUNES;
ALVES, 2004, p. 349, grifos dos autores).

Palenzuela (1995) apresenta também como a concepção do trabalho assumida pela
religião – ora como condenação/obrigação, ora como forma de alcançar a graça divina, teve –
e ainda tem – forte influência em distintas sociedades. Para ele, várias correntes mistificam o
trabalho como forma de explicar a posição dos subordinados e influenciá-los a pensar que seu
bem-estar depende da aceitação de seu papel, sua função. Assim,
En ese constructo ideológico, el trabajo, o más concretamente, la ideologia sobre el
trabajo, irá ocupando progressivamente un lugar central en las sociedades clasistas a
medida que las relaciones de dominación vayan transitando desde la coerción
absoluta del modo de producción esclavista, donde la ideologia sobre el trabajo
aparece como algo redundante e imnecesário para obligar a los esclavos a trabajar,
hasta la liberalización de la mano de obra que instaura el sistema capitalista, pasando
por la dependencia personal mediatizada de la servidumbre feudal (PALENZUELA,
1995, p. 04).
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Se antes havia um forte cunho religioso, nota-se conforme Palenzuela (1995, p. 6) que,
La secularización y la entronización definitiva de la ideologia del trabajo se produce
con la emergencia de la dotrina del liberalismo econômico, que no sólo lo descarga
de todo componente religioso al racionalizar el ―interés próprio‖ (self-help) como
principio moral básico que comporta la obligación de trabajar, sino que, en el marco
teórico elaborado por Adam Smith y David Ricardo, el trabajo necesario para
producirlas se convierte en el único valor de las cosas, es decir, en la <fuente de todo
valor>.

Os aparelhos ideológicos (família, escola e outros) assumem a função de preparar os
sujeitos para o trabalho. Nessa discussão, Palenzuela traz uma análise de Will que demonstra
através da etnografia escolar que, os filhos da classe trabalhadora são formados para
conseguir trabalho ―da classe trabalhadora‖, ou que contribuam para a manutenção e
reprodução da ordem social – aqui em nosso país, a base curricular se encarrega disso e agora,
com maior ênfase.
Outra questão apresentada pelo autor, tem a ver com ―la movilidad social‖ – o fato de
uma pessoa sair de uma determinada condição e ascender a outra (ou também descender)
devido ao seu próprio esforço pessoal – colocado como se fosse uma possibilidade para todos.
A meritocracia não considera que as situações objetivas e subjetivas dos sujeitos são
diferentes e afirma que todos podem, na medida em que se esforçam.
Tiriba (2006) por sua vez, apresenta uma outra perspectiva sobre o trabalho, que se dá
mediante o processo organizativo e autogestionário de homens e mulheres, especialmente das
classes populares: a Produção Associada, essa
[...] deve ser concebida em dois sentidos. O primeiro vincula-se à constatação (a
olho nu) de que a reprodução da classe-que-vive-trabalho, em especial, dos
trabalhadores oriundos dos setores populares, requer uma verdadeira produção
associada, pressupondo a criação de redes de solidariedade, de colaboração para que,
cotidianamente, possam garantir sua sobrevivência. [...] O segundo sentido de
―produção associada‖ caminha no horizonte econômico-filosófico marxista, no qual
a mesma é entendida como unidade básica da sociedade dos produtores livremente
associados na produção. Evidentemente, como categoria histórica, é preciso
redimensionar a ―produção associada‖ na atual fase de sociabilidade do capital, dado
que o cooperativismo e outros empreendimentos associativos vêm sendo
demandados pelo modelo neoliberal de acumulação e regulação social (TIRIBA,
2006, p.118).

Na Produção Associada, existe a propriedade e/ou posse coletiva dos meios de
produção; inexiste a figura de um proprietário, onde os outros estão a seu serviço, em troca de
um salário; os sujeitos do processo se associam livremente, com o poder de decidirem
coletivamente acerca do que e como fazem o processo de produzirem as suas existências.
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Além dessas características, estão presentes valores como solidariedade, cooperação,
democracia, reciprocidade, comensalidade (NEVES, 2013).
Segundo Tiriba (2006), a partir dos anos 1980, com as mudanças no mundo do
trabalho, se proliferaram experiências de trabalhadores e trabalhadoras que estavam fora do
mercado formal. Dentro dessa outra forma de produção da existência a autora entende que,
[...] a cultura do trabalho vai se construindo na ―boca da máquina‖, representando a
síntese das condições de trabalho e das relações que os trabalhadores associados
estabelecem entre si e com a sociedade. Sem dúvida, podemos dizer que existe uma
grande quantidade de saberes produzidos no trabalho associativo e na vida cotidiana
da classe trabalhadora – saberes estes que precisam ser explicitados e legitimados
pelos próprios trabalhadores associados (TIRIBA, 2006, p. 120).

Esses saberes indicam um acúmulo decorrente de práticas de trabalho pregressas de
homens e mulheres, somados aos novos saberes produzidos no próprio cotidiano desse fazer
coletivo. São saberes que indicam como serem gestores de si mesmos, do seu tempo, dos seus
meios e instrumentos de trabalho, da resolução de conflitos, bem como dos ônus e bônus do
Trabalho Associado. Aliado a uma concepção de mundo contra-hegemônica, que produz uma
crítica contestatória ao sistema vigente, esse tipo de Produção, pode indicar a instauração de
uma outra sociedade como horizonte a ser atingido.
Para Tiriba (2006), no âmbito da produção associada, a cultura do trabalho vai se
materializando, a partir das relações que os sujeitos estabelecem entre si (inclusive mediadas
pelas questões de classe, gênero e etnia), dos saberes das experiências – inclusive as
anteriores quando estavam vinculados ao mercado de trabalho dito formal – ; e ainda ―[...]
com o resgate de relações sociais e econômicas que foram se perdendo ao longo da história da
humanidade, mas que, de alguma maneira, permanecem presentes, principalmente entre os
setores populares‖ (TIRIBA, 2006, p. 120).

Considerações
A força de trabalho, a partir da sua aquisição pelo capital, perde seu valor de troca para
o trabalhador, enquanto adquire maior valor para o proprietário dos meios de produção. Esse
proprietário a aplicará ao processo produtivo para que a força de trabalho que ele comprou, se
traduza na maior quantidade possível de trabalho concreto (PALENZUELA, 1995)
Utilizando das ideias de Burawoy, Palanzuela fala que a exploração dos trabalhadores
podem se dar através da sua própria colaboração entusiástica, aumentando assim, como ele
diz, a intensidade do trabalho, ―incluso en la ausencia de toda acción coercitiva por parte del
capital.‖ (PALENZUELA, 1995, p. 11). Com suas estratégias cada vez mais sedutoras, os
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trabalhadores tornam-se fiscais de si mesmos; reuniões/palestras motivacionais ganham força
dentro das empresas e instituições; a competitividade para ser o profissional do mês; as metas
cada vez mais difíceis de serem batidas e até mesmo, incentivos financeiros.
Apesar de todo esse contexto até então exposto, existe em toda a história do
movimento de trabalhadores, registros de resistências frente as pretensões do capital. Alguns
são demonstrados por Palenzuela (1995) e até mesmo por Thompson (2012), trabalho lento,
queima das colheitas, boicotes etc. Por isso que o capital se desdobra buscando medidas
complementares de caráter coercitivo, através de medidas de controle dos processos de
trabalho, tarefas isoladas e repetitivas, dentre outras.
O autor compartilha plenamente em sua análise que os processos de trabalho são ―[...]
locus del conflito y del consentimento, como fuente de creación simultánea de valor y de
consciencia y aceptamos que, por efecto de significación, se polaricen las relaciones sociales
entre las dos clases fundamentales que interactúan en ellos.‖ (PALENZUELA, 1995, p.12)
A partir dos autores aqui estudados, nota-se que aos poucos vamos perdendo valores
que expressavam a importância da união, da dignidade do trabalho, a valorização do trabalho
bem feito, o desenvolvimento de uma sociedade de iguais e vamos nos tornando cada vez
mais diferentes, onde a competitividade, o aumento da produtividade e a individualidade são
cada vez mais valorizados – com exceção das experiências da produção associada, conforme
aponta Tiriba (2006).
No ―salve-se quem puder‖ do desemprego, do subemprego, do trabalho flexível, da
reconfiguração do trabalho em domicílio, na diminuição do mercado de trabalho formal e
também das remunerações, dos programas de antecipação das aposentadorias, da perda dos
direitos trabalhistas, dentre outros, a reprodução ampliada da vida é a meta maior, que pode
ser alinhada a uma outra concepção de existência, onde não tenhamos mais que ser
aprisionados pelo trabalho, mas libertos por ele.

Referências
ANTUNES, Ricardo; ALVES, Giovanni. AS MUTAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO
NA ERA DA MUNDIALIZAÇÃO DO CAPITAL. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 87, p.
335-351, maio/ago. 2004. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br Acesso em 11 de dez.
2018.
ENGELS, Friederich. Sobre o papel do trabalho na transformação do homem em macaco. In:
A dialética do trabalho. São Paulo: Expressão Popular, 2013.

5109

NEVES, Camila Emanuella Pereira. A produção associada em Capão Verde: entre
bananas, saberes e utopias. Cuiabá: EdUFMT, 2013.
PALENZUELA, Pablo. CULTURAS DEL TRABAJO E IDENTIDAD LOCAL: Pescadores
y mineros en Québec. In: Sociología del Trabajo, nueva época, núm. 81. Primavera de 2014,
pp. 68-89.
TIRIBA, Lia. Cultura do trabalho, produção associada e produção de saberes. In: Educação
Unisinos 10(2):116-122, maio/agosto 2006. Disponível em:
file:///C:/Users/Eva/Downloads/6050-18558-1-SM.pdf Acesso em julho de 2016.

5110

APROXIMAÇÕES TEÓRICAS PARA A DISCUSSÃO DA CULTURA
DO TRABALHO E DA PRODUÇÃO ASSOCIADA
Eva Emilia Freire do Nascimento Azevedo8- (PPGE/UFMT)- evemilia@yahoo.com.br
Edson Caetano9- (PPGE/UFMT)- caetanoedson@hotmail.com

Resumo
Na atividade laboral passamos a maior parte do nosso tempo social, e é ela quem orienta nossas
estratégias de socialização. Nos processos de trabalho estão presentes elementos materiais e ideáticos
que extrapolam os períodos de labor, fazendo com que as culturas do trabalho se façam presentes em
outras esferas das nossas vidas (PALENZUELA, 2014). Segundo Tiriba (2006), no âmbito da
Produção Associada, a cultura do trabalho vai se materializando, a partir das relações que os sujeitos
estabelecem entre si, dos saberes das experiências e ainda do resgate de relações sociais e econômicas,
que ao longo do tempo foram se perdendo, mas que ainda se perpetuam em meio aos setores
populares. Apesar de todo o contexto que envolve a coerção de trabalhadores e trabalhadoras por parte
do capital, impulsionando a exploração, a competitividade e metas cada vez maiores, existe em toda a
história, registros de resistências. No ―salve-se quem puder‖ do desemprego, do subemprego, do
trabalho flexível, da reconfiguração do trabalho em domicílio, na diminuição do mercado de trabalho
formal e também das remunerações, dos programas de antecipação das aposentadorias, da perda dos
direitos trabalhistas, dentre outros, a reprodução ampliada da vida é a meta maior, que pode ainda,
estar alinhada à concepção de uma outra sociedade. É a esse respeito que esse texto pretende
apresentar algumas aproximações teóricas, tomando como referência obras de autores e autoras
marxistas e também, as reflexões feitas no interior do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e
Educação – GEPTE/UFMT.
Palavras-chaves: Cultura do Trabalho, Produção Associada, Saberes.

Introdução
O trabalho tem como elemento constitutivo central, o ato teleológico – que funda o ser social.
É ele que altera o status da consciência do ser, pois não mais adaptado ao meio ambiente, passa a
realizar uma atividade autogestionada, comum a todos nós. Com o desenvolvimento do trabalho, é
possibilitada a existência de alternativas na práxis humana, que demandam o processo decisório
(ANTUNES, 2009).
Segundo Antunes, seria o trabalho o lócus primeiro de realização do ser humano – vida com
sentido, autenticidade etc. Embora seja possível se realizar no trabalho, isso não significa dizer que a
vida se resume exclusivamente a ele, pois ―[...] por meio da arte, da poesia, da pintura, da literatura, da
música, do uso autônomo do tempo livre e da liberdade que o ser social poderá se humanizar e se
emancipar em seu sentido mais profundo‖ (ANTUNES, 2009, p. 143).
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Segundo Palenzuela (2014) é na atividade laboral que passamos a maior parte do tempo social
e é ela que orienta nossas estratégias de socialização, como ainda cria o território – com seus sentidos,
simbologias e identidade.
Nesse texto procuraremos apresentar algumas ideias e conceitos a respeito do trabalho, das
culturas do trabalho e das transformações ocorridas no passar dos anos, como ainda da Produção
Associada. Partiremos de autores como Antunes e Alves (2004), Engels (2013), Palenzuela (1995,
2014), Navarro (1997), Thompson (2012) e Tiriba (2006), bem como das reflexões que têm sido
realizadas no Grupo de Estudos sobre Trabalho e Educação – GEPTE, da Universidade Federal de
Mato Grosso. Esse grupo, criado em 2011, tem se ocupado em discutir e pesquisar temáticas
relacionadas ao trabalho e educação, e em especial, a produção associada, os saberes do
trabalho/experiência, cultura do trabalho, gênero e trabalho e comunidades tradicionais.
Assim, sem qualquer intenção de esgotar a temática, tampouco apresentar uma análise mais
aprofundada, pretendemos aqui, apresentar alguns aspectos acerca da cultura do trabalho e da
produção associada, a partir de uma pesquisa bibliográfica.

2. Culturas do Trabalho e Produção Associada: algumas aproximações teóricas
O trabalho é historicamente percebido, entendido, difundido e vivido de maneiras diferentes.
Engels (2013, p.13) ao analisá-lo afirma que ―é a condição básica e fundamental de toda a vida
humana‖. A partir do trabalho e por ele, que os seres humanos sentiram a necessidade de se comunicar
com os outros através da fala.
Posteriormente, outros sentidos se desenvolveram, como a visão – ―[...] o olho humano
percebe nas coisas muito mais detalhes que o olho da águia‖; o olfato – ―[...] odores servem ao homem
como sinais para distinguir coisas diversas‖ e o tato, que ―[...] foi-se desenvolvendo unicamente com o
desenvolvimento da própria mão do homem, através do trabalho‖ (ENGELS, 2013, p. 18). Através do
trabalho, instrumentos foram elaborados e a caça e pesca passaram a fazer parte da rotina dos seres
humanos, alterando também a sua alimentação.
Com a propriedade dos meios e instrumentos de produção não mais coletivos, mas privados, o
trabalho adquiriu novos contornos. A exploração da força de trabalho, separou-nos uns dos outros, e
todas as formas mais elevadas de produção que vieram, conduziram à divisão da população em classes
diferentes, passando a existir o antagonismo entre duas classes: a dominante e a oprimida (ENGELS,
2013, p. 28).
Thompson (2012), ao analisar o desenvolvimento e os impactos do capitalismo na Inglaterra,
identificou como a percepção do tempo a partir da sua contagem no relógio afetou a disciplina de
trabalho e a percepção interna dos trabalhadores. Ao examinar documentos, observou a forma do
registro de tempo gasto no trabalho – alguns sem regularidade, havendo inclusive, a tradição da ―santa
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segunda-feira‖, dia utilizado para ociosidade; para realização de outros serviços, como entregas,
consertos das máquinas, realização de compras, resolução de negócios pessoais, etc.
No que tange à disciplina de trabalho, o autor apresenta o surgimento das figuras do supervisor
e do diretor de fábrica, que tinham ―[...] ordens para manter uma folha de controle do tempo de cada
diarista, com registros anotados com precisão de minutos, informando a ‗entrada‘ e ‗saída‘‖
(THOMPSON, 2012, p. 290) – onde o relógio do supervisor era o referencial.
Atividades costumeiras passaram a sofrer influências devido ao binômio ―tempo e dinheiro‖,
como por exemplo: a mesa do chá ―[...] ‗esse vergonhoso devorador de tempo e dinheiro‘‖; ―a
necessidade de acordar cedo, [que] forçaria o pobre a ir para a cama cedo; e com isso impediria o
perigo de folias à meia noite‖, o ― hábito de levantar cedo [que] também ‗introduziria uma
regularidade rigorosa nas famílias, uma ordem maravilhosa na sua economia‘‖ (THOMPSON, 2012,
p. 292).
Assim, a relação trabalho-tempo-dinheiro passou a interferir diretamente na vida de homens e
mulheres, não apenas nos ―momentos do labor‖, mas em toda sua existência. Palenzuela (1995), ao
discutir sobre as culturas do trabalho, faz uma aproximação antropológica marcada por elementos que
nos auxiliam a compreender essa temática. A começar pela sua hipótese de que o trabalho,
[...] ocupa una parte importante de los individuos y de los grupos y que, además, la
ideologia sobre el trabajo, traducida al conjunto de valores, representaciones y
percepciones que los individuos interiorizam en su atividad laboral, modulan
significativamente sus prácticas sociales y su cosmovisión, más ala del ámbito
espacial y del marco temporal en los que tienen lugar los procesos de trabajo
(PALENZUELA, 1995, p.3).

Através do condicionamento dos trabalhadores e trabalhadoras, podemos concordar com a
hipótese de Palenzuela. É com o trabalho que passamos a maior parte das nossas vidas, inclusive
quando estamos nos preparando para ele, através da formação escolar conforme conhecemos. Nesse
processo tem-se as culturas do trabalho, que segundo Palenzuela (1995, p.13) são um,
Conjunto de conocimientos teórico-prácticos, comportamentos, percepciones,
actitudes y valores que los individuos adquieren y construyen a partir de su inserción
en los procesos de trabajo y/o de la interiorización de la ideologia sobre el trabajo,
todo lo cual modula su interiorización de la ideologia sobre el trabajo, todo lo cual
modula su interación social más ala de su práctica laboral concreta y orienta su
especifica cosmovisión como membros de um colectivo determinado.

Nos processos de trabalho em que homens e mulheres estão inseridos, passam a ser também
forjados – como por exemplo, vemos no filme ―tempos modernos‖.
, mos de um exemplo. Por isso, Palenzuela aponta que profissionais diferentes, em lugares
distintos, mesmo estando numa condição semelhante – a saber, vendedores de sua força de trabalho –
entendem sua posição e constroem sua cosmovisão de forma diferente. Daí a importância dessas
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culturas do trabalho, que para ele, ―[...] son realidades dinamicas que se construyen, cristalizan y
modifican a través de um processo histórico/temporal‖ (PALENZUELA, 1995, p. 14).
Nessa mesma direção Navarro (1997, p. 20) assevera que,
En los procesos de trabajo, pues, desarrollados en el marco de unas relaciones de
producción determinadas – para el mundo actual capitalistas – , no sólo se producen
mercancias y se reproduce el orden ideológico, como se señalado siempre desde la
perspectiva marxista, sino que se genera también una cultura desde el trabajo,
integrada tanto por elementos materiales como ideáticos, que afecta e influye no
sólo a lo relacionado con el ámbito laboral, a las prácticas, concepciones y
valoraciones en relación a este, sino también a cuanto refiere a los demás ámbitos de
la vida social y de las concepciones de los indivíduos. Así, por poner sólo dos
ejemplos, la consciência del riesgo laboral tan presente em los mineros hace que
las pautas de consumo de estos sean muy distintas a las propias de los obreros
industriales o de los jornaleros agrícolas. Y la valoración de la disciplina y la
obediência dentro de actividades y profesiones como la militar se proyecta en
las relaciones dentro de las famílias de militares, haciendo que las normas en el
interior de éstas tiendan a estar mucho más formalizadas que, pongamos por
caso, en las famílias de artistas (grifos nossos).

Como dito anteriormente, esses elementos materiais e ideáticos presentes nos processos de
trabalho extrapolam os períodos de labor e invadem – por assim dizer – a esfera privada dos sujeitos,
os exemplos bem demonstram isso. As metamorfoses mais recentes no mundo trabalho intensificam as
condições perversas a que homens e mulheres estão submetidos, lançando sobre todos e todas a falsa
impressão de que é necessário maior qualificação, para se tornar elegível no mercado de trabalho.
Existe ainda todo um investimento para que trabalhadores e trabalhadoras se autoresponsabilizem pelo seu sucesso ou fracasso, afinal a meritocracia se faz cada vez mais presente. Essa
é reforçada por exemplo nas práticas que envolvem metas individuais, de funcionários do mês, na
alteração da nomenclatura de trabalhadores para colaboradores, no sindicalismo de empresa, como
discute Ricardo Antunes em suas diferentes obras.
Navarro e Palenzuela ao discutirem as culturas do trabalho entendem que existe um conjunto
com três tipos de relações sociais: a de produção, de sexo (gênero) e étnicas (interétnicas). Por isso
que, ao falar das culturas de trabalho, Navarro (1997) afirma que todas elas são internamente
―generizadas y etnizadas”. Sobre gênero, ele dá o exemplo dos profissionais da construção civil e
mineiros – fortemente impregnados de traços da cultura masculina, enquanto nas profissões que dizem
mais respeito ao cuidado e assistência, as mulheres estão mais presentes – muito embora já tenhamos
muitas alterações nesse quadro. Já em relação a etnia, o autor diz que
[...] no compartan una similar cultura del trabajo los obreros de fábricas de Chicago,
Dusseldorf o Linares, aunque todas ellas puedan responder a un mismo tipo de
organización de la producción, porque los correspondientes trabajadores poseen una
diferente etnicidad.‖ (NAVARRO, 1997, p.22)
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Antunes e Alves (2004, p. 344) afirmam que ―desde a sua origem, o modo capitalista de
produção pressupõe um envolvimento operário, ou seja, formas de captura da subjetividade operária
pelo capital, ou, mais precisamente, da sua subsunção à lógica do capital [...]‖. Para eles,

Múltiplas formas de fetichizações e reificações poluem e permeiam o mundo do
trabalho, com repercussões enormes na vida fora do trabalho, na esfera da
reprodução societal, na qual o consumo de mercadorias, materiais ou imateriais,
também está em enorme medida estruturado pelo capital. Dos serviços públicos cada
vez mais privatizados, até o turismo, no qual o ―tempo livre‖ é instigado a ser gasto
no consumo dos shoppings, são enormes as evidências do domínio do capital na
vida fora do trabalho, que colocam obstáculos ao desenvolvimento de uma
subjetividade autêntica, ou seja, uma subjetividade capaz de aspirar a uma
personalidade não mais particular nem meramente reduzida a sua
“particularidade”. A alienação/estranhamento e os novos fetichismos que
permeiam o mundo do trabalho tendem a impedir a autodeterminação da
personalidade e a multiplicidade de suas qualidades e atividades. (ANTUNES;
ALVES, 2004, p. 349, grifos dos autores).

Palenzuela (1995) apresenta também como a concepção do trabalho assumida pela religião –
ora como condenação/obrigação, ora como forma de alcançar a graça divina, teve – e ainda tem – forte
influência em distintas sociedades. Para ele, várias correntes mistificam o trabalho como forma de
explicar a posição dos subordinados e influenciá-los a pensar que seu bem-estar depende da aceitação
de seu papel, sua função. Assim,
En ese constructo ideológico, el trabajo, o más concretamente, la ideologia sobre el
trabajo, irá ocupando progressivamente un lugar central en las sociedades clasistas a
medida que las relaciones de dominación vayan transitando desde la coerción
absoluta del modo de producción esclavista, donde la ideologia sobre el trabajo
aparece como algo redundante e imnecesário para obligar a los esclavos a trabajar,
hasta la liberalización de la mano de obra que instaura el sistema capitalista, pasando
por la dependencia personal mediatizada de la servidumbre feudal (PALENZUELA,
1995, p. 04).

Se antes havia um forte cunho religioso, nota-se conforme Palenzuela (1995, p. 6) que,
La secularización y la entronización definitiva de la ideologia del trabajo se produce
con la emergencia de la dotrina del liberalismo econômico, que no sólo lo descarga
de todo componente religioso al racionalizar el ―interés próprio‖ (self-help) como
principio moral básico que comporta la obligación de trabajar, sino que, en el marco
teórico elaborado por Adam Smith y David Ricardo, el trabajo necesario para
producirlas se convierte en el único valor de las cosas, es decir, en la <fuente de todo
valor>.

Os aparelhos ideológicos (família, escola e outros) assumem a função de preparar os sujeitos
para o trabalho. Nessa discussão, Palenzuela traz uma análise de Will que demonstra através da
etnografia escolar que, os filhos da classe trabalhadora são formados para conseguir trabalho ―da
classe trabalhadora‖, ou que contribuam para a manutenção e reprodução da ordem social – aqui em
nosso país, a base curricular se encarrega disso e agora, com maior ênfase.

5115

Outra questão apresentada pelo autor, tem a ver com ―la movilidad social‖ – o fato de uma
pessoa sair de uma determinada condição e ascender a outra (ou também descender) devido ao seu
próprio esforço pessoal – colocado como se fosse uma possibilidade para todos. A meritocracia não
considera que as situações objetivas e subjetivas dos sujeitos são diferentes e afirma que todos podem,
na medida em que se esforçam.
Tiriba (2006) por sua vez, apresenta uma outra perspectiva sobre o trabalho, que se dá
mediante o processo organizativo e autogestionário de homens e mulheres, especialmente das classes
populares: a Produção Associada, essa
[...] deve ser concebida em dois sentidos. O primeiro vincula-se à constatação (a
olho nu) de que a reprodução da classe-que-vive-trabalho, em especial, dos
trabalhadores oriundos dos setores populares, requer uma verdadeira produção
associada, pressupondo a criação de redes de solidariedade, de colaboração para que,
cotidianamente, possam garantir sua sobrevivência. [...] O segundo sentido de
―produção associada‖ caminha no horizonte econômico-filosófico marxista, no qual
a mesma é entendida como unidade básica da sociedade dos produtores livremente
associados na produção. Evidentemente, como categoria histórica, é preciso
redimensionar a ―produção associada‖ na atual fase de sociabilidade do capital, dado
que o cooperativismo e outros empreendimentos associativos vêm sendo
demandados pelo modelo neoliberal de acumulação e regulação social (TIRIBA,
2006, p.118).

Na Produção Associada, existe a propriedade e/ou posse coletiva dos meios de produção;
inexiste a figura de um proprietário, onde os outros estão a seu serviço, em troca de um salário; os
sujeitos do processo se associam livremente, com o poder de decidirem coletivamente acerca do que e
como fazem o processo de produzirem as suas existências. Além dessas características, estão presentes
valores como solidariedade, cooperação, democracia, reciprocidade, comensalidade (NEVES, 2013).
Segundo Tiriba (2006), a partir dos anos 1980, com as mudanças no mundo do trabalho, se
proliferaram experiências de trabalhadores e trabalhadoras que estavam fora do mercado formal.
Dentro dessa outra forma de produção da existência a autora entende que,
[...] a cultura do trabalho vai se construindo na ―boca da máquina‖, representando a
síntese das condições de trabalho e das relações que os trabalhadores associados
estabelecem entre si e com a sociedade. Sem dúvida, podemos dizer que existe uma
grande quantidade de saberes produzidos no trabalho associativo e na vida cotidiana
da classe trabalhadora – saberes estes que precisam ser explicitados e legitimados
pelos próprios trabalhadores associados (TIRIBA, 2006, p. 120).

Esses saberes indicam um acúmulo decorrente de práticas de trabalho pregressas de homens e
mulheres, somados aos novos saberes produzidos no próprio cotidiano desse fazer coletivo. São
saberes que indicam como serem gestores de si mesmos, do seu tempo, dos seus meios e instrumentos
de trabalho, da resolução de conflitos, bem como dos ônus e bônus do Trabalho Associado. Aliado a
uma concepção de mundo contra-hegemônica, que produz uma crítica contestatória ao sistema
vigente, esse tipo de Produção, pode indicar a instauração de uma outra sociedade como horizonte a
ser atingido.
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Para Tiriba (2006), no âmbito da produção associada, a cultura do trabalho vai se
materializando, a partir das relações que os sujeitos estabelecem entre si (inclusive mediadas pelas
questões de classe, gênero e etnia), dos saberes das experiências – inclusive as anteriores quando
estavam vinculados ao mercado de trabalho dito formal – ; e ainda ―[...] com o resgate de relações
sociais e econômicas que foram se perdendo ao longo da história da humanidade, mas que, de alguma
maneira, permanecem presentes, principalmente entre os setores populares‖ (TIRIBA, 2006, p. 120).

Considerações
A força de trabalho, a partir da sua aquisição pelo capital, perde seu valor de troca para o
trabalhador, enquanto adquire maior valor para o proprietário dos meios de produção. Esse
proprietário a aplicará ao processo produtivo para que a força de trabalho que ele comprou, se traduza
na maior quantidade possível de trabalho concreto (PALENZUELA, 1995)
Utilizando das ideias de Burawoy, Palanzuela fala que a exploração dos trabalhadores podem
se dar através da sua própria colaboração entusiástica, aumentando assim, como ele diz, a intensidade
do trabalho, ―incluso en la ausencia de toda acción coercitiva por parte del capital.‖ (PALENZUELA,
1995, p. 11). Com suas estratégias cada vez mais sedutoras, os trabalhadores tornam-se fiscais de si
mesmos; reuniões/palestras motivacionais ganham força dentro das empresas e instituições; a
competitividade para ser o profissional do mês; as metas cada vez mais difíceis de serem batidas e até
mesmo, incentivos financeiros.
Apesar de todo esse contexto até então exposto, existe em toda a história do movimento de
trabalhadores, registros de resistências frente as pretensões do capital. Alguns são demonstrados por
Palenzuela (1995) e até mesmo por Thompson (2012), trabalho lento, queima das colheitas, boicotes
etc. Por isso que o capital se desdobra buscando medidas complementares de caráter coercitivo,
através de medidas de controle dos processos de trabalho, tarefas isoladas e repetitivas, dentre outras.
O autor compartilha plenamente em sua análise que os processos de trabalho são ―[...] locus
del conflito y del consentimento, como fuente de creación simultánea de valor y de consciencia y
aceptamos que, por efecto de significación, se polaricen las relaciones sociales entre las dos clases
fundamentales que interactúan en ellos.‖ (PALENZUELA, 1995, p.12)
A partir dos autores aqui estudados, nota-se que aos poucos vamos perdendo valores que
expressavam a importância da união, da dignidade do trabalho, a valorização do trabalho bem feito, o
desenvolvimento de uma sociedade de iguais e vamos nos tornando cada vez mais diferentes, onde a
competitividade, o aumento da produtividade e a individualidade são cada vez mais valorizados – com
exceção das experiências da produção associada, conforme aponta Tiriba (2006).
No ―salve-se quem puder‖ do desemprego, do subemprego, do trabalho flexível, da
reconfiguração do trabalho em domicílio, na diminuição do mercado de trabalho formal e também das
remunerações, dos programas de antecipação das aposentadorias, da perda dos direitos trabalhistas,
dentre outros, a reprodução ampliada da vida é a meta maior, que pode ser alinhada a uma outra
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concepção de existência, onde não tenhamos mais que ser aprisionados pelo trabalho, mas libertos por
ele.
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AS PEDAGOGIAS DO “APRENDER A APRENDER” E A FORMAÇÃO
DO ESTUDANTE PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DOTRABALHO NA
ESCOLA PÚBLICA
Resumo:
Este trabalho discorre sobre as Pedagogias do ―aprender a aprender‖ e sua materialidade na escola pública,
conexas à flexibilização do trabalho assalariado, com base no livro ―Sociedade do Conhecimento ou Sociedade
das Ilusões?‖ escrito por Newton Duarte. Analisaram-se as implicações das supracitadas Pedagogias, para formar
sujeitos que busquem se adaptarem as necessidades do mercado de trabalho, maleabilidade das condições de
trabalho, diminuição salarial, exercício de mais de uma função dentro da empresa mesmo mantendo o
desconhecimento sobre o processo integral de produção, competências tecnicistas e polivalência comunicativa.
Esta pesquisa qualitativa é de caráter exploratório, traz uma análise bibliográfica e ancora-se no Materialismo
Histórico Dialético. Outros autores que ajudam nesse diálogo foram: Mészáros, Saviani e Frigottto. Nessas
Pedagogias do ―aprender a aprender‖ o papel do professor, é de averiguar qual é a realidade social vivenciada
pelos estudantes, tendo por objetivo descobrir de quais competências esses sujeitos precisam mais no seu
cotidiano. Com isso, o professor não precisa se ocupar de ajudar a construir uma educação radical comprometida
com a transformação social. Já o papel do estudante é elaborar seu próprio método de pesquisa, de assimilaçãoprodução de conhecimentos, de adaptação ao contexto contemporâneo social e tecnológico, de polivalência para
o trabalho assalariado e que entenda por base histórica os acontecimentos ocorridos no tempo histórico em que
nasceu e vivencia.
Palavras-chave: Educação escolar. Trabalho. Pedagogias Do ―Aprender a Aprender‖.

1 Introdução

A pesquisa é qualitativa com abordagem crítico-dialético, que busca explicitar a complexidade
do objeto analisado, na análise bibliográfica sistematizada para este trabalho. Os autores Marconi e
Lakatos (2006, p. 43-44) afirmam que a pesquisa bibliográfica objetiva ―fazer com que o pesquisador
entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o
cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações‖. Como não há como
fazer neste artigo a sistematização de uma pesquisa tão extensiva e complexa, como é o caso da
pesquisa bibliográfica, fez-se uma análise teórica do objeto tendo como referenciais bibliográficas, as
obras relacionadas ao Materialismo Histórico e Dialético. Essa teoria\práxis consiste em vislumbrar a
história processual das relações materiais de produção da vida humana, permitindo apreender no
movimento contraditório da realidade e em sua totalidade, a essência do fenômeno social desta
elaboração teórico-cientifica. Para Saviani a teoria se concretiza em duas perspectivas, que são: a
explicação do objeto e a expressão de sua análise.

Mas a teoria, tal como a estou enunciando aqui, abrange não apenas esse aspecto
explicativo, mas também o expressivo. Portanto, a teoria exprime interesses,
exprime objetivo, exprime finalidades; ela se posiciona a respeito de como deve ser no caso a educação - que rumo à educação deve tomar e, neste sentido, a teoria é,
não apenas retratadora da realidade, não apenas explicitadora, não apenas
constatadora do existente, mas é também orientadora de uma ação que permita
mudar o existente. (SAVIANI,1996, p.172)
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As Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖ estão potencializadas dentro da escola pública,
através do discurso de que o conhecimento técnico (competências e habilidades) deve ser trabalhado
com urgência na formação dos trabalhadores, que em um futuro próximo estarão ou já estão no
mercado de trabalho. Elas têm seu viés teórico-metodológico\didático nas teorias da Pedagogia nãocrítica10 e crítico-reprodutivista. Na legislação pode se apreender sua faceta atual na Base Nacional
Comum Curricular- BNCC e na revitalização da proposta de Ensino Médio Integrado ao ensino
tecnicista.
Outra faceta desse fenômeno é o seu engendramento político-ideológico através do Movimento
Escola Sem Partido. De acordo com Frigotto (2017) o projeto Escola sem Partido significa uma ação
objetiva de cunho ideológico, vinculado à classe dominante que afronta os princípios de uma vivência
social democrática, e que ataca a escola pública na sua dimensão da formação politizadora. O que
pode tornar esse espaço potencializador de ações coibidoras da liberdade coletiva, do respeito à
dignidade humana, do ensinamento do que são os direitos sociais em condições de igualdade entre os
diferentes e de valorização da diversidade.
Não é a finalidade deste trabalho, abarcar cada uma dessas facetas em sua complexificação e
profundidade. Porém, é necessário citá-las e compartilhar referências bibliográficas pertinentes a cada
uma delas. Essas facetas estão sendo materializadas dentro da escola pública. Qual é o papel de
professores, profissionais da educação, família, professoras e estudantes nesse processo? Que sujeitos
estão sendo formados pelas Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖ na escola pública? São as questões
que mobilizaram nossas reflexões e problematizações. Tendo como uma das principais leituras o livro
―Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões?‖ do professor Newton Duarte, que dialoga
com autores tais como: Saviani, Frigotto, Mészáros, Marx, Kosik e Antunes fez-se a análise do objeto.
Na atualidade o Brasil vivencia uma crise política e econômica, que teve como consequência a
eleição de um governo neoliberal, a redução de ministérios (com a extinção do Ministério do
Trabalho), uma serie de privatizações, a perda do Pré-sal, a abertura do mercado interno brasileiro para
o capital financeiro\especulativo, a aprovação da reforma trabalhista (flexibilização das leis
trabalhistas e terceirização de serviços), uma eminente aprovação da reforma da previdência e a
aprovação da PEC do congelamento dos gastos públicos por vinte anos.
A nossa elite dominante de gênese colonizadora e escravocrata não suportou ver a criação de
ações mínimas de reparação das desigualdades sociais existentes em nosso país, por meio da criação
ou melhoramento de programas sociais nos governos do Lula e da Dilma. Com o movimento Escola
Sem Partido realiza-se uma criminalização de determinados conhecimentos históricos e científicos, em
favor de outros. E não dá para explicar ou fazer a síntese do contexto real e atual, sem estudarmos e

10

Sobre esse assunto ler o livro Escola e Democracia de Demerval Saviani.
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compreendermos a origem de determinadas concepções e conjuntos conceituais, que nos auxiliam na
leitura da realidade e na construção da nossa práxis social e pedagógica.
Os sustentáculos da Escola sem Partido afeta não apenas a escola pública e aos educadores, mas
a nossa sociedade em geral, pois eles refletem e revelam a conjuntura da estrutura histórica definida
pelo capitalismo, que forja a consciência social da maioria dos sujeitos. Segundo Frigotto (2017),
como é o sistema capitalista que organiza a nossa sociedade em classes antagônicas, e tenta forjar por
dentro dos movimentos sociais uma leitura e reorganização pautada nas frações de classe, que é
orientado pela manutenção da expropriação do trabalhador, preservação da propriedade privada e de
acumulação de capital, fomenta as lutas de classe, que tendem a serem resolvidas por meio de guerras,
revoluções e golpes institucionais de Estado. Esse contexto de acirramentos dos conflitos sociais e
políticos, conduzem a construção de grandes crises políticas, econômicas e humanitárias.
Uma crise cada vez mais profunda e que o seu enfrentamento se efetiva por
destruição de meios de produção e de forças produtivas, em particular eliminando
direitos da classe trabalhadora. Crise que no presente se manifesta, por um lado, pela
capacidade exponencial de produzir mercadorias, concentração de riqueza, de
conhecimento e de poder e sua incapacidade de distribuir e de socializar a produção
para o atendimento das necessidades humanas básicas; e, por outro, pelo domínio do
capital financeiro especulativo que nada produz, mas que assalta, mediante a dívida
pública dos Estados nacionais, os recursos que seriam destinados a assegurar direitos
sociais elementares, tais como os da saúde, da educação, de saneamento básico,
habitação, transporte, cultura etc..(FRIGOTTO, 2017, p.21)

O governo brasileiro atual tem atrasado o repasse dos recursos para a Educação (FUNDEB),
cortou trinta porcento do orçamento das Universidades públicas, e tem trocado sucessivamente de
ministros na área da Educação. Tem se tentado modificar algumas verdades históricas brasileiras,
como por exemplo: o golpe militar que mergulhou o Brasil em uma ditadura em 1964. Ou seja, na área
da Educação têm-se muitos elementos para se trabalhar dentro da sala de aula. Mas, isso requer
conhecimento da formação desse processo histórico e viés ideológico de classe. De acordo com cunha
(2001) ―a práxis tem objetividade histórica no sujeito trabalhador diante do processo antagônico das
classes sociais – a luta de classes contra as relações de poder e dominação da classe burguesa‖. Essa
práxis ela está sendo formada nesse contexto especificado acima, além de influenciar a formação da
práxis de outros sujeitos que ainda nascerão e continuarão a produzir a história. Então, sem saber
compreender tal formação sociohistórica que estamos produzindo\reproduzindo, será difícil
superarmos esse período com tantos desafios instaurados na cotidianidade social. Portanto, estudar e
debater sobre as teorias que estão sendo praticadas na escola na atualidade, é extremamente
importante.
Esse contexto de fomento e culto a deseducação, que tem sido forjado atualmente por meio das
Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖, serve a manutenção das desigualdades econômica-sociais,
raciais, na divisão social do trabalho e na exclusão social. Por isso o que nos interessa como pilar da
análise realizada, é o que é objeto e como ele é no campo em que foi feito o processo de
apreensão\abstração da investigação concluída. A partir da compreensão do objeto, por meio do estudo
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bibliográfico, foi possível construir uma gama de conhecimentos pautados em pesquisas, que já
haviam sido elaboradas por outros pesquisadores sobre este objeto. Já que o fenômeno está em
permanente construção, é importante revisitar os conhecimentos já produzidos sobre ele, e buscar
contribuir na produção de novas investigações, divulgação dos conhecimentos elaborados e na
produção de novas reflexões ou problematizações sobre ele.

2 AS PEDAGOGIAS DO “APRENDER E APRENDER”: A formação para o trabalho na escola
pública

Para poder discorrer sobre a práxis, torna-se eminente elaborar uma discussão teórica que trate
do sujeito enquanto ser social e histórico. A ação que objeta a criação ou produção de um objeto
exterior ao sujeito e suas ações era denominada pelos gregos de poiésis. Como esclarece Vásquez
(2001) à utilização do termo práxis não se reduz a transcrição literal, mas sim, com a conotação de
uma ação criadora e produtiva de objetos externos aos sujeitos e as suas ações. (VÁSQUEZ, 2001, p.
31). A práxis é entendida como atividade real, através dela que o homem age sobre o meio social,
sobre a natureza, para transformá-la, ou seja, é uma ação concreta com um objetivo a ser realizado. À
medida que os sujeitos produzem sua vida material, eles também reproduzem tais condições materiais.
Dimensão histórica essa que ainda prevalece a serviço da ideologia dominante, que enfoca o produto,
enquanto supremacia em detrimento do trabalhador que o produziu.
As relações sociais como relata Chauí (2004, p. 23), são processos históricos de produção, em
que homens determinados, vivendo determinadas condições de vida, produzem nessa dinâmica seus
próprios meios de existência social. Um elemento fundamental que age como legitimador da
dominação no âmago do processo sócio metabólico é a ideologia capitalista. A autora Chauí (2004, p.

9) a define como o ―ocultamento da realidade social‖. É por meio da mesma que os homens
naturalizam as condições materiais de dominação do capital. O sistema do capital produtor da divisão
social hierárquica do trabalho impõe, ―que a sociedade deva se estruturar de maneira

antagônica e específica, já que as funções de produção e de controle do processo de trabalho
devem estar radicalmente separadas uma da outra e atribuídas a diferentes classes de indivíduos.‖
(MÉSZÁROS, 2002, p. 99, grifo do autor).
Sendo assim, a organização social é feita de acordo com os interesses desse sistema. Essa
estrutura é a divisão social, entre detentores do capital e os produtores do trabalho excedente, tal
imposição se legitima no campo político-ideológico. Criando a ilusão de que existe a igualdade, entre
os contrários, de que em uma sociedade regulamentada por um estado de direitos, com bases na
acumulação do capital, seria possível uma exploração dos trabalhadores de forma justa e solidária. O
trabalho como princípio educativo, relacionando-o as Pedagogias do ―aprender a aprender‖ e a
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Pedagogia Histórico Crítica, demarcam dois elementos distintos. O trabalho conexo a Pedagogia
Histórico Crítica, é em seu sentido primário, mas não predominante, enquanto ciência de sua
efetividade como instrumento ontológico, revela o intercâmbio do homem com a natureza, para extrair
dela o que for necessário para produzir os seus meios de existência. E o trabalho predominante em sua
faceta assalariada e flexibilizada na atualidade, está relacionado as Pedagogias do ―Aprender a
Aprender‖ que desvela a formação de sujeitos cada vez mais individualistas, competitivos, com
conhecimentos superficiais, tecnicistas, alguns distorcidos ou até errôneos sobre a história. Ambas as
concepções teórico-pedagógicas estão sendo praticadas na escola pública.
Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) ―o que demarca a dimensão mais profunda da
concepção do trabalho como princípio educativo [...] é de ordem ontológica (inerente ao ser humano)
e, consequentemente, ético-política (trabalho como direito e como dever)‖. O trabalho como direito é
o exercício que o ser humano faz de construção da sua própria natureza social. Já o trabalho como
dever significa a produção de mais-valor para o capital, sendo assim, o trabalhador passa por um
processo profundo de alienação\estranhamento da sua própria prática.
Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força humana de trabalho
em sentido fisiológico, e graças a essa sua propriedade de trabalho humano
igual ou abstrato ele gera o valor das mercadorias. Por outro lado, todo
trabalho é dispêndio de força humana de trabalho numa forma específica,
determinada à realização de um fim, e, nessa qualidade de trabalho concreto
é útil, ele produz valores de uso (MARX, 2013, p.172).

Pode-se conjecturar com este princípio descrito acima que ―[...] com o desenvolvimento do
modo de produção capitalista o trabalho na sua dimensão ontológica, forma específica da criação do
ser social, é reduzido a emprego – uma quantidade de tempo vendido ou trocado por alguma forma de
pagamento‖ (FRIGOTTO, 1999, p.173). Conforme o trabalhador cria as suas relações por meio do
trabalho, em que produza coisas, isso também o faz construir relações complexas de solidariedade
metabólica do capital para realizar a parte que lhe é imposto no processo produtivo capitalista. Esse
tipo de trabalho tem seu cunho educativo tão eficiente, quanto à outra concepção de trabalho
ontológico que permeia a elaboração da humanização. Quando o professor (ª) escolhe qual teoria,
método, abordagem e estratégias pedagógicas irão orientar o seu trabalho docente, ele também está
optando por ensinar a leitura da realidade construída com base nas duas concepções de trabalho
citadas acima. Segundo Duarte (2008), existe quatro princípios que orienta o lema ―aprender a
aprender‖, o primeiro é a supervalorização da aprendizagem individual, ou seja, aquela realizada pelo
próprio sujeito da ação. O segundo princípio é o estudante desenvolver um método próprio de
aquisição, da descoberta, da produção do conhecimento do que apreender de fato os conhecimentos
estudados e que foram inclusive elaborados por outras pessoas.
Já o terceiro princípio é que a atividade do estudante, para ter cunho verdadeiramente educativo,
tem que ser dirigida pelos ―interesses e necessidades da própria criança‖. O que propiciaria a
funcionalidade da educação. O ultimo princípio é ―preparar os indivíduos para acompanharem a
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sociedade em acelerado processo de mudança‖. Sendo assim, os estudantes não se ocupariam mais em
aprender os conhecimentos transmitidos de geração para geração, e centrariam a sua atenção somente
nos conhecimento produzidos em sua época histórica. Os conhecimentos seriam entendidos como algo
provisório.
O sujeito social que não aprendessem a atualizar-se deles constantemente acabaria vivendo uma
eterna condição de defasagem do conhecimento.

Para o autor, as Pedagogias do ―Aprender a

Aprender‖ estabelecem uma hierarquia valorativa, em que aprender sozinho, está acima da
aprendizagem oriunda da transmissão de conhecimento por uma terceira pessoa.
Nessa perspectiva, aprender sozinho contribuiria para o aumento da autonomia do
indivíduo, enquanto aprender como resultado de um processo de transmissão por
outra pessoa seria algo que não produziria a autonomia e, ao contrário, muitas vezes
até seria um obstáculo para alcançá-la. E mais importante adquirir o método
científico que o conhecimento científico já existente. (DUARTE, 2008, p.8)

Esse princípio valorativo está vinculado à ideia de produção de uma determinada autonomia
intelectual do estudante, a expressão de sua capacidade de mover-se para ter iniciativas que gerem
novas aprendizagens. Nesse sentido, o autor supracitado não discorda, de que deva ser promovida a
autonomia intelectual e moral do estudante. Porém, essa autonomia, essa capacidade de ter iniciativas
deve acontecer por intermédio da ―transmissão das formas mais elevadas e desenvolvidas do
conhecimento socialmente existente‖. (DUARTE, 2008, p.8). A Pedagogia do ―Aprender a Aprender‖
tem uma ideologia de classe, a medida que ela é utilizada para formar trabalhadores com certas
competências cognitivas, que os conduza a se adaptar a configuração do mercado de trabalho.

Tendo em vista que na atualidade com as diversas crises do sistema capitalista
neoliberal, tem-se fechado inúmeros postos de trabalho pelo mundo. Esse tipo de
Pedagogia é o esteio para sistematizar e formar sujeitos na escola pública, que aceitem e
desejem participar da flexibilização dos postos de trabalho como se fosse algo benéfico ao
trabalhador. Mantendo-se assim, a relação entre Educação, trabalho e desenvolvimento das
relações de produção capitalista na contemporaneidade.
Na atualidade o trabalho possui elementos antagônicos que se acentuam, conforme
aumenta as práticas de exploração, expropriação, diversificação e estranhamento da classe
trabalhadora. Esses elementos são dinâmicos, complexos e se intensificam pela maneira como
tem ocorrido a acumulação produtiva do capital, que é meio para a precarização do trabalho
assalariado. Essa reestruturação da força produtiva do capital, além de redefinir a
configuração dos postos de trabalho no mercado de trabalho, ela também reflete no campo
educacional. É o que o professor Antunes (2006) denomina de heterogeneização e
complexificação do trabalho.

5124

[...] o neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da acumulação flexível,
dotadas de forte caráter destrutivo, têm acarretado, entre tantos aspectos nefastos,
um monumental desemprego, uma enorme precarização do trabalho e uma
degradação crescente, na relação metabólica entre homem e natureza, conduzida
pela lógica societal voltada prioritariamente para a produção de mercadorias, que
destrói o meio ambiente em escala globalizada. (ANTUNES, 2006, p. 101).

Com as inúmeras crises do capital, aumentam-se as necessidades de que ele se
reproduza, o que incide sobre a precarização do trabalho. Com a diminuição dos postos de
trabalho, aumenta-se a concorrência e paga-se cada vez menos pela força de trabalho do
trabalhador. Criou-se socialmente uma vinculação entre a denominação de crise econômica
com melhorar a educação na sua base técnica. Com essa flexibilização do trabalho, começouse a pensar também nas concepções pedagógicas que formassem os sujeitos na escola, para
desenvolver várias funções em uma empresa. Em todos os documentos que rementem aos
aspectos organizadores da educação brasileira, é possível encontrar diversas menções diretas
sobre educar para o trabalho.
A pedagogia histórico-crítica entende que a tendência a secundarizar a escola traduz
o caráter contraditório que atravessa a educação, a partir da contradição da própria
sociedade. Na medida em que estamos ainda numa sociedade de classes com
interesses opostos e que a instrução generalizada da população contraria os
interesses de estratificação de classes, ocorre essa tentativa de desvalorização da
escola, cujo objetivo é reduzir o seu impacto em relação às exigências de
transformação da própria sociedade. (SAVIANAI, 2011, p. 85)

Não está se afirmando aqui, que a escola é inteiramente voltada aos interesses do
capital. Contudo, essa Instituição contribuiu significantemente para a normatização,
organização, adaptação e aceitação das regras do capital. Mas, a escola também serve
como espaço de luta e resistência a classe trabalhadora.
O autor não deixa qualquer dúvida nessa passagem quanto ao fato do ―aprender a
aprender" ser apresentado como uma arma na competição por postos de trabalho, na
luta contra o desemprego. O ―aprender a aprender‖ aparece assim na sua forma mais
crua, mostrando seu verdadeiro núcleo fundamental: trata-se de um lema que
sintetiza uma concepção educacional voltada para a formação, nos indivíduos, da
disposição para uma constante e infatigável adaptação à sociedade regida pelo
capital. (DUARTE, 2008, p. 12)

Na confluência com essa Pedagogia o papel do professor, seria de averiguar qual é a realidade
social vivenciada pelos estudantes, somente tendo por objetivo elencar e descobrir de quais
competências esses sujeitos precisam mais no seu cotidiano. Com isso o professor não precisaria se
ocupar de ajudar uma educação radical comprometida com a transformação social. Mas, na Pedagogia
Histórica Crítica o ato educativo deve ser contrário ao dessa Pedagogia neoliberal. Ele implicaria em
promover uma transformação radical da sociedade.
Conforme Saviani (2011, p.7) o trabalho educativo é a prática de produzir de forma direta ou
não, a humanidade com o seu sentido histórico de apropriação coletiva. E no conjunto das nossas
relações efetivas de produção da vida, que aprendemos a pensar, a sentir; a conhecer, a valorar, a agir,
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a avaliar e transformar o que é necessário. ―Assim, o saber que diretamente interessa à educação é
aquele que emerge como resultado do processo de aprendizagem, como resultado do trabalho
educativo‖. (SAVIANI, 2011, p.8) Este resultado só pode partir da base concreta da realidade
produzida historicamente.
Quando educadores e psicólogos apresentam o ―aprender a aprender" como síntese
de uma educação destinada a formar indivíduos criativos, é importante atentar para
um detalhe fundamental: essa criatividade não deve ser confundida com busca de
transformações radicais na realidade social, busca de superação radical da sociedade
capitalista, mas sim criatividade em termos de capacidade de encontrar novas formas
de ação que permitam melhor adaptação aos ditames da sociedade capitalista.
(DUARTE, 2008, p.12)

Essa Pedagogia criada para reformular os mecanismos para a adaptação, que é necessária na
contemporaneidade à formação metabólica de reprodução do próprio capital, apesar de ser associada à
concepção ideológica de uma sociedade do conhecimento, uma nova sociedade do século XXI, ela é
essencialmente capitalista. Como diz Duarte (2008), ―A assim chamada sociedade do conhecimento é
uma ideologia produzida pelo capitalismo, é um fenômeno no campo da reprodução ideológica do
capitalismo‖.
De acordo ainda com o autor, ele explica que a própria sociedade do conhecimento é uma
expressão ideológica promotora de ilusões que interessam ao capital, principalmente no campo
educacional. Tornou-se premissa dessa definição ideologizada de sociedade que vivemos na era da
informação-informatizada, como se por esta razão que se fecha em si mesma, os sujeitos do século
XXI já nascessem dotados de muitas competências e uma grande intelectualidade sem precedentes na
história da humanidade.
Quando na verdade o que existe na atualidade é uma enorme circulação de informações, que na
maioria das vezes, são menções de pequenos fragmentos sobre determinados acontecimentos, que não
são contextualizados historicamente, que não desperta problematizações ou reflexões sistemáticas por
parte de quem as leem. O acesso ao fluxo enorme de informações, não pode ser visto como indicativo
de aprendizagem significativa.
No meu entender, seria justamente a de enfraquecer as críticas radicais ao
capitalismo e enfraquecer a luta por uma revolução que leve a uma superação radical
do capitalismo, gerando a crença de que essa luta teria sido superada pela
preocupação com outras questões ―mais atuais‖, tais como a questão da ética na
política e na vida cotidiana pela defesa dos direitos do cidadão e do consumidor,
pela consciência ecológica, pelo respeito às diferenças sexuais, étnicas ou de
qualquer outra natureza.(DUARTE, 2008, p.15)

Faz parte da práxis pedagógica daqueles que quer contrapor a lógica da ilusão criada pelo
capital, entender como funciona o papel desempenhado por tal ilusão reprodutora de uma sociedade
específica, para que assim se organizem em coletivos e possam realizar ações de intervenção na
realidade social que ajudam a produzir cotidianamente.

5126

Ainda segundo Duarte (2008, p.15), existe cinco dimensões originadas da ilusão ideológica da
sociedade do conhecimento, são elas: o conhecimento atualmente é extremamente acessível pela
democratização dos meios digitais, a segunda ilusão é suposta construção de uma criatividade que faça
o estudante lidar de forma esmerada com o cotidiano, ou seja, ele mobiliza conhecimentos geralmente
fragmentados para fazer uma leitura subjetivista da realidade social. O que conduz o estudante a não
procurar tanto as leituras teóricas ou leituras teóricas clássicas, porque o seu entendimento sobre o
processo de produção do conhecimento ignora as marcas históricas de gerações anteriores.
Aqui me parece de grande importância, em pedagogia, a noção de ―clássico‖. O
clássico não se confunde com o tradicional e também não se opõe, necessariamente,
ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se firmou como
fundamental, como essencial. (SAVIANAI, 2011, p. 14)

Portanto, o clássico não e um conhecimento ultrapassado, mais sim uma elaboração teóricocientífica que demarca os estágios do próprio processo de produção do conhecimento humano. Em
particular a segunda ilusão promove a formação de sujeitos, que em boa medida, não consegue
construir as competências básicas técnicas, comunicativas, intelectuais ou morais que o mercado do
trabalho exige hoje.
Além dessas Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖, formar um contingente de trabalhadores
que ajudam na reprodução das relações de produção capitalista e que desejem se adaptar a esse
processo dinâmico do mercado de trabalho, que é restruturado pelas crises do capital, ela também
forma um contingente de trabalhadores quase sem qualquer instrução teórica, com uma capacidade
intelectual (abstração) bem limitada, que servirá a essa fase de transição do próprio capital. Falamos
em transição, porque todo fenômeno está em um permanente estado de desenvolvimento até que
ocorra o momento de sua superação.
Como nos diz Trivinos (1987) todo novo é gestado ainda dentro dos limites do que é velho, e
no momento da superação da qualidade interna de um fenômeno, ele mantém alguns aspectos do que
era velho, para que conviva em relação direta com o novo sobre uma nova lógica interna da própria
coisa. A terceira ilusão criada, é que não existe a apropriação do real, ou seja, o sujeito tem que se
preocupar só com a sua prática individual. E nessa perspectiva os significados das coisas são advindos
de uma leitura subjetivista, e no máximo pode ocorrer uma troca de percepções por meio de relações
inter- subjetivistas. A quarta ilusão é que os conhecimentos são equivalentes como as mercadorias.
Não existe um conhecimento mais crítico ou que proporcione maiores reflexões ou abstrações do que
o outro. Todos eles têm o mesmo peso e valor social.
A quinta e última ilusão é o incentivo ao discurso da conscientização, sem de fato ter um
entendimento do funcionamento histórico da realidade analisada. Tudo pauta-se em dar bons exemplos
sociais. É como se muitos dos problemas fossem decorrentes puramente do nível da consciência que
alguns e não das suas práticas coletivas. Essas ilusões enunciadas pelo Duarte (2008) desvelam como
a ―sociedade do conhecimento‖, pauta-se em uma educação meramente reformista do sistema do
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capital. Elas se apresentam como algo novo, mas no fundo mantêm a essência das velhas práticas de
dominação hegemônica tendo como terreno fértil o sistema educacional formal. Essa situação pode ser
revertida, porque enquanto sujeitos produtores da realidade social, podemos transformar esse contexto,
entendo que existe e pode ser praticada uma educação para além do capital.
O conceito para além do capital é inerentemente concreto. Ele tem em vista a
realização de uma ordem social metabólica que sustente concretamente a si
própria, sem nenhuma referência autojustificativa para os males do
capitalismo. (MÉSZÁROS, 2005, p.56)

Uma educação para além do capital tem que lutar por uma transformação radical da
sociedade capitalista, e propor uma educação histórico-crítica, que promova a formação
continuada articulada ao processo da vida. Essa educação não está definida em uma única
forma e não está fechada. Ela encontra-se em fase de elaboração embrionária.

As

Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖ só conduzem a naturalização de ilusões ideológicas
promovidas pelo capital, que esvaziam o ato educativo escolar, pois se centra mais no
caminho criado para aquisição dos conhecimentos, do que na abstração deles, a partir dos
seus conectivos sócios históricos e produtivos. Essas ilusões oriundas dessa concepção de
sociedade do conhecimento, não são irrelevantes na análise da nossa sociedade
contemporânea, no que tange inclusive a flexibilização do trabalho, pelo contrário, elas são
essenciais porque influenciam práticas sociais de objetivação da vida. Então, para os
professores e professoras, tal leitura e dialogo sistemático é fundamental. Como bem
escreveu o Duarte, ele apenas anunciou e nomeou tais ilusões, como elemento de proposição
para a elaboração de novos debates sobre o tema.
Entretanto, mesmo tendo consciência desse fato, optei por ao menos iniciar o debate,
usando, para isso, o recurso da provocação. Essas idéias, anteriormente apresentadas
na forma de cinco ilusões, têm sido tão amplamente aceitas, têm exercido um tal
fascínio sobre grande parcela dos intelectuais dos dias de hoje, que o simples fato de
questionar a veracidade delas talvez já produza um efeito positivo, qual seja, o de
fazer com que a adesão a essas idéias ou a crítica a elas deixe o terreno das emoções
que sustentam o fascínio e a sedução e passem ao terreno da análise propriamente
intelectual.(DUARTE, 2008, p.16)

Esses debates acerca dessa realidade que expõe-denunciam os interesses ideológicos do capital,
precisam ter como objeto da educação radical a ―identificação dos elementos culturais que precisam
ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana‖ e a descoberta das mediações necessárias para
atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2011, p.13). O trabalho educativo pode ser desenvolvido em um
tempo suficiente para que as habilidades, a conceitualização da realidade seja produzida e assimilada,
pelo sujeito da ação social. Para que construa a sua segunda natureza. A educação que dê conta dessa
atividade complexa só pode ser continuada.
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3 Considerações finais
De acordo com Cunha, ―Viver em sociedade, constituí-la e ser constituída por ela, representa
uma condição imprescindível a todos. Cada indivíduo está, dessa forma, em sua particularidade,
marcado por um conteúdo histórico: conteúdo pessoal e coletivo.‖ (CUNHA, 2001, p. 13). O ser
humano vai produzindo a sua própria existência, tendo consciência primária, na grande maioria, e em
boa medida, alguns têm a consciência crítica reflexiva.
A formação educacional dos sujeitos correlatos as suas relações sociais, de trabalho,
políticas, ideológicas ainda ocorrem prioritariamente de forma sistematizada e organizada dentro das
Instituições de ensino escolar e não-escolar (familiar). O sujeito se constrói a partir das relações
sociais e se reconstrói dentro dessas, mas, para abstrair esse movimento complexo, ele necessita ter as
ferramentas filosóficas que o possibilite fazer tal ação.
Essas ferramentas como explica Vásquez (2001), só podem ser construídas por meio da
apropriação do conhecimento científico-dialético. Isso não excluir a construção de habilidades técnicas
ou competências por parte do sujeito em formação, contudo, ele à medida que é possibilita dado
construir esses elementos dentro da escola pública, as condições formativas mesmo sendo adversas,
possibilita compreender o porquê determinadas ―competências‖ estão sendo trabalhadas em seu
processo de aprendizagem, que base histórica as originou tendo quais necessidades como orientadoras,
porque elas são trabalhadas ao decorrer da vida estudantil para que possam servir possivelmente no
―futuro próximo‖ em que forem procurar emprego.
A BNCC já está em prática dentro das escolas públicas, direcionando o trabalho pedagógico por
meio de competências nos diversos níveis da Educação Básica brasileira. Mas, não basta aplicá-la
como se fosso possível criar uma uniformidade (nivelamento) de forma ampla nos processos de
ensino\aprendizagem que ocorrem dentro da escola, entre os anos escolares ou no final do processo
educativo, quando os estudantes se formam no Ensino Médio. As relações sociopedagógicas são
produtos históricos, que estão sempre em movimento e que estas ganham materialidade na expressão
das desigualdades sociais, como resultado das contradições encontradas no bojo da nossa sociedade.
O que hoje se denomina de as pedagogias do ―Aprender a Aprender‖, já estiveram outras roupagens
pedagogicistas dentro da escola pública. Como lembra Saviani (1996), já houve as Pedagogias nãocríticas e as Pedagogias crítico-reprodutivistas.
A prática pedagógica que acontece dentro da escola definida pela ideologia da Escola Sem
Partido, pelas concepções oriundas das Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖, é central em uma
formação utilitarista do conhecimento, primeiro para dominar minimamente alguns recursos
tecnológicos e depois para construir competência\habilidades técnicas\sociais que oportunize a
obtenção do emprego. E que nessa mesma perspectiva o trabalhador possa realizar diversos serviços
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dentro da empresa, tendo habilidades de sociabilidade com os colegas do trabalho para desenvolver da
melhor forma sua função, e assim, possa ter produtividade. Já a prática pedagógica vinculada as
Pedagogias Histórico Críticas, tem que lidar com as notícias fakes espalhadas pela internet, é que os
estudantes levam para a sala de aula como se fossem ―verdades absolutas‖, principalmente no campo
político referente ao processo formativo-histórico de determinados períodos da sociedade, da
economia e da cultura brasileira. O trabalho também exige resistir a inúmeras pressões dos partidários
da Escola Sem Partido (pais, colegas de trabalho).
As pressões da falta de condições estruturais, de material didático e de recursos pedagógicos.
Além de procurar relacionar a realidade vivenciada pelos estudantes com o contexto que está
acontecendo em seu tempo histórico, isso inclui uma análise da realidade local e sua vinculação com
que tem sido produzido globalmente. Por exemplo: a questão do meio ambiente, o desemprego, os
cortes na área da Educação, a reforma da previdência etc. Essa prática pode ser incentivada por meio
de projetos ou ações cooperadas entre professores e turmas, que eles desenvolvam o trabalho
socialmente útil para buscar fazer melhorias no espaço que ocupam e ajudam a fazer.
O trabalho socialmente útil é, exatamente, o elo perdido da escola capitalista. O
trabalho socialmente útil é a conexão entre a tão propagada teoria e prática. É pelo
trabalho, em sentido amplo, que esta relação se materializa. Daí a máxima: não basta
compreender o mundo, é preciso transformar. A escola é um instrumento de luta no
sentido de que permite compreender melhor o mundo (domínio e da técnica) com a
finalidade de transforma-la, segundo os interesses e anseios da classe trabalhadora
(do campo e da cidade) pelo trabalho (PISTRAK, 2000, p. 34).

Esse trabalho socialmente útil dentro da escola pode haver com projetos, que contribua para no
desenvolvimento cultural dos estudantes (produção de teatro, banda musical, rádio escolar, recitais),
na melhor organização ou preservação do espaço físico da escola e ambiental, em ações cooperativas
com a comunidade por meio de associações ou sindicatos.
A auto-organização de estudantes e professores é importante, para não se recair no conto da
neutralidade política, na indiferença do ódio sem razão, na desesperança de um futuro diferente do
atual, no apoio a projetos políticos que retirem direitos consolidados, no descredito dos programas e
políticas públicas. Como já tem ocorrido na atualidade. A indiferença que se tornou o ―vale dos
esquecidos‖, a moradia dos atuais alienados, e daqueles que ainda virão, e ficarão sobre o julgo deste
sistema furtivo e pérfido do capital, mesmo sob as condições materiais humanamente produzidas,
como se fosse ingênuo a passividade da prática de muitos.
A fatalidade, que parece dominar a história, não é mais do que a aparência ilusória
desta indiferença, deste absentismo. Há fatos que amadurecem na sombra, porque
poucas mãos, sem qualquer controle a vigiá-las, tecem a teia da vida coletiva, e a
massa não sabe, porque não se preocupa com isso. Os destinos de uma época são
manipulados de acordo com visões limitadas e com fins imediatos, de acordo com
ambições e paixões pessoais de pequenos grupos ativos, e a massa dos homens não
se preocupa com isso (GRAMSCI; UCHÔA, 1917, p. 01).
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A vida humana como dimensão das relações materiais e espirituais contemporâneas, está em
diversas conexões com as formas de dominação de uma classe sobre a outra. Emerge o sentido de um
destino ―oculto‖, de que toda ação é esvaziada de transformação. Produz-se uma tentativa de produzir
cegos ideológicos, ludibriados por uma visão idealista da realidade e de futuro, uma natureza humana
sem sua base histórica construída. A indiferença dos homens e mulheres sobre homens e mulheres é
resultado da luta de classes e da dominação de classe.
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Resumo:
Este trabalho discorre sobre as Pedagogias do ―aprender a aprender‖ e sua materialidade na escola pública,
conexas à flexibilização do trabalho assalariado, com base no livro ―Sociedade do Conhecimento ou Sociedade
das Ilusões?‖ escrito por Newton Duarte. Analisaram-se as implicações das supracitadas Pedagogias, para formar
sujeitos que busquem se adaptarem as necessidades do mercado de trabalho, maleabilidade das condições de
trabalho, diminuição salarial, exercício de mais de uma função dentro da empresa mesmo mantendo o
desconhecimento sobre o processo integral de produção, competências tecnicistas e polivalência comunicativa.
Esta pesquisa qualitativa é de caráter exploratório, traz uma análise bibliográfica e ancora-se no Materialismo
Histórico Dialético. Outros autores que ajudam nesse diálogo foram: Mészáros, Saviani e Frigottto. Nessas
Pedagogias do ―aprender a aprender‖ o papel do professor, é de averiguar qual é a realidade social vivenciada
pelos estudantes, tendo por objetivo descobrir de quais competências esses sujeitos precisam mais no seu
cotidiano. Com isso, o professor não precisa se ocupar de ajudar a construir uma educação radical comprometida
com a transformação social. Já o papel do estudante é elaborar seu próprio método de pesquisa, de assimilaçãoprodução de conhecimentos, de adaptação ao contexto contemporâneo social e tecnológico, de polivalência para
o trabalho assalariado e que entenda por base histórica os acontecimentos ocorridos no tempo histórico em que
nasceu e vivencia.
Palavras-chave: Educação escolar. Trabalho. Pedagogias Do ―Aprender a Aprender‖.

1 Introdução

A pesquisa é qualitativa com abordagem crítico-dialético, que busca explicitar a complexidade
do objeto analisado, na análise bibliográfica sistematizada para este trabalho. Os autores Marconi e
Lakatos (2006, p. 43-44) afirmam que a pesquisa bibliográfica objetiva ―fazer com que o pesquisador
entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o
cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações‖. Como não há como
fazer neste artigo a sistematização de uma pesquisa tão extensiva e complexa, como é o caso da
pesquisa bibliográfica, fez-se uma análise teórica do objeto tendo como referenciais bibliográficos, as
obras relacionadas ao Materialismo Histórico e Dialético. Essa teoria\práxis consiste em vislumbrar a
história processual das relações materiais de produção da vida humana, permitindo apreender no
movimento contraditório da realidade e em sua totalidade, a essência do fenômeno social desta
elaboração teórico-cientifica. Para Saviani a teoria se concretiza em duas perspectivas, que são: a
explicação do objeto e a expressão de sua análise.
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Mas a teoria, tal como a estou enunciando aqui, abrange não apenas esse aspecto
explicativo, mas também o expressivo. Portanto, a teoria exprime interesses,
exprime objetivo, exprime finalidades; ela se posiciona a respeito de como deve ser no caso a educação - que rumo à educação deve tomar e, neste sentido, a teoria é,
não apenas retratadora da realidade, não apenas explicitadora, não apenas
constatadora do existente, mas é também orientadora de uma ação que permita
mudar o existente. (SAVIANI, 1996, p.172)

As Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖ estão potencializadas dentro da escola pública,
através do discurso de que o conhecimento técnico (competências e habilidades) deve ser trabalhado
com urgência na formação dos trabalhadores, que em um futuro próximo estarão ou já estão no
mercado de trabalho. Elas têm seu viés teórico-metodológico\didático nas teorias da Pedagogia não11

crítica

e crítico-reprodutivista. Na legislação pode se apreender sua faceta atual na Base Nacional

Comum Curricular- BNCC e na revitalização da proposta de Ensino Médio Integrado ao ensino
tecnicista.
Outra faceta desse fenômeno é o seu engendramento político-ideológico através do Movimento
Escola Sem Partido. De acordo com Frigotto (2017) o projeto Escola sem Partido significa uma ação
objetiva de cunho ideológico, vinculado à classe dominante que afronta os princípios de uma vivência
social democrática, e que ataca a escola pública na sua dimensão da formação politizadora. O que
pode tornar esse espaço potencializador de ações coibidoras da liberdade coletiva, do respeito à
dignidade humana, do ensinamento do que são os direitos sociais em condições de igualdade entre os
diferentes e de valorização da diversidade.
Não é a finalidade deste trabalho, abarcar cada uma dessas facetas em sua complexificação e
profundidade. Porém, é necessário citá-las e compartilhar referências bibliográficas pertinentes a cada
uma delas. Essas facetas estão sendo materializadas dentro da escola pública. Qual é o papel de
professores, profissionais da educação, família, professoras e estudantes nesse processo? Que sujeitos
estão sendo formados pelas Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖ na escola pública? São as questões
que mobilizaram nossas reflexões e problematizações. Tendo como uma das principais leituras o livro
―Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões?‖ do professor Newton Duarte, que dialoga
com autores tais como: Saviani, Frigotto, Mészáros, Marx, Kosik e Antunes fez-se a análise do objeto.
Na atualidade o Brasil vivencia uma crise política e econômica, que teve como consequência a
eleição de um governo neoliberal, a redução de ministérios (com a extinção do Ministério do
Trabalho), uma série de privatizações, a perda do Pré-sal, a abertura do mercado interno brasileiro para
o capital financeiro\especulativo, a aprovação da reforma trabalhista (flexibilização das leis
trabalhistas e terceirização de serviços), uma eminente aprovação da reforma da previdência e a
aprovação da PEC do congelamento dos gastos públicos por vinte anos.
A nossa elite dominante de gênese colonizadora e escravocrata não suportou ver a criação de
ações mínimas de reparação das desigualdades sociais existentes em nosso país, por meio da criação
11

Sobre esse assunto ler o livro Escola e Democracia de Demerval Saviani.
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ou melhoramento de programas sociais nos governos do Lula e da Dilma. Com o movimento Escola
Sem Partido realiza-se uma criminalização de determinados conhecimentos históricos e científicos, em
favor de outros. E não dá para explicar ou fazer a síntese do contexto real e atual, sem estudarmos e
compreendermos a origem de determinadas concepções e conjuntos conceituais, que nos auxiliam na
leitura da realidade e na construção da nossa práxis social e pedagógica.
Os sustentáculos da Escola sem Partido afeta não apenas a escola pública e aos educadores, mas
a nossa sociedade em geral, pois eles refletem e revelam a conjuntura da estrutura histórica definida
pelo capitalismo, que forja a consciência social da maioria dos sujeitos. Segundo Frigotto (2017),
como é o sistema capitalista que organiza a nossa sociedade em classes antagônicas, e tenta forjar por
dentro dos movimentos sociais uma leitura e reorganização pautada nas frações de classe, que é
orientado pela manutenção da expropriação do trabalhador, preservação da propriedade privada e de
acumulação de capital, fomenta as lutas de classe, que tendem a serem resolvidas por meio de guerras,
revoluções e golpes institucionais de Estado. Esse contexto de acirramentos dos conflitos sociais e
políticos conduzem a construção de grandes crises políticas, econômicas e humanitárias.
Uma crise cada vez mais profunda e que o seu enfrentamento se efetiva por
destruição de meios de produção e de forças produtivas, em particular eliminando
direitos da classe trabalhadora. Crise que no presente se manifesta, por um lado, pela
capacidade exponencial de produzir mercadorias, concentração de riqueza, de
conhecimento e de poder e sua incapacidade de distribuir e de socializar a produção
para o atendimento das necessidades humanas básicas; e, por outro, pelo domínio do
capital financeiro especulativo que nada produz, mas que assalta, mediante a dívida
pública dos Estados nacionais, os recursos que seriam destinados a assegurar direitos
sociais elementares, tais como os da saúde, da educação, de saneamento básico,
habitação, transporte, cultura etc..(FRIGOTTO, 2017, p.21)

O governo brasileiro atual tem atrasado o repasse dos recursos para a Educação (FUNDEB),
cortou trinta porcento do orçamento das Universidades públicas, e tem trocado sucessivamente de
ministros na área da Educação. Tem se tentado modificar algumas verdades históricas brasileiras,
como por exemplo: o golpe militar que mergulhou o Brasil em uma ditadura em 1964. Ou seja, na área
da Educação têm-se muitos elementos para se trabalhar dentro da sala de aula. Mas, isso requer
conhecimento da formação desse processo histórico e viés ideológico de classe. De acordo com cunha
(2001) ―a práxis tem objetividade histórica no sujeito trabalhador diante do processo antagônico das
classes sociais – a luta de classes contra as relações de poder e dominação da classe burguesa‖. Essa
práxis ela está sendo formada nesse contexto especificado acima, além de influenciar a formação da
práxis de outros sujeitos que ainda nascerão e continuarão a produzir a história. Então, sem saber
compreender tal formação sociohistórica que estamos produzindo\reproduzindo, será difícil
superarmos esse período com tantos desafios instaurados na cotidianidade social. Portanto, estudar e
debater sobre as teorias que estão sendo praticadas na escola na atualidade, é extremamente
importante.
Esse contexto de fomento e culto a deseducação, que tem sido forjado atualmente por meio das
Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖, serve a manutenção das desigualdades econômica-sociais,
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raciais, na divisão social do trabalho e na exclusão social. Por isso o que nos interessa como pilar da
análise realizada, é o que é objeto e como ele é no campo em que foi feito o processo de
apreensão\abstração da investigação concluída. A partir da compreensão do objeto, por meio do estudo
bibliográfico, foi possível construir uma gama de conhecimentos pautados em pesquisas, que já
haviam sido elaboradas por outros pesquisadores sobre este objeto. Já que o fenômeno está em
permanente construção, é importante revisitar os conhecimentos já produzidos sobre ele, e buscar
contribuir na produção de novas investigações, divulgação dos conhecimentos elaborados e na
produção de novas reflexões ou problematizações sobre ele.

2 AS PEDAGOGIAS DO “APRENDER E APRENDER”: A formação para o trabalho na escola
pública

Para poder discorrer sobre a práxis, torna-se eminente elaborar uma discussão teórica que trate
do sujeito enquanto ser social e histórico. A ação que objeta a criação ou produção de um objeto
exterior ao sujeito e suas ações era denominada pelos gregos de poiésis. Como esclarece Vásquez
(2001) à utilização do termo práxis não se reduz a transcrição literal, mas sim, com a conotação de
uma ação criadora e produtiva de objetos externos aos sujeitos e as suas ações. (VÁSQUEZ, 2001, p.
31). A práxis é entendida como atividade real, através dela que o homem age sobre o meio social,
sobre a natureza, para transformá-la, ou seja, é uma ação concreta com um objetivo a ser realizado. À
medida que os sujeitos produzem sua vida material, eles também reproduzem tais condições materiais.
Dimensão histórica essa que ainda prevalece a serviço da ideologia dominante, que enfoca o produto,
enquanto supremacia em detrimento do trabalhador que o produziu.
As relações sociais como relata Chauí (2004, p. 23), são processos históricos de produção, em
que homens determinados, vivendo determinadas condições de vida, produzem nessa dinâmica seus
próprios meios de existência social. Um elemento fundamental que age como legitimador da
dominação no âmago do processo sócio metabólico é a ideologia capitalista. A autora Chauí (2004, p.

9) a define como o ―ocultamento da realidade social‖. É por meio da mesma que os homens
naturalizam as condições materiais de dominação do capital. O sistema do capital produtor da divisão
social hierárquica do trabalho impõe, ―que a sociedade deva se estruturar de maneira

antagônica e específica, já que as funções de produção e de controle do processo de trabalho
devem estar radicalmente separadas uma da outra e atribuídas a diferentes classes de indivíduos.‖
(MÉSZÁROS, 2002, p. 99, grifo do autor).
Sendo assim, a organização social é feita de acordo com os interesses desse sistema. Essa
estrutura é a divisão social, entre detentores do capital e os produtores do trabalho excedente, tal
imposição se legitima no campo político-ideológico. Criando a ilusão de que existe a igualdade, entre
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os contrários, de que em uma sociedade regulamentada por um estado de direitos, com bases na
acumulação do capital, seria possível uma exploração dos trabalhadores de forma justa e solidária. O
trabalho como princípio educativo, relacionando-o as Pedagogias do ―aprender a aprender‖ e a
Pedagogia Histórico Crítica demarcam dois elementos distintos. O trabalho conexo a Pedagogia
Histórico Crítica, é em seu sentido primário, mas não predominante, enquanto ciência de sua
efetividade como instrumento ontológico, revela o intercâmbio do homem com a natureza, para extrair
dela o que for necessário para produzir os seus meios de existência. E o trabalho predominante em sua
faceta assalariada e flexibilizada na atualidade, está relacionado as Pedagogias do ―Aprender a
Aprender‖ que desvela a formação de sujeitos cada vez mais individualistas, competitivos, com
conhecimentos superficiais, tecnicistas, alguns distorcidos ou até errôneos sobre a história. Ambas as
concepções teórico-pedagógicas estão sendo praticadas na escola pública.
Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) ―o que demarca a dimensão mais profunda da
concepção do trabalho como princípio educativo [...] é de ordem ontológica (inerente ao ser humano)
e, consequentemente, ético-política (trabalho como direito e como dever)‖. O trabalho como direito é
o exercício que o ser humano faz de construção da sua própria natureza social. Já o trabalho como
dever significa a produção de mais-valor para o capital, sendo assim, o trabalhador passa por um
processo profundo de alienação\estranhamento da sua própria prática.
Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força humana de trabalho
em sentido fisiológico, e graças a essa sua propriedade de trabalho humano
igual ou abstrato ele gera o valor das mercadorias. Por outro lado, todo
trabalho é dispêndio de força humana de trabalho numa forma específica,
determinada à realização de um fim, e, nessa qualidade de trabalho concreto
é útil, ele produz valores de uso (MARX, 2013, p.172).

Pode-se conjecturar com este princípio descrito acima que ―[...] com o desenvolvimento do
modo de produção capitalista o trabalho na sua dimensão ontológica, forma específica da criação do
ser social, é reduzido a emprego – uma quantidade de tempo vendido ou trocado por alguma forma de
pagamento‖ (FRIGOTTO, 1999, p.173). Conforme o trabalhador cria as suas relações por meio do
trabalho, em que produza coisas, isso também o faz construir relações complexas de solidariedade
metabólica do capital para realizar a parte que lhe é imposto no processo produtivo capitalista. Esse
tipo de trabalho tem seu cunho educativo tão eficiente, quanto à outra concepção de trabalho
ontológico que permeia a elaboração da humanização. Quando o professor (ª) escolhe qual teoria,
método, abordagem e estratégias pedagógicas irão orientar o seu trabalho docente, ele também está
optando por ensinar a leitura da realidade construída com base nas duas concepções de trabalho
citadas acima. Segundo Duarte (2008), existe quatro princípios que orienta o lema ―aprender a
aprender‖, o primeiro é a supervalorização da aprendizagem individual, ou seja, aquela realizada pelo
próprio sujeito da ação. O segundo princípio é o estudante desenvolver um método próprio de
aquisição, da descoberta, da produção do conhecimento do que apreender de fato os conhecimentos
estudados e que foram inclusive elaborados por outras pessoas.

5136

Já o terceiro princípio é que a atividade do estudante, para ter cunho verdadeiramente educativo,
tem que ser dirigida pelos ―interesses e necessidades da própria criança‖. O que propiciaria a
funcionalidade da educação. O ultimo princípio é ―preparar os indivíduos para acompanharem a
sociedade em acelerado processo de mudança‖. Sendo assim, os estudantes não se ocupariam mais em
aprender os conhecimentos transmitidos de geração para geração, e centrariam a sua atenção somente
nos conhecimentos produzidos em sua época histórica. Os conhecimentos seriam entendidos como
algo provisório.
O sujeito social que não aprendessem a atualizar-se deles constantemente acabaria vivendo uma
eterna condição de defasagem do conhecimento.

Para o autor, as Pedagogias do ―Aprender a

Aprender‖ estabelecem uma hierarquia valorativa, em que aprender sozinho, está acima da
aprendizagem oriunda da transmissão de conhecimento por uma terceira pessoa.
Nessa perspectiva, aprender sozinho contribuiria para o aumento da autonomia do
indivíduo, enquanto aprender como resultado de um processo de transmissão por
outra pessoa seria algo que não produziria a autonomia e, ao contrário, muitas vezes
até seria um obstáculo para alcançá-la. E mais importante adquirir o método
científico que o conhecimento científico já existente. (DUARTE, 2008, p.8)

Esse princípio valorativo está vinculado à ideia de produção de uma determinada autonomia
intelectual do estudante, a expressão de sua capacidade de mover-se para ter iniciativas que gerem
novas aprendizagens. Nesse sentido, o autor supracitado não discorda, de que deva ser promovida a
autonomia intelectual e moral do estudante. Porém, essa autonomia, essa capacidade de ter iniciativas
deve acontecer por intermédio da ―transmissão das formas mais elevadas e desenvolvidas do
conhecimento socialmente existente‖. (DUARTE, 2008, p.8). A Pedagogia do ―Aprender a Aprender‖
tem uma ideologia de classe, a medida que ela é utilizada para formar trabalhadores com certas
competências cognitivas, que os conduza a se adaptar a configuração do mercado de trabalho.

Tendo em vista que na atualidade com as diversas crises do sistema capitalista
neoliberal, tem-se fechado inúmeros postos de trabalho pelo mundo. Esse tipo de
Pedagogia é o esteio para sistematizar e formar sujeitos na escola pública, que aceitem e
desejem participar da flexibilização dos postos de trabalho como se fosse algo benéfico ao
trabalhador. Mantendo-se assim, a relação entre Educação, trabalho e desenvolvimento das
relações de produção capitalista na contemporaneidade.
Na atualidade o trabalho possui elementos antagônicos que se acentuam, conforme
aumenta as práticas de exploração, expropriação, diversificação e estranhamento da classe
trabalhadora. Esses elementos são dinâmicos, complexos e se intensificam pela maneira como
tem ocorrido a acumulação produtiva do capital, que é meio para a precarização do trabalho
assalariado. Essa reestruturação da força produtiva do capital, além de redefinir a
configuração dos postos de trabalho no mercado de trabalho, ela também reflete no campo
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educacional. É o que o professor Antunes (2006) denomina de heterogeneização e
complexificação do trabalho.
[...] o neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da acumulação flexível,
dotadas de forte caráter destrutivo, têm acarretado, entre tantos aspectos nefastos,
um monumental desemprego, uma enorme precarização do trabalho e uma
degradação crescente, na relação metabólica entre homem e natureza, conduzida
pela lógica societal voltada prioritariamente para a produção de mercadorias, que
destrói o meio ambiente em escala globalizada. (ANTUNES, 2006, p. 101).

Com as inúmeras crises do capital, aumentam-se as necessidades de que ele se
reproduza, o que incide sobre a precarização do trabalho. Com a diminuição dos postos de
trabalho, aumenta-se a concorrência e paga-se cada vez menos pela força de trabalho do
trabalhador. Criou-se socialmente uma vinculação entre a denominação de crise econômica
com melhorar a educação na sua base técnica. Com essa flexibilização do trabalho, começouse a pensar também nas concepções pedagógicas que formassem os sujeitos na escola, para
desenvolver várias funções em uma empresa. Em todos os documentos que rementem aos
aspectos organizadores da educação brasileira, é possível encontrar diversas menções diretas
sobre educar para o trabalho.
A pedagogia histórico-crítica entende que a tendência a secundarizar a escola traduz
o caráter contraditório que atravessa a educação, a partir da contradição da própria
sociedade. Na medida em que estamos ainda numa sociedade de classes com
interesses opostos e que a instrução generalizada da população contraria os
interesses de estratificação de classes, ocorre essa tentativa de desvalorização da
escola, cujo objetivo é reduzir o seu impacto em relação às exigências de
transformação da própria sociedade. (SAVIANI, 2011, p. 85)

Não está se afirmando aqui, que a escola é inteiramente voltada aos interesses do
capital. Contudo, essa Instituição contribuiu significantemente para a normatização,
organização, adaptação e aceitação das regras do capital. Mas, a escola também serve
como espaço de luta e resistência a classe trabalhadora.
O autor não deixa qualquer dúvida nessa passagem quanto ao fato do ―aprender a
aprender" ser apresentado como uma arma na competição por postos de trabalho, na
luta contra o desemprego. O ―aprender a aprender‖ aparece assim na sua forma mais
crua, mostrando seu verdadeiro núcleo fundamental: trata-se de um lema que
sintetiza uma concepção educacional voltada para a formação, nos indivíduos, da
disposição para uma constante e infatigável adaptação à sociedade regida pelo
capital. (DUARTE, 2008, p. 12)

Na confluência com essa Pedagogia o papel do professor, seria de averiguar qual é a realidade
social vivenciada pelos estudantes, somente tendo por objetivo elencar e descobrir de quais
competências esses sujeitos precisam mais no seu cotidiano. Com isso o professor não precisaria se
ocupar de ajudar uma educação radical comprometida com a transformação social. Mas, na Pedagogia
Histórico Crítica o ato educativo deve ser contrário ao dessa Pedagogia neoliberal. Ele implicaria em
promover uma transformação radical da sociedade.
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Conforme Saviani (2011, p.7) o trabalho educativo é a prática de produzir de forma direta ou
não, a humanidade com o seu sentido histórico de apropriação coletiva. E no conjunto das nossas
relações efetivas de produção da vida, que aprendemos a pensar, a sentir; a conhecer, a valorar, a agir,
a avaliar e transformar o que é necessário. ―Assim, o saber que diretamente interessa à educação é
aquele que emerge como resultado do processo de aprendizagem, como resultado do trabalho
educativo‖. (SAVIANI, 2011, p.8) Este resultado só pode partir da base concreta da realidade
produzida historicamente.
Quando educadores e psicólogos apresentam o ―aprender a aprender" como síntese
de uma educação destinada a formar indivíduos criativos, é importante atentar para
um detalhe fundamental: essa criatividade não deve ser confundida com busca de
transformações radicais na realidade social, busca de superação radical da sociedade
capitalista, mas sim criatividade em termos de capacidade de encontrar novas formas
de ação que permitam melhor adaptação aos ditames da sociedade capitalista.
(DUARTE, 2008, p.12)

Essa Pedagogia criada para reformular os mecanismos para a adaptação, que é necessária na
contemporaneidade à formação metabólica de reprodução do próprio capital, apesar de ser associada à
concepção ideológica de uma sociedade do conhecimento, uma nova sociedade do século XXI, ela é
essencialmente capitalista. Como diz Duarte (2008), ―A assim chamada sociedade do conhecimento é
uma ideologia produzida pelo capitalismo, é um fenômeno no campo da reprodução ideológica do
capitalismo‖.
De acordo ainda com o autor, ele explica que a própria sociedade do conhecimento é uma
expressão ideológica promotora de ilusões que interessam ao capital, principalmente no campo
educacional. Tornou-se premissa dessa definição ideologizada de sociedade que vivemos na era da
informação-informatizada, como se por esta razão que se fecha em si mesma, os sujeitos do século
XXI já nascessem dotados de muitas competências e uma grande intelectualidade sem precedentes na
história da humanidade.
Quando na verdade o que existe na atualidade é uma enorme circulação de informações, que na
maioria das vezes, são menções de pequenos fragmentos sobre determinados acontecimentos, que não
são contextualizados historicamente, que não desperta problematizações ou reflexões sistemáticas por
parte de quem as leem. O acesso ao fluxo enorme de informações, não pode ser visto como indicativo
de aprendizagem significativa.
No meu entender, seria justamente a de enfraquecer as críticas radicais ao
capitalismo e enfraquecer a luta por uma revolução que leve a uma superação radical
do capitalismo, gerando a crença de que essa luta teria sido superada pela
preocupação com outras questões ―mais atuais‖, tais como a questão da ética na
política e na vida cotidiana pela defesa dos direitos do cidadão e do consumidor,
pela consciência ecológica, pelo respeito às diferenças sexuais, étnicas ou de
qualquer outra natureza.(DUARTE, 2008, p.15)

Faz parte da práxis pedagógica daqueles que objetiva contrapor a lógica da ilusão criada pelo
capital, entender como funciona o papel desempenhado por tal ilusão reprodutora de uma sociedade
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específica, para que assim se organizem em coletivos e possam realizar ações de intervenção na
realidade social que ajudam a produzir cotidianamente.
Ainda segundo Duarte (2008, p.15), existe cinco dimensões originadas da ilusão ideológica da
sociedade do conhecimento, são elas: o conhecimento atualmente é extremamente acessível pela
democratização dos meios digitais, a segunda ilusão é a suposta construção de uma criatividade que
faça o estudante lidar de forma esmerada com o cotidiano, ou seja, ele mobiliza conhecimentos
geralmente fragmentados para fazer uma leitura subjetivista da realidade social. O que conduz o
estudante a não procurar tanto as leituras teóricas ou leituras teóricas clássicas, porque o seu
entendimento sobre o processo de produção do conhecimento ignora as marcas históricas de gerações
anteriores.
Aqui me parece de grande importância, em pedagogia, a noção de ―clássico‖. O
clássico não se confunde com o tradicional e também não se opõe, necessariamente,
ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se firmou como
fundamental, como essencial. (SAVIANAI, 2011, p. 14)

Portanto, o clássico não e um conhecimento ultrapassado, mais sim uma elaboração teóricocientífica que demarca os estágios do próprio processo de produção do conhecimento humano. Em
particular a segunda ilusão promove a formação de sujeitos, que em boa medida, não consegue
construir as competências básicas técnicas, comunicativas, intelectuais ou morais que o mercado do
trabalho exige hoje.
Além dessas Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖, formar um contingente de trabalhadores
que ajudam na reprodução das relações de produção capitalista e que desejem se adaptar a esse
processo dinâmico do mercado de trabalho, que é restruturado pelas crises do capital, ela também
forma um contingente de trabalhadores quase sem qualquer instrução teórica, com uma capacidade
intelectual (abstração) bem limitada, que servirá a essa fase de transição do próprio capital. Falamos
em transição, porque todo fenômeno está em um permanente estado de desenvolvimento até que
ocorra o momento de sua superação.
Como nos diz Trivinos (1987) todo novo é gestado ainda dentro dos limites do que é velho, e
no momento da superação da qualidade interna de um fenômeno, ele mantém alguns aspectos do que
era velho, para que conviva em relação direta com o novo sobre uma nova lógica interna da própria
coisa. A terceira ilusão criada, é que não existe a apropriação do real, ou seja, o sujeito tem que se
preocupar só com a sua prática individual. E nessa perspectiva os significados das coisas são advindos
de uma leitura subjetivista, e no máximo pode ocorrer uma troca de percepções por meio de relações
inter- subjetivistas. A quarta ilusão é que os conhecimentos são equivalentes como as mercadorias.
Não existe um conhecimento mais crítico ou que proporcione maiores reflexões ou abstrações do que
o outro. Todos eles têm o mesmo peso e valor social.
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A quinta e última ilusão é o incentivo ao discurso da conscientização, sem de fato ter um
entendimento do funcionamento histórico da realidade analisada. Tudo pauta-se em dar bons exemplos
sociais. É como se muitos dos problemas fossem decorrentes puramente do nível da consciência que
alguns e não das suas práticas coletivas. Essas ilusões enunciadas pelo Duarte (2008) desvelam como
a ―sociedade do conhecimento‖, pauta-se em uma educação meramente reformista do sistema do
capital. Elas se apresentam como algo novo, mas no fundo mantêm a essência das velhas práticas de
dominação hegemônica tendo como terreno fértil o sistema educacional formal. Essa situação pode ser
revertida, porque enquanto sujeitos produtores da realidade social, podemos transformar esse contexto,
entendendo o que já existe e que pode ser praticada uma educação para além do capital.
O conceito para além do capital é inerentemente concreto. Ele tem em vista a
realização de uma ordem social metabólica que sustente concretamente a si
própria, sem nenhuma referência autojustificativa para os males do
capitalismo. (MÉSZÁROS, 2005, p.56)

Uma educação para além do capital tem que lutar por uma transformação radical da
sociedade capitalista, e propor uma educação histórico-crítica, que promova a formação
continuada articulada ao processo da vida. Essa educação não está definida em uma única
forma e não está fechada. Ela encontra-se em fase de elaboração embrionária.

As

Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖ só conduzem a naturalização de ilusões ideológicas
promovidas pelo capital, que esvaziam o ato educativo escolar, pois se centra mais no
caminho criado para aquisição dos conhecimentos, do que na abstração deles, a partir dos
seus conectivos sócios históricos e produtivos. Essas ilusões oriundas dessa concepção de
sociedade do conhecimento, não são irrelevantes na análise da nossa sociedade
contemporânea, no que tange inclusive a flexibilização do trabalho, pelo contrário, elas são
essenciais porque influenciam práticas sociais de objetivação da vida. Então, para os
professores e professoras, tal leitura e diálogo sistemático são fundamentais. Como bem
escreveu o Duarte, ele apenas anunciou e nomeou tais ilusões, como elemento de proposição
para a elaboração de novos debates sobre o tema.
Entretanto, mesmo tendo consciência desse fato, optei por ao menos iniciar o debate,
usando, para isso, o recurso da provocação. Essas idéias, anteriormente apresentadas
na forma de cinco ilusões, têm sido tão amplamente aceitas, têm exercido um tal
fascínio sobre grande parcela dos intelectuais dos dias de hoje, que o simples fato de
questionar a veracidade delas talvez já produza um efeito positivo, qual seja, o de
fazer com que a adesão a essas idéias ou a crítica a elas deixe o terreno das emoções
que sustentam o fascínio e a sedução e passem ao terreno da análise propriamente
intelectual.(DUARTE, 2008, p.16)

Esses debates acerca dessa realidade que expõe-denunciam os interesses ideológicos do capital,
precisam ter como objeto da educação radical a ―identificação dos elementos culturais que precisam
ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana‖ e a descoberta das mediações necessárias para
atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2011, p.13). O trabalho educativo pode ser desenvolvido em um
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tempo suficiente para que as habilidades, a conceitualização da realidade que seja produzida e
assimilada pelo sujeito da ação social. Para que construa a sua segunda natureza. A educação que dê
conta dessa atividade complexa só pode ser continuada.

3 Considerações finais
De acordo com Cunha, ―Viver em sociedade, constituí-la e ser constituído por ela, representa
uma condição imprescindível a todos. Cada indivíduo está, dessa forma, em sua particularidade,
marcado por um conteúdo histórico: conteúdo pessoal e coletivo.‖ (CUNHA, 2001, p. 13). O ser
humano vai produzindo a sua própria existência, tendo consciência primária, na grande maioria, e em
boa medida, alguns têm a consciência crítica reflexiva.
A formação educacional dos sujeitos correlatos as suas relações sociais, de trabalho,
políticas, ideológicas ainda ocorrem prioritariamente de forma sistematizada e organizada dentro das
Instituições de ensino escolar e não-escolar (familiar). O sujeito se constrói a partir das relações
sociais e se reconstrói dentro dessas, mas, para abstrair esse movimento complexo, ele necessita ter as
ferramentas filosóficas que o possibilite fazer tal ação.
Essas ferramentas como explica Vásquez (2001), só podem ser construídas por meio da
apropriação do conhecimento científico-dialético. Isso não excluir a construção de habilidades técnicas
ou competências por parte do sujeito em formação, contudo, à medida que é possibilitado a ele
construir esses elementos dentro da escola pública, as condições formativas mesmo sendo adversas,
também pode ser o caminho para compreender o porquê determinadas ―competências‖ estão sendo
trabalhadas em seu processo de aprendizagem, que base histórica as originou, tendo quais
necessidades como orientadoras, porque elas são trabalhadas ao decorrer da vida estudantil para que
possam servir possivelmente no ―futuro próximo‖ em que forem procurar emprego.
A BNCC já está em prática dentro das escolas públicas, direcionando o trabalho pedagógico por
meio de competências nos diversos níveis da Educação Básica brasileira. Mas, não basta aplicá-la
como se fosso possível criar uma uniformidade (nivelamento) de forma ampla nos processos de
ensino\aprendizagem que ocorrem dentro da escola, entre os anos escolares ou no final do processo
educativo. As relações sociopedagógicas são produtos históricos, que estão sempre em movimento e
que estas ganham materialidade na expressão das desigualdades sociais, como resultado das
contradições encontradas no bojo da nossa sociedade. O que hoje se denomina de as pedagogias do
―Aprender a Aprender‖, já tiveram outras roupagens pedagogicistas dentro da escola pública. Como
lembra Saviani (1996), já houve as Pedagogias não-críticas e as Pedagogias crítico-reprodutivistas.
A prática pedagógica que acontece dentro da escola definida pela ideologia da Escola Sem
Partido, pelas concepções oriundas das Pedagogias do ―Aprender a Aprender‖, é central em uma
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formação utilitarista do conhecimento, primeiro para dominar minimamente alguns recursos
tecnológicos e depois para construir competência\habilidades técnicas\sociais que oportunize a
obtenção do emprego. Além de contribuir para a manutenção da estrutura social divida em classes. E
que nessa mesma perspectiva, o trabalhador possa realizar diversos serviços dentro da empresa, tendo
habilidades de sociabilidade com os colegas do trabalho para desenvolver da melhor forma sua função,
e assim, possa ter produtividade. Já a prática pedagógica vinculada a Pedagogia Histórico Críticas, tem
que lidar com as notícias fakes espalhadas pela internet, e que os estudantes levam para a sala de aula
como se fossem ―verdades absolutas‖, principalmente no campo político referente ao processo
formativo-histórico de determinados períodos da sociedade, da economia e da cultura brasileira. O
trabalho também exige resistir a inúmeras pressões dos partidários da Escola Sem Partido (pais,
colegas de trabalho).
As pressões da falta de condições estruturais, de material didático e de recursos pedagógicos.
Além de procurar relacionar a realidade vivenciada pelos estudantes com o contexto que está
acontecendo em seu tempo histórico, isso inclui uma análise da realidade local e sua vinculação com
que tem sido produzido globalmente. Por exemplo: a questão do meio ambiente, o desemprego, os
cortes na área da Educação, a reforma da previdência etc. Essa prática pode ser incentivada por meio
de projetos ou ações cooperadas entre professores e turmas, que eles desenvolvam o trabalho
socialmente útil para buscar fazer melhorias no espaço que ocupam e ajudam a fazer.
O trabalho socialmente útil é, exatamente, o elo perdido da escola capitalista. O
trabalho socialmente útil é a conexão entre a tão propagada teoria e prática. É pelo
trabalho, em sentido amplo, que esta relação se materializa. Daí a máxima: não basta
compreender o mundo, é preciso transformar. A escola é um instrumento de luta no
sentido de que permite compreender melhor o mundo (domínio e da técnica) com a
finalidade de transforma-la, segundo os interesses e anseios da classe trabalhadora
(do campo e da cidade) pelo trabalho (PISTRAK, 2000, p. 34).

Esse trabalho socialmente útil dentro da escola pode acontecer por meio de projetos, que
contribua para o desenvolvimento cultural dos estudantes (produção de teatro, banda musical, rádio
escolar, recitais), na melhor organização ou preservação do espaço físico da escola e ambiental, em
ações cooperativas com a comunidade por meio de associações ou sindicatos.
A auto-organização de estudantes e professores é importante, para não se recair no conto da
neutralidade política, na indiferença do ódio sem razão, na desesperança de um futuro diferente do
atual, no apoio a projetos políticos que retirem direitos consolidados, no descrédito dos programas e
políticas públicas. Como já tem ocorrido na atualidade. A indiferença que se tornou o ―vale dos
esquecidos‖, a moradia dos atuais alienados, e daqueles que ainda virão, e ficarão sobre o julgo deste
sistema furtivo e pérfido do capital, mesmo sob as condições materiais humanamente produzidas,
como se fosse ingênuo a passividade da prática de muitos.
A fatalidade, que parece dominar a história, não é mais do que a aparência ilusória
desta indiferença, deste absentismo. Há fatos que amadurecem na sombra, porque
poucas mãos, sem qualquer controle a vigiá-las, tecem a teia da vida coletiva, e a
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massa não sabe, porque não se preocupa com isso. Os destinos de uma época são
manipulados de acordo com visões limitadas e com fins imediatos, de acordo com
ambições e paixões pessoais de pequenos grupos ativos, e a massa dos homens não
se preocupa com isso (GRAMSCI; UCHÔA, 1917, p. 01).

A vida humana como dimensão das relações materiais e espirituais contemporâneas, está em
diversas conexões com as formas de dominação de uma classe sobre a outra. Emerge o sentido de um
destino ―oculto‖, de que toda ação é esvaziada de transformação. Produz-se uma tentativa de formar
cegos ideológicos, ludibriados por uma visão idealista da realidade e de futuro, uma natureza humana
sem sua base histórica construída. A indiferença dos homens e mulheres sobre homens e mulheres é
resultado da luta de classes e da dominação de classe.·.
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RESUMO
O presente artigo teve como objetivo realizar um balanço da produção relacionada às Práticas
Pedagógicas desenvolvidas em escolas do campo na etapa do Ensino Médio. Realizamos um
levantamento dos trabalhos científicos produzidos no Brasil nesta área. As buscas foram
realizadas no portal do banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES). A pesquisa foi por produções que elencassem os temas relativos a
articulação entre o trabalho e a educação e como as práticas pedagógicas se constituem nas
escolas do campo no Ensino Médio, visando a produção de conhecimentos direcionados à
economia camponesa. As buscas partiram dos seguintes descritores: "práticas pedagógicas",
"educação do campo", "ensino médio", "educação e trabalho" e "economia camponesa".
Decidimos pelo período de 2015 a 2018 para o levantamento das produções científicas. Essa
revisão bibliográfica trouxe um campo de informações que contribuirá para a produção de
novos conhecimentos. Os dados levantados foram apresentados em forma de quadros, e em
cada um deles fizemos uma breve contextualização mencionando também de forma detalhada
o processo percorrido.
Palavras-Chave: Educação do Campo. Ensino Médio. Trabalho e Educação. Práticas
Pedagógicas. Economia Camponesa.

1 Introdução

Partimos do pressuposto que há contradições e disputas, entre os pesquisadores das
temáticas do Trabalho e da Educação, sobre a importância do desenvolvimento de propostas
pedagógicas adequadas aos ambientes e aos contextos que fazem parte da realidade dos
alunos. Essa perspectiva é necessária para que as pesquisas acadêmicas tenham um
aprofundamento orientado à prática da atividade escolar, e que se voltem a atender as
demandas mais urgentes dos educandos. Assim, buscamos realizar um balanço de produção
em relação às escolas do campo e o desenvolvimento nelas de uma pedagogia que possibilite
consolidar aquilo que está regulamentado no artigo 4º da Resolução CNE/CEB n. 01 de 2002
da Educação do Campo. Referido artigo determina que os projetos dessas escolas se
constituam ―num espaço público de investigação e articulação de experiências e estudos
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direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social,
economicamente justo e ecologicamente sustentável‖. (BRASIL, 2002). Além disso, o artigo
5º da mesma Resolução estabelece que as propostas pedagógicas das escolas do campo
possibilitem todos os aspectos da diversidade, trabalhando as temáticas socioculturais,
políticas, econômicas, de gênero e etnia.
Neste contexto, o presente artigo apresenta o levantamento bibliográfico dos trabalhos
científicos publicados no portal do banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível superior (CAPES)12 e relacionados ao nosso objeto de pesquisa, qual seja,
Prática Pedagógica e o Currículo da Educação do Campo: relações entre o trabalho e a
educação na Escola Estadual Ivone Borkowski de Lima no Distrito Colorado do Norte, em
desenvolvimento no mestrado de Educação da Universidade do Estado de Mato Grosso.
O levantamento apresentado neste balanço buscou aproximar o objeto da pesquisa
analisando as publicações já existentes nessa área através dos descritores: "Prática
pedagógica", "Educação do Campo", "Ensino Médio", "educação e trabalho" e "economia
camponesa".
As produções científicas com temáticas de pesquisas próximas ao nosso objeto de
investigação foram analisadas com a intenção de compreender como esses trabalhos se
constituíram, quais os seus objetivos e suas temáticas mais consolidadas. Como não
encontramos publicações que abordassem todos os descritores em um único trabalho
científico, selecionamos produções que relacionavam as práticas pedagógicas na Educação do
Campo; o Ensino Médio na Escolas do Campo, a relação entre o Trabalho e a Educação, e,
Educação do Campo e Economia Camponesa.
Apresentamos, através de quadros, os resultados encontrados no banco de dados da
CAPES e fizemos uma breve contextualização das produções consideradas como referências
para leituras.
A partir das produções selecionadas observamos que algumas escolas do campo
enfrentam vários desafios para desenvolver práticas pedagógicas que sejam significativas para
a vida do camponês, embora algumas escolas tenham consolidado em suas propostas
escolares avanços entre a articulação dos saberes populares e o conhecimento científico.

2 Delimitações metodológicas do Balanço de produção

12

O banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (CAPES) está disponível
em: http://capesdw.capes.gov.br/banco-teses/. Foi acessado em 16 de julho de 2019.

5146

Para encontrarmos os descritores a fim de desenvolver a investigação no portal da
Capes, resolvemos buscar palavras-chave que tivessem relação com a proposta da pesquisa.
Os descritores escolhidos foram: ―Práticas pedagógicas‖, ―Educação do Campo‖, ―Trabalho e
Educação‖, ―Ensino Médio‖ e ―economia camponesa‖, todas entre aspas para determinar a
busca com a expressão como um todo. Inicialmente, estabelecemos um período de tempo
entre os anos de 2008 a 2018 para o levantamento das produções. Porém, ao buscarmos
alguns dos descritores individualmente o número de trabalhos eram altos, e mesmo aplicando
todos os filtros disponibilizados pelo portal, ainda assim, o resultado de produções eram
bastante consideráveis.
Ao pesquisar o descritor Educação do Campo sem as aspas, por exemplo encontramos
inicialmente 1.113.409 de resultados. Após aplicar o filtro para dissertações obtivemos
767.764 publicações, para ano de 2018 um total de 52.011, na área do conhecimento de
Ciências Humanas 8.698 dissertações, na área do conhecimento 2.982, na área de
concentração 1.657 e para o nome do programa 1.360. Para os demais anos, os resultados
eram semelhantes. Essas quantidades dificultavam o acesso a todos os trabalhos para
selecionar as produções relacionadas ao objeto pesquisado.
Como procuramos trabalhos referente as práticas pedagógicas especificas para escolas
do campo, optamos por pesquisar também o descritor Práticas Pedagógicas na Educação do
Campo sem as aspas. Dessa busca, obtivemos o resultado inicial de 1.145.808 produções. As
quantidades de publicações científicas por filtros são bem semelhantes com o descritor Educação do Campo. No entanto, trazem práticas de todas as etapas e modalidade de ensino e
etapas da educação. Porém, o nosso foco são publicações que envolvam o Ensino Médio.
Também tentamos pesquisar esse mesmo descritor com aspas, e descobrimos apenas um
resultado. No entanto, a publicação encontrada não tem relação com nosso tema de pesquisa.
Com a estratégia de filtrarmos trabalhos relacionados as práticas pedagógicas no Ensino
Médio e na Educação do Campo que façam articulação entre o trabalho e a educação e, que
ainda, relacione a economia camponesa. Utilizamos o conector ―AND‖ entre os descritores
com aspas, com o intuito de pesquisarmos trabalhos que relacionassem esses descritores em
um único trabalho científico. No entanto, ressaltamos que não encontramos nenhuma
produção que explore todos os descritores em uma única investigação.
Desse modo, fizemos a opção por buscar primeiramente cada palavra-chave, entre
aspas, da seguinte maneira: ―Prática pedagógica‖, ―Educação do Campo‖, ―Trabalho e
Educação‖, ―Ensino Médio‖ e ―Economia Camponesa‖. Todas as palavras-chave foram
pesquisadas contando as Dissertações de Mestrado e as Teses de Doutorado, sempre tendo
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como filtro: (a) Ciências Humanas, como Grande Área do Conhecimento; (b) Educação,
como Área de Conhecimento; (c) Educação, como Área de Concentração; e (d) Educação,
como Nome do Programa. Para facilitar a seleção das produções decidimos fazer a pesquisa
de ano em ano, e para isso, selecionamos os períodos de 2015 a 2018.

TOTAL

Quadro 1: Resultado da busca pela palavra-chave “Prática Pedagógica”
Filtros
2018
2017
2016
Descritor: "Prática pedagógica"
126
169
151

2015
118

Mestrado (Dissertação)
92
130
105
93
Doutorado (Tese)
34
39
46
25
Fonte: Quadro elaborado pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES em 02 de
julho de 2019.

TOTAL

Quadro 2: Resultado da busca pela palavra-chave “Educação do Campo”
Filtros
2018
2017
2016
Descritor: "Educação do Campo"
46
44
55

2015
51

Mestrado (Dissertação)
27
26
37
32
Doutorado (Tese)
19
18
18
19
Fonte: Quadro elaborado pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES em 02 de
julho de 2019.

TOTAL

Quadro 3: Resultado da busca pela palavra-chave “Trabalho e Educação”
Filtros
2018
2017
2016
Descritor: "Trabalho e Educação"
44
32
28

2015
53

Mestrado (Dissertação)
20
23
14
35
Doutorado (Tese)
24
9
14
8
Fonte: Quadro elaborado pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES em 02 de
julho de 2019.

TOTAL

Quadro 4: Resultado da busca pela palavra-chave “Ensino Médio”
Filtros
2018
2017
2016
Descritor: "Ensino Médio"
193
206
202

2015
175

Mestrado (Dissertação)
133
148
140
135
Doutorado (Tese)
70
58
62
45
Fonte: Quadro elaborado pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES em 02 de
julho de 2019.

5148

TOTAL

Quadro 5: Resultado da busca pela palavra-chave “Economia Camponesa”
Filtros
2018
2017
2016
Descritor: ―Economia Camponesa‖
42
41
41

2015
35

Mestrado (Dissertação)
25
22
22
23
Doutorado (Tese)
17
19
19
12
Fonte: Tabela elaborada pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES em 02 de
julho de 2019.

No Quadro 6 a seguir, apresentamos o total de produções considerando os 5
descritores/palavras-chave utilizados para pesquisa. Segue:

Quadro 6: Somatório de Dissertações de Mestrado e de Teses de Doutorado encontradas na Base
de dados da Capes dos referidos descritores
Descritores

2018

Total de produções encontradas por ano
2017
2016
2015
D
T
D
T
D
T
D

T
"Práticas pedagógicas" "Educação do
Campo" "Ensino Médio" "educação e
164
297
157
349
159
318
109
318
trabalho" "economia camponesa"
Fonte: Quadro elaborado pela autora – dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES em 02 de
julho de 2019.

Como percebemos os números de produções encontrados após os filtros ainda são
consideráveis, neste caso resolvemos fazer a leitura dos títulos dos trabalhos, para selecionar
aqueles que aparentemente estão relacionados com a pesquisa. Assim, resultou-se no Quadro
7 que segue:

Quadro 7: Produções considerados após leituras dos títulos
Total de trabalhos Considerados após a
leitura dos títulos
Descritores
2015
2016
2017
2018
T
D
T
D
T
D
T
D
"Práticas pedagógicas" "Educação do Campo" "Ensino
Médio" "educação e trabalho" "economia camponesa"
16 05
14
08 14 08 14 06
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES
em 02 de julho de 2019.

Após, realizamos a leitura dos resumos dos trabalhos, e observamos que havia uma
tendência nas Dissertações e Teses selecionadas em absorver conteúdos paralelos, não
abordando somente um dos 5 descritores individualmente, mas sim sendo objeto de análise
palavras-chave em conjunto. Sendo assim, resolvemos agrupá-los de acordo com os temas

5149

que foram observados pela leitura dos resumos, e selecionamos aquelas dissertações e teses
que consideramos que mais focavam nas palavras-chave objetos do presente trabalho. Dessa
maneira, durante o processo de leitura dos resumos chegamos aos agrupamentos e números
conforme tabela a seguir.

Quadro 8: Produções consideradas após as leituras dos resumos
Descritores
Total de trabalhos considerados por descritor
2015
2016
2017
2018
T
D
T
D
T
D
T
D
Práticas pedagógicas na Educação
01
04
01
01
01
01
0
0
do Campo
Educação do campo e economia
0
0
0
0
01
0
0
0
camponesa
Ensino médio na Educação do
0
04
0
04
0
03
01
02
Campo
Educação e trabalho

01

01

0

0

0

0

01

02

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES
em 02 de julho de 2019.

Em seguida, baixamos os trabalhos para seleção final e desenvolvimento deste balanço
de produção, para uma leitura mais detalhadas para a concretização do nosso objetivo. A
escolha desses trabalhos se deu pela relevância dos títulos e o contexto dos resumos, que
explicitavam com clareza as questões relacionadas com nosso objeto de pesquisa.
Consideramos prudente descrever que, apesar deste levantamento ter sido realizado com
bastante critério e cuidado na seleção do banco de dados da CAPES, não podemos afirmar
que os números das publicações estejam de acordo com a realidade das publicações dos
trabalhos científicos, uma vez que os descritores que utilizamos podem não ter encontrado
todos os trabalhos publicados nacionalmente. Assim, como se pode ver no Quadro 9 a seguir,
os trabalhos selecionados são resultado de uma filtragem sobre os trabalhos que mais
diretamente abordavam os descritores em questão, reunidos conforme anteriormente no
Quadro 8, seguindo a linha até o momento abordada:

Quadro 9: Produções consideradas na revisão bibliográfica, de acordo com os descritores
Período de produções selecionadas - 2015 a 2018
Descritores
1
Práticas
pedagógicas na
Educação
do
Campo

Tipo de
trabalho

Título

Autores

Ano de
publicação

Mestrado

O MST e a Educação do Campo: Um
olhar sobre as práticas pedagógicas da
Escola
Estadual
Paulo
Freire,
Assentamento Antônio Conselheiro,
Barra do Bugres/MT

Jair Pereira
da Cruz

2015
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Mestrado

Doutorado

Mestrado

2 Ensino médio
na Educação do
Campo

Mestrado

Mestrado
3 Educação do
Campo
e
economia
camponesa

Mestrado

Organização do Trabalho Pedagógico
no contexto da Educação do Campo: a
experiência de uma escola ribeirinha
em Abaetetuba
Professores da Educação do Campo:
dos percursos formativos aos saberes
da cultura camponesa na prática
pedagógica
Entre
cercas
e
veredas:
as
configurações do Ensino Médio em
Escolas do Campo no Polo do Cefapro
de São Félix do Araguaia-MT
Educação do Campo: Processos de
Formação política da Juventude
Camponesa do Assentamento Roseli
Nunes – Município de Mirassol
D‘Oeste/MT
Educação do Campo, Currículo e
Ensino Médio em uma escola de Nova
Canaã do Norte – MT: (inter) faces de
um debate
Práticas pedagógicas do Movimento de
Mulheres Camponesas em contextos
educativos

Marinilda
Correa
Sardinha

2016

Maria Lemos
da Costa

2017

Maria
Lourdes
Jorge
Sousa

2016

de
de

Edson Felix
da Silva

2016

Claudemir
Lourenção

2016

Marines
Rosa
Palavicini
Sotili

2017

A relação Trabalho e Educação escolar Andrea
de
na perspectiva de alunos do Ensino Paula e Silva
2015
Médio
Coutinho
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados extraídos do Banco de Teses e Dissertações da CAPES
4 Educação e
trabalho

Mestrado

em 02 de julho de 2019.

As produções analisadas (Quadro 9) apresentam informações gerais relativas as
práticas pedagógicas nas escolas do campo, mais especificamente na etapa do Ensino Médio.
Estes trabalhos estão relacionados com a intenção da presente pesquisa. Após a leitura dos
mesmos, detalharemos alguns resultados de cada uma das produções selecionadas.
Na primeira produção selecionada no descritor 01 (um) - ―Práticas pedagógicas na
Educação do Campo‖, o pesquisador Jair Pereira da Crus (2012), se propôs a pesquisar ―O
MST e a Educação do Campo: Um olhar sobre as práticas pedagógicas da Escola Estadual
Paulo Freire, Assentamento Antônio Conselheiro, Barra do Bugres/MT‖.
O autor tinha como objetivo avaliar as práticas pedagógicas de uma escola estadual
partindo da realidade da escola e da proposta do Movimento Por Uma Educação do Campo,
além dos princípios e valores da luta pela terra organizada pela Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra. Ele realizou um pesquisa-ação com a comunidade escolar e chegou à
conclusão de que de modo geral a comunidade escolar está satisfeita com a proposta
pedagógica da escola. No entanto precisam melhorar as situações para que possa ter uma
Educação realmente do campo. Principais situações levantadas: a participação da comunidade
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na escola, melhorar a didática de alguns educadores e a organização das famílias para
mobilização de ações sociais para conquistar melhores condições de vida para o
assentamento.
Neste contexto, apesar da comunidade escolar estar satisfeita com as práticas
pedagógicas da escola, o autor demonstra que a escola não tem práticas totalmente voltadas
para a Educação do Campo. Sendo assim, os envolvidos na pesquisa sugeriram algumas
estratégias para melhorar a educação, no sentido de contribuir tanto no campo educacional
quanto na organização das ações familiares para melhorar a vida das pessoas.
A segunda pesquisadora, Marinilda Correa Sardinha (2016), realizou estudo intitulado
―Organização do Trabalho Pedagógico no contexto da Educação do Campo: a experiência de
uma escola ribeirinha em Abaetetuba‖, com o objetivo de entender como as práticas
pedagógicas desta escola se constituem numa concepção de Educação do Campo. Através de
sua investigação, constatou que é preciso consolidar as políticas voltadas à formação de
professores do campo, com a finalidade de construir estratégias de valorização da identidade
local, social e cultural dos sujeitos que vivem no Campo.
Em sua pesquisa, a autora dialogou com autores como Caldart, Arroyo, Molina e outros.
Segundo ela, são necessárias políticas públicas para aperfeiçoar a formação dos educadores do
campo, para que esses realizem ações para o reconhecimento sociocultural do homem e
mulher do campo.
Na terceira pesquisa, a investigadora Maria Lemos da Costa (2017) partiu da tese de que
os educadores do campo em seu percurso formativo valorizam em suas práticas pedagógicas a
produção dos saberes da cultura camponesa. A autora em sua análise conclui que os
educadores utilizam como metodologia a pedagogia da alternância, que faz articulação do
conhecimento científico com o conhecimento popular, possibilitando a produção de saberes
da cultura camponesa e o desenvolvimento da prática pedagógica, contextualizando a
realidade escolar com a realidade do campo na perspectiva de uma formação integral do
educando.
No descritor 2 (dois), em relação ao trabalho ―Ensino médio na Educação do Campo‖, a
autora Maria de Lourdes Jorge de Sousa (2016) em sua produção ―Entre cercas e veredas: as
configurações do Ensino Médio em Escolas do Campo no Polo do Cefapro de São Félix do
Araguaia-MT‖. Teve como finalidade analisar as configurações do Ensino Médio nestas
escolas do campo/salas anexas. O resultado da pesquisa evidenciou que essas escolas não têm
projeto pedagógico próprio e que acabam seguindo as orientações das escolas urbanas.
Embora muitas vezes tentam aproximar-se da realidade do campo, mesmo não se orientando
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por um pressuposto metodológico-teórico de Educação do Campo, procuram valorizar as
práticas e culturas dos sujeitos desse contexto. Também, analisou que não existem
efetivamente projetos de ações coletivas para fortalecer o Ensino Médio, de modo a contribuir
com a formação dos jovens camponeses.
Esta pesquisa mostrou que mesmo a escola não tendo um projeto em conformidade
com a legislação do campo, existe uma tentativa dos educadores em aplicar práticas conforme
a realidade dos educandos.
Já o investigador Edson Felix da Silva (2016), desenvolveu a pesquisa ―Educação do
Campo: Processos de Formação Política da Juventude Camponesa do Assentamento Roseli
Nunes – Município de Mirassol D‘Oeste/MT‖, com o objetivo de analisar como ocorre o
processo de formação política dos jovens do Ensino Médio na Escola Estadual Madre
Cristina. Após a pesquisa exploratória, Silva (2016) percebeu que os jovens encontram na
escola respaldo na busca por direitos e pela identidade de sujeitos do campo, considerando
que a proposta de formação da Juventude Camponesa nasce da perspectiva da Educação
Popular, prospera na proposta da Educação do Campo e é produzida na articulação dos
saberes da educação formal e não formal, proporcionando uma educação que leva a uma ação
libertadora que perpassa a formação política, pois contribui para uma formação para toda
vida.
Observa-se que essa escola é ligada ao MST e procura articular os conhecimentos
formais e informais, ou seja, é uma escola preocupada em desenvolver ações para que os
jovens sejam protagonistas de suas vidas e conhecedores de seus direitos enquanto cidadãos.
O pesquisador Claudemir Lourenção (2016), por sua vez, realizou uma pesquisa sobre a
―Educação do Campo, currículo e Ensino Médio em uma escola de Nova Canaã do NorteMT: (inter) faces de um debate‖. Ele teve como finalidade analisar como que o currículo do
Ensino Médio da Escola Estadual Ivone Borkowski de Lima estava constituído, e quais
concepções e princípios davam suporte a esse currículo para atender os objetivos da Educação
do Campo. Ao realizar a pesquisa junto aos professores, gestores e funcionários da escola,
observou que a escola investigada funciona em prédio compartilhado com a escola municipal.
Por isso, encontrou dificuldades em organizar o tempo escolar. No período da pesquisa, a
escola contava com a maioria de educadores interinos, e alguns destes pertenciam a rede
municipal. O autor concluiu que esses fatores dificultavam o desenvolvimento de trabalhos
coletivos neste espaço escolar, e como não tinham autonomia na organização, tais situações
não possibilitavam a emancipação e protagonismos dos sujeitos. Assim, a escola não
implementava em seu projeto educativo a articulação entre ciência, cultura e trabalho e nem
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entre a teoria e prática no processo de desenvolvimento da aprendizagem dos educandos do
Ensino Médio. Como pontos positivos, o pesquisador elencou os instrumentos avaliativos que
os professores utilizavam e a organização das turmas.
Continuando, consideramos que a investigação realizada pela autora Marines Rosa
Palavicini Sotili (2017), se a próxima do descritor 03 (três) - Educação do Campo e economia
camponesa. O trabalho teve como finalidade pesquisar como ocorre os processos para a
construção das práticas pedagógicas do Movimento de Mulheres Camponesas e as possíveis
contribuições para a educação. A pesquisa da autora realizada junto a esse movimento social
foi embasada em um relato de experiência vivido pela pesquisadora e educadora que aprendeu
com o Movimento da Mulheres na região de Chapecó-SC. Esse movimento nasce em 1983 e
se afirmou nacionalmente em 2004. Nesse período o município passava por uma crise
econômica, e os camponeses migravam para a cidade em busca de melhores condições de
vida. Sotili (2017) relata que ―quem ficou no campo obrigou-se a organizar-se e lutar para
manter-se no campo‖. Desse modo o ―Movimento fundamentou-se no trabalho coletivo, na
autonomia das camponesas, na luta pelos direitos, na agricultura feminista camponesa e
agroecológica, desenvolvendo práticas pedagógicas visando à defesa da vida das pessoas e do
planeta‖. Vamos apresentar algumas práticas pedagógicas que selecionamos a partir do que a
autora descreveu sobre esse Movimento: recuperação e produção de sementes crioulas;
plantas medicinais como princípio ativo de vida; produção de alimentos saudáveis para
alimentar o povo da cidade e do campo; místicas como um ato pedagógico através das
místicas resgatam o passado, memorizam o presente e projetam o futuro; luta por educação
pautada nas diretrizes do Movimento e na realidade das camponesas; soberania alimentar, em
que os camponeses produzem o alimento com bases na agroecologia; pelo fim da violência
contra a mulher; crédito agrícola para as mulheres; participação política das mulheres na
sociedade ocupando espaços de decisões na família, comunidade e sociedade; fortalecimento
das lutas em defesa da vida das pessoas e do planeta e entre outras. As práticas destacadas são
realizadas pelas mulheres camponesas do Movimento promovendo a socialização dos saberes,
experiências e construção de conhecimentos.
Neste trabalho a pesquisadora registrou as práticas desenvolvidas pelo Movimento de
Mulheres Camponesas que podem ser relacionadas como práticas pedagógicas na Educação.
No descritor 04 (quatro) Educação e trabalho, foi selecionada a produção da autora
Andrea de Paula e Silva Coutinho (2015), com o título ―A relação Trabalho e Educação
escolar na perspectiva de alunos do Ensino Médio‖. A pesquisa foi realizada com estudantes
do Ensino Médio em que o principal objetivo era analisar ―como os alunos de uma escola
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pública do interior paulista compreende a relação entre o trabalho e educação‖, além de
entender como era ―a visão destes no atual contexto do Ensino Médio sobre o significado de
trabalho e educação‖. Conforme a autora os estudantes consideram que o Ensino Médio é
como se fosse um caminho necessário e obrigatório, no entanto acreditam que as concepções
trabalhadas nesta etapa de ensino não tinham muito significado para suas vidas,
principalmente na relação entre o trabalho e a educação escolar. Esses estudantes veem no
Ensino Superior uma porta para formação profissional e consequentemente o ingresso no
mercado de trabalho.
Neste sentido, a pesquisa relata que o ensino ofertado aos educandos do Ensino Médio
tem se pautado em conteúdos abreviados, ou seja, sem significado para a vida do aluno, fora
do foco da atenção deles. Desse modo, projetam sua atenção maior no Ensino Superior,
entendendo que este trará contribuição para sua formação para o trabalho.

3 Considerações finais

A investigação desenvolvida para este balanço de produção nos promoveu descobertas
para reflexão e autoconhecimento sobre o objeto pesquisado. Revelou que o percurso para a
construção do conhecimento é rigoroso, nos levando a compreender como é importante
estabelecer uma metodologia criteriosa para sustentar o conhecimento científico.
O caminho percorrido para localizar produções com a proximidade do objeto de
pesquisa que intencionávamos trabalhar no banco de dados da CAPES foi bastante criterioso.
Foram realizadas diversas buscas, anotações em quadros para chegarmos a uma estratégia que
ajudasse na definição dos descritores e filtros que melhor propiciassem encontrar os dados
disponibilizados pelo portal.
As leituras dos resumos e conclusões das produções de um modo geral apresentou
subsídios para construirmos um novo olhar sobre os processos de organizações das práticas
pedagógicas das escolas do campo de Ensino Médio, e contribuiu com uma grande fonte de
referências bibliográficas para o desenvolvimento do nosso trabalho de pesquisa.
As produções já publicadas mostram que tem escolas conseguindo desenvolver práticas
pedagógicas de acordo com as legislações da Educação do Campo e consequentemente
articulam os conhecimentos escolares com os saberes populares, promovem uma educação
libertadora para que os sujeitos sejam protagonistas de suas vidas. No sentido de reconhecer e
valorizar a cultura, a identidade, a economia e o trabalho do camponês. Também percebemos
que a maioria dessas escolas estão de alguma maneira vinculadas aos Movimentos Sociais.
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No entanto, existem instituições no campo que encontram dificuldades em propor e
desenvolver práticas pedagógicas articuladas à realidade dos camponeses. As produções
apresentam a importância de construir uma proposta de trabalho coletivo e democrático,
compreendido como um processo para consolidar as práticas pedagógicas pensadas para os
adolescentes, jovens e adultos que estudam no Ensino Médio, a fim de que esses sujeitos
construam seus próprios sentidos e suas identidades de maneiras significativas, a partir das
articulação entre o conhecimento cientifico e sua realidade, entre a prática e a teoria, e entre
trabalho e educação.
Foram levantados vários elementos importantes que precisam ser aprofundados para
efetivar as práticas pedagógicas nas escolas do campo no Ensino Médio. Entre eles foram
destacados: a necessidade de ampliar a participação da comunidade nas tomadas de decisão da
escola; aperfeiçoar a prática de alguns educadores; organização da comunidade para
desenvolver e mobilizar ações para melhorar as condições de vida das pessoas; consolidar
políticas que estejam voltadas à formação de professores do campo, para que
consequentemente possam desenvolver estratégias para reconhecimento e valorização da
identidade local, social e cultural dos sujeitos que residem no campo; a falta de um projeto
pedagógico próprio, pois tem escola que segue as mesmas orientações de escolas urbanas; e
assuntos desenvolvidos no Ensino Médio que não tem significado para a vida do estudante.
Nos trabalhos selecionados entre os anos de 2015 a 2018, a pesquisa que mais se
aproximou da economia camponesa foi a produção da autora Sotili (2017). Consideramos
importante realizar pesquisa voltadas a práticas pedagógicas que articulem os conhecimentos
científicos com a economia camponesa. Para Zart (2012, p. 254) ―economia camponesa se
organiza a partir das relações de entre-ajuda, de cooperação e da solidariedade. Estes são
valores que são afirmados como dignos para a vida camponesa‖.
Por fim, verificamos a partir dos trabalhos científicos levantados que existe entre os
pesquisadores um empenho em realizar investigações para discutir em diversos contextos a
Educação do Campo, como direito dos sujeitos do campo e dever do estado para ofertar essa
modalidade com qualidade, de acordo com a necessidade da população local.
Entendemos que a revisão bibliográfica realizada foi de fundamental importância para
ampliar a visão referente as pesquisas já desenvolvidas no âmbito nacional, com a pretensão
de investigar esse objeto de pesquisa no mestrado em educação.
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BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA UMA DISCUSSÃO
SOBRE TRABALHO, ESCOLA E GEOGRAFIA
Adriel L. Mesquita (PPGGEO/UFMT) mesquita.adriel@gmail.com

Resumo:
A partir de um questionamento sobre como o professor de geografia pode, a partir do tema Trabalho,
redimensionar o ensino da disciplina dentro de um enfoque crítico, elaborou-se o projeto de pesquisa ―Trabalho,
Escola e Geografia: reflexões sobre o ensino‖. O projeto em fase inicial de elaboração no curso de mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGEO/UFMT) serviu de base para o presente artigo que reúne as
primeiras bases teóricas da pesquisa. Também serão discutidos alguns dos procedimentos previstos, bem como
os pressupostos metodológicos que lhes dão embasamento. A pesquisa bibliográfica tem sido o procedimento
metodológico utilizado até o momento. A busca por uma abordagem crítica do trabalho, da escola e do ensino de
geografia tem apontado para a Geografia Crítica enquanto escola geográfica, para a pedagogia histórico-crítica
(SAVIANI, 2005) como teoria pedagógica e para o materialismo histórico dialético como método.
Palavras-chave: Trabalho. Escola. Geografia. Ensino.

1 Introdução

As recentes transformações advindas do meio técnico-científico-informacional (SANTOS,
1994) impactaram significativamente diferentes dimensões da vida social. O desenvolvimento do
capitalismo não apenas redimensionou a compreensão sobre o espaço geográfico, como se utilizou desse
conhecimento para alterar profundamente as relações entre sociedade e a natureza. Diversas instituições
têm sido afetadas por essas mudanças. Escola e o trabalho são algumas das dimensões que não
estiveram alheias ao processo.
Em um período de escalada dos problemas sociais e aprofundamento da desigualdade
econômica, parece urgente a necessidade de socialização dos conhecimentos geográficos. A partir
desse contexto, surgiu o interesse de uma pesquisa que apontasse para possibilidades de uma prática
referenciada social e pedagogicamente. As primeiras leituras indicavam certa tensão na relação
educação-trabalho. Essa constatação suscitou outras dúvidas culminaram com um questionamento
principal : ―como o professor pode, a partir do tema Trabalho, redimensionar o ensino de geografia
dentro de um enfoque crítico?‖.
Na tentativa de responder este questionamento, elaborou-se o projeto de pesquisa ―Trabalho,
Escola e Geografia: uma reflexão sobre o ensino‖. O projeto a ser desenvolvido no Programa de PósGraduação em Geografia (PPGGEO/UFMT), no curso de mestrado, originou o presente artigo que
visa apresentar as teorias e os métodos que tem servido de base para sua execução.
Para tanto, o artigo está dividido em duas sessões principais, onde se indicam primeiramente os
pressupostos teóricos e depois, os procedimentos metodológicos. Nessa primeira parte, serão
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discutidas as relações educação-trabalho, trabalho-geografia, escola-capitalismo, ensino de geografiatrabalho. Também está nessa primeira seção a indicação dos conceitos escolhidos, a partir da escola
geográfica que mais se apropria da nova concepção do trabalho, além de uma breve contextualização
da teoria pedagógica utilizada.
Na segunda parte do artigo estão indicados os procedimentos metodológicos e os pressupostos
do materialismo histórico dialético que lhes dão sustentação. A partir da identificação de uma
dimensão didática no objeto de pesquisa proposto, recorreu-se ao campo da pedagogia para a escolha
de uma teoria pedagógica que auxiliasse na abordagem do problema. Os trechos finais da segunda
etapa serão dedicados a uma discussão sobre essa teoria.
A escolha do processo de ensino do tema trabalho nas aulas de geografia escolar, como objeto
de pesquisa justifica-se por um interesse na proposição de novas formas de abordagem desse tema.
Sendo o trabalho uma das atividades que atravessa a relação do ser humano com a natureza, e também
meio pelo qual o ser humano transformou profundamente o espaço geográfico, a busca de sua essência
pode conduzir a um aprendizado significativo também de outros assuntos da geografia escolar, tais
como os modelos de produção, a apropriação da natureza, a globalização, entre outros.

2 As bases teóricas
A presente seção do artigo tem como objetivo apresentar uma discussão dos pressupostos
teóricos que até o momento tem servido de base para a construção da pesquisa de mestrado. Nesse
sentido, optou-se por uma determinada organização temática, cuja sequência pretende apresentar os
autores, as premissas e alguns conceitos que tornarão possível a pesquisa. Desse modo, pareceu
pertinente iniciar a discussão colocando em pauta a aproximação entre os temas educação e trabalho
(ENGUITA, 1989), visando também indicar a categoria de análise a ser empregada na pesquisa.
Com vistas a uma maior compreensão dessa relação trabalho-escola, o segundo momento da
discussão se ocupará de problematizar a relação da geografia com o trabalho. Por isso, julgou-se
necessária a contextualização histórica de surgimento do método do materialismo histórico dialético e
de alguns pressupostos elementares (SUERTEGARAY, 2005). O objetivo dessa discussão é
compreender como este método contribuiu para o surgimento da Geografia Crítica e permitiu novas
formas de se compreender o trabalho.
A terceira e última parte desta seção dedica-se a uma contextualização sobre a escola. Serão
vistas algumas contribuições da pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2005), tradução pedagógica do
materialismo histórico dialético e que nasce pela necessidade de superação das teorias críticoreprodutivistas em educação. Assim, no encerramento da seção, após a descrição de algumas
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características da pedagogia histórico-crítica e da discussão da escola no contexto do atual do
capitalismo (FRIGOTTO, 1993), terão sido apontados alguns indícios sobre sua contribuição para um
melhor tratamento do tema trabalho no ensino de geografia.
A proximidade entre educação e trabalho há tempos levanta questionamentos acerca das
relações, da natureza e dos objetivos de cada uma dessas atividades. Isso porque o surgimento da
escola, enquanto instituição, guarda relações profundas com o processo de estabelecimento do trabalho
industrial. Nesse sentido, recorre-se a Enguita (1989), no livro A face oculta da escola, onde faz uma
análise histórica dos conflitos presentes na construção do modelo escolar hegemônico.
Ele afirma que durante o período da Primeira Revolução Industrial na Europa, as relações de
trabalho estiveram marcadas por uma forte recusa da classe trabalhadora em internalizar o novo ritmo
de produtividade sintonizado ao padrão das máquinas e às exigências dos patrões. Comparado ao
trabalho artesanal, o trabalho industrial carregava um estigma que provocava escassez de mão de obra.
Essa demanda por trabalhadores foi suficiente para provocar uma reação dos capitalistas que, sedentos
por lucro e na posse de aparato repressivo, passaram a fazer uso de medidas compulsórias para o
preenchimento dos postos de trabalhos em suas fábricas.
Moradores de rua, crianças e órfãos eram colocados para o trabalho nas indústrias em situações
insalubres e de alta periculosidade. Enguita (1989) situa nesse momento histórico o surgimento das
escolas para a classe trabalhadora, que junto a orfanatos, prisões e hospitais psiquiátricos, eram lugares
de preparação para o trabalho fabril. Em outras palavras, o modelo de escola atual nasce com objetivos
claros de normatização social e preparação para o trabalho industrial. Esse histórico coloca para a
pesquisa a possibilidade de tratamento da escola -enquanto manifestação espacial da
institucionalização da educação- a partir da categoria de análise território.
Na geografia, o conceito de território passa a ter nova atenção ao final do século XIX a partir
das concepções de Friedrich Ratzel, que o entendia como ―uma área/parcela da superfície da terra
usufruída por um grupo humano‖ (LOPES, 2002). Seu foco estava na questão da disponibilidade de
recursos para a sobrevivência do ser humano. Moraes (2007) critica sua postura naturalista e o papel
que na legitimação do expansionismo bismackiano, considerando-o ―um representante de intelectual
engajado no projeto estatal‖. (Ibid., p.19).
Ao aplicar o conceito de território para analisar a questão educacional, enfatizando a dimensão
curricular, Miguel Arroyo, em seu livro Currículo; território em disputa (2013) analisa, dentre outros
assuntos, as disputas que atravessam a elaboração e a execução do currículo escolar. Ele afirma que
―na construção espacial do sistema escolar, o currículo é o espaço central mais estruturante da função
escolar‖ e conclui: ―Por causa disso, é o território mais cercado, mais normatizado‖ (Ibid., p. 14). A
compreensão de currículo deste autor é a que sustentará a concepção adotada na pesquisa.
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Essa concepção de Arroyo, que faz referência ao espaço atravessado pela questão do poder,
converge com aquela adotada pela geografia a partir do estabelecimento da Geografia Crítica. Esse foi
um movimento que contribuiu com reformulação de conceitos, dos quais território e trabalho figuram
entre os principais. Sobre essa escola geográfica, também cabe destacar o contexto de seu surgimento,
relacionado às transformações sociais e científicas ocorridas na década de 1970. Este foi um período
de renovação para algumas áreas do conhecimento, a partir das influências do materialismo histórico
dialético.

2.1 A teoria metodológica

Em poucas palavras, o pensamento dialético de bases gregas, esteve adormecido durante a Idade
Média. Ele é retomado por Hegel entre os séculos XVIII e XIX, a partir do seu conceito de dialética
do espírito, de bases idealistas. Posteriormente, Marx também resgata esse conceito, mas enfatiza uma
perspectiva materialista, atribuindo centralidade à dimensão material na definição dos processos
(SUERTEGARAY, 2005, p. 12). Marx também definiu como sua categoria central o trabalho, qual
concebe como ―atividade pela qual o homem domina as forças naturais e humaniza a natureza e
humaniza a si mesmo‖ (Ibid., p. 24). Esta é a concepção de trabalho utilizada na pesquisa, pois
enfatiza a condição relacional entre ser humano e natureza, situando-a como requisito para realização
do ser (humanização).
Ao defrontar-se com a realidade, o método do materialismo histórico dialético demonstra
grande valorização da historicidade, pois apreende do movimento histórico a materialização da
realidade provocada pelos conflitos. Também busca tratar dos níveis macro e micro, pois parte da
compreensão da parte como constituinte do todo. Há a tentativa de superação da aparência, por isso,
adota uma postura crítica em relação ao senso comum. Entende que ―romper com o modo de pensar
dominante é condição necessária para instaurar-se um método dialético de investigação‖ (FRIGOTTO,
1991, p.76). Em suma, são esses os três principais pressupostos deste método: o mundo como processo
de totalização em movimento (KONDER, 1981, apud SUERTEGARAY, 2005); a parte como
constituinte do todo; e a análise da essência para além das aparências (Ibid., p. 26).
Essa proposta filosófica permitiu o florescimento de debates e reformulações de conceitos em
diversas áreas do conhecimento. Com a geografia não foi diferente. O contexto político, a crescente
desigualdade social, a questão ambiental, a mudança do trabalho em especial nos países do capitalismo
central, deram margens para a emergência de uma geografia que considerasse a crítica social e que
passasse a dar mais centralidade à questão do trabalho, já que até então, o trabalho na geografia
somente havia sido entendido ―como mediação e não como tema central‖ (THOMAZ JUNIOR, 2002,
p. 3).
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Um estudo que se lança a explicar algumas das transformações desse período é o livro Adeus ao
trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho, de Antunes (2006).
Nele, o autor discute as transformações na estrutura do trabalho durante a transição do modo de
produção fordista ao toyotista, que coincide com o florescimento da Geografia Crítica. Ele identifica
nessa passagem uma tendência global de deterioração e informatização do trabalho.
Afirma que a partir das premissas do toyotismo, o capitalismo globalizado tem recorrido a
novas modalidades de trabalho visando outras formas de produtividade e adequação às novas lógicas
de mercado. Esses novos processos acabaram por reduzir significativamente a demanda por mão de
obra industrial, que ao não ser absorvida por outros setores, contribui para um quadro de desemprego
estrutural. Seguindo essa mesma tendência, a redução da jornada de trabalho, a terceirização e a
flexibilização seriam outros indícios da heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe
trabalhadora (Ibid., p. 50). O trabalho de Antunes (2006) apresenta algumas características apontadas
por Moura (et al., 2008, n.p.) a respeito da abordagem dos geógrafos críticos sobre a realidade social.
Para ela:
Diversos autores da geografia crítica posicionam-se exatamente em prol de uma
transformação da realidade social, trazendo o saber como uma importante arma para
este processo. Neste caso, o conhecimento científico assume um conteúdo
fortemente político e, portanto, a geografia deve ser militante, ou seja, lutar por uma
sociedade mais justa e servir como um instrumento de libertação do homem
(Moraes, 1999) (Idib., 2008).

Mesmo com a diminuição da influência filosófica do materialismo histórico dialético, seus
pressupostos já haviam entrado em contato com outros campos do conhecimento e auxiliado na
elaboração de diversas teorias críticas. A intensificação do capitalismo em diversas áreas, inclusive na
educação, exigia explicações alternativas aos modelos hegemônicos. Nesse contexto surge a
pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2005).

2.2 A pedagogia histórico-crítica

Aqui parecem pertinentes algumas considerações sobre a teoria pedagógica que dará
embasamento à pesquisa, pois é na pedagogia que estão as bases para a abordagem de
algumas dimensões da escola, como a sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem, o
professor, a seleção dos conteúdos, etc. Nesse sentido, Saviani (2005, p.131) explica que
enquanto movimento pedagógico, a pedagogia histórico-crítica ―veio responder à necessidade
de encontrar alternativa à pedagogia dominante‖. Sua formulação ocorre na década de 1970 a
partir de sua diferenciação das teorias crítico-reprodutivistas vigentes no campo da educação.
Segundo explica:
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Nessa fase havia, pois, uma indiferenciação: a perspectiva crítica aparecia como se
fosse dotada de certa homogeneidade, em que não se distinguia o reprodutivismo do
não-reprodutivismo: o próprio reprodutivismo era entendido como de inspiração
marxista, de caráter dialético, e esses enfoques ficavam mais ou menos misturados,
imbricados. Progressivamente, no entanto, foram tornando-se cada vez mais
evidentes os limites da teoria crítico-reprodutivista. Ela revela-se capaz de fazer a
crítica do existente, de explicitar os mecanismos do existente, mas não tem proposta
de intervenção prática, isto é, limita-se a constatar e, mais do que isso, a constatar
que é assim e não pode ser de outro jeito. (Ibid,, p. 67)

Ao deparar-se com a contradição entre os interesses do capital e o papel da escola, a pedagogia
histórico-crítica identifica a socialização do conhecimento institucionalizado como forma de
possibilitar a emancipação da pessoa. Como afirma Marsiglia (et. al, 2019, p. 7) ―para a pedagogia
histórico-crítica, a educação deve se comprometer com a elevação da consciência como parte
fundamental da transformação social‖.
Em sentido oposto estão os discursos hegemônicos, que priorizam uma educação voltada à
reprodução da lógica do capitalismo. Parece significativo o exemplo do trabalho de Martin (2002),
intitulado Mundialização e reforma da educação: o que os planejadores devem saber que, publicado
pela UNESCO, ilustra a concepção de educação presente nessas organizações. No livro, o autor
problematiza os impactos da mundialização sobre o trabalho e a educação. Em termos pedagógicos,
sugere que uma formação mais generalista seria o caminho para uma adequação da educação às novas
exigências do mercado de trabalho (Ibid., p. 51):
As consequências dessa nova organização do trabalho são importantes para a
educação. Se uma pessoa é levada a trocar com frequência de emprego, quanto
melhores conhecimentos gerais tiver adquirido, tanto mais facilmente conseguirá
adquirir as competências exigidas para os diferentes postos que vier a ocupar; por
outro lado, os empregadores preferem sempre contratar pessoas que, além de
possuírem competências particulares, aprendem rapidamente .

Charlot (2006), ao discutir as especificidades da pesquisa educacional no Brasil, situa discursos
desse tipo como advindos dos organismos internacionais, responsáveis, segundo ele, por incorporarem
os termos ―avaliação‖, ―excelência‖ e outros ao campo da educação. Já Frigotto (1993), enxerga nesse
contexto uma intensificação da Teoria do Capital Humano, discutida no livro A produtividade da
escola improdutiva. Sua crítica ataca o caráter reducionista a qual a escola tem sido submetida a partir
da intensificação do capitalismo, que tem estimulado uma deturpação dos papeis e das expectativas
atribuídos à escola e aos professores.
Até aqui foram apresentados alguns dos pressupostos teóricos que tem embasado a pesquisa de
mestrado. Abordou-se a relação histórica entre trabalho e formalização da educação, o surgimento de
uma geografia com novos olhares sobre o trabalho, quais as bases dessa geografia de caráter crítico e
qual a proposta pedagógica que converge, em sua origem com essa escola da geografia. Além da
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concepção de trabalho a ser utilizada na pesquisa, também foi possível identificar como será
concebido o currículo e a escola no atual contexto do capitalismo.
Ao concluir esta seção é importante esclarecer que não se buscou um tratamento exaustivo dos
temas apresentados. O objetivo principal era uma discussão de algumas teorias que estão na base de
um estudo maior. Assim, diante do que foi exposto, espera-se ter oferecido uma delineação de como o
ensino de geografia, inspirado numa concepção de bases críticas, pode orientar-se e repensar os
sentidos de trabalho, o papel da escola e a contribuição da geografia para a compreensão de
determinadas relações.

3 Metodologia:

A problematização apresentada na seção anterior acerca do ensino de geografia, da escola e a
relação com o trabalho busca de certa forma indicar as primeiras reflexões sobre o questionamento:
como o professor pode, a partir do tema trabalho, redimensionar o ensino de geografia dentro de um
enfoque crítico? Identificado um problema que diz respeito ao tratamento de um conteúdo escolar, é
necessário recorrer-se ao campo da pedagogia, para demarcar as bases pedagógicas, já que ―ir às raízes
do fazer docente torna-se essencial, pois nossas escolhas epistemológicas influenciarão a ação
educativa‖. (MENEZES; KAERCHER, 2017, p.157).
Assim como uma teoria pedagógica, o método também tem premissas, quais precisam ser
consideradas no momento de escolha dos procedimentos metodológicos. Para Martins (et al., 2008, p.
235), ―para se colocar o método em movimento, há que se utilizar um conjunto de procedimentos
investigativos, tais como tratamento teórico-conceitual, cuidados com instrumentos de coleta de dados,
valorização de fontes e dados‖. Dessa forma, nas próximas linhas serão apresentados os
procedimentos metodológicos para a construção da pesquisa e que permitirão a seleção de
determinadas informações. São elas: pesquisa histórico-bibliográfica, análise da proposta curricular da
Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) e entrevistas com professores de geografia e
estudantes de ensino médio e EJA sobre as concepções de trabalho.
Já ao final desta seção serão novamente apontadas algumas contribuições da pedagogia
histórico-crítica para a identificação, dentre outras pontos, dos momentos processo de ensinoaprendizagem e do movimento de construção do conhecimento a partir da concepção dialética. Tudo
com vistas a indicar as características da proposta que a pesquisa pretende apresentar e que visa
responder ao questionamento inicialmente apontado.
Nesse sentido, a primeira etapa da investigação, de caráter histórico bibliográfico. Nessa etapa o
objetivo é aprofundar a discussão das transformações do trabalho e da institucionalização da educação,
que tem suas origens na Europa, mas que assume diferentes contornos no Brasil. O interesse está em
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um aprofundamento na questão da transformação histórica do ensino e da geografia escolar no Brasil,
desde quando iniciam as primeiras aulas de geografia no Colégio Dom Pedro II até o momento da
proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A pertinência deste resgate histórico apoia-se
no pressuposto do mundo como processo de totalização em movimento, que como dito anteriormente,
privilegia a análise histórica para a constatação das contradições existentes e em movimento.
A partir dessas discussões de cunho histórico-bibliográfico, espera-se que seja possível
debruçar-se sobre o ensino de geografia a partir de um viés teórico historicamente localizado e que
privilegie a questão do trabalho. Depois da indicação dos diferentes tipos de discursos que
perpassaram a história da educação e do ensino, a segunda etapa da pesquisa será dedicada a
apresentar uma interpretação a Base Nacional Comum Curricular, que é a última proposta curricular
oficial a nível nacional. Será analisada a proposta do componente curricular geografia nos anos finais
do ensino fundamental e a área Ciências Humanas a ser adotada com a efetivação do Novo Ensino
Médio. A partir de critérios previamente estabelecidos e da concepção curricular de Arroyo (2013), o
objetivo é identificar as concepções de trabalho ali representadas. Trata-se de uma tentativa de análise
da essência para além das aparências.

Por fim, a última etapa de levantamento dos dados, terá como procedimento
metodológico o uso de entrevista semiestruturada. Serão entrevistados professores de
geografia e estudantes dos anos finais do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos,
sobre suas concepções acerca do tema trabalho e de sua relação com a escola. O objetivo é
estabelecer um panorama de algumas dessas visões, para que se tenha um referencial sobre
como iniciar a proposta de abordagem crítica do tema trabalho. Isso, partindo do
entendimento que as concepções do grupo entrevistado, em alguma medida, são constituintes
de um contexto mais amplo, de um todo. Sobre as entrevistas em pesquisas qualitativas,
Duarte (2004) discute:
Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças,
valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos
bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente
explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador
fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos
como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando
informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que
preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo (...). (DUARTE,
2004, p.217)

Importante destacar que a associação das ferramentas a um pressuposto específico do método
ocorre apenas a título de exemplificação, já que estes devem estar internalizados em todos os
momentos e procedimentos da pesquisa. O descuido com esta dimensão representa o risco de se cair
em imediatismos ou reducionismos do método dialético (MARSIGLIA, et al., 2019). Analisando a
questão da transposição didática da pedagogia histórico-crítica, a autora considera:
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De certo que a pedagogia histórico-crítica vem se fortalecendo por meio de uma
produção acadêmica cada vez mais vigorosa que colabora para sua consolidação. No
entanto, observamos que no campo da didática há um preocupante conjunto de
utilização da referência histórico-crítica que foge ao proposto e fundamentado por
Saviani (2011) quanto à questão do método pedagógico da pedagogia históricocrítica e de seu fundamento pautado na lógica dialética: o problema do
movimento contraditório e de totalidade que vai da síncrese à síntese pela mediação
da análise. (MARSIGLIA, et al., 2019, p.4)

Em sua discussão, Marsiglia (Ibid.) aborda também a incompatibilidade entre as concepções de
―mediação na educação‖, entre a lógica dialética e a do senso comum. Revela que a aplicação indevida
do conceito de mediação, confundido com a concepção do senso comum, exemplifica uma das
dificuldades de se consolidar a pedagogia histórico-crítica: o distanciamento das premissas do método
do materialismo histórico dialético.
Tratando-se dos momentos didáticos previstos por essa pedagogia, e que darão as bases para a
proposta da pesquisa, é importante considerar que estes são concebidos como articulados
dialeticamente entre si. Saviani (2005) divide- os em cinco momentos: prática inicial,
problematização, instrumentação, catarse e prática final. Para ele ―isto corresponde, no processo
pedagógico, ao movimento que se dá, no processo do conhecimento, em que se passa da síncrese á
síntese pela mediação da análise‖, ou seja, ―passa-se do empírico ao concreto pela mediação do
abstrato‖ (Ibid., p. 142). São essas premissas, relacionadas aos momentos didáticos e também sobre o
movimento de construção do conhecimento que permitirão a construção de uma proposta
pedagogicamente referenciada.
Até aqui, foram apresentados os procedimentos metodológicos previstos para a pesquisa e as
bases teórico-metodológicas que os sustentam. Na tentativa de responder à questão sobre ―como o
professor pode, a partir do tema trabalho, redimensionar o ensino de geografia dentro de um enfoque
crítico?‖, apresentou-se um conjunto de procedimentos que visam analisar diferentes elementos
envolvidos nesta problemática. A título de recapitulação, optou-se por: pesquisa históricobibliográfica, análise da proposta curricular e entrevista semiestruturada.
Esses procedimentos visam revelar aspectos de diferentes momentos do processo de ensinoaprendizagem e do ensino de geografia, captando desde sua construção histórica até a concepção e
expectativas de indivíduos que estão em posição estratégica no processo de ensino-aprendizagem, os
estudantes e professores. Entende-se que é no confronto dessas dimensões que surgirão os indicativos
para uma proposta de tratamento histórico-crítico do tema trabalho no ensino de geografia.
8 Considerações finais
Durante as discussões anteriores, houve a tentativa de se explicitar as bases teóricas e o percurso
metodológico que visa responder à questão: ―como o professor pode, a partir do tema trabalho,
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redimensionar o ensino de geografia dentro de um enfoque crítico?‖. Tratou-se das relações trabalhoescola, geografia-trabalho, o contexto de formação da Geografia Crítica, a relação escola-capitalismo e
a teoria pedagógica que se alinha ao tipo de abordagem dada às discussões. Também foram indicadas
as concepções de trabalho (SUERTEGARAY, 2005), escola (ENGUITA, 1989), território (MORAES,
2007), currículo (ARROYO, 2013), e pedagogia (SAVIANI, 2005), bem como alguns trabalhos de
caráter crítico e que darão as bases para uma proposta de maior centralização do tema trabalho no
ensino (THOMAS JUNIOR, 2002) (ANTUNES, 2006).
No segundo tópico do trabalho foram indicados os procedimentos metodológicos que a
princípio serão utilizados: pesquisa histórico-bibliográfica, análise da proposta curricular e entrevista
semiestruturada. Viu-se que a partir dos pressupostos do materialismo histórico dialético, a execução
desses procedimentos pretende desvelar aspectos de diferentes dimensões do problema, visando à
elaboração de uma proposta pedagógica, como síntese das discussões.
Ao final do trabalho, é importante reforçar que não se buscou um tratamento exaustivo dos
temas apresentados. O objetivo era propiciar uma discussão de algumas teorias que estão na base da
pesquisa. Há o entendimento de que esses temas carecem de aprofundamento teórico para uma
abordagem qualitativa adequada. Nesse sentido, um dos pontos de atenção para a estruturação da
pesquisa, está na necessidade de maior aprofundamento teórico, em especial da questão do ensino na
Geografia Crítica, das teorias que dão bases para as análises curriculares e de trabalhos que constituem
a chamada geografia do trabalho (ANTUNES, 2006).
Com relação ao método utilizado, a questão do pensamento dialético apresenta-se como um
desafio importante dado a pesada influência do pensamento metafísico para a interpretação da
realidade. Como dito na seção que tratou dos aspectos metodológicos, o descuido com esta dimensão
representa o risco de se cair em imediatismos ou reducionismos do método dialético (MARSIGLIA, et
al, 2019). Essa situação também aponta para a necessidade de um suficiente embasamento teórico
sobre os pressupostos e leis do método, e também de suas traduções: Geografia Crítica e pedagogia
histórico-crítica.
É bastante provável que durante a execução da pesquisa, surjam outros questionamentos, outros
desafios à conclusão da proposta. Mas dentre esses novos desafios, o principal ainda será: propor uma
nova forma de tratamento do tema trabalho no ensino de geografia. Uma abordagem materialista e
histórico-crítica, que permita apreender o trabalho como motor das transformações do espaço
geográfico e das relações sociais.
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Resumo:
O presente trabalho apresenta elementos iniciais organizados para pesquisa de doutorado em andamento, que
dialoga sobre os aspectos constitutivos das transformações culturais no ambiente globalizado, tendo como pano
de fundo o movimento filosófico do cooperativismo, originado na metade do século XIX na Inglaterra e que se
desenvolveu e consolidou em todos os continentes. Objetiva-se compreender a relevância e o papel deste
movimento nas nuances do cotidiano, com o olhar sobre os aspectos fundantes do cooperativismo no estado de
Mato Grosso. Ancorado nos estudos e dinâmicas culturais, pretende-se analisar os discursos de pessoas direta e
indiretamente impactadas.
Palavras-chave: Cooperativismo. Sociedade. Cultura.

1 Introdução

Os modos como indivíduo e sociedade se constituem ao longo da história, parecem ter se
transformado e diluído cada vez mais, enquanto isso as constantes transformações do mundo
globalizado forjam comunidades com suas culturas e modificam formas de pensar, organizar e se
relacionar, gerando conhecimentos e ambientes que se consolidam e perpetuam.
É nesse contexto, que surge o cooperativismo, originado em meados do século XIX, na
segunda metade da Revolução Industrial na Inglaterra como consequência da modernidade. Resultado
da frustração de muitas pessoas com o capitalismo tradicional e procedente da união de seus interesses
comuns, já que partilhavam das mesmas crenças, valores e ideais para cumprir um objetivo: satisfazer
as suas necessidades de sobrevivência e consumo mutuamente. Assim, fez despertar um
comportamento que sempre existiu nos indivíduos, que atravessa gerações e continua sendo a razão da
continuidade de nossa existência – a cooperação (MEINEN; PORT, 2012, p.29-46).
Este ensaio, alude à pesquisa em andamento para desenvolvimento da tese de doutorado em
estudos de culturas contemporâneas, que se debruça sobre a causa do cooperativismo. A pesquisa parte
da hipótese de que o movimento se caracteriza como uma filosofia, que evoluiu ininterruptamente sem
perder a essência de sua origem histórica, configurando-se a partir das múltiplas interfaces
socioculturais ao desbravar os cenários da modernidade aos tempos contemporâneos. Desta forma,
pretende-se investigar seus fenômenos constitutivos na busca por compreender as relações que se
estabelecem entre os precursores do cooperativismo e as comunidades atuais, sob o aspecto da
relevância social gerada por este movimento.
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2 Objetivo

Objetiva-se compreender a relevância, o papel deste movimento e suas nuances filosóficas, com
foco nos aspectos fundantes do cooperativismo moderno e sobre como ele reverbera no estado de
Mato Grosso.
O objetivo específico é analisar os discursos de um grupo de voluntários, entre pessoas
engajadas na dinâmica e desenvolvimento do cooperativismo e de pessoas de outros segmentos
distintos da sociedade no estado de Mato Grosso, através de rodas de conversa, encontros de diálogos
e conversas online, no sentido de compreender os modos como assimilam a repercussão e impactos do
modelo cooperativista em seus cotidianos.

3 Referencial teórico-metodológico

A compreensão dos aspectos culturais de uma sociedade é o grande desafio dos estudos
contemporâneos, visto que permeia um duplo sentido inaugurado pela modernidade – a interpretação
do mundo como sistema global e a integração dos horizontes mundiais como único sistema
colaborativo – que, em termos de culturas, estabelecem as facetas que revelam o caráter sistêmico do
mundo, ou seja, ―um sistema-mundo, conjunto articulado no interior do qual todos os elementos se
encontraram funcionalmente determinados pelo todo‖ (ORTIZ, 1994, p.24). Há, sobretudo, um
universo, cercado de relações entre os aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais, em
construção cuja existência se define pela multiplicidade de fatores. No entanto, não se pode
estabelecer esta correlação de maneira imediata,

Isto significa que a história cultural das sociedades capitalistas não se confunde com
as estruturas permanentes do capitalismo. O século XIX conhece expressões
culturais diferenciadas no seu início, com o nascimento da sociedade industrial, e no
seu final, com a emergência da modernidade urbana e o take off [descolar] da
segunda Revolução Industrial. E se hoje, o tema da pós-modernidade se impõe é
porque no âmago deste mundo que descrevemos como sendo capitalista, surgem
outras configurações irredutíveis ao processo econômico (ORTIZ, 1994, p. 24,
grifo do autor).

Diante deste enunciado é pertinente investigar sobre estas outras configurações existentes,
tendo no cooperativismo um recorte ampliado, com um dos processos fundantes que deslocaram a
sociedade para outros eixos de interesses coletivos que, outrora existiam, mas que se perderam por
outras convergências e agora ressignificam permanentemente indivíduos e suas idiossincrasias13.

13

Idiossincrasia provém de um vocábulo grego que significa ―temperamento particular‖, é um termo
relacionado com o carácter e os traços próprios de uma pessoa ou de uma colectividade. A idiossincrasia
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Tem-se nos estudos culturais o aporte para dimensionar os discursos múltiplos, bem como
numerosas histórias percorridas, a fim de compreender como são formadas as diferentes conjunturas e
momentos do passado, bem como os modos como se revelam constituições culturais no presente. De
acordo com Azevedo (2017), o marco inicial dos estudos culturais ―pode ser localizado em Culture
and Society, livro de Raymond Williams que materializa essa forma nova de discutir os fatos da
cultura, reunindo a um só tempo análises literárias e sociopolíticas‖ (AZEVEDO, 2017, p.4).
É no bojo deste debate produzido por Willams, onde nascem os estudos culturais em função
da necessidade política ligada à democratização da educação (Cevasco, 2003 apud Azevedo, 2017),
que esta pesquisa ancora-se para estabelecer um diálogo conceitual com autores como Stuart Hall,
para descobrir a profundidade dos discursos múltiplos na trajetória histórica do cooperativismo, tendo
como pano de fundo, as constituições do sujeito contemporâneo fragmentadas e compostas de várias
identidades, diante das ―transformações associadas à modernidade que libertaram o indivíduo de seus
apoios estáveis nas tradições e nas estruturas‖ (HALL, 2014 apud ZEQUETTO, 2018, p.16).
Estabelece-se ainda conotação com os estudos de Nestór García Canclini, aludindo suas
construções sobre as culturas hibridas e Renato Ortiz, para a partir de suas concepções de uma
experiência das culturas mundializadas, perceber as relações sobre a cultura em um sistema
globalizante.
Deste modo, espera-se, então, analisar as apropriações interculturais, permeadas pelas
tecnologias de informação e comunicação e pelos processos sociais globalizados, vividos pelos
indivíduos em suas experiências culturais com o cooperativismo.
Adota-se como metodologia inicial a investigação e levantamento bibliográfico para
aprofundamento teórico e conceituação crítica dos aspectos que antecedem a convenção do
movimento cooperativista, bem como os teóricos que o conceituam, a fim de dialogar com autores que
fundamentam os estudos culturais para compreender as tendências que se desenham no
contemporâneo.
Pretende-se concatenar as descobertas bibliográficas e resultados da investigação participante
com os referenciais teórico-metodológico de dialogismo e alteridade de Mikhail Bakhtin, pois estes
permitem a compreensão da linguagem como um processo dinâmico de interlocução e produção de
sentidos, para sustentar os conceitos que serão defendidos e apropriar-se das produções discursivas
que se instaurarem nas relações de alteridade das pessoas participantes da pesquisa (ZEQUETTO,
2018).

4 Considerações finais
Espera-se que as descobertas conceituais e fundantes do cooperativismo, associadas as
percepções e realidades do presente, apontem caminhos para compreensão e inclusão do tema nos
costuma contemplar questões que, embora sejam distintivas de um sujeito, são consideradas sob um ponto de
vista subjectivo. Disponível em https://conceito.de/idiossincrasia. Acesso em 27/07/2019.
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estudos acadêmicos e possibilite um processo dialógico de aprendizagem sobre novas culturas
instauradas no ambiente cultural do estado de Mato Grosso.
Como resultado desta trajetória a ser percorrida, estima-se que as imagens culturais e narrativas
preservadas desde a industrialização, que atravessam as fronteiras territoriais e inovações
modernizantes revelem como, nestas esferas sociais, o envolvimento ativo de indivíduos e grupos fez a
diferença nos ambientes que os constitui.
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Resumo:
Este texto, resultado de pesquisa teórica e de campo, tem como objetivo apresentar uma breve discussão acerca
da existência da produção associada e dos saberes dela surgidos e que lhes dão sustentação, os quais estão
presentes na comunidade tradicional camponesa São Manuel do Pari. Tal produção se efetiva nas unidades
produtivas familiares e na produção associada entre as famílias, estando alicerçada pelos saberes tradicionais e
populares. Apresentamos trabalho e educação como categorias fundantes da existência objetiva e subjetiva,
discutindo suas contradições e limites,temática essa que vem sendo discutida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas
sobre Trabalho e Educação (GEPTE) do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT).
Palavras-chaves:Trabalho.Comunidade Tradicional.Produção Associada.Educação.

1 Introdução

O presente artigo é uma pesquisa teórica e de campo na comunidade tradicional
camponesa São Manuel do Pari, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento,
Mato Grosso.As categorias trabalho e educação e o método materialismo históricodialéticoaplicadosnesta pesquisa são os utilizados pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre
Trabalho e Educação (GEPTE) do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), grupo este que aprofunda sua pesquisa a
partir da relação dialética entre trabalho e educação, as categorias produção associada e
saberes populares no campo.
Estes trabalhadores e trabalhadoras, na busca da satisfação de suas necessidades,
organizam sua unidade produtiva em equilíbrios principalmente entre a intensidade do
trabalho e o consumo da família e entre a relação dos trabalhadores e natureza. Estas e outras
determinações produtivas são o que embasarão a produção associada. Nesta produção, a
cooperação e autogestão, com a mesma intenção de satisfação das necessidades da família e
comunidade, apresentam diversas características contra hegemônica ao capital. É neste
posicionamento político e econômico que a sua pedagogia apresenta-se como uma educação
em disputa direta ao capital, fortalecendo e aprofundando a natureza subversiva da produção
associada.
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O objetivo desta pesquisa é analisar os processos produtivos tanto da unidade produtiva
familiar quanto da produção associada em sua posição de disputa com o capital, seus limites,
contradições e enquanto base sustentadora da pedagogia da produção associada.

2 Unidade produtiva familiar: singularidade histórica alicerce da produção associada

A comunidade São Manuel do Pari é uma comunidade tradicional camponesa, categoria
que possui, para Diegues (1996), as seguintes características: não ser totalmente autônoma,
dialoga com outras culturas 'urbano-industrial', possui intensa relação com seu território - à
qual vive por gerações - e com a natureza, forte relação de parentesco etc. Os saberes
tradicionais, a relação cheia de sentido com o território e natureza, as relações intimas de
parentesco, a utilização de instrumentos de trabalho ainda simples em sua maior parte,
constitui enquanto alguns dos alicerces à singular produção material e imaterial da vida neste
espaço produtivo.
Enquanto comunidade camponesa, a constituição organizativa produtiva se efetiva em
família. Chayanov (1974) já reiterava que a família, sua composição e tamanho são o que
determina as maneiras de utilização da força de trabalho. A família é tanto o ponto de partida
para a produção quanto seu ponto de chegada, ou seja, a unidade produtiva familiar é tanto
uma unidade de produção quanto uma unidade de consumo.
Ainda, para além de produção e consumo, neste espaço produtivo, a terra-de-trabalho,
se estabelece como terra-moradia, terra-lazer, terra de expressão religiosa, terra-de-educação.
A terra - diferentemente da utilização do agronegócio, em que é terra somente de exploração e
expropriação em função única do lucro - é para estas famílias o espaço de produção e
reprodução ampliada da vida. Desta maneira, a especificidade camponesa, determinada pela
unidade produtiva familiar, é a não existência de regulações econômicas capitalistas: renda
fundiária, juro, salário, mais valia, lucro. A terra, os instrumentos de produção, a força de
trabalho, a jornada de trabalho, os produtos, o dinheiro recebido pela sua venda pertencem aos
próprios trabalhadores e trabalhadoras. Não há uma classe que determina o processo
produtivo nestas unidades produtivas familiares e nem na comunidade. A família e a
comunidade determinam o processo produtivo; não sendo, estes camponeses, nem burguês,
nem proletário.
À medida que milhões de famílias camponesas vivem em condições econômicas de
existência que as separam uma das outras, e opõem o seu modo de vida, os seus
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interesses e sua cultura aos de outra classe da sociedade, estes milhões de famílias
constituem uma classe (MARX, 2003, p.137).

Estas condições fazem desta unidade produtiva e desta comunidade tradicional uma
realidade econômica não-capitalista. Não há a exploração da força produtiva do trabalhador,
lhe expropriando o mais valor, com a intenção do lucro e, concomitante, não há a venda da
força de trabalho em troca de salário (MARTINS, 2008; PLOEG, 2009; CHAYANOV, 2014).
A organização produtiva desta comunidade está na relação produção e consumo no
mesmo espaço produtivo, com a intenção de satisfazer as necessidades fisiológicas e sociais
da família e comunidade. Assim, o processo produtivo não é, como no capitalismo, DinheiroMercadoria-Dinheiro (Capital) - D-M-D', mas é Mercadoria-Dinheiro-Mercadoria, M-D-M'.
A produção é para consumo direto e para vender o excedente para que se possa adquirir
aquilo que não conseguem produzir. A satisfação da necessidade é o motor intencional do
processo produtivo e não o lucro.
É a partir da priorização da satisfação da necessidade na organização do processo
produtivo que tanto na unidade produtiva familiar quanto na comunidade há o equilíbrio entre
trabalho e consumo (PLOEG, 2016). Aumentando as necessidades intensifica-se o trabalho e
aprimoram-se as capacidades individuais e coletivas para a satisfação destas necessidades.
Ainda mais, para Ploeg (2016, p.44) "o equilíbrio trabalho-consumo impossibilita qualquer
ordem externa e qualquer controle externo do processo de trabalho e produção". Retirando
algumas contradições pontuais, as determinações tanto do Estado quanto do Mercado não
interferem na quantidade e qualidade da utilização da força produtiva nesta comunidade. O
que determina é a satisfação das necessidades fisiológicas e sociais das famílias que produzem
nesta comunidade.
Outro equilíbrio (PLOEG, 2016) é determinante à produção material e imaterial da vida:
entre penosidade e utilidade. Pela condição do solo, dos limites dos meios de produção, da
composição da família e comunidade, há a intensificação da utilização da força de trabalho,
tornando penosa a jornada de trabalho. Porém, esta intensificação está intrinsecamente
relacionada à utilidade, nos benefícios do trabalho. Esforça-se até o limite dos benefícios
(CHAYANOV, 1974).
Tal como estes equilíbrios são determinantes à produção, a organização espacial o é
igualmente tanto à unidade produtiva familiar quanto na comunidade. Há, na comunidade
tradicional camponesa São Manuel do Pari, uma articulação dos espaços relacionada à divisão
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sexual do trabalho (não sendo esta necessariamente inalterável) com uma produção e criação
de animais diversas. Em cada espaço produtivo há lavouras permanentes e temporárias e
criações de pequeno, médio e de grande porte. Na casa, onde trabalham as mulheres,
produzem a polpa, farinha de banana, doces, rapadura, furrundum, rede, tapetes e costuras. Na
horta, em que trabalham tantos os homens quanto as mulheres, planta-se mandioca, couve,
alface, cebolinha, coentro, pimenta, cará, maxixe, batata doce, mamão entre outros. No
quintal produtivo, em que a presença quase absoluta é de mulheres, planta-se manga, laranja,
abacate, caju, cará, batata, figo, banana, acerola, limão, mamão; e cria-se animais de pequeno
e médio porte como galinha e porco. Na associação, onde trabalham homens e mulheres,
produzem derivados do leite (doces), da mandioca (farinha e biscoitos) e da cana-de-açúcar
(rapadura, melado, garapa, açúcar mascavo). Na roça, com a presença maior de homens,
produzem feijão, milho, cana-de-açúcar, vagem, banana, abobrinha, maxixe, coco, laranja,
pokan, mamão. Já no pasto, criam a vaca e cavalo.
Tenta-se nesta produção e criação diversas, nesta articulação dos espaços produtivos um
equilíbrio entre a pessoa e a natureza (PLOEG, 2016). É a partir deste equilíbrio que a
produção e reprodução material da vida são envolvidas, como afirma o Ploeg (2016, p.67),
"ela se baseia na constante reprodução dos recursos que utiliza". Nele, há a simbiose
produtiva com os ciclos, climas, solo, água, plantas, animais, insetos etc. Nesta mesma
premissa da relevância deste equilíbrio na unidade produtiva familiar e na produção
comunitária há - contraditória e limitadamente - o que Ploeg (2009) chama de capital
ecológico, isto é, uma produção que tem por base produtiva a natureza (não os industriais) e
"uma relação de troca não-mercantilizada com a natureza" (PLOEG, 2009, p.20). Assim,
rompe-se, na utilização deste capital ecológico, com o capital financeiro, industrial e com os
conhecimentos técnico-científicos cuja intencionalidade é a exploração da natureza com o
objetivo de maximização do lucro.
Por fim, a partir destes equilíbrios acima, a jornada de trabalho destas famílias, nesta
comunidade possui outro ritmo, o que é diferente ao da indústria, fábrica e comércio. Estas
determinações proporcionam uma jornada de trabalho menos intensa, propiciando relações
sociais, afetivas, cognitivas, lúdicas para além da produção.

3 Produção associada e autogestão: modelo de disputa ao capital
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As condições e determinações do processo produtivo nas unidades produtivas
familiares, analisados acima, são o que possibilitam os alicerces da produção associada na
comunidade tradicional São Manuel do Pari, mesmo com todos os seus limites e contradições.
Para Lia Tiriba (2008, p.81),
A categoria 'produção associada' está relacionada a associativismo, entendido como
um conjunto de práticas sociais informais ou instituídas desenvolvidas por grupos
que se organizam em torno dos ideais e objetivos que compartilham. Podendo ser de
abrangência local, regional, nacional ou internacional, o associativismo caracterizase pela construção de laços sociais calcados na confiança, cooperação e
reciprocidade, o que confere aos seus membros o sentimento de pertencimento ao
grupo.

No objetivo de superar as demandas da produção material da vida, de satisfazer as
necessidades familiares e comunitárias, os camponeses associam-se. São as determinações
materiais da existência que criam condições à produção associada nesta comunidade. Esta
maneira de se organizar é altamente relevante não só à sua reprodução da existência mas,
simultaneamente, como "embrião deste novo modo de produzir a vida social" (TIRIBA;
FISCHER, 2011, p.6).
Marx (1988, p.86-87) já expunha a relevância do associativismo, mesmo em condições
contraditórias e dentro dos limites impostos pelo capitalismo. Este autor reflete não a partir de
uma utopia, mas de uma heterotopia: Ele analisa as maneiras de produção histórica existentes,
seus limites e contradições tendo como perspectiva a superação do capital.
Para estudar o trabalho em comum, isto é, a associação direta de trabalho, não é
mister recuar à forma comunitária que aparece naturalmente no limiar da história de
todo os povos civilizados. Constitui um exemplo próximo a indústria patriarcal rural
de uma família camponesa, que produz, para as próprias necessidades, trigo, gado,
fio, tela de linho, peças de roupa etc. Essas coisas diversas são, para a família,
produtos diversos do seu trabalho, mas não se confrontam entre si como
mercadorias.

Uma outra categoria deve estar ligada à categoria produção associada como irmãs
siamesas: autogestão.
Em sentido estrito, autogestão refere-se à participação direta dos trabalhadores na
tomada de decisões básicas nas empresas. Os meios de produção são socializados
(de propriedade da comunidade dos trabalhadores ou na totalidade da sociedade).
[...] estes decidem sobre questões básicas de produção e distribuição da renda.
(BATTOMORE, 2012, p.34).

Esta categoria está intrinsecamente ligada à produção associada. A organização
coletivae cooperada com o objetivo comum àqueles que produzem deve ser debatida, decidida
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e controlada coletivamente (CAETANO; NEVES, 2014). A autonomia e autodeterminação
no porque, no como e no quando acontecer o trabalho lhe é inerente.Assim acontece na
produção coletiva da comunidade sobre os derivados do leite, da mandioca e da cana-deaçúcar no espaço produtivo da Associação de Pequenos Agricultores Rurais de São Manuel
do Pari e Aguaçul Monjolo e também nos trabalhos da horta coletiva: utilização de espaços
produtivos coletivos, com meios de produção coletivos, sob o trabalho associado e
autogestionado pelos próprios trabalhadores com o objetivo comum, na intenção de satisfação
de necessidades tanto das famílias quanto da comunidade.
Nesta produção associada há a primazia de valor de uso sobre o valor de troca; e quando
esta acontece é para a satisfação de necessidades não efetivadas no trabalho coletivo. Isto
rompe com a premissa do capital que determina a primazia do valor de troca sobre a de uso
com o objetivo não de satisfação de necessidades, mas de lucro e a subordinação das
necessidades humanas aos valores de troca (MÉSZÁROS, 2002).
A caracterização marxiana da relação de troca comunal pressupõe seu envolvimento
não com ―uma troca de valores de troca, mas de atividades determinadas pelas
necessidades e pelos propósitos comunais‖, apontando para uma reorientação
fundamental do processo de reprodução social estabelecido há muito tempo
(MÉSZÁROS, 2002, p.883).

Outra mudança de primazia, em comparação ao capitalismo, é a do trabalho vivo sobre
o trabalho morto. Quando estas famílias autogestionam o processo produtivo a lógica do
capital é invertida: são os trabalhadores associados (trabalho vivo) que determinam o ritmo da
produção e não os meios de produção (trabalho morto).
No capitalismo, é essencial a divisão entre os detentores dos meios de produção e os
detentores da força produtiva, entre os que comandam e os que são comandados, entre os que
teorizam e os que praticam. Estas determinações não se realizam nos espaços produtivos dos
trabalhadores associados e autogestionados, nem nas unidades produtivas familiares da
comunidade. São eles e elas que determinam entre si, de maneira autônoma, como e quando
fazer, tal como a definição de quem fará qual atividade na produção, a qual não é inalterável,
mudando de atividade quando bem entender sem impossibilitar ou prejudicar a atividade do
outro, pois todos conhecem a totalidade das operações necessárias à efetivação do produto
final. "É por isso que Marx e Engels tratam a abolição da divisão do trabalho como sinônimo
da abolição das relações de propriedade privada: as pessoas só serão livres quando
conquistarem o controle sobre a produção e troca, planejando-as de maneira consciente"
(BOTTOMORE, 2012, P.166).
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Controla-se conscientemente desde a intencionalidade, passando à produção, troca e
consumo. Todos estes momentos são autogestionado pelos trabalhadores associados da
comunidade: "a produção ou é conscientemente controlada pelos produtores associados a
serviço de suas necessidades, ou os controla impondo a eles seus próprios imperativos
estruturais como premissas da prática social das quais não se pode escapar" (MÉSZÁROS,
2002, p.613).
A cooperação entre os camponeses e camponesas da comunidade tradicional é
substancial à efetivação da organização e trabalho do processo produtivo. Marx (1988, p.374),
antes de elaborar a crítica dos limites da cooperação quando integrado ao capital, o define
como "a forma de trabalho em que muitos trabalham juntos, de acordo com um plano, no
mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes mas conexos". Ainda,
apresenta os benefícios à produção quando diferencia o trabalho individual e o cooperado
demonstrando seus efeitos na redução do tempo trabalhado necessário à produção (MARX,
1988). Isso, simultaneamente ao aumento da produção, quando necessário às demandas das
unidades produtivas familiares ou comunitárias.
Este trabalho, livremente associado e autogestionado, transforma quantitativa e
qualitativamente a jornada de trabalho destas famílias: reduz-se o tempo de trabalho
necessário à produção e utiliza-se beneficamente o tempo excedente em outras atividades
individuais, comunitárias e externas à comunidade. É o que Marx (2008, p.1083-1084) definiu
como reino da necessidade e reino da liberdade:
A liberdade nesse domínio só pode consistir nisto: o homem social, os produtores
associados regulam racionalmente o intercâmbio material com a natureza,
controlam-no coletivamente, sem deixar que seja a força cega que os domina;
efetuam-no com o menor dispêndio de energias e nas condições mais adequadas e
mais condignas com a natureza humana. Mas esse esforço situar-se-á sempre no
reino da necessidade. Além dele começa o desenvolvimento das forças humanas
como um fim em si mesmo, o reino genuíno da liberdade, o qual só pode florescer
tendo por base o reino da necessidade. E a condição fundamental desse
desenvolvimento humano é a redução da jornada de trabalho

Realidade esta que somente pode existir nas condições da produção livremente
associada, conscientemente determinada, coletivamente pensada e decidida a partir da
satisfação das necessidades fisiológicas e sociais. Não há aqui o tempo expropriado pelo
capitalista no processo produtivo - trabalho excedente - para a extração da mais valia, com o
objetivo do lucro; não há a exploração da força de trabalho destas camponesas e destes
camponeses. O tempo utilizado é o tempo de trabalho necessário à produção e reprodução
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material da vida, com o objetivo de satisfação das necessidades. O tempo excedente é
utilizado em outras atividades lúdicas, cognitivas, políticas, religiosas, lazeres, ócio, etc.
Assim, quando ocorre o processo de produção livremente associada, a relação entre o
processo e distribuição inerente ao sistema capitalista é superado (ou relativamente superado):
não há, na produção, a divisão do trabalho, a existência (na jornada de trabalho) de trabalho
excedente e necessário, não havendo, assim, a distribuição de salários e lucros entre a divisão
de classes, isto é, entre trabalho e capital (BOTTOMORE, 2012).

4 Limites e contradições históricas da produção associada

A produção associada sofre ataques por todo lado, seja pelas determinantes históricas
internas, seja pelos imperativos sociometabólicos do capital, mas como Marx (1977, p.25) já
afirmava: "a humanidade só levanta os problemas que é capaz de resolver e assim, numa
observação atenta, descobrir-se-á que o próprio problema só surgiu quando as condições
materiais para resolver já existiam ou estavam, pelo menos, em vias de aparecer". Tal como
reflete que as "fábricas das cooperativas de trabalhadores, no interior do regime capitalista,
são a primeira ruptura da velha forma" (MARX, 1985, p.509), mesmo com todos os seus
limites e contradições em relação ao Estado ou ao Mercado, enquanto estruturas capitalistas
externas que negam a organização associada e autogestionada, redirecionando aos seus
imperativos de controle. Por este motivo é impossível a existência de uma produção
associada, como ilhas isoladas, por um longo tempo, o Capital logo o evanescerá.
Para Mészáros (2002, p.968), refletindo Marx, só é possível emancipar os indivíduos de
sua subordinação quando houver a "reconstituição radical da dialética de produção,
distribuição e consumo, na medida em que resulta do controle genuinamente social dos meios
de produção". Neste intento, só é possível a superação do capital na transição do capitalismo à
produção associada, em que as relações de produção, distribuição e consumo interagem
dialeticamente sem as categorias históricas exploradoras e expropriadoras inerentes ao capital
mas utilizando de suas estruturas histórias que não negam os imperativos da produção
associada. Como Marx (2013, p.99) refletiu positivamente sobre a 'Comuna Russa': "ela se
encontra, assim, situada num ambiente histórico em que a contemporaneidade da produção
capitalista lhe disponibiliza todas as condições do trabalho coletivo".
Ainda pela unidade produtiva familiar camponesa, base histórica para esta produção
associada, ser um modo de produção não-capitalista, o capitalismo não pode destruí-lo
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totalmente, pois são destes espaços que a acumulação primitiva se mantém continuamente
enquanto crescimento do capital e/ou enquanto superação de suas crises cíclicas
(LUXEMBURGO, 1985). É uma contradição necessária ao capital. Assim, é imprescindível
aproveitar desta contradição necessária do capital, aprofundando-o e ampliando-o, criando um
sistema orgânico e dinâmico. Porque, havendo qualquer nível de poder regulador do capital,
limitará a produção associada e levará à sua aniquilação. Por isso, segundo Mészáros (2002,
p.723) os produtores livremente associados precisam "evitar que o capital dê origem ao
capitalista".
Nesta intenção, a subjunção do trabalho ao capital deve ser superada. No processo
produtivo da comunidade não há o controle do Mercado ou da personificação individual do
capital.Contudo, quando parte de seus produtos que não são consumidos diretamente ou
vendidos diretamente aos consumidores são vendidos em comércios ou a atravessadores, a
subjunção formal do capital se efetiva na expropriação da mais valia.
O caráter distintivo da subsunção formal do trabalho ao capital se destaca, com
maior clareza, mediante comparação com situações nas quais o capital já existe
desempenhando determinadas funções subordinadas, mas não ainda em sua função
dominante, determinante da forma social geral do processo de produção (MARX,
1978, p.54).

Quanto à forma, esta subjunção é o que Marx (1980, p.638-639) definiu por salário por
peça.
O salário por peça, na realidade, não expressa diretamente nenhuma relação de
valor. Não se trata de medir o valor da peça pelo tempo de trabalho nela
corporificado. Mas ao contrário, o tempo despendido pelo trabalhador pelo número
das peças que produziu. No salário por tempo, o trabalho se mede diretamente por
sua duração; no salário por peça, pela quantidade de produtos em que o trabalho se
materializa num dado espaço de tempo. [...]. Salário por peça é, portanto, apensas
uma forma modificar o salário por tempo.

A rapadura, a farinha, os doces, a rede, as verduras e legumes, etc. quando vendidos em
comércios e a atravessadores,estão subjugados às determinações do capital. O que era no
processo capitalista um não proletário, na troca torna-se um 'proletário', retirando a mais valia
de sua jornada de trabalho e recebendo o salário peloproduto vendido - mesmo que não haja a
mercantilização da força de trabalho diretamente, como na subjunção real do trabalho ao
capital. No salário por peça, "a exploração dos trabalhadores pelo capital se realiza então por
meio da exploração do trabalhador pelo trabalhador" (MARX, 1980, p.640).
Os valores recebidos nesta venda são utilizados na satisfação de necessidades –
fisiológicas, sociais ou produtivas. Isto é, o dinheiro retorna como parte financeira à
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reprodução deste processo não-capitalista, mantendo-o e fortalecendo-o. É importante afirmar
que este dinheiro retornando à reprodução do processo produtivo não-capitalista, na unidade
produtiva familiar ou na produção associada não é capital-dinheiro, pois "o capital-dinheiro
na teoria de Marx é o estoque de dinheiro de que o capitalista dispõe depois de vender
mercadorias, mas antes de reinvestir o valor na produção gastando-o na compra de força de
trabalho e meios de produção" (BOTTOMORE, 2012, p.159).
Mas, quando o dinheiro recebido na troca quebra os equilíbrios trabalho-consumo e
penosidade-utilidade, saindo da esfera de satisfação de necessidades, vendendo não mais o
produto excedente, mas produzindo para a venda ao comércio e atravessador, realiza-sea
alienação no próprio processo de trabalho, não somente na troca: "quanto mais desejam
ganhar mais tem que abrir mão do tempo e realizar um trabalho de escravo, em que a sua
liberdade se encontra totalmente alienada e a serviço da mesquinhez" (MARX, 2001,
p.67).Assim, destitui-se a estrutura econômica - produção, distribuição, troca, consumo - antes
(com limitações e contradições) contra hegemônica ao capital.
Mas, mesmo que haja limites e contradições endógenas e exógenas ainda é
imprescindível a manutenção desta produção associada em comunidades tradicionais
camponesas e em outros espaços. Como Marx (2011, p.131-132) mesmo afirmou:
As classes trabalhadoras sabem que têm de passar por diferentes fases da luta de
classe. Sabem que a substituição das condições econômicas da escravidão do
trabalho pelas condições do trabalho livre e associado só pode ser o trabalho
progressivo do tempo (essa transformação econômica), que isso requer não apenas
uma mudança da distribuição, mas uma nova organização da produção – ou, antes,
requer a liberação (desobstrução) das formas sociais de produção no atual trabalho
organizado (engendrado pela indústria atual), libertando-as dos grilhões da
escravidão, de seu atual caráter de classe – e o estabelecimento de sua harmoniosa
coordenação nacional e internacional. Elas sabem que essa obra de regeneração será
continuamente atrasada e impedida pela resistência de direitos adquiridos e
egoísmos de classe. Elas sabem que a atual ―ação espontânea das leis naturais do
capital e da propriedade fundiária‖ só pode dar lugar à ―ação espontânea das leis da
economia social do trabalho livre e associado‖ mediante um longo processo de
desenvolvimento de novas condições, tal como ocorreu com a ―ação espontânea das
leis econômicas da escravidão‖ e com a ―ação espontânea das leis econômicas da
servidão

5 Pedagogia da produção associada: saberes tradicionais e da experiência e disputa
hegemônica
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Em todo esse processo acima, tendo o trabalho enquanto centralidade na produção e
reprodução ampliada da vida, a consciência, o pensamento, o conhecimento, as ideias, as
representações e imaginações se fazem fundamentais. Ou melhor, são intrínsecos ao trabalho
enquanto categoria ontológica e histórica.
Marx e Engels (s/d, p.26) já afirmava que "não é a consciência que determina a vida,
mas sim a vida que determina a consciência". É esta produção da existência desta comunidade
tradicional camponesa que determina sua consciência. Brandão (1985, p.23) corrobora neste
sentido com Marx a dizer que: "a construção social da consciência realiza-se através do
trabalho, que, por sua vez, resulta da possibilidade de comunicação entre as consciências, ao
ser realizado coletivamente e ao ser coletivamente significado".
Estes trabalhadores e trabalhadoras são o que produzem. É a sua relação produtiva em
família e em associação, na interação com instrumentos e natureza, com o objetivo de
satisfação de suas necessidades que faz estes sujeitos sociais serem o que são.
A forma como os indivíduos manifestam a usa vida reflete muito exatamente aquilo
que são. O que são coincide portanto com a sua produção, isto é, tanto com aquilo
que produzem como com a forma como produzem. Aquilo que os indivíduos são
depende portanto das condições materiais da sua produção (MARX, s/d, p.19).

Estas são algumas das premissas históricas para a existência de uma pedagogia da
produção associada no campo, pois é no espaço desta produção associada que os saberes são
articulados coletivamente, que os valores de solidariedade, da participação e autogestão são
fortalecidos, que a autonomia e a autodeterminação são direcionadas aos interesses coletivos.
[...] a expressão saber(es) do trabalho associado é utilizada para designar o(s)
saber(es) produzido(s) pelos trabalhadores e trabalhadoras no processo de trabalho
que se caracterizam , entre outros, pela apropriação coletiva dos meios de produção,
pela distribuição igualitária dos frutos do trabalho e pela gestão democrática das
decisões quanto a utilização dos excedentes (sobra) e os rumos da produção.
(TIRIBA; FISCHER, 2009, p.208).

Nesta pedagogia do trabalho associadoé provocada uma educação no espaço produtivo e
para além dele, em que o falar, o escutar, o criticar, o questionar, o contestar, o propor e o
decidir são exercitados dinamicamente tendo como pôr teleológico a coletividade e a
necessidade. Desta forma, junto à apropriação do processo produtivo, há a apropriação dos
saberes que darão sustentação a este processo.
Esses saberes associados nos apresentam um conhecimento provenientedo processo de
ensino e aprendizagem tanto entre os trabalhadores, direto do processo produtivo, quanto
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entre estes trabalhadores e a natureza. Este conhecimento reafirma a autogestão e a liberdade
destes produtores associados diante o processo produtivo:
quanto mais for o conhecimento das cadeias causais que operam em cada caso, tanto
mais adequadamente elas poderão ser transformadas em cadeias causais postas, tanto
mais será o domínio que o sujeito exerce sobre elas, ou seja, a liberdade que aqui ele
pode alcançar (LUKACS, 2013, p.140).

Os trabalhadores e trabalhadoras conhecem as propriedades dos instrumentos utilizados,
dos produtos a serem trabalhados, de suas capacidades individuais e coletivas e o processo
causal. O conhecimento é determinado pelo processo produtivo, o que por sua vez condiciona
o desenvolvimento do conhecimento. Kosik (1976, p.28) anunciava que
a dialética da atividade e da passividade do conhecimento humano manifesta-se
sobretudo no fato de que o homem, para conhecer as coisas em si, deve primeiro
transformar-las em coisas para si; para conhecer as coisas como são
independentemente de si, tem primeiro de submetê-las à própria práxis.

A educação é um contínuo processo - dialética e historicamente permanente e provisório
- de perguntas e respostas em direção à práxis (LUKÁCS, 2013). É a práxis que estimula e
conduz as perguntas e respostas e o que estimula e conduz a práxis é a intenção de satisfazer
as necessidades; ao surgirem novas necessidades surgirão novas soluções (VÁZQUEZ, 2007).
É nesta pedagogia da produção associada que se estrutura e constitui o sentido e as
significações sobre o mundo. É em seu processo produtivo e pelas suas relações sociais que o
significado do mundo é transformado (BRANDÃO, 1985), construindo valores, sentidos,
representações, percepções.
O homem sufocado pelas preocupações. Com muitas necessidades, não tem
qualquer sentido para o mais belo espetáculo; o comerciante de minerais vê apenas o
seu valor comercial, e não a beleza e a natureza própria do mineral; encontra-se
desprovido do sentido mineralógico. Portanto, a objetivação da essência humana
tanto do ponto de vista teórico como prático, é necessária para humanizar os
sentidos do homem e criar a sensibilidade humana correspondente a toda a riqueza
do ser humano e natural (MARX, 2001, p.144).

Se as relações produtivas e sociais são alienadas, a percepção e sentidos dados ao
mundo serão alienados, não obviamente de maneira mecânica, mas dialética. Tão como se as
relações produtivas e sociais são associadas, autogestionadas, em equilíbrio entre trabalhoconsumo e pessoa-natureza estas percepções e sentidos serão humanamente emancipatórios,
pois, como refletia Kosik (1976, p.30): "da minha audição e da minha vista participam,
portanto, de algum modo, todo o meu saber e a minha cultura, todas as minhas experiências".
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A pedagogia da produção associada proporciona a estruturação de conhecimento no
processo de ensino-aprendizagem efetivada na relação solidária: com o outro, com os
instrumentos de produção e com a natureza. O conjunto de conhecimentos sobre a natureza
que as famílias da comunidade tradicional possuemsão fundamentais à produção, significação
e percepção. Este conjunto - diferente da fragmentação dos conhecimentos técnico-científicos
capitalistas - é holístico, dinâmico e orgânico:
o saber local abrange conhecimentos detalhados de caráter taxonômico sobre
constelações, plantas, animais, fungos, rochas, neves, água, solos, paisagens e
vegetações, ou sobre processos geofísicos, biológicos, ecológicos tais como
movimentos da terra, ciclos climáticos ou hidrológicos, ciclos de vida, períodos de
floração, frutificação, germinação, cio ou nidação, e fenômenos de recuperação de
ecossistemas (sucessão ecológica) e manejo de paisagens (TOLEDO; BARRERABASSOLS, 2015, P.97).

Uma educação que seja popular e que esteja fundamentada na produção associada tem
por dever preservar estes saberes interdisciplinares, carregados de saberes tradicionais e da
experiência. São estes saberes que se posicionam contra hegemonicamente aos saberes
técnico-científicos do capital que tem por única intencionalidade a exploração e expropriação
da força de trabalho e da natureza, tendo por objetivo o lucro. Thompson já dizia que os
costumes, a cultura, são, por natureza, "conservadores" (2001, p.233) e "rebeldes" (1998,
p.19). Em sua conservação dos processos produtivos e sociais, em sua relação com a natureza,
tanto o trabalho na unidade produtiva familiar quanto na produção associada, resistem à
modernização e industrialização determinadas pelos imperativos sociometabólicos do capital.
Nesta resistência em defesa aos costumes posiciona-se contra hegemonicamente ao capital.
Isso é o que Gadotti (1989, p.61) define enquanto "pedagogia do conflito": "é
essencialmente crítica e revolucionária". Assim é a pedagogia da produção associada: uma
pedagogia que se apresenta historicamente em disputa hegemônica ao capital, em relação às
suas intencionalidades, processos produtivos, relação social e com a natureza, percepções,
representação de mundo. Uma pedagogia que afirma os interesses de classe, da classe
camponesa, pois uma "educação para além do capital visa a uma ordem social
qualitativamente diferente" (MÉSZÁROS, 2008, p.71).

6 Considerações finais

Os limites e contradições quantitativas e qualitativas tanto endógenas quanto exógenas
são diversos na comunidade tradicional camponesa São Manuel do Pari. Porém, a
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singularidade subversiva ao capital em sua produção e reprodução material e imaterial da vida
não pode ser descartada. Marx (1985) já expunha a relevância da existência de produtores
livremente associados no interior do sistema capitalista enquanto transição concreta, histórica,
do modo capitalista ao modo associado de produção.
Contudo, o que é necessário, e o que está longe de acontecer, é a ampliação do modo de
produção de trabalhadores livremente associados em nível não somente local. Meszáros
(2002) analisava do perigo do definhamento desta produção que se limita ao local.
Por isso, é necessário o debate destas determinações e contradições internas e sua
ligação com as determinações externas. Tal debate não pode se limitar à academia, mas aos
principais interessados: camponeses e camponesas. Assim, pode-se refletir, a partir das
condições objetivas da própria existência, sobre como superar estas limitações e desafios na
construção de uma nova ordem social, ampliando e estruturando as formas de se organizar e
produzir, reunindo e unificando as diversas comunidades tradicionais camponesas,
quilombolas, povos indígenas e fábricas tomadas por proletários em contínua disputa contra
hegemônica ao capital.
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DA PRODUÇÃO ASSOCIADA À PEDAGOGIA DA PRODUÇÃO
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Resumo:
Este texto, resultado de pesquisa teórica e de campo, tem como objetivo apresentar uma breve discussão acerca
da existência da produção associada e dos saberes dela surgidos e que lhes dão sustentação, os quais estão
presentes na comunidade tradicional camponesa São Manuel do Pari. Tal produção se efetiva nas unidades
produtivas familiares e na produção associada entre as famílias, estando alicerçada pelos saberes tradicionais e
populares. Apresentamos trabalho e educação como categorias fundantes da existência objetiva e subjetiva,
discutindo suas contradições e limites,temática essa que vem sendo discutida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas
sobre Trabalho e Educação (GEPTE) do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT).
Palavras-chaves:Trabalho.Comunidade Tradicional.Produção Associada.Educação.
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1 Introdução

O presente artigo é uma pesquisa teórica e de campo na comunidade tradicional
camponesa São Manuel do Pari, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento,
Mato Grosso.As categorias trabalho e educação e o método materialismo históricodialéticoaplicadosnesta pesquisa são os utilizados pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre
Trabalho e Educação (GEPTE) do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), grupo este que aprofunda sua pesquisa a
partir da relação dialética entre trabalho e educação, as categorias produção associada e
saberes populares no campo.
Estes trabalhadores e trabalhadoras, na busca da satisfação de suas necessidades,
organizam sua unidade produtiva em equilíbrios principalmente entre a intensidade do
trabalho e o consumo da família e entre a relação dos trabalhadores e natureza. Estas e outras
determinações produtivas são o que embasarão a produção associada. Nesta produção, a
cooperação e autogestão, com a mesma intenção de satisfação das necessidades da família e
comunidade, apresentam diversas características contra hegemônica ao capital. É neste
posicionamento político e econômico que a sua pedagogia apresenta-se como uma educação
em disputa direta ao capital, fortalecendo e aprofundando a natureza subversiva da produção
associada.
O objetivo desta pesquisa é analisar os processos produtivos tanto da unidade produtiva
familiar quanto da produção associada em sua posição de disputa com o capital, seus limites,
contradições e enquanto base sustentadora da pedagogia da produção associada.

2 Unidade produtiva familiar: singularidade histórica alicerce da produção associada

A comunidade São Manuel do Pari é uma comunidade tradicional camponesa, categoria
que possui, para Diegues (1996), as seguintes características: não ser totalmente autônoma,
dialoga com outras culturas 'urbano-industrial', possui intensa relação com seu território - à
qual vive por gerações - e com a natureza, forte relação de parentesco etc. Os saberes
tradicionais, a relação cheia de sentido com o território e natureza, as relações intimas de
parentesco, a utilização de instrumentos de trabalho ainda simples em sua maior parte,
constitui enquanto alguns dos alicerces à singular produção material e imaterial da vida neste
espaço produtivo.
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Enquanto comunidade camponesa, a constituição organizativa produtiva se efetiva em
família. Chayanov (1974) já reiterava que a família, sua composição e tamanho são o que
determina as maneiras de utilização da força de trabalho. A família é tanto o ponto de partida
para a produção quanto seu ponto de chegada, ou seja, a unidade produtiva familiar é tanto
uma unidade de produção quanto uma unidade de consumo.
Ainda, para além de produção e consumo, neste espaço produtivo, a terra-de-trabalho,
se estabelece como terra-moradia, terra-lazer, terra de expressão religiosa, terra-de-educação.
A terra - diferentemente da utilização do agronegócio, em que é terra somente de exploração e
expropriação em função única do lucro - é para estas famílias o espaço de produção e
reprodução ampliada da vida. Desta maneira, a especificidade camponesa, determinada pela
unidade produtiva familiar, é a não existência de regulações econômicas capitalistas: renda
fundiária, juro, salário, mais valia, lucro. A terra, os instrumentos de produção, a força de
trabalho, a jornada de trabalho, os produtos, o dinheiro recebido pela sua venda pertencem aos
próprios trabalhadores e trabalhadoras. Não há uma classe que determina o processo
produtivo nestas unidades produtivas familiares e nem na comunidade. A família e a
comunidade determinam o processo produtivo; não sendo, estes camponeses, nem burguês,
nem proletário.
À medida que milhões de famílias camponesas vivem em condições econômicas de
existência que as separam uma das outras, e opõem o seu modo de vida, os seus
interesses e sua cultura aos de outra classe da sociedade, estes milhões de famílias
constituem uma classe (MARX, 2003, p.137).

Estas condições fazem desta unidade produtiva e desta comunidade tradicional uma
realidade econômica não-capitalista. Não há a exploração da força produtiva do trabalhador,
lhe expropriando o mais valor, com a intenção do lucro e, concomitante, não há a venda da
força de trabalho em troca de salário (MARTINS, 2008; PLOEG, 2009; CHAYANOV, 2014).
A organização produtiva desta comunidade está na relação produção e consumo no
mesmo espaço produtivo, com a intenção de satisfazer as necessidades fisiológicas e sociais
da família e comunidade. Assim, o processo produtivo não é, como no capitalismo, DinheiroMercadoria-Dinheiro (Capital) - D-M-D', mas é Mercadoria-Dinheiro-Mercadoria, M-D-M'.
A produção é para consumo direto e para vender o excedente para que se possa adquirir
aquilo que não conseguem produzir. A satisfação da necessidade é o motor intencional do
processo produtivo e não o lucro.
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É a partir da priorização da satisfação da necessidade na organização do processo
produtivo que tanto na unidade produtiva familiar quanto na comunidade há o equilíbrio entre
trabalho e consumo (PLOEG, 2016). Aumentando as necessidades intensifica-se o trabalho e
aprimoram-se as capacidades individuais e coletivas para a satisfação destas necessidades.
Ainda mais, para Ploeg (2016, p.44) "o equilíbrio trabalho-consumo impossibilita qualquer
ordem externa e qualquer controle externo do processo de trabalho e produção". Retirando
algumas contradições pontuais, as determinações tanto do Estado quanto do Mercado não
interferem na quantidade e qualidade da utilização da força produtiva nesta comunidade. O
que determina é a satisfação das necessidades fisiológicas e sociais das famílias que produzem
nesta comunidade.
Outro equilíbrio (PLOEG, 2016) é determinante à produção material e imaterial da vida:
entre penosidade e utilidade. Pela condição do solo, dos limites dos meios de produção, da
composição da família e comunidade, há a intensificação da utilização da força de trabalho,
tornando penosa a jornada de trabalho. Porém, esta intensificação está intrinsecamente
relacionada à utilidade, nos benefícios do trabalho. Esforça-se até o limite dos benefícios
(CHAYANOV, 1974).
Tal como estes equilíbrios são determinantes à produção, a organização espacial o é
igualmente tanto à unidade produtiva familiar quanto na comunidade. Há, na comunidade
tradicional camponesa São Manuel do Pari, uma articulação dos espaços relacionada à divisão
sexual do trabalho (não sendo esta necessariamente inalterável) com uma produção e criação
de animais diversas. Em cada espaço produtivo há lavouras permanentes e temporárias e
criações de pequeno, médio e de grande porte. Na casa, onde trabalham as mulheres,
produzem a polpa, farinha de banana, doces, rapadura, furrundum, rede, tapetes e costuras. Na
horta, em que trabalham tantos os homens quanto as mulheres, planta-se mandioca, couve,
alface, cebolinha, coentro, pimenta, cará, maxixe, batata doce, mamão entre outros. No
quintal produtivo, em que a presença quase absoluta é de mulheres, planta-se manga, laranja,
abacate, caju, cará, batata, figo, banana, acerola, limão, mamão; e cria-se animais de pequeno
e médio porte como galinha e porco. Na associação, onde trabalham homens e mulheres,
produzem derivados do leite (doces), da mandioca (farinha e biscoitos) e da cana-de-açúcar
(rapadura, melado, garapa, açúcar mascavo). Na roça, com a presença maior de homens,
produzem feijão, milho, cana-de-açúcar, vagem, banana, abobrinha, maxixe, coco, laranja,
pokan, mamão. Já no pasto, criam a vaca e cavalo.
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Tenta-se nesta produção e criação diversas, nesta articulação dos espaços produtivos um
equilíbrio entre a pessoa e a natureza (PLOEG, 2016). É a partir deste equilíbrio que a
produção e reprodução material da vida são envolvidas, como afirma o Ploeg (2016, p.67),
"ela se baseia na constante reprodução dos recursos que utiliza". Nele, há a simbiose
produtiva com os ciclos, climas, solo, água, plantas, animais, insetos etc. Nesta mesma
premissa da relevância deste equilíbrio na unidade produtiva familiar e na produção
comunitária há - contraditória e limitadamente - o que Ploeg (2009) chama de capital
ecológico, isto é, uma produção que tem por base produtiva a natureza (não os industriais) e
"uma relação de troca não-mercantilizada com a natureza" (PLOEG, 2009, p.20). Assim,
rompe-se, na utilização deste capital ecológico, com o capital financeiro, industrial e com os
conhecimentos técnico-científicos cuja intencionalidade é a exploração da natureza com o
objetivo de maximização do lucro.
Por fim, a partir destes equilíbrios acima, a jornada de trabalho destas famílias, nesta
comunidade possui outro ritmo, o que é diferente ao da indústria, fábrica e comércio. Estas
determinações proporcionam uma jornada de trabalho menos intensa, propiciando relações
sociais, afetivas, cognitivas, lúdicas para além da produção.

3 Produção associada e autogestão: modelo de disputa ao capital

As condições e determinações do processo produtivo nas unidades produtivas
familiares, analisados acima, são o que possibilitam os alicerces da produção associada na
comunidade tradicional São Manuel do Pari, mesmo com todos os seus limites e contradições.
Para Lia Tiriba (2008, p.81),
A categoria 'produção associada' está relacionada a associativismo, entendido como
um conjunto de práticas sociais informais ou instituídas desenvolvidas por grupos
que se organizam em torno dos ideais e objetivos que compartilham. Podendo ser de
abrangência local, regional, nacional ou internacional, o associativismo caracterizase pela construção de laços sociais calcados na confiança, cooperação e
reciprocidade, o que confere aos seus membros o sentimento de pertencimento ao
grupo.

No objetivo de superar as demandas da produção material da vida, de satisfazer as
necessidades familiares e comunitárias, os camponeses associam-se. São as determinações
materiais da existência que criam condições à produção associada nesta comunidade. Esta
maneira de se organizar é altamente relevante não só à sua reprodução da existência mas,
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simultaneamente, como "embrião deste novo modo de produzir a vida social" (TIRIBA;
FISCHER, 2011, p.6).
Marx (1988, p.86-87) já expunha a relevância do associativismo, mesmo em condições
contraditórias e dentro dos limites impostos pelo capitalismo. Este autor reflete não a partir de
uma utopia, mas de uma heterotopia: Ele analisa as maneiras de produção histórica existentes,
seus limites e contradições tendo como perspectiva a superação do capital.
Para estudar o trabalho em comum, isto é, a associação direta de trabalho, não é
mister recuar à forma comunitária que aparece naturalmente no limiar da história de
todo os povos civilizados. Constitui um exemplo próximo a indústria patriarcal rural
de uma família camponesa, que produz, para as próprias necessidades, trigo, gado,
fio, tela de linho, peças de roupa etc. Essas coisas diversas são, para a família,
produtos diversos do seu trabalho, mas não se confrontam entre si como
mercadorias.

Uma outra categoria deve estar ligada à categoria produção associada como irmãs
siamesas: autogestão.
Em sentido estrito, autogestão refere-se à participação direta dos trabalhadores na
tomada de decisões básicas nas empresas. Os meios de produção são socializados
(de propriedade da comunidade dos trabalhadores ou na totalidade da sociedade).
[...] estes decidem sobre questões básicas de produção e distribuição da renda.
(BATTOMORE, 2012, p.34).

Esta categoria está intrinsecamente ligada à produção associada. A organização
coletivae cooperada com o objetivo comum àqueles que produzem deve ser debatida, decidida
e controlada coletivamente (CAETANO; NEVES, 2014). A autonomia e autodeterminação
no porque, no como e no quando acontecer o trabalho lhe é inerente.Assim acontece na
produção coletiva da comunidade sobre os derivados do leite, da mandioca e da cana-deaçúcar no espaço produtivo da Associação de Pequenos Agricultores Rurais de São Manuel
do Pari e Aguaçul Monjolo e também nos trabalhos da horta coletiva: utilização de espaços
produtivos coletivos, com meios de produção coletivos, sob o trabalho associado e
autogestionado pelos próprios trabalhadores com o objetivo comum, na intenção de satisfação
de necessidades tanto das famílias quanto da comunidade.
Nesta produção associada há a primazia de valor de uso sobre o valor de troca; e quando
esta acontece é para a satisfação de necessidades não efetivadas no trabalho coletivo. Isto
rompe com a premissa do capital que determina a primazia do valor de troca sobre a de uso
com o objetivo não de satisfação de necessidades, mas de lucro e a subordinação das
necessidades humanas aos valores de troca (MÉSZÁROS, 2002).
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A caracterização marxiana da relação de troca comunal pressupõe seu envolvimento
não com ―uma troca de valores de troca, mas de atividades determinadas pelas
necessidades e pelos propósitos comunais‖, apontando para uma reorientação
fundamental do processo de reprodução social estabelecido há muito tempo
(MÉSZÁROS, 2002, p.883).

Outra mudança de primazia, em comparação ao capitalismo, é a do trabalho vivo sobre
o trabalho morto. Quando estas famílias autogestionam o processo produtivo a lógica do
capital é invertida: são os trabalhadores associados (trabalho vivo) que determinam o ritmo da
produção e não os meios de produção (trabalho morto).
No capitalismo, é essencial a divisão entre os detentores dos meios de produção e os
detentores da força produtiva, entre os que comandam e os que são comandados, entre os que
teorizam e os que praticam. Estas determinações não se realizam nos espaços produtivos dos
trabalhadores associados e autogestionados, nem nas unidades produtivas familiares da
comunidade. São eles e elas que determinam entre si, de maneira autônoma, como e quando
fazer, tal como a definição de quem fará qual atividade na produção, a qual não é inalterável,
mudando de atividade quando bem entender sem impossibilitar ou prejudicar a atividade do
outro, pois todos conhecem a totalidade das operações necessárias à efetivação do produto
final. "É por isso que Marx e Engels tratam a abolição da divisão do trabalho como sinônimo
da abolição das relações de propriedade privada: as pessoas só serão livres quando
conquistarem o controle sobre a produção e troca, planejando-as de maneira consciente"
(BOTTOMORE, 2012, P.166).
Controla-se conscientemente desde a intencionalidade, passando à produção, troca e
consumo. Todos estes momentos são autogestionado pelos trabalhadores associados da
comunidade: "a produção ou é conscientemente controlada pelos produtores associados a
serviço de suas necessidades, ou os controla impondo a eles seus próprios imperativos
estruturais como premissas da prática social das quais não se pode escapar" (MÉSZÁROS,
2002, p.613).
A cooperação entre os camponeses e camponesas da comunidade tradicional é
substancial à efetivação da organização e trabalho do processo produtivo. Marx (1988, p.374),
antes de elaborar a crítica dos limites da cooperação quando integrado ao capital, o define
como "a forma de trabalho em que muitos trabalham juntos, de acordo com um plano, no
mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes mas conexos". Ainda,
apresenta os benefícios à produção quando diferencia o trabalho individual e o cooperado
demonstrando seus efeitos na redução do tempo trabalhado necessário à produção (MARX,
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1988). Isso, simultaneamente ao aumento da produção, quando necessário às demandas das
unidades produtivas familiares ou comunitárias.
Este trabalho, livremente associado e autogestionado, transforma quantitativa e
qualitativamente a jornada de trabalho destas famílias: reduz-se o tempo de trabalho
necessário à produção e utiliza-se beneficamente o tempo excedente em outras atividades
individuais, comunitárias e externas à comunidade. É o que Marx (2008, p.1083-1084) definiu
como reino da necessidade e reino da liberdade:
A liberdade nesse domínio só pode consistir nisto: o homem social, os produtores
associados regulam racionalmente o intercâmbio material com a natureza,
controlam-no coletivamente, sem deixar que seja a força cega que os domina;
efetuam-no com o menor dispêndio de energias e nas condições mais adequadas e
mais condignas com a natureza humana. Mas esse esforço situar-se-á sempre no
reino da necessidade. Além dele começa o desenvolvimento das forças humanas
como um fim em si mesmo, o reino genuíno da liberdade, o qual só pode florescer
tendo por base o reino da necessidade. E a condição fundamental desse
desenvolvimento humano é a redução da jornada de trabalho

Realidade esta que somente pode existir nas condições da produção livremente
associada, conscientemente determinada, coletivamente pensada e decidida a partir da
satisfação das necessidades fisiológicas e sociais. Não há aqui o tempo expropriado pelo
capitalista no processo produtivo - trabalho excedente - para a extração da mais valia, com o
objetivo do lucro; não há a exploração da força de trabalho destas camponesas e destes
camponeses. O tempo utilizado é o tempo de trabalho necessário à produção e reprodução
material da vida, com o objetivo de satisfação das necessidades. O tempo excedente é
utilizado em outras atividades lúdicas, cognitivas, políticas, religiosas, lazeres, ócio, etc.
Assim, quando ocorre o processo de produção livremente associada, a relação entre o
processo e distribuição inerente ao sistema capitalista é superado (ou relativamente superado):
não há, na produção, a divisão do trabalho, a existência (na jornada de trabalho) de trabalho
excedente e necessário, não havendo, assim, a distribuição de salários e lucros entre a divisão
de classes, isto é, entre trabalho e capital (BOTTOMORE, 2012).

4 Limites e contradições históricas da produção associada

A produção associada sofre ataques por todo lado, seja pelas determinantes históricas
internas, seja pelos imperativos sociometabólicos do capital, mas como Marx (1977, p.25) já
afirmava: "a humanidade só levanta os problemas que é capaz de resolver e assim, numa
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observação atenta, descobrir-se-á que o próprio problema só surgiu quando as condições
materiais para resolver já existiam ou estavam, pelo menos, em vias de aparecer". Tal como
reflete que as "fábricas das cooperativas de trabalhadores, no interior do regime capitalista,
são a primeira ruptura da velha forma" (MARX, 1985, p.509), mesmo com todos os seus
limites e contradições em relação ao Estado ou ao Mercado, enquanto estruturas capitalistas
externas que negam a organização associada e autogestionada, redirecionando aos seus
imperativos de controle. Por este motivo é impossível a existência de uma produção
associada, como ilhas isoladas, por um longo tempo, o Capital logo o evanescerá.
Para Mészáros (2002, p.968), refletindo Marx, só é possível emancipar os indivíduos de
sua subordinação quando houver a "reconstituição radical da dialética de produção,
distribuição e consumo, na medida em que resulta do controle genuinamente social dos meios
de produção". Neste intento, só é possível a superação do capital na transição do capitalismo à
produção associada, em que as relações de produção, distribuição e consumo interagem
dialeticamente sem as categorias históricas exploradoras e expropriadoras inerentes ao capital
mas utilizando de suas estruturas histórias que não negam os imperativos da produção
associada. Como Marx (2013, p.99) refletiu positivamente sobre a 'Comuna Russa': "ela se
encontra, assim, situada num ambiente histórico em que a contemporaneidade da produção
capitalista lhe disponibiliza todas as condições do trabalho coletivo".
Ainda pela unidade produtiva familiar camponesa, base histórica para esta produção
associada, ser um modo de produção não-capitalista, o capitalismo não pode destruí-lo
totalmente, pois são destes espaços que a acumulação primitiva se mantém continuamente
enquanto crescimento do capital e/ou enquanto superação de suas crises cíclicas
(LUXEMBURGO, 1985). É uma contradição necessária ao capital. Assim, é imprescindível
aproveitar desta contradição necessária do capital, aprofundando-o e ampliando-o, criando um
sistema orgânico e dinâmico. Porque, havendo qualquer nível de poder regulador do capital,
limitará a produção associada e levará à sua aniquilação. Por isso, segundo Mészáros (2002,
p.723) os produtores livremente associados precisam "evitar que o capital dê origem ao
capitalista".
Nesta intenção, a subjunção do trabalho ao capital deve ser superada. No processo
produtivo da comunidade não há o controle do Mercado ou da personificação individual do
capital.Contudo, quando parte de seus produtos que não são consumidos diretamente ou
vendidos diretamente aos consumidores são vendidos em comércios ou a atravessadores, a
subjunção formal do capital se efetiva na expropriação da mais valia.
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O caráter distintivo da subsunção formal do trabalho ao capital se destaca, com
maior clareza, mediante comparação com situações nas quais o capital já existe
desempenhando determinadas funções subordinadas, mas não ainda em sua função
dominante, determinante da forma social geral do processo de produção (MARX,
1978, p.54).

Quanto à forma, esta subjunção é o que Marx (1980, p.638-639) definiu por salário por
peça.
O salário por peça, na realidade, não expressa diretamente nenhuma relação de
valor. Não se trata de medir o valor da peça pelo tempo de trabalho nela
corporificado. Mas ao contrário, o tempo despendido pelo trabalhador pelo número
das peças que produziu. No salário por tempo, o trabalho se mede diretamente por
sua duração; no salário por peça, pela quantidade de produtos em que o trabalho se
materializa num dado espaço de tempo. [...]. Salário por peça é, portanto, apensas
uma forma modificar o salário por tempo.

A rapadura, a farinha, os doces, a rede, as verduras e legumes, etc. quando vendidos em
comércios e a atravessadores,estão subjugados às determinações do capital. O que era no
processo capitalista um não proletário, na troca torna-se um 'proletário', retirando a mais valia
de sua jornada de trabalho e recebendo o salário peloproduto vendido - mesmo que não haja a
mercantilização da força de trabalho diretamente, como na subjunção real do trabalho ao
capital. No salário por peça, "a exploração dos trabalhadores pelo capital se realiza então por
meio da exploração do trabalhador pelo trabalhador" (MARX, 1980, p.640).
Os valores recebidos nesta venda são utilizados na satisfação de necessidades –
fisiológicas, sociais ou produtivas. Isto é, o dinheiro retorna como parte financeira à
reprodução deste processo não-capitalista, mantendo-o e fortalecendo-o. É importante afirmar
que este dinheiro retornando à reprodução do processo produtivo não-capitalista, na unidade
produtiva familiar ou na produção associada não é capital-dinheiro, pois "o capital-dinheiro
na teoria de Marx é o estoque de dinheiro de que o capitalista dispõe depois de vender
mercadorias, mas antes de reinvestir o valor na produção gastando-o na compra de força de
trabalho e meios de produção" (BOTTOMORE, 2012, p.159).
Mas, quando o dinheiro recebido na troca quebra os equilíbrios trabalho-consumo e
penosidade-utilidade, saindo da esfera de satisfação de necessidades, vendendo não mais o
produto excedente, mas produzindo para a venda ao comércio e atravessador, realiza-sea
alienação no próprio processo de trabalho, não somente na troca: "quanto mais desejam
ganhar mais tem que abrir mão do tempo e realizar um trabalho de escravo, em que a sua
liberdade se encontra totalmente alienada e a serviço da mesquinhez" (MARX, 2001,
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p.67).Assim, destitui-se a estrutura econômica - produção, distribuição, troca, consumo - antes
(com limitações e contradições) contra hegemônica ao capital.
Mas, mesmo que haja limites e contradições endógenas e exógenas ainda é
imprescindível a manutenção desta produção associada em comunidades tradicionais
camponesas e em outros espaços. Como Marx (2011, p.131-132) mesmo afirmou:
As classes trabalhadoras sabem que têm de passar por diferentes fases da luta de
classe. Sabem que a substituição das condições econômicas da escravidão do
trabalho pelas condições do trabalho livre e associado só pode ser o trabalho
progressivo do tempo (essa transformação econômica), que isso requer não apenas
uma mudança da distribuição, mas uma nova organização da produção – ou, antes,
requer a liberação (desobstrução) das formas sociais de produção no atual trabalho
organizado (engendrado pela indústria atual), libertando-as dos grilhões da
escravidão, de seu atual caráter de classe – e o estabelecimento de sua harmoniosa
coordenação nacional e internacional. Elas sabem que essa obra de regeneração será
continuamente atrasada e impedida pela resistência de direitos adquiridos e
egoísmos de classe. Elas sabem que a atual ―ação espontânea das leis naturais do
capital e da propriedade fundiária‖ só pode dar lugar à ―ação espontânea das leis da
economia social do trabalho livre e associado‖ mediante um longo processo de
desenvolvimento de novas condições, tal como ocorreu com a ―ação espontânea das
leis econômicas da escravidão‖ e com a ―ação espontânea das leis econômicas da
servidão

5 Pedagogia da produção associada: saberes tradicionais e da experiência e disputa
hegemônica

Em todo esse processo acima, tendo o trabalho enquanto centralidade na produção e
reprodução ampliada da vida, a consciência, o pensamento, o conhecimento, as ideias, as
representações e imaginações se fazem fundamentais. Ou melhor, são intrínsecos ao trabalho
enquanto categoria ontológica e histórica.
Marx e Engels (s/d, p.26) já afirmava que "não é a consciência que determina a vida,
mas sim a vida que determina a consciência". É esta produção da existência desta comunidade
tradicional camponesa que determina sua consciência. Brandão (1985, p.23) corrobora neste
sentido com Marx a dizer que: "a construção social da consciência realiza-se através do
trabalho, que, por sua vez, resulta da possibilidade de comunicação entre as consciências, ao
ser realizado coletivamente e ao ser coletivamente significado".
Estes trabalhadores e trabalhadoras são o que produzem. É a sua relação produtiva em
família e em associação, na interação com instrumentos e natureza, com o objetivo de
satisfação de suas necessidades que faz estes sujeitos sociais serem o que são.
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A forma como os indivíduos manifestam a usa vida reflete muito exatamente aquilo
que são. O que são coincide portanto com a sua produção, isto é, tanto com aquilo
que produzem como com a forma como produzem. Aquilo que os indivíduos são
depende portanto das condições materiais da sua produção (MARX, s/d, p.19).

Estas são algumas das premissas históricas para a existência de uma pedagogia da
produção associada no campo, pois é no espaço desta produção associada que os saberes são
articulados coletivamente, que os valores de solidariedade, da participação e autogestão são
fortalecidos, que a autonomia e a autodeterminação são direcionadas aos interesses coletivos.
[...] a expressão saber(es) do trabalho associado é utilizada para designar o(s)
saber(es) produzido(s) pelos trabalhadores e trabalhadoras no processo de trabalho
que se caracterizam , entre outros, pela apropriação coletiva dos meios de produção,
pela distribuição igualitária dos frutos do trabalho e pela gestão democrática das
decisões quanto a utilização dos excedentes (sobra) e os rumos da produção.
(TIRIBA; FISCHER, 2009, p.208).

Nesta pedagogia do trabalho associadoé provocada uma educação no espaço produtivo e
para além dele, em que o falar, o escutar, o criticar, o questionar, o contestar, o propor e o
decidir são exercitados dinamicamente tendo como pôr teleológico a coletividade e a
necessidade. Desta forma, junto à apropriação do processo produtivo, há a apropriação dos
saberes que darão sustentação a este processo.
Esses saberes associados nos apresentam um conhecimento provenientedo processo de
ensino e aprendizagem tanto entre os trabalhadores, direto do processo produtivo, quanto
entre estes trabalhadores e a natureza. Este conhecimento reafirma a autogestão e a liberdade
destes produtores associados diante o processo produtivo:
quanto mais for o conhecimento das cadeias causais que operam em cada caso, tanto
mais adequadamente elas poderão ser transformadas em cadeias causais postas, tanto
mais será o domínio que o sujeito exerce sobre elas, ou seja, a liberdade que aqui ele
pode alcançar (LUKACS, 2013, p.140).

Os trabalhadores e trabalhadoras conhecem as propriedades dos instrumentos utilizados,
dos produtos a serem trabalhados, de suas capacidades individuais e coletivas e o processo
causal. O conhecimento é determinado pelo processo produtivo, o que por sua vez condiciona
o desenvolvimento do conhecimento. Kosik (1976, p.28) anunciava que
a dialética da atividade e da passividade do conhecimento humano manifesta-se
sobretudo no fato de que o homem, para conhecer as coisas em si, deve primeiro
transformar-las em coisas para si; para conhecer as coisas como são
independentemente de si, tem primeiro de submetê-las à própria práxis.
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A educação é um contínuo processo - dialética e historicamente permanente e provisório
- de perguntas e respostas em direção à práxis (LUKÁCS, 2013). É a práxis que estimula e
conduz as perguntas e respostas e o que estimula e conduz a práxis é a intenção de satisfazer
as necessidades; ao surgirem novas necessidades surgirão novas soluções (VÁZQUEZ, 2007).
É nesta pedagogia da produção associada que se estrutura e constitui o sentido e as
significações sobre o mundo. É em seu processo produtivo e pelas suas relações sociais que o
significado do mundo é transformado (BRANDÃO, 1985), construindo valores, sentidos,
representações, percepções.
O homem sufocado pelas preocupações. Com muitas necessidades, não tem
qualquer sentido para o mais belo espetáculo; o comerciante de minerais vê apenas o
seu valor comercial, e não a beleza e a natureza própria do mineral; encontra-se
desprovido do sentido mineralógico. Portanto, a objetivação da essência humana
tanto do ponto de vista teórico como prático, é necessária para humanizar os
sentidos do homem e criar a sensibilidade humana correspondente a toda a riqueza
do ser humano e natural (MARX, 2001, p.144).

Se as relações produtivas e sociais são alienadas, a percepção e sentidos dados ao
mundo serão alienados, não obviamente de maneira mecânica, mas dialética. Tão como se as
relações produtivas e sociais são associadas, autogestionadas, em equilíbrio entre trabalhoconsumo e pessoa-natureza estas percepções e sentidos serão humanamente emancipatórios,
pois, como refletia Kosik (1976, p.30): "da minha audição e da minha vista participam,
portanto, de algum modo, todo o meu saber e a minha cultura, todas as minhas experiências".
A pedagogia da produção associada proporciona a estruturação de conhecimento no
processo de ensino-aprendizagem efetivada na relação solidária: com o outro, com os
instrumentos de produção e com a natureza. O conjunto de conhecimentos sobre a natureza
que as famílias da comunidade tradicional possuemsão fundamentais à produção, significação
e percepção. Este conjunto - diferente da fragmentação dos conhecimentos técnico-científicos
capitalistas - é holístico, dinâmico e orgânico:
o saber local abrange conhecimentos detalhados de caráter taxonômico sobre
constelações, plantas, animais, fungos, rochas, neves, água, solos, paisagens e
vegetações, ou sobre processos geofísicos, biológicos, ecológicos tais como
movimentos da terra, ciclos climáticos ou hidrológicos, ciclos de vida, períodos de
floração, frutificação, germinação, cio ou nidação, e fenômenos de recuperação de
ecossistemas (sucessão ecológica) e manejo de paisagens (TOLEDO; BARRERABASSOLS, 2015, P.97).

Uma educação que seja popular e que esteja fundamentada na produção associada tem
por dever preservar estes saberes interdisciplinares, carregados de saberes tradicionais e da
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experiência. São estes saberes que se posicionam contra hegemonicamente aos saberes
técnico-científicos do capital que tem por única intencionalidade a exploração e expropriação
da força de trabalho e da natureza, tendo por objetivo o lucro. Thompson já dizia que os
costumes, a cultura, são, por natureza, "conservadores" (2001, p.233) e "rebeldes" (1998,
p.19). Em sua conservação dos processos produtivos e sociais, em sua relação com a natureza,
tanto o trabalho na unidade produtiva familiar quanto na produção associada, resistem à
modernização e industrialização determinadas pelos imperativos sociometabólicos do capital.
Nesta resistência em defesa aos costumes posiciona-se contra hegemonicamente ao capital.
Isso é o que Gadotti (1989, p.61) define enquanto "pedagogia do conflito": "é
essencialmente crítica e revolucionária". Assim é a pedagogia da produção associada: uma
pedagogia que se apresenta historicamente em disputa hegemônica ao capital, em relação às
suas intencionalidades, processos produtivos, relação social e com a natureza, percepções,
representação de mundo. Uma pedagogia que afirma os interesses de classe, da classe
camponesa, pois uma "educação para além do capital visa a uma ordem social
qualitativamente diferente" (MÉSZÁROS, 2008, p.71).

6 Considerações finais

Os limites e contradições quantitativas e qualitativas tanto endógenas quanto exógenas
são diversos na comunidade tradicional camponesa São Manuel do Pari. Porém, a
singularidade subversiva ao capital em sua produção e reprodução material e imaterial da vida
não pode ser descartada. Marx (1985) já expunha a relevância da existência de produtores
livremente associados no interior do sistema capitalista enquanto transição concreta, histórica,
do modo capitalista ao modo associado de produção.
Contudo, o que é necessário, e o que está longe de acontecer, é a ampliação do modo de
produção de trabalhadores livremente associados em nível não somente local. Meszáros
(2002) analisava do perigo do definhamento desta produção que se limita ao local.
Por isso, é necessário o debate destas determinações e contradições internas e sua
ligação com as determinações externas. Tal debate não pode se limitar à academia, mas aos
principais interessados: camponeses e camponesas. Assim, pode-se refletir, a partir das
condições objetivas da própria existência, sobre como superar estas limitações e desafios na
construção de uma nova ordem social, ampliando e estruturando as formas de se organizar e
produzir, reunindo e unificando as diversas comunidades tradicionais camponesas,
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quilombolas, povos indígenas e fábricas tomadas por proletários em contínua disputa contra
hegemônica ao capital.
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DOM AQUINO: SENTIDO IDENTITÁRIO E POLÍTICO DA
NATUREZA

Michael Jhonatan Sousa Santos (IFMT – campus Primavera do Leste) – michael.santos@pdl.ifmt.edu.br

Resumo
No presente trabalho, objetivou-se aproximar literatura mato-grossense da história de Mato Grosso,
para pensar quais seriam as relações daquela com as estruturas do poder político e econômico no
estado e se, nas duas primeiras décadas do século XX, almejou se configurar como suporte de uma
identidade mato-grossense. Tal objetivo se construiu por analogia à tese de Zorzato (1998). Para sua
consecução, propusemos uma reflexão acerca do livro de poemas intitulado Odes, de autoria de Dom.
Francisco de Aquino Correa e, no âmbito deste, sobre o poema A chimbuveira.
Palavras-chave: Dom Aquino. Natureza. Identidade e política.

1 Introdução

Na obra Identidade e conciliação: considerações sobre a historiografia de Mato Grosso, o
historiador Osvaldo Zorzato (1998) defende que a historiografia mato-grossense produzida de 1904 a
1984 constituiria uma memória historiográfica que surgiu com dois propósitos. Incialmente,
constituiu-se como suporte de um projeto identitário mato-grossense. Em seguida, desenvolve-se de
modo a justificar opções políticas dos grupos dominantes no estado, produzindo uma narrativa
legitimadora das desigualdades sociais existentes, na medida em que se atrelou ao poder constituído
para garantir a seus agentes o que ele chama de ―primazia do mando‖.
No presente trabalho, o que procuramos fazer foi aproximar a literatura mato-grossense da
história de Mato Grosso, para pensar quais seriam as relações daquela com as estruturas do poder
político e econômico no estado e se, nas primeiras décadas do século XX, almejou se configurar como
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suporte de uma identidade mato-grossense. Tal objetivo se construiu por analogia à tese de Zorzato.
Porém, reduzimos o recorte temporal e nos limitaremos a refletir acerca desse tema tendo por base
alguns escritos poéticos de D. Aquino, que aqui serão pensados como representativos da literatura
mato-grossense do período.
Teria a literatura, como a historiografia, se colocado a serviço da legitimação do mando de um
grupo social sobre outros? Teria surgido com o desejo de colaborar na formação de uma identidade
regional?
Tais questões se inscrevem no âmbito da pesquisa em andamento intitulada ―A natureza na
poesia produzida por sacerdotes em Mato Grosso durante o século XX”, por meio da qual estudamos
as obras poéticas de Dom Francisco de Aquino Correia, Pe. Antônio Rodrigues Pimentel e Dom Pedro
Casaldáliga. O objetivo geral dessa pesquisa é o de revelar a existência de uma tradição que relacione
os textos dos três poetas. A hipótese é a de que essa tradição pode se estabelecer a partir de poemas
cuja temática seja a natureza, visto que são recorrentes no trabalho dos três escritores.
Nesse âmbito, o que tentamos realizar neste artigo foi esboçar a postura que a obra poética de
um desses escritores mantém frente a aspectos tidos como identitários de Mato Grosso, bem como em
relação ao poder político e econômico no estado. Procuramos deduzir tal postura da forma dada pelo
poeta ao tratamento do tema natureza.
Assim, procuramos refletir acerca de questões como as que seguem. Considerando que D.
Aquino escreveu suas obras poéticas nos dois primeiros decênios do século XX (não consideraremos o
livro Nova et vetera, cuja publicação data de 1947), quais diálogos seus escritos mantêm com a
história do período, segundo Zorzato? Esses diálogos revelam uma literatura empenhada na formação
de uma identidade regional? Perguntamo-nos, ainda, se haveria na poética de aquineana traços que
constituíssem como que uma traição ao poder político e econômico?14
Três linhas de raciocínio, hipotéticas, constituem-se em torno de tais questões. Uma delas é a
de que sendo a literatura e a história manifestações da cultura de um povo, ambas poderiam ter se
portado de igual modo frente aos interesses dos detentores do poder político e econômico em Mato
Grosso. Outra é a de que a literatura tenha traído, ou subvertido, tais interesses. A terceira representa
um lugar intermediário em relação às hipóteses anteriores, indicando uma literatura que subverte que
apoia, mas também questiona e nega as estruturas de poder. Nesse sentido, procuraremos esboçar a
posição da literatura mato-grossense, representada por D. Aquino, frente aos temas identidade e poder.

2 O sentido identitário e político da natureza em Dom Aquino

14

Tais questões se aplicam, considerando-se mudanças de contexto histórico, também aos escritos poéticos de
Pe. Pimentel e D. Pedro Casaldáliga. Todavia, a obra desses escritores não será abordada nesse artigo, visto que
o trabalho se estenderia demasiadamente.
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Em sua tese, Zorzato (1998) defende que a historiografia produzida em Mato Grosso de 1904
a 1984 não surgiu de um desejo de estabelecer um conhecimento científico acerca da formação desse
estado, embora tenha se travestido enquanto tal. Esse historiador se inscreve no âmbito daquilo que
podemos chamar de uma historiografia renovadora (GARCIA, 2003), a qual tem seu surgimento com
o advento da Universidade Federal de Mato Grosso e, em seu bojo, do curso de graduação em
História.
O modo como esse historiador interpreta e reescreve a história de Mato Grosso se dá de, pelo
menos, dois modos, não necessariamente sequenciais. Primeiro, revela fatos silenciados por uma
historiografia tradicional, que teria predominado até a década de 1980 e que tem entre seus
representantes nomes como Virgílio Correa Filho, Estevão de Mendonça e Rubens de Mendonça.
Exemplo, citado por Zorzato (1998), de um fato notório, mas silenciado por essa historiografia, é a
presença de escravidão em Mato Grosso, a qual foi coibida por interventores federais, no início dos
anos trinta.
O segundo movimento realizado por Zorzato é o de interpretar essa historiografia tradicional a
fim de perceber quais intenções norteavam a ênfase, às vezes deformante, em alguns fatos históricos,
em detrimento de outros silenciados. Nesse sentido, afirma que esse caráter deformante da realidade
histórica que fora produzido por essa historiografia se expressou nas narrativas, por exemplo, na
caracterização do trabalhador mato-grossense como sendo ―pacato e submisso, sujeito a ser a
manobrado‖ (1998, p.3). Efeito esse derivado de uma naturalização das relações de trabalho. Por outro
lado, membros das elites do estado são representados como heróis, cabendo-lhes na historiografia
tradicional os papéis de ―defensores das nossas fronteiras‖, ―patriotas‖, ―ordeiros‖, ―civilizadores do
sertão‖, ―revolucionários‖ (1998, p.3).
Partindo dessas evidências materiais, conforme indicamos anteriormente, Zorzato defende a
ideia de que a historiografia tradicional teria se desenvolvido com uma intenção objetiva de legitimar
o domínio de uma elite local sobre o poder econômico, político e social em Mato Grosso:
Se, num primeiro momento, esta historiografia surge como suporte de uma
identidade almejada, num segundo ela se transforma claramente num suporte
do poder. Isto é, o processo mais geral do exercício do poder incorpora a
memória ao processo histórico, estando a primeira a serviço do segundo. O
atrelamento se faz não apenas para justificar opções políticas, mas constituise também num estilo de mando, onde todos os sujeitos históricos devem
reconhecer seu lugar, sendo constantemente lembrados disso. (ZORZATO,
1998, p. 10)
Além dos comentários já realizados, é importante destacar que Zorzato propõe uma divisão da
história de Mato Grosso em três momentos, tendo em vista a relação desta com a historiografia do
estado.
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O primeiro momento apontado pelo autor vai de 1890 a 1930. O advento da república dá
início a rearranjos do poder político, fazendo irromper confrontos armados entre grupos representantes
de coronéis, derivados do interesse pelos novos lugares de poder. A partir de 1904, tem-se início o que
Zorzato define como ―processo de construção identitária de Mato Grosso‖ (p. 6). Segundo ele, tal
processo teria se orientado por dois objetivos: era necessário construir para os próprios matogrossenses uma identidade que os unisse diante da ―ameaça que a chegada de estranhos representava‖
(p.15). O segundo objetivo era o de reagir às imagens negativas que eram divulgadas por viajantes,
militares e comerciantes que vinham a Mato Grosso. Em ambos os casos, percebe-se que o projeto
identitário em questão parte de um desejo de atender a uma demanda exterior. Infere-se da tese de
Zorzato que havia uma busca por atrair estrangeiros para Mato Grosso (não pelo estrangeiro em si,
mas pelo que ele representava). A chegada desses sujeitos precisava ocorrer de forma tal que as
estruturas de poder já estabelecidas após a república se garantissem, conforme explica o historiador:

Em outras palavras, nesse momento, os mato-grossenses preparam-se para
receber forasteiros e, com eles, o ―progresso‖, decorrente da modernização
supostamente desejada. Contudo, cuidam-se para garantir a primazia do
mando. Nesse contexto, os memorialistas trabalham para elaborar uma
identidade local, destacando elementos tais como os de ―pioneiros‖,
―defensor fronteiriço‖, ―gente de boa origem‖, ―amantes do progresso‖, etc.
Algo que os coloque em condições vantajosas diante dos forasteiros, que
chegam aos poucos e em pequeno número. (ZORZATO, 1998, p. 6)

Cronologicamente, dois dos livros poéticos de D. Aquino são publicados nesse momento
histórico delimitado por Zorzato. O primeiro intitula-se Odes e foi publicado em 1917, três anos
depois do Álbum Gráfico de Mato Grosso, o qual serve não apenas como suporte da identidade matogrossense almejada, como também divulga uma imagem positiva do estado (ZORZATO, 1998),
tornando-o passível de atrair estrangeiros.
Dada a importância política de D. Aquino, era de se esperar que Odes também apresentasse
esses traços de forma dominante. Mas isso de fato não acontece. O que significa um distanciamento
entre historiografia e literatura.
Odes apresenta poemas de temática predominantemente religiosa. Tema esse que é abordado
numa perspectiva transcendentalista. De certa forma, todos os demais assuntos mobilizados pelo poeta
nessa obra são, hierarquicamente, subordinados à religiosidade.
O primeiro poema da série intitula-se ―A mim o céu!‖ (1985, p. 49), e exemplifica o que temos
apresentado, por isso citamos algumas estrofes:
Pobre do rico que em luxuosas salas,
De mil riquezas suspirando após,
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Teme da morte, que já vai ceifá-las,
O alfanje atroz!
Que de ouro e pérolas os maus se trajem!
Ai! Nunca, nunca hei de invejá-los eu!
Do mundo passa a fugitiva imagem...
A mim o céu!
Que val15 dos sábios o laurel severo?
Que val das Musas o gentil florão?
Que é de Vírgilio e do divino Homero?
Que é de Platão?
Que val dos orbes o dourado cetro?
Que valem César, Napoleão, Pompeu?
Passa do mundo o fugitivo espectro...
A mim o céu!
Poemas semelhantes a esse dificilmente podem ser entendidos como suporte de um projeto
de identidade mato-grossense no sentido proposto por Zorzato ao analisar o Álbum Gráfico de Mato
Grosso. Por outro lado, considerando a dimensão política da religiosidade, pode-se compreender que
sugere uma atitude de inércia frente a desigualdades sociais e até mesmo em face de desigualdades
quanto à circulação de bens culturais. Em última instância, devido ao lugar social de seu escritor,
contribuiria para a manutenção de uma estrutura política e econômica já consolidada, conforme
explica Bourdieu (2011). Isso, contudo, não nos permite pensar esse poema no sentido político que
Zorzato propõe. Isso porque o historiador parte de uma suposta intencionalidade da história quanto à
legitimação das estruturas de poder e mando.
Sobre o poema em questão, podemos acrescentar ainda que se funda sobre uma oposição entre
―natural‖ (coisas terrenas, passageiras) e ―sobrenatural‖ (coisas do céu, perenes). Há uma exaltação
destas em relação àquelas. Exaltação essa que tem por motivo a ideia de que o céu é atemporal, no
nível celeste tudo escaparia a ordem do tempo. Essa atitude do eu lírico frente à temática do tempo
ocorre em todo a obra de D. Aquino, mas ganha nuances diversas, chegando a significar um ―medo de
ser esquecido‖, de não ser lembrado pela História.
Se, no geral, o livro Odes não comporta uma leitura política e de projeção identitária, como a
que propõe Zorzato para a historiografia, de modo específico, brechas na expressão da temática
―tempo‖ permitem entrever o lugar a ser ocupado pelos temas política e identidade na obra aquineana.
Ou seja, desdobramentos da temática tempo podem apresentar o sentido político e social que Zorzato
confere à historiografia tradicional.
Esse medo de ser esquecido em decorrência da transitoriedade da vida pode ser depreendido
de poemas em que Aquino exalta a velhice, sempre colocando como horizonte final da vida um
15

Vale.
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―paraíso‖ pós-morte. Mas sua principal expressão, no livro Odes, encontra-se nos versos de ―A
chimbuveira‖ (AQUINO, 1985, p. 125 - 129). Além disso, nesse poema, o tema da transitoriedade da
vida, mesmo submisso ao viés religioso, adquire o sentido político identificado por Zorzato. Para
demonstrar esse fato, comentaremos dois aspectos do referido texto, tendo em vista a totalidade de
seus versos:

Unusquisque sub vite sua et
sub ficu sua. (III Reg. IV,
25)17

Como os cipós que, inúmeros,
Cingem, de toda parte,
Teu rofo tronco altíssimo,
Quem dera hoje abraçar-te,
Solene árvore antiga,
Ó minha velha amiga!

Ei-la!... a grande árvore,
Que protegeu, umbrosa,
Da minha verde infância
O berço cor-de-rosa,
Velha árvore altaneira,
A minha chimbuveira.

Qual se beija uma pálida
Fronte rugosa e santa
De avó nonagenária,
Beijo-te, ó velha planta,
Que és de um lindo passado
O relicário amado!

Salve! saudosa árvore,
Que hoje afinal revejo,
E cuido ouvir saudares-me
Com doce rumorejo,
Ó meiga protetora
Do meu cantar de outrora!

A beira do nostálgico
Rio que além esflora
Os capinzais verdíssimos,
Quem te plantou outrora,
Qual eterna atalaia
Sobre a deserta praia?

A CHIMBUVEIRA 16

Dize-me: quantos séculos,
Roçaram-te a ramagem,
Dês que brotaste aos frêmitos
Deste torrão selvagem,
Tu, marco milenário
De um povo legendário?
Quantos e quantos séculos
Que gerações a fio,
Não viste atropelarem-se,
Como ondas deste rio,
Velha árvore fragueira,
minha chimbuveira!

Primeiro, o poema expressa um sentido segundo a qual o eu poético se identifica enquanto
sujeito por sua relação com uma planta. Essa identificação se dá pela associação entre natureza e
infância que, na primeira e na segunda estrofe, conota uma nostalgia com relação a um passado
idealizado. A árvore, pela dimensão semântica que assume no texto, deve ser considerada como uma
metonímia da flora mato-grossense. Logo, também o sujeito poético que aí se constitui não expressa
sua experiência em termos individuais. Mas, a estruturação dessa experiência pela combinação de
certas palavras, tais como ―verde infância‖, ―berço cor-de-rosa‖, submetidas a um ritmo estável e à
presença de rimas faz com que ela evoque sentimentos vagos e informulados de sujeitos que tenham,
de algum modo, vivenciado uma infância rural. Importa, por isso, destacar a relação de pertencimento
da natureza pelo sujeito, denotada pelo pronome possessivo ―minha‖, em ―minha chimbuveira‖ e a
figuração de uma fusão entre sujeito e natureza, expressa pela construção ―verde infância‖, retomada,
na segunda estrofe, pela ideia de cumplicidade e proteção.

16

Nota do autor do poema: ―Chimbuveira. Referência a uma grande e frondosa árvore, de amplo tronco, fartas
ramagens, de folhagem verde-escura, que, por muitos e muitos anos, existiu no Coxipó da Ponte, à margem
esquerda do rio Coxipó: sob cujas sombras, reza a tradição, teriam repousado os primeiros bandeirantes, antes de
seguirem para sitio onde hoje se situa a Cidade de Cuiabá.‖
17
Cada qual debaixo da sua parreira e debaixo da sua figueira". (Terceiro Livro dos Reis, IV, v. 25).
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Devido a esses fatores textuais, a experiência individual ganha contornos coletivos e a
natureza se torna um tipo de protetora, quase como uma mãe, do eu poético e do povo que ele
representa. Portanto, o texto se enlaça, assim, ao projeto identitário de que trata Zorzato (1998), na
medida em que formula uma ideia de ―união dos naturais da terra‖ (p. 15) que, segundo o historiador,
tinha por objetivo construir:

uma memória de consenso, onde todos são apresentados como pertencendo a
uma ‗mesma família‘, ‗filhos do mesmo solo‘, etc, tem a ver com a
necessidade de forjar, fortalecer e disseminar um sentimento de
pertencimento ao grupo (ZORZATO, 1998, p. 15).

Da segunda estrofe à oitava, pode-se verificar o segundo aspecto por que o texto em questão
adquire o sentido político de que trata Zorzato (1998). A árvore deixa de conotar somente a natureza
mato-grossense personificada e, gradativamente, adquire a significação de um arquivo histórico,
―testemunha viva‖ do surgimento de um ―povo legendário‖. Esse efeito tem seu lugar no processo
imaginativo do eu poético, que questiona a planta acerca do passado por ela vivido, propondo, em
seguida, respostas às questões que levanta, as quais surgem como resultado de um relembrar o
passado.
Assim, no poema, a natureza atesta o caráter ―magnífico‖ do povo mato-grossense,
colaborando, noutro nível de significação, para o delineamento do que seria a identidade matogrossense, bem como indicando o passado necessário à constituição de um sentimento de
pertencimento grupal. O que se sobressai, até então, é a ideia de ―povo‖, como forma que confere
coesão a um grupo. Não se coloca a distinção entre seus membros, ou superioridade de uma parcela
sobre outra. Assim, o poema forja e dissemina um sentimento de pertencimento.
Vejamos, ainda, as estrofes que seguem, a fim de perceber quais contornos se somam a essa
imagem:
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Tu viste, certo, os válidos
Primeiros bandeirantes,
E fremeram-te as vindes
Folhagens exultantes,
Saudando, alvissareiras,
O ciclo das bandeiras.
Viste-os além, no intrépido
Arrojo tão glorioso,
Forçando a barra aurífera
Do Coxipó mimoso,
— A cristalina e flórea
Porta da nossa história.
Das tuas franças árduas,
Não foi que aos emboabas
Espiaram longe os íncolas
Das primitivas tabas,
Velha árvore altaneira,
Ó minha chimbuveira?
Que nomes nessas ásperas
Cortiças se entalharam?
Que de suspiros quérulos
Por ti não perpassaram,
Ó muda e merencória
Testemunha da história!
Sob essas frondes plácidas,
Foi que também os ninhos
Gloriosos embalaram-se
Dos ínclitos Murtinhos
Velha árvore, sagrado
Arquivo do passado!
Mais de vinte anos foram-se
Que abandonei teus ramos...
Ai! como fogem, céleres,
Os sonhos que sonhamos,
Ó minha companheira
Em quadra mais fagueira!
Ao teu virente umbráculo,
Quão outro, hoje retorno!

Volvendo os olhos ávidos
Por todo o bosque em torno,
Ai! de que pranto os banho
Nas saudades de antanho!
Sou hoje o pobre náufrago,
Que, de baixéis dourados.
Só traz lascadas tábuas,
Por únicos salvados,
Ó velha confidente
Da minha alma inocente!
Quem dera, como Titíro
À tua sombra amiga,
Trautear em longos ócios.
A pastoral cantiga,
Ó remansosa estância
Da minha bela infância!
Ao teu virente umbráculo,
Quão outro, hoje retorno!
Volvendo os olhos ávidos
Por todo o bosque em torno,
Ai! de que pranto os banho
Nas saudades de antanho!
Sou hoje o pobre náufrago,
Que, de baixéis dourados.
Só traz lascadas tábuas,
Por únicos salvados,
Ó velha confidente
Da minha alma inocente!
Quem dera, como Titíro
À tua sombra amiga,
Trautear em longos ócios.
A pastoral cantiga,
Ó remansosa estância
Da minha bela infância!
Mas não! lembras-me o trágico
Dia de luto infindo;
Em que vimos o féretro
De minha mãe saindo

Por aquela porteira,
Ó minha chimbuveira!
Era uma melancólica
Sesta... nas pedras cavas.
O rio além queixava-se,
E tu também choravas,
Doce consoladora
Do meu penar de outrora!
Assim depois sumiram-se
Os meus sonhos em bando!...
Assim também, ai! mísera Vida!
vou eu passando,
Como folhas mirradas
Dessas velhas ramadas!
Tu, ao invés, minha árvore,
Basta que o céu te chova,
E reverdeces, flórida,
Tão velha e sempre nova,
Ó minha sobranceira
E bela chimbuveira!
Mas ail que, ao fim dos séculos,
Dia virá que tombe
Também teu cerne rígido
Na hórrida hecatombe
Da criação inteira,
Ó pobre chimbuveira!
Minha alma, então, num êxtase
Pelo azul subir há de,
Cantando os epinícios
Dessa imortalidade,
Que lhe sorri, querida,
Nas trevas desta vida!
Adeus! adeus! minha árvore,
Que hoje afinal revejo,
E cuido ouvir saudares-me
Num suspiroso harpejo,
Ó velha confidente
Da minha alma inocente!

A medida que a imagem da árvore como ―sagrado arquivo do passado‖ se completa no texto,
mais o sentido político dessa figura se faz perceber. Destaca-se dele dois aspectos. Primeiro: a relação
entre emboabas e íncolas, que não diz respeito ao fato histórico da guerra dos emboabas (1707). No
poema, ―emboabas‖ são todo e qualquer forasteiro que chegasse a Mato Grosso, enquanto ―íncolas‖
designa os moradores locais. De certa forma, a relação entre emboabas e íncolas no poema expressa a
função que se esperava que a identidade mato-grossense cumprisse diante da chegada lenta e crescente
de forasteiros a Mato Grosso. Segundo: o sentido político do ―arquivo histórico natural‖ se faz se
perceber de forma óbvia nos adjetivos empregados por Aquino para caracterizar os ―Murtinhos‖:
―gloriosos‖, ―ínclitos‖. Vale destacar, quanto a isso, que o poema em análise teria sido escrito,
conforme o autor, em 1910, embora a publicação em livro só tenha ocorrido sete anos depois.
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Isso mostra que a exaltação dos Murtinho por Aquino se dá em um contexto em que àqueles
haviam se articulado aos Ponce, e a outros representantes da elite mato-grossense para derrubar o
governo de Antonio Paes de Barros, fato que culminou na derrocada deste em 1906 (CAVALCANTE,
COSTA, 1999). Assim, no poema, os ―Murtinhos‖ são representativos de uma elite, cujo valor e
honra é atestada pelo arquivo histórico e sagrado da natureza. Trata-se de uma metonímia que evoca,
na ordem da significação, todo uma estrutura política e econômica, baseada na Mate-laranjeira, de
propriedade dos Murtinho, para legitimá-la em todos os seus atos. Destacamos que essa legitimação se
sustenta em uma imagem da ―natureza‖. A natureza garante aos ―seus‖, aos da terra, o direito de
organizar a sociedade, o que abrange tanto o trabalhador braçal pouco instruído, mato-grossense,
quanto o estrangeiro recém-chegado. Há, por assim dizer, uma naturalização das relações de poder.
Uma vez consolidados os sentidos de identidade grupal e de legitimação das estruturas
políticas e econômicas, as indagações históricas do eu lírico cessam. O olhar do eu poético volta-se,
então, para o futuro e o medo do esquecimento se faz perceber, para além da melancolia do eu lírico,
no fato de que mesmo a centenária chimbuveira teria sem fim, como todos os demais seres da Criação.
Quem continuaria a guardar a história do ―legendário‖ povo mato-grossense após o fato
inelutável da morte? Como o sentimento de morte é encarado por alguém que não deixa descendentes
em virtude do celibato? Por diferentes motivos, o medo de ser esquecido pela história, pelas gerações
vindouras, parece estar na base do poema em análise, assim como em diversos outros textos de
Aquino. O medo seria a fraqueza, a brecha, que permitiu que o discurso poético aquineano fosse
anexado pelo poder e mobilizado como elemento de legitimação de desigualdades sociais?
O professor Fernando Tadeu Borges, ao discutir a tese de Romyr Garcia (2003), durante a
ministração de aulas da disciplina que ensejou o presente artigo, destacou o fato de que Garcia critica a
historiografia mato-grossense renovadora, na qual o próprio Tadeu se insere. Essa crítica ocorre
porque historiografia renovadora teria se deixado orientar por alguns mitos, os quais lhe
impossibilitaram a penetração em determinados fatos históricos. Um desses mitos é o do
desenvolvimento. Crítica semelhante fora feita pela historiografia renovadora à tradicional, visto que
esta também havia se fiado a alguns mitos, como o do isolamento de Mato Grosso (VOLPATO, 1980).
O professor Fernando assumiu que talvez Romyr (2003) estivesse certo. Mas, disse-nos que
deveríamos nos perguntar pelo porquê dos mitos, e acrescentou que talvez surjam da nossa
dificuldade, ou incapacidade, de encarar a realidade.
A anexação do discurso poético de Aquino pelo poder se deu em virtude da expressão do
projeto identitário mato-grossense e de conteúdos legitimadores de uma estrutura política e econômica
que engendrou desigualdades sociais gritantes. O poema ―A chimbuveira‖ exemplifica a expressão
desses temas. Estão estes temas, para Aquino, assim como os mitos estão para a historiografia
renovadora e tradicional? Seriam eles efeito do medo ou da impossibilidade de encarar o real? Quanto
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a Aquino, parece-nos que a causa da anexação de seu discurso poético pelo poder é o medo de ser
esquecido pela história.

3 Considerações finais

Roland Barthes (2004) afirma que todo discurso, assim que enunciado, se colocaria a serviço
de um poder. Todo o discurso seria, assim, opressivo, com exceção do literário, cuja característica
definidora é a de ser libertador. Contudo, nenhum enunciado estaria a salvo de ser colocado a serviço
de um poder, nem mesmo o literário.
Podemos compreender que ―o medo do esquecimento‖ é a fissura por onde o discurso poético
aquineano se deixou colocar a serviço de um poder. Por essa brecha, ele serviu como suporte do
projeto identitário mato-grossense, bem como produziu sentidos legitimadores da primazia do mando
de uns grupos sociais sobre outros.
Barthes (2004) explica que quando um enunciado é colocado a serviço de um poder, sem que
tenha sido essa a intenção do enunciador, cabe a este abjurar. Isto é, renunciar ao que foi dito.
Considerado no contexto do livro Odes, em relação aos demais temas que o poeta aborda nessa obra, o
medo do esquecimento é apenas uma fenda.
Ainda assim, esse tema permite supor uma intencionalidade do poeta quanto à divulgação de
um projeto identitário, bem como expressa um sentido político que reforça a ―primazia do mando‖ de
um grupo social sobre outro, conforme verificamos. Tendo em vista que tais linhas de interpretação se
embasam no que temos chamado de fenda, essa função política poderia, também, ser considerada
como um efeito de sentido não imaginado pelo autor. Isso se Aquino houvesse abjurado de algum de
seus escritos sobre o tema em questão. Porém, semelhante fato não ocorreu. Demonstra-o o segundo
livro poemas publicado por Aquino.
Tal obra intitula-se Terra natal, e foi publica inicialmente em 1919. A nosso ver, ajusta-se
perfeitamente às intenções políticas e identitárias verificadas por Zorzato ao analisar a historiografia
tradicional. De mãos dadas com o poder, esse livro foi reeditado três ainda durante a vida do autor, em
1922, em 1940 e 1947.
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Resumo:
O objetivo desse artigo é discutir sobre a formação da subjetividade e do desenvolvimento da criticidade social a
partir de experiências realizadas por uma aluna de Educação Profissional de uma escola técnica situada no
município de Rondonópolis. A primeira parte do texto traz perspectivas sobre experiências, vida e educação de
autores como Dewey, Gadotti e Freire. A segunda parte é o relato da aluna sobre as principais vivências na
escola técnica e de que forma deu-se o processo de ensino-aprendizagem para a formação da discente. Os
teóricos nos ajudam a promover um diálogo sobre a educação profissional para além da formação de mão-deobra. Ela é e pode ser promotora de cidadãos críticos e participativos do meio onde vivem.
Palavras-chave: Educação Profissional. John Dewey. Experiência. Criticidade Social.

1 Introdução

A experiência é algo primordial na concepção educacional de John Dewey. Para o filósofo é
impossível separar experiência, vida e educação. Através do estudo da experiência pode-se, pois,
entender fenômenos diversos investigando como as consequências de processos podem afetar a
continuidade de outras experiências.
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Indicam que a experiência, se a investigação científica se justifica, não é
alguma camada infinitamente fina ou um primeiro plano da natureza, mas
penetra dentro dela, atingindo suas profundezas, e de maneira tal que seu
apoderar-se é capaz de expansão; constrói túneis em todas as direções, e ao
fazê-lo traz à superfície coisas anteriormente ocultas – tal como os mineiros
amontoam sobre a superfície da terra tesouros trazidos do subsolo.
(DEWEY, 1985, p. 4).
Nessa perspectiva, a experiência é mais do que um mero acontecimento. Na realidade, para o
autor, a experiência se configuraria mais como um caminho, pelo qual se consegue interpenetrar nos
segredos da natureza e, a partir da compreensão empírica da natureza, se poderá ter material para
enriquecer as experiências que virão posteriormente.
A partir desse pressuposto este trabalho visa demonstrar como a experiência de uma egressa da
Educação profissional proporcionou diversas contribuições para formação de sua subjetividade e
também para o desenvolvimento de uma criticidade social.
Para isso, discutiremos os pressupostos básicos sobre a concepção de experiência deweyana no
que tange a educação e a vida. Em seguida traremos uma breve historicidade do termo criticidade
social.
Depois apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados para realizar a coleta de
dados e análise do discurso da entrevistada. Este artigo se inspirou em dados coletados pelos autores
enquanto realizavam o mestrado em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso no período
de 2015 a 2017.

2 A Experiência na perspectiva Deweyana

Em Arte como Experiência (1985), Dewey defende que temos uma experiência genuína quando
o que é experienciado se realiza por completo. Neste ponto, a experiência se integra a uma rede
interligada de experiências do indivíduo, que se conecta a outras experiências, propiciando que haja
uma continuidade da experiência maior, que é o viver.
A vida, na concepção aqui analisada, se forma através de situações vividas em episódios, os
quais chamamos de experiências. Esta experiência pode ser significativa ou insignificante, contudo,
sempre irá gerar uma informação, a qual é apreendida de maneiras diversas pelo sujeito. Fazer uma
refeição, jogar uma partida de xadrez, escrever um livro e assim por diante. O fim de uma atividade é
uma consumação, não uma cessação.
Pois a vida não se apresenta como uma sequência ou corrente uniforme e
sem interrupções. Constitui-se de histórias, cada uma com seu próprio tema,
seu próprio princípio e movimento dirigido para sua terminação, cada uma
com seu próprio e particular movimento rítmico; cada uma com sua própria
qualidade não-repetível que a impregna (DEWEY, 1985, p. 89).
Como cada história possui sua própria particularidade e seu próprio movimento, isso aproxima
o ato de viver ao componente estético. Nesse aspecto, o raciocínio presente em Arte e Experiência
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(1934) é muito mais amplo do que somente um ensaio sobre o elemento empírico presente na
apreciação artística. Remete-nos a todas as ações de nosso cotidiano e de como somos impregnados
pelas ações que compartilhamos no nosso convívio social.
Estética, então, para Dewey, vai muito além do que apenas um termo ligado a manifestações
artísticas, vincula-se, também, ―a qualquer experiência enriquecida pela noção de conjunto, de
conexão com um todo indefinido.‖ (FALCÃO, 2013, p. 28).
Adverte o autor, ainda, que a experiência estética não ocorre somente em um meio artístico, mas
em qualquer ambiente que enriquece a experiência com um sentido dotado de um objetivo. ―Todos os
símbolos sociais dotados de significado, ainda que não se enquadrem na definição usual da arte, são
fonte de experiência estética.‖ (FALCÃO, 2013, p. 24).
Cada contexto cultural produz seus próprios símbolos, que variam na forma,
mas não na matéria: são todos expressões sensíveis do sentimento de grupo.
Cada cultura possui vários deles, diferentes quanto à complexidade, extensão
do significado, função a que se destinam, entre outros fatores, mas eles em
conjunto são a concretização necessária do sentimento de grupo. (FALCÃO,
2013, p. 25)
A partir dessa visão podemos pensar em cada modalidade educacional como uma experiência
única, com sua própria estética e seus símbolos que lhes configuram com propriedades que
proporcionaram reflexões e outras experiências.
No caso específico dessa pesquisa foi observado como a experiência da discente na educação
profissional proporcionou o advento de uma criticidade social.

3 A criticidade social

A famosa frase do filósofo Sócrates ―só sei que nada sei‖ remete a não formação completa do
ser humano, que somos seres em constante transformações e mudanças. Não há ninguém que sabe
tudo sobre tudo. Nesse sentido, as críticas podem contribuir para os processos de alterações da
realidade social, das modificações de pensamentos e das práticas sociais. O lugar da criticidade na
educação tem fundamental papel, pois nos ajuda a ter diferentes olhares para o que nos é apresentado,
dito e praticado.
É a educação que ajuda a criar caminhos de pensamentos, de entendimento e de conjuntos de
informações advindas de um conhecimento. O resultado dessa linha de opiniões ajuda a ter discursos
com argumentos saudáveis e que podem ser usados na esfera pessoal e profissional. Há várias
possibilidades de construir sentidos e interpretar o mundo. São as experiências da vida em todas as
áreas que podem possibilitar múltiplas aprendizagens e diversas maneiras de se colocar no mundo e de
entender as relações humanas.
De acordo com Gadotti (1998) é a educação que ajuda no desenvolvimento do senso crítico, na
formação da consciência crítica e na geração de questionamentos. É a criticidade social que dá
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problematizações, são, conforme Gadotti, meios essenciais para vida. Cada indivíduo carrega consigo
formas para se expressar, aprender, lutar, criar e avaliar.
Essa formação de consciência crítica não se dá, segundo Paulo Freire de forma isolada. Haja
vista que "[...] ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo" (Freire, 1996). Por mais que os discursos tentam criar funções instituídas
de professor e de aluno, Freire conseguiu desenvolver a pedagogia em que na educação não há só
quem ensina e só quem aprende. Para ele é a educação reflexiva, dialógica e democrática que promove
diálogos problematizadores e podem incitar ações transformadoras.
Essa concepção freireana vai ao encontro da deweyana: se é a experiência de vida que promove
o desenvolvimento do pensar reflexivo, a educação deve ter como teoria e prática a liberdade, a
democracia e o diálogo reflexivo. É através de perguntas, questionamentos e problematizações que é
desenvolvida a criticidade social. O professor é o que conduz o caminho do aluno para ações
reflexivas e críticas.
Nesse sentido destacamos a importância da criticidade para todas as áreas sociais e para todos
os momentos da vida. Os costumes, as normas, os valores não são universais e necessitam de serem
debatidos com o propósito de melhorar a qualidade de vida, do convívio social e da própria existência
humana. Nesse sentido, trabalho é uma das áreas em que reflexões, diálogos e questionamentos podem
ser conduzidos de forma coletiva e democrática.

4 Análise do discurso da Egressa da Educação Profissional

Dewey (1985) nos explica que, no cerne de toda experiência, há uma unidade que a nomeia.
Esta pode ser uma comida, o fim de um namoro ou o início de um curso. A qualidade que caracteriza
um elemento penetra na experiência, unindo as diferentes partes que constituem a unidade com o
contexto e a subjetividade do indivíduo. Assegura, ainda, o autor, que ao estudar uma experiência
depois que ela ocorre pode-se detectar propriedades que despontam e aparecem mais do que outras.
Essa condição caracteriza a experiência de forma geral. Embora a experiência não seja simplesmente a
soma de caracteres diferenciados, esses traços são parte fundamental do corpo que a constitui.
Com base nisso, esta pesquisa está fundamentada numa perspectiva deweyana no que tange a
experiência, no intuito de analisar e refletir as propriedades advindas do relato da entrevistada.
O instrumento de coleta de dados selecionado para esta pesquisa foi a entrevista
semiestruturada, selecionado por fornecer uma ampla descrição da experiência educacional. A
entrevista semiestruturada é definida por Triviños (1987, p. 146) como:
[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias
e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo
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campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida
que se recebem as respostas do informante.
Os dados foram organizados em forma de quadros, os quais foram separados conforme a
especificidade da questão. Os quadros são compostos por questões, respostas. A escolha das unidades
significativas presentes no discurso levou em consideração processos de reiteração como o usos de
pronomes, sinônimos e hiperônimos e a apresentação expressões que foram de importância para
entrevistada.
A nossa entrevistada responde pelo nome de Karen18. Ela estudou em unidade de ensino de
Educação Profissional no período de 2014 a 2016 no curso técnico em recursos humanos. Enquanto
cursava recursos humanos, fazia também o ensino médio em outro período. Assim teve a oportunidade
de vivenciar duas modalidades educacionais distintas de forma concomitante.
Sua experiência na Educação Profissional foi na contramão da lógica de mercado, levando a
discente a desenvolver aspectos ligados ao desenvolvimento de uma crítica social. Abaixo trazemos os
quadros em que os dados foram coletados.

4.1 Análise da primeira questão
1 - O que é Educação Profissional para você?
Educação Profissional pra mim é a junção de qualificação que a pessoa procura para sua
formação profissional, como, por exemplo, os estudos fornecidos pelo governo (ensino fundamental e
básico). Além disso, seria o caráter que esse profissional adquiria com o decorrer de sua formação, se
ele seria uma pessoa com ética e competência ou o inverso.
Fonte: Dados coletados em entrevista realizada no dia 27 jul.2016.

18

Pseudônimo para preservar o nome da entrevistada.
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Logo na primeira questão, surgem, na fala da egressa, os termos: ―formação profissional‖,
―caráter do profissional‖, ―ele‖, ―pessoa‖, ―ética‖ e ―competência‖. Estes se organizam ao redor de um
sujeito repetido no seu discurso, através do processo de hiperonímia e de retomada pronominal.
O ―profissional‖ é o símbolo que ocupa uma posição de valor, ao ser retomado pelo pronome
―ele‖ e pelo hiperônimo ―pessoa‖. Este sujeito adquiriria, segundo a aluna, algumas particularidades
que participariam da constituição de sua subjetividade através das consequências de uma formação.
Esta atuaria, diretamente, na composição de seu caráter, e, a partir daí, seria atribuído um novo
significado às suas práticas no mundo.
No caso, Karen atribui à EP a responsabilidade de formação de caráter, contudo, o como isso
ocorre é o que fornece à ideia de Karen as suas visões subjetivas a respeito dessa experiência. Na visão
da egressa, o caráter de uma pessoa estaria compreendido a partir de duas características: ―ética‖ e
―competência‖. Esses dois símbolos são colocados juntos, como uma espécie de atestado de bom
caráter, adquirido na sua educação.
No caso, uma pessoa de bom caráter deveria trazer como componentes de sua psique a ética e
a competência. Ao relacionar tais elementos, Karen os une em uma personalidade característica de um
bom profissional. Neste aspecto, podemos pensar na forma como Karen traz a palavra ―ética‖, a qual
evoca o termo como fonte da constituição de uma ideia a respeito do outro.
Trindade (2014) nos mostra que a ética concebida por John Dewey não separa o homem das
coisas. Aliás, sob essa ótica, a ética e as ações do dia a dia devem andar sempre juntas. Os hábitos,
nesta visão, possuem um forte papel, pois estão envolvidos pelos aspectos sociais e, a partir dos
estudos desse contexto, conhecemos a moral presente em um hábito.
Quando Karen liga o elemento ―ética‖ ao caráter de um bom profissional, na esfera de uma formação
educacional, percebe-se a manifestação de uma ética contextual pautada no cotidiano laboral. A ética,
nessa situação, torna-se uma propriedade de um bom profissional, a qual volta-se para o contexto que
o formou, adquirindo particularidades próprias da educação em que está inserida.
4.2 Análise da segunda questão
Descreva uma ou duas atividades que você vivenciou no período em que você estava na educação
profissional que te marcaram. Por que te marcaram?
O Evento Grand Prix, oferecido na escola onde havia vários profissionais competentes nos
auxiliando para desenvolver projetos de melhoria para sociedade.... Foi um evento muito marcante,
pois foi onde professores e alunos trocavam ideias e conhecimento para que o projeto fosse
desenvolvido e fundamentado, foi um lugar onde éramos motivados pelos profissionais ali presentes e
éramos tratados de maneira igual, fazendo com que nos também ―se sentisse‖ alguém capaz de mudar
o mundo.
Fonte: Dados coletados em entrevista realizada no dia 27 jul.2016.
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Continuando sua fala, a partir da resposta à segunda pergunta, Karen prossegue trazendo
componentes relacionados à esfera social também na descrição do evento que a marcou. O evento
escolhido foi o ―Grand Prix de Inovação19‖, etapa escolar, realizado no auditório das dependências da
unidade de ensino de Educação Profissional.
Como as ideias para resolver os desafios propostos na atividade partiam dos alunos, isso fazia
com que eles se sentissem, segundo Karen, tratados de ―maneira igual‖, sem hierarquias. Isso elevou o
nível de importância do discente no processo educativo, o que fez Karen adicionar ao verbo ―sentir‖ o
termo ―alguém‖. O sentido de ser alguém nos leva a pensar sobre o processo de formação da
personalidade humana, vinculado a interações.
Para Dewey (1959), a educação possui um papel fundamental na construção do jovem
enquanto pessoa. Essa construção vai ocorrendo na medida em que o aluno vai percebendo quais
significados são primordiais para a sua comunidade. Entretanto, quando o filósofo menciona esse
processo, está se referindo a uma educação casual, atrelada às ações de grupos.
O acontecimento que fez com que Karen se sentisse alguém não ocorreu em um ambiente que
se configura como casual. O episódio teve como cenário uma escola, que é uma instituição marcada,
historicamente, como um ambiente responsável por difundir o conhecimento formalizado. Porém, o
modo como este conhecimento foi tratado o inseriu em um patamar de educação direta, a qual se
relacionou, sem intermediários, às ações praticadas por adultos, no caso, a criação de projetos de
inovação para um setor produtivo.
Como os projetos se reportavam diretamente ao mundo dos adultos - tendo sido, por sua vez,
propostos pelos jovens –, Karen sentiu-se como uma participante que atua sobre os problemas de um
grupo, ou seja, não um mero número que integra as fileiras da sociedade industrial, mas sim um
alguém que tem sua voz escutada. Na experiência da egressa, esse alguém forneceu alicerces para que
ela expressasse uma capacidade do eu construído durante esse episódio de sua vivência na EP.

4.3 Análise das questões 3, 4 e 5
Há pouco tempo você passou pelo processo de realizar um trabalho de conclusão de curso para
se formar em técnica. O que você aprendeu fazendo um TCC na educação profissional?
Eu me senti muito realizada, foi uma experiência muito boa apesar de ser meio difícil de
desenvolver. Mas foi onde os alunos buscavam um tema, do qual gostaria de falar e aprofundar no
assunto, o tema no qual eu e minhas colegas escolheram foi "Os desafios e oportunidades dos PcD no
mercado de trabalho". Foi um tema que nós tivemos o maior prazer em desenvolver e aprofundar no
assunto. Além disso, todo decorrer da elaboração do TCC foi graças aos profissionais da educação
19

O ―Grand Prix‖, realizado na escola técnica em que Karen estudou, é um acontecimento que possui inspiração
em outro evento do mesmo nome, que ocorre desde 2013, em que são reunidas equipes formadas por
representantes de empresas, técnicos da escola e empreendedores. A primeira edição, em formato escolar,
ocorreu na unidade, nos dias 26 e 27 de outubro de 2015. Karen participou da segunda edição do evento, que
aconteceu nos dias 12 e 13 de abril de 2016.
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presentes na instituição de ensino que sempre ―esteve‖ presente e ao nosso lado nos auxiliando, além
de nos ajudarem no decorrer de todo o curso, para que, no final, tivéssemos uma cabeça mais formada
uma linguagem mais formal para a realização do TCC.
Fonte: Dados coletados em entrevista realizada no dia 27 jul.2016.

Após fazer seu TCC a que conclusão chegou a respeito da situação dos PcD no mercado de
trabalho?
Concluímos que as empresas, elas contratam esses PcD somente para o cumprimento de cota,
pois, caso contrário, muitas não contratariam, e que ainda existe um certo tipo de preconceito na hora
da seleção de pessoas. Além disso, foi analisado a respeito da qualificação desses PcD's e vimos que
muitas empresas exigem Ensino Fundamental e algumas Médio, e muitos desses deficientes não
possuem. Desta forma, observa-se que as empresas hoje em dia estão exigentes e cada dia mais
competitivas, às vezes exigindo uma qualificação na qual a própria empresa poderia estar oferecendo
para esses deficientes.
Fonte: Dados coletados em entrevista realizada no dia 27 jul.2016.

A partir da sua conclusão o que pensa que poderia ser feito para melhorar esse problema?
As empresas devem se conscientizar de que as pessoas que possuem deficiência podem estar
fazendo um serviço como qualquer ―um outro‖, somente precisam de uma atenção a mais. E as
empresas deviam parar de olhar a deficiência das pessoas e passar a olhar o potencial delas e ajudá-las
para que possam se adaptar no meio social, oferecendo treinamentos e cursos de qualificação voltados
à área onde iram trabalhar.
Fonte: Dados coletados em entrevista realizada no dia 27 jul.2016.

A respeito do trabalho de conclusão de curso, Karen o qualificou como algo ―bom‖, porém
―difícil‖. Essa dificuldade é colocada em oposição à liberdade de escolher o tema e, como ela disse,
―aprofundar sobre o assunto‖. Como a escolha era dos próprios alunos, Karen declarou ter apreciado
bastante a oportunidade de se aprofundar no tema escolhido. Esse movimento de aprofundamento no
assunto caracterizou o ato de estudar, voltado para um foco que atribui motivos para a pesquisa.
Márcia Daniella Souza Santos (2009) explica que a subjetividade não se separa do pesquisador
no exercício de seu trabalho. Durante o processo de pesquisa, as emoções e os sentimentos participam
de suas ações. Os fatores que o fazem ir mais a fundo, na pesquisa, dizem respeito, tanto a elementos
internos quanto a elementos externos. Ao fazer uma pesquisa que aprecie, o pesquisador empreende o
que há de melhor de suas capacidades, no intuito de usar o potencial presente em um saber x ou y para
auxiliar na chegada até o objetivo, uma vez que encontra motivos para o prosseguimento de seu
trabalho, isto é, descobre a motivação que impulsionará a sua pesquisa. Segundo a autora, isso faz com
que o pesquisador passe pelas fases da pesquisa de uma forma mais prazerosa, possibilitando que o
ambiente seja propício para o aparecimento da criatividade e autenticidade em seu trabalho. No caso
de Karen, o título escolhido por ela e suas colegas foi Os desafios e oportunidades dos PcD no
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mercado de trabalho, apresentado à escola de educação profissional como requisito para obtenção do
título de técnico em Recursos Humanos, no ano de 2016. Embora haja uma diretriz para garantir um
melhor acesso dos PcD ao emprego, não é bem isso que tem ocorrido nesses 25 anos decorridos da lei.
O Portal Brasil divulgou que só no ano de 2015 o número de autuações em empresas foi de 4,5 mil.
Isso mostra a quantidade de empresas que não se adequam à lei. Mostra, ainda, através da fala da
então responsável nacional pelo Projeto de Inserção de Pessoas com Deficiência no Mercado de
Trabalho, Fernanda Maria Pessoa di Cavalcanti, que o Brasil possui cerca de 9,3 milhões de PcD que
se enquadram na lei de cotas e que, seguindo a regra da lei de cotas, teríamos cerca de 827 mil vagas
abertas. No entanto, a maioria dessas vagas não estão preenchidas. Algumas das razões pelas quais as
empresas não estão cumprindo a Lei são apresentadas, justamente, na pesquisa de Karen e de suas
amigas. Trazendo para o contexto da cidade de Rondonópolis, as alunas, na época, empreenderam uma
coleta de dados em que foram entrevistadas 31 pessoas com deficiência e seis empresas da cidade.
Para tanto, as pesquisadoras aplicaram, inicialmente, um questionário fechado para 31 pessoas com
deficiência que já passaram pela experiência do primeiro emprego. Depois, em uma segunda etapa da
pesquisa, aplicaram um questionário semiaberto para o departamento de Recursos Humanos em seis
empresas de Rondonópolis. Os resultados fundamentaram a opinião do grupo a respeito da questão. As
alunas disseram, em sua pesquisa, que como a maioria das empresas inserem os PcD em seus quadros
apenas para cumprir a lei e não serem multadas, ocorre, portanto, muito mais a integração do que
propriamente a inclusão dessas pessoas no mundo do trabalho. Para diferenciar esses dois termos elas
trazem a definição de Romeu Kazumi Sassaki:
Existe uma grande diferença entre o conceito de integração e inclusão social.
A integração é considerada como uma mera inserção formal da pessoa na
empresa, isto é, a empresa contrata, mas deixa várias barreiras de
acessibilidade que dificultam a sua adaptação no ambiente de trabalho. Em
contrapartida, a inclusão estimula modificações e adaptações para garantir
um acolhimento, a garantia de acesso e permanência no ambiente de
trabalho, com qualidade e satisfação pessoal e profissional (SASSAKI, 1997
apud HANSEL, 2009).
A partir do desenvolvimento do trabalho, as alunas foram se apropriando do assunto
aprofundado e foram, por conseguinte, adquirindo um posicionamento sobre a questão dos PcD no
mercado de trabalho. Nos seus pontos de vista, elas notaram um déficit no que tange à qualificação
direcionada para pessoas com deficiência. Com isso, elas perceberam, nitidamente, a falta de
oportunidades oferecidas para essas pessoas quanto a sua empregabilidade.
Dando continuidade à sua reflexão, Karen aprofunda o termo ―atenção a mais‖, trazendo a
palavra ―pessoas‖ associada ao verbo ―olhar‖. A partir daí, a egressa direciona o olhar para dois
símbolos em que um deveria ser substituído por outro como alvo das empresas para os PcD. No relato
da ex-aluna, as empresas deveriam mudar o olhar que incide sobre a deficiência para o olhar que se
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debruça sobre o potencial. Ao fazer isso estariam ajudando as pessoas a se inserirem na sociedade, o
que seria viável, segundo Karen, através de cursos nas áreas em que atuarão.
O desenvolvimento do TCC mostrou a Karen que as empresas possuem uma visão parcial
sobre as pessoas com deficiência, revelando o preconceito que as impede de serem inseridas no mundo
do trabalho. Ao contrário das empresas, Karen mostra uma visão mais abrangente sobre o assunto,
desenvolvendo uma criticidade a respeito do problema.
Nesse âmbito, a ex-aluna e suas colegas apresentaram seu posicionamento acerca do papel do
técnico de recursos humanos, relativo à seleção de pessoas, encontrado durante sua pesquisa. Podemos
observar isso, em um trecho abaixo do TCC das egressas. Elas compreendem que:
Desta forma pode-se entender que a Área de Recursos humanos tem o papel de fazer
o acolhimento da pessoa com deficiência, sensibilizando todos de sua organização e
mostrando que esses deficientes são humanos com habilidades e limitações assim
como qualquer outro indivíduo. Visando sempre adequá-los a um cargo no qual
possam se adaptar da melhor forma tendo em vista sempre suas limitações e
procurando não exigir nada a mais do que são capazes de realizar. (FARIAS; JESUS
e JESUS, 2016, p. 10)

Como podemos notar na passagem acima, Karen traz, em seu discurso, juntamente com suas
colegas, o olhar sensível acerca do exercício da profissão de técnico de recursos humanos, afastandose, deste modo, da visão, estritamente, econômica e seletiva atrelada ao mercado de trabalho. A
realização do TCC possibilitou o surgimento de uma ideia de Karen sobre a função do técnico de
recursos humanos, que substitui a visão administrativa, de produtividade, por uma visão humanista e
empática em relação ao outro.

6 Considerações

A partir do relato de Karen quanto aos significados presentes na experiência de participar do
Grand Prix de Inovação e acerca das reflexões surgidas no desenvolvimento do seu trabalho de
conclusão de curso, percebemos um certo deslocamento na função da EP, no que se refere ao seu
caráter empregatício e econômico.
O seu olhar para a EP a insere em um patamar pedagógico, voltado para o questionamento sobre
os problemas sociais, instaurado em um pensamento crítico. Este transporta os sentidos das ações
educativas voltadas para o trabalho, as quais se pautariam, aparentemente, em um aspecto meramente
de subsistência para o âmbito das ações que geram significados sólidos e integradores, como os
ocorridos no evento Grand Prix e estimuladores do pensamento crítico acerca dos problemas sociais,
como o que ocorreu ao término da produção de seu TCC.
Os discursos de Karen nos ajudam a refletir sobre experiências, vida e educação em um viés
sugerido por Morin (2004) a partir de uma perspectiva complexa, associada a todos os saberes, não só
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ao que está posto, mas a uma prática educativa com processos de ensino-aprendizagem que contribui
na formação não só de profissionais, mas também de cidadãos críticos e participativos.
Apreendemos com essas vivências de Karen que as mudanças almejadas na sociedade começam
primeiramente dentro de cada um, com a reforma do pensamento individual, que amplia para o
coletivo, e ajuda na condução do novos processos interpretativos e a refletir sobre a vida em
sociedade.
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Resumo:
O presente artigo apresenta a experiência prática do uso da autogestão na Associação de Mulheres Rurais Frutos
de Vale (AMFRUVALE). O objetivo de abordar tal assunto é mostrar para a sociedade que é possível
empreender de forma coletiva e sustentável. Refere-se a uma pesquisa de cunho qualitativo que se encontra em
fase de desenvolvimento, por isso, as considerações são parciais. A princípio utilizou-se referencial teórico
acerca da autogestão com o intuito de subsidiar a análise referente a experiência prática de seu uso pela
AMFRUVALE. Tudo isso entrelaçado com o suporte ofertado pela Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT) para que a associação consolide a autogestão levando em consideração suas necessidades, a cultura,
o ambiente local, e potencialidades. O apoio que a Universidade oferece via processo de incubação de
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) faz com que tanto as associações e cooperativas, quanto a
própria UNEMAT se fortaleçam em favor do bem um comum, a resistência em relação a padrões hegemônicos
de relacionamento, aprendizagem, assessoramento, produção, comercialização e sustentabilidade tanto
econômica quanto educacional e social que buscam o desenvolvimento local.
Palavras-chave: Economia Solidária. Autogestão; Comercialização em EES;

1 Introdução
Este artigo apresenta a autogestão como alternativa a lógica de vida social, política, educacional
e econômica do capital, principalmente em relação ao modo de produção e comercialização de
produtos oriundos da agricultura. De início o conceito e contexto dessa forma de gestão que vem
ganhando adeptos são explanados com intuito de aproximar a teoria com a experiência prática exposta
em sequência. É feita uma exposição de modo que o assunto vai se afunilando para o microambiente
específico da Associação de Mulheres Rurais Frutos do Vale (AMFRUVALE) que desenvolve suas
atividades de modo autogestionário, assessorada pela Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT) através do NECOMT/IOCASS.
A UNEMAT Campus de Tangará da Serra/MT, por meio do Núcleo de Pesquisa, Extensão e
Estudos da Complexidade do Mundo do Trabalho (NECOMT), e ainda do Programa de Extensão da
Incubadora de Organizações Coletivas Autogeridas, Solidárias e Sustentáveis (IOCASS), formados
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por pesquisadores da graduação e pós-graduação, atuam no processo de incubação dos
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES).
Uma das ações realizadas com a participação dos empreendimentos supramencionados é a Feira
de Cooperativismo, Economia Solidária e Agroecológica de Tangará da Serra/MT, que faz parte de
uma das práticas desenvolvidas pela IOCASS, por meio do NECOMT, onde os EES são incubados,
expõe e comercializam seus produtos de forma que se tornem sujeitos atuantes no desenvolvimento
econômico local, melhorando sua qualidade de vida, e atendendo às necessidades sociais.
Os EES têm melhores condições de sucesso, quando são desenvolvidos nos espaços locais,
aonde há um tecido social, de confiança e de relações fraternas. Nas áreas rurais e nas cidades em que
existem atividades comunitárias, elas têm ambiência favorável para o seu desenvolvimento. A
colaboração das autoridades locais no fornecimento de espaços e estruturas legais contribuem para as
atividades comunitárias.
As experiências de EES requerem condições para o seu desenvolvimento, um contexto legal
adequado que contribui com políticas públicas e alocação de recursos financeiros, técnicos e humanos.
É o caso da experiência da Feira de Cooperativismo, Economia Solidária e Agroecológica de Tangará
da Serra/MT, onde a Universidade oferece apoio, treinamento, acompanhamento e espaço para a
comercialização.
Nesse sentido, o tópico a seguir contém breve aporte teórico acerca da Autogestão. Na
sequência contextualiza-se as atividades do NECOMT, da IOCASS, da Feira composta por EES de
Tangará da Serra/MT, e, por último, da AMFRUVALE, buscando evidenciar a forma alternativa de
gestão utilizada pelas suas associadas. O objetivo deste artigo é apresentar para a sociedade que é
possível empreender de forma sustentável. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, que se
encontra em desenvolvimento.

2 A Autogestão como alternativa a lógica
hegemônica do capital
Nem todas as pessoas contentam-se ou conseguem (sobre) viver do mesmo modo, isto é,
incluir-se e sentir-se bem, dentro das normas sociais, políticas, educacionais e econômicas estipuladas
pelo capitalismo. Alguns desejam viver de modo diferente e equilibrado, seja em relação as outras
pessoas ou ao meio ambiente. Ao passo que esse desejo se torna necessidade de um coletivo, surge a
oportunidade de criar uma outra lógica de vida, mais humana e sustentável, o que exige planejamento
diferenciado, podendo surgir a autogestão que ―é [...] um movimento que se autoconstrói de baixo para
cima, é um movimento popular de base que agrupa a diversidade e parceiros de resistência‖
(SGURAREZZI, 2013, p.06).
É por isso que a autogestão vem ganhando cada vez mais espaço e adesão de diversos grupos
sociais que buscam modos democráticos de organização, tomadas decisões e agir, para que suas
próprias necessidades sejam mais consideradas do que os interesses que o capital e a classe
hegemônica determinam para toda a sociedade. Encontrar uma forma alternativa para construir
relações laborais, sociais, educativas e políticas apresenta-se como uma tentativa de fazer com que os

5228

paradigmas dominantes reduzam força, e mais, é um contraponto as lógicas e valores invertidos do
lucro a qualquer custo.
A autogestão tem como mérito principal não a eficiência econômica (necessária em
si), mas o desenvolvimento humano que proporciona aos praticantes. Participar das
discussões e decisões do coletivo, ao qual está associado, educa e conscientiza,
tornando a pessoa mais realizada, autoconfiante e segura. É para isso que vale a pena
se empenhar na economia solidária (SINGER, 2002, p. 21).

Cabe evidenciar que a autogestão não é uma técnica de gerenciamento informal. Mesmo sendo
idealizada por um determinado grupo de pessoas e sendo direcionado para o mesmo, são utilizadas
ferramentas e estratégias da gestão tradicional. O desejo popular por transformar o mundo, a começar
pelo microambiente, amplia o campo dos conhecimentos formais e faz uso também dos conhecimentos
oriundos de espaços informais do saber, pois nem tudo que é necessário conhecer cabe nos bancos das
escolas ou das universidades.
Dessa forma, a autogestão permite ser utilizada em espaços formais ou informais, e pode ser
compreendida como ―projeto de organização democrática que privilegia a democracia direta‖
(MOTHÉ, 2009, p. 26). Seja no âmbito associativo ou cooperativo, onde os trabalhadores tanto
executam seus afazeres como também participam das decisões de cunho administrativo, seja no espaço
rural, aonde produtores plantam e processam alimentos para o comércio, ou na cidade, em que artesãos
se sustentam das várias artes aprendidas e confeccionadas coletivamente, ou em qualquer outro
ambiente onde seja desejada, visto que:
A autogestão parte de uma ambição antropológica, especulando sobre as potencialidades infinitas abertas ao imaginário humano de cidadãos livres do jugo da ideologia dominante. Ela abre o caminho para uma ideia de progresso diferente daquele
da produção ilimitada das riquezas: o progresso ilimitado de uma democracia
criadora (IDEM, 2009, p. 28).

Nesse sentido, já é possível evidenciar que o centro das atenções de uma organização que gere a
si própria são os seres humanos que a compõe, cujas relações interpessoais traduzem o entrosamento e
respeito mútuo aos pares. Inexiste uma rígida estrutura hierárquica, todos têm possibilidade de falar,
sugerir e decidir, assim como, ouvir, acatar e fazer quando necessário, pois é a coletividade que se
auto organiza do modo como define ser o mais adequado.
Por isso, a autogestão engloba processos formativos de cunho educacional, pois sendo a
educação um direito de todos os cidadãos, e um dos requisitos para que estes tenham acesso aos bens e
serviços disponíveis e constituídos em uma sociedade democrática, como corrobora Gadotti (2005, p.
01), mostra-se essencial imbuir a cada componente do grupo das condições mínimas para que consiga
participar ativamente de seus deveres, enquanto membro de uma organização autogestionada.
O desejo de mudança que atrai adeptos para a autogestão baseia-se no entendimento de que toda
ação humana possui intencionalidade. Dessa forma, se um outro mundo, mais qualitativo do que
quantitativo é almejado, este deve ser construído com base naquilo que o próprio sujeito considera
melhor para si e para os seus semelhantes.
É claro que não é fácil desatar as amarras que aprisionam o pensamento e o agir do homem
desde seu nascimento, pois é perceptível que tudo o que permeia as relações sociais em todos os
âmbitos, enfim, tudo que está ao redor do povo, está também condicionado a um jogo de poder e
interesses. É como se os ambientes formatassem as pessoas para comportar-se de forma engessada,
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porém, Mothé (2009, p. 28), argumenta que cidadãos livres tem infinitas possibilidades para
transformar sua realidade. A autogestão talvez seja a representação dessa liberdade.
Nesse sentido, a autogestão oportuniza a auto-organização, que é uma forma como o coletivo
decide organizar a si próprio, considerando aquilo que é bom e viável para todos igualitariamente, sem
interferência externa de um sistema impositivo. E coletivo nesse sentido, é entendido como ―uma
concepção integral e não simples total referida a suas partes, o coletivo apresenta propriedades que não
são inerentes ao indivíduo. A quantidade se transforma em qualidade‖, (PISTRAK, 2002, p. 177).
Portanto, mesmo partindo do interesse e necessidade das minorias que na verdade são maiorias,
se for visto pelo número de pessoas, é que a autogestão vem conquistando espaço e adeptos,
principalmente por causa dos movimentos sociais populares, cujo interesse é fazer frente de resistência
quanto a problemáticas diversas. A população unida pode mais do que imagina, e organizada de modo
auto gestionário tende a mostrar que a ação conjunta é mais eficaz que a fragmentação imposta pela
elite dominante a massa trabalhadora. E ainda, permite que cada um determine seu próprio caminho,
tendo em vista o bem-estar social das pessoas de modo geral, e não apenas de uma parte que ordena
para que a outra execute, como se a liberdade fosse para apenas alguns.
A UNEMAT comprometida com a função social de formar cidadãos críticos, esclarecidos e
solidários contribui e assessora empreendimentos autogestionários voltados a Economia Solidária.
Tais ações estão formalizadas institucionalmente, no entanto, os registros de todo o trabalho ainda
carecem de ser sistematicamente organizados, por isso, o texto que segue baseia-se em registros e
relatórios do núcleo e da incubadora.

3 Programa/Projeto/NECOMT/IOCASS
O NECOMT foi criado em 2003 e participa ativamente do desenvolvimento da Economia
Solidária (ES) com projetos de pesquisa e extensão na área urbana e rural. Por meio de seus dois
Grupos de Pesquisa: Gestão Agricultura Familiar e Agroecologia-GAFA (certificado junto ao CNPq
em 2003) e Desenvolvimento Regional Sustentável e as Transformações no Mundo Trabalho – GDRS
(certificado junto ao CNPq em 2006) vem contribuindo sistematicamente com a construção de
políticas públicas no campo da ES.
O NECOMT desenvolve processos de incubação de EES desde 2004. Porém o Programa
IOCASS, de acordo com SGUAREZI (2016), foi criado apenas em 2011.
Todo esse histórico propiciou que, em 2011, o NECOMT, através de grupos de
trabalho (GT´s), pudesse criar o programa de extensão que dá institucionalidade para
Incubadora de Organizações Coletivas e Solidárias e Sustentáveis (IOCASS). O
objetivo geral da IOCASS é incubar, assessorar e apoiar organizações ou grupos
produtivos que atuam no coletivo de forma solidária, autogestionária, sustentável,
em rede, desenvolvendo tecnologias sociais que possam ser aplicadas e replicadas na
ótica da economia solidária, que possa contribuir com a organização do trabalho
coletivo, visando a autonomia dos empreendimentos e a emancipação dos
trabalhadores.
( SGUAREZI, S. B. LIMA, E. R. de SGUAREZI, T. T. 2016, p.39)
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Caracteriza-se por ser um programa permanente de ações junto ao mundo do trabalho, que tem
interface entre a pesquisa e a extensão e envolve o ensino. Tem atuado fortemente em ação
interdepartamental com forte atuação na Extensão Universitária como dimensão relevante do
compromisso social da Universidade interligando os vários projetos políticos pedagógicos dos cursos
ao projeto político-institucional da UNEMAT, enquanto Universidade do interior para o interior.
O Objetivo desse projeto/programa é analisar e avaliar epistemologicamente políticas públicas,
metodologias de incubação e processos educativos desenvolvidos junto aos Empreendimentos
Econômicos Solidários (EES) na Bacia do Território do Alto Paraguai/MT, desenvolvendo ações de
incubar, assessorar, orientar e apoiar organizações ou grupos produtivos que atuam no coletivo de
forma solidária, autogestionária e sustentável.
Prioriza ações em rede e desenvolvimento de tecnologias sociais que possam ser reaplicadas na
ótica da economia solidária e do cooperativismo, contribuindo com organização do trabalho associado
e a inclusão socioprodutiva visando a autonomia e a emancipação dos trabalhadores de baixa renda.
Assim, consolida o tripé da relação ensino, pesquisa e extensão o programa se propõe fazer com que
professores e estudantes ultrapassem os muros da Universidade e dialoguem com a sociedade e os
Movimentos Sociais.
O Programa IOCASS incuba, assessora e apoia organizações coletivas e grupos produtivos que
atuam dentro dos princípios da Economia Solidária e da Autogestão, atuando, de 07 (sete) EES,
promovendo a inclusão sócio produtiva de 294 trabalhadores, sendo 75 homens e 219 mulheres,
conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Número de sócios dos EES incubados pela IOCASS
Gênero

Produtos

Nº
Sócios

Mas.

Fem.

18

02

16

Doces, compotas e conservas

25

02

23

Panificação e polpas de frutas;
Artesanato em argila

Cooperativa de Produção de Material
Reciclável de Tangará da Serra
(COOPERTAN)

43

15

28

Coleta seletiva em 100% do município;
Reciclagem;
Comercialização

Feira de Cooperativismo, Economia
Solidária e Agroecologia no Campus
Universitário de Tangará da Serra

65

09

56

Comercialização em rede, feiras e
vendas diretas. Produtos da agricultura
familiar, doces, artesanatos

12

02

10

Artesanato em geral

10

03

07

Artesanato em geral

Rede Autogestionária de Cooperativas e
Associações de Catadores de Resíduos
Sólidos do Estado de Mato Grosso
(REDE CATAMATO)

121

42

79

Coleta seletiva em 100% do município;
Reciclagem;
Comercialização em rede

Total

294

75

219

EES
Associação de Mulheres Rurais Frutos do
Vale – AMFRUVALE
Associação de Artesãos de Progresso
(ASSOARTE)

Associação de Artesãos de Tangará
(ARTETAN)
Associação de Artesões de MANDALA
VIVA

Fonte: Incubadora IOCASS, 2017.
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Por meio da interlocução entre a IOCASS, o NECOMT, o GDRS e GAFA a incubadora se
tornou referência na produção e disseminação de tecnologia social, inclusão socioprodutiva
contribuindo para que a sociedade brasileira alcance os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS). O Programa IOCASS conta com 09 professores, dos cursos de administração, agronomia,
engenharia, ciências contábeis, que atuam diretamente na incubadora, bem como 02 estagiários
bolsistas e 03 estagiários voluntários. A produção científica em andamento conta com duas teses, três
dissertações, vários TCCs. Além disso a UNEMAT/NECOMT/IOCASS e seus grupos de pesquisa
atuam fortemente na criação, avaliação e melhoria de políticas públicas de inclusão socioprodutiva.
Também se destaca por processos de formação em educação popular, economia solidária,
cooperativismo de autogestão e na elaboração de projetos para buscar recursos para esses
empreendimentos. Além disso participa dos seguintes espaços de diálogo: Comissão Gestora
Nacional-CGN do Sistema do Comércio Susto Solidário-SCJS; Conselho Estadual de Economia
Solidária; Fórum Municipal de Economia Solidária; Fórum Mato-grossense de Economia Solidária;
Fórum Mato-grossense de Lixo e Cidadania (FML&C); participa da Comissão Gestora do Projeto PróCatador-MT.
O programa desenvolve projetos de extensão que realiza importantes ações como:
Administração Participativa, apoiando as ações autogestionárias que envolvem Empreendimentos
Econômicos Solidários (EES); Agroindústrias Familiares: Diagnóstico das Políticas Públicas e o
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar em Tangará da Serra – MT;
Capacitação de Lideranças em Ambientes Democráticos: Fórum de Economia Solidária
(FOMES/TGA); Utilização e desenvolvimento de ferramentas contábeis para Empreendimentos
Econômicos Solidários (EES); Projeto Reciclagem de Computadores junto à Copertan; Realização de
orçamento, custos de produção e formação de preço de vendas dos produtos dos Empreendimentos
Econômicos Solidários (EES) incubados pela IOCASS.
Dentre as atividades consolidadas a seguir destaca-se uma das ações de extensão da IOCASS, a
Feira de Economia Solidária, realizada periodicamente no campus da UNEMAT de Tangará da
Serra/MT.

3.1

Feira de Economia Solidária

O projeto da Feira de Economia Solidária surge com a finalidade de aperfeiçoamento no
processo de produção e formação dos trabalhadores sócios dos EES, no sentido de permitir a
integração da universidade e aproximação com as realidades das pessoas das comunidades, além de
possibilitar espaços comercialização bem como momentos de ação e reflexão junto aos sócios dos
EES. O projeto apresenta como objetivo geral realizar duas vezes por mês, em datas previamente
definidas com os sócios a Feira de Cooperativismo, Economia Solidária e Agroecologia no Hall de
Entrada do Campus Universitário de Tangará da Serra/MT.

A IOCASS oportuniza a participação dos EES da Feira nos diversos eventos realizados
pela UNEMAT a fim de instrumentalizar os envolvidos para a constituição, implantação,
gestão, avaliação e desenvolvimento de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES); e
ainda capacitar técnicos, professores; estudantes e comunidade externa para o exercício da
Economia Solidária e do comércio justo.
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No espaço da feira, em forma de circuitos curtos envolve a AMFRUVALE, ASSOARTE,
ARTETAN e GRUPO MANDALA VIVA, que além de realizar a comercialização de seus produtos
na feira nesta instituição também expõem em eventos da instituição como congresso, seminários,
simpósios. Atualmente esse espaço tem se configurado numa importante conquista dos sujeitos da
Economia Solidária. Partindo do espaço da universidade a feira se expandiu para outros eventos e
também é realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT (PMTS) duas
vezes ao mês, e ao menos uma vez por semestre Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
(ALMT).
Os ESS incubados, periodicamente avaliam seus resultados, bem como os objetivos propostos,
assim conseguem perceber que já alcançaram a consolidação dos processos de comercialização, estão
em processo de formação de professores, estudantes/bolsistas, técnicos e sócios dos EES; avaliam
ainda que devem permanecer na busca da melhoria nos processos de organização e planejamento da
produção dos EES, bem como a ampliação e aprofundamento de ações organizacionais do Programa
IOCASS e da Economia Solidária no Campus.
Na sequência apresenta-se o histórico de um dos empreendimentos econômicos solidários que
participam da Feira de Economia Solidária, destacando o papel das mulheres nestes EES.

3.1.1 Associação de Mulheres Rurais Frutos do Vale – AMFRUVALE

A Associação de Mulheres Rurais Frutos do Vale (AMFRUVALE) está localizada na
Comunidade Vale do Sol II, município de Tangará da Serra/MT, fica a 19 quilômetros do perímetro
urbano. O Assentamento Vale do Sol II foi formado em 2006 pelo Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF), que é uma iniciativa do governo federal do Brasil A AMFRUVALE nasceu da
reunião de um grupo de 12 mulheres em 11 de abril de 2011, após participarem de um curso de
processamento de frutas e vegetais, produção de doces, conservas e compotas.
O curso foi ofertado para todas as mulheres da comunidade e se deu após uma parceria da
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT (PMTS) através da Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (SEAPA) e do Núcleo de Políticas para Economia Solidária (NUPES) que
através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Após o curso as mulheres fundaram
formalmente a AMFRUVALE em 07 de abril de 2013 com o objetivo de colocar em prática o que
aprenderam e passaram a produzir e comercializar seus produtos. Atualmente AMFRUVALE conta
com 18 (dezoito) sócios, sendo 16 mulheres e 02 homens.
Em 2011 o grupo fez-se representar por 03 (três) mulheres no encontro Mato-Grossense de
Economia Solidária. A partir daí o grupo passou a ter o apoio da UNEMAT por meio do NECOMT e
do Grupo de pesquisa GAFA. Mas o processo de incubação passou a ser ofertado em 2013 pelo
Programa IOCASS.
A associação realiza ações e participa de eventos promovidos dentro e fora do município, como:
participa da Feira de Cooperativismo, Economia Solidária e Agroecologia do Campus Professor
Eugênio Carlos Stieler/Universitário de Tangará da Serra/MT desde 2013; participa da Feira de
Cooperativismo, Economia Solidária e Agroecologia da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT
desde 2011; participa ainda de eventos científicos e tecnológicos; participa da Feira Prata da Casa da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT); além de promover a venda direta ao
consumidor porta-a-porta ou por encomenda para festas e casamentos de produtos como: doces (de
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leite; goiaba; mamão; abobora; banana e outras frutas produzidas na comunidade); Conservas de
verduras e ovos de codorna e compotas.
Cabe ainda destacar que a AMFRUVALE foi um dos Empreendimentos Econômicos Solidários
(EES) fundadores da Rede Fundo Rotativo Solidário Unidos Vivendo em Ação (FRS-UVA), que em
junho/2015 ganhou o prêmio I Prêmio de Boas Práticas em Economia Solidária/Prêmio Sandra
Magalhães no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), financiado pelo do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS).
Outra conquista importante da associação aconteceu em 2016, quando recebeu recursos do
Projetos da Cáritas Brasileira/2015, para a aquisição de máquinas e equipamentos. Premiação esta que
possibilitou enfrentar algumas dificuldades no início da associação. Atualmente a AMFRUVALE
encontra-se na produção em uma maior escala, pois a falta de equipamentos adequados refletia
diretamente na qualidade e quantidade de seus produtos, assim é possível perceber a melhoria nos
processos da associação.
A AMFRUVALE criou o seu próprio Fundo Rotativo Solidário – FRS, denominado Mulheres
Agricultoras Numa Grande Ação – MANGA, e com os recursos da premiação que recebeu da Cáritas
Brasileira/2015, em 2019 criou outro fundo, o FRS Frango Caipira para incentivar outra atividade na
associação, a criação de frango semi caipira com objetivo de tornar-se fornecedor no município além
de buscar a participação no Programa da Alimentação Escolar.
A parceria com a IOCASS/UNEMAT, possibilita algumas ações importantes, como a visitas
técnicas que vem sendo realizadas desde 2017, uma vez por semestre como proposta pedagógica da
disciplina de Cooperativismo e associativismo – Curso de Administração/Agronegócio UNEMAT. A
vista técnica realizada em maio/2019 teve entre um dos seus objetivos dialogar sobre a possibilidade
da construção de um projeto participativo de Turismo de Base Comunitária (TBC)20, com vistas a
implantação e desenvolvimento do turismo rural21. Desse modo, seguindo a proposta da disciplina em
maio deste ano foi realizada a atividade da visita técnica, na qual os acadêmicos do curso de
Administração do período matutino, que puderam conhecer a associação, ouvir o relato de experiência
das associadas, conhecer o local onde funciona temporariamente a atual sede da associação, e também
visitar ainda propriedades rurais dos associados e fornecedores de produtos para a associação, e ainda
conhecer os planos futuros da AMFRUVALE. Os desafios ainda se apresentam no cotidiano da
associação, porém as mulheres têm planejamento traçado para em breve com a auxílio das instituições
parcerias, construir a sede própria da associação, com cozinha industrial, planejada e adequada com as
exigências legais da vigilância, para ampliar e qualificar ainda mais a produção.

20

De acordo com publicação do Ministério do Turismo, BARTHOLO (2009, p.86) O turismo alternativo de base
comunitária busca se contrapor ao turismo massificado, requerendo menor densidade de infraestrutura e serviços
e buscando valorizar uma vinculação situada nos ambientes naturais e na cultura de cada lugar. Não se trata,
apenas, de percorrer rotas exóticas, diferenciadas daquelas do turismo de massa. Trata-se de um outro modo de
visita e hospitalidade, diferenciado em relação ao turismo massificado, ainda que porventura se dirija a um
mesmo destino.
21

De acordo com SIMÕES DE ARRUDA (2008), o documento, do Ministério do Turismo, ―Diretrizes para o
Desenvolvimento do Turismo Rural‖, a conceituação de Turismo Rural fundamenta-se em aspectos que se
referem ao turismo, ao território, à base econômica, aos recursos naturais e culturais e à sociedade. Com base
nesses aspectos, e nas contribuições dos parceiros de todo o País, define-se Turismo Rural como: o conjunto de
atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor
a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. (BRASIL,
2007).
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Demonstrando a importância da associação para este grupo de mulheres, destaca-se a fala de
uma das sócias, assentada há 10 anos, mas que resistia em se associar a AMFRUVALE, quando relata:
Eu tava bem depressiva né eu tive que sair daqui, tive que ir para cidade
para cuidar da minha irmã que tava com câncer de mama, ela ficou 6 meses
em cima de uma cama e ela faleceu. Então eu tava assim já chegando numa
depressão, eu chorava de noite, eu não conseguia dormir e depois que eu
entrei aqui, nossa foi como uma terapia. Tô bem graças a Deus, hoje muito
bem, tô contente com meu serviço, com meu trabalho e gosto muito de ficar
aqui com minhas amigas. (Associada 1).
Constata-se assim que, além de compartilhar conhecimento e experiências formais e informais de
gestão, da profissão e da vida em sua completude, o exemplo da AMFRUVALE demonstra que a
cooperação tende a ser mais potente que a fragmentação, isto é, a ajuda mútua que uma associada
oferece a outra funciona de forma semelhante ao auxílio recíproco que a UNEMAT disponibiliza para
este empreendimento e vários outros no campo da Economia Solidária.

4 Considerações finais
Diante do conteúdo apresentado é possível perceber que a autogestão é uma das formas de
auxiliar a um empreendimento se desenvolver de forma sustentável, em especial aqueles que
trabalham com base na Economia Solidária. Por isso, o objetivo desse artigo que foi justamente
apresentar essa possibilidade para a sociedade foi alcançado, visto que o exemplo prático da
AMFRUVALE demonstra que suas associadas gerem a si próprias e seu trabalho de modo
democrático e sustentável, conforme descrito no decorrer do texto.
Isso em virtude de que ao mesmo tempo em que o suporte profissional da Universidade é
voltado para a sociedade, a mesma sociedade amplia os horizontes da atuação os agentes envolvidos e
constituem uma rede melhor capacitada para o enfrentamento dos padrões de relacionamento,
aprendizagem, assessoramento, produção, comercialização e sustentabilidade tanto econômica quanto
educacional e social.
Mesmo com dificuldades e desafios a serem enfrentados, essas mulheres da AMFRUVALE, a
exemplo de vários outros membros de associações e cooperativas, são capazes de se constituir e
produzir saberes específicos que são reconhecidos e possuem valor agregado. O pontapé inicial dessas
auto-organizações carece de apoio, principalmente de profissionais técnicos como os ofertados pela
UNEMAT, mas isso apenas não basta. É imprescindível que as políticas públicas abram espaço e
condições para a subsistência desses empreendimentos. E para isso também é que a parceria
Universidade e comunidade somam forças trabalhando em conjunto.
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Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas considerações sobre a educação de jovens e adultos – EJA,
percepções, expectativas e a realidade da EJA, percebidas pelos alunos dos 1º e 2º anos do ensino médio da
Escola Estadual José Leite de Moraes, no município de Várzea Grande-MT. Nessa pesquisa, os alunos redigiram
textos, abordando motivos que os levaram a abandonar o ensino regular, as dificuldades familiares e o mundo do
trabalho. Nas entrevistas realizadas, os alunos puderam falar das suas dificuldades, das discriminações, do valor
da educação em suas vidas e das perspectivas de transformação de suas realidades. De uma forma qualitativa, os
textos produzidos pelos alunos demonstraram a realidade de cada um, suas percepções da educação e perspectiva
de uma vida melhor.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Percepções, Realidades.

1 Introdução
A educação como processo de formação deve contemplar as manifestações culturais e
sociais, que o educando esteja inserido, seja no âmbito familiar ou do trabalho. A Lei de
diretrizes e base da Educação 9394/96, disciplina a educação em instituição de ensino,
prevendo em seu parágrafo 2º que a educação escolar é vinculada ao mundo do trabalho e
prática social. A educação na prática pedagógica é considerada em processos informais, ou
seja, o aprendizado se dá na convivência familiar, nas experiências adquiridas no dia-a-dia, no
mundo do trabalho e nas interações sociais; já nos processos formais ocorrem no ambiente
escolar, processo ensino-aprendizagem entre os atores dessa formação: professor e estudante.
A modalidade Educação de Jovens e Adultos – Eja –, destina-se aos alunos que por
algum motivo não tiveram acesso ao ensino regular na idade prevista, ou mesmo não
conseguiram dar continuidade aos estudos por outros motivos (SANTOS 2011). A Eja, então,
contempla essa clientela ressaltando suas peculiaridades, sempre respeitando o conhecimento
trazido pelo estudante com suas vivências e experiências adquiridas em suas relações
familiares e sociais. Conforme aponta o Artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
1996:
Artigo 38- Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento
de estudos em caráter regular.
§1º - Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I.
II.

No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 15 nos;
No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos.

§2º - Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (BRASIL 1996).
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A modalidade educação de jovens e adultos deve proporcionar aos jovens e adultos
que estão fora do sistema regular de ensino, por meio de exames de suplência, condições que
os habilite a prosseguirem a aprendizagem, considerando o que esse estudante aprendera
durante suas vivências, ou seja, por meio de uma avaliação inicial pelos docentes, após a
matrícula, é determinado em qual período/ano/série o estudante deve ingressar. Conforme o
artigo acima, os conhecimentos adquiridos pela educação informal, devem ser reconhecidos.
O educando, portanto, deve ser tratado como alguém que possua conhecimento adquirido
através dos anos em suas relações com o mundo do trabalho, de sua convivência social e de
suas vivências. A relação de ensino-aprendizagem deve basear no diálogo entre os
conhecimentos empíricos adquiridos ao longo da vida e o conhecimento científico ofertado
pela escola. A construção do conhecimento dar-se-á pela interação entre o conhecimento, o
educador, o educando, por processos de ensino-aprendizagem, que respeitem o modo de
aprendizagem peculiar do estudante da EJA.
Uma característica importante na EJA é a carga horária reduzida dessa modalidade em
relação a modalidade regular, sendo o horário do noturno, o mais utilizado, pois a maioria dos
educandos trabalham no período diurno. A carga horária anual é reduzida, contemplando a
necessidade de quem retorna, ou mesmo é inserido no ambiente escolar vislumbrando uma
aprendizagem significativa para a sua vida, em que a educação seja cidadã, democrática e
possa desenvolver valores éticos e morais para uma cidadania mais humanizada.
Nesse sentido, a escola deve ser repensada com relação a elaboração de problemas que
constituem a vida laboral de seus alunos, das contradições entre os saberes trazidos para a
escola com os saberes ofertados pela mesma. O conhecimento deve ser construído pelo
diálogo pedagógico, ações dentro da sala de aula e além da mesma. Deve-se propor aos alunos
problematizações, por temas geradores, que façam com que eles desenvolvam suas
capacidades e habilidades necessárias para a construção do conhecimento de uma forma
significativa. Portanto, o educador deve além da base conceitual, incentivar os alunos a
enfrentarem os desafios propostos que satisfaçam a aprendizagem proposta pela escola e
almejada pelos mesmos. O aprender pode e deve ser prazeroso tanto para quem ensina, quanto
para quem aprende.
Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A
esperança de que o professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietarnos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria (FREIRE,
1996, P.37).
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Posto todos esses elementos da educação de jovens, esta pesquisa buscou analisar a
percepção e as expectativas dos alunos dessa modalidade e o impacto do seu acesso ao espaço
escolar, o seu trabalho, suas relações familiares e sociais. Procuramos identificar o que leva
alunos da EJA a buscar a escola, avaliar de forma qualitativa, o valor da educação para a sua
vida e qual a mudança em sua vida profissional pode ocorrer devido ao seu ingresso nessa
modalidade, além de aspectos como autoestima e valores pessoais subjetivos.

2 Metodologia
O nosso trabalho de pesquisa foi realizado na Escola Estadual de Educação Básica
José Leite de Moraes, localizada no bairro Cristo Rei, cidade de Várzea Grande, MT. A escola
possui 18 salas de aulas, auditório, secretaria, sala de coordenação pedagógica, diretoria, sala
de professores, sala de articulação, biblioteca, laboratório de ciências, sala de informática,
refeitório, cantina, quadra poliesportiva coberta, área de horta escolar, área de jardinagem,
sala de projeto de música, ofertando as modalidades de ensino regular, fundamental de 1º ao
9º ano, nos períodos matutino e vespertino, ensino médio regular nos períodos matutino,
vespertino e no noturno, e a EJA, ensino fundamental e médio no período noturno. A escola
José Leite e Moraes atende aproximadamente 1800 alunos, sendo uma escola muito procurada
devido aos seus índices de avaliação externa serem bastante significativos e o êxitos de seus
egressos no Enem e vestibulares das principais instituições superiores dos municípios de
Cuiabá e Várzea Grande.
Foram entrevistados cerca de 60 alunos dos 1º e 2º/3º anos do ensino médio EJA,
todos maiores de 18 anos conforme regulamentação dessa modalidade de ensino, no período
letivo em duas ocasiões, sendo aplicados questionários que abordavam a etapa de estudo dos
alunos, a faixa etária, o gênero, além de solicitar nos questionários se os alunos atualmente
trabalham, se tem filhos, motivo da evasão escolar na modalidade regular, período de
afastamento, o motivo do retorno à escola, motivação para o retorno à escola e se pretende
continuar os estudos em nível superior. Essa etapa da pesquisa ocorreu ao final do 1º semestre
de 2018, na semana de 25 a 29 de junho do corrente ano. Após as análises feitas, retornou-se
os dados aos alunos, nesse momento foram propostos aos mesmos um estudo sobre a
realidade da educação como caminho de transformação social e político e suas expectativas.
Assim, durante o segundo semestre, culminou com a produção de textos individual aos
participantes da pesquisa.
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Durante essa etapa foi solicitado aos estudantes que produzissem o gênero textual
relato, dando a oportunidade para que eles expusessem suas percepções, expectativas e
experiências. Nesse sentido, cada aluno participou apresentando experiências vividas dentro e
fora da sala de aula, no mundo do trabalho e familiar, além de apresentar suas consequências
para sua formação escolar formal.
Essa produção ocorreu por meio de diálogos, entre 19 e 23 de novembro de 2018. A
abordagem nessa etapa se deu de forma qualitativa, o que proporcionou aos alunos e
professores resultados mais amplos, uma vez que discutimos o porquê dos dados tão
significantes da evasão escolar, de sua relação com a realidade social dos mesmos, das
relações de trabalhos que num dado momento contribuiu para sua saída da escola e que nesse
atual momento torna-se um fator importante para seu retorno ao ambiente escolar.
As reflexões demonstraram uma dinamicidade de interesses de um mundo globalizado
e em constantes mudanças, portanto a abordagem de forma qualitativa se justifica, já que
objetivou demonstrar as relações as vivências dos estudantes do/no mundo real.
Ademais, o sujeito é observador, sendo parte integrante do processo do conhecimento
construído, atribuindo valores e sentidos ao mesmo. O objeto das relações do conhecimento
não é neutro, possui significados que os sujeitos concretos criam em suas ações (GIL, 2009).
Nessa pesquisa os participantes escreveram suas vivências, realidades e expectativas, que
faremos suas exposições com nomes fictícios para a não identificação dos mesmos.

3 Resultados e Discussão
Os nossos estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos, demonstrou um aspecto
importante, a evasão escolar, motivada pela necessidade social da sobrevivência. Nossos
alunos vão em busca de trabalho por vários motivos, muitos alunos na infância abandonaram
a escola para ajudar no sustento de suas famílias, algumas alunas engravidaram ainda na
adolescência e tiveram que cuidar de seus filhos, todos esses motivos são citados, transcritos
abaixo, como fatores determinantes para a evasão escolar.
―Eu não me recordo muito o ano em que eu parei de estudar o ensino fundamental,
mas eu estudei até os 15 ou 16 anos no ano de 2010, por motivo por eu ter que
trabalhar‖. (Aluno José)
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―Eu estudei até os 14 anos de idade, desisti por casar muito jovem depois tive os
filhos para cuidar e não tive muito tempo pra estudar. Abandonei por ser mãe tinha
que cuidar dos filhos. Mais depois de muitos anos agora retornei a escola por minhas
próprias filhas motivar a minha volta‖. (Aluna Júlia)
―Eu parei de estudar mais ou menos 5 anos atrás o que me levou a abandonar o
estudo por causa de trabalho, isso me prejudicou meu trabalho‖. (Aluno João)
―Eu Maria estudei até o ensino regular 5º ano. Quando abandonei o estudo já tinha
meu filho naquele tempo, ele tinha dois anos de idade e estava grávida do meu
segundo filho, quando ele nasceu, não retornei mais ao estudo. Os meus motivos foi
que precisei entra em uma empresa e exigia estudo, então vi que sem o estudo eu
não ia conseguir um resultado melhor no mercado de trabalho. A escola tem sim me
ajudado, mais estou tendo um pouco de dificuldade, mais estou me esforçando para
chegar bem na aprendizagem. Eu me avalio uma aluna exemplar, estou aprendendo
a cada dia, obrigado‖. (Aluna Maria)

Posto alguns relatos que motivaram a evasão escolar, abordamos os motivos que
fizeram com que os alunos retornassem ao ambiente escolar, agora na modalidade EJA. A
análise feita demonstra a necessidade da formação continuada, para um mercado de trabalho
cada vez mais exigente de capacitação de trabalhadores, em uma economia mais competitiva.
―O motivo do meu retorno pro EJA, foi porque eu precisava terminar os meus
estudos para mim poder fazer uma faculdade e ser alguém na vida e dar uma boa
vida para a minha família‖. (Aluno Mário)
―Hoje estou trabalhando e por necessidade tive que começar a estudar, o serviço
exigiu de mim, estou aprendendo fiquei dez anos sem estudar, estou aprendendo
cada dia mais, estou muito feliz por terminar o ensino médio e essa é a minha
história‖. (Aluna Kátia)
―Com o tempo comecei a ter exemplos dentro de casa, vi minhas irmãs se formando,
tendo uma vida diferente, elas serviram de incentivo e me deram muita força
também. Há 2 anos voltei a estudar no ano de 2017, quando conclui o 1º ano e agora
em 2018 estou tentando concluir o ensino médio, fazendo o EJA, não é fácil ter que
trabalhar, levantar cedo, sair de casa e voltar apenas 11 da noite para dormir,
levantar e fazer tudo novamente. Sei que são consequências de escolhas talvez
erradas, ou prematuras, porém tenho certeza que conseguirei terminar e realizar o
meu sonho que é concluir uma faculdade, não será fácil, porém não é impossível‖.
(Aluna Ângela)

Outra questão discutida de grande importância foram as expectativas que os alunos
apresentaram nessa nova fase de sua vida escolar, qual o olhar que eles tinham sobre a
educação nessa modalidade de EJA, suas percepções e experiências já vividas em grupo de
alunos, de professores e a escola como um ambiente de aprendizagem atual e democrática,
num cenário em que todos os envolvidos buscam uma educação emancipatória e solidária.
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―A escola tem sim atendido as minhas expectativas, pois a cada dia que compareço a
sala de ensino, eu me sinto cada dia melhor, pois todos nós precisamos de
ensinamentos, estudos, pois nunca acaba, sempre será importantíssimo aprender um
pouco mais a cada dia de um professor‖. (Aluno César)
―Minha escola tem sim atendido minhas expectativas, estou muito feliz, tenho
aprendido muito, os conteúdos têm me ajudado, nas minhas disciplinas‖. (Aluna
Carmem)
―A escola tem atendido minhas expectativas, com certeza tem bons professores e me
avalio como uma boa aluna‖. (Aluna Ana)
―A escola tem sim me ajudado, mais estou tendo um pouco de dificuldades, e me
esforçando muito para aprender sempre mais‖. (Aluna Geisa)
― Sim a escola tem me ajudado muito, eu me avalio um ótimo aluno, sou muito
inteligente e gosto muito de estudar, sim tem ajudado muito e pretendo me formar‖.
(Aluno José)
― A escola tem atendido as expectativas, pois está ajudando muito, estão a
disposição de dar atenção, isso é muito importante‖ (Aluno Geraldo)
―Os materiais e conteúdos são bons e os professores me ajudam muito‖. (Aluno
Pedro)
―A escola me ajuda em todos os sentidos, dou parabéns para a administração, temos
um exemplo de ensino muito avançado, com bons profissionais que são professores
ajuda muito, pois sozinho jamais aprenderíamos‖. (Aluno Célio)
―Sim a escola tem atendido e até superado, me avalio como uma boa aluna, sim os
conteúdos têm me ajudado, a prestar atenção para poder entender e resolver as
questões‖. (Aluna Aline)
―A escola é um local excelente para aprendizagem, porém há muitos professores que
não dão total atenção ao aluno, não cobram participação em sala de aula e nem
buscam saber se o aluno está realmente aprendendo. Observação: não digo todos os
professores, só alguns‖. (Aluna Cibele)
―Bom na minha época de aprendizagem regular não era muito boa, hoje eu posso
dizer que melhorei bastante nas aulas e compreendo melhor‖. (Aluno Paulo)
― O ensino EJA nos ajuda muito, pois aborda tudo que já nos foi passado, nos
fazendo reaprender tudo novamente, os professores têm a paciência e a força de
vontade de nos ensinar, isso serve mais como um incentivo para chegarmos ao fim
do ano letivo. Tenho aprendido muito e com certeza será muito útil na faculdade‖.
(Aluna Mônica)

A educação é um processo que demanda além de prédios e estruturas, de material
humano capacitado e comprometido com os processos educacionais. Muitos alunos,
reconhecem o valor da educação, os esforços da administração, da coordenação e dos
professores para que a aprendizagem seja a melhor possível, nos relatos de estudantes está
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posto que o corpo docente acompanha as necessidades e expectativas deles, por entender que
o ensinar e o aprender demandam esforço, atenção, aplicação, avaliação e uma
retroalimentação para que o processo possa ser melhorado e apresente resultados almejados,
na medida que atende à demanda desse público.
Nos relatos acima, os estudantes expuseram suas expectativas, seus anseios e suas
frustrações, pois apesar do ensino na modalidade EJA, isto é, uma carga horária reduzida, é
possível, para a escola, contemplar e abraçar essa parcela da população que se evadiu da
escola outrora.
4 Considerações Finais
A educação de jovens e adultos conforme a lei nº 9.394/96, em seus artigos 37 e 38
dispõe sobre o acesso e ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria,
assegurando a oferta e gratuidade, aos jovens e adultos que por vários motivos estudados
nesse trabalho, não puderam estudar na idade prevista para o ensino regular. Esses artigos da
LDB ampliam o direito a educação obrigatória por parte do Estado (governo), que no ensino
regular tinha as idades de 7 a 14 anos. No artigo 38 parágrafos 1º e 2º, fala em idades de 15
anos ou mais para ensino fundamental e de 18 anos ou mais para o ensino médio nessa nova
modalidade, contemplando essa parcela de estudantes excluída da educação regular.
A educação de jovens e adultos deve ser encarada como uma conquista de lutas
políticas, de educadores, de movimentos sociais, de clamores sociais, organizações não
governamentais, de pressões da modernização da sociedade de capital, da globalização e mais
ainda da ineficiência da educação formal.
Nesse sentido, a educação é um direito de todos e um dever do estado brasileiro, mas
são muitos os excluídos, pois numa sociedade tão desigual, os bancos escolares são
abandonados pela necessidade da sobrevivência, na busca do trabalho em idades nas quais as
crianças deveriam estar estudando, sendo alfabetizadas e se qualificando para uma vida
melhor, no entanto, foi constatado que muitos estudantes com grande potencial, já trabalham
em subempregos, em casa de famílias e em outras atividades para se sustentarem e ajudar no
sustento de suas famílias. São muitos os excluídos do direito à educação, que mais tarde terão
baixo autoestima, consequentemente serão excluídos das melhores oportunidades de trabalho,
das oportunidades de lazer, de entretenimentos e de participação dos bens sociais.
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Neste trabalho muitos alunos relataram vários fatores para seu não acesso, ou mesmo
evasão escolar desde fatores familiares, localidades longínquas, dificuldade de transportes,
trabalhos que os impediam de estudar na idade própria, porém os mesmos fatores que em um
dado momento colaboraram para seu afastamento, agora tem efeito contrário, pois em muitos
relatos, podemos observar que o emprego atual exige a certificação escolar para a manutenção
do emprego, ou para uma oportunidade nova de emprego, para uma promoção, por exemplo.
Há outros estudantes que foram motivados pela família, alguns por seus filhos que já
cresceram e agora os incentivam a voltar a estudar, observamos uma grande vontade de
aprendizagem em nossos alunos, que depositam o sucesso dessa nova fase, em seus esforços,
na escola, nos professores como seus apoiadores.
Nós, professores, precisamos perceber a EJA e suas peculiaridades como um
instrumento de transformação social, que se bem conduzida pode e trará excelentes
resultados, uma vez que proporciona a esse aluno a oportunidade de mudança de sua vida e
resgate de cidadania, que em um dado momento foi lhe negado.
Portanto, a formação continuada, com aplicação da modalidade EJA, por parte dos
professores, com um olhar acolhedor, mediador e entusiasta proporcionará a nossos alunos
uma oportunidade de educação crítica, democrática, solidária e colaborativa, que faz com que
nossos alunos sejam atores protagonistas de sua caminhada educacional.
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Resumo:
Este trabalho busca realizar uma abordagem teórico-metodológica ligada aos estudos de gênero de filiação
materialista histórico-dialética, discutindo algumas das categorias estabelecidas nesta vertente e partindo, a partir
destas, para a busca de novas categorias que possam se relacionar às especificidades do campo brasileiro,
especialmente às comunidades tradicionais que produzem sua existência por meio do trabalho associado.
Acreditamos que as categorias gênero e patriarcado devem ser revisitadas a partir da discussão sobre trabalho
associado, visto que as relações sociais de sexo em tais espaços assumem novos e diferenciados contextos, e
nosso olhar buscará alcançar suas particularidades. Nesse sentido, percorreremos a intencionalidade da
submissão da mulher e como tal processo interessa ao desenvolvimento capitalista, caminhando para sua
possível superação na construção de relações sociais de novo tipo entre comunidades tradicionais que produzem
a existência de forma associada.
Palavras-chave: Relações Sociais de Sexo. Trabalho Associado. Comunidades Tradicionais.
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1.

Introdução
Apesar de vivenciarmos situações empíricas diversas e de existirem as mais variadas discussões

sobre experiências cotidianas ligadas às relações sociais de sexo, ou mais comumente chamadas
relações de gênero, buscaremos neste trabalho realizar uma abordagem teórico-metodológica que,
embora (ou por isso mesmo) ligada aos estudos de gênero de filiação materialista histórico-dialética,
apresenta algumas das categorias estabelecidas por tais estudiosos e estudiosas, partindo, a partir
destas, para a busca de novas categorias que possam se relacionar às especificidades do campo
brasileiro, especialmente às comunidades tradicionais que produzem sua existência por meio do
trabalho associado. Acreditamos que as categorias gênero e patriarcado devem ser revisitadas, visto
que as relações sociais de sexo em tais espaços assumem novos e diferenciados contextos, e nosso
olhar buscará alcançar suas particularidades.
O ponto central, que é de onde partimos para a realização de tais reflexões, foi inicialmente
proposto pela historiadora Joan Scott22, tendo sido desenvolvido pelos estudos de Heleieth Saffioti23,
onde se percebe que as questões de gênero se dão na relação, ou seja, falamos em relações sociais de
sexo24. A teia de relações (ou novelo patriarcado-racismo-capitalismo, conforme desenvolvido por
Saffioti), não nos permite analisar a questão da mulher na sociedade capitalista senão pela relação que
os indivíduos em sociedade estabelecem e que levam a uma hierarquização dos sexos, que não é nunca
acidental, mas, conforme observamos, se dá na relação. Outro ponto central é que as relações sociais
de sexo são relações historicamente construídas, socialmente estabelecidas, e intencionalmente
sedimentadas. O que nos leva a outro ponto, que é a possibilidade de luta pela desconstrução dos
modelos historicamente estabelecidos, apontando, por sua historicidade, que a sociedade patriarcalracista-capitalista nos oprime enquanto mulheres, mas resulta em relações de opressão que nos atinge
a mulheres e homens enquanto classe. Portanto, a luta feminista é uma luta classista, que nos libertará
enquanto classe oprimida. Busquemos, pois, nos aprofundar na historicidade das construções de
gênero que encontram-se estabelecidas de maneira hegemônica na sociedade do capital. Isso nos
permitirá desnaturalizar a nossa percepção a respeito da construção social dos sexos, que se

22

Consideramos aqui o pioneirismo de Scott ao desenvolver as discussões e divulgar o conceito de relações de
gênero, apesar de suas limitações no que se refere à relação entre gênero e classe. Para CISNE (2015, p. 115 e
116), ―As discussões de gênero são difundidas fortemente no Brasil, a partir da tradução do texto de Joan Scott:
―Gênero: uma categoria útil para análise histórica‖. (...) Vale ressaltar que, para essa autora, as relações de
poder estão dissociadas da busca das determinações da dominação/exploração, e mais, para ela, somente após
essa desvinculação é que se torna possível a análise das relações sociais de gênero (Scott, 1991). Nessa
perspectiva, Scott (1991, p. 3) rejeita qualquer articulação da categoria gênero com a dimensão de classe.‖
23
O trabalho de Heleieth Saffioti, ―A mulher na sociedade de Classes‖, constitui-se em estudo pioneiro no Brasil
no sentido de desnaturalizar o gênero, relacionando as questões femininas ao patriarcado e à classe.
24
Não nos utilizamos do termo ―identidades de gênero‖. Nossa opção, ligada à filiação teórica, será pela
utilização do termo relações sociais de sexo e do termo gênero enquanto categoria social. Sobre relações sociais
de sexo, ver especialmente Cisne (2015). Sobre a construção da categoria social ―gênero‖, ver Safiotti (2004).
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naturalizou de acordo com as concepções necessárias para o desenvolvimento das relações produtivas
e reprodutivas.
Percorreremos, então, essa intencionalidade da submissão da mulher e como tal processo
interessa ao desenvolvimento capitalista, caminhando para sua possível superação na construção de
relações sociais de novo tipo entre comunidades tradicionais que produzem a existência de forma
associada.

2. O desenvolvimento das relações produtivas e das forças de produção tendo em vista a
divisão sexual do trabalho
Segundo Engels (1984), a primeira forma de divisão do trabalho é a que ocorre entre homens e
mulheres na sociedade primitiva, isso em função da procriação. O autor ressalta que a fixação dos
agrupamentos humanos primitivos à terra vai ressignificar as relações sociais de sexo, sendo que às
mulheres vai, cada vez mais, se destinar a esfera doméstica. Ou seja, podemos dizer que a fixação dos
agrupamentos na terra resulta diretamente na fixação das mulheres à espera reprodutiva. Percebe-se o
aprofundamento da relação das mulheres com o lar, primeiro na procriação, depois nos cuidados com
os filhos, mais tarde nos cuidados com o lar, com a preocupação com a alimentação da família e na
criação de um quintal, de onde ela alimenta no cotidiano a família, por meio do plantio e da criação de
animais.
Engels afirma ainda que a primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo
feminino pelo sexo masculino. Isso nos leva a refletir que as questões de gênero não são naturais, mas
que também interessam à organização da sociedade, especialmente à classe que controla a sociedade,
quando seu o domínio se estende a todas as esferas, grupos e classes, como sendo a única forma de
organização possível.
Com o advento da Revolução Industrial, na Europa do século XIX, temos o ápice da exploração
do trabalho feminino e infantil nas fábricas, primeiro porque as famílias não tinham onde deixar suas
crianças nos horários de trabalho, segundo porque já logo cedo a mão de obra infantil seria absorvida.
Tendo prevalecido o modelo familiar nuclear burguês, cabia ao proletariado a missão de produzir mais
mão de obra para continuar a possibilitar o trabalho que gerava riquezas nos países centrais do
capitalismo industrial. Aqui, novamente a dominação e controle sobre o corpo feminino se
transparece, por meio do modelo de casamento monogâmico, o que, por um lado, garante que a classe
trabalhadora mantenha a reprodução familiar (que significa mais mão de obra para a indústria
capitalista) e por outro garante a possibilidade da herança, que mantém e protege a propriedade
privada. Quando avançamos no sentido de ampliação da garantia de direitos, percebemos que o capital
faz um rearranjo produtivo, que atinge a esfera reprodutiva. Como historicamente criou-se uma
relação patriarcal que controla a mulher em todas as esferas, esta é responsabilizada em grande medida
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pelos cuidados com os filhos, seja quando está em casa seja quando sai para o trabalho, sendo ainda
levada a acreditar que precisa submeter-se a qualquer condição de trabalho para garantir o sustento da
família. O sistema do capital apropria-se também de tal relação.
Podemos afirmar, de acordo com os estudos de gênero pautados no materialismo históricodialético, que não existe uma essência feminina, ao contrário daquilo que nos fazem acreditar os meios
burgueses de dominação e alienação, especialmente a TV, por meio de suas novelas, filmes e
programas que divulgam o amor romântico e que apresentam mocinhas submissas e ―femininas‖, e
mesmo alguns debates acadêmicos e movimentos sociais atuais, que esvaziam a discussão política
relacionada às relações sociais de sexo, naturalizando o gênero e resumindo as pautas feministas às
questões femininas. A naturalização da exploração do trabalho feminino na esfera doméstica, que na
realidade serve ao capital na medida em que garante, na esfera reprodutiva, mão de obra alimentada,
vestida e descansada conforme o necessitam os patrões, gera outro problema de gênero: a ideia de que
há ―habilidades femininas‖ reserva às mulheres as ocupações mais relacionadas à alimentação, aos
cuidados com as crianças e com o lar. Assim, o acesso feminino a determinadas profissões e
ocupações aparece como natural. Além disso, como as mulheres possuem determinadas ―habilidades
naturais‖, tais trabalhadoras não precisam capacitar-se (pois já nascem mais habilidosas para tais
ocupações), e por possuírem tais habilidades, as atividades a elas relacionadas nem sequer são vistas
como trabalho, justificando sua baixa remuneração. Daí justifica-se, em grande parte, a desvalorização
do trabalho feminino, sua opressão, sobrecarga de trabalho, entre outras construções sociais.
Este ponto leva a outro, que é o exército de reserva que se constituirá dessa massa de mulheres
trabalhadoras, que colabora, por sua parte, com a superexploração da classe trabalhadora. As questões
de gênero atingem não somente às mulheres, mas também aos homens 25, posto que são problemas da
classe trabalhadora: a quem interessa essa subvalorização e essa superexploração da classe
trabalhadora, senão ao desenvolvimento do capitalismo? Embora ressaltemos aqui as particularidades
relacionadas à exploração do trabalho feminino, observamos que esta não é, em essência, exatamente
diferente da exploração do trabalho masculino; mais correto seria dizermos que a exploração feminina
é agudizada: mesmo que às mulheres sejam destinadas historicamente ocupações menos valorizadas e
pior remuneradas, ambas servem aos mesmos patrões.
Há uma relação intrínseca entre a divisão sexual do trabalho e o antagonismo de classes;
precisamos, assim, reafirmar, no debate feminista, que a classe trabalhadora possui sexo, gênero, etnia,
raça26. Desomogeneizar a classe trabalhadora, por meio das categorias e reflexões do materialismo
histórico-dialético, ao contrário do que difundem alguns dos críticos do marxismo ou mesmo alguns
marxistas, não enfraquece o debate sobre a classe trabalhadora. Há todo um movimento que busca

25

Tal tema foi discutido por Saffioti em ―O poder do macho‖.
Fazemos aqui referência à estudiosa Souza-Lobo e sua obra ―A classe operária tem dois sexos: trabalho,
dominação e resistência‖
26
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homogeneizar as questões da classe trabalhadora, reduzindo-as a um debate superestrutural amplo
sobre a luta de classes. O que fazem atualmente os movimentos sociais populares é demonstrar que
dentro da classe trabalhadora há pessoas, grupos, raças, etnias; isso serve para desomogeneizar a
classe trabalhadora e evita que o gênero seja subsumido à classe – muito embora seja o antagonismo
de classe que buscamos atingir neste debate.
De que forma os significados atribuídos a homens e mulheres na sociedade do capital interferem
na construção dos mundos do trabalho? A feminização do trabalho, que ocorre a partir da divisão
sexual do trabalho, conforme já dissemos, implica e resulta em determinações que são importantes
para as esferas produtiva e reprodutiva; ela é justificativa de uma superexploração do trabalho
feminino – tanto na esfera pública quanto na privada, e aqui chegamos a um ponto bastante
importante: na esfera privada, há a excessiva responsabilização das mulheres pela garantia da
reprodução social, o que garante a subalternização das forças de trabalho femininas e a redução dos
custos de produção. Ou seja, o trabalho na esfera pública pode se efetivar graças à exploração do
trabalho feminino na esfera privada (alimentação, cuidados com as crianças, cuidados com a casa em
geral) o que, conforme já apontamos, aparenta ser, devido à construção ideológica burguesa,
naturalmente destinado às mulheres por suas habilidades inatas, mas que possui historicidade e clara
função na reprodução do capital. Assim, a produção social da vida se efetiva a um custo reduzido,
descontados os gastos com o trabalho (invisível) realizado pelas mulheres de forma não remunerada.
Na esfera pública, para além da superexploração, subalternização e condições degradantes de
trabalho a que estão expostas as mulheres em geral, além dos baixos salários oferecidos a estas em
função das questões reprodutivas alegadas pelos empregadores (embora as mulheres gerem maior
mais-valia, posto que, em grande medida, recebem menos para realizarem o mesmo trabalho que os
homens), criou-se um discurso amplamente difundido de que as mulheres geram prejuízos aos
empregadores, pois engravidam, podem usufruir da licença-maternidade e, em geral, são as
responsáveis pelos cuidados com os filhos quando estes adoecem. Para além das injustiças e da
agressividade presentes no discurso, mais uma vez difunde-se a ideia de que os homens estão
desobrigados dos cuidados com os filhos, fato que pode ser observado pelo período bastante inferior
destinado à licença paternidade (hoje, trabalhadores urbanos e rurais contratados pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) têm direito à licença de 120 dias para as mães e cinco dias
para os pais)27.
Conforme se observa, as mulheres são amputadas no uso da razão e no exercício do poder. Nos
é destinado o comportamento cordato e apaziguador; somos socializadas na ordem da docilidade. O
que foge de tal comportamento é mal visto, como se sempre estivéssemos sob controle de alguém. Os
homens, ao contrário, são estimulados a comportamentos agressivos, que revelem força, que os leve
27

Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/02/09/primeira-pec-de-2018-amplia-duracao-daslicencas-maternidade-e-paternidade (Acesso em 09/07/2019)
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para a esfera pública – seu lugar natural, o lugar que lhes permite conquistar os mais altos postos
(dentro da ordem capitalista e das limitações impostas pela sociedade de classes). Isso tem como raízes
históricas o chamado patriarcado: a mão que exerce controle sobre o comportamento feminino e que
leva os homens à condição de força e coragem. Saffioti lembra que o uso do termo ―patriarcado‖
compreende não apenas a esfera privada das relações de gênero (o poder do pai e do marido), ou o
contrato sexual, mas também, e de maneira imbrincada, o contrato social. Portanto, o patriarcado se
configura num tipo de relações hierárquicas que invadem todas as esferas da sociedade, representando,
assim, uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na violência. (SAFFIOTI, 2004, p. 57
e 58).
O patriarcado é literalmente o poder exercido pelos homens sobre as mulheres; é um pacto de
solidariedade entre homens que permite que estes exerçam sua autoridade sobre as mulheres, tanto na
esfera privada (representado pelo controle exercido pelo pai, esposo e filhos homens sobre as filhas,
esposas, mães e irmãs, pacto que desobriga os homens do trabalho doméstico desde a tenra infância)
quanto na esfera pública, conforme já discutido aqui; nossa forma de organização social é patriarcal.
Saffioti a denomina sociedade patriarcal racista capitalista, sem a sobreposição de um conceito sobre o
outro. Isso porque essas categorias se dão numa relação, como num novelo, onde qualquer ponta que
seja puxada se encontrará presa ao novelo, se tornando categorias indissociáveis. A não ser que se
vença as questões do patriarcado, não avançaremos nas questões da luta de classes, pois interessam ao
capitalismo.
Isto posto, podemos refletir: como as mulheres camponesas, criadas na ordem do patriarcado,
historicamente sedimentado no meio rural brasileiro desde a constituição da colônia brasileira, com
suas fazendas simbolicamente representadas na história pela figura dos senhores de engenho, que
impunham sua força e violência sobre seus subordinados, chegando aos dias atuais, onde o poder
político está nas mãos de uma bancada ruralista predominantemente composta por homens brancos
heterossexuais burgueses, que se impõem no campo com seus venenos e vastas extensões de terras
improdutivas? Segundo NEVES (2017),

Mesmo com direitos conquistados, grande parte das mulheres do campo ainda
precisam vencer as desigualdades na esfera privada do lar. A divisão sexual do
trabalho por vezes é rígida e se perpetualiza pela cultura patriarcal e pela ausência de
oportunidades laborais. Ela fica dependente do trabalho do marido e presa ao
trabalho reprodutivo. Há uma grande distância em como é percebida e como se
percebe. Fica dividida entre o novo que se apresenta através dos movimentos sociais
de mulheres e a sua realidade concreta. Todavia, a compreensão que essa divisão do
trabalho não é natural, que são sujeitas de ação e transformação, pode contribuir na
construção de outras relações de gênero e minimizar as relações assimétricas de
poder que as prejudica. (p. 140)
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Como se constitui essa força nascida dos movimentos sociais populares, nessa luta pelo direito
da terra para viver e nela trabalhar? Acreditamos que são necessárias novas categorias (embora
advindas da raiz do patriarcado) para buscarmos refletir e compreender como se constitui a
organização do trabalho e as relações sociais de sexo no contexto das comunidades tradicionais e, mais
adiante, buscando iniciar uma reflexão sobre a produção associada na construção de relações sociais
de novo tipo.
Uma produção socialmente justa requer relações de produção justas, não opressoras, pautadas
numa relação recíproca seres humanos-natureza, o que leva, por sua vez, à possibilidade de libertação
dos sujeitos à opressão do sistema do capital. Por essa via, além de entendermos a categoria trabalho
enquanto ontogênese dos seres humanos, observamos questões de gênero que permeiam as relações
sociais no campo (visto que o patriarcado, estando ainda muito presente em tais espaços, marca
profundamente homens e mulheres em suas relações – de casamento, de pai/filha, de mãe/filhos, entre
outras). Acreditamos que quanto mais os sujeitos se aproximam de sua relação ancestral com a
natureza, mais as mulheres podem se aproximar da consciência militante feminista, possibilitando que
estas assumam uma força desproporcional àquela que se espera de uma mulher, sendo assim possível
que mulheres assumam a liderança de movimentos políticos e o protagonismo nas esferas da produção
e reprodução da vida; é uma força desproporcional àquela historicamente destinada às mulheres –
especialmente, aqui, às mulheres do campo.
Como as relações sociais de sexo vêm sendo gestadas nas lutas pela democratização do acesso à
terra e como essas lutas incidem em mudanças no pensamento educativo, contribuindo para a
construção de novas relações de gênero, novas relações sociais, novas relações de produção, novas
vivências? Cabe aqui observar que a subversão da ordem capitalista (da qual a submissão das
mulheres aos homens é uma das pontas do novelo), quando parte das mulheres, assume contornos
mais potentes, visto que soma-se ao fator classe o fator sexo, ocorrendo uma dupla subversão.
Nomearemos as experiências contra-hegemônicas de trabalho e de auto-organização (que não
contam, necessariamente com a presença do Estado, ou que, no mínimo, não dependem dele) Trabalho
Associado. Segundo Caetano e Neves, sobre a comunidade tradicional de remanescentes de
quilombolas em Capão Verde – MT,

Como elemento de mediação com o meio natural, o trabalho de produzir a vida
associativamente tem como objetivo o desenvolvimento das próprias pessoas,
entendidas como parte integrante e inseparável da natureza. Reverenciando, se
enraizando na terra e mantendo fortes relações de parentesco, os negros, que antes se
confrontavam com o regime escravagista, hoje se confrontam com o regime
capitalista, buscando uma organização social em que homens e mulheres se
apropriam, de forma igualitária, dos frutos do trabalho. A propriedade e posse da
terra, a gestão e a repartição da riqueza é coletiva – características essas que tanto
podem ser consideradas uma questão de ordem cultural como de ordem econômica.
(CAETANO; NEVES, 2015, p. 601 e 602)
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Tal conceito dá conta não somente das relações de trabalho no âmbito material, mas
fundamentalmente no âmbito imaterial – daí a solidariedade, por exemplo. Consideramos tal relação
relevante, porque se contrapõe ao cerne do sistema hegemônico, que é a construção das relações
sociais com base no individualismo, no lucro, na expropriação, na exploração. As experiências de
Trabalho Associado remetem a uma relação ancestral com a terra, que é de reciprocidade. Sobre a
possibilidade de experiências alternativas ao capitalismo dentro do próprio capitalismo – no caso o
trabalho associado - nos embasamos especialmente em Marx (1999), em seus escritos sobre a Comuna
de Paris.
No texto, Marx analisa que caberia apenas ao proletariado a tarefa da defesa nacional; à
burguesia coube, na tarefa de defender seus interesses, impor estes como interesses gerais da nação,
resultando em crises políticas, econômicas e sociais que levariam o proletariado às lutas históricas e na
construção de sua resistência, que resultaram na proclamação da Comuna de Paris, em 28/03/1871.
Assim ele descreve a Comuna:

Eis o seu verdadeiro segredo: a comuna era, essencialmente, o governo da classe
operária, fruto da luta da classe produtora contra a classe apropriadora, a forma
política afinal descoberta para levar a cabo a emancipação econômica do trabalho.
(...) Uma vez emancipado o trabalho, todo homem se converte em trabalhador, e o
trabalho produtivo deixa de ser um atributo de classe. (MARX, 1999, p. 95 a 97)

Dissolvendo instituições burguesas, transformando-as em favor do povo e não atentando contra
sua vida, a Comuna de Paris, ao contrário do que apregoam aqueles que contra ela levantam seus
discursos, é a ditadura do proletariado no único sentido que pode ser o governo do povo: a verdadeira
e única democracia real possível. Porque a única ditadura opressora é aquela burguesa, pois que para
se manter e garantir seu poder, levanta-se contra a maioria, contra a classe produtora, espoliando e
violando sua existência. (MARX, 1999) Além disso, desomogeiniza a classe produtora, garantindo
direitos aos invizibilizados – mulheres, crianças. Os impactos das experiências contra-hegemônicas
aparecem aqui como modelo de luta pelo socialismo possível, o socialismo real, praticável.
Tal debate somente é possível aqui a partir do materialismo histórico e dialético enquanto
método de análise/compreensão da realidade. É fundamental, assim, partirmos de seu princípio básico:
é a partir do concreto que os sujeitos constroem as ideias sobre a realidade, portanto percebemos que o
material precede a ideia. Há que se considerar, conforme Kosik (2002), que o real não se encontra
teorizado, mas como pseudoconcreticidade. O mundo não se apresenta em sua essência aos seres
humanos, e a compreensão de que a aparência, a realidade fetichizada, não é senão a reprodução de
uma realidade petrificada, de um real não refletido, só é possível de ser realizada por meio de uma
reflexão intencional, momento em que o sujeito já possui uma consciência filosófica de que a
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aparência possui uma essência, o que somente é possível por meio da ciência. Segundo Kosik, ―A
representação da coisa não constitui uma qualidade natural da coisa e da realidade: é a projeção, na
consciência do sujeito, de determinadas condições históricas petrificadas.‖ (KOSIK, 2002, p. 19, grifo
do autor). O observador, o sujeito, necessita romper a aparência dos fenômenos para ter contato com a
concreticidade, para possibilitar as conexões com o todo e perceber suas contradições: a realidade não
é um todo hegemônico; é apreensível, mas nem por isso se limita à construção de esquemas e
linearidades, posto que a realidade é dinâmica e mutável.
Considerando que a realidade não se apresenta imediatamente ao sujeito, Kosik apresenta, por
meio da dialética, a distinção entre a representação e a coisa em si, que são as duas dimensões do
conhecimento da realidade, por meio das quais podemos apreender o fenômeno e a essência. Enquanto
sujeito cognoscente, o ser humano não se coloca diante da realidade de maneira passiva, mas age sobre
a natureza de acordo com interesses próprios, permeados já por relações sociais. Experimenta, assim,
uma atividade utilitária, posto que está inserido no mundo de maneira concreta. Diante da atividade
utilitária, constrói representações, que geram fenômenos. Os fenômenos são, assim, formados na
essência, mas são distintos desta. A práxis utilitária não corresponde à consciência do real; está no
nível do senso comum. Esta é a chamada pseudoconcreticidade. É preciso avançarmos para além da
pseudoconcreticidade para atingirmos o real concreto, já que ―a estrutura desse mundo fenomênico
ainda não capta a relação entre o mundo fenomênico e a essência.‖ (KOSIK, 2002, p. 15) Não capta
mas a carrega em si, caso contrário seria impossível perceber que no fenômeno há uma essência, e
somente é possível partir para a concreticidade a partir do reconhecimento e do conhecimento do
fenômeno.
Somente percebemos a realidade como pseudoconcreticidade a partir dos conceitos de
mediação de 1ª e 2ª ordem28, que constituem o sistema sociometabólico das relações seres humanosnatureza. Isso porque não percebemos a realidade de maneira passiva, inocente. Ela nunca é dada, mas
possui historicidade e intencionalidade. Possuindo historicidade e intencionalidade, é passível de
transformação. Tais processos podem estar mediados por relações de primeira ordem ou de segunda
ordem, conforme estejam presentes a alienação e o trabalho estranhado. É sobre esse real que os
sujeitos constroem suas percepções/conceituações para agirem sobre a realidade e transformá-la, e,
assim, dialeticamente, se transformam. Por isso é que o passado está contido no presente, mas não
pode ser fator limitante à nossa atuação, mas motor. Se a luta de classes é o motor da história, a
história é o espelho que a reflete.
28

O conceito de mediações de primeira e segunda ordem, desenvolvido por Mészaros, foi discutido por Antunes
(2005): As mediações de primeira ordem, cuja finalidade é a preservação das funções vitais da reprodução
individual e societal, têm como característica principal o intercâmbio constante entre os seres humanos e a
natureza, da qual estes são parte. Assim, os seres humanos reproduzem sua existência por meio de funções
primárias de mediações realizadas entre eles e a natureza, dada pela relação ontológica com o trabalho. Já a
chamada mediação de segunda ordem ―corresponde a um período específico da história humana que acabou por
afetar profundamente a funcionalidade das mediações de primeira ordem ao introduzir elementos fetichizadores
e alienantes de controle social metabólico.‖ (ANTUNES, 2005, p. 19 e 20)
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A partir das reflexões aqui apresentadas, buscamos demonstrar como, por meio do Trabalho
Associado, questionando os pilares constitutivos do modo de produção capitalista, comunidades
tradicionais podem promover relações sociais mais justas, igualitárias e solidárias, pautadas, no
campo, numa relação recíproca com a terra, que em tudo se opõe ao modo de produção capitalista.
Segundo Tiriba e Fischer, os assim chamados ―espaços-tempos de produzir a vida associativamente‖
são

aqueles espaços/tempos em que prevalecem as mediações de primeira ordem do
capital, e que, coexistindo com o modo de produção capitalista, apresentam-se em
diversas partes do mundo, entre elas nas comunidades onde habitam os povos
originários latino-americanos. Neles, em particular, homens e mulheres estabelecem
relações diretas e profundas com a natureza, distinguindo- se do modo de vida
urbano-industrial. (TIRIBA; FISCHER, 2015, p. 417 e 418)

Os trabalhadores e trabalhadoras do campo, nessa concepção, ressignificam sua relação com o
trabalho e com a terra, que carrega em si a negação do modo de produção capitalista e, nessa negação,
a afirmação das relações sociais e com a natureza subvertidas. Como isso se dá no modo de produção
capitalista? De que forma tal processo abala as relações sociais de gênero e como as relações sociais
de sexo, ao se apresentarem com novos contornos (por meio do protagonismo feminino em
movimentos sociais populares e na liderança política comunitária) potencializam a subversão ao
sistema do capital?

3. À guisa de conclusão, traçando perspectivas...
Embora a atual conjuntura política assuste e preocupe, ela também nos leva a reformatar e
repensar as formas de luta e resistência. O Mato Grosso, conhecido como ―terra do agronegócio‖, cujo
montante de acumulação de capital está historicamente ligado à mercantilização da terra, é também
território de resistência dos povos que aqui habitam. Segundo os estudos do GEPTE (Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Educação), as várias comunidades tradicionais aqui
(r)existentes, que produzem a vida de maneira associada, numa relação que subverte a ordem
hegemônica do capital, em cujos princípios não estão o lucro e a espoliação, ou seja, que não
constituem seu sociometabolismo nas mediações de segunda ordem, para além de estarem à margem
do sistema hegemônico do capital, produzem sua existência demonstrando que a luta por relações
contra-hegemônicas se dá na prática, no cotidiano.

Comunidade tradicional pantaneira de São Pedro de Joselândia, Comunidade
tradicional do Imbé, Comunidade quilombola Campina de Pedra, comunidade
quilombola Capão Verde, Assentamento Rural 14 de Agosto (Campo Verde),
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Comunidades tradicionais de Cáceres, Comunidades de pescadores e pescadoras
artesanais do Pantanal Matogrossense, aldeias da etnia Chiquitano. Para
pesquisadores/as do Campo Trabalho e Educação e, em especial, para o Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Educação (GPTE/UFMT) não é difícil
constatar que Mato Grosso é um terreno fértil para o (re)conhecimento dos saberes
que se plasmam em processos de produção da vida social, em que homens e
mulheres, mediados pelo trabalho, controlam e regulam o seu metabolismo com a
natureza e, em cujas relações, não se verificam a apropriação individual dos meios
de produção e, tampouco, a exploração dos seres humanos pelos seres humanos.
Com eles/as aprendemos que, neste Estado, existem 45 etnias, localizadas em 78
terras indígenas, que lutam pela demarcação e proteção de suas terras; 68
comunidades pantaneiras e 69 comunidades quilombolas espalhadas nos biomas do
Pantanal, Cerrado e Amazônia. (TIRIBA; FISCHER, 2015, p. 406)

Nesse viés da produção socialmente justa e respeitosa com a terra, com a natureza e com os
seres humanos e pelo fortalecimento da produção associada, os povos do campo constroem novas
relações sociais, devendo gerar, assim, relações sociais de sexo pautadas em um novo tipo, que não
estejam baseadas na exploração e subordinação do trabalho feminino pelo masculino com finalidade
no desenvolvimento das relações capitalistas de produção. Tal processo pode gerar, para além de
novas relações produtivas, relações sociais de sexo baseadas na reciprocidade, contribuindo na
construção de modelos de gênero baseados não na exploração do trabalho feminino com fim na
expropriação mesma e na possibilidade de aumento de mais-valia, mas em novas percepções sobre o
trabalho doméstico, de procriação, sobre a posse do corpo feminino, além de novas concepções sobre
o trabalho produtivo e reprodutivo, pois estarão baseados na solidariedade e na existência plena dos
sujeitos.
Conforme afirmamos anteriormente, o campo ainda é o berço do patriarcado, por sua construção
sociocultural baseada na tradição e no mandonismo/coronelismo. Queremos com este texto ressaltar
que a produção associada em si não garante que as relações sociais de sexo de novo tipo se constituam
entre os sujeitos. É necessária a discussão, reflexão e ressignificação de relações já sedimentadas, que
os sujeitos do campo carregam de outras vivências, de outros espaços nos quais se constituíram
historicamente (suas famílias, escolas, igreja, e mesmo em movimentos sociais). Torna-se necessário
criar espaços coletivos de discussão sobre os papéis atribuídos a homens e mulheres nas comunidades
tradicionais, percebendo-se, mesmo naquilo que é parte de sua tradição, as questões de sexo e gênero
que subjugam e inferiorizam a mulher, buscando, em sua plenitude, relações sociais de novo tipo.
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Resumo:
Este artigo é um recorte da pesquisa de mestrado desenvolvida e concluída em 2019 no Programa de Pós
Graduação em Educação – PPGEdu, Mestrado em Educação. Teve como objeto de estudo a formação dos
educadores e a Territorialização da Educação do Campo, no Assentamento Roseli Nunes e, nele, a Escola
Estadual Madre Cristina, situada na zona rural do município de Mirassol D´Oeste-MT. Temos como objetivo,
neste artigo, compreender a constituição da identidade dos educadores a partir da luta pela Reforma Agrária
junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST, no processo de territorialização do referido
Assentamento. Tratou-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza analítica, do tipo Estudo de
Caso. Os procedimentos metodológicos foram organizados em quatro momentos, utilizando-se os preceitos da
pesquisa bibliográfica, documental e de campo. As técnicas de análise de conteúdo fundamentaram-se em Bardin
(2006). A pesquisa envolveu 23 (vinte e três) educadores que participaram das Oficinas de Narrativas Coletivas.
Durante a análise realizada para este estudo foi possível perceber que os/as educadores/as se constituem sujeitos
de sua história, dessa forma, suas identidades se constituem constantemente a partir de um sentimento de
pertencimento com o território conquistado a partir da luta por Reforma Agrária e da escola como meio para o
fortalecimento e resistência do coletivo.
Palavras- chave: Territorialização; Identidade; Educadores.

1 Introdução

O artigo sob o título, Territorialização no MST: construindo identidades dos/as
educadores/as, é um recorte da pesquisa defendida em 2019, no Programa de Pós Graduação em
Educação – PPGEdu, Mestrado em Educação, na Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT, intitulada: Formação dos/as educadores/as do campo e a territorialização da Educação
do Campo: concepções e práticas dos sujeitos da Escola Estadual Madre Cristina.
A referida pesquisa teve como objeto de estudo, a formação dos educadores/as e a
Territorialização da Educação do Campo, num lócus específico, o Assentamento Roseli Nunes e, nele,
a Escola Estadual Madre Cristina, situada na zona rural do município de Mirassol D´Oeste - MT.
O referido assentamento é um território conquistado pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) no Estado do Mato Grosso (MT), no final dos anos de 1990, que mobilizou
pessoas em prol de um objetivo comum, a Reforma Agrária. Cerca de 331 famílias vivenciaram o
processo de luta entre acampamentos, mobilizações, despejos, pré-assentamento. Nesse processo, a
escola itinerante de lona preta/madeira, sempre esteve presente, até chegar ao que se tem na
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atualidade, com educadores/as que advêm desse processo de luta, que se constituíram diante de uma
formação que possui o forte entrelace escola/comunidade.
Os sujeitos da pesquisa foram os/as educadores/as que configuram a territorialização da
Educação do Campo, que foram selecionados a partir das autobiografias escritas pelos/as
educadores/as na primeira etapa do projeto de pesquisa: Docência na Educação do Campo: análise da
constituição de identidade e práticas pedagógicas, que ofertou formação continuada nesse território.
Partirmos de 32 (trinta e duas) autobiografias que, posteriormente, foram denominadas de narrativas
individuais, sistematizadas após leituras elencando fatos vividos pelos/as educadores/as, para que a
equipe pudesse fazer aproximações dos/as educadores/as autores/as dessas narrativas a partir das
histórias de vidas e lutas narrados com o território do Assentamento Roseli Nunes. Essas
aproximações geraram três grupos de educadores/as.
No segundo momento do referido projeto, utilizamos dos três grupos de educadores para junto
com os gestores da Escola Estadual Madre Cristina, planejássemos e organizássemos Oficinas de
Narrativas Coletivas, com os três grupos de Educadores/as. Realizamos as referidas oficinas com cada
grupo de educadores, oscilando a quantidade de encontros para cada grupo, com o objetivo de juntos
construir a linha do tempo da Escola e do Território.
Durante as oficinas de narrativas coletivas, na qual realizamos observações participantes, foi
aflorando o seguinte questionamento: de que forma, foi constituída a identidade dos/as educadores/as a
partir da luta pela Reforma Agrária junto ao MST no processo de territorialização do Assentamento
Roseli Nunes?
Com base nesse questionamento, elegemos como objetivo neste artigo, compreender a
constituição a identidade dos/as educadores/as a partir da luta pela Reforma Agrária junto ao MST no
processo de territorialização do Assentamento Roseli Nunes.
Optamos por ser uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza analítica, do tipo Estudo
de Caso. Para o desenvolvimento desse artigo, buscamos como aporte teórico autores como: Caldart
(2000; 2001; 2012), Castells (2017), Ferrari (2011), Fuini (2014), Fernandes (2000), Saquet (2017),
esses autores nos possibilitaram a fazer o entrelaçamento entre a teoria e a empiria, nos permitindo
compreender à constituição da identidade dos/as educadores/as.
O artigo está estruturado em três partes, na introdução apresentamos uma contextualização do
artigo, a segunda parte se refere a territorialização: identidades dos/as educadores/as construídas
através do MST, onde descrevemos o processo de constituição das identidades com base nas narrativas
dos/as educadores/as que vivenciaram essa realidade e onde trazemos uma análise com alguns autores
que corroboram com a temática. Na terceira parte tratamos das considerações finais acerca do estudo
proposto.

2 Territorialização: identidades dos/as educadores/as construídas através do MST
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Compreendemos que a identidade não se deposita ou se impõe a alguém; ela se constitui em
processos que podem ser históricos passados por gerações, culturais e por meio de formação
permanente. A identidade pode estar ligada às formas de viver que podemos herdar de alguém, pois é
um procedimento que se refere ao sujeito que nos tornamos, fazendo com que as atitudes pessoais e
coletivas nos fortaleçam enquanto sujeitos e profissionais. Para Pimenta (2005, p.18), ―a identidade
não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido, mas é um processo de construção do
sujeito situado‖ no tempo e espaço, que faz a sua história, e envolvido na relação com outros sujeitos.
Para Saquet (2017, p. 25), a identidade tem
o significado da construção histórica, do pertencimento, do reconhecimento,
da linguagem, dos ritos, dos mitos e símbolos, fundando-se
contraditoriamente, nas diferenças e desigualdades [...], porém, ao mesmo
tempo tem esse significado presente numa dialética também do futuro
comum, do planejamento, do diálogo, da decisão, da participação e da
construção debatida.
De acordo com esse autor, ao compreender a construção de identidade é preciso considerar
algumas questões, entre as quais o processo histórico e o pertencimento, os símbolos, ou seja, a
identidade se faz no meio em que o sujeito está se constituindo enquanto indivíduo social, e todos os
elementos a sua volta precisam ser levados em consideração. Isto porque, no percurso de vida do
sujeito, a identidade social pode ser constituída a partir de uma formação que possibilite a construção
por meio de um coletivo. A identidade social, portanto, possibilita o sentimento de pertencimento, e
ela vai sendo construída ao longo da vida, nas relações com o grupo social com o qual a pessoa
convive, e ao qual se dedica, buscando ações pois, ―a identidade social é historicamente construída,
[...] pode ser uma importante mediação para a resistência e para construção de projetos de
desenvolvimento de base local, cultural e ecológica. Compreendemos a identidade, [...] como um
produto histórico, relacional e condição para o desenvolvimento‖ (SAQUET, 2017, p. 25).
A identidade social pode ser desenvolvida a partir de algumas instituições — sindicatos,
escolas e igrejas — levando a identidades coletivas, considerada por Saquet (2017, p. 25) como
lugares que ―com raízes de classe‖. Também pode ser encontrada em grupos sociais, como o MST,
que, através das organizações e articulações, esses coletivos possibilitam uma força maior de luta. Nos
acampamentos há relações sociais mais fortes e próximas, as pessoas formam uma unidade, mas, em
alguns casos, conforme as narrativas dos educadores, essa unidade é perdida, a união que tinham no
momento da luta se fragiliza e, alguns/algumas educadores/as compreendem que é necessário o resgate
dessa unidade que se perdeu se comparado com o momento dos acampamentos, conforme podemos
observar:
“[...] a necessidade de se resgatar a unidade que eles tinham em tempos de
lutas, em tempos que estavam nos acampamentos ou que sentem-se
ameaçados. Há diferenças de unidades de acampamento quanto se vem para
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o assentamento[...] mas só na Escola não é o suficiente [...]a pessoa que não
conhece o contexto, não entende o que quer dizer unidade [...]a dificuldade
da identidade dos professores, pois alguns não tem a visão de espaço, de
ambiente, ou seja, do meio em que vivem, as dificuldades e desânimos que
vivem devido à falta de conhecimento dos assentados da comunidade de
forma em geral. (TR 3, Narrativa Coletiva – Educadora Cleide – Reunião de
Planejamento das Oficinas Narrativas Coletivas – 08/03/17)
A Educadora Cleide, em sua narrativa, abordou pontos essenciais para pensarmos sobre o
contexto camponês, considerando os conflitos existentes internamente, pois mesmo havendo a
concepção de que a luta é por um bem coletivo é preciso ter a compreensão de que a realidade é
contraditória, e que dentro do movimento também existem intrigas, discussões, divergências que
prejudicam a organização. É preciso considerar que a conquista da terra, mesmo sendo o objetivo
comum, há pessoas que entram em movimentos, como o MST, para desconstruir a imagem de sua
organização.
A partir do momento em que se conquista o território denominado assentamento há um farto
rompimento com o coletivo de luta. Isto porque, mesmo que a escola assuma o papel de ser o pilar do
assentamento, ele não é suficiente para assegurar a estabilidade coletiva e o fortalecimento do
movimento nesse território, pois, com o assentamento conquistado vai se perdendo o que realmente
uniu o grupo desde o acampamento, a luta por um pedaço de chão para se viver.
A chegada de novos membros ao assentamento gera conflitos internos, pois mesmo sabendo
que as terras advêm da luta de um coletivo, não há o devido reconhecimento dessa luta e muito menos
o compromisso de assumir esse papel em relação aos conflitos que acontecem interna ou
externamente.
Conforme a Educadora Cleide, se faz necessário o resgate da unidade do coletivo que tinham
nos tempos do acampamento, pois só o coletivo da escola não é suficiente. Essa identidade com o
campo parte de quem viveu ou vive o processo da luta. O sentimento de desânimo mencionado pela
educadora se refere aos/as educadores/as que chegaram ao assentamento após a luta e nela não se
envolveram, assim, não compreendem toda a trajetória de luta e resistência que foi necessária para que
a Escola seja o que é. Essa fala da educadora corrobora a ideia de construção de uma unidade dialética
exposta por Saquet (2017):
A identidade significa unidade dialética [...], envolvendo, portanto, pessoas e
relações econômicas, culturais e políticas sem descolamento da natureza e do
território. Ela contém, evidentemente, relações afetivas e de pertencimento,
porém, também nos interessa a organização política a partir das diferenças e
das características comuns entre os sujeitos com vistas a projeção e (i)
materialização do presente e do futuro por meio das redes de reciprocidade,
solidariedade e cooperação (SAQUET, 2017, p. 25)
Conforme o autor supracitado, identidade é uma relação social que acontece através das
relações construídas em seus territórios, desenvolvendo assim o pertencimento. Outro fato importante

5261

são as características da organização política desenvolvidas por esses sujeitos. Pois, todo o processo de
construção do sujeito com o seu grupo social está ligado ao fator predominante que é sentir-se parte
dele, no sentido de pertencimento, de raízes, a determinada classe social, favorecendo sua organização.
Isso vem ao encontro do que diz Saquet (2017, p. 28) quando explica que ―a ancoragem, os vínculos, o
enraizamento, a proximidade, a identidade, o acoplamento e a conexão podem favorecer a organização
e a luta política‖. Neste sentido, os grupos sociais vão se fortalecendo, mediante sujeitos pertencentes
a esse coletivo, através da luta e da formação, e o que mantém esse coletivo é a união, a força da luta e
a resistência, que é fruto de sua identidade.
[...] estamos entendendo que há uma relação de unidade entre luta e
formação da consciência de classe, uma influencia a outra: mobilizando e
lutando, podemos qualificar e reforçar nossa consciência de classe e, a partir
desta e com ela, é possível potencializar a luta, intentando alcançar o
máximo possível de conquistas sociais. A luta precisa ser feita com
consciência e, esta, coma luta e a mobilização! (SAQUET, 2017, p. 29)
De acordo com Saquet (2017), a unidade do coletivo está ligada à luta e à formação da
consciência das classes, pois são dois elementos que estão relacionados ao considerarmos que ao lutar
os sujeitos se formam e com a formação é possível uma luta mais forte e politizada. E todo esse
processo contribui para o desenvolvimento e a constituição da identidade dos/as educadores/as que
fazem parte do movimento.
O MST é um grupo social que, apesar dos seus conflitos internos, busca sempre manter a
união entre seus sujeitos, a união-unidade, que possibilita a resistência para lutar pela terra. Todas as
ações desenvolvidas no movimento são bem articuladas e contam com grande número de
participantes, massificando as mobilizações. Para tanto, proporciona formação ao seu grupo, formação
essa que também é diária nos acampamentos, nas escolas com o coletivo de educadores/as para
consolidar a identidade de militante, pois ―esta consciência se reproduz na formação política, na
participação, na resistência, na luta, enfim, na vida cotidiana‖ (SAQUET, 2017, p. 30). Dessa forma, o
movimento possui uma preocupação muito forte em relação à consciência política dos seus sujeitos,
prova disso, como já vimos anteriormente, é que os primeiros setores a serem criados nas
mobilizações e acampamentos organizados pelo MST são e sempre foram os de formação e de
educação.
Os setores que o MST organiza nos acampamentos e também nos assentamentos
proporcionam, ao coletivo que constitui esses espaços, uma formação que leva o sujeito a se tornar um
ser politizado e com consciência, capaz de interpretar sua realidade e compreender a classe social a
que pertence. E esse é um processo diário, realizado com muito cuidado pelo MST, pois, por ser um
processo longo, ocorrem conflitos entre os sujeitos que compõem o movimento, em que aprendem e
têm formação política durante reuniões, mobilizações, e vão constituindo sua identidade e o
pertencimento a determinado grupo.
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Um dos resultados possíveis é a união dos trabalhadores, que também é
condição da luta e da construção de uma consciência política
transformadora, processo no qual a invenção é fundamental, bem como sua
espacialização com regionalização e territorialização em redes sociais de
mobilização, cooperação e solidariedade (SAQUET, 2017, p. 29).
O autor destaca que a união dos trabalhadores também é fator para a luta e que constrói nos
sujeitos uma consciência politizada. Essa união é muito importante no processo de regionalização e
Territorialização, pois possibilita maior fortalecimento das redes de solidariedade e colaboração dentro
do movimento.
A identidade é uma construção e pode ocorrer também no processo de Territorialização.
Normalmente, o sujeito faz parte da constituição de determinado espaço ou lugar, identificando-se
com o mesmo. Conforme Castells (2008), a constituição das identidades nos permite indicar que,
assim como o território, as identidades também estão sempre em processo, sempre em construção,
pelos discursos e práticas dos sujeitos, continuamente, há uma historiação. Essa trajetória leva à
constituição da identidade. É preciso, portanto, conhecer a história de vida do sujeito para relacionar
suas vivências e experiências na constituição de sua identidade. Podemos observar essa constituição da
identidade na narrativa coletiva da educadora a seguir:
―Eu coloco assim, o território é a minha identidade, eu sou o Movimento
Sem Terra, não tenho o que mudar, quando eu abracei, quando, eu resolvi
vir encontrar o Jair, então eu “vesti a camisa” mesmo eu não tendo origem
de Camponês como o Jair tem, mas eu enfrentei e cresci dentro desse
território”. (TR 3, Narrativa Coletiva – Coletivo 2 - Oficina 2 - Educadora
Ana Luíza –– 17/10/17)
A fala da Educadora Ana Luiza contém elementos importantes para esta reflexão, ao nos
referimos à constituição de identidades, pois a educadora deixa evidente que não possuía origem
camponesa. No entanto, o seu companheiro de vida, senhor Jair, que também é Educador nesse
território, tem raízes camponesas e é uma das lideranças que acompanhou todo o processo de luta pela
terra desde o Acampamento Roseli Nunes. A Educadora Ana Luíza vem para a luta, já no Préassentamento Roseli Nunes, lugar denominado Botinha, e se soma aos demais educadores/as, pois ela
havia ficado em sua cidade natal, interior de São Paulo, cuidando dos filhos pequenos. Dessa forma,
com a família completa, a educadora se insere no coletivo, buscando se formar e crescer dentro do
território e ir se constituindo. Segundo Santos (2008, p. 6), ―a construção dessa identidade vai se
dando paulatinamente, militantes vão se conhecendo e tendo a oportunidade de discutir, refletir e
opinar sobre os valores diretamente relacionados com a vida deles‖.
A Educadora Sandra possui origem camponesa, porém sua chegada ao Assentamento Roseli
Nunes aconteceu em um momento já avançado das lutas, quando todos os lotes já estavam parcelados,
e ela, junto com o seu marido, comprou um dos lotes para viver com sua família. Os direitos desse lote
comprado por Sandra e seu esposo, estavam sendo comercializados por uma família que desejava sair
do assentamento, qualquer pessoa poderia ter comprado esse lote, por ser o desejo da família
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assentada, ir embora. Por conta da compra do lote, a Educadora Sandra teve muita dificuldade de
inserção e aceitação, pois era uma pessoa que não havia passado pelo processo de luta e que para o
coletivo do assentamento não possuía identidade com aquele território. Dessa forma, encontrou muitas
barreiras e passou por muitas discriminações, mas se constituiu como sem-terra, buscando,
principalmente, formação para isso, se inserindo nas ações do território, mesmo com a resistência do
coletivo, como aparece em sua narrativa:
“[...] esses momentos tem um pouco das nossas histórias, as histórias do
Assentamento, das histórias de lutas, nós que estamos aqui, viemos depois
desse processo de luta, mas também contribuímos, também fazemos parte
[...] é o caminho que queremos seguir e esse caminho tem alegrias, tem
tristezas, tem resistências, tem lutas, mas também tem vitórias”. (TR,3,
Narrativa Coletiva – Coletivo 3 – Oficina 1 - Educadora Sandra –
03/04/18).
Na narrativa da educadora é possível perceber a identidade construída no decorrer de sua
história de vida com esse território, no processo de Territorialização. E independente das barreiras
encontradas, manteve-se firme, resistindo no coletivo junto aos/as outros/as educadores/as, buscando
sempre meios para se manter no campo e na escola, enfrentando todos os desafios que foram e são
diários. Sobre esse aspecto, Fernandes (2006, p. 32) ressalta: ―[...] a produção do espaço acontece por
intermédio das relações sociais, no modo de vida, da natureza e da artificialidade, principalmente, no
processo de construção do conhecimento‖. Mesmo não tendo feito parte do processo de luta na
conquista da terra, a educadora já faz parte das histórias do assentamento, é o caminho que resolveu
seguir e construir sua vida e de sua família, assim continua desenvolvendo seu trabalho como
educadora e sempre participando da formação.
Na construção da Identidade Sem-Terra e valorização das histórias de vida, a
ocupação é mais uma das estratégias utilizadas pelos trabalhadores rurais
nessa luta. Luta popular de resistência coletiva dos trabalhadores do campo
em defesa de seus ideais, proporcionando processos de aprendizagens e
construção política (SANTOS, 2008, p. 3).
A identidade dos/as camponeses/as educadores/as é muito forte. É uma identidade que pode
ser constituída individualmente ou no coletivo pelo fato de suas vivências e experiências trazerem
consigo a formação, conhecimentos e saberes que vão constituindo a sua identidade enquanto sujeitos
e educadores/as em sua comunidade. A luta se torna mais forte quando ocorre no coletivo, pois o
grupo garante mais força na ação, principalmente quando nos referimos aos educadores/as do campo e
do MST, os quais travam uma batalha diária com o governo para manter as escolas do campo e a partir
dos princípios da Educação do Campo. Percebemos esse fato na narrativa coletiva de uma das
educadoras:
“É muito importante para nós a nossa união, a união que existe nesse
espaço, da junção para ter essa Escola, a comunidade, o assentamento. Por
exemplo, nas audiências que participamos na prefeitura, fazemos questão de

5264

ressaltar que nesse assentamento não existe grupos isolados, que a demanda
de um é demanda de um grupo é demanda do coletivo. É importante manter
essa união e carregar essa identidade [...]. Acho importante isso, porque no
lugar que a gente vai, a gente leva essa identidade, eu não sou só eu Marta
individual, eu sou um coletivo maior com outras pessoas também, eu acho
importante a gente levar essa coletividade por onde a gente for”. (TR 3,
Narrativa Coletiva – Coletivo 1 – Oficina 1 - Educadora Marta – 25/03/17).
Então, a relevância e o orgulho por serem um coletivo é motivo de alegria, é a força para
enfrentar os problemas, os obstáculos impostos pelo sistema capitalista. Outro fator relevante é a
identidade que eles têm e que se constitui nessa coletividade. Conforme Caldart (2001, p. 13), ―raiz e
projeto se constituem de valores; e são os valores que movem uma coletividade; a escola pode criar
um ambiente educativo que recupere, forme, fortaleça os valores verdadeiramente humanos‖. Neste
sentido, muitos/as educadores/as camponeses/as buscam aperfeiçoamento, formação ligada ao MST
como alternativa para o fortalecimento e a constituição da identidade, e é importante para eles,
enquanto profissionais, para a escola e para seus educandos.
Essa formação, em grande parte, é específica para a realidade da escola e para o contexto de
seus estudantes. Nessa formação, de cunho educacional e político, os/as educadores/as desenvolvem
trabalho dentro da comunidade escolar, possibilitando que suas crianças e jovens se tornem sujeitos
críticos capazes de pensar o mundo e sua realidade. Podemos perceber questões ligadas à formação
nos fragmentos das narrativas coletivas das educadoras transcritas a seguir. Iniciamos com a narrativa
da senhora Ana Luiza:
“Eles [movimento] me enviaram para fazer o magistério no ITERRA e,
também, com o compromisso de depois permanecer na escola do campo”.
(TR 3, Narrativa Coletiva – Coletivo 1 - Oficina 1 - Educadora Ana Luíza -–
25/03/17)
Conforme a narrativa, deve haver compromisso por parte do/da educador/a que participa
dessa formação específica ofertada pelo movimento. Assumir esse compromisso significa retornar
para a escola do seu território, e, assim, contribuir para a formação dos/as educandos/as, de modo a
desenvolver uma formação com ênfase em projeto de educação diferenciada que atenda às
necessidades dos/as educandos/as do campo, visando a um projeto popular de sociedade.
Conforme Caldart (2012, p. 124), ―as lutas dos movimentos sociais pela democratização do
acesso ao conhecimento, às ciências, às tecnologias têm importância estratégica na formação dos
sujeitos capazes de construir alternativas para um projeto mais justo e sensato de desenvolvimento do
campo e de país‖. Por essa razão, a formação específica realizada pelo movimento, no processo de
Territorialização, deve proporcionar aos/as educadores/as uma visão diferenciada da educação, pois
eles devem ser sujeitos sociais que visem à transformação da sociedade, e, assim, fortaleçam o
movimento na luta pela Educação do Campo.
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Para fortalecer essa questão, a seguir apresentamos a narrativa da Educadora Marta, que
relata a permanência dos sujeitos no campo. Ela participou do processo de luta desde o acampamento,
porém, não participou do acampamento Roseli Nunes, e sim do Paulo Freire. Ambos ocorreram na
mesma época, por isso Marta compõe o coletivo I do livro porque teve a experiência de passar por
todo o processo de luta e despejos.
Na verdade esses cursos [específicos de Educação do Campo] surgiram com
o objetivo único da permanência nos sujeitos no campo. A Permanência no
campo era uma necessidade do contexto, para não acontecer o êxodo rural,
ou seja, nos prepararmos para nos mantermos no campo e qualificar em
agronomia, saúde, educação foi um período de muita preparação, muita
formação mesmo. A formação era realizada para estruturar o campo. (TR 3,
Narrativa Coletiva – Coletivo 1 - Oficina 1 - Educadora Marta – 25/03/17)
Na narrativa, a educadora relata a formação específica realizada pelo movimento, que tem
como objetivo lutar para manter o sujeito no campo, uma formação para atender às necessidades do
campo e de seus sujeitos. Dessa forma, o MST busca várias áreas de estudos para capacitar os sujeitos
para que possam fortalecer seu território e se manter na terra. Um ponto importante nesse processo é o
compromisso que os/as educadores/as têm de replicar seus conhecimentos ao grupo de pertencimento.
Sendo assim, Caldart (2012, p. 125) ressalta que, nos cursos do MST, ―é comum a presença de pessoas
que trabalham em diferentes espaços de formação. E os Movimentos sociais esperam que um curso
como esse possa preparar sujeitos capazes de coordenar processos de formação‖. O processo de
formação proposto pelo MST visa ao fortalecimento dos sujeitos para a permanência no campo, e,
desse modo, ―estes estudantes estão sendo formados também para ser militantes de organizações
coletivas comprometidas como projetos de transformação social‖ (CALDART, 2012, p. 125).
Essa formação desenvolvida pelo MST, no processo de fortalecimento da Territorialização
do Assentamento Roseli Nunes, é considerada de suma importância na narrativa a seguir e na
educação diferenciada realizada pela Escola Estadual Madre Cristina, narrada pela Educadora Cleide
que faz parte do grupo de educadores 1. A Educadora Cleide teve sua vivência na luta pela terra a
partir de sua mãe que viveu o acampamento, as ocupações e despejos até chegar ao assentamento.
Depois de algum tempo, foi convidada a trabalhar na secretaria da escola por ter curso de informática,
e a partir desse momento ela passou a constituir sua identidade com o MST, tendo a oportunidade de
realizar o curso superior de Educação do Campo organizado em parceria com o movimento:
“[...] é interessante uma coisa que o movimento visa muito essa questão de
você voltando a escola, porque só assim você vai entender a luta, essa
discussão da Pedagogia da Terra aconteceu todo esse movimento, aí se você
olhar assim fechado só para o curso, aí você fala, ele surgiu por causa
daquele momento, às vezes, você afunila nele, mas veio aquele movimento
todo, aquela movimentação toda lá do processo da militância, do processo
do acampamento e aí veio surgir [o curso] a Pedagogia da Terra e ela veio
da história já construída lá, é que nem a licenciatura em educação do
campo, aí a todo momento a gente ouvia falas, talvez o seu Jair, talvez a
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dona Ana e, outros agricultores também que almejavam uma educação
voltada para o campo”. (TR 3, Narrativa Coletiva – Coletivo 1 - Oficina 1Educadora Cleide – 25/03/17).
Nosso objetivo é chamar a atenção para a importância da formação dos/as educadores/as na
Territorialização da Educação do Campo, considerando o papel que os/as educadores/as
desenvolvem no ambiente de trabalho. E Caldart reforça justamente o papel do educador da terra, na
citação a seguir:
Que esteja capacitado a organizar e internacionalizar processos de formação
que podem acontecer tanto em uma mobilização de luta social como em
atividades de organização de comunidade camponesas; na coordenação
pedagógica de um curso de formação de educadores como em uma escola de
educação básica, com crianças, jovens, adultos ou com idosos. E
preferencialmente, sabendo como fazer as lutas necessárias para
implementar o projeto o projeto educativo do Movimento Social. da
Educação do Campo (CALDART, 2012, p. 125).
Caldart ainda enfatiza que ―é preciso, pois, trabalhar com diferentes processos formativos e,
ao trabalhar a escola e a docência, dimensioná-las como partes de uma totalidade mais ampla, que não
pode ser menos de que a formação omnilateral do ser humano‖ (2012, p. 125). Nesse sentido, essa
autora reforça a ideia da importância de pensar uma educação diferenciada para o campo,
considerando as especificidades em prol do desenvolvimento do território camponês. Por sua vez,
Medeiros (2012) nos ajuda a compreender a educação omnilateral, a qual busca tornar educadores/as
capacitados a atuarem para além das escolas, em diversos espaços educacionais, de modo a contribuir
para a formação dos sujeitos, tornando-os capazes de lidar com diversos saberes relacionados à luta
social. Essa formação deve ser desenvolvida em todos os espaços sociais, econômicos, de tal modo
que considere o trabalho fator essencial na formação do ser humano.
Desse modo, buscamos, nas narrativas coletivas, elementos sobre a formação dos/as
educadores/as da Escola Estadual Madre Cristina que, no processo de Territorialização, desde o
acampamento até hoje no assentamento, esses/as educadores/as procuram instituições que
desenvolvam cursos/experiências não formais de formação específicas para aperfeiçoar sua
qualificação. Podemos destacar, como exemplo, o caso do Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa
da Reforma Agrária – ITERRA, que é uma das instituições que oferecem essa formação diferenciada.
E é por meio da formação realizada por essas instituições que os/as educadores/as podem tornar-se
sujeitos críticos e reflexivos, que sejam capazes de compreender a sua realidade e buscar meios para
transformá-la. Do mesmo modo, essa capacitação tem como função central refletir sobre a formação
dos camponeses, e, assim, fortalecer a identidade com o território. Essa identidade é uma construção
que acontece no decorrer da vida, através das vivências e saberes adquiridos em determinado espaço.
Destacamos outra realidade, a de educadores/as que vêm para o campo, professores vindos
de outro contexto, que estão na escola apenas para trabalhar, não possuem o pertencimento à
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escola/comunidade. Porém, mais uma vez, destacamos que a identidade se constitui em um processo, e
no momento em que esses professores chegam ao território de um Assentamento organizado pelo
MST necessitam de formação e vivência com a comunidade, precisam se inserir no contexto vivido
daquele território.
A identidade vai se construindo com o tempo, através das vivências e experiências
adquiridas por esse sujeito. E isso possibilita que um educador que chegue a um espaço já politizado,
com profissionais que tenham suas identidades fortalecidas, possa se identificar com o espaço e passe
a construir a sua identidade a partir dos momentos formativos e leituras, pois estamos em constante
aprendizado, e a identidade é constituída na luta em meio à Territorialização do MST (CALDART,
2000).
O processo de identidade se faz necessário para o/a educador/a se constituir durante todo o
processo de vida e de formação. Essa trajetória acontece durante a Territorialização do MST, onde os
sujeitos passam por várias mobilizações, reuniões, ocupações, encontros, marchas, tornando-as, assim,
espaço formativo, fundamental para a constituição da sua identidade.
Todo o movimento de identidade e constituição do educador do campo também está ligado
ao movimento de Territorialização, ou seja, está ligado ao espaço em que vive, sendo essa relação
advinda do processo de construção desse espaço, onde a participação do/da educador/a nessa
construção faz com que ele/a tenha esse lugar como uma referência.
A territorialização ou reterritorialização seria o movimento de constituições
referenciais simbólicas e identitária (materiais e imateriais) junto a um
recorte espacial definido, dotando-a de unidade. Poderia também ser
chamado de enraizamento territorial, vinculando a população, empresas e
instituições do governo território (FUINI, 2014, p. 4).

Esse conceito de Territorialização se faz muito presente no contexto vivido por
um/a educador/a do campo que faz parte de um movimento social, pois o MST
desenvolve ações que propiciam aos seus sujeitos a formação durante o processo de
mobilização. Esse/a educador/a se constrói nessa Territorialização da conquista pela
terra, por uma escola, por uma sociedade melhor, e essa relação sujeito e
Territorialização é construída a partir de um pertencimento, uma relação importante que
alguns autores a denominam ―enraizamento‖ com o espaço onde vivem, com a
profissão que exercem. Esse processo é a trajetória que se realiza em busca da terra, e
nesse processo os sujeitos vão se constituindo e se construindo nesse espaço, criando
raízes com seus territórios e com o grupo ao qual pertencem.
3 Considerações finais
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Neste artigo buscamos compreender o processo da constituição da identidade dos/as
educadores/as a partir da luta pela Reforma Agrária junto ao MST no processo de territorialização do
território do Assentamento Roseli Nunes, podemos fazer essa análise a partir das narrativas coletivas
dos/as educadores/as que vivenciaram o processo de territorialização desse território.
As narrativas mostram que a identidade dos/as educadores/as foram se construindo em meio
às ações realizadas no movimento durante a Territorialização em busca da terra, e nesse processo
foram constituindo também a identidade e o sentimento de pertencimento com a Escola Estadual
Madre Cristina que se constituiu durante à Territorialização.
O processo de formação dos/as educadores/as perpassou toda a Territorialização para a
constituição do assentamento, como foi narrado pelos sujeitos da pesquisa, e também ficou evidente,
que a escola e a Educação do Campo são muito importantes para esses sujeitos, que nas narrativas
coletivas foi evidenciando que durante a territorialização, foram realizando suas formações e
fortalecendo sua identidade através de cursos específicos voltado para o campo, sempre com muitas
dificuldades, mas sempre se mantiveram resistindo e fortalecendo a identidade através de suas
formações. As circunstâncias nunca os fizeram desistir, ao contrário, resistiram na luta e se
fortaleceram em busca do sonho de um pedaço de terra, para, assim, ter uma vida digna com a família.
E por fim, foi possível perceber que os/as educadores/as se constituem sujeitos de sua história, dessa
forma, suas identidades se constituem constantemente a partir de um sentimento de pertencimento com
o território conquistado a partir da luta por Reforma Agrária e da escola como meio para o
fortalecimento e resistência do coletivo.
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TRABALHO E EDUCAÇÃO: ALGUMAS APROXIMAÇÕES
TEÓRICAS
Marcia Aparecida de Barros da Cruz (PPGE/UFMT) - marciasantoscruz@hotmail.com
Edson Caetano (PPGE/UFMT) – caetanoedson@hotmail.com

RESUMO

Este artigo tem como objetivo tecer uma discussão acerca do trabalho como uma condição básica e fundamental
de toda vida humana, sendo um fator fundante para a garantia de sua existência. Uma discussão gerada a partir
de pesquisadores/as que compõem o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Trabalho e Educação – GEPTE, que por
meio de debates refletem sobre o trabalho e a educação como fatores essenciais para que os trabalhadores/as
possam transformar a realidade que vivem. Desta forma, promovem um diálogo fundamentado na construção de
alternativas para que a classe trabalhadora possa contrapor a lógica do sistema capitalista. Frente a este sistema a
classe trabalhadora tem buscado alternativas diferenciadas para contrapor a lógica de organização capitalista, que
é pautada na exploração, exclusão, individualidade, competividade e na expropriação do trabalho alheio.
Portanto, desenvolver o trabalho coletivo e associado, pautado na auto-organização e na autogestão, representa
um avanço frente a construção de alternativas para promover a transformação social, princípios fundamentais
para a autonomia e para a emancipação da classe trabalhadora. Para realizar este estudo nos apoiaremos em uma
abordagem de conhecimento crítico e reflexivo, no intuito de analisar e compreender o contexto histórico
relacionado ao trabalho-educação e a produção da existência humana. Neste percurso dialogamos com autores
que discutem, trabalho, trabalho-educação, produção da existência, dentre eles podemos citar: Saviane (2007);
Freire (2011); Marx (1986); Tiriba (2008); Tiriba e Fisher (2015); Caetano e Neves (2014), Vázquez (2007). Ao
considerar o contexto entorno do trabalho-educação acreditamos que a aprendizagem humana acontece ao longo
da vida, e é por meio do trabalho que o homem vai construindo uma relação com a natureza e com o outro. Nesta
relação transforma a natureza, e a si mesmo. Por fim, é nesta relação trabalho-educação que o ser humano vai
construindo alternativas para garantir a sua existência.
Palavras-chave: Trabalho. Trabalho-educação. Produção da existência. Trabalho coletivo e associado.

INTRODUÇÃO
Ao consideramos que a sociedade vive uma época de instabilidade social, em um mundo mundializado, considerando as
relações políticas estabelecidas dentro e fora do país, nos amparamos nos escritos de François (2000), quando aborda sobre a
―mundialização do capital‖, pois essa reflexão nos leva a pensar sobre a nossa sociedade que é marcada pela injustiça social. A
sociedade é controlada por uma pequena camada da população que apesar de minoritária, controla o capital financeiro e estabelece
as regras de organização da sociedade, que é marcada exploração, pela opressão e pela violência contra a classe trabalhadora,
gerando assim, uma desumanização na sociedade. Por isso, nos referenciamos em Freire, para destacar que ―constatar esta
preocupação implica, indiscutivelmente, reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade
histórica‖ (2011, p. 40).
Partindo desta compreensão focaremos nossos estudos em busca de compreender um elemento central no processo de
desenvolvimento e transformação da sociedade que vem a ser o trabalho. A partir da permanente ação transformadora do ser humano
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sobre a sua realidade, buscaremos enfatizar sobre este elemento central na formação do ser humano enquanto sujeito-históricosocial, que se constitui em meio às relações humanas e produtivas.
Partindo da perspectiva de Engels (2013, p.13), o trabalho ―é a condição básica e fundamental de toda a vida humana‖.
Neste sentido, a nossa reflexão se debruçará sobre o trabalho como uma categoria fundante que foi se constituindo em meio a
formação humana, sendo um elemento primordial no desenvolvimento e na organização da sociedade.
Essa reflexão é fruto de um caminho trilhado com base em alguns estudos que já estavam sendo realizados e que foram
aprofundados durante as aulas na disciplina: Seminário Avançado I – Trabalho e educação 2019/1 do Doutorado em Educação na
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Juntamente com os diálogos realizados pelos pesquisadores/as do campo do
Trabalho e Educação, em especial do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Trabalho e Educação – GEPTE/UFMT.
Tais pesquisas são realizadas em prol de (re)conhecer os saberes gerados em meio ao processo de produção da vida social,
em que homens e mulheres por meio do trabalho, constroem sua relação com o outro e com a natureza, para garantir a sua
existência. Essas relações nem sempre são construídas de forma humanizada, de modo que possibilite ao sujeito os meios para
garantir a sua existência, sem que haja a exploração dos seres humanos pelos seres humanos.
Contudo, o nosso objetivo aqui não está propriamente em entender a concepção do trabalho, mas sim, em compreender o
trabalho como fator essencial para o desenvolvimento histórico do ser humano, e principalmente as relações e contradições nele
implicados.

1.

Trabalho e Educação: produção da vida humana

Partindo da perspectiva de Saviane (2007, p. 152), ―trabalho e educação são atividades
especificamente humanas. Isso significa que rigorosamente falando, apenas o ser humano
trabalha e educa‖. Podemos dizer que isto representa uma característica essencial para
explicar o trabalho e a educação como fatores fundamentais para a existência humana.
Entretanto, o autor (2007, p. 153) ressalta que ―embora trabalhar e educar possam ser
reconhecidos como atributos humanos, eles o são em caráter acidental, e não substancial‖. O
atributo essencial do ser humano é a racionalidade, característica única e especifica aos seres
humanos, o que os diferencia dos demais animais. Sob este aspecto, Saviani (2007, p. 2)
destaca que o gênero ―homem é definido pela racionalidade, é esta que assume o caráter de
atributo essencial do ser humano‖.
Embora, os seres humanos e os animais desenvolvam uma ação direta sobre a natureza,
ambas acontecem de forma distintas, conforme afirma Vázquez (2007) o homem e o animal
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promovem a transformação da natureza para satisfazer as suas necessidades, porém, de
formas diferenciada, pois o homem transforma a natureza para satisfazer as necessidades
socialmente construídas e de maneira previamente arquitetada, consciente, ao passo que os
demais animais realizam o trabalho de modo instintivo.
Neste sentido, o ato de pensar provoca ao homem condição de produzir a sua própria
vida, ―assim, diferentemente dos animais, que se adaptam à natureza, os homens têm de
adaptar a natureza a si. Agindo sobre ela e transformando-a, os homens ajustam a natureza às
suas necessidades‖ (SAVIANI, 2007, p. 3).
Embora ambos exerçam a transformação na natureza, a práxis humana é justamente o
que o diferencia dos demais seres vivos.
O homem só existe na relação prática com a natureza. Na medida em que
está – e não pode deixar de estar – nessa relação ativa, produtiva, com ela, a
natureza lhe é oferecida como objeto ou matéria de sua atividade, ou como
resultado desta, isto é, como natureza humanizada (VÁZQUEZ, 2007, p.
129).`

Contudo, cabe ao ser humano adaptar-se ao meio em que vive, considerando que o
mesmo é integrante da natureza, e precisa transformá-la para satisfazer suas necessidades.
Portanto, o ser humano encontrou no trabalho a forma de agir na natureza e transformá-la.
[...] o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades
humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer que a
essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem;
não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem.
Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o
homem é, é-o pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um
trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um
processo histórico (SAVIANI, 2007, p. 3).

Seguindo a reflexão pautada na visão de Saviani (2007), é por meio do trabalho que o
homem se humaniza, e produz a sua existência.
Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva
natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um
produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele
forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele
necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria
existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação
do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide,
então, com a origem do homem mesmo (SAVIANI, 2007, p. 3).
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Ao considerarmos a visão desenvolvida por Saviani, e ao olharmos para atual
conjuntura social do Brasil, principalmente as relações estabelecidas por meio do trabalho,
percebemos que há uma distorção na forma de organização das atividades humanas,
considerando que o ser humano passou a usar o trabalho como forma de explorar o outro e
não apenas para garantir a sua existência. O que significa uma sobreposição da racionalidade
humana, que deixou de lado a humanização, e passou a buscar na natureza a forma de
satisfazer suas necessidades socialmente construídas. Neste sentido, o ser humano é fruto do
seu trabalho, isso quer dizer, que assim como o trabalho humaniza o ser humano, dependendo
das condições como é desenvolvido, pode também desumanizá-lo, pois tudo depende da
forma como é estabelecida a sua ação frente ao outro.
Com efeito, já se esclareceu, é o trabalho que define a essência humana. Isso
significa que não é possível ao homem viver sem trabalhar. Já que o homem não tem
sua existência garantida pela natureza, sem agir sobre ela, transformando-a e
adequando-as às suas necessidades, o homem perece. Daí o adágio: ninguém pode
viver sem trabalhar. No entanto, o advento da propriedade privada tornou possível a
classe dos proprietários viver sem trabalhar. Claro. Sendo a essência humana
definida pelo trabalho, continua sendo verdade que sem o trabalho o homem não
pode viver. Mas o controle privado da terra onde os homens vivem coletivamente
tornou possível aos proprietários viver do trabalho alheio; do trabalho dos nãoproprietário que passaram a ter a obrigação de, com o seu trabalho, manterem-se a si
mesmo e ao dono da terra, convertido em seu senhor (SAVIANI, 2007, p. 4).

Por outro lado, ontologicamente o trabalho constitui a essência do ser humano enquanto
a única espécie capaz de criar e recriar o mundo em que vive. Por isso, Saviani (2007)
enfatiza que o ser humano precisa aprender a produzir a sua existência, o que significa uma
constante relação entre o trabalho e educação.
Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre trabalho e educação é uma
relação de identidade. Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio
ato de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza,
relacionando-se com os outros, os homens educavam-se e educavam as novas
gerações. A produção da existência implica o desenvolvimento de formas e
conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura um
verdadeiro processo de aprendizagem (SAVIANI, 2007, p. 3).

Se é possível ao ser humano criar mecanismos de atuação e produção de conhecimento
ao desenvolver suas atividades laborais, podemos afirmar que não há uma forma única e
inflexível de trabalho, independente da sociedade e das relações nelas estabelecidas e a sua
forma de organização vai mudando historicamente. Desta forma, nos é possível dizer que o
indivíduo produz a sua vida socialmente nas inter-relações, o que representa que o ser humano
vai se constituindo enquanto um sujeito coletivo, o que não descaracteriza a individualidade
de cada sujeito.
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Em meio a estas relações socialmente construídas, o ser humano vai arquitetando meios
para garantir a sua existência, o que representa um processo de produção e objetivação que se
faz presente como um ser social. Embora estas relações sociais nem sempre tenha um sentido
coletivo, e prevaleça em muitos aspectos a subjetividade do sujeito, que é gerado em um
sistema capitalista que presa pela individualidade, competitividade, exclusão e exploração.
Por isso nos amparamos em Vázquez (2007) quando reflete sobre o trabalho pautado
nos escritos de Marx ao abordar sobre a oposição entre trabalho alienado e o homem,
trabalhador e sua essência humana, pois nesta reflexão fica evidente o trabalho como fator
essencial no desenvolvimento do ser humano, mesmo que de forma alienante, mecanizado, o
homem continua sendo um ser consciente e ativo. Embora o trabalho seja desenvolvido de
forma distinta, existe uma intencionalidade ao fazê-lo. Conforme Marx ―o trabalho nega o
homem e, ao mesmo tempo, afirma-o‖ (VÁZQUEZ, 2007, p. 125).
Podemos dizer que nesta reflexão Marx fala justamente da perda do humano, a
transformação do ser humano em animal, pois neste ponto perde-se as características do ser
humano: do viver em coletivo, do respeito ao próximo, da valorização do outro, a perda do
amor. Neste sentido, há um processo de coisificação do ser humano, enquanto um ser
subjetivo-histórico-social, pois ―o trabalho não só produz objetos e relações sociais, com um
caráter alienante em ambos os casos, como também produz o próprio homem. Portanto, o
trabalho que, por um lado, nega o homem, por outro o afirma, na medida que o produz como
tal‖ (VÁZQUEZ, 2007, p. 124).
Conforme ressalta Vázquez (2007, p. 125) ―o homem, para ser homem, não pode se
manter em sua subjetividade; tem de objetivar-se. Mas, nessa objetivação, ele faz presente
como ser social‖. Conforme afirma Vázquez (2007) para Marx o homem é diferente da
natureza, ele é um ser social, porém não deixa de ser natural, o que significa que natureza faz
parte da totalidade de tudo o que existe, e o ser humano, faz parte desta natureza, porém é um
ser capaz de transformar a natureza para garantir sua existência.
O trabalho - a produção - é o que eleva o homem sobre a natureza exterior e
sobre sua própria natureza, e é nessa superação do seu ser natural que
consiste, propriamente, sua autoprodução. Mas, historicamente – é isso o que
faz com que a objetivação acarrete, por sua vez, a negatividade própria do
trabalho alienado – o homem só pode objetivar-se, dominar a natureza,
caindo em uma dependência com respeito aos outros. Neste sentido,
podemos dizer que, para Marx, a alienação aparece como uma fase
necessária do processo de objetivação, mas uma fase que o homem há de
superar, quando se derem as condições necessárias, a fim de que possa
desdobrar sua verdadeira essência (VÁZQUEZ, 2007, p .131).
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Com as pesquisas realizadas até o momento no que diz respeito ao trabalho, nos deparamos com dois lados essenciais: o
trabalho como condição natural, e por outro, o trabalho como uma possibilidade educativa. É nesta possibilidade educativa do
trabalho que focaremos nossos estudos a partir de agora.

As análises efetivadas partem da categoria trabalho, ancorada no arcabouço
teórico formulado por Marx, porém concebendo o trabalho não apenas no
seu sentido ontológico, mas, sobretudo como princípio educativo. No
interior das relações sociais, ao trabalhar, os homens produzem
conhecimento; o que lhes permite manter, conservar, criar e recriar múltiplas
formas de existência (CAETANO; NEVES, 2014, p. 1).

O ser humano no decorrer da história foi criando mecanismos de atuação e produção de conhecimento para garantir a sua
existência, considerando os aspectos climáticos e as adaptações necessárias para ter a sua sobrevivência garantida. Conforme Engels
aponta em seus estudos, o trabalho é a condição básica e fundamental de toda a vida humana, de certo modo, ele afirma, que o
trabalho criou o próprio homem, por isso o ser humano por meio do trabalho vai criando formas e estratégias para adaptar-se ao meio
em que vive para ―defender-se das inclemências do tempo‖ (2006, p. 2). Por isso, o ser humano pouco a pouco foi adaptando as suas
funções, as quais foram sendo passadas de geração em geração, o que significa um constante processo de aprendizagem, ou nas
palavras de Marx e Engels,

A história nada mais é do que o suceder-se de gerações distintas, em que cada uma
delas explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas
pelas gerações anteriores; portanto, por um lado ela continua a atividade anterior sob
condições totalmente alteradas e, por outro, modifica com uma atividade
completamente diferente as antigas condições, o que então pode ser
especulativamente distorcido, ao converter-se a história posterior na finalidade da
anterior [...] (MARX; ENGELS, 2007, p. 40).
Neste complexo contexto, o trabalho é uma condição humana que lhe permite apropriar-se da natureza, transformando
seus recursos naturais para garantir a existência da vida sobre a terra. Por isto, tais fatores nos levam a refletir sobre a forma de
organização da sociedade, e o modo como tais relações vão sendo construídas, considerando os aspectos ligado ao mundo do
trabalho e o modo de produção e reprodução da vida humana.
No entanto, é preciso destacar o trabalho como produtor de valores, que proporciona ao ser humano a produção da sua
essência, e ao mesmo tempo lhe permite transformar as relações com o outro, o que significa que, pela ação do trabalho os seres
humanos transformam a natureza em meio de vida para garantir a sua existência.
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O trabalho é uma condição humana consciente e proposital quando o
indivíduo se apropria da natureza, alterando seu estado natural, em seu
próprio proveito, mas não modifica apenas o material sobre o qual opera,
transforma-se o próprio ser humano. O desenvolvimento das forças
produtivas e das relações sociais de produção forja novas relações sociais e
econômicas, que se materializam em diferentes modos de produção
(CAETANO; NEVES, 2014, p. 5).

Ao compreendermos a natureza do trabalho e suas implicações no processo de transformação da
natureza e de si próprio, apreendemos as mazelas que são provocadas pelo ser humano frente a
organização da sociedade e o modo como as relações vão sendo construídas e transformadas. Se o ser
humano só existe em relação prática com a natureza, e o trabalho é o fator condicionante neste
processo, é preciso pensar no trabalho como um processo de aprendizagem para superar as
contradições e construir uma nova forma de ser e fazer sociedade. Por isso é preciso socializar o
princípio do trabalho como produtor de valores de uso, para manter e reproduzir a vida, é crucial e
―educativo‖ (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 2).

O trabalho é parte fundamental da ontologia do ser social. A aquisição da
consciência se dá pelo trabalho, pela ação sobre a natureza. O trabalho, neste
sentido, não é emprego, não é apenas uma forma histórica do trabalho em
sociedade, ele é a atividade fundamental pela qual o ser humano se
humaniza, se cria, se expande em conhecimento, se aperfeiçoa. O trabalho é
a base estruturante de um novo tipo de ser, de uma nova concepção de
história (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005, p. 04).

Apesar das contradições existentes entre o ser humano e a organização do trabalho, o que nos interessa neste momento é
que a sociedade perceba o trabalho em sua essência, relacionado ao processo de aprendizagem frente à formação humana. A este
respeito, Tiriba e Fischer ao refletirem sobre as pesquisas realizadas pelo GEPTE, apontam que;

Os pesquisadores compreendem que a terra e outros seres não humanos são a
condição natural da existência humana. E que essa é uma premissa básica para se
pensar as relações entre seres humanos e natureza, ou melhor, entre seres humanos e
outros elementos da natureza. O que lhes permite falar do trabalho como princípio
educativo é a compreensão da centralidade do trabalho na formação humana; é o
entendimento de que só é possível existir vida humana na fase da Terra se, mediados
pelo trabalho, os seres humanos transformam a si mesmos e a natureza em seu
entorno. As dimensões onto-criativas do trabalho, consideradas na sua historicidade,
são o fundamento das relações viscerais entre trabalho e educação. Percebemos e
apreendemos os fenômenos da natureza e, no encontro com ela, modificamos a nós
mesmos como elementos da natureza; produzimos cultura e nos produzimos como
seres de cultura. Na relação com o outro ser humano, com outros grupos e classes
sociais, produzimos saberes sobre possíveis maneiras de estar no mundo. Nesta
perspectiva, Trabalho e Educação ou trabalho-Educação não são duas palavras que,
de maneira simplória, podem se apresentar separadas por um hífen. Ao contrário de
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um agrupamento de palavras, devem ser entendidas na sua dialeticidade (2015, p. 23).
Mas o que importa notar, acima de tudo, é que apesar das contradições e as relações de poder estabelecidas na forma de
organização do trabalho, o que nos importa aqui é destacar que a classe trabalhadora tem interesse em apreender o trabalho como um
processo educativo em suas relações interiores, o que representa uma mudança de pensamento e de ação.
Tais fatores nos apresentam a possibilidade de que a classe trabalhadora esteja percebendo o trabalho em sua organização
social como um instrumento de transformação, capaz de modificar a organização da sociedade e o modo de produção da vida. Por
isso, o trabalho apresenta-se como uma atividade transformadora, que permite aos seres humanos construírem relações mais
humanizadas, solidárias e cooperadas. Isto nos permite pensar que é possível superar as amarras estabelecidas pelas proposições
deste sistema capitalista, que preza pela valorização dos grandes monopólios do agronegócio, da monocultura e das multinacionais.

Sendo a práxis uma atividade humana em que ação/pensamento/ação se
apresentam como momentos indissociáveis, é ela que permite aos
trabalhadores, ainda que contraditoriamente, a (re) construção da realidade
humano-social. Pela práxis, o conjunto ou uma pequena parcela da classe
trabalhadora tem enfrentado o desafio de produzir "por conta própria" (quer
dizer, de forma autônoma) outra forma de estar no mundo. Em maior ou
menor grau, "pulando o muro da fábrica" para intervir em outras instâncias
das relações sociais ou circunscritos às "quatro paredes" da unidade
econômica, esses trabalhadores (e trabalhadoras) têm buscado uma
organização do trabalho fundada na propriedade coletiva dos meios de
produção (TIRIBA, 2008, p. 6).

Na medida em que aprofundamos nossos estudos, percebemos que a classe trabalhadora tem buscado alternativas para
superar este sistema capitalista, pois estão conseguindo entender as falsas concepções que lhes são apresentados para obstaculizar e
impedir a transformação social. Há tentativas de rompimento com este sistema alienante, que cria uma realidade ilusória, falsificada
por um campo socialmente mascarado, pautado na meritocracia, sem levar em consideração a desigualdade social. E assim, criam
um mundo falsificado, que deixam à margem uma boa parte da sociedade que vive em situação de vulnerabilidade social, ditos como
―invisíveis da sociedade‖.
Por outro lado, a classe trabalhadora está vendo no trabalho uma alternativa para contrapor este sistema e construir formas
diferentes de trabalho que lhes permita mudar a organização da sociedade e a forma de produção de vida, e principalmente o modo
de valorizar a natureza e o outro.

A transformação, pela divisão do trabalho, de forças (relações) pessoais em
forças objetivas, não pode ser superada arrancando-se da cabeça essa
representação geral, mas apenas se os indivíduos subsumirem novamente
essas forças objetivas a si mesmo e superarem a divisão do trabalho. Isto não
é possível sem a coletividade. Apenas na coletividade [de uns e outros] é que
cada indivíduo encontra os meios de desenvolver suas capacidades em todos
os sentidos; somente na coletividade, portanto, torna-se possível a liberdade
pessoal (MARX; ENGELS, 1986, p. 116).

É importante aqui destacar a discussão realizada por Marx e Engels em relação a divisão do trabalho
que é condicionada pela divisão de classes sociais, pois somente por meio de práticas educativas que
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valorizem o trabalhador/a que será possível superar esta lógica de organização deste sistema
capitalista, pautada no individualismo e na competição excludente, forjada por uma classe dominante.
A superação das contradições estabelecidas pela divisão de classe, resulta na relação coletiva em que a
classe trabalhadora precisa contrapor a esse sistema, e construir novas forma de organização.
Conforme Marx e Engels (1986) somente na coletividade real, que os indivíduos poderão adquirir sua
liberdade na e através de sua associação. O que significa conceber aos trabalhadores e as trabalhadoras
não mais submetidos à divisão do trabalho, mas sim uma nova forma de organização, na qual podemos
nos amparar na concepção já colocada por Marx e Engels (1986, p. 113): de ―indivíduos livremente
associados‖.
Esta forma de organização já vem sendo desenvolvida e refletida por diversos autores que veem nesta
organização uma possibilidade da construção de um mundo mais humanizado, que potencializa a
coletividade da classe trabalhadora e lhe permite fortalecer a luta pela emancipação social, que vem a
ser o trabalho associado.
Quais as dimensões educativas do trabalho associado? Embora não eliminem
a alienação do trabalho que caracteriza a sociedade capitalista, a propriedade
e a posse dos meios de produção trazem para os trabalhadores a
possibilidade de articular os saberes que a organização capitalista do
trabalho fragmentou. Assim, entendemos os processos educativos como
mediação e, ao mesmo tempo, como elemento da cultura do trabalho que vai
se plasmando no cotidiano da produção associada e no movimento maior de
constituição de novas relações de convivência no âmbito da sociedade
(TIRIBA, 2008, p. 6).
Desde ponto de vista, os princípios fundamentais do coletivo pouco a pouco provocarão a
emancipação humana, e a independência da classe trabalhadora, que poderá escolher a sua forma de
organização que valorize o outro e a natureza. Pois é preciso fortalecer a classe trabalhadora, o que
somente será possível através do fortalecimento do coletivo e a superação do pensar individualista.
Segundo Pistrak ―o coletivo é uma concepção integral e não um simples total referido a suas partes, o
coletivo apresenta propriedades que não são inerentes ao indivíduo. A quantidade se transforma em
qualidade‖ (2002, p. 177).
Diante de tudo o que foi dito até agora, refletir sobre a relação ser humano-natureza-trabalho, significa
problematizar as implicações e proposições para a transformação da sociedade, no que se refere ao
trabalho como a essência do homem, o trabalho como princípio educativo, o trabalho coletivo e
associado, de perspectiva autogestionária e emancipatória. Pois estes são princípios fundamentais para
a construção de uma nova forma de ver e conceber o trabalho e a produção da existência.
Considerações Finais
Ao compreendermos o trabalho como a essência do homem, e a sua importância para garantir a existência da humanidade,
reconhecemos que é por meio do trabalho que os seres humanos serão capazes de promover uma transformação social, na realidade
em que vivem. Considerando o trabalho coletivo e associado como uma alternativa e possibilidade de produção da vida, de forma
mais humanizada, cooperada, solidária e justa.
Os diálogos estabelecidos entre os pesquisadores/as do grupo de pesquisa GEPTE proporciona uma ambiência favorável
para que coletivamente possam refletir sobre o trabalho e as suas implicações frente a organização da sociedade. Portanto,
proporcionar espaços que possam gerar reflexões críticas sobre temáticas essenciais para se pensar a relação trabalho-educação e a
aprendizagem desenvolvida ao longo da vida, representa uma forma de reconhecimento do trabalho e da educação como fatores
fundantes para a produção da vida humana. Além de valorizar os saberes existentes, que advém da classe trabalhadora, há uma
valorização dos/as trabalhadores/as juntamente com a natureza.

Refletir sobre este contexto significa criar possibilidades para pensar em estratégias
que possa contrapor este sistema capitalista, que é excludente e explorador. Um sistema que
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historicamente promoveu uma forma de organização que perpetua até nos tempos atuais, em
que a classe trabalhadora sempre viveu a margem de seus direitos, sendo-lhes negados
usufruir dos frutos do seu trabalho.
Desta forma, o trabalho é o fator fundamental para que a classe trabalhadora possa
visualizar as fortalezas que possuem em seu favor, e assim criar estratégias de autoorganização, autogestão para promover o rompimento das práticas alienantes deste sistema. O
trabalho coletivo e associado é uma alternativa que possibilita aos trabalhadores/as promover
a sua existência de forma autogestionária e emancipatória, princípios fundamentais para
conceber uma sociedade mais humana, justa e solidária.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo discutir, a partir de uma pesquisa bibliográfica, os pressupostos de uma
formação humana omnilateral, portanto integral, demonstrando a sua viabilidade tendo em vista as experiências
históricas já desenvolvidas, sobretudo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) com destaque para
experiência pedagógica dirigida por Anton Makarenko. Na sociedade de classes uma formação humana integral
é inviabilizada tendo em vista que os processos educativos são configurados para atender a histórica divisão do
trabalho entre aqueles que concebem e dirigem os processos de produção, distribuição e serviços na sociedade
capitalista e aqueles que executam. A divisão social do trabalho, numa perspectiva dialética, é, ao mesmo tempo,
causa e consequência da propriedade privada dos meios de produção e reproduz, no âmbito da educação, uma
formação unilateral, portanto, limitada aos interesses dominantes. No processo de construção do socialismo na
URSS Anton Makarenko demonstrou concretamente a possibilidade de superação da cisão histórica entre
trabalho e educação ao suprimir a divisão entre formação humanista e técnica e ao combinar trabalho produtivo e
sólida formação científica, cultural e física. Trata-se de uma experiência exitosa centrada no coletivo que
necessita ser melhor discutida para inspirar propostas pedagógicas e educativas que se coloquem na contramão
das pedagogias e políticas educacionais hegemônicas.
.
Palavras-chave: Divisão do trabalho. Educação unilateral. Formação omnilateral.

1 Introdução

A divisão social do trabalho condiciona, nas sociedades de classes, a organização dos processos
educativos ao direcionar, de acordo com a origem de classe, a formação dos indivíduos. No modo de
produção capitalista esse condicionamento adquire características específicas que são alteradas na
medida em que as forças produtivas se desenvolvem.
A divisão social do trabalho que ocorreu a partir da superação da produção artesanal com a
advento do modo de produção capitalista, inicialmente reunindo trabalhadores cooperando uns com os
outros num único espaço, posteriormente parcelando o processo de trabalho na produção
manufatureira e, por fim, na grande indústria com a introdução da maquinaria impossibilitaram os
trabalhadores de formarem-se omnilateralmente, haja vista a unilateralidade das funções
desempenhadas no interior da produção. A análise dessas transformações foi realizada por Marx e
Engels que demonstraram, de forma inequívoca, a relação dialética entre o modo de produção
dominante e os processos educativos no interior das sociedades.
Na URSS ocorreram experiências pedagógicas que buscarem formar integralmente os cidadãos
da nova sociedade que nascia. O trabalho dirigido por Anton Makarenko nas colônias Górki, Kuriág e
Dizerginski nos anos 1920 e início dos anos 1930 evidenciaram a possibilidade de uma educação
superadora da cisão entre trabalho e educação e, desse modo, da unilateralidade da educação burguesa
advinda das relações capitalistas de produção e da divisão social do trabalho. Nessa direção, têm-se
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como objetivo geral discutir os pressupostos de uma formação humana omnilateral, portanto integral,
demonstrando a sua viabilidade tendo em vista as experiências históricas já desenvolvidas, sobretudo
na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e como específicos; discutir a perspectiva de
educação integral presente no marxismo; verificar e analisar eventuais contribuições da educação na
URSS para a superação da unilateralidade da educação burguesa.
A pesquisa foi desenvolvida tendo como fonte de dados materiais já publicados constituindo-se,
portanto, como uma pesquisa teórico-bibliográfica. De acordo com Gil (2010, p. 29), a pesquisa
bibliográfica tradicionalmente ―inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses,
dissertações e anais de eventos científicos‖. No entanto, dada a difusão de conhecimentos e
informação por outras fontes, esse autor destaca que essa modalidade passou a incluir novas fontes
como ―discos, fitas magnéticas, CDs, bem como material disponibilizado pela internet‖ (GIL, 2010, p.
29).
Ainda de acordo com Gil (2010, p. 30) a pesquisa bibliográfica possui como vantagem principal
a possibilidade do pesquisador cobrir ―uma gama de fenômenos muito mais ampla que aquela que
poderia pesquisar diretamente‖ sobretudo, ―quando o problema de pesquisa requer dados muitos
dispersos pelo espaço‖.
A pesquisa teórica-bibliográfica dedica-se, para Demo (2000, p. 20) ―a reconstruir teorias,
conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos
teóricos‖. Embora essa modalidade de pesquisa não tenha como finalidade intervir de forma imediata
na realidade reveste-se de importância fundamental haja vista que possibilita o necessário
conhecimento para a futura intervenção. Ainda segundo Demo (1994, p. 36) "O conhecimento teórico
adequado acarreta rigor conceitual, análise acurada, desempenho lógico, argumentação diversificada,
capacidade explicativa".
Para a realização da pesquisa foram seguidos os passos apontados por Gil (2010). Inicialmente
as fontes foram identificadas tendo como base livros, obras de referência, periódicos científicos, teses
e dissertações, anais de encontros científicos. Após a localização o material foi obtido, lido,
selecionado, fichado e analisado.
A pesquisa guiou-se pelo materialismo histórico-dialético e utilizou as categorias práxis,
totalidade e contradição no processo de análise. Por meio dessa perspectiva é possível compreender as
transformações materiais pelas quais as sociedades passam tendo como referência a práxis humana. De
acordo com Vázquez (2011, p. 269) a práxis humana é ―essencialmente criadora‖. Ao intervir na
natureza através do trabalho o ser humano é capaz de ultrapassar os limites impostos tanto pela
natureza quanto pelas relações sociais existentes. Trata-se da própria constituição da realidade a partir
da atividade humana.
A praxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do homem como
ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto,
compreende a realidade (humana e não-humana, a realidade na sua totalidade). A
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praxis do homem não é atividade prática contraposta à teoria, é determinação da
existência humana como elaboração da realidade (KOSIK, 1976, p. 201).

A dialética materialista é, segundo Kosik (1976, p. 32), o ―método de explicitação científica da
realidade humano-social‖ caracterizando-se, portanto, como método ―da reprodução espiritual e
intelectual da realidade‖ e ―do desenvolvimento e da explicitação dos fenômenos culturais partindo da
atividade prática objetiva do homem histórico‖ (KOSIK, 1976, p. 32).
Por meio da categoria totalidade buscou-se compreender, em linhas gerais, as transformações
ocorridas na URSS a partir da revolução socialista vitoriosa em 1917. Martins (2006) afirma que o
fenômeno tem de ser compreendido na relação dialética com o universal: ―Para a epistemologia
materialista histórico dialética, a compreensão dos fenômenos em sua processualidade e totalidade
encontra respaldo apenas na dialética entre singularidade, particularidade e universalidade‖
(MARTINS, 2006, p. 11). A imediaticidade do fenômeno é ponto de partida do conhecimento.
Em sua expressão singular, o fenômeno revela o que é em sua imediaticidade (sendo
o ponto de partida do conhecimento), em sua expressão universal revela suas
complexidades, suas conexões internas, as leis de seu movimento e evolução enfim,
a sua totalidade histórico-social (MARTINS, 2006, p. 11).

A compreensão da relação dialética é fundamental na medida em que o fenômeno não se
expressa apenas de uma ou de outra forma. Ainda de acordo Martins (2006):
Ocorre, porém, que nenhum fenômeno se expressa apenas em sua singularidade ou
universalidade. Como opostos, se identificam, e a contínua tensão entre eles
(singular - universal) se manifesta na configuração particular do fenômeno. Em sua
particularidade ele assume as especificidades pelas quais a singularidade se constitui
em dada realidade de modo determinado, porém não completo, não universal
(MARTINS, 2006, p. 11).

Desse modo, os pressupostos e práticas de uma formação omnilateral desenvolvidos no interior
da URSS foram analisados em sua relação dialética com o processo que buscou superar as relações
capitalistas existentes na Rússia e nos demais países que aderiram à revolução socialista. Para
compreender esse processo utilizou-se da categoria contradição como forma de analisar dialeticamente
esse movimento histórico.
Com o objetivo de apresentar elementos acerca dessa discussão aborda-se, inicialmente, a
divisão social do trabalho no capitalismo e a educação que resulta desse contexto e, na sequência,
trata-se conceito de formação omnilateral no contexto da revolução russo, especificamente da
experiência dirigida por Anton Makarenko.

2 Divisão social do trabalho e formação unilateral

Trabalho é o nome dado ao ato de agir sobre a natureza adaptando-a em função das
necessidades humanas. De forma diversa dos animais os seres humanos transformam a natureza e ao
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fazê-lo transformam-se a si mesmos. Nesse sentido, pode-se argumentar que o trabalho constitui a
essência humana. Trata-se, no entanto, de uma essência dialética que se fundamenta na atividade
humana que produz história.
Antes, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o
homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a
natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele
põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, braços,
pernas, cabeça e mãos, a fim de se apropriar da matéria natural numa forma útil à
própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e,
ao modifica-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 1983,
p. 149).

Nessa direção, Marx e Engels (2007) afirmam que é possível distinguir homens e animais
através da consciência, religião ou outra coisa qualquer, todavia, o que de fato os diferencia é a
produção dos ―seus meios de vida, passo que é condicionado por sua organização corporal. Ao
produzir seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, sua própria vida material‖ (MARX;
ENGELS, 2007, p. 87).
Em consonância com Marx e Engels, Saviani (2007, p. 154) argumenta que ao nos voltarmos
para o processo que culminou no surgimento do homem constataremos que o início ocorreu quando
determinado ser destacou-se da natureza e passou a produzir a própria vida para subsistir e o fez
adaptando a natureza a si.
Ao longo da história humana esse processo foi ganhando complexidade e deu origem à divisão
social do trabalho. No modo de produção capitalista essa divisão acentuou-se e submeteu o
trabalhador a tarefas e educação limitadas.
A divisão da sociedade em classe é oriunda da divisão social do trabalho, originando assim a
divisão do homem, dispondo de trabalhos manuais e mentais, assim expondo as duas dimensões do
homem dividido. A divisão social do trabalho, numa perspectiva dialética, é, ao mesmo tempo, causa e
consequência da propriedade privada dos meios de produção e reproduz, no âmbito da educação, uma
formação unilateral, portanto, limitada aos interesses hegemônicos.
Além do mais, divisão do trabalho e propriedade privada são expressões idênticas –
numa é dito com relação à própria atividade aquilo que, noutra, é dito com relação
ao produto da atividade. Logo que o trabalho começa a ser distribuído, cada um
passa a ter um campo de atividade exclusivo e determinado, que lhe é imposto e ao
qual não pode escapar; o indivíduo é caçador, pescador, pastor ou crítico, e assim
deve permanecer se não quiser perder seu meio de vida‖ [...] Esse fixar-se da
atividade social, essa consolidação de nosso próprio produto num poder objetivo
situado acima de nós, que foge ao nosso controle, que contraria nossas expectativas
e aniquila nossas conjeturas, é um dos principais momentos no desenvolvimento
histórico até aqui realizado (MARX; ENGELS, 2007, 35-37).

Assim, os trabalhadores transformados pela divisão do trabalho aparecem cada vez mais
dependentes e unilaterais, obrigados a venderem sua força de trabalho para sustentar a si e suas
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famílias. A manufatura acentuou a divisão do trabalho e impôs a cada trabalhador uma tarefa
específica no processo de produção.
Com a perda do controle da produção e graças à introdução da divisão do trabalho, o
trabalhador passou a executar uma única operação, transformando ―todo o seu
corpo em órgão automático unilateral dessa operação, reduzindo o tempo necessário
para sua realização, quando comparado ao tempo em que o artesão tinha que
executar toda a série de diferentes operações (LOMBARDI, 2010, p. 248).

Ao introduzir-se a maquinaria a cooperação e a divisão do trabalho manufatureira ficaram para
trás. A grande indústria constituiu-se, de acordo com Lombardi (2010, p. 255), num ―poderoso meio
de substituição do trabalhador que maneja uma só ferramenta‖ Na grande indústria o trabalhador, além
de realizar apenas uma parcela no processo de produção, transformou-se em um simples acessório da
máquina que passou a ditar o ritmo do trabalho e obrigou o trabalhador a executar movimentos
repetitivos não mais controlados por ele. Esse processo acentuou ainda mais a unilateralidade do
trabalhador.
Em contraposição a esta unilateralidade dos trabalhadores Marx e Engels (2004; 2007)
propuseram uma educação que formasse o ser humano integralmente a ser concretizada plenamente na
sociedade sem classes.
A discussão acerca de uma formação humana omnilateral adquire bases científicas na
formulação de Marx e Engels apresentada no manifesto comunista de 1848. Os autores apresentam as
bases de uma formação integral ao afirmarem que por instrução entendiam três coisas: ―1. Educação
intelectual. 2. Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de ginástica e
militares. 3. Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter científico de todo o
processo de produção [...]‖ (MARX; ENGELS, 2004, p. 68). Nessa terceira dimensão as crianças
iniciariam o manejo de ferramentas elementares dos mais variados ramos industriais. Além disso, ao
combinar trabalho produtivo, exercícios corporais e formação politécnica a classe operária estaria
acima das classes burguesa e aristocrática.
Para Frigotto (2017, p. 128) a omnilateralidade se desenvolve no âmbito da esfera da liberdade
considerando que a esfera da necessidade, que diz respeito ao tempo dedicado a produzir os bens
indispensáveis à vida humana, não esgota as possibilidades de desenvolvimento humano.
Esta atividade vital de produzir os bens imperativos à vida não esgota as múltiplas
dimensões do desenvolvimento humano ao longo da história, mas é condição
necessária. O caráter imperativo do trabalho, como resposta a necessidades vitais,
Marx o entende como dimensão da esfera da necessidade, comum aos demais seres
vivos da natureza. A luta histórica é para diminuir o tempo humano nessa atividade
e liberar as atividades do mundo da liberdade em que o humano pode se dilatar. Mas
a esfera da necessidade e da liberdade não é separável, uma vez que um quantum de
trabalho social para prover os meios de vida imperativos é necessidade intrínseca ao
ser humano. É na esfera da liberdade que a omnilateralidade pode se desenvolver e
se qualificar. Nesta esfera está o mundo da criação e da educação para a arte, a
estética e a educação dos sentidos etc (FRIGOTTO, 2017, p. 218).
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O trabalho desenvolvido por Anton Makarenko estava em consonância com o preconizado por
Marx na medida em que, ao mesmo tempo em que garantiu por meio do trabalho produtivo os bens
materiais necessários à vida, dedicou a maior do tempo à esfera da liberdade para possibilitar uma
formação humana de caráter integral aos colonistas.

3 Formação omnilateral na experiência pedagógica de Anton Makarenko

A omnilateralidade diz respeito à formação humana em todas as dimensões, do ser humano
multifacetado, em suma, trata-se de uma formação integral. Essas características da omnilateralidade
colocam-na no sentido oposto ao da formação unilateral que tem sua origem no trabalho alienado e na
divisão social do trabalho que coloca em planos distintos aqueles que pensam e aqueles que executam.
A onilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de
capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de
consumo e de prazeres, em que se deve considerar sobretudo o gozo daqueles bens
espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em
consequência da divisão do trabalho (MANACORDA, 2007, p. 90).

Essa chegada histórica diz respeito ao momento em que os antagonismos de classe
desaparecem. Para Marx e Engels (1987, p. 126) somente nessas condições será possível ―uma
associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos‖.
Ainda de acordo com esses autores:
[...] ao passo que, na sociedade comunista, onde cada um não tem um campo de
atividade exclusivo, mas pode aperfeiçoar-se em todos os ramos que lhe agradam, a
sociedade regula a produção geral e me confere, assim, a possibilidade de hoje fazer
isto, amanhã aquilo, de caçar pela manhã, pescar à tarde, à noite dedicar-me à
criação de gado, criticar após o jantar, exatamente de acordo com a minha vontade,
sem que eu jamais me torne caçador, pescador, pastor ou crítico (MARX; ENGELS,
2007, p. 35).

Desse modo, a formação da classe trabalhadora deverá combinar trabalho produtivo, formação
intelectual, exercícios corporais e educação politécnica, constituindo-se numa formação integral, que
segundo Marx e Engels (2004, p. 68-69)), elevará a classe operária acima dos níveis da burguesia e
aristocracia. Cabe ressaltar, no entanto, que a universalização de uma formação omnilateral pressupõe
a modificação das condições sociais para criar um novo sistema de ensino.
Na URSS ocorreu a primeira tentativa histórica de grande envergadura de edificação de
sociedade comunista. As condições em que esse processo se desenvolveu impuseram enormes desafios
e, apesar disso, avanços e conquistas importantes foram realizados. Christoffoli (2017) destaca os
problemas enfrentados:
As condições em que foi erigido o primeiro Estado Proletário do mundo foram
bastante difíceis. O país enfrentou guerras (Primeira Guerra e a guerra civil no
período 1914-1921, e a Segunda Guerra Mundial de 1939-1945), enfrentou a corrida
armamentista com o Ocidente, a corrida espacial com os EUA, e superou seu atraso
no desenvolvimento da tecnologia nuclear. Além dos milhões de mortes de civis,
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esse conjunto de premências drenou recursos materiais, financeiros e humanos
(CHRISTOFFOLI, 2017, p. 135).

Nesse contexto, no interior da URSS, o desenvolvimento das forças produtivas impôs
obstáculos à universalização de uma formação omnilateral tendo em vista a utilização de métodos que
preconizavam e reproduziam a histórica divisão entre quem pensa e quem executa, divisão esta
característica do modo de produção capitalista (CHRISTOFFOLI, 2017). Assim, ao mesmo tempo em
que se buscava colocar fim àquela separação, contraditoriamente, por conta dos limites das forças
produtivas disponíveis, inviabilizava-se o processo de emancipação das classes trabalhadoras ao
reproduzir os métodos típicos das relações capitalistas. Apesar dessa contradição, ocorreram avanços
importantes no âmbito da construção de uma pedagogia de caráter socialista. Anton Makarenko
tornou-se uma referência nesse campo por conta das exitosas experiências pedagógicas que dirigiu.
O Estado soviético realizou um grande esforço educacional com o propósito de elevar o nível
cultural das classes trabalhadoras. Dentre as iniciativas destaca-se a diminuição da carga horária e a
manutenção do salário para dedicar-se tempo aos estudos. Conforme Capriles (1989, p. 30) o Estado
―[...] criou todas as condições necessárias para que isso acontecesse. Por exemplo, para todos os que
estudavam, a jornada de trabalho foi reduzida em duas horas diárias, com completa conservação do
salário‖ (CAPRILES, 1989, p. 30).
A revolução exigia uma nova metodologia educativa para educar os novos homens e mulheres
que a sociedade em construção necessitava. Para Capriles (1989) era tarefa dos pedagogos responder à
essa exigência.
Os soviéticos não somente tinham libertado a classe operária, mas também os sábios
e os intelectuais, entre outras camadas profissionais que até então trabalhavam nas
condições mais sombrias imagináveis. Particularmente, nas áreas de linguística e
pedagogia, o campo de atuação que se apresentava com a mudança era gigantesco:
os educadores teriam que alfabetizar dezenas de milhões de pessoas e instruir todas
elas de acordo com as exigências políticas do socialismo (CAPRILES, 1989, p. 74).

Além dos desafios postos pelo elevado nível de analfabetismo e da educação em geral, os
soviéticos se deparavam com a necessidade de reeducar os jovens delinquentes envolvidos em
diversas práticas criminosas.
Se educar é uma tarefa difícil, mais difícil é reeducar. E foi essa a tarefa que
Makarenko escolheu e assumiu ao criar suas colônias – seus coletivos – com a meta
de salvar e recuperar essas crianças, transformando-as em cidadãos no mais pleno
sentido da palavra. Makarenko reabilitou esses ―menores‖ (como aqui são chamadas
as crianças pobres), vítimas do período de guerra, os bezprizornies, infelizes pivetes
e pixotes, lançados, órfãos, abandonados e desvalidos, na miséria, na
vagabundagem, no vício, na prostituição, e mesmo na delinquência, tornaram-se
homens e mulheres de verdade (BELINKY apud CAPRILES, 1989, p.8).

Essa tarefa assumida por Makarenko foi realizada em condições muito difíceis por conta dos
desafios da reeducação de jovens envolvidos na criminalidade e da oposição dos pedagogos
nacionalistas ucranianos pouco simpáticos às transformações em curso, portanto, ainda sob a
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influência dos ideais individualistas da pedagogia burguesa. Não havia, no ponto de partida, um
método consolidado para o trabalho. A nova metodologia educativa foi forjada nas condições
concretas e para a qual contribuiu de forma decisiva a sólida formação intelectual e cultural de
Makarenko.
A essa tarefa hercúlea, Makarenko devotou-se com admirável coragem,
determinação e dedicação sustentado pelo seu comovido, mas jamais piegas, amor
pelas crianças desprivilegiadas de seu país. Foi um desafio aparentemente
invencível, que ele, no entanto, soube enfrentar com talento, audácia, e criatividade,
conseguindo realizar seu ideal ―a construção do ser humano novo‖, dentro de um
novo contexto histórico através de uma luta penosa, na qual teve que se haver com
poderosos ―dragões‖: desde a labiríntica burocracia soviética e uma imensa falta de
recursos materiais, até a resistência, chegando às vezes até a violência física, da
parte dos educandos – semi-selvagens e mesmo delinquentes - , passando pelas
críticas e oposições de pedagogos e pseudopedagogos oficiais, e pelos obstáculos
criados por autoridades impositivas (BELINKY apud CAPRILES, 1989, p.8).

Esse trabalho foi conduzido numa perspectiva oposta ao que se realizava no período anterior à
revolução.
Na Rússia pré-revolucionária, todos os reformatórios infantis eram considerados
estabelecimentos de tipo correcional e dependiam da administração judicial. Nestas
verdadeiras prisões, os menores delinquentes eram, simplesmente, isolados da
sociedade. Este tratamento sempre produzia um efeito contrário ao desejado,
gerando, na grande maioria dos casos, psicopatas incorrigíveis. Com a mudança dos
valores sociais, a visão de uma reclusão punitiva foi rejeitada logo no início dos
estudos dos programas de reabilitação. Essa solução policialesca era incompatível
com as novas diretrizes formuladas pela comissão Górki, as quais exigiam que fosse
feito um trabalho concreto de readaptação das crianças e dos jovens, mediante a
educação, com a finalidade de fazer deles cidadãos perfeitamente integrados na
produção social (CAPRILES, 1989, p. 79).

Para a formação omnilateral dos colonistas a cultura foi imprescindível. O teatro era tratado
como uma atividade cuja importância igualava-se às demais na colônia.
O teatro na colônia é um assunto igual à agricultura, como a reforma de bens, como
a ordem e a limpeza das áreas internas. Tornou-se indiferente, do ponto de vista dos
interesses da colônia, qual é exatamente a participação deste ou daquele colonista na
montagem: ele tem de fazer aquilo de dele é exigido (MAKARENKO,1986, p. 52).

Makarenko (1986, p. 54) afirma que por conta do teatro a linguagem dos colonistas melhorou
significativamente, além dos seus horizontes terem sido ampliados. Por esses motivos dedicava grande
importância ao teatro.
Ao descrever o desenvolvimento da atividade teatral na segunda colônia Makarenko destaca a
grandiosidade do trabalho.
Durante uma temporada de inverno, nós montávamos cerca de quarenta peças, e ao
mesmo tempo, nunca corríamos atrás de quaisquer montagenzinhas de divertimento
fácil: encenávamos somente as peças mais sérias e maiores, em quatro, cinco atos,
geralmente repetindo o repertório dos teatros da capital. Era uma audácia
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incomparável, mas, palavra de honra, não era ‗trabalho de carregação‘
(MAKARENKO,1986, p. 48).

O trabalho com o teatro repercutiu entre os camponeses que passaram a disputar as vagas para
as apresentações. Conforme Makarenko (1986, p. 49), de forma surpreendente ―deparamo-nos com
uma enorme avidez dos camponeses pelo teatro. Por causa dos ingressos, aconteciam verdadeiras
brigas e mal-entendidos entre as diversas aldeias‖.
De acordo com Capriles (1989) a vida cultural nas colônias era muito dinâmica. Além do
trabalho com o teatro, a pedagogia makarenkiana dava grande importância à biblioteca que se
constituía como um ―centro nevrálgico de comunicação e informação‖ (CAPRILES, 1989, p. 127). Na
segunda colônia, em Kuriág, após a aquisição de um projetor de filmes, Makarenko organizou um
clube de cinema. A música também era valorizada como um importante instrumento pedagógico.
Uma boa banda de música na coletividade tem uma enorme importância educativa,
unificadora e embelezadora. Convém insistentemente recomendar à direção de cada
grande instituição infantil que organize uma banda. Os meios e esforços empregados
serão justificados pelos resultados de educação da coletividade e, além do mais, da
educação estética (MAKARENKO apud FILONOV; BAUER; BUFFA, 2010, p.
74).

Para desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade Makarenko atribuía enorme importância
à formação sólida dos educadores sem a qual não seria possível educar.
Como na vida tive que, fundamentalmente resolver objectivos e problemas
relacionados com a educação sofri muito com esta questão, quando me enviam
educadores sem educação. Gastei vários anos de minha vida e de trabalho, pois é
uma grande estupidez contar que um educador sem educação eduque alguém.
Considerei que era melhor ter na coletividade quatro educadores talentosos do que
40 sem talento e sem educação. Com meus próprios olhos vi pessoas sem talento e
sem educação trabalharem na coletividade. Que resultado poderia dar um trabalho
destes? Só a desintegração da coletividade. Não pode haver outros resultados
(MAKARENKO, 1986, p. 101).

Em síntese, os elementos presentes na pedagogia makarenkiana apontam para uma formação
que considera os homens e as mulheres em todas as suas dimensões. Ao superar a cisão entre
formação técnica e humanística e entre trabalho e educação Makarenko demonstrou a força da
educação baseada no coletivo sintonizada à um processo revolucionário de construção da sociedade
sem classes.

4 Considerações finais

Nesta pesquisa discutiu-se acerca formação humana integral, a partir do conceito de
omnilateralidade, no contexto da revolução socialista na URSS, especificamente da experiência
conduzida por Anton Semyonovich Makarenko.
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A divisão social do trabalho, numa perspectiva dialética, é, ao mesmo tempo, causa e
consequência da propriedade privada dos meios de produção e reproduz, no âmbito da educação, uma
formação unilateral, portanto, limitada aos interesses dominantes. Nesta pesquisa tratou-se de discutir
esse processo e, na sequência, demonstrou-se que a experiência pedagógica dirigida por Anton
Makarenko superou a divisão entre trabalho e educação estabelecida historicamente pelo surgimento
das sociedades de classes e que atualmente se materializa na escola através da cisão entre formação
técnica e humanista. Esse processo foi viabilizado pela formação integral garantida aos colonistas por
meio de diversas atividades que se realizavam em regime de autogestão no interior dos coletivos, entre
as quais destacam-se as atividades físicas, esportivas, teatrais, musicais e de formação intelectual.
A partir da discussão realizada, é possível concluir que a perspectiva de formação humana
preconizada por Marx e Engels, em que se propõe combinar trabalho intelectual e manual e educação
física, por meio de sólida formação cultural e científica, necessita de condições histórico-sociais para
ser universalizada que serão oferecidas apenas numa sociedade sem classes. Cabe destacar, por outro
lado, que as contradições inerentes ao modo de produção capitalista permitem que as classes
trabalhadores possam desenvolver, ainda no interior do capitalismo, níveis de apropriação dos
conhecimentos historicamente acumulados que possibilitem intervenções na realidade com vistas a
transformá-la.
O avanço da revolução socialista na URSS possibilitou o aprofundamento das experiências de
formação omnilateral e politécnica, assim como permitiu aos educadores o avanço na elaboração
teórica acerca da formação integral. Nesse contexto, cabe destacar o heroico e exitoso trabalho
desenvolvido pelo pedagogo soviético Anton Semyonovich Makarenko após a revolução russa de
1917.
A experiência dirigida por Anton Makarenko demonstrou o quanto este pedagogo
revolucionário tornou efetiva a perspectiva de formação humana preconizada por Marx e Engels de
superar a unilateralidade da educação burguesa combinando o trabalho produtivo, a formação
intelectual e cultural e as atividades físico-militares. O êxito de sua experiência ao transformar jovens
delinquentes em trabalhadores com sólida formação científica e cultural comprova a cientificidade da
proposta educacional marxista.
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RESUMO:
O presente relato de experiência refere-se ao Projeto Desafios Globais: do local para o global
desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental Castro Alves do munícipio de
Cerejeiras/RO, no ano de 2017, o qual teve como objetivo propor ações aos estudantes de
quatro turmas de 9°Anos do Ensino Fundamental II. As ações propostos envolveram situações
do cotidiano dos alunos, do espaço escolar e da convivência social, sendo que as propostas
apresentaram as seguintes temáticas: uso racional dos recursos naturais e a preservação do
meio ambiente, trabalhos sociais e voluntários e sustentabilidade. As atividades propostas
contribuíram para o desenvolvimento de educadores e educandos nos espaços de vivências,
como uma dimensão da educação, voltado para a transformação social.
Palavras-chave: Educação; meio ambiente; práticas sociais;

1 INTRODUÇÃO
A escola tem uma dimensão política que reflete na dinâmica da sala de aula e,
evidentemente, na formação do ser humano. A sala de aula é enorme potencialidade do fazer
pedagógico e por excelência de comunicação que permitem aos alunos o acesso a construção
do conhecimento. É função específica da escola promover as mais significativas experiências
de aprendizagem e o desenvolvimento intelectual. Compreendemos que cabe ao professor a
maestria do fazer pedagógico baseado em práticas que permitem aos alunos a realização de
uma leitura crítica de modo a promover uma postura reflexiva, a teoria e a prática seja
construída de forma cognitiva, e não deve ser um simples repasse de conteúdos e de saberes
sendo reproduzidos em sala de aula, como conceito de conhecimento, e o senso crítico
ignorado como leitura de mundo.
A aquisição do conhecimento não é fruto de discursos e intenções, mas sim de um
trabalho sistemático, adequado à natureza social e cultural do desenvolvimento humano. É
importante uma prática educativa que possibilita o diálogo, a relação de crescimento e o
enriquecimento por meio da participação de diferentes conhecimentos, levando sempre em
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consideração o aprendizado coletivo e o saber do outro, porque se queremos melhorar o
mundo temos que transforma–ló, não unicamente adaptar-nos a ele.
O Currículo envolve o conteúdo da área de conhecimento e as atividades
necessárias para que o aluno se aproprie desse conhecimento. Um currículo para a formação
humana não se esgota em temas limitados e estruturados, se interlaça com os conhecimentos
relacionados às vivências do aluno. Nesse sentido é importante a postura do professor em
pontuar um currículo que engloba em si mesmo não apenas a aplicabilidade do conhecimento
formal, mas entenda que conhecimento à realidade cotidiana vivida traz outras dimensões ao
desenvolvimento humano, compreendendo a organização do trabalho pedagógico, o professor
avança em autonomia, que eleva no processo de forma efetiva, pelas ações desenvolvidas no
cotidiano escolar.
A sala de aula, espaço privilegiado do ambiente institucional da escola e do fazer
docente, é o lugar apropriado do direito de aprender do discente, de daí se projeta
para um mundo que vai rompendo fronteiras e revelando, ainda que por
contradições, o caráter universal do homem. A sala de aula, lugar privilegiado do
ensino presencial, mais do que quatro paredes, vai se tornando também espaço do
ensino virtual pelo qual o mundo vem se transformando em uma grande sala de aula.
(CURY, pág.10, 2011)

No que se refere à relação com o mundo, os estudantes que viveram a experiência de
participar das ações e na construção do seu aprendizado, passam a ter maior interesse pelo
mundo e por sua ação e pela ação de sua turma, da sua comunidade, que se estende de seu
local de estudo, de moradia até à comunidade global.
A realização do trabalho de forma crítica para adolescentes do ensino fundamental final,
9º ano, necessita de um planejamento que respeite a faixa etária, com uso de linguagem
adequada e utilização de recursos que facilitem a compreensão. Com o viés da criticidade,
destacamos que ao relacionar Meio Ambiente e Políticas Sociais é convidativo para execução
de práticas reflexivas que quebrem ideias arraigadas de algo distante de nosso cotidiano, que
envolvem grandes ações e organizações, conceitos estes percebidos em sala de aula pelos
discentes, cresce a construção deste projeto que vem ao encontro com aquelas situações
presenciadas na sala de aula com intuito de construir uma transformação que se aproxime do
espaço de vivência dos discentes e compreendem que pequenos atitudes, ações podem ter
início numa constante relação entre teoria e prática. Conforme Freire:
Em minha visão ―SER‖ no mundo significa transformar e re-transformar o mundo, e
não adaptar-se a ele. Como ser humano, não resta dúvida de que nossas principais
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responsabilidades consistem em intervir na realidade e manter nossa esperança
(FREIRE, 2001, p. 37).

A adoção de novos procedimentos estabelecendo novas relações na escola e na sala de
aula, embasou nessa proposta e diante da importância de compartilhar práticas voltadas ao
processo de ensinar e aprender nas formas diferenciadas do espaço escolar, com finalidade em
acreditar no ser, numa relação de aprendizagem, empenhando-se em valorizar as ações e
atitudes, que levasse ao diálogo e reflexão, observando as políticas públicas sociais
envolvidas, pensarmos em Educação, devemos ter claro que estamos pretendendo levar ideias,
sentimentos e práticas. Baseada na necessidade real, dada a partir do cotidiano da sala de aula
realizamos a escrita da experiência com as turmas do 9º ano do Ensino Fundamental final.

2 DESAFIOS GLOBAIS: DO LOCAL PARA O GLOBAL
A humanidade se depara com inúmeros desafios globais e estes não devem ser
enfrentados como tarefa somente do poder público e organizações internacionais (nota), mas,
também por cada um de nós. Diante da realidade capitalista e o avanço da globalização
muitos desafios se agravaram como: a fome, a pobreza, a violência, o desmatamento, as
doenças, a garantia do emprego e da renda, das fontes energéticas e a violação de diversos
direitos sociais. Através dessas preocupações, salientamos que o professor pode propor um
conhecimento para seus discentes em relação a esses problemas que envolvem a sociedade,
sendo assim surge a iniciativa desde projeto ao qual descrevemos a seguir.
A princípio elaboramos o Projeto: ―Desafios Globais: do local para o global‖ com todo
um planejamento e direcionamento dos trabalhos de modo que fossem possíveis de realização
com adolescentes de quatro turmas do 9º ano do Ensino Fundamental no segundo semestre
letivo de 2017. O Projeto foi desenvolvido pela professora regente das turmas, disciplina de
Geografia e foi apresentado para a Gestão da Escola Estadual de Ensino Fundamental Castro
Alves, Município de Cerejeiras, Estado de Rondônia. Na intenção de envolver demais
docentes, contamos com a participação de duas professoras das referidas turmas, de modo que
fosse um trabalho que envolvesse outras disciplinas, essas professoras abraçaram a ideia, bem
como a Coordenação Pedagógica.
Muito se ouve na escola que devemos seguir o sistema e o currículo proposto, como
tempo, temas, enfim tantos assuntos diários, não deixamos de reconhecer as limitações
estruturais para desenvolver um trabalho que afronte alguns discursos triviais, mas isso não
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pode servir de pretexto para acomodação do professor, exige esforço e resistência as lutas
diárias, que estimulem e promovam nos alunos o desejo de vivenciar experiências
significativas de aprendizado.
Primeiramente, ocorreu a divulgação e orientação do projeto, através do encontro nas
aulas regulares das turmas, na sequência os discentes foram orientados a realizarem uma das
ações, individualmente ou em grupos de até quatro integrantes. Escolhida a ação o estudante
ou grupos desenvolveriam todos os passos incluindo o preenchimento da ficha de inscrição, a
produção de um ―slogan‖ que representasse o Projeto como um todo, fotografias e relatórios,
este último podendo ser desenvolvido, semanalmente ou mensalmente, dependendo da ação
elegida. A segunda etapa consistiu em propor aos alunos para organizar um portfólio com o
registro de todas as atividades desenvolvidas incluindo o registro de imagens e os relatos.
O projeto propôs aos alunos atitudes locais que contribuam para o bem estar da
sociedade, para um melhor aproveitamento dos recursos econômicos e naturais, a melhoria e
cuidado com o meio ambiente, envolvendo o cotidiano destes, seus familiares, amigos,
vizinhança e a comunidade escolar. Procurou-se incitar o interesse dos discentes pelas causas
sociais, além da tomada de decisões e a responsabilidade do indivíduo, por meio da prática de
ações que possam estimulá-los para a busca do conhecimento e a aplicação desse,
contribuindo para uma possível transformação da realidade em que vivem e a formação de
cidadãos mais ativos no contexto e nos espaços de vivência como ressalta Freire (1983, p. 27):
O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face ao mundo. Requer uma ação
transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante implica em invenção e em
reinvenção.
O projeto realizado apresentou diversas ações, dentre elas: a coleta seletiva e
reutilização de materiais recicláveis como (papel jornal, plástico e papelão). A preocupação
com essa temática parte do uso crescente de resíduos sólidos pela sociedade atual, estes
muitas vezes sem destinação adequada. Essa ação contou com o reaproveitamento de
materiais para a confecção de painéis, pufs, brinquedos, objetos de ornamentação do ambiente
escolar, doméstico e outros. Nesse eixo, ainda ocorreu a ação, envolvendo o espaço escolar,
por meio da reciclagem de embalagens, utensílios e pneus para o plantio de plantas medicinais
e condimentos, os quais foram utilizados para o tempero da alimentação escolar.
Nessa direção, uma prática desenvolvida por um dos grupos do projeto, foi a
divulgação, coleta e destinação adequada do lixo eletrônico, já que atualmente esses produtos
estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, porém podem oferecer riscos à saúde dos
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seres vivos e da natureza quando não são descartados adequadamente. Para a recolha foi
reservado um local apropriado dentro do próprio espaço escolar, onde a comunidade escolar
poderia depositar o lixo, o qual ao final da ação foram entregues a uma empresa especializada
no reaproveitamento desses materiais.
No âmbito das atividades desenvolvidas, orientou-se a ação de visitas semanais ao
Hospital Municipal São Lucas, com o intuito de demonstrar solidariedade aos enfermos. Essa
ação ocorreu com a autorização dos pais ou responsáveis do alunos, bem como da gestão
hospitalar.
Outra ação relevante foi o acompanhamento das atividades realizados pela Pastoral da
Criança, visitas comunitárias, pesagem das crianças, orientação as famílias e a confecção de
enxovais para gestantes carentes. As atividades de confecção desses enxovais ocorrem
semanalmente no Centro Comunitário Rainha dos Apóstolos da cidade e tudo o que é
produzido ao final é entregue as gestantes. Destacamos que essa ação foi de suma relevância
para despertar o interesse pelo trabalho social e voluntário.
Um dos grupos promoveu uma ação de arrecadação de roupas e alimentos e a sua
devida distribuição para famílias carentes da área urbana do município. Tendo como principal
finalidade conhecer a realidade em que se encontram as famílias que vivem em nosso
município e perceber como o desenvolvimento de políticas sociais se desenvolve, praticando
o saber compartilhar com quem necessita.
A construção de horta doméstica (convencional/suspensa) para produzir o próprio
alimento (legumes, verduras, hortaliças, condimentos e outros) foi uma das principais ações
desenvolvidas pelos grupos. O objetivo dessa ação foi promover o um aprendizado
significativo de uma alimentação saudável, garantir o próprio alimento, a custo menor.
Nas ações desenvolvidas promoveu-se também a recuperação de uma mina d‘água na
área rural, propriedade de um dos alunos no município de Cerejeiras/RO, através do
reflorestamento do local, a qual se encontrava totalmente sem cobertura vegetal. Para essa
ação buscou-se a ajuda técnica da EMATER do município, para a seleção adequada, a
aquisição e doação das plantas. Como escopo foi mostrar que é possível a recuperação aos
poucos em pequenas propriedades.
E por último o monitoramento e acompanhamento de voluntários que se
disponibilizassem a adotar hábito mais saudáveis de vida e a prática de exercícios físicos. Para
esta ação os estudantes buscaram voluntários do próprio meio escolar, alunos, professores e
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demais, além da orientação de um profissional de educação física, informações na internet e a
organização de um grupo de Whatsapp para sugerir e trocar informações sobre a alimentação
e nutrição dos participantes.
Contudo foram sugeridas outras ações, como a redução do consumo de água e energia
residencial, itens estes que poderiam ser comprovados através da leitura do boleto, no entanto
estas ações não foram selecionadas por nenhum grupo, todavia a prática dessas ações tornamse positivas para a economia e controle do orçamento doméstico.
Focalizamos a importância da segunda etapa que consistia na produção do portfólio
pelos alunos, com a escrita dos relatórios e registros com fotos, com objetivo de acompanhar
as ações semanal ou mensal. Os relatórios foram orientados e analisados pela professora
responsável e sua equipe durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, o portfólio,
podemos dizer, que foi a materialização das ações, fizemos a devolutiva para os alunos, como
autoavaliação. Todo esse processo foi importante para proporcionar uma visão ampla do
contexto em que estamos envolvidos com as políticas públicas sociais.
Constatamos que a escola tem fundamental papel no sentido de oferecer além dos
conhecimentos formais, às possibilidades para um conhecimento sistêmico, promovendo
desse modo a mudança de atitudes frente aos desafios locais e que venham a refletir em escala
global.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, resultado de um projeto, proposto e acolhido pelos sujeitos envolvidos,
teve como iniciativa o ponto crítico do olhar pedagógico docente em construir uma
aprendizagem significativa, tendo um andamento harmonioso do pedagógico e o
administrativo, com as pretensões conjuntas em alcançar objetivos estabelecidos na confiança
da comunidade escolar e social para avançar no processo educativo e conquistar a
participação ativa e possível transformação em seu próprio local.
A educação permite a libertação e o comprometimento social do educando. A educação
enquanto construção do conhecimento restaura a democracia, e constrói a responsabilidade de
cada sujeito para a transformação da sociedade, tanto por atitudes individuais e como
principalmente pela construção coletiva.
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Contamos com o apoio da gestão, pais e pessoas da comunidade escolar e da sociedade,
bem como a autonomia do professor entre trabalhar temáticas significativas para os discentes.
Muitas ações mundialmente desenvolvidas, mostram-se muito distantes dos resultados
esperados, sendo assim tem-se a percepção que problemas locais não afetam o global, mas ao
contrário pensamos que a sala de aula onde o professor é o protagonista desse espaço tem que
levar em conta o contexto social do local, criando expectativas em aproximar possíveis
mudanças nos espaços de vivência.
Sabe-se que é também de reponsabilidade do poder público garantir serviços básicos aos
cidadãos, no entanto cabe fomentar a necessidade da participação social e de cada indivíduo
para a garantia desses serviços, contribuindo e fazendo o seu papel no local em que se
encontra.
Esperamos que as temáticas abordadas como o uso racional dos recursos naturais e a
preservação do meio ambiente, trabalhos sociais e voluntários e sustentabilidade na
conjuntura do projeto requerem uma visão mais sistêmica e a busca por mudanças locais, mas
que possam refletir em escala global.
Tendo em vista a influência das políticas educacionais sendo significativas para a
engrenagem da Educação, tendo de um lado a promoção e emancipação humana e de outro o
desenvolvimento econômico, construindo desse modo uma sociedade de cidadãos mais ativos
e comprometidos com os problemas que envolvem os espaços de vivência.
Faz-se indispensável que se transforme a escola e o currículo em espaços de crítica
cultural e social, de diálogo e de práticas pedagógicas significativas. Esses princípios
promovem a construção de um conhecimento para vida, que seja significativo, para os pilares
da educação no saber ser, fazer e conviver. O futuro da humanidade depende de como o
homem vai construir seu caminhar.
Fica a certeza que este projeto contribuiu para a socialização dos envolvidos, e de
passíveis mudanças de postura frente a sua realidade, representaram momentos de muito
aprendizado que combinaram práticas, relatos, experiências, registros, emoção, transformação
e principalmente trabalho coletivo.
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Resumo: O curso de Letras Libras foi criado em 2006 pela Universidade Federal de Santa Catarina em
consonância com o decreto 5.626/2005, no entanto somente em 2014 o curso de licenciatura em Letras Libras
passou a ser ofertado pela Universidade Federal de Mato Grosso, na capital mato grossense, conseguindo formar
sua primeira turma no primeiro semestre de 2018. Nessa turma, graduaram-se três acadêmicos surdos com os
quais foram realizadas entrevistas semiestruturadas com intuito de compreender suas representações acerca do
percurso de formação profissional enquanto docentes de Libras. Para a análise da materialidade linguística dos
enunciados, foi utilizada a linguística sistêmico funcional de Halliday (2004) e para a análise crítica do discurso
utilizamos Fairclough (2003). Consideramos o pressuposto do realismo crítico, proposto por Bhaskar (1989), no
tocante à emancipação humana. Os dados revelaram que os professores surdos ainda não se enxergam enquanto
professores e que sentem a necessidade de mais estudos, compreenderem a importância da formação continuada
na carreira docente. Concluímos, então, que há a necessidade de analisar as causas dessa falta de reconhecimento
enquanto professores de Libras ocorrida nos graduados surdos.
PALAVRAS-CHAVE: Letras Libras. Identidade profissional. Surdo. UFMT.

1 Introdução

A língua brasileira de sinais - doravante Libras - é reconhecida desde o ano de 2002 pela lei
10.436 como língua oficial da comunidade surda. Segundo Strobel (2009), a comunidade surda são os
surdos, os intérpretes de Libras, familiares e professores dos surdos, ou seja, todas as pessoas que
fazem o uso da Libras. No ano de 2005, o decreto 5.626 veio regulamentar a lei que reconhece a
Libras e aborda também a formação de professores de Libras, que deve ser realizada por meio do
curso de licenciatura em Letras Libras.
A partir de então, o curso de Letras Libras tornou-se realidade no país sendo ofertado
pioneiramente na modalidade a distância pela Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2006.
Conforme apresentado por Oliveira (2010), esse curso teve como polo 18 instituições espalhadas pelo
território brasileiro formando um grande quantitativo de profissionais surdos e ouvintes para exercer à
docência voltada ao ensino de Libras. No estado de Mato Grosso, o curso de licenciatura em Letras
Libras foi ofertado pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT/campus Cuiabá no ano de
2014. A primeira turma graduou-se no primeiro semestre de 2018 contando com seis acadêmicos
ouvintes e três acadêmicos surdos.
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Considerando as idiossincrasias do curso de Letras Libras, seja no processo de comunicação
que utiliza duas línguas de modalidades diferentes simultaneamente: a Libras – visual-espacial – e
língua portuguesa – oral-auditiva, seja nas relações interpessoais que abarcam culturas e vivências
diferentes entre surdos e ouvintes e, até mesmo, a necessidade de um terceiro indivíduo nessa relação
que envolve o processo de ensino-aprendizagem – que no caso é o tradutor intérprete, esse trabalho
objetiva analisar os enunciados dos acadêmicos surdos formados no Curso de Letras Libras ofertado
pela UFMT. O propósito é compreender as representações acerca do percurso de formação
profissional enquanto docentes de Libras. E compreender se eles se sentem, agora graduados,
preparados para atuar em sala de aula. A seguir discorremos sobre as bases teóricas que fundamentam
esta análise.

2 Bases Teóricas

O realismo crítico (RC) é uma filosofia interdisciplinar, pois perpassa pela filosofia, sociologia
e ciências sociais, naturais e humanas. Segundo seu precursor, o inglês Roy Bhaskar (1989), o RC
possuí condições que contribuem para a construção emancipatória, uma vez que analisa as questões do
ser – a ontologia – buscando compreender as relações internas entre o social e o indivíduo. Para o
autor, a emancipação deve vir de dentro ―apenas os próprios indivíduos podem libertar a si mesmos,
emancipação não pode ser imposta de fora‖ (2002 p.301-302).
Essa vertente teórico-metodológica considera os fenômenos sociais de extrema importância e
defende que eles não devem ser mensurados, mas sim compreendidos (BARROS, 2015). Tais
fenômenos são mecanismos constituídos por eventos e fogem ao controle dos agentes causais que são
os indivíduos envolvidos nas relações sociais. O RC opera nas relações sociais que permeiam as
estruturas que são moldadas pelos mecanismos que por sua vez é constituído pelos eventos. Tem um
caráter emancipatório visando desvelar problemas sociais e contribuir para que os indivíduos se
libertem das amarras sociais.
Para o realismo crítico, as ciências sociais se empenham na construção do conhecimento
objetivando transformações sociais, e considerando a impossibilidade dessa ciência ser neutra, exige
sempre uma posição do pesquisador. Barros (2010) aclara que Bhaskar constrói seu pensamento
filosófico sobre a emancipação e transformação social, e apresenta uma proposta para a ciência social
crítica, e segundo este, os mecanismos geradores dos problemas podem ser resolvidos.
Conforme Barros (2018), a filosofia do realismo tornou-se relevante para os estudos em
Análise Crítica do Discurso, porque apresenta um caráter emancipatório, que permite uma reflexão
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acerca da relação entre os indivíduos e a sociedade. A seguir expomos sobre a Análise Crítica do
Discurso – ACD.

Análise Crítica do Discurso

A ACD é uma proposta teórico-metodológica que aborda os efeitos sociais operacionalizados
no texto (oral ou escrito) e causa mudanças nas relações sociais de poder pautadas na ideologia
hegemônica. Além do mais, ACD tem como premissa analisar criticamente e os discursos visando
transformações sociais. Para Fairclough (2001) a pesquisa deve ―agir sobre o mundo e especialmente
sobre os outros‖ (p. 91).
À luz de Fairclough, o discurso é uma forma de apresentar as representações do indivíduo
acerca do mundo, suas emoções, identidades, sentimentos. Considerando o discurso como ferramenta
de reprodução e transformação das estruturas sociais, eles são revestidos de ideologia. As ideologias
são de natureza hegemônica e caracterizadas segundo o autor como relações de dominação. Para a
Análise Crítica do Discurso, a ideologia é tomada como um aspecto da criação e manutenção das
relações sociais de poder. As questões ideológicas implicam uma relação de ―representações de
aspectos de mundo que contribui para estabelecer e manter relações de poder dominação e exploração‖
(PAPA, 2008, p. 59)‖.
Em suma, a Análise Crítica do Discurso busca desvelar problemas sociais engendrados
ideologicamente nas estruturas hegemônicas que têm o propósito de ganhar ou se manter no poder.
Compreendendo que o discurso perpassa pelos modos de agir, representar e ser, as análises realizadas
contribuem para construir fissuras nas práticas sociais de modo a contribuir para a quebra de
paradigmas e construção de um mundo mais igualitário.
Para analisar as representações dos professores surdos formados no curso de Letras/Libras, é
preciso, incialmente, partir da materialidade linguística – enunciados proferidos – para depois irmos a
um viés mais discursivo. Nesse sentido, recorremos à linguística sistêmico funcional – LSF, teoria que
apresentamos a seguir.

Linguística Sistêmico Funcional

Um dos modos de compreender uma sociedade é investigar/verificar os textos produzidos por
ela, porque é pela linguagem que os sujeitos expressam seus valores, suas crenças, seus desejos e suas
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representações. Uma das teorias que, em consonância com ACD, que viabiliza a análise desses textos
é a Linguística Sistêmico Funcional – LSF.
Conforme Barbara e Macêdo (2009), a LSF é caracterizada como uma teoria social porque
parte da sociedade e da situação de uso para o estudo da linguagem; seu foco está em entender como
se dá a comunicação entre os homens, a relação entre os indivíduos e destes com a comunidade. Fuzer
e Cabral (2014) explicam que:
Ela é sistêmica porque vê a língua como redes de sistemas linguísticos interligados,
das quais nos servimos para construir significados, fazer coisas no mundo. Cada
sistema é um conjunto de alternativas possíveis que podem ser semânticas, léxico
gramaticais ou fonológicas e grafológicas. É funcional porque explica as estruturas
gramaticais em relação ao significado, às funções que a linguagem desempenha em
textos (FUZER & CABRAL. p. 19, 2014).

A linguagem como sistema se concretiza em textos. Halliday e Hasan (1976) afirmam que
texto é qualquer instância de linguagem, em qualquer meio, que faz sentido a alguém que conhece
linguagem.
Fairclough (2003) relaciona as macrofunções propostas por Halliday (1994) com os tipos de
significados do discurso, conforme fig. 1:

Figura 1- Adaptado do quadro de ampliação do diálogo teórico entre LSF e ACD de Rezende e
Ramalho (2006)

Tanto as macrofunções quanto os significados do discurso são formas de identificar o discurso
e atuam simultaneamente no enunciado.
Assim, a LSF analisa os processos que, por sua vez, necessitam dos participantes e, em alguns
casos, variam de acordo com as circunstâncias. Essa análise é denominada sistema de transitividade e
esses três elementos ―são categorias semânticas que explicam de modo mais geral como fenômenos de
nossa experiência do mundo são construídos na estrutura linguística‖ (FUZER e CABRAL, 2014, p.
41).
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Nas palavras de Cunha e Souza (2011), os processos são os elementos responsáveis por
codificar ações, eventos, estabelecer relações exprimir ideias e sentimentos, construir o dizer e o
existir: realizam-se através de sintagmas verbais, categorizados em primários – material, mental e
relacional – e em secundários – verbal, existencial e comportamental. Já as circunstâncias adicionam
significados à oração pela descrição do contexto em que o processo se realiza (FUZER E CABRAL
2014).

3 Metodologia

Para a obtenção dos dados, foi realizada uma entrevista semiestruturada com 3 (três)
professores surdos formados no curso de Letras Libras da UFMT. Os entrevistados foram
questionados com as seguintes perguntas: 1. O que te motivou a entrar no curso de Letras Libras na
UFMT? 2. No decorrer do curso, como foram as aulas? Corresponderam a suas expectativas? 3. Você
se sente preparado (a) para atuar no ensino de Libras só com a formação do Letras Libras? Ou acha
necessário mais curso de formação, como pós-graduação e outros cursos? As perguntas foram
realizadas em Libras e as respostas filmadas em vídeo. Em seguida foram realizadas as devidas
traduções por um tradutor intérprete de Libras/ Língua Portuguesa. Para este artigo, no entanto,
analisaremos apenas as respostas referentes à questão número 3 (três).
Com o propósito de manter em sigilo a identidade dos entrevistados, utilizamos nomes
fictícios, para tal escolhemos personalidades surdas brasileiras, pessoas que contribuíram e contribuem
para o reconhecimento, respeito e difusão da língua, literatura, cultura e identidades da comunidade
surda que serão: Mariane Stumpf1, Ana Regina Campello2 e Nelson Pimenta3.

4 Análise dos dados

As questões ideológicas acerca de ser graduado em uma licenciatura permeiam que todas as
pessoas que fazem um curso voltado para a docência, necessariamente, saem capacitados e prontos
para atuar em sala. Contudo, o que temos são professores que saem dos cursos e encontram
dificuldades para desenvolver em prática o que foi aprendido em teoria nas salas das universidades. Se
para graduados ouvintes existe um fosso entre a teoria e a prática, imagine para um aluno surdo. A
1

Doutora em Informática na Educação, professora na Universidade federal de Santa Catarina, e foi a precursora
em pesquisas e ensino do Sign Writing no Brasil.
2
Doutora em educação, uma das primeiras pesquisadoras sobre a Libras no Brasil, foi presidente da FENEIS.
Atualmente é professora no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).
3
Mestre em estudos da tradução, professor titular do Departamento de Educação Básica no INES e uma das
personalidades surdas mais conhecidas do país por suas produções artísticas.
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seguir analisamos o enunciado de Ana Regina Campello sobre sua formação no curso de
Letras/Libras:

Excerto 1
Então, faltaram elementos linguísticos, faltaram, era necessário mais, parece que
era tudo muito resumido e eu me angustiava com isso. Sou formada em Letras
Libras e me sinto angustiada com o que me foi proporcionado precisaria de mais.
Fazendo leituras eu sempre questionava ―isso já foi ensinado? ‖, ―Ainda não, isso
faltou‖. Nos livros são mais conteúdos no Letras Libras foi resumido e eu me sentia
bastante angustiada. (Entrevista com Regina Campello, 01 de agosto de 2018).

Os processos mentais referem-se à experiência de mundo em nossa consciência, assim, ao
utilizar o processo mental perceptivo ‗faltaram‘, Ana revela seu sentimento em relação ao curso de
Letras/Libras, marcado pelo participante fenômeno ‗elementos linguísticos‘. Podemos inferir, por
meio da análise dos processos, que Ana Regina não se sente preparada para adentrar uma sala de aula,
tanto em termos práticos quanto teóricos.
O processo relacional identificativo ‗era‘ juntamente com o identificador ‗necessário‘ revela o
que de fato deveria ter acontecido no curso de Letras/Libras. Ana Regina Campello recorre duas vezes
ao uso desse processo com duas circunstâncias de modo/grau ‗mais‘ e ‗muito‘ para desvelar que
conteúdos primordiais foram deixados de lado e que isso impactou na sua fase de formação.
Os processos relacionais identificativos servem para indicar a representação do ser. Assim, o
processo relacional identificativo ‗sou‘ também é utilizado para definir o que Ana Regina é agora após
passado pelo curso de licenciatura tendo como participante o identificado ―formada em Letras Libras.
Já o processo mental perceptivo ‗sinto‘ demonstra como Ana Regina se reconhece após fazer a
licenciatura, tendo como participante experienciador ‗me‘ e como participante fenômeno ‗angustiada‘.
Esse enunciado remete aos diversos discursos acerca de que os professores não saem preparados para
dar aula e vai ao encontro das propostas sugeridas por autores como: Silva e Araújo (2005), Luz e
Mello (2008), sobre a questão da formação continuada como uma tentativa de superar essa dificuldade
apresentada.
Ana Regina recorre mais uma vez ao processo mental perceptivo ‗precisaria‘ para elucidar que
mesmo com quatro anos de curso não foi suficiente para que pudesse se sentir segura acerca da sua
formação e então fosse a uma sala ministrar aulas. Essa angústia apresentada pela entrevistada não é
apenas restrita a sua formação – Letras/Libras, a primeira entrada em sala de aula assusta e pode ser
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angustiante para professores iniciantes4. Continuando com a resposta de Ana Regina é revelado o
seguinte:

Excerto 2
Meu jeito de ensinar é muito simples, raso, não me aprofundo, é simples. Me deram
pouco muito simples e meu aprendizado foi prejudicado, entende? Se tivessem me
passado mais, me proporcionado mais experiência eu ensinaria melhor. Me
passaram pouco e eu repasso pouco, simplesmente reproduzo o que me foi
ensinado. E isso não é bom. Então eu volto novamente aos estudos e pesquisas, e
assim eu vou continuar a estudar, me esforçar, esforçar a estudar, pesquisar. E
até hoje eu sempre pesquiso. (Entrevista com Ana Regina Campello, 01 de agosto de
2018).

Os processos relacionais atributivos denotam a uma entidade, uma característica. Ana recorre
ao uso desse processo ‗é‘ para definir o modo como ela exercita a prática em sala de aula, denominado
pelo participante atributivo ‗simples‘ e também marcado pela circunstância de modo ‗muito‘.
Ressaltamos ainda a recorrência desse processo duas vezes.
O uso do processo mental cognitivo ‗deram‘ revela o que Ana Regina aprendeu em termos
teóricos no curso de Letras/Libras assinalado pelo participante fenômeno ‗muito simples‘. Na visão
dela o aprendizado não foi satisfatório como ela bem ressalta no processo relacional identificativo ‗foi‘
e pelo participante identificador ‗prejudicado‘.
A utilização do processo relacional identificativo ‗tivessem‘ indica que houve falhas no
processo de ensino/aprendizagem. O processo ‗ensinaria‘ fica entre o processo mental e material haja
vista que faz parte tanto de um processo mental cognitivo bem como de um processo material
transformativo. Esse processo extenua a vivência de Ana Regina no curso e traz consequências para
sua prática, pois ela sente que o aprendizado foi escasso em alguns momentos, como bem representado
pelo processo mental cognitivo ‗passaram‘ junto com a circunstância de modo ‗pouco‘. A falta de
mais teorias e quiçá mais práticas é algo que deixa Ana Regina inquieta, porque ela sente que apenas
transmite o que lhe foi ensinado quando expressado pelo processo mental cognitivo ‗repasso‘. Numa
análise interdiscursiva é possível verificar que há uma desarticulação entre a teoria e a prática porque
na visão de Libâneo e Pimenta (1999) a profissão de professor precisa combinar sistematicamente
elementos teóricos com situações práticas reais.
O processo relacional identificativo ‗é‘ sendo o participante identificador ‗bom‘ indica que a
forma que a teoria e a prática no curso de Letras/Libras não foram compatíveis para que ela pudesse
exercer a docência após concluir a graduação, pois ela se sente uma mera reprodutora de
4

História de Liana em BARROS, S.M. ASSIS-PETERSON, A.A. Formação Crítica de professores de Línguas:
desejos e possibilidades. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010. P.154-160
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conhecimentos. Contudo, há um reconhecimento da entrevistada em querer mudar essa realidade
quando ela emprega uma modalidade deôntica5 ‗vou continuar‘, categoria da metafunção interpessoal
que serve para expressar significados relacionados ao julgamento do falante em diferentes graus. O
que constatamos nessa parte do enunciado é que há um julgamento de Ana Regina sobre si mesma e
ela continua essa cobrança utilizando processos mentais ‗esforçar, estudar e pesquisar‘. Esse conjunto
de processos mentais revela o mundo interior das percepções, cognições e emoções de Campelo, em
seu processo de formação docente. No próximo excerto, analisamos a representação de Nelson
Pimenta sobre sua formação no Letras/Libras:
Excerto 3
Ainda não estou pronto, quero estudar mais, pois o Letras Libras foi rápido e eu
não aprendi como ensinar, como me posicionar firme. Como entender o perfil do
aluno, como ele aprende, isso todos os professores já me ensinaram, esse
conhecimento eu já adquiri. Agora, na hora de ensinar crianças de 1° a 9° ano e no
ensino médio eu não consigo, eu consigo atuar em faculdades tanto o nível básico
quanto o intermediário e o nível avançado, entende? Mas no estágio nas escolas
estaduais para ensinar crianças eu não tenho esse domínio, por me preocupar que
esse aluno não consiga entender o que estou me esforçando para ensinar. (Entrevista
com Nelson Pimenta, 01 de agosto de 2018)

O uso da polaridade negativa ‗não‘ junto com o processo relacional identificativo ‗estou‘
revela como Nelson se sente quando questionado acerca da sua formação no curso de graduação em
Letras/Libras. Há também o uso do marcador discursivo ‗pronto‘ para assinalar que Nelson após
quatro anos de formação ainda não está preparado para entrar em sala e ministrar aula. Esse
enunciado não é exclusivo apenas de alunos que se formam nesse curso, mas de outros programas de
graduação e, em especial, as licenciaturas. Enquanto nos graduamos apenas adquirimos teoria, pois a
prática é advinda do exercício diário do fazer docente.
Os processos mentais servem também para construir o fluxo de consciência do falante
(FUZER E CABRAL, 2014). Assim, Nelson utiliza o processo mental emotivo ‗querer‘ juntamente
com o processo mental cognitivo ‗estudar‘ para expor o que ele almeja após perceber que de alguma
maneira não está totalmente instruído para ministrar aulas, que é continuar estudando. Em sua visão
emancipatória e de transformação social, Bhaskar (1998, p. 462) afirma que a emancipação não pode
ser alcançada apenas pela mudança da consciência, mas deve acontecer na prática, mesmo sem ter
conhecimento acerca dessa teoria, podemos averiguar no enunciado de Nelson uma busca por essa
emancipação e transformação, ou seja, há um reconhecimento de que faltou algo para uma formação
adequada e, então, ele procura meios de sanar esse problema.

5

Ocorre em propostas (ofertas e comandos), pode ser classificada em obrigação e inclinação. Assinalam como
parte de textualização da identidade do falante (Fuzer e Cabral, 2014. p. 115,).
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Há uma outra recorrência de processo relacional identificativo ‗foi‘ para mencionar como
aconteceu o curso de Letras/Libras que aparece com o participante identificativo ‗rápido‘. É possível
se questionar o que faltou ao longo das disciplinas ministradas pelos cursos para que esse graduado
se sentisse preparado para ir a uma sala de aula enquanto docente formado agora? Vale salientar que
o currículo do curso de Letras Libras foi reelaborado no ano de 2018, o que vai ao encontro da fala
de CERNY et al, que aborda que ―o currículo desse curso está em constante revisão, uma vez que se
leva em conta a ‗instabilidade‘ como característica inerente ao currículo‖ (2009, p. 10). Infelizmente,
os entrevistados se formaram no final do ano letivo de 2017, não podendo comprovar possíveis
mudanças no currículo.
Em continuação à resposta sobre o questionamento que fizemos, Nelson, mais uma
vez, emprega a polaridade negativa ‗não‘ mais o processo mental cognitivo ‗aprendi‘ para declarar
que ficaram lacunas no processo de formação docente que é expressa ainda pelo léxico ‗como
ensinar‘. Todo graduando de licenciatura passa por estágios6, na sua formação, que servem como
uma aplicação da teoria aprendida em sala, contudo, essa fase de estágio também pode apresentar
falhas, pois nem sempre é satisfatório: pouco tempo, local, séries, às vezes, realiza-se um estágio
numa sala de Ensino Médio (faixa etária de 15 à 17 anos), mas posteriormente, após formado, vai
ministrar aulas no Ensino Fundamental II (faixa etária de 11 à 14 anos), conteúdos expostos, enfim,
essa fase da formação de professores, que seria a hora de preparação para a etapa seguinte, pode
fazê-los desistir ou se frustrarem de uma vez por todas.
As falhas nos cursos de graduação em licenciatura afligem os formandos e há uma
preocupação de que os alunos não consigam entender o que está sendo ensinado no processo de
aprendizagem entre estudante e professor, como bem apresentado pelo processo mental perceptivo
‗consigo‘ e ‗tenho‘, pela polaridade negativa ‗não‘ e pelo participante experienciador ‗eu‘.
Em todos os enunciados analisados, é possível verificar que os graduados de Letras/Libras
encontraram dificuldades em eventos como a entrada em sala de aula, apesar disso, eles procuraram
mecanismos que tocavam as estruturas a fim de que os problemas fossem retirados ou bloqueados,
essa é uma das visões as quais o realismo crítico dissemina. A seguir Mariane Stumpf explícita suas
representações, que divergem um pouco dos enunciados acima, pois nos enunciados anteriores as
representações acerca da formação do curso de Letras/Libras eram negativas. Mariane Stumpf diz:

Excerto 4

6

Para Pimenta e Lima (2004, p. 111), ao transitar da universidade para a escola e desta para a universidade, os
estagiários podem tecer uma rede de relações, conhecimentos e aprendizagens, não com o objetivo de copiar ou
criticar apenas os modelos, mas no sentido de compreender a realidade para ultrapassá-la.
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Eu me sinto pronta após a minha formação pois anterior ao curso de Letras Libras
eu já tinha experiência como instrutora de Libras, mas o curso veio para
complementar meus conhecimentos como metodologias, estratégias, regras,
comportamento do professor, coisas que como instrutora eu não tinha
conhecimento. Mas algumas coisas eu já sabia e o Letras Libras veio para somar. A
legislação, decretos, tudo isso me ajudou sim. e depois de graduada eu já tenho
autonomia para organizar a minha aula, meu plano de ensino, tudo isso eu já sei.
(Entrevista com Marianne Stumpf, 01 de agosto de 2018)

Esse enunciado começa de forma positiva com o uso do processo mental emotivo ‗sinto‘
sendo o participante fenômeno ‗eu‘ e o participante experienciador ‗pronta‘. Mas, Marianne utiliza
essa representação, porque, anteriormente ao curso de Letras/Libras, ela já havia vivenciado a relação
de professor e alunos como bem marcado pelo léxico ‗instrutora de libras‘. Apesar disso, ela desvenda
que sua formação no curso de graduação foi importante, porque para ela foi importante aprender sobre
metodologias, estratégias, regras, já que em sua visão não existem enquanto se é instrutora, fato bem
representado pela polaridade negativa ‗não‘ e pelo processo existencial ‗tinha‘.
O uso do processo material transformativo de intensificação ‗vir‘ evidencia o que significou a
graduação de Marianne no Letras/Libras expresso pela locução ‗para somar‘, ou seja, ao se graduar ela
adquiriu mais conhecimentos para um melhor fazer docente, como bem mencionado pelo processo
relacional possessivo ‗tenho‘. Já o processo material ‗organizar‘ elucida que o curso proporcionou um
aprendizado significativo na experiência de Stumpf exposto pelo participante meta ‗a minha aula‘. E,
finalmente, o uso do léxico já seguido do processo mental cognitivo ‗sei‘ ilustra que as teorias e as
práticas desenvolvidas no curso a tornaram uma profissional docente segura para atuar em uma sala de
aula.
A interdiscursividade ou intertextualidade constitutiva está relacionada com as identificações
dos diferentes discursos articulados e a forma como são articulados em um texto (CHOULIARAKI;
FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2003a), podemos dizer que o excerto acima, vai na contramão
dos enunciados analisados anteriormente e também das outras vozes que ecoam sobre a formação
docente as quais dizem que os cursos de licenciatura não formam profissionais aptos para atuarem em
sala de aula e, em se tratando do curso de Letras/Libras, há que se evidenciar que os graduandos desse
curso visaram a uma emancipação e transformação social tanto deles, ao passo que fizeram o possível
para uma inclusão social, bem como de seus futuros discentes quando se preocupam em querer
viabilizar um processo de ensino/aprendizagem na relação professor/aluno.

5 Algumas considerações
Em síntese, os processos relacionais identificativos constituem conceitos, contribui para a
identificação de coisas. Assim, a recorrência desses processos nos enunciados demonstra as
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representações dos entrevistados acerca do curso. Já os processos mentais que são ligados ao mundo
interior, voltados também para as emoções, percepções e cognições aparecem em grande quantidade
nos enunciados para exteriorizar os sentimentos dos graduados do curso de Letras/Libras.
Em alguns excertos, as identificações e percepções acerca da licenciatura foram negativas,
houve um reconhecimento de falhas no processo de formação docente e, de alguma forma, eles, agora
formados, estão procurando mecanismos para reverter a situação. Então, podemos afirmar que a
autoemancipação, conforme Bhaskar (1989) é importante para que uma transformação aconteça.
Considerando uma análise crítica dos dados, inferimos que os enunciados dos professores
surdos entrevistados, em sua maioria, explicitam que eles não se sentem preparados para atuar em sala
de aula somente com os conhecimentos adquiridos no curso de Letras Libras. Dessa forma,
percebemos a necessidade de pesquisar acerca das causas dessa falta de reconhecimento, enquanto
professores de Libras, ocorrida nos graduados surdos. Se faz necessário analisar, posteriormente, se
esse fenômeno ocorre com os professores de Libras ouvintes graduados no mesmo curso. Essas
inquietações vêm ao encontro do sexto estágio proposto por Barros (2015), para o modelo de estrutura
analítica proposto por Chouliaraki e Fairclough (1999) conforme fig. 2:

Figura 2- retirada de BARROS (2015: p. 112). Adaptado de Chouliaraki e Fairclough (1999) e
Fairclough (2010), tendo como base a crítica explanatória de Bhaskar (1989).

Segundo a proposta da autora, ao refletirmos criticamente sobre a análise, que é o quinto
estágio da estrutura analítica proposta por Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2010),
definimos novo problema de pesquisa. Nas palavras da autora:
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O pesquisador crítico, preocupado com transformação social, deve enraizar-se em
um contexto social permanecendo por um período de tempo prolongado,
considerando os reais problemas que emergem a cada investigação. As pesquisas em
ACD, nesse viés, devem ser cíclicas [...] (BARROS, 2015, p. 110-111)

Assim sendo, consideramos essa pesquisa a gênese de outras futuras investigações para o
campo da formação e construção indenitárias de professores de Libras.
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A EFETIVAÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS NO BRASIL
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Resumo: O presente artigo é um recorte da nossa dissertação de mestrado, nele traremos a efetivação
da Língua de Sinais (doravante LS) no Brasil, apresentando as diretrizes que fomentaram seu
fortalecimento. Procuramos abordar as diferentes modalidades de interpretação em LS, considerando
que cada modalidade visa integrar a pessoa ao meio social no qual ela está inserida a partir das suas
especificidades, partindo do pressuposto que, para o sujeito se integrar e interagir no meio há a
necessidade de se relacionar com os participantes da arena dialógica. Discorremos sobre a profissão do
Tradutor/Intérprete da respectiva língua – TILS, buscando adentrar o mundo da tradução/interpretação
em LS e trazendo um breve contexto histórico referente à profissão.
Palavras Chaves: Tradução/Interpretação. Tradutor/Intérprete. Língua de Sinais.

Introdução

Os relatos sobre a origem das Línguas de Sinais - LS ainda são escassos. Entretanto, alguns
fatos nos possibilitam a compreensão de que elas existem desde os primórdios da humanidade.
Considerando que se há surdos, a língua de sinais é o aparato técnico para que haja a interação. Porém,
elas não surgem reconhecidas como língua, mas como gestos, mímicas e muitas vezes até sendo
considerada como algo imoral. A LS está inserida até mesmo no seio da língua oral, quando
intensificamos nossas falas por meio das expressões faciais, corporais e quando gesticulamos.
Profissionais da área de LS buscam cada vez mais pela sua difusão e pela efetivação das
legislações. Contudo, estereótipos sobre a língua ainda permeiam principalmente a comunidade
ouvinte que não tem conhecimento da mesma. Como, por exemplo, uma grande massa da sociedade
que crê que a LS é uma versão sinalizada da língua oral - LO.
Ainda há estereótipos de que a LS é mimica ou que ela é universal. Isso é uma crença.
Gesser (2017) salienta:
Ora, sabemos que nas comunidades de línguas orais, cada país, por exemplo, tem
sua(s) línguas(s). Embora se possa traçar um histórico das origens e apontar
possíveis parentescos e semelhanças no nível estrutural das línguas humanas (sejam
elas orais ou de sinais), alguns fatores favorecem a diversificação e a mudança da
língua dentro de uma comunidade linguística, como, por exemplo, a extensão e a
descontinuidade territorial, além dos contatos com outras línguas. (GESSER, 2017,
p. 11).
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Em qualquer lugar em que haja surdos interagindo, haverá LS. Contudo, não é uma língua
universal, cada país tem sua LS, assim como as LO. ―Podemos dizer que o que é universal é o impulso
dos indivíduos para a comunicação e, no caso dos surdos, esse impulso é sinalizado‖ (GESSER, 2009,
p. 12, grifo nosso).

1.

Língua de sinais (LS), sua relevância e efetivação no Brasil
No Brasil, assim como em outros países, os surdos eram considerados ineducáveis e não

ocupavam lugar de destaque na sociedade. Já em 1855, com a chegada do professor francês Ernest
Huet, que veio a convite de D. Pedro II, as mudanças começaram. Huet começou a ensinar a língua de
sinais brasileira com influência da Língua Francesa de Sinais (LSF) e com ajuda de gestos que os
surdos brasileiros utilizavam. A partir de então, a concepção em relação ao surdo começou a mudar e,
de forma tímida, a serem consideradas pessoas capazes.
Em 1857, é fundado o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos que hoje é o Instituto Nacional
de Educação de Surdos (INES), no Rio de Janeiro. A LS começa a ganhar espaço. Porém, em 1880,
acontece um Congresso em Milão no qual foi constituída a proibição do uso da mesma em todo o
mundo. Acreditava-se que a leitura labial e a oralização eram as melhores formas de comunicação
entre os surdos. Todavia, os surdos não pararam de interagir em LS, às escondidas. Todo esse processo
dificultou e retardou a sua difusão e divulgação não só no Brasil, mas em todo o mundo.
As diretrizes a seguir mostram um pouco da trajetória de lutas e conquistas da comunidade
surda, que, apesar de ter muitos motivos para ―ocultar‖ a LS, fez o contrário, pois as referidas
diretrizes foram consequência da persistência pela aceitação e difusão da prática.
Em 1994, em Salamanca, na Espanha, acontece a Conferência Mundial sobre Educação
Especial, na qual foi elaborado um documento intitulado Declaração de Salamanca. Sancionado no
Brasil, estabelecia a inclusão dos alunos deficientes no ensino regular. Mundialmente, o documento é
considerado hoje um dos mais importantes fatos que visam à inclusão social e, junto à Convenção
Sobre os Direitos da Criança (1988) e da Declaração Mundial Sobre Direito para Todos (1990), faz
parte do processo de efetivação da inclusão das pessoas com deficiência.
O texto inicia da seguinte forma:
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área
das Necessidades Educativas Especiais (título).
Reconvocando as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no
documento das Nações Unidas "Regras Padrões sobre Equalização de
Oportunidades para Pessoas com Deficiências", o qual demanda que os Estados
assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do
sistema educacional (p. 01).
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A partir do texto acima, a inserção de surdos nas escolas regulares foi se ampliando,
considerando que as escolas passaram a ser ―cobradas‖ pelo poder público e pelos familiares das
pessoas com deficiência o atendimento digno e adequado considerando a especificidade de cada aluno.
Em relação à ESTRUTURA DE AÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, o mesmo texto traz o
seguinte:
O direito de cada criança a educação é proclamado na Declaração Universal de
Direitos Humanos e foi fortemente reconfirmado pela Declaração Mundial sobre
Educação para Todos. Qualquer pessoa portadora de deficiência tem o direito de
expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto quanto estes possam ser
realizados. Pais possuem o direito inerente de serem consultados sobre a forma de
educação mais apropriada às necessidades, circunstâncias e aspirações de suas
crianças. (p. 03).
Educação Especial incorpora os mais do que comprovados princípios de uma forte
pedagogia da qual todas as crianças possam se beneficiar. Ela assume que as
diferenças humanas são normais e que, em consonância com a aprendizagem de ser
adaptada às necessidades da criança, ao invés de se adaptar a criança às assunções
pré-concebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem. Uma
pedagogia centrada na criança é beneficial a todos os estudantes e,
consequentemente, à sociedade como um todo (p. 04).

Diante disso, o Estado foi sendo impulsionado a abrir as portas das escolas para as pessoas
com deficiência. Na verdade, o ―abrir as portas‖ para essas pessoas não constitui garantia da efetivação
da inclusão, pois quando se diz que a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades da criança,
entende-se que os currículos devem ser adaptados, os profissionais devem ser qualificados, a estrutura
física deve ser adequada e que uma série de mudanças deverá ocorrer no espaço e na comunidade
escolar.
A Lei 10.098/00, que dispõe sobre a acessibilidade, tratará em alguns artigos sobre a
eliminação nas barreiras de comunicação, a mesma determina a implementação da formação do
profissional intérprete de língua de sinais.

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e
estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas
de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com
dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à
comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de
escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer
tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com
dificuldade de comunicação.
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de
medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra
subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de
deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento.
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Segundo a Lei Federal nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, Art. 24 do decreto nº
3.298/99 e a Lei nº 7.853/89, a pessoa com deficiência tem direito à educação pública e
gratuita preferencialmente na rede regular de ensino e, ainda, à educação adaptada às suas
necessidades educacionais especiais (BRASIL, 1996).
Já a RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001 institui as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
§ 2 o Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam
dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais educandos, a
acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante a utilização de linguagens e
códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a língua de sinais, sem prejuízo do
aprendizado da língua portuguesa, facultando-lhes e às suas famílias a opção 4 pela
abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os profissionais
especializados em cada caso.

Anos depois, a Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002 regulamentou a Língua Brasileira
de Sinais – Libras.
Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua
Brasileira de Sinais –Libras e outros recursos de expressão a ela associados.

Em 2005, o decreto 5626 que regulamenta as Leis 10.098/00 e a Lei 10.436/02
impulsionou a efetivação das diretrizes anteriores. Principalmente, na esfera educacional.
Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e o art. 18
da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

A profusão das legislações até agora citadas retratam o processo de efetivação da LS
no Brasil, hoje reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da comunidade
surda.
1.1 Especificidades e Modalidades das LS
As estratégias para que toda pessoa possa se comunicar e interagir no meio social vêm se
aprimorando e novas modalidades de comunicação foram sendo criadas, a fim de não só inserir as
pessoas com deficiência auditiva, mas com o objetivo de que elas se sintam verdadeiramente incluídas
e que a barreira de comunicação seja superada.
A seguir, serão abordadas algumas modalidades e possibilidades de comunicação por meio
da LS para pessoas com surdocegueira, e surdos com braços amputados ou comprometidos. Visto que
quando se fala em LS, é comum nos remetermos à LIBRAS, à ASL, LSF, ou à LS de qualquer outro
país. Porém, há algumas peculiaridades.
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O profissional que atua diretamente com as pessoas que têm surdocegueira é o GI. O GI é
um profissional que demanda formação específica, pois precisa ter habilidades de compreensão da
mensagem em uma língua fonte (LF), para atrelar os sentidos da informação e contextualizar para a
língua alvo (LA). Precisa ter competência específica para descrever o que ocorre em torno como:
espaço físico, características das pessoas, entonação de voz, expressões faciais e corporais e sempre
estar atento à compreensão de seu interlocutor (surdocego).
De acordo com Quadros (2004) surdocego é:
[...] Aquele que tem uma perda substancial da visão e da audição, de tal modo que a
combinação das suas deficiências cause extrema dificuldade na conquista de
habilidades educacionais, vocacionais, de lazer e sociais. A palavra chave nesta
definição é COMUNICAÇÃO. (...) A surdez-cegueira, na sua forma extrema,
significa simplesmente que uma pessoa não pode ver, não pode ouvir, e deve
depender total e completamente do tato para se comunicar com os outros (Dr.
Richard Kinney, presidente da escola Hadley para cegos – USA). Num sentido não
clínico, são aqueles que utilizam a língua de sinais e/ou tadoma sendo que suas
experiências se manifestam através das experiências táteis. Pessoas que usam
tadoma colocam mãos nos lábios dos falantes ou nas mãos e/ou corpo do sinalizador
para ―sentir‖ e significar a língua. (QUADROS, 2004, p. 10).

O surdocego assim como todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência necessita de
condições que promovam o seu desenvolvimento e que sejam levadas em consideração suas
especificidades.
A modalidade tátil consiste na mudança do sistema de transmissão do ouvido e da visão para
a pele e pela cinestesia7 – que é a capacidade de percepção do movimento, peso, resistência e posição
do corpo. Na concepção de Schiffman (2005), a cinestesia:
[...] é responsável pela percepção das propriedades geométricas – formas, dimensões
e proporções dos objetos manipulados [...] é capaz de apreender as propriedades
geométricas dos objetos, como também de fornecer informações sobre seu peso e
consistência. [...] o reconhecimento preciso de um objeto pode ser resultante apenas
de um breve encontro tátil. [...] os inputs cinestésicos e cutâneo se combinam para
atuar como um único sistema perceptual funcional (SCHIFFMAN, 2005, p. 313
Apud CADER-NASCIMENTO, 2016, p. 4).

Dentre os sistemas hápticos, Cader-Nascimento e Faulstich (2016) descrevem: ―Libras Tátil,
Alfabeto Tátil, Código Braille, Código Braille Digital, Tadoma‖ (CADER-NASCIMENTO;
FAULSTICH, 2016, p. 112). Essas modalidades de comunicação são mencionadas no atual código de
ética do profissional TILS e GI, como veremos mais adiante.
1.1.1 Libras Tátil

7

Cinestesia – Sentido da percepção de movimento, peso, resistência e posição do corpo, provocado por
estímulos do próprio organismo.
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A Libras Tátil é uma modalidade de comunicação utilizada por pessoas com surdocegueira.
Farias (2015) nos mostra uma definição nítida dessa modalidade.
Libras Tátil – Refere-se à Língua Brasileira de Sinais – Libras, utilizada pela
comunidade surda adaptada às condições específicas da pessoa com surdocegueira.
Para realização da comunicação por meio da Libras Tátil, mantém-se a mão da
pessoa com surdocegueira em cima das mãos do interlocutor, assim ele poderá
perceber a configuração da mão, o ponto articulação, o movimento e a orientação da
mão no espaço e no tempo. Entretanto, para que essa comunicação seja fluida é

importante que a Libras seja dominada tanto pelo emissor como pelo
receptor da mensagem (FARIAS, 2015, p. 31).
Para a realização da comunicação por meio da Libras Tátil, a mão da pessoa com
surdocegueira deve ser mantida em cima da mão do intérprete para que ele perceba a configuração de
mão, o ponto de articulação, o movimento, a orientação e o espaço e tempo. Para tal ação, é necessário
que os dois sejam fluentes na língua.
A sensibilidade de uma pessoa surdocega é imensurável. Ao tatear, por exemplo, o rosto do
guia intérprete, em poucos segundos se tem a informação sobre sentimento, fluência na língua, sexo,
idade e estado de humor. Portanto, é importante que o guia intérprete evite perfumes com fragrâncias
fortes. As unhas devem estar limpas e aparadas. Não é recomendado usar objetos ponteagudos nos
cabelos, bolsos. Relógios, aneis e pulseiras também devem ser evitados, cuidando assim da segurança
de ambos.

1.1.2 Comunicação háptica nas costas
As pessoas surdocegas que utilizam comunicação háptica nas costas a utilizam a fim de
articular interação com o ambiente físico e humano.
A comunicação háptica nas costas fará com que o guia intérprete descreva o ambiente para o
surdocego, pois uma interpretação não se resume em palavras/sinais, mas envolve vários parâmetros
que devem ser observados para que se tenha êxito ao transmitir informações. A comunicação háptica
nas costas é um complemento na Libras Tátil.
A imagem abaixo mostra uma interpretação em Libras tátil e comunicação háptica. No
centro, está o surdocego, a GI fazendo a comunicação háptica (nas costas), e o GI fazendo a Libras
Tátil (nas mãos).

1.1.3

Alfabeto Tátil

O alfabeto tátil consiste na digitação direta na mão da pessoa com surdocegueira. Farias
(2015) define:
Alfabeto Tatil – Alfabeto digital utilizado pela comunidade de pessoas com surdez
para dar nomes a coisas, lugares e pessoas, adaptado para a condição específica da
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pessoa com surdocegueira. Esse é digitado na mão da pessoa com surdocegueira,
que pela articulação ou posição dos dedos percebe a configuração tomada pela mão
do emissor e decodifica a letra. (FARIAS, 2015, p. 33).

O alfabeto tátil é utilizado principalmente para escrever nomes de pessoas, endereços,
número de documentos, telefones.ou informações que necessitam ser passadas precisamente da forma
com que são escritos na língua oral.
1.1.4

Escrita Alfabética Tátil

A escrita alfabética tátil é feita, na maioria das vezes, na palma da mão da pessoa
com surdocegueira, porém existem também pessoas que usam essa modalidade e a realizam
em outros pontos do corpo como braços, testa, ou costas. Segundo Farias (2015), essa
modalidade consiste em:
Escrita Alfabética Tátil – Essa comunicação consiste no registro das letras do
alfabeto que compõem a língua oral escrita na palma da mão da pessoa com
surdocegueira ou em uma base plana. São duas as formas desse tipo de
comunicação: dedo do emissor como lápis e dedo da pessoa com surdocegueira
como lápis. (FARIAS, 2015, p. 33).

1.1.5

Tadoma
O objetivo dessa modalidade é promover a capacidade de diálogo por meio do

posicionamento da mão do surdocego na região do rosto do locutor. Essa técnica viabiliza o
desenvolvimento da percepção do som por pessoas cegas e percepção da vibração em surdocegos.
Tadoma – Esse sistema de comunicação conhecido também como ―método de
vibração‖ ocorre mediante a percepção tátil das vibrações produzidas durante o ato
de falar. A pessoa com surdocegueira toca com a mão levemente no rosto do
interlocutor de forma que a possibilite sentir a vibração das pregas vocais e o
movimento labial deste. (FARIAS, 2015, p. 34).

1.1.6

Sistema de Código Braille

O código braile foi criado em 1825, na França, por Louis Braille. É um código,
portanto não é língua.
O código braile tem como base a cela braile, que é formada pela combinação de seis
pontos dispostos em duas colunas paralelas. Nesta estrutura, são geradas 63 combinações que
viabilizam a leitura e a escrita por parte dos cegos e surdocegos.
1.1.7

Sistema Braile Digital
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Essa modalidade de comunicação do surdocego consiste na utilização do dedo indicador e
médio estendidos e paralelos, cada falange dos dedos representa os pontos da cela braile.
Sistema Braille Digital – sistema de comunicação que utiliza o próprio corpo da
pessoa com surdocegueira, especificamente, pontos dos dedos indicador e médio da
mão ou dedos indicador, médio e anelar. Os pontos utilizados possuem a mesma
estrutura e signo gerador do Sistema Braille. (FARIAS, 2015 p. 36).

1.1.8 Comunicação com o alfabeto podal
As pessoas surdas ou surdocegos com a ausência dos braços ou braços comprometidos
também encontraram possibilidades de comunicação. Elas se comunicam por meio do Alfabeto podal.
Neste caso, a interpretação é feita com os pés do intérprete nos pés do receptor, desta
feita, deverão os dois permanecer sentados no chão, com os pés descalços e as costas apoiadas, a fim
de conseguir uma interpretação mais precisa e de forma confortável.
Esta modalidade de interpretação não conta com ajuda significativa da Libras, pois se trata
de uma interpretação restrita, em que temos por oficial apenas o alfabeto. Se a pessoa não for
surdocego, ela se comunica com os pés e o intérprete faz em Libras. É uma das modalidades menos
conhecidas por parte dos profissionais da área de LS.

1.2

O Tradutor/Interprete de Língua de Sinais – TILS
A profissão de Tradutor/Intérprete de Língua de Sinais (TILS), no Brasil, não é algo recente.

No entanto, é a partir da década de 1980 que esse profissional começa a adquirir visibilidade atuando
mais assiduamente no âmbito religioso, trabalhando como voluntários com a intenção de ―ajudar o
surdo‖ e com o propósito de ―catequizá-lo‖. Aos poucos, esses ―intérpretes‖ ultrapassam a função de
interpretar na igreja e começam a acompanhar os surdos em consultas médicas, audiências judiciais e a
atender outras demandas interpretativas. No entanto, não eram reconhecidos como profissionais, pois
o ato voluntário os conduzia a serem reconhecidos como pessoas bondosas, a maioria eram amigos ou
parentes de surdos. Uma considerável porcentagem dos profissionais TILS iniciaram suas atividades
na esfera religiosa. Pereira (2008) apresenta uma reflexão concernente:
Historicamente não é possível rastrear o exato momento em que os intérpretes
começaram a atuar, mas é plausível imaginar que desde que os povos de diferentes
línguas mantiveram contato houve, também, a necessidade de intérpretes. No caso
das pessoas surdas, existem hipóteses de que a interpretação surgiu no meio familiar
foi, aos poucos, se estendendo aos professores de crianças surdas e ao âmbito
religioso. Com o passar do tempo, o fortalecimento dos movimentos sociais e
políticos das comunidades surdas, o reconhecimento legal das línguas de sinais
surgiu, finalmente, o ILS profissional. (PEREIRA, 2008, p. 138).

Como vimos anteriormente, algumas diretrizes fomentaram o ingresso do surdo na escola,
então, a partir do momento que os surdos começaram a frequentá-la, surgiu a necessidade do
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intérprete. Em princípio, são esses ―voluntários‖ que são chamados a atuarem na área educacional.
Ora, esses intérpretes chegam à escola trazendo muitos costumes e práticas interpretativas da esfera
religiosa e familiar, esquecendo-se que agora já atuavam profissionalmente e que sua função seria a de
interpretar a interação professor/aluno por meio da Língua de Sinais e da Língua Portuguesa.
Mesmo ainda não havendo uma regulamentação profissional, em 1988 aconteceu o primeiro
Encontro Nacional de Intérpretes de LS, organizado pela FENEIS (Federação Nacional de educação e
Integração dos Surdos). No referido evento, houve uma grande troca de experiências, várias temáticas
foram debatidas e houve a votação do regimento interno do Departamento Nacional dos Intérpretes.
Em 1992, foi elaborado o primeiro código de ética desse profissional como parte integrante
do Regimento Interno do Departamento Nacional de Intérpretes (FENEIS), aprovado por ocasião do II
Encontro Nacional de Intérpretes no Rio de janeiro.
O decreto 5626/05 traz a regulamentação da Lei da Libras e do artigo 18 da lei 10.098, um
novo avanço rumo à regulamentação da profissão é dado. Um novo prisma referente aos TILS é
consolidado e esse profissional começa a busca pela formação específica, pois o documento esclarece
que:
Art. 17. A formação do tradutor e intérprete de Libras – Língua Portuguesa deve
efetivar-se por meio de curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação
em Libras – Língua Portuguesa.
Art. 18. Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, a formação de
tradutor e intérprete de Libras – Língua Portuguesa, em nível médio, deve ser
realizada por meio de: I – cursos de educação profissional; II – cursos de extensão
universitária; III – cursos de formação continuada promovidos por instituições de
ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação.
Parágrafo único. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada
por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que
o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no inciso III.

A partir de então, a certificação de fluência na LS foi feita por meio do exame nacional de
proficiência em tradução e interpretação de Libras – Língua Portuguesa – PROLIBRAS até o ano de
2015. O mesmo documento infere que:
Art. 20. Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, o Ministério
da Educação ou instituições de ensino superior por ele credenciadas para essa
finalidade promoverão, anualmente, exame nacional de proficiência em tradução e
interpretação de Libras – Língua Portuguesa.
Parágrafo único. O exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras –
Língua Portuguesa deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhec
imento dessa função, constituída por docentes surdos, linguistas e tradutores
e intérpretes de Libras de instituições de educação superior.

Atualmente, os TILS atuam em diversas esferas sociais e inclusive em universidades, pois a
partir da criação do curso de Letras Libras, em 2006, o ingresso dos surdos nas universidades cresceu
consideravelmente e esses necessitam do profissional TILS para fazer a mediação linguística. Com
isso, as portas das universidades se abriram tanto para os surdos como para os profissionais TILS.
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A primeira universidade brasileira a criar o curso de Letras Libras foi a Universidade Federal
de Santa Catarina, com curso presencial e vários polos EaD pelo país. A partir de então, outras
Universidades começaram a ofertar o curso, o que nos leva a considerar que a formação desse
profissional também é algo recente e muito diversificada.
Observa-se que profissionais das mais variadas áreas atuam como TILS, alguns aprendem a
LS com surdos, nas praças em família ou em cursos básicos e começam a atuar profissionalmente.
Lacerda (2010) relata: ―Pela prática, os intérpretes de Libras/Português ganham prestígio junto à
comunidade surda e tornam-se referência de bons profissionais‖ (LACERDA, 2009, p.31).
Segundo a Secretaria de Estado de Santa Catarina:
A formação de intérpretes de língua de sinais é algo recente em todo mundo.
Podemos ressaltar a iniciativa da Universidade Federal de Santa Catarina, com o
curso de Letras Libras – bacharelado, que especificou diretamente a formação do
tradutor e intérprete de LIBRAS (2013, p. 14).

A partir de então, o panorama de formação desse profissional vem evoluindo, pois foram
criados cursos de pós-graduação stricto sensu e os mesmo continuam avançando, se qualificando e
pesquisando a área de tradução em LS.
Em 2010, a Lei nº 12.319 regulamentou a profissão de Tradutor Intérprete de Libras:
Art. 1o Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
Art. 2o O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2
(duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e
interpretação da Libras e da Língua Portuguesa.

O seu artigo 6º traz:
Art. 6o São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências:
I – efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e
surdoscegos, surdoscegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e viceversa;

Além de regulamentar, esta Lei reafirma a necessidade do profissional TILS nas escolas para
intermediar a interação aluno/professor.
Em 2014, a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes
e Guia intérpretes - GI de Língua de Sinais - FEBRAPILS elaborou o atual código de ética do
profissional, documento que norteia a atuação profissional.
Art. 1º – Para os fins deste CCE, considera-se:
I. TILS – Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais: Profissional que traduz e/ou
interpreta de uma dada língua de sinais para outra língua de sinais ou para língua
oral, ou vice-versa, em quaisquer modalidades que se apresentar.

A profissão vem sendo difundida gradativamente, as associações de intérpretes, os
sindicatos, os órgãos representativos têm possibilitado o empoderamento do TILS e dos GIs. Em
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agosto de 2018, aconteceu, em Brasília- DF, o terceiro encontro nacional dos profissionais TILS e GIs
organizado pela FEBRAPILS.
Todo esse processo de efetivação da profissão – o seu empoderamento e evolução no que diz
respeito a sua formação – causam impactos positiva e diretamente na comunidade surda, visto que é
essa comunidade que demanda a atuação desse profissional.

Considerações finais

As LS existem desde que os surdos começaram a interagir uns com os outros, porém, não
reconhecida como língua, mas como gestos, mímicas e muitas vezes até sendo considerada como algo
imoral. A LS está inserida até mesmo no seio da língua oral, quando intensificamos nossas falas por
meio das expressões faciais, corporais e quando gesticulamos.
Deduz-se, evidentemente, que não importa o tipo de deficiência, o grau de dificuldade ou a
especificidade de uma pessoa, o que importa é que todas as pessoas dependem da comunicação e, por
isso, buscam estratégias e formas de interação por meio da língua e da linguagem.
Considerando que o sujeito tem uma história e uma cultura, ele é um sujeito sociocultural,
porque aprende a partir das relações sociais e culturais. Ou seja, o homem é uma construção social,
logo, é incapaz de se desenvolver sozinho, o que justifica a busca pela comunicação e interação. Em
síntese, o que parece individual é resultado da relação com o outro.
O TILS e o GI nem sempre atuam em eventos internacionais ou de grande destaque na
sociedade. Seu público nem sempre é a ―elite‖ da sociedade, mas sua atuação requer habilidades e
técnicas específicas em relação às Línguas Orais.
Todavia, na maioria das vezes, atua em posição de destaque, mesmo que inconscientemente.
O fato da LS ser viso-espacial lhe expõe, portanto, e vale ressaltar a importância de estar atento às
vestimentas, postura, adereços e ética profissional. A atenção do público deve ser voltada à
interpretação e não à falta de ética por parte do profissional.
Não importa a esfera social, o público ou o momento. O papel do TILS sempre será o de
formar pontes entre mundos linguísticos distintos e sua responsabilidade. Como retrata Magalhães Jr
(2007), ela é imensa:
A responsabilidade envolvida em um serviço de tradução é muito grande. O
intérprete é um pequeno, mas importante elo na cadeia da comunicação. Não é
indispensável, como gostaríamos de crer, mas certamente importante. Por seu
intermédio, canalizam-se informações cruciais, cujo entendimento é determinante no
curso dos acontecimentos que podem literalmente mudar a história. (MAGALHÃES
JR, 2007, p. 67).

Ou seja, o TILS e os demais profissionais da área de tradução/interpretação carregam a
responsabilidade de serem mediadores, promovendo a comunicação e sendo agentes de superação de
barreiras linguísticas.
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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO SOCIO-HISTÓRICO EM
ESTUDOS SOBRE INCLUSÃO DOS SUJEITOS VISUAIS
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Simone de Jesus Padilha (PPGEL/UFMT) – simonejp1@gmail.com

Resumo:
Com a implementação de uma educação inclusiva no Brasil, e com o reconhecimento da Língua Brasileira de
Sinais (Libras) como meio legal de comunicação da comunidade surda, intensificaram-se as pesquisas em
relação a Libras e pesquisas relacionadas a inclusão e outras temáticas que se referem ao sujeito visual. Sendo o
posicionamento do pesquisador em relação a essa temática relevante e tem nos instigado. Entender o processo
sócio- histórico do pesquisado, possibilita reduzir a diferença de horizontes. Adentrar nessa historicidade auxilia
no excedente de visão, permitindo ao pesquisador uma experiência exotópica, possibilitando novas perspectivas.
Este trabalho constitui um recorte de dissertação de mestrado em andamento, desenvolvida no Programa de Pósgraduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso e compõe o conjunto de
pesquisas do Grupo Relendo Bakhtin/REBAK/PPGEL/UFMT, pensado e elaborado após diversas leituras e
discussões de alunos da pós-graduação em estudos de linguagem.
Palavras-chave: Inclusão. Sujeitos Visuais. Exotopia.

1 Introdução

Atualmente vivenciamos o desenvolvimento do processo da Educação Inclusiva. Sabemos que
por meio de políticas públicas propostas no Brasil e em vários outros países, a educação inclusiva é de
fato uma proposta que foi aceita e implementada nos sistemas de ensino, e nas últimas décadas,
intensificaram-se as discussões e pesquisas em torno desta e do processo de inclusão no Brasil.
Com a implementação da Lei de nº 10.436 do dia 24 de abril de 2002, que reconhece a Língua
Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação da comunidade surda no país,
intensificaram-se também, pesquisas sobre a Libras, inclusão dos visuais8 e outras temáticas que se
referem aos mesmos sendo estas e o posicionamento do pesquisador nas pesquisas em Ciências
Humanas relevantes fatores que nos instiga e que norteiam esse trabalho.

2 Desenvolvimento

As áreas de investigação mudam quando novos modos de fazer pesquisa, tanto do
ponto de vista teórico quanto metodológico, são percebidos como mais relevantes
para alguns pesquisadores que, ao adotar persuasões particulares, começam a ver o
mundo por meio de um par diferente de óculos [...] (MOITA LOPES, 2006, p.16).

8

Refere-se ao sujeito surdo. Essa concepção é a que melhor representa o sujeito, valorando as características
linguísticas do mesmo e não as marcas históricas e clínicas da deficiência (DUARTE, 2016).
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Para os trabalhos de pesquisa em Ciências Humanas, o conceito de exotopia bakhtiniano é
muito importante. Bakhtin entende as Ciências Humanas como ciências do texto, de caráter dialógico,
portanto pesquisador e sujeito são produtores do texto (AMORIM, 2016, p.98).
Entender o processo sócio-histórico do pesquisado, neste caso os sujeitos visuais, possibilita
reduzir a diferença de horizontes. Segundo BAKHTIN (2011):

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos
horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qualquer
situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a
mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não
pode ver [...] Esse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha posse
– excedente sempre presente em face de qualquer outro indivíduo – é condicionado
pela singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no mundo: porque nesse
momento e nesse lugar, em que sou o único a estar situado em um dado conjunto de
circunstâncias, todos os outros estão fora de mim. [...] para mim, e o excedente da
minha visão por ele condicionado em relação a cada um deles [...]. (BAKHTIN,
2011, p. 22-23).

Entende-se assim, que muitas vezes, da posição de onde estamos, de onde vivemos, é pouco
provável que teremos um olhar exotópico, um olhar onde saio da condição de pessoa não deficiente,
onde não trago comigo marcas do preconceito, da segregação, da exclusão, do assistencialismo.
Adentrar nessa historicidade auxilia no excedente de visão, me trazendo um outro olhar no momento
em que me coloco no lugar do outro, possibilitando novas perspectivas sobre determinado assunto,
determinado sujeito. SOUZA (2019, p.65) diz que a exotopia está relacionada ao momento que exerço
a prática de me colocar no lugar do outro, é o excedente da minha visão, podemos chamar de
―embeber-me‖ do outro, mas retornando ao meu lugar.

3 Considerações finais

Para entender o que é inclusão nos dias atuais, não basta apenas estar embasado em leis, em
declarações e diretrizes, em depoimentos recentes, atuais, mas também estender-se a todo o processo
sócio-histórico já vivido pelos visuais. Desse modo, estabelecemos uma relação de tempo e espaço,
não fantasiando verdades distintas da inclusão e dos sujeitos desse processo.
Esta pesquisa de mestrado encontra-se em andamento em fase de início de redação da
dissertação e versa sobre análise discursiva dos processos de ingressos de alunos surdos no ensino
superior, tendo em vista o surgimento dos cursos de Letras Libras nas universidades federais do país e
os programas de inclusão que vem sendo desenvolvidos.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo revelar a trajetória de um estudante surdo, com suas barreiras e desafios, em
busca do aprendizado. Sua experiência, a princípio solitária, evidencia as dificuldades diárias de um surdo ao
tentar se fazer entender no espaço escolar. É possível perceber a mudança de comportamento deste aluno quando
passa a manter contato com outro aluno surdo e aprende a Língua de Sinais. Somente a partir do uso da sua
língua natural o estudante passa a se constituir e perceber o mundo que o cerca, a partir da interação linguística.
O período retratado pelo acadêmico apresenta sua vivência na educação básica e ensino superior, revelando que
o reconhecimento da Libras como língua de comunicação de surdos no Brasil não garantiu, de fato, a sua
inclusão real na esfera acadêmica, tendo em vista a falta de profissionais capacitados para a tradução e
interpretação, além do desconhecimento de profissionais do ensino sobre a legislação e sobre as características
do sujeito surdo.
Palavras-chave: Escola. Surdo. Libras. Língua Portuguesa.

1 Introdução

O surdo tem o costume de perceber o mundo pelos olhos, pela imagem, ou seja, pela língua
visuoespacial. Logo, é essencial para o surdo a aquisição da Libras como primeira língua (L1), para, a
partir desta, possa ser inserido no aprendizado de uma segunda língua (L2), qual seja, a língua
nacional, no Brasil, o Português.
Os ouvintes, cuja L1 é da modalidade oral-auditiva, conseguem acessar sua L1 permitindo seu
desenvolvimento e acesso aos significados, aos aspectos morfológicos e sintáticos da língua natural.
Tendo em vista que a escrita da Língua Portuguesa representa a modalidade oral-auditiva, a
decodificação de informações em registros como dicionário, livros, revistas, ou qualquer outra
informação escrita, se torna possível. Eles recebem informações a todo o momento, por meio dos
canais de comunicação, sobretudo pelo celular (internet e redes sociais), pelo rádio e pela televisão.
Enfim, o mundo ouvinte é rodeado de informações que atendem a modalidade linguística de sua língua
natural.
Desse modo, a inclusão do surdo na sociedade a qual faz parte, que é majoritariamente
ouvinte, só se torna possível trazendo esses sujeitos para o convívio social. Para tanto, o papel das
políticas públicas, estratégias educacionais e de convívio com sua língua natural são fundamentais.
Somente mediante a aquisição de linguagem o ser humano conhece a si mesmo e se desenvolve como
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Este trabalho foi construído a partir das reflexões do grupo de estudos do Projeto de Pesquisa 115/2018
(Propeq/UFMT), intitulado ―Libras e Língua Portuguesa: possibilidades de análises translinguísticas na interação
discursiva‖, que reúne docentes, intérpretes e discentes do Curso de Letras Libras da UFMT, sob a coordenação
da Professora Mestre Dinaura Batista de Pádua.
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ser social. Portanto, somente assim o surdo consegue acessar a todos os lugares e a todas as
informações.
Infelizmente, a realidade é bem diferente. Depois de tantos anos de perseguição linguística e
preconceito social, nota-se que os estudos, concepções e práticas sociais das línguas de sinais são
recentes dentro de um longo contexto histórico.
Na atual era da informação, podemos dizer que as tecnologias desenvolvidas no final do
século XX e começo do XXI possibilitaram ao surdo acesso a uma variedade de informações, em
quantidade relevante. Porém, com características diretamente relacionadas ao domínio da escrita das
línguas orais-auditivas.

2 Relato de experiência na esfera educacional

Eu nasci surdo profundo no ano de 1986, na cidade de Dom Aquino, no estado de Mato
Grosso. Lá morrei com minha mãe até meus onze anos de idade. Por volta de um ano e sete meses, o
médico informou aos meus pais que eu era surdo. Um tempo depois meus pais se separaram. A minha
mãe me deixou com meus avós paternos, que cuidaram de mim com muito carinho. Ela se mudou para
a cidade de Marília, em São Paulo, para estudar. Lá ela se formou no Magistério e depois em
Psicopedagogia.
Quando eu era criança, lembro-me da minha mãe me ensinando a escrever meu nome
completo de forma correta, respeitando as iniciais maiúsculas. Ela sempre pedia para eu repetir 30
vezes, e me orientava quando eu errava.
Comecei a estudar com cinco anos de idade, em 1991, na escola Estadual São Lourenço. Na
minha sala eu era o único surdo. Não interagia com os colegas, apenas observava os ouvintes. Eu
estava sempre sozinho, não havia interação nem com a professora. Ela era ouvinte e não sabia Libras.
Com uma postura tradicional de ensino, ela sempre passava textos e oralizava bastante. Eu fazia
copias no caderno, mas não entendia o que copiava. O mesmo acontecia com as atividades, eu apenas
copiava e levava para casa, mas não conseguia compreender o que era para ser feito. E assim era a
minha vida na escola, tudo se repetia. A professora, sem muita empatia, pegava minha mochila para
verificar se eu tinha feito as atividades, mas como eu não entendia aquela atitude, me parecia uma
grande falta de educação. Então, ela percebia que eu não havia feito nada. Eu conseguia perceber
indignação em sua expressão. Eu tentava explicar; mas como ela não entendia, eu logo desistia.
Na hora do intervalo, meus colegas jogavam bola e eu só observava. Eu não sabia jogar. Eu
não entendia o que era futebol. Apenas pegava a bola com a mão e devolvia para os colegas. Eu
observava tudo, mas nada fazia sentido. Então o intervalo acabava e eu voltava para sala. No caminho
de casa acontecia o mesmo, eu observava o caminho, observava as bancas de jornal. Eu só observava.
Com sete anos de idade consegui um aparelho auditivo no hospital da cidade de Bauru, em
São Paulo. Entre dez e onze anos de idade me mudei para Cuiabá para morar com meu pai e minha
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madrasta. Fui matriculado na Escola Estadual José Magno, no período vespertino. Em determinado
momento do ano a coordenadora, a secretária e os professores se reuniram, conversaram, e decidiram
que seria melhor eu ir para o ensino fundamental. Assim comecei o fundamental no período matutino,
e mais desafios apareceram. Além dos professores continuarem apenas no oralismo, havia uma troca
constante de professores na sala de aula, cada disciplina tinha um professor diferente. E isso, para
mim, era muito estranho. No momento da chamada, os professores falavam os nomes dos alunos e
estes respondiam. Mas eu não, porque eu não ouvia. Sempre era preciso que um colega dissesse ao
professor: ―é ele surdo‖. E então me avisavam para eu levantar a mão; e eu sinalizava: isso, eu sou
surdo sim.
Na minha turma de 1º ano, eu tinha um colega surdo comigo. Com ele comecei a aprender
Libras, em uma semana já conseguia me comunicar. Era a primeira vez que via um surdo utilizando a
Libras, percebi que era de um jeito tão natural que fiquei impressionado. Nos intervalos, nos
encontrávamos com mais um colega surdo de outra turma. Juntos, nós interagíamos e praticávamos a
Libras. No ano seguinte nosso grupo aumentou. Na minha turma tínhamos mais dois colegas surdos.
E, no intervalo já éramos oito.
Dentro da sala de aula, eu me sentia normal, conversava, fazia as atividades de forma simples.
Se o professor propunha uma redação, eu entregava uma linha. O professor aceitava. E, basicamente,
este foi meu ensino fundamental.
No ensino médio, passei para o período noturno. Foi bem cansativo esse período, porque eu
comecei a trabalhar o dia inteiro. Fiz o primeiro ano, depois o segundo. Somente neste último é que
providenciaram um intérprete de Libras para minha turma. O intérprete não era fluente em Libras. Eu
passei a entender um pouco melhor o que o professor ensinava, contudo, ainda tinha dificuldades
quanto à clareza do conteúdo.
Em 2010 ingressei na graduação de Pedagogia numa faculdade particular, a qual conclui em
2015 e, em seguida, ingressei no curso de Letras Libras da UFMT.
Comecei a relacionar o tipo de construção com a estrutura da Língua Portuguesa, observava os
dicionários e seus registros. Percebi que o surdo não tinha nada parecido. Não tinha nenhum registro
em Libras. Aos poucos alguns recursos tecnológicos foram aparecendo. Legendas em filmes e TVs,
computadores, o surgimento da TV INES. Por meio de alguns amigos, conheci a tecnologia do
celular. E assim o mundo do telefone se apresentava para o surdo pelo recurso de mensagens de texto.
E, com ela surgiram todos os tipos de recursos dos mais diversos tipos: emails, redes sociais, e os
smartphones que combinavam tudo em um só aparelho. E, finalmente, as vídeo-chamadas. Este último
recurso permitiu ao surdo se conectar em sua língua natural em tempo real, tal como ao ouvinte era
permitido quando Grambell inventou o primeiro telefone.
Em 2016, trabalhei como professor no CEAADA (Centro Educacional de Apoio ao Deficiente
Auditivo). Em 2019, fui aprovado no processo seletivo para professor de Libras na UNEMAT –
Campus da Barra do Bugres. Essas experiências como professor têm me ensinado a importância da
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humildade para aprender mais, para buscar uma postura ética, respeitando o outro em suas diferenças.
Além disso, tem me ensinado perseverança para me esforçar e conseguir dominar os conteúdos e
conceitos corretos dentro da Libras.

3 Considerações finais

Toda essa trajetória de dificuldades e desafios me leva a entender o quando é importante para
o surdo ter suporte familiar para adquirir, primeiramente, sua língua natural, a Libras. É preciso que a
criança surda seja inseria o quanto antes em um ambiente propício para a interação em língua de
sinais. Pois, somente após a aquisição da sua primeira língua (L1), a Libras, o surdo está pronto para
aprender a língua oficial da nação a qual pertence e, a partir de então, interagir em diversas esferas e
desempenhar com dignidade o seu papel de na sociedade.
Referência
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Lei Nº. 10.436, de 24 de abril de
2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providências.

______. MEC. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436,
de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da
Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, 2005.
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A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES QUANTO A CONSTRUÇÃO
SOCIAL DA FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE E SUA
INFLUÊNCIA NA SUA TRAJETÓRIA ESCOLAR
Nadia Louise Dias de Sousa Freitas (PPGEn/UNIC/IFMT) – nadialouise@gmail.com
Daisy Mirian Antonello Vitalino (PPGEn/UNIC/IFMT) – daisy.antonello@ifmt.edu.br
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Resumo:
Este estudo faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento no PPGE UNIC/IFMT, na Linha de
Pesquisa Estudos de Linguagens e seus Códigos, onde abordaremos a construção social da família na
contemporaneidade com foco na percepção do estudante diante dos impactos deste fenômeno na vida escolar dos
mesmos. O objetivo que nos move nessa investigação consiste em analisar o impacto das novas formações
familiares na trajetória escolar do estudante. Em consonância com o pensamento de Minuchin (1985, 1988), a
família consiste em um complexo sistema de organização, com crenças, valores e práticas desenvolvidas
vinculadas diretamente às transformações da sociedade, em busca da melhor adaptação possível para a
sobrevivência de seus membros e da instituição como um todo. Assim, podemos afirmar que o sistema familiar é
dinâmico e portanto, muda à medida que a sociedade muda, e todos os seus membros podem ser afetados por
pressões interna e externa, fazendo que ela se modifique com a finalidade de assegurar a continuidade e o
crescimento psicossocial de seus membros. Cabe lembrar que a concepção de família foi alterada no Brasil a
partir da homologação da Constituição Federal Brasileira - CFB de 1988, que compreende que a família pode ser
constituída por pessoas que moram no mesmo lugar, e que tem como objetivo construir um lar, com base
somente nos vínculos afetivos, independente de matrimônio, já que foi reconhecida pela carta magna federal a
união estável como forma de entidade familiar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, documental
via perspectiva do construcionismo social.
Palavras Chave: Novas Formações Familiares. Impacto. Educação. Estudantes.

1. INTRODUÇÃO
Tendo em vista a dinâmica da realidade, são muitas as transformações pelas quais vem
passando a vida em sociedade, dentre as quais, a família não está imune. É perceptível que o
conceito de família tem passado por inúmeras transformações nos últimos tempos, o que faz
com que seja difícil traçar um perfil único da família brasileira. Contudo, importante se faz
ressaltar que algumas tendências se destacam nas novas formações familiares tais como:
diminuição do número de pessoas na família, aumento de divórcios e recasamentos, maior
participação da mulher na manutenção econômica do lar, casais de dupla carreira, diferentes
maneiras de compartilhar papéis nas funções parentais, entre outros.
O século XXI nos apresenta para além da família tradicional, novas formações
familiares, que contraria a visão até então existente de ―pater famílias‖ em que o poder
familiar consistia em uma prática exclusivamente do homem e da mulher.

O IBGE -

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, assim define o termo família: ―um conjunto de
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pessoas ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica que vivessem no mesmo
domicílio, ou, pessoa que vivesse só em domicílio particular‖ (GOLDANI, 1993, p.78). Ou
ainda, ―todo conjunto de no máximo cinco pessoas, que vivessem em domicílio particular sem
estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica‖ (GOLDANI, 1993, P.78).
A percepção de Dias (2009) é a de que:
As famílias modernas ou contemporâneas constituem-se em um núcleo
evoluído a partir do desgastado modelo clássico, matrimonializado, patriarcal,
hierarquizado, patrimonializado e heterossexual, centralizador de prole numerosa
que conferia status ao casal. Neste seu remanescente, que opta por prole reduzida, os
papéis se sobrepõem, se alternam, se confundem ou mesmo se invertem, com
modelos também algo confusos, em que a autoridade parental se apresenta não raro
diluída ou quase ausente. Com a constante dilatação das expectativas de vida, passa
a ser multigeracional, fator que diversifica e dinamiza as relações entre os membros.

Graças aos preceitos legais da Constituição Federal de 1988, no Brasil, atualmente, a
família pode ser constituída por pessoas que moram no mesmo lugar, e que tem como
objetivo construir um lar, com base somente nos vínculos afetivos, independente de
matrimônio já que foi reconhecida pela constituição federal a união estável como forma de
entidade familiar. Na atualidade, o conceito de família se difere, conforme pode-se observar:
[…] tornou-se impossível classificar e principalmente julgar os bons e maus
―planos de família‖ – como poderíamos dizer de um ―plano de carreira‖. Alguns
encontram o seu equilíbrio numa relação estável e fechada, uma célula voltada sobre
si mesma que eles fortificam contra agressões e mudanças de qualquer tipo. Eles
exigem muito dos seus parentes mas em troca se prontificam a dar muito de si
mesmos. Outros, ao contrário, nada querem sacrificar da sua aventura pessoal,
preferem uma fórmula de família ―personalizada‖, sem constrangimentos e sem
obrigações, onde os indivíduos vêm basicamente recarregar as suas baterias antes de
saírem mais uma vez pelo mundo afora. (COLLANGE apud JOSÉ FILHO, 1998,
p.45).

Fica evidente que as transformações sociais, edificadas a partir da segunda metade do
século XX e reelaboradas no início do século XXI, ressignificaram os laços familiares e seus
impactos na vida dos jovens estudantes.
2. Metodologia
Metodologicamente, no que tange à análise dos dados coletados, a pesquisa terá por base a
perspectiva do construcionismo social por meio da qual será investigada a compreensão dos
entrevistados sobre a realidade em que estão inseridos, enunciada por práticas discursivas.
Na percepção de Gergen (2009, p. 301), o construcionismo social pretende:
explicar os processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam, ou, de alguma
forma, dão conta do mundo em que vivem (incluindo-se a si mesmas). Busca
articular formas compartilhadas de entendimento tal como existem atualmente,
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como existiram em períodos históricos anteriores, e como poderão vir a existir se a
atenção criativa se dirigir neste sentido.

Mediante os discursos proferidos, buscar-se-á analisar como os alunos visualizam a
construção social da família na contemporaneidade e de que forma ela tem impactado na trajetória
escolar do estudante.

3.

Referencial Teórico
Em um contexto histórico, podemos afirmar que a família na perspectiva de uma

instituição, sempre passou por mudanças em seu processo formativo. Ferrari & Kaloustian
(2002, p.14), afirmam que:
A família, da forma como vem se modificando e estruturando nos últimos
tempos, impossibilita identificá-la como um modelo único ou ideal. Pelo contrário,
ela se manifesta como um conjunto de trajetórias individuais que se expressam em
arranjos diversificados e em espaços e organizações domiciliares peculiares.

É perceptível que as novas formações familiares na contemporaneidade interferem no
modo de vida do jovem e consequentemente influencia no seu modo de ver o mundo e de
tomar decisões nos mais diferentes aspectos.
Considerando que nos tempos atuais, o número de jovens que evade da escola, entra
em depressão e chegam até mesmo a cometer suicídios tem aumentado de forma assustadora,
se faz importante que a escola e a família estejam atentas às mudanças sociais que alteram
costumes e contribuem para uma nova cultura de vida escolar para a juventude.
Algumas das composições familiares encontradas, mais especificamente no século
XXI podem ser denominadas de família nuclear, família patriarcal, família monoparental,
casais sem filhos; famílias unipessoais, famílias extensas, família homoafetiva, famílias
consensuais, famílias por associação. Não se deve omitir as famílias com avós como
referência familiar que são tão comuns na sociedade. Contudo, importante se faz destacar que,
independentemente do tipo de família, esta influencia a trajetória escolar dos jovens
estudantes.
4. Resultados Alcançados
Embora a pesquisa ainda esteja em sua fase inicial, é possível constatar que a
família tem passado por grandes transformações e, independentemente da configuração
familiar, do momento do ciclo vital da família e de sua condição socioeconômica, a família
pode ser um importante foco de mudança social, mas para isso precisa ser entendida de
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forma complexa, multifacetada e dinâmica, considerando sua capacidade de influenciar a
trajetória escolar dos estudantes.
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A RUPTURA DO SILÊNCIO: O ENSINO E APRENDIZADO DA
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS.
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Beatriz Pereira de Souza (IFMT) – beatriz.p.25@gmail.com
Resumo:
A educação inclusiva dos sujeitos surdos foi amparada pela Lei 10436/02, que regulamenta a Língua Brasileira
de Sinais - Libras, como meio de comunicação e expressão da comunidade surda. Todavia é percebida a carência
de profissionais, docentes e intérpretes de Libras para atuarem com os estudantes surdos matriculados no ensino
regular. Diante desse cenário, o presente projeto foi idealizado no intuito de disseminar o ensino da Língua
Brasileira de Sinais como língua adicional para a comunidade interna e externa do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Primavera do Leste, de forma gratuita com o apoio da PROEX.
As aulas foram ministradas uma vez por semana totalizando sessenta horas. O curso propiciou aos cursistas
conhecimento da Língua Brasileira de Sinais, no tocante à comunidade surda e seus aspectos culturais. Permitiu
socialização entre surdos e ouvintes no contexto escolar e demais repartições públicas, proporcionando a
inclusão social e acessibilidade à comunicação na Língua de Sinais com os surdos.
Palavras-chave: Ensino. Libras. Comunidade. Inclusão.

1 Introdução

A educação no Brasil sempre esteve em constantes mudanças e reformulações, delineada a
partir de uma série de documentos nacionais e internacionais, que contribuiu na implementação de
políticas de educação inclusiva. No que tange a inclusão dos sujeitos surdos no âmbito educacional,
social e cultural. Assim, para assegurar direito Linguístico da Língua Brasileira de Sinas, foram
implementadas algumas leis: Lei nº 10436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a Língua Brasileira
de Sinais – Libras, como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil. O
decreto 5626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/02, e a Lei 13146 de 06 de julho de 2015 que
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Nessa perspectiva, as pesquisas reforçam que, para o cumprimento da legislação de inclusão e
acessibilidade à comunicação dos sujeitos surdos, surge a necessidade de ofertas de cursos de Libras
para a comunidade.
Diante da exigência da Lei, o projeto de extensão intitulado ―A ruptura do silêncio: o ensinoaprendizado da Língua Brasileira de Sinais‖ buscou corroborar no intuito de proporcionar a formação
para comunidade, proporcionando uma comunicação básica com os surdos por meio da Libras. Skilar
―destaca única coisa própria do ser humano é sua linguagem, pois somente a partir dela ele poderá se
transformar em um ser individual, social e cultural, possuindo uma consciência coletiva‖
(SKILAR,2016 p.151).
A pesquisadora Karen Strobel (2018) destaca a ―inclusão é um movimento que tem intenção de
envolver toda a sociedade‖, nessa perspectiva, o presente projeto de Libras para a comunidade teve
intuito de intensificar a política de inclusão e acessibilidade.
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2 Desenvolvimento

Após a submissão e aprovação do projeto de Extensão, referente ao Edital 31/2018, Pró Reitoria
de Extensão-PROEX , a coordenadora do projeto com a colaboração da aluna bolsista elaboraram
folder com as informações da oferta do curso, que foi divulgado nas redes sociais, no site oficial do
IFMT campus Primavera do Leste. Em seguida as inscrições foram realizadas por e-mail respeitando a
ordem de recebimento. Logo após o preenchimento das vagas, as aulas foram ministradas na
modalidade presencial, envolvendo as temáticas específicas de Libras contemplando conteúdos
práticos e teóricos. A abordagem metodológica se deu através de exposição dialogada, aulas práticas,
produção de vídeos, situações problema e dinâmicas de grupo. As aulas tinham a participação dos
surdos, para melhor interação. Conforme aponta Bakhtin 1997, a troca de enunciados só é possível
quando os sujeitos estão em situação dialógica, portanto, aprender algo sobre a linguagem é refletir
sobre ela.
As aulas eram ministradas no período noturno, durante 4 (quatro) meses que totalizaram 60
(sessenta) horas de cursos.

No término do curso, os certificados foram emitidos pelo registro escolar do campus
para os cursistas que atingiram 75% de frequência.

3 Conclusão
Concluímos que a oferta do curso de extensão fortaleceu o uso da Libras na comunicação entre surdos
e ouvintes, seja na esfera educacional ou demais repartições, os cursistas cuja maioria eram
professores relataram que foi o primeiro curso de Libras que estavam realizando. Sendo assim, foi
notória a contribuição para fortalecer a comunidade surda, permitindo que os surdos sintam incluídos.
E despertar o interesse da sociedade em aprofundar o conhecimento na área da Libras.
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A RUPTURA DO SILÊNCIO: O ENSINO E APRENDIZADO DA
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS.
Adriana Pereira Barbosa (IFMT) – adriana.barbosa@pdl.ifmt.edu.br
Resumo:
A educação inclusiva dos sujeitos surdos foi amparada pela Lei 10436/02, que regulamenta a Língua Brasileira
de Sinais - Libras, como meio de comunicação e expressão da comunidade surda. Todavia é percebida a carência
de profissionais, docentes e intérpretes de Libras para atuarem com os estudantes surdos matriculados no ensino
regular. Diante desse cenário, o presente projeto foi idealizado no intuito de disseminar o ensino da Língua
Brasileira de Sinais como língua adicional para a comunidade interna e externa do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Primavera do Leste, de forma gratuita com o apoio da PROEX.
As aulas foram ministradas uma vez por semana totalizando sessenta horas. O curso propiciou aos cursistas
conhecimento da Língua Brasileira de Sinais, no tocante à comunidade surda e seus aspectos culturais. Permitiu
socialização entre surdos e ouvintes no contexto escolar e demais repartições públicas, proporcionando a
inclusão social e acessibilidade à comunicação na Língua de Sinais com os surdos.
Palavras-chave: Ensino. Libras. Comunidade. Inclusão.

1 Introdução

A educação no Brasil sempre esteve em constantes mudanças e reformulações, delineada a
partir de uma série de documentos nacionais e internacionais, que contribuiu na implementação de
políticas de educação inclusiva. No que tange a inclusão dos sujeitos surdos no âmbito educacional,
social e cultural. Assim, para assegurar direito Linguístico da Língua Brasileira de Sinas, foram
implementadas algumas leis: Lei nº 10436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a Língua Brasileira
de Sinais – Libras, como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil. O
decreto 5626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/02, e a Lei 13146 de 06 de julho de 2015 que
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Nessa perspectiva, as pesquisas reforçam que, para o cumprimento da legislação de inclusão e
acessibilidade à comunicação dos sujeitos surdos, surge a necessidade de ofertas de cursos de Libras
para a comunidade.
Diante da exigência da Lei, o projeto de extensão intitulado ―A ruptura do silêncio: o ensinoaprendizado da Língua Brasileira de Sinais‖ buscou corroborar no intuito de proporcionar a formação
para comunidade, proporcionando uma comunicação básica com os surdos por meio da Libras. Skilar
―destaca única coisa própria do ser humano é sua linguagem, pois somente a partir dela ele poderá se
transformar em um ser individual, social e cultural, possuindo uma consciência coletiva‖
(SKILAR,2016 p.151).
A pesquisadora Karen Strobel (2018) destaca a ―inclusão é um movimento que tem intenção de
envolver toda a sociedade‖, nessa perspectiva, o presente projeto de Libras para a comunidade teve
intuito de intensificar a política de inclusão e acessibilidade.
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2 Desenvolvimento

Após a submissão e aprovação do projeto de Extensão, referente ao Edital 31/2018, Pró Reitoria
de Extensão-PROEX , a coordenadora do projeto confeccionou folder com as informações da oferta
do curso, que foi divulgado nas redes sociais, no site oficial do IFMT campus Primavera do Leste. Em
seguida as inscrições foram realizadas por e-mail respeitando a ordem de recebimento. Logo após o
preenchimento das vagas, as aulas foram ministradas na modalidade presencial, envolvendo as
temáticas específicas de Libras contemplando conteúdos práticos e teóricos. A abordagem
metodológica se deu através de exposição dialogada, aulas práticas, produção de vídeos, situações
problema e dinâmicas de grupo. As aulas tinham a participação dos surdos, para melhor interação.
Conforme aponta Bakhtin 1997, a troca de enunciados só é possível quando os sujeitos estão em
situação dialógica, portanto, aprender algo sobre a linguagem é refletir sobre ela.
As aulas eram ministradas no período noturno, durante 4 (quatro) meses que totalizaram 60
(sessenta) horas de cursos.

No término do curso, os certificados foram emitidos pelo registro escolar do campus
para os cursistas que atingiram 75% de frequência.

3 Conclusão
Concluímos que a oferta do curso de extensão fortaleceu o uso da Libras na comunicação entre surdos
e ouvintes, seja na esfera educacional ou demais repartições, os cursistas cuja maioria eram
professores relataram que foi o primeiro curso de Libras que estavam realizando. Sendo assim, foi
notória a contribuição para fortalecer a comunidade surda, permitindo que os surdos sintam incluídos.
E despertar o interesse da sociedade em aprofundar o conhecimento na área da Libras.
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ADOLESCÊNCIA, EXCLUSÃO SOCIAL E ATOS INFRACIONAIS:
ESTUDO DE CASO NO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO - CASE/MT
Rosangela Queiroz Garcia Leite Nogueira - rosangela@castronogueira.adv.br
Rosemar Eurico Coenga (PPGEns-UNIC) - rosemar@gmail.com

Resumo:
Este estudo trata-se de um recorte da dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Acadêmico em Ensino,
pela Universidade de Cuiabá, associada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
Tendo como sujeitos da pesquisa, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em privação de
liberdade no Centro de Atendimento Socioeducativo de Internação Provisória e Internação Feminino – CASE de
Cuiabá. Neste recorte, apresentamos algumas considerações sobre a adolescência, exclusão social e medidas
socioeducativas, bem como, o que dizem as adolescentes entrevistadas sobre seus contextos, familiares,
escolares, atos infracionais e suas perspectivas futuras. Para delinear o estudo, buscamos a pesquisa
bibliográfica, participante e qualitativa de cunho etnográfico, tendo como instrumentos técnicos a coleta de
dados, a análise de conteúdo e questionários semiestruturados por meio de entrevistas e observações.
Palavras-chave: Adolescentes. Exclusão social. Ato Infracional.

1 Introdução
O presente artigo traz um recorte da dissertação intitulada ―Experiências de Leitura em
Espaços de Crise‖, em que os sujeitos da pesquisa são autores de atos infracionais que
cumprem medidas socioeducativas em privação de liberdade no Centro de Atendimento
Socioeducativo de Internação Provisória e Internação Feminino – CASE de Cuiabá.
Evidenciamos neste recorte alguns pensamentos sobre a adolescência em meio à
exclusão social e medidas socioeducativas, bem como as vivencias de algumas adolescentes
sobre contextos familiares, o percurso escolar e o ato infracional e algumas perspectivas
futuras enunciadas pelas adolescentes socioeducandas participantes da pesquisa.
Para desenvolvimento metodológico do trabalho, optamos pela abordagem qualitativa
de cunho participativo e pesquisa bibliográfica, ―considerada mãe de toda pesquisa‖ (GIL
1999, p. 65). Tendo como instrumentos técnicos a coleta de dados, a análise de conteúdo e
questionários semiestruturados por meio de entrevistas e observação.
O tema adolescência tem ganhado cada vez mais espaço em discussões e diferentes
lugares, a exemplo da mídia em geral, da universidade, igrejas, meios jurídicos, nas escolas,
no poder público, além do imaginário social, bem como pelos profissionais de diversas áreas.
Esse debate, vem colaborando para a construção de múltiplas compreensões e
pensamentos sobre a adolescência e suas fases. É comum nos depararmos com declarações
midiáticas que caracterizam a adolescência como uma turma de ―esquisitos‖ e ―diferentes‖, e
ainda os associam com violência, rebelião ou consumo de drogas, gerando, assim, uma
imagem superficial, agressiva e peculiar por parte dos adultos acerca dos adolescentes.
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Na linguagem jurídica, os conceitos cronológicos estão definidos na Lei n.º 8.069/90,
que dispõe sobre ECA, e que defini a adolescência como a fase vai dos doze anos de idade aos
dezoito anos de idade incompletos, ou seja, o período imediatamente depois da infância.
Para o especialista em psiquiatria de criança e adolescente, Luiz Carlos Osório (1989, p.
10), a adolescência é uma etapa distintiva do homem, marcada por diversas mudanças, tanto
físicas quanto psicológicas e comportamentais, influenciada por fatores sociais e culturais, e
que poderá ser estabelecida como uma ―etapa evolutiva peculiar ao ser humano. Nela,
culmina todo o processo maturativo biopsicossocial do indivíduo. Assim, não podemos
compreender a adolescência estudando separadamente os aspectos biológicos, psicológicos,
sociais e culturais‖.
Os estudos de enunciados no texto ―Adolescência: uma perspectiva crítica‖, demostram
que a concepção vigente na psicologia sobre a adolescência encontra-se estreitamente
relacionada a ―estereótipos e estigmas, desde que Stanley Hall identificou a adolescência
como uma etapa marcada por mudanças significativas, as quais implicam em uma nova
personalidade, diferenciada da personalidade da infância‖ (OZELLA 2002, p. 16).
Segundo Ozella (2002, p. 16), essa concepção foi reforçada por algumas abordagens
psicanalistas, o que chegou a se considerar uma etapa de confusões, período de tormentos e
conturbações caracterizado por anomalias de comportamento que se modificavam à medida
que o indivíduo alcançava a maturidade sexual.
O que para Knobel (2011, p. 24-25), o período da adolescência é considerado por dois
aspectos, sendo o primeiro um momento evolutivo do gênero humano, e o segundo, como
resultante de fatores socioculturais. Assim, a adolescência é analisada como um “fenômeno
específico dentro de toda a história do desenvolvimento humano e, por outro lado, como
“expressão de caráter geográfico e temporal histórico social”.
Para os autores Pinsky e Bessa (2004, p.11) a fase da adolescência é uma fase de
metamorfose, época de grandes transformações, de descobertas, de rupturas e de
desenvolvimento. É uma fase da vida que envolve riscos, medos, amadurecimento e
instabilidade.
Percebe-se que a adolescência representa um período de profundas transformações, e
que de um modo geral os estudos caracterizaram a adolescência como uma etapa marcada por
diversas mudanças, tanto físicas quanto psicológicas e comportamentais. A vista disso, o
adolescente se apresenta como vários personagens e identidade, frente aos pais, familiares e
a sociedade, passando, assim, a ser interpretado com versões contraditórias sobre sua
maturidade, sua bondade, sua capacidade, sua afetividade, seu comportamento e aspectos
físicos.
Tais transformações podem ser influenciadas por vários fatores sociais e culturais, nos
quais se entrelaçam processos de amadurecimento, assim como manifesta, nessa fase, a
necessidade de busca novas identidades, seja individual grupal ou social.
Nessa situação, autores de linhas diversas relatam que muitos adolescentes
incompreendidos de suas mudanças aderem ao caminho da infração, e que, ―em um
determinado momento de sua vida, buscam no delito alguma forma de reconhecimento, de
pertencimento e de obtenção de algo‖ (CASTRO 2002, p. 122).
2. Exclusão Social e Ato Infracional e Mediadas Socioeducativas
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O contexto da exclusão social tem sido frequentemente discutido entre intelectuais
e estudiosos de várias áreas do conhecimento, em virtude da pobreza, miséria e outros
elementos não menos importantes.
A ideia de exclusão social é geralmente usada em referência a uma forma específica de
desigualdade, estando tal discussão fortemente fundamentada na ausência de acesso aos
direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, a exemplo dos direitos básicos
individuais, sociais, políticos e jurídicos, entre outros.
Com o advento da sociedade contemporânea, ocorreram grandes mudanças e
transformações globais, especialmente nas estruturas políticas e econômicas, que, de um
modo geral, têm contribuído com novos modelos de vida, novas identidades, marcadas
pela diferença. Todavia, essa “marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas
simbólicos de representação quanto por meio de formas de exclusão social”
(WOODWARD, 2012, apud SILVA, 2012, p. 40).
Entretanto, muitos autores apontam que a exclusão é um fenômeno denominado
multidimensional que justapõe uma pluralidade de trajetórias de desvinculação. Por esse
ângulo, define Campos (2004, p. 33), a exclusão social apresenta-se cada vez mais como um
fenômeno transdisciplinar, no que concerne tanto ao não acesso a bens e serviços básicos,
como à existência de certos componentes sociais, transcorrendo pela exclusão dos direitos
humanos de seguridade e segurança pública.
Com base nos estudos dos sociólogos Elimar Pinheiro do Nascimento e Pedro Demo, a
autora Queiroz (2002) aponta em seu texto ―Sociologia da Sociologia da Exclusão Social‖
que, historicamente, o termo exclusão social surgiu e tornou-se corrente na França durante a
década de 80. O termo novos pobres, até então predominante, cede lugar à expressão
excluídos, após a obra Les exclus (1974), de Lenoir, que define os excluídos como resíduos
dos trinta anos gloriosos do desenvolvimento francês (Queiroz apud Nascimento, 2002, p.
193).
Descreve a Autora que os sociólogos Hélio Jaguaribe e Cristóvam Buarque foram os
primeiros teóricos a discutirem a questão da exclusão social no Brasil. A autora (2002, p. 294)
nos diz que, para Jaguaribe, a exclusão social é fruto da crise econômica do início da década
de 80. Segundo ele, a exclusão social seria o resultado do esgotamento do processo de
integração social que estava inscrito no modelo econômico anteriormente vigente e cujo
desenvolvimento comprometeria o nosso ideário de modernidade em ascender ao Primeiro
Mundo.
No Brasil, a grande maioria dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas é composta por excluídos sociais, ressaltando-se que a miséria, a penúria de
bens materiais e a falta de perspectivas, além de outros fatores, que poderá levar o adolescente
as práticas de atos infracionais, gerando, assim, a privação da liberdade.
Nesse diapasão, Assis (1999) apud Castro (2002, p. 123) apontam que um dos
principais fatores de risco para o caminho dos atos infracionais se dá por meio do ―consumo
de drogas, o círculo de amigos, os tipos de lazer, a autoestima, a posição entre irmãos, os
princípios éticos, bem como a presença de vínculos afetivos relacionados à escola e os
sofrimentos de violências infringidas pelos pais‖.
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Entretanto, muitos autores apontam que a exclusão é um fenômeno denominado
multidimensional que justapõe uma pluralidade de trajetórias de desvinculação. Por esse
ângulo, define Campos (2004, p. 33), a exclusão social apresenta-se cada vez mais como um
fenômeno transdisciplinar, no que concerne tanto ao não acesso a bens e serviços básicos,
como à existência de certos componentes sociais, transcorrendo pela exclusão dos direitos
humanos de seguridade e segurança pública.
No entanto, os adolescentes, de um modo geral, ao se envolverem com a violência, quer
seja na condição de vítimas ou na de perpetradores, acabam sofrendo alguma forma de
exclusão, haja vista que, quando vitimados, poderá ocorrer a exclusão da própria vida ou do
―estado de completo bem-estar físico, mental e social‖. Já na posição de agressor, o
adolescente é excluído da possibilidade de viver em exercício da cidadania, por meio da qual
pode reconhecer-se e ser reconhecido como sujeito de direitos e deveres.
Importante salientar que a grande maioria dos adolescentes envolvidos em conflito com
lei, ao contrário do que pensa o senso comum, possui uma família, ou tem constituída uma
família, que, todavia, enfrenta grandes problemas para assumir seus papeis. Ademais, os
estudos evidenciam que os adolescentes inerentes a classes sociais marcadas por contextos de
pobreza e criminalidade se encontram mais expostos às interferências de seu meio, o que
contribui para a inserção do adolescente ao universo do crime.
Para aqueles adolescentes que, por fatores diversos, incidem na prática do ato
infracional que assuma uma tipologia de crime ou contravenção penal, conforme previsto no
artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, serão aplicadas medidas socioeducativas.
Entretanto, a lei dispõe o adolescente como autor de ato infracional e não autor de crime, por
não ter plenamente desenvolvido o aspecto biopsicossocial que identifica sua capacidade de
compreensão da prática voluntária de determinado ato típico e antijurídico.
Não obstante os adolescentes não estarem sujeitos à seara penal, são responsáveis pelos
seus atos, ante a sistemática que lhes é peculiar, a exemplo da Lei n.º 8.069/90/ECA. Por
consequência, carecem receber prestação jurisdicional condizente com os parâmetros legais
definidos pelo Estatuto.
É de se grafar que a medida socioeducativa é a manifestação do Estado, em resposta ao
ato infracional praticado pelo adolesceste. Tais mediadas são orientadas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente - regulamento legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e
adolescentes, assim como pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE,
que objetiva primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos
princípios dos direitos humanos.
Vimos nos estudos apontados na obra Comentários ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, do doutrinador Liberati (2004, p. 102), que a medida socioeducativa possui
natureza jurídica, sancionatória, impositiva e retributiva, e sua aplicação tem como objetivo
inibir a reincidência. No entanto, sua finalidade é pedagógica – educativa, e visa à
reintegração do adolescente em conflito com a lei à vida em sociedade. Em vista disso,
durante o processo de execução das medidas, utilizam-se métodos pedagógicos, psicológicos,
visando à proteção integral do adolescente e à sua reinserção na sociedade, bem como
fortalecer os vínculos familiares.
Importante ressaltar que o ato infracional praticado pelo adolescente, que poderá inserilo em medida socioeducativa, é uma conduta um tanto grave que acontece no capital social,
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nos grupos de pertencimento. Entretanto, a conduta antijurídica do adolescente deve ser
compreendida sempre como um pedido de socorro, o qual deve ser decodificado e respondido
pela família, pela escola, pela comunidade, pela sociedade em geral e pelo poder público,
visto que ―a criança e o adolescente devem estar em primeiro lugar na preocupação dos
governantes‖ (LIBERATI, 2004, p. 18).
E, ainda, para o doutrinador Liberati, aliado ao pensamento adotado pelo professor e
procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Paulo Afonso Garrido, ―há um
equívoco quando se depara com a mentalidade pública de que a solução para o adolescente
infrator é a internação, uma vez que a medida socioeducativa de internação deve ser aplicada
de forma excepcional, por melhor que seja a entidade de atendimento, uma vez que provoca
no adolescente os sentimentos de insegurança, agressividade e frustação, acarretando, assim,
acentuado ônus financeiro para o Estado e sociedade em geral, ressaltando ainda que não
responde às dimensões da problemática‖ (LIBERATI apud GARRIDO, 2004, p. 116).
A grande maioria dos adolescentes autores de atos infracionais inseridos em instituições
de internação no Brasil, notadamente, foi privada de um processo de socialização saudável, a
exemplo da família, da escola, dos meios de comunicação de massas e dos grupos de
referência, assim como foi alijada do acesso às políticas públicas, que são fundamentais para a
formação do indivíduo enquanto ator social.
Consequentemente, as diferentes formas de exclusão social, de desigualdade, de
conflitos familiares e comunitários, bem como a ausência de garantias e políticas públicas, são
alguns dos fatores que os condicionam à prática de atos infracionais, colocando-os na
condição de sujeitos em conflito com a lei, sujeitando-se, posteriormente, ao regime de
medida socioeducativa.
3. As adolescentes e suas vivências familiares, escolares, atos infracionais e perspectivas
futuras

Buscamos evidenciar algumas lembranças narradas pelas adolescentes socioeducandas
entrevistas, onde podemos conhecer sobre alguns episódios familiares, escolares, atos
infracionais vivenciados pelas adolescentes entrevistadas, bem como suas perspectivas futuras
pós medidas socioeducativas.
Para tanto, procuramos resguardar a imagem e identidade das adolescentes
socioeducandas, nomeando-as carinhosamente com cognomes que as identificassem com seus
nomes de batismo, no intuito de não distanciá-las de suas identidades.
Em
relação
ao contexto
familiar vivido pelas socioeducandas,
a
adolescente/socioeducanda Graça nos diz que, ainda quando criança, seus pais se separaram, e
logo sua mãe suicidou-se, e que, por conta disso, foram morar com a madrasta (irmã de sua
mãe), sendo que, a partir desse momento, seu pai passou a beber e fumar constantemente e
não dar mais atenção para ela e seus irmãos.
Por sua vez, a adolescente Cris trouxe as lembranças sobre os intensos maus tratos
físicos e domésticos sofridos durante a infância, enquanto morava com sua avó. Não bastasse
isso, ainda é marcada por episódios de abusos sexuais por ela vividos, cujo agressor era seu
próprio tio.
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A vida da adolescente Cris nos remete ao contexto vivido pela personagem Maria José,
em Vida Maria, um curta metragem em 3D lançado no ano de 2006, produzido pelo animador
gráfico Márcio Ramos, onde se evidenciam traços análogas com a realidade de crianças que
têm sua infância interrompida, muitas vezes para ajudar a família a sobreviver, infância essa
resumida a poucos recursos e a más condições de vida.
Entretanto, a adolescente Tai nos diz que se lembra de que, desde criança, morou com
seus avós, e que recebeu por parte de seu avô muito carinho e atenção intelectual e cultural.
Ela ainda nos diz que passou um bom tempo de sua infância e adolescência indo visitar sua
mãe na penitenciária, e que seu irmão também passou pela experiência de cumprimento de
medidas socioeducativas.
Por sua vez, a socioeducanda Babi nos relatou que, apesar de ter uma boa convivência
com sua mãe, foi criada pela avó paterna e seu avô de criação, marido de sua avó, e seu pai,
que também convivia na mesma casa. No entanto, seu pai se encontra preso há
aproximadamente oito anos, e que vivem com poucos recursos financeiros, pois somente seu
avó trabalhava fora, além do auxílio reclusão, que os tem ajudado para com as necessidades
básicas.
Já a socioeducanda Ane iniciou sua fala dizendo que toda a sua família pertence ao
universo do crime, exceto sua avó, a qual a criou, visto que foi abandonada pela sua mãe. No
entanto, sua avó trabalhava fora o dia todo, e, dessa forma, E ficava aos cuidados dos tios,
que, por sua vez, a envolviam nos afazeres do crime. Vejamos o que nos diz E:
eu era criança, eu achava o máximooo pegar em uma arma, guardar droga, pegar
joia, ichiiii, cuidar de polícia, eu achava isso loucura, ai eu ficava fazendo coisa
errada, vendia droga, guardava a droga pra eles, eu pulava o muro dos vizinhos,
subia no pé de manga para avistar se vinha estranhos. Essa foi a minha vida com
meus familiares!

A adolescente Rosa, foi bem objetiva ao falar de sua família. Simplesmente, nos disse
que os pais são crentes, e que ela sempre gostou muito de brincar e jogar bola. No entanto,
começou a usar drogas no início de sua adolescência, o que a ajudava a esquecer de tudo,
deixando tudo de lado, inclusive sua família.
Por sua vez, a adolescente socioeducanda Karin nos diz que foi doada pela mãe
biológica com um ano de idade. No entanto, recebeu muito carinho de seus pais adotivos, não
aceitando, entretanto, tal situação. Dessa forma, passou a infância e adolescência em busca de
seus pais verdadeiros, deixando muitas de ir à escola para ir em busca de sua origem.
Por fim, a adolescente Mari nos disse que viveu um período familiar muito bom
familiar, contudo, seu pai abandonou a família quando ela tinha ainda a idade de 8 anos: ―meu
irmão era de colo e o outro tinha apenas quatro anos de idade, sofremos muito com a ausência
dele. Entretanto, ele sempre nos ajudou financeiramente.
Observamos nas narrativas das adolescentes socioeducandas entrevistadas, que apenas
duas declaram que receberam de seus familiares incentivos em relação à cultura escrita. De
modo geral, notamos que as adolescentes são de famílias despojadas economicamente e
culturalmente, condição desenvolvida pela baixa ou nenhuma escolaridade formal dos pais ou
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de seus responsáveis. Analisamos, ainda, que a maioria das adolescentes são de famílias
evangélicas, havendo sido criadas sob a égide da cultura evangélica.
Para as autoras Silva, Mendonça e Galafassi (2016, p. 88), ―há organizações familiares
que, em geral, demostram maior vulnerabilidade e/ou situação de pobreza, o que produz
sobremaneira a desestrutura familiar. Nesse contexto, a criança e o adolescente tornam-se
vítimas de violência e transgressão‖.
À vista disso, observamos que grande parte das adolescentes ora entrevistadas viveu,
desde sua infância até a adolescência fragilização dos vínculos familiares, conflitos familiares,
desemprego, exclusão social, desigualdade social, maus tratos, abandono intelectual/cultural,
além de conviver em contextos frequentes de crime, inseridas, muitas vezes, pelos próprios
familiares (pai, mãe, tios, irmãos ou namorado e/ou companheiros), e violação dos direitos
humanos.
De outro modo, duas das entrevistadas declaram que receberam de seus familiares
cuidados especiais em relação à cultura escrita, contudo, seus familiares também vivenciaram
experiências no universo do crime.
De um modo geral, as socioeducandas apontaram em seus relatos, que vivenciaram em
seus contextos escolares desde dificuldades de aprendizagens do ato de ler, até como
dificuldades para compreensão de alguns conteúdos, e, ainda, a prática de realização de
leituras de textos para posterior interpretação de atividades programadas pela escola, assim
como a apreciação de práticas de leituras fora do contexto escolar.
E, ainda, relataram as adolescentes sobre os episódios de evasão escolar, explicados por
fatores diversos, tais como: para cuidar dos filhos; por falta de compromisso com os estudos
ou por preguiça, entre outros motivos.
Em meio à privação de liberdade, as adolescentes seguem a rotina escolar do espaço
socioeducativo em relação aos horários de entrada e saída e intervalos para o lanche, entre
outras regras vigentes. A escola tem oportunizado a essas alunas aulas em período diverso do
regular com intuito de prepará-las para o seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso –
IFMT. Essas aulas são oportunizadas, ainda, para as socioeducandas que apresentam
dificuldades para as atividades escolares.
Considera algumas adolescentes/socioeducandas, que a escola no ambiente do
socioeducativo - CASE tem cooperado de forma diferenciada para o aprendizado escolar.
Com efeito, para algumas adolescentes, há uma preferência pela escolarização na Unidade
socioeducativa, em detrimento do ensino regular. Compreendemos que os problemas
enfrentados pelas adolescentes no espaço escolar regular são recorrentes aos adolescentes de
um modo geral.
Observamos que as adolescentes em privação de liberdade participantes da pesquisa são
adolescentes que vivenciaram diversos tipos de privações, tais como: socioeconômicas,
conflitos familiares e comunitários, privação de afeto, desigualdades sociais, de educação, de
saúde, cultural, de esporte, de lazer, bem como ausência de garantias e políticas públicas.
Tais fragilizações, vivenciadas por adolescentes frente aos desafios da vida em
liberdade, corroboram, para sua inserção na ação infracional e, consequentemente, para a
formação da condição de sujeitos em conflito com a lei.
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A fim de demonstrar tais fragilidades vivenciadas por adolescentes, evidenciamos o
exemplo de uma das adolescentes participantes da pesquisa. Vejamos o que nos conta a
socioeducanda entrevistada Ane.
minha mãe me abandonou quando eu era pequena para viver com os machos dela, eu
era criança e fui morar com minha avó, assim amooo minha avó, muito mais do que
minha mãe. Contudo, minha avó saia de casa para trabalhar às 05 horas da manhã e
voltava somente às 18 horas da noite.

Dessa forma, Ane permanecia aos cuidados de seus tios em casa, os quais pertenciam ao
universo do crime, inclusive sua mãe. Tal contexto perdurou dos cinco anos aos dez anos de
idade, cuidando-se que todos foram presos, inclusive sua avó, que, segundo E, desconhecia os
recorrentes movimentos criminosos. A vivência de Ane em contexto criminoso contribui para
sua inserção para o universo do crime.
Entretanto, nos relatou Ane, que adentrou no mundo do crime, por entender que era a
forma mais fácil de conseguir dinheiro, vez que, estava passando dificuldades, daí foi buscar
drogas para vender. E nos conta ainda que, com apenas 13 anos de idade, foi pega no
Paraguai, posto que estava fazendo tráfico de drogas para alguns presos.
A adolescentes nos relata que gostava da situação de estar em uma ―cadeia‖ e pensava
que ficaria por um bom tempo respondendo pelo ato infracional. Entretanto, a privação de sua
liberdade durou apenas 45 dias. Contudo, logo foi pega novamente. Ane ainda nos diz:
cai em Amambai, e estive quatro meses em Campo Grande, na Unidade Educacional
de Internação. Fui transferida pra Cuiabá. Esse universo é cabuloso, eu estava fora
do crime, estava namorando, mas vim para o CASE novamente, por
quebra das condições da liberdade provisória concedida e desacato ao juiz.

Uma das servidoras do Centro de Atendimento entrevista nos relatou ter observado que
muitas adolescentes chegam no Socioeducativo totalmente inseridas na criminalidade e no uso
sistemático de drogas, iniciando pela maconha e logo partindo para drogas mais pesadas, para,
em um próximo estágio, atuar no tráfico, no homicídio e, até, no latrocínio.
Pelas narrativas das adolescente/socioeducandas, pudemos concluir que os atos
infracionais que as levaram ao cumprimento de medidas socioeducativas de internação foram
homicídio, roubo, assalto, tráfico de drogas, sequestro, disparo de arma de fogo, tentativa de
homicídio e latrocínio.
Em comum, as adolescentes socioeducandas projetam suas perspectivas futuras, pós
medidas socioeducativas, com forte desejo de continuidade dos estudos, objetivando sua
entrada no mercado de trabalho, demonstrando, ainda, o desejo de cuidar de seus filhos, além
de estreitar os laços familiares (pais, avós, irmãos).
Em nossas entrevistas, observamos que algumas socioeducandas apresentam
perspectivas futuras para além do ensino médio, já que, para elas, a formação universitária
(medicina, engenharia civil, advocacia – cursos citados por elas), além de significar a
possibilidade de inserção no mundo profissional, favoreceria a reconstrução de projetos
futuros desvinculados dos erros cometidos.
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No entanto, certas adolescentes socioeducandas temem que suas perspectivas futuras
pós privação de liberdade não se concluam, principalmente, no que concerne à inserção no
mercado do trabalho, visto entenderem que a sociedade é preconceituosa para com os autores
de atos infracionais. Outras são francas ao dizer que não sabem se conseguirão sair do
universo do crime, pois temem que a falta de oportunidades, bens matérias, lá fora, aliada à
amizades, as leve a cometer novos atos infracionais.
A servidora entrevista inda relata que certa vez ouviu de uma socioeducanda de 15 anos
de idade que sua expectativa de vida seria de no máximo de 30 anos de vida. Ou seja, aos
trinta anos ela já estaria morta, por conta de seus intensos envolvimentos no universo do
crime.
Por sinal, a socioeducanda Tai expressa seus sentimentos em relação as suas
perspectivas futuras pós medidas socioeducativas. Vejamos: ―eu não pretendo por enquanto
voltar para o mundo do crime, mas as vezes eu acho que vou voltar, por causa da dificuldade
que eu estou aqui dentro. Daí eu penso, vou sair daqui e vou matar e roubar, só o ódio‖!
A propósito, os estudos de Liberati (2004, p.11), apontam que por melhor que seja a
entidade de atendimento socioeducativo, provoca no adolescente os sentimentos de
insegurança, agressividade e frustação.
Considerações Finais
É comum nos depararmos com declarações midiáticas que caracterizam a adolescência
como uma turma de ―esquisitos‖ e ―diferentes‖, associando-os, ainda, com violência, rebelião
ou consumo de drogas, gerando, assim, uma imagem superficial, agressiva e peculiar por
parte dos adultos acerca dos adolescentes.
A adolescência possui um sentido e uma importância em si mesmo, que devem ser
compreendidos e respeitados pelas escolas, comunicação de massa, instituições, enfim, por
todos os seguimentos da sociedade, na busca por uma educação que consiga compreender e
dialogar mais efetivamente com as necessidades dos adolescentes, a exemplo das
significativas diferenças entre eles.
É preciso entender que a adolescência é um período dentro do percurso da vida para a
constituição da identidade pessoal, cultural e social, a qual proporciona ao adolescente
significados que, seguramente, são produzidos pelas representações que concedem sentido às
experiências e experimentações das escolhas e caminhos a serem trilhados.
A grande maioria dos adolescentes autores de atos infracionais submetidos a medidas
de socioeducativas de internação, notadamente, foi privada de um processo de socialização
saudável, a exemplo da família, da escola, dos meios de comunicação de massas e dos grupos
de referência, assim como foi alijada do acesso às políticas públicas fundamentais para a
formação do indivíduo enquanto ator social.
As diferentes formas de exclusão social, a exemplo da desigualdade, conflitos
familiares e comunitários, bem como a ausência de garantias e políticas públicas, são alguns
dos fatores que condicionam os adolescentes à prática de atos infracionais, colocando-os na
condição de sujeitos em conflito com a lei, em que se sujeitam, de consequência, ao regime de
medidas socioeducativas.
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À vista disso, observamos que grande parte das adolescentes ora entrevistadas viveu,
desde a sua infância até a adolescência, uma fragilização dos vínculos sociais, conflitos
familiares, desemprego, exclusão social, desigualdade social, maus tratos e abandono
intelectual/cultural, além de conviver em contextos frequentes de crime, inseridas, muitas
vezes, pelos próprios familiares (pai, mãe, tios, irmãos ou namorado e/ou companheiros),
além da violação dos direitos humanos.
Algumas adolescentes entrevistadas, ao relatarem as lembranças de sua infância e
adolescência, evidenciaram contextos fragilizados em relação ao núcleo familiar, bem como o
envolvimento no universo do crime através de seus familiares. Tais contextos de fragilização
vivenciados corroboram para a sua inserção na ação infracional e, consequentemente, para a
formação da condição de sujeitos em conflito com a lei.
Um dos fatores que agravam ainda mais a situação dos adolescentes brasileiros, e que,
certamente, corroboram para sua inserção na prática criminal, se dá na apresentação do
modelo socioeconômico e cultural, em que o grande valor, insistentemente anunciado pela
mídia, é possuir bens que a maior parte das pessoas de modo algum terá, bem como a trama
da violência e a dificuldade de profissionais de educação e de saúde, além de pais e
governantes, em compreenderem as características e necessidades dessa etapa.
Conclui-se que a grande maioria dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas é composta por excluídos sociais, ressaltando-se que a miséria, a penúria de
bens materiais e a falta de oportunidades e perspectivas, além de outros fatores, acabam por
levar o adolescente à prática de atos infracionais, gerando, assim, a privação da liberdade.
Ademais, as adolescentes, ao relatarem sobre suas perspectivas futuras, demostraram-se
desmotivadas para a inserção no mercado de trabalho, visto entenderem que a sociedade é
preconceituosa para com os autores de atos infracionais, e temendo, assim, não conseguir sair
do universo do crime, principalmente, pela falta de oportunidades pós privação de liberdade.

Referências
ANDRÉ, Marli Eliza D.A de. Etnografia da Prática Escolar. Ed. Papiros. 1995.
ABRASTURY, Arminda. KNOBEL Mauricio. Adolescência Normal. Tradução: Suzana Maria
Garagoray Ballve. Porto Alegre. Ed. Artmed, 1981.

BAUER, Martin W.; Gaskell, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um
manual prático. Trad. Pedrinho Guareschi. Petrópolis: Vozes, 2002.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70 Ltda. 1977.
BURSZTYN, M; ARAÚJO, C. H. Da utopia à exclusão: vivendo nas ruas em Brasília. Ed. Rio de
Janeiro Garamond; Brasília. Codeplan, 1997. Disponível em:
http://www.academia.edu/9157660/Da_Utopia_Exclusão_vivendo_nas_ruas_em_Brasilia.
BURSZTYN, M. Da pobreza à miséria, da miséria à exclusão: o caso das populações de rua. In:
BURSZTYN, M. No meio da rua: nômades, excluídos e viradores. Rio de Janeiro: Garamond,
2000.
CALLIGARIS, C. A adolescência. Coleção Folha Explica. São Paulo. Ed. Publifolha. 2000.

5354

CAMPOS, André et al. Atlas da exclusão social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial.
São Paulo: Cortez, 2004. v. 2.
CASTRO, Ana Luíza de Souza. Os adolescentes em conflito com a lei. In: Adolescência &
Psicologia: concepções, práticas e reflexões críticas. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2002.
p.122-129.
ECA 25 ANOS. Estatuto da Criança e do Adolescente: avanços e desafios para a infância e a
adolescência no brasil. Disponível
em:www.criança.mppr.br/arquivos/File/publi/eca/relatorio_avaliativo_eca_25anos.pdf.
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Ed. Atlas, 1999.

GODOY, A. S. Introdução a pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de
Administração de Empresas. São Paulo, v. 35, n. 2, Mar./Abr. 1995, p. 57-63.
KNOBEL, M. A Síndrome da adolescência normal. In: Aberastury A & M. Knobel, M.
Adolescência Normal. Porto Alegre: Artes Médicas. 2011.
LIBERATI. Willson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São
Paulo:8ª.Ed.revista e ampliada 2004.
NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. Hipótese sobre a nova exclusão social dos excluídos necessários
aos excluídos desnecessários. Disponível em
https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/article/view/18772.
OSÓRIO, Luiz Carlos. Adolescente Hoje. RS. Porto Alegre. Ed. Artes Médicas 1989.
OZELLA, Sergio. Adolescência e psicologia: concepções, práticas e reflexões críticas Coordenação
Maria de Lourdes Jeffery Contini; organização Sílvia Helena Koller. - Rio de Janeiro. Conselho
Federal de Psicologia, 2002.
PINSKY, I. & BESSA, M. A: Adolescência e drogas. Ed. São Paulo: Contexto. 2004.
REVISTA, prosa verso e arte: ―Vida Maria”, Disponível em
https://www.revistaprosaversoearte.com/vida-maria-um-curta-metragem-que-todos-os-alunos-devemassistir.2006.
SILVA, Thomas Tadeu da. Identidade e Indiferença: a perspectiva dos estudos culturas. Tomas
Tadeu da Silva (org.). Stuart Hall, Kathryn Woodward.12, ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012

5355

AS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA EM WHATSAPP: FORMAS
DE APRENDIZAGEM MÓVEL NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES NO CEFAPRO/CÁCERES-MT
Luciane Miranda Faria (PPGL/UNEMAT/CÁCERES) –lucimfaria@mail.com

Resumo:
O trabalho As práticas de leitura e escrita em WhatsApp: formas de aprendizagem móvel na formação continuada
de professores no CEFAPRO/Cáceres-MT é resultado de nossas reflexões iniciais sobre a relação Linguagem,
Tecnologia e Formação Continuada de Professores, inscrito na área de concentração Estudos de Processos
Linguísticos, Linha de Pesquisa: Estudo de Processos de Práticas Sociais da Linguagem do Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT/Cáceres e visa
discutir o funcionamento da língua(gem) de um grupo de professores em espaço WhatsApp, para perceber o
posicionamento e a interação desses docentes no processo de aprendizagem móvel,considerando a
autoadaptação, a sensibilidade às condições iniciais e ao feedeback, a emergência e a fractalidade do sistema.Os
posicionamentos e a interação resultam de uma estratégia de Seminário online, via WhatsApp,proposto pelos
formadores da área de Linguagens do CEFAPRO/Cáceres, intitulado ―Multiletramentos na prática de sala de
aula‖.A Metodologia é de cunho qualitativo, uma pesquisa interpretativista, que tem como proposta final apontar
algumas evidências de como os docentes se colocam no processo de leitura e escrita digitais. Para tanto, nossas
discussões fundamentam-se em pesquisadores da área da Educação e da Linguística Aplicada, com enfoque para
a noção de aprendizagem móvel e formação continuada como Sistemas Adaptativos Complexos – SACs. Para
tanto, pautamos nossas discussões nos seguintes autores: Larsen Freeman (1997, 2017); Waldrop (1992);
Bakhtin (1991, 2003) ; Paiva (2005); Barton &Lee (2015); Coscarelli (2018); Braga; Gomes; Martins (2017);
Silva (2016, 2018);Gibson (1986 [1979]); dentre outros.
Palavras-chave: Linguagem. WhatsApp. Formação Continuada de Professores. Educação Básica.

1 Introdução

Esta proposta de trabalho resulta do entrelaçamento das nossas discussões, pautadas na linha de
pesquisa de doutorado, intitulado Estudo de Processos de Práticas Sociais da Linguagem10 ao nosso
campo de atuação profissional, a Formação Continuada de Professores11.
No percurso reflexivo e de amadurecimento da proposta, três fatores foram determinantes para a
delimitação da pesquisa: as recentes discussões e interesse do campo da Linguística Aplicada, que
situa as práticas de linguagem e de letramento associados e o nosso fazer no processo de formação
continuada, cujos desafios postos evidenciam as relações do atual contexto, que de um lado nos coloca
10

Projeto de Pesquisa/CNPQ – Processo nº 427522/2016 – 1 – ―Linguagem, redes sociais e dispositivos móveis:
resiliência e adaptações nas práticas de ensino e de aprendizagem contemporâneas‖, coordenado pelo Prof. Dr.
Valdir Silva.
11
A política de formação continuada em serviço, no estado de Mato Grosso, é implementada pelas ações dos
professores formadores, designados após processo seletivo simplificado para compor o quadro funcional do
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO. A Lei 8.405/2005, em
artigo 1º, parágrafo único, estabelece que ―os Centros têm por finalidade a formação continuada, o uso de novas
tecnologias no processo ensino-aprendizagem e a inclusão digital de profissionais da educação básica da rede
pública estadual de ensino‖ (MATO GROSSO, 2005).
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uma multiplicidade de formas de interação e, de outro, uma diversidade linguística e
superdiversidade12cultural, mediadas pelas tecnologias digitais, que caracterizam a sociedade
contemporânea.
Nesse sentido, investigamos a dinâmica complexa da relação de aprendizagem dos professores
da área da linguagem com a tecnologia digital no processo de formação continuada e os efeitos
produzidos na prática docente.
Para tanto, tratamos das questões de aprendizagem móvel e formação continuada como
Sistemas Adaptativos Complexos – SACs; linguagem e letramentos digitais e grupo de professores em
WhatsApp13, abordando essas questões no Campo da Linguística Aplicada.
Compreendemos que as discussões sobre aprendizagem docente em processo de letramento
digital são indissociáveis das características fundamentais dos sistemas dinâmicos complexos, dentre
as quais se destacam a autoadaptação, a sensibilidade às condições iniciais e ao feedback, a
emergência e a fractalidade.
A existência de práticas diferenciadas de leitura e de escrita no contexto de uso dos ambientes
virtuais têm se colocado nos mais variados campos de discussão, como desafios, principalmente, ao
campo da educação. Desse modo, iniciamos nossas reflexões a partir das seguintes questões
problematizadoras: qual a dinâmica complexa da relação da aprendizagem dos professores com a
tecnologia digital no processo de formação continuada e seus efeitos nas práticas de ensino na escola?
Como os professores interagem em grupo WhatsApp e se posicionam em processo de leitura e escrita
frente às atividades propostas virtualmente? Assim, esses questionamentos delimitam alguns
pressupostos teórico-metodológicos para subsidiar nosso gesto interpretativo sobre o fenômeno
investigado.
Para tanto, nosso percurso metodológico inscreve-se na perspectiva de pesquisa interpretativista
de cunho qualitativo, orientada pelo paradigma da Teoria da Complexidade.

2 Leitura e Escrita de Professores em Plataforma Digital WhatsApp

12

O termo superdiversidade (Super-diversity or superdiversity) foi usado inicialmente por Steven Vertovec
(2007) para dar conta da diversificação da diversidade, principalmente decorrente dos novos fluxos migratórios
na Europa após a Guerra Fria. Para o autor, o termo denomina o entrelaçamento de diversidades, não só em
relação à etnia, mas também em relação a outras variáveis, como classe social, sexo, idade, religião, status de
migração, decorrentes das trajetórias de vários grupos de migrantes do século XXI (cf. SEMECHECHEM,
2016).
13
WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas (MI) e chamadas de voz para
smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF,
além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet. O software está disponível para Android,
Black Berry OS, iOS, Symbian, Windows Phone e Nokia. A empresa com o mesmo nome foi fundada em 2009
por Brian Acton e Jan Koum, ambos veteranos do Yahoo e está sediada na cidade estadunidense de Santa Clara,
na Califórnia. Suas atuais funções são: ligar; dar resposta direcionada (permite ao usuário escolher e citar
mensagens específicas em conversas de grupo); formatação de texto, vídeo chamada, status (além de textos,
permite postar fotos e vídeos), indicar localização ao vivo; gravação de voz e, mais recentemente, a função
excluir. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/WhatsApp>. Acesso em: 29 de Ago de 2018. Disponível
em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br.> . Acesso em: 10 de Out. de 2018.
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A Linguística Aplicada de acordo com Moita Lopes (2006) é uma ciência social,
interdisciplinar/transdisciplinar

voltada

para

―as

práticas

sociais‖.

Nesse

contexto,

a

transdisciplinaridade é colocada como uma alternativa de abertura ao novo, no sentido de estabelecer
novas possibilidades epistêmicas. Pensar essa perspectiva, além da relação mais próxima com as
estruturas dos modelos pedagógicos, diz respeito a uma nova consciência perante a vida e a sua
complexidade. Assim, o ambiente de ensino e aprendizagem de línguas configura-se como um sistema
complexo ―no sentido em que muitos agentes independentes estão interagindo um com o outro em um
grande número de formas‖ de acordo com Waldrop (1992) e suas atividades surgem e definem-se por
processos de emergência, adaptação e auto-organização.
Larsen-Freeman (1997, 2017) e outros pesquisadores, incluindo brasileiros, descrevem os
sistemas complexos como dinâmicos, abertos, não-lineares, caóticos, imprevisíveis, sensíveis às
condições iniciais, sensíveis ao feedbacke adaptativos. Além dessas características, tais sistemas
possuem atratores, forma na qual os movimentos complexos do sistema se auto-organizam. Com base
nesses pressupostos, tomamos a compreensão de fenômenos diversos relacionados aos processos de
ensino e aprendizagem, em particular, os contextos de educação on-line, para tratar da aprendizagem
docente, que se coloca como desafio aos professores formadores de professores.
Compreendemos, a partir de Paiva (2005), a língua(gem) como ―um sistema dinâmico e
complexo, um amalgamento de processos bio-cognitivos, sócio-históricos e político-culturais, que se
constitui em uma ferramenta que nos permite refletir e agir na sociedade‖ (PAIVA, 2005 In
OLIVEIRA; PAIVA, 2019, p.70). Para a autora, esses sistemas se caracterizam pela reunião de
elementos ou agentes, em constante interação, que se influenciam mutuamente, evoluem com o tempo
e se auto-organizam, fazendo emergir novos padrões em diferentes níveis ou escalas,
A linguagem é constituída por vários modos de expressão e cada um desses modos
está em interação com o outro na tarefa de produzir sentido, ou seja, na semiose.
Esses sistemas se compõem de outros subsistemas complexos em interação e que se
influenciam mutuamente. O sistema é dinâmico porque está em constante mudança,
adaptação e crescimento. Podemos prever que haverá mudanças, mas saber quais
serão elas, é algo imprevisível. Quem poderia prever, por exemplo, todas as
transformações geradas pela entrada da Internet no sistema social e,
consequentemente, na linguagem? (OLIVEIRA; PAIVA, 2019, p. 67).

Para Coscarelli (2018), no contexto contemporâneo de novas linguagens, o desafio dos
professores é o de saber lidar com essas imprevisibilidades, que lançam o ensino e a aprendizagem
para outra dimensão de prática de leitura e de escrita, agora determinados pelas redes socais. Nesse
contexto, os professores objetivam que os seus alunos sejam bons leitores e bons produtores
(processadores e criadores) de (hiper)textos multimodais. Mas, e os professores? Como estão lendo e
produzindo textos em ambientes virtuais, ou seja, como estão lidando com a leitura e a produção de
(hiper)textos multimodais?
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A ideia de que o mundo contemporâneo exige uma (nova) compreensão da linguagem nos leva
a pensar sobre a importância da formação continuada para potencializar o processo de aprendizagem e
possibilidades do letramento digital do professor, sobre essa prática:

[...] Procuramos trazer aqui, de forma sucinta, as dificuldades que o professor
encontra para se autoinstruir no que diz respeito ao uso das tecnologias digitais para
aplicação delas em sua prática docente. Essas análises sinalizam para uma
necessidade de se criar formas de ajudar o professor a usar as tecnologias e ajudar
seus alunos a serem bons leitores e bons produtores de conteúdos em e para
ambientes digitais. Essas são demandas da nossa sociedade (COSCARELLI, 2018,
p. 46).

Essas novas práticas exigem professores que não somente saibam entender tais mudanças, mas
que utilizam essas estratégias a partir do que os alunos já sabem. Para tanto, é necessário pensar,
também, sobre o que o professor sabe e sobre o que ele não sabe.
Reiteramos que os estudos pautados na teoria da Complexidade nos auxiliam a compreender a
complexidade do processo de formação de professores e quais fatores múltiplos influenciam esse
processo; alguns fatores são imprevisíveis, por isso pensamos a aprendizagem, como um fenômeno
complexo, em constante evolução e as alterações no sistema que acontecem de forma imprevisível
podem promover mudanças que levarão a resultados inesperados.
Desse modo, parece-nos urgente repensarmos as práticas de formação continuada para
professores da Educação Básica no sentido de problematizarmos a relação letramento digital e
formação continuada, para promover possibilidades em que o uso das ferramentas pedagógicas
disponíveis no mundo virtual colabore com o desenvolvimento das aprendizagens tanto do professor
quanto do aluno.
Os letramentos digitais são definidos como ―habilidades individuais e sociais necessárias para
interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de
comunicação digital‖ (DUDENEY; HOCKLY & PEGRUM, 2016, p. 17). Logo, o letramento digital
deve ser concebido pela escola e pelos centros de formação de professores como necessários para a
participação no mundo contemporâneo.
A formação continuada de professores tem papel fundamental, nessa perspectiva, quando
objetiva difundir a interação pela linguagem, discutir sobre o acesso à leitura e à produção de
diferentes textos que circulam, socialmente, cada vez mais em formato digital. Assim, os espaços
formativos devem ser pensados enquanto espaços de acesso às informações, bem como, incentivadores
de produção de conhecimento e de compartilhamento.
Nesse contexto, o WhatsApp se destaca pela sua característica multimodal, cujos recursos
presentes articulam áudio, vídeo e textos integrados, linkados a outros textos, que podem ser acessados
por conexões hipertextuais, enredados a outras representações semióticas, ofertadas pela tecnologia
móvel, possibilitando o entrelaçamento a outros espaços das redes sociais.
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Segundo Aragão e Lemos (2017, p.91), os aplicativos multimodais de mensagem instantânea
integrados à rede social, possibilitada pela tecnologia dos smartphones oferece potencialidades e
desafios ao ensino-aprendizagem; por isso consideramos que os diversos recursos multimidiáticos do
aplicativo, que integram a linguagem com múltiplos recursos semióticos, poderão contribuir para a
construção e ampliação dos sentidos das práticas docentes. Isso inclui compreender como um grupo de
professores coloca a língua(gem) em funcionamento no espaço WhatsApp.
Não estamos aqui defendendo a supremacia da formação online no sentido de sobrepô-la à
formação off-line. Não fazemos a defesa dessa dicotomia. Compreendemos que muitas práticas
contemporâneas ―entrelaçam, perfeitamente atividades online e off-line, que não podem ser separadas‖
(BARTON & LEE, 2015, p. 19). Esses autores ressaltam, pautando-se em Wellman (2001), que não se
pode comparar espaço virtual e espaço físico, visto que tais espaços não substituem um ao outro, eles
se suplementam, são complementares.
Dessa forma, trazemos para o nosso trabalho a abordagem sociocultural da linguagem porque,
no WhatsApp, um grupo de professores pode praticar conversas informais e descontraídas, como
também, utilizá-lo para aprender novos gêneros e construir um repertório de práticas de oralidade,
leitura e escrita no e sobre o espaço. Isso quer dizer que ―[...] A língua pode ser o objetivo da
aprendizagem, pode ser um recurso para a aprendizagem ou ambas as coisas. O que quer que estejam
aprendendo, as pessoas estão participando em novas práticas linguísticas‖ (IDEM, 2015, p. 165).
Não podemos negar que estamos aprendendo o tempo todo. Dessa forma, compreender as
práticas das pessoas é fundamental para examinar suas aprendizagens e como a linguagem funciona
em situações de uso. Desse modo, ao falarmos de prática estamos nos referindo aos estudos de
letramento, que possibilitam aos estudos de linguagem e de letramento a abordagem das formas
práticas de utilizar a leitura e a escrita, como também, os sentidos situados na base das práticas. Isso
significa que ao pesquisarmos as práticas de leitura e escrita de um grupo de professores, no
WhatsApp, trazemos para a discussão a aprendizagem móvel de professores mediados por tecnologias
digitais.
Para tanto, pautamo-nos em Braga; Gomes e Martins (2017), que se fundamentam em
Crompton, Muilenburg e Berge (2013, p. 4) para definir aprendizagem móvel como ―aprendizagem
em múltiplos contextos e por meio de interações sociais e de conteúdo que utilizam dispositivos
eletrônicos pessoais‖ (BRAGA; GOMES; MARTINS, 2017, p. 53).
3 Formação de Professores no CEFAPRO/Cáceres-MT14 e as Tecnologias Digitais

A equipe de professores formadores, que compõe o grupo de trabalho da área da Linguagem do
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso14

O Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO, com sede na cidade
de Cáceres, é um dos 15 centros de formação do estado de Mato Grosso.
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CEFAPRO/Cáceres-MT desenvolve o projeto de formação intitulado ―Os Multiletramentos na Prática
de Sala de Aula‖, desde 2017, que dentre os objetivos, no ano de 2018, visou discutir a integração das
tecnologias digitais na prática de ensino dos professores da área da Linguagem.
O projeto ofertou, em cada ano, 60 vagas para professores da área da Linguagem da rede
pública de Cáceres-MT, cidade sede do polo CEFAPRO, cuja formação se desenvolveu entre os meses
de maio a outubro de 2018, com uma carga horária de 60 horas, sendo 40horas presenciais e 20horas à
distância. Inscreveram-se para participação, no curso, 45 profissionais. Segue demonstrativo do perfil
dos inscritos:

Tabela 1. Perfil de formação e atuação

Participantes

Componentes Curriculares da área
da Linguagem
LP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. gestão
9. gestão
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LI

LE
X

EF

A

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

-

-

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

Segmento da
Educação Básica
EF

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NI
NI
X
NI
X
NI
NI
X
X
NI
X
X

EM
X
X

Formação
Acadêmica
GR

ESP
X

ME
X

X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
NI
NI
X
NI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
NI
X

NI

NI

X
X
X
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

X
X
X
X
X
X
X
X

44.

X

X

45.

X

NI

X
X
X

X
X

X
X
X
NI
X
NI
X
NI

X
X

X

NI

X
X

X

NI
X
NI

X
X
X
X

NI

X

Abreviaturas: I. Componentes Curriculares com os quais trabalham: Língua Portuguesa (LP); Língua Inglesa
(LI); Língua Espanhola (LE); Educação Física (EF); Arte (A). II. Segmentos nos quais atuam: Ensino
Fundamental (EF); Ensino Médio (EM). III. Formação Acadêmica: Graduação (GR); Especialização (ESP);
Mestrado (ME). IV. Não Informadas (NI).

Como constatamos, na Tabela 1, que sistematiza o perfil profissional e de atuação dos
profissionais que se inscreveram na formação ―Multiletramentos na Prática de Sala e Aula‖, a oferta
foi de 60 vagas e realizaram inscrição 45 professores. Dessa totalidade, no que se refere à atuação
profissional, temos: (i)02 profissionais na função de gestão;(ii) 26 professores, atuando com apenas
uma disciplina da área; (iii)08 professores com duas disciplinas; (iv) 09 com três disciplinas.Já, sobre
a qualificação dos participantes, apresentamos: (i) 03 professores mestres; (ii)30especialistas;
(iii)11graduados e(iv) 01 não informou a sua formação acadêmica.
No que se refere à conclusão da formação, em 2018, consideramos importante registrar que,dos
45 inscritos, 30 professores foram certificados e, desses, 14 professores tiveram carga-horária de
freqüência acima de 50% do curso ofertado em todos os módulos.
Frente ao exposto, foi necessário compreender o índice considerável de inscritos que ficaram
com frequência abaixo de 50%, e uma das justificativas mais recorrentes refere-se à perspectiva inicial
dos inscritos de que a formação do/no CEFAPRO, substituiria a formação da/na escola. Além disso,
justificaram que os compromissos pedagógicos em reuniões de pais e/ou responsáveis, reuniões
administrativas, hora/atividade cumprida, obrigatoriamente, no espaço da escola, compromissos
pedagógicos no período noturno e a tripla jornada semanal comprometeram respectivas participações.
Esse feedback dos participantes aos formadores sobre os motivos das ausências é um aspecto
relevante, uma vez que esses fatores são evidenciados como atratores influenciadores dos resultados
da formação continuada. Assim, um atrator, forma na qual os movimentos complexos do sistema se
auto-organizam, possibilita a estabilidade e/ou a movência do sistema por parâmetros que regem o
próprio sistema, compreendido como os fatores responsáveis pela emergência de novos modelos.
Diante disso, há que se analisar a política de oferta da formação continuada em serviço, bem
como, repensar aspectos metodológicos do projeto da área proposto pelo CEFAPRO, de modo a
contemplar o maior número de professores e sua participação efetiva na formação ofertada.
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3.1Práticas de leitura e escrita de professores em espaço WhatsApp
Uma das atividades propostas na formação continuada para professores da rede pública de
Cáceres-MT foi um Seminário online, via WhatsApp, cujo módulo ocorreu entre os meses de julho a
agosto de 2018, para discutir um artigo científico, intitulado ―Contribuições para uma reflexão sobre a
Literatura em Contexto Digital‖, da autora Rejane Cristina Rocha, da Universidade Federal de São
Carlos.
Durante a orientação presencial de como se constituiria o Seminário via WhatsAppfoi solicitado
que os profissionais estivessem com seus respectivos smartphones. Salientamos que todos os
profissionais inscritos possuíam aparelho de comunicação móvel o que possibilitou acesso ao grupo
WhatsApp.
Primeiramente, foi realizada uma aula expositiva, com uso de slides, para orientar a prática do
Seminário e, também, sobre o WhatsApp no sentido de diagnosticar até que ponto os participantes
dominavam o funcionamento do aplicativo móvel, como pode ser evidenciado em Imagens 1, abaixo,
que se constitui da sequência de slides trabalhados no Módulo:

Imagens 1- Slides trabalhados na formação continuada

slide1

slide 2

slide 4

slide 3

slide 5

slide 6
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slide 7

slide 8

slide 9

Fonte:Arquivo digital da equipe de formadoras, que propôs o Seminário online, 2018.

Assim, o gênero lido foi artigo científico, conforme slide 2; a estratégia se deu por meio de
Seminário via aplicativo móvel, conforme slides 3 e 6; a mediação foi da equipe de formadores, que
postavam a(as) questão(ões) sobre os capítulos do artigo lido pelos participantes para fomentar a
participação, no espaço WhatsApp, conforme slides 4, 5, 7. A postagem da(as) questão(ões)
motivadora(as) ocorreu semanalmente, toda quinta-feira,(entre uma a duas questões motivadoras),
conforme slide 8; essas questões ora foram dirigidas ao grupo e ora a alguns participantes
individualmente, conforme slide 5 e verificamos alguns funcionamentos do aplicativo e recursos
disponíveis a partir de imagem da plataforma do próprio grupo, conforme slide 9.
A referida atividade teve a duração de 20 dias e visou desenvolver a prática de leitura de artigo
científico e de escrita via plataforma digital WhatsApp, ou seja, 20 horas de formação à distância, para
fomentar teoricamente discussões sobre o fenômeno do letramento digital.
Nesse entrelaçamento de relação teoria e prática para possibilitar o letramento digital dos
professores participantes, observou-se que houve um total de 06 participações com postagem,
recorrentes em todas as semanas. Esse número de participação com postagens nos levou a questionar
os fatores que determinaram a interação entre os participantes, o conteúdo e o espaço. Desse modo,
apresentamos algumas impressões preliminares sobre tais fatores, nesta fase inicial face à percepção
dos docentes frente à formação ofertada.
Pensamos que a compreensão poderá ser outra à medida que aprofundarmos nossos estudos
sobre affordance, concebida pela perspectiva da psicologia ecológica de Gibson (1986 [1979]) a
despeito das ―[...] possibilidades de comportamento e de ação propiciadas pela interação entre
indivíduos e o ambiente, segundo a percepção que esses indivíduos têm de tal ambiente‖(PINHEIRO,
2017, p.15).
Assim, pelo que nos parece, o contexto de produção mediado em outro espaço, que não o
presencial, em seu propósito comunicativo desencadeou, nos participantes, certo cuidado com os
dizeres, um sentido de autoavaliação, pois recorridas vezes ao postarem uma resposta sobre a questão
motivadora, essas postagens encerravam-se com um questionamento, a exemplo dos enunciados:
―Seria isso?‖;―os meios técnicos seriam o suporte da expressão popular?‖; ―E agora?‖, como se
provocassem confirmação: ―estou certo?‖ ou ―estou errado?‖.
Apresentamos, a seguir, a postagem de um dos participantes. Para tanto, tomamos o cuidado de
nos referirmos como Participante1 e omitirmos qualquer dado que possa identificá-lo:
Semana 1 – Questão Motivadora sobre a leitura do artigo Contribuições para uma
reflexão sobre a Literatura em Contexto Digital (ROCHA, 2014).
1.
[...] os argumentos do texto revelam uma disjunção opositiva entre o que se
compreende por "literário" e o que se identifica como os "meios técnicos". Explique
como se dá, segundo a autora, essa disjunção opositiva.
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Participante 1 – P1
R: O significado de LITERÁRIO está ligado a uma esfera intangível, que não pode
ser tocado, só pode ser sentido. É o resultado de um esforço subjetivo, que pode ser
individual ou coletivo. Está voltado ao campo artístico da nossa humanidade.
[13:45, 27/7/2018] +55 65 9953-(0000): Os MEIOS TÉCNICOS significam a
materialidade, a objetividade, ao concreto, ao tangível. São os documentos, os
instrumentos, o produto da cultura.
[13:47, 27/7/2018] +55 65 9953-(0000): Os MEIOS TÉCNICOS tornam possível o
LITERÁRIO. Ou seja, torna possível o que é intangível. Possibilita a circulação da
expressão cultural.
[13:47, 27/7/2018] +55 65 9953-(0000): Seria isso?
[22:14, 27/7/2018] +55 65 9953-4398: Vou tentar responder: os meios técnicos
seriam os suportes da expressão popular?
[22:15, 27/7/2018] +55 65 9953-(0000): Se bem que há expressões populares que
não necessitam de um suporte para transitar.... transitam oralmente.... E agora?

Fonte: Interface da Plataforma WhatsApp ―Multiletramentos nas práticas de
sala de aula‖, 2018.
Os enunciados grifados acima, pelo que nos parece, têm funcionamentos linguísticos distintos,
mas o que torna relevante dizer, neste momento, é que alguns participantes postaram suas respostas,
finalizando-as com outras perguntas. Isso pode ser encarado como uma negação, como dúvida ao que
se está questionando, incerteza do que se está respondendo, visto que toda pergunta requer uma
resposta assertiva.
Ao retomarmos as mediações, conforme slide 7, de que os gêneros produzidos durante as
postagens, no espaço, seriam ―debate ou comentário‖ temos outra hipótese sobre a produção dos
referidos enunciados por P1:―Seria isso?‖; ―os meios técnicos seriam o suporte da expressão
popular?‖; ―E agora?‖; pelo que nos parece, foi uma estratégia linguística da participante para
provocar o debate no grupo.
Compreendemos a partir dos estudos de Bakhtin (2003), que os debates constituem-se em elos
da cadeia dos atos da fala, onde cada manifestação seria o prolongamento dos registros anteriores,
travando polêmicas com eles e antecipando possíveis respostas e tais relações não foram percebidas no
grupo WhatsApp ―Multiletramentos nas Práticas de Sala de Aula‖.
A abertura para que a interação se constituísse ou pelo debate ou pelo comentário no espaço do
grupo de professores levou os participantes à autoadaptação ao sistema ao optarem pelo gênero
comentário, pois o debate implica outros processos, que envolvem a interação argumentativa, a
polêmica, o convencimento de si e dos outros, ou seja, a ―participação refere-se ao envolvimento e à
presença, sem necessidade de resposta ou feedback. [...] Interação significa que algum tipo de diálogo
está ocorrendo entre o aluno e o professor, outros alunos ou o próprio conteúdo do curso‖
(KEARSLEY, 2011, p. 83)
Para manter as relações dialógicas com os outros enunciados, um enunciado nasce como
resposta a outros enunciados, que os seguem, pois todo enunciado está orientado para a reaçãoresposta ativa do(s) outro(s) participante(s) da interação. Isso nos leva a pensar que os enunciados
repostas/perguntas funcionaram para provocar essa reação-responsiva ativa no espaço WhatsApp, mas
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as respostas às provocações por parte de alguns participantes ficaram na dimensão dos comentários
pessoais, ou seja da participação.
Consideramos, também, que as respostas às perguntas encerradas com outras perguntas postadas
pelos participantes podem ter funcionado para suscitar um feedback das formadoras sobre as suas
postagens, considerando que até o momento isso não havia acontecido, pois segundo Kearsley (2011),
a falta de interação por parte do mediador da formação demonstra-se como uma das maiores
problemáticas avaliadas pelos participantes em formação online.
Essa hipótese tem relação com o que outro participante aponta na avaliação aplicada ao final da
atividade, de que não postou suas respostas porque ficou esperando uma intervenção da equipe de
formadoras, ou seja, ao menos um comentário do mediador sobre as postagens dos colegas do grupo
para validar as participações, no sentido de aguardar a aferição de um valor positivo ou negativo sobre
cada postagem/participação, uma atitude responsiva, característica da prática de sala de aula
presencial.
Assim, mesmo que não tenha ocorrido o debate em níveis mais aprofundados de interação sobre
o conteúdo do Seminário, não significa que não tenha ocorrido aprendizagem, ou seja, o fato de
grande parte dos participantes não ter postado suas respostas, não significa que a iniciativa tenha
fracassado em seu objetivo de mediar aprendizagens; pelo contrário, compreendemos que as
aprendizagens se deram desde a possibilidade do reconhecimento do aplicativo e de suas
potencialidades até a oportunidade dos participantes de refletirem sobre suas capacidades particulares
de lidar com esse recurso tecnológico em seus contextos pedagógicos.
Além disso, a atividade oportunizou novas aprendizagens à equipe responsável pela formação
no sentido de possibilitar avanços em suas práticas de formação, ou seja, a emergência de outras
produções nesse universo digital; formação, esta, que promova experiências efetivas com os
dispositivos e aplicativos móveis para que os professores possam se familiarizar com o uso dessas
ferramentas e refletir sobre seus potenciais nesses contextos (BRAGA; GOMES; MARTINS, 2017).
Segundo Barton & Lee (2015), os eventos de prática demandam conhecimento muito além de
saber manusear teclado, capacidade de lidar com editor de texto, câmeras, gravadores, editores de
áudio e vídeo gráficos, mas envolve posturas, posicionamentos, que podem ser identificados nas
escolhas de linguagem ou outros modos de representação online, eventos estes sob os quais
pretendemos nos debruçar em nossos estudos, porque a multimodalidade, como recurso para investigar
a tomada de posição do usuário, suas posturas utilizadas ou produzidas nas redes é uma forma de
construção de sentidos, uma forma de o usuário posicionar a si mesmo e ao outro.

4. Algumas considerações
As aprendizagens no grupo WhatsApp―Mutltiletramentos nas Práticas de Sala de Aula‖ não se
constituíram aleatoriamente, mas por tentativas de interação colaborativa pelo funcionamento de
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perguntas provocadoras postadas para o estabelecimento de uma tônica dialógica, que se percebeu
prejudicada, no espaço, mais especificamente quanto ao processo da interação verbal entre enunciador
e enunciatário da comunicação, um dos níveis do dialogismo apresentado por Bakhtin (1995).
Quanto à prática formativa, compreendemos avanços em termos de iniciativas que visam
estabelecer o desenvolvimento de práticas de leitura e de escrita na formação continuada de
professores em aplicativo convergente de multimídias, enquanto materialidade, que insere novas
formas de produção, reprodução, circulação e recepção de textos, considerando os atuais desafios
postos ao professor, como agente mediador de novas formas de ler e de escrever na escola.
Percebemos, também, que o processo de participação e de interação foi tímido, visto que talvez
alguns pontos do planejamento do Seminário tenham ficado obscuros para os participantes, a exemplo
dos objetivos, que não foram registrados em nenhum dos slides, que orientou a atividade, bem como, a
ausência de incentivo e de monitoramento adequado dos formadores para fomentar a produção e a
aprendizagem no espaço.
Salientamos que as atuais reflexões sobre como os professores produzem leituras e textos ou
(hiper)textos em ambientes virtuais são de grande relevância, como emergência constitutiva deste
processo de pesquisa. Para tanto, esperamos que os resultados contribuam para a ampliação e o
enriquecimento do material acadêmico sobre este novo uso da língua(gem) online e que este material
sirva como suporte teórico para uma prática docente inovadora, reflexiva e comprometida com o
sucesso das aprendizagens de professores. É muito importante nos debruçarmos sobre este assunto,
uma vez que não é possível conceber um ensino que esteja dissociado das práticas sociais
contemporâneas.
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Resumo
Busca-se evidenciar as variações linguísticos presentes no município de Poconé, que pertence ao Alto
Pantanal, na Mesorregião Centro- Sul do Estado de Mato Grosso. Além de apresentar os uso linguísticos do
falar local pretendemos ainda compreender a diversidade cultural local, observando crenças a respeito de
sua própria língua e cultura. Trata-se de uma pesquisa qualitativa bibliográfica com base em estudos já
realizados sobre a temática em tela. Os dados da investigação revelam que as variações inovadoras,
consideradas padrão, estão ganhando espaço na fala das pessoas mais jovens, enquanto que as pessoas mais
velhas optam com maior frequência pelas variantes conservadoras.
Palavras Chave: Palavras-chave: Sociolinguística. Poconé-MT. Usos linguísticos. Atitudes linguísticas.
Aspectos culturais.

Introdução
A variação linguística mais evidente é a que corresponde ao lugar em que o cidadão nasceu ou
no qual vive há bastante tempo. Há jeitos de pronunciar as palavras, há melodias frasais diferentes de
região para região. Dentro de uma mesma região, as pessoas formam pequenas comunidades que
acabam criando, por repetição de hábitos e tendências, suas características, até não entendível por
outras comunidades: donas de casa, internautas, trabalhadores rurais, os urbanos, os políticos, etc.
Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e, ainda num só local,
apresenta um sem-número de diferenciações. [...] Mas essas variedades de ordem
geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o
sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento, não
prejudicam a unidade superior da língua, nem a consciência que têm os que a falam
diversamente de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de
manifestação e de emoção. (CUNHA, 1970,p.79).

Uma certa tradição cultural nega a existência de determinadas variedades linguísticas dentro do
país, o que acaba por rejeitar algumas manifestações linguísticas por considerá-las deficiências do
usuário. Nesse sentido, vários mitos são construídos, a partir do preconceito linguístico. Este tema vem
de encontro, com os problemasrelacionados aumacrença sobre a superioridade de uma variedade ou
falar sobre as demais, sendo isso um mito enraizado na sociedade brasileira. Cabe destacar que toda a
variedade de falar é um instrumento identitário de determinada região, ou seja, esse recurso confere
aos seus falantes a identidade de um grupo social e que tal crença por sua vez gera:



Desvalorização da cultura de uma região;



Desrespeito as diferenças quanto ao uso da língua, que não são imediatamente
reconhecidas e, quando são, são objetos de avaliação negativa.
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O preconceito linguístico, defendendo que a língua falada é una, e esquecendo das
diferenças regionais tanto de pronúncias quanto de nomenclaturas, acaba-se
tipificando uma determinada região como aquela que fala bem o português e aquela
que fala o português todo errado.



Internalização de conceitos equivocados a respeito das variações linguísticas;
Conflitos na escola, ao não reconhecer a verdadeira diversidade do português falado
no Brasil, tenta impor, assim como a mídia, sua norma linguística como se ela fosse,
de fato, a língua comum de todos os brasileiros.

Desvelando o Fenômeno
O preconceito baseado na fala de determinadas regiões, preconceito esse transmitido pela
mídia, através de novelas, programas televisivos, reportagens, além de ignorante é cruel, pois
estigmatiza determinadas regiões do Brasil.
Assim, o povo brasileiro que não fala a língua tida como padrão pela mídia e pelas classes
sociais mais altas é duplamente marginalizado. Uma vez por sentir-se fora dos padrões sócias ditados
pela mídia, e outra vez por ver, nessa mesma mídia, seu jeito de falar retratado inadequadamente, com
objetivo de deboche.
Infelizmente, a televisão brasileira tipifica um modo somente de falar, pois é expressamente
proibido aos seus atores e atrizes apresentarem algum sotaque em novelas e demais programas,
existindo um treinamento para que todos falem a mesma língua, como se no Brasil só existisse uma
maneira de pronunciar as palavras.

Tendo em vista que a investigação elegeu o município de Poconé para
compreender os aspectos relativos à forma de falar do seu povo, conhecer a história de
uma comunidade é ponto fundamental para entender as mudanças linguísticas por quais
passam o falar de um povo. Labov (2008, p. 21) menciona que ―não se pode entender o
desenvolvimento de uma mudança linguística sem levar em conta a vida social da
comunidade em que elaocorre‖.
Poconé- MT, originalmente ―de Beri-Poconé‖ ou ainda ―Beri-Poconhé‖, cidade
habitada inicialmente pelos índiosBeripoconés, da grande família Bororo. Beri-Poconé ou
Beri-Poconhé, de acordo com historiadores, consiste no nome atribuído ao cacique da
tribo da nação Bororo. Origem do nome do município.
Partindo do pressuposto de que a língua é uma forma de interação, comunicação
e expressão, na perspectiva da Sociolinguística e em conformidade com a proposição de
Mollica (2008, p. 9): ―estuda a língua em uso no seio das comunidades de fala, voltando a
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atenção para um tipo de investigação que correlaciona aspectos linguísticos e sociais‖,
busca-se apontar os usos linguísticos que mais ocorrem em Poconé, bem como as atitudes
linguísticas do Poconeano frente ao seu falar.
Metodologia
A fim de cumprir com os objetivos propostos para este artigo, realizamos uma investigação
qualitativa por meio da pesquisa bibliográfica.A metodologia qualitativa surge com o advento da
fenomenologia, que enfatiza o componente subjetivo do comportamento das pessoas.
Bogdan (1994), afirma que o pesquisador, ao utilizar a abordagem qualitativa, faz uso de um
conjunto de asserções que diferem das que são utilizadas quando se estuda o comportamento humano
com o objetivo de descobrir fatos e causas.
A pesquisa bibliográfica por sua vez se configura como sendo o exame de materiais de
natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminado,
criando novas ou interpretações complementares, atividade localização de fontes, para coletar dados
gerais ou específicos a respeito de determinado tema. É um componente obrigatório para qualquer
pesquisa.
Na visão de Lakatos,
A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução de um
problema pode ser obtida através dela, por outro lado, tanto a pesquisa de
laboratório quanto a de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o
levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa
bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda
pesquisa científica. (1992, p. 44).

A característica principal da pesquisa bibliográfica, é a de possibilitar ao pesquisador uma
bagagem teórica variada, contribuindo para ampliar o conhecimento, de forma a fazer da pesquisa um
material rico sobre o assunto, fundamentando do ponto de vista teórico o material a ser analisado.

Resultados
Segundo pesquisa realizada por Silva (2016), Poconé, como algumas cidades da
região do Alto Pantanal Mato Grossense, apresenta um falar bem marcante entre os
falantes. As marcas que mais aparece são: alternância do uso de [ãw] e [õ] e realizações
africadas [tʃ] e [ʤ] em vez das fricativas [ʃ] e [ʒ] semelhantes às variedades encontradas
por Macedo-Karim (2012); variação na concordância nominal de gênero; ocorrência de
rotacismos; e alçamento da vogal central baixa [a] em ambiência nasal.
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Tal variedade não é especificidadesomente da cidade de Poconé, uma vez que
nos estudos de Macedo-Karim (2012) a pesquisadora encontrou a alternância no uso
dessa variação na Comunidade São Lourenço na cidade de Cáceres em Mato Grosso. Da
mesma forma, essa alternância na variação foi encontrada por Silva (2000) em seus
estudos tambémnacidade de Cáceres. As duas pesquisadoras justificam essa alternância
em função de fatores sociais.
Outra possibilidade de justificativa para tal uso, são as atitudes dos falantes
frente à sua língua. Em concordância Lambert (1960) compreendemos que os
correspondentes subjetivos da alternância de linguagem revelam ser mais uniformes que
o próprio comportamento. ―A mudança linguística leva, pois, em conta o prestígio das
formas alternantes (variantes) em diferentes estágios de propagação da mudança
linguística.‖ (RONCARATTI, 2008, p. 50).
Na prática, a evolução humana faz com que a língua mude. Assim, podemos
considerar as mudanças na perspectiva de um processo contínuo da língua e que a menor
frequência na utilização da variante de menor prestígio[õ] pelos mais jovens é a
afirmação dessa mudança em curso, ou seja, se eles optam pela variante padrão ao invés
da variante regional entendemos que a mudança no uso da língua está ocorrendo. De
forma que a língua não é um sistema por si só, ela depende do homem, e este mudando,
muda também a língua.
Tal reflexão nos leva a pensar na mudança linguística como um processo natural
humano e sobretudo contínuo. A adaptação do homem nos diversos meios exige
mudanças, os diversos tipos comunicação evoluem e a língua acompanha essa evolução,
essasmudanças.
No processo de mudança linguística, diversos fenômenos ocorrem na língua,
como é o caso das variantes linguísticas, por exemplo. De acordo com Tarallo (1985, p.
08): "variantes linguísticas são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um
mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o
nome de variável linguística".
Para a Sociolinguística, sempre existirá variação nos casos de alternância, ou em
concorrência, na qual duas formas linguísticas concorrem, a variante de maior prestígio
querendo tomar o lugar da variante de menor prestígio, por exemplo. (Labov 2008). É o
caso das variações queocorrem na fala dos moradores de Poconé. Importante se faz

5372

destacar que as variações não ocorrem sozinhas, mas concomitantemente em
concorrência com outras variações do mesmo segmento.
Em Poconé há o uso, por exemplo, da variante regional [õ] (coração –
coraçõm), porém não é uma variação com uso absoluto de [õ], pois há também
o uso de [ão]. Esse fato ocorre com todos os outros fenômenos observados na
comunidade. Desta forma percebemos a existência de alternância e
concorrência como propõe a teoria. (SILVA, 2016, p. 40).

Na perspectiva dos valores sociais atribuídos às formas linguísticas
conservadoras e inovadoras, Labov (2008) compreende que, com frequência, essas duas
formas linguísticas demonstram contraposição entre valores sociais. De forma que esses
valores sociais tornem-se estereótipos ou que permaneçam no nível do inconsciente.
Sendo assim, uma das formas vai se destacar, podendo ser a inovadora ou não, causando
o fenômeno que Labov (2008) chamou de mudança regressiva quando for à forma
linguística conservadora que se destacar, e mudança progressiva no caso da forma
inovadora ser a de destaque.
Diante do exposto, é perceptível que em Poconé, de modo geral, há uma
mudança regressiva tratando-se dos usos linguísticos. Acontece uma difusão por meio do
sistema linguístico, no plano estrutural, no qual o uso da forma conservadora ou
inovadora parte de contextos mais limitados e atinge contextos mais amplos com o passar
do tempo. ―Ocorre uma luta evolutiva entre as formas novas e as antigas, com as novas se
espalhando tanto de um falante para outro como de um contexto linguístico para outro‖
(RONCARATI, 2008, p. 49).
Neste caso, a variante [õ] (mineraçõm/ sõm/ nõm/ órgõm) é considerada a forma
linguística inovadora, enquanto que a variante [ãw] (mineração/ são/ não/ órgão), por ser
a forma padrão da língua, é considerada a forma linguística conservadora.
Considerações Finais

Poconé é uma cidade perpassada por muitas tradições. Muito de seus habitantes
preservamsuas histórias e raízes. A preservação cultural local nos fez perceber que o
poconeano constrói sua identidade como poconeano por meio dessas manifestações
culturais, tanto é que a tradição é passada de pai para filho. Manter as tradições é uma
forma que os poconeanos encontraram para se definirem enquanto identidade de umpovo.
No que tange aos usos linguísticos, pode-se afirmar que, mediante comparação
com os estudos de Macedo-Karim (2004; 2012), Bisinoto (2000), Lima (2006), Silva
(2000), Almeida (2000), e outros, que o falar de Poconé muito se assemelha aos falares
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dos municípios da região do Alto Pantanal Mato-Grossense. Entre eles: a alternância do
ditongo [ãw] e [õ]; a realização das africadas [tʃ] e [dʒ] ao invés de [ʃ] e [ʒ]; a variação na
concordância de gênero; o rotacismo; o alçamento do vogal central baixa /a/; e também
possuí características semelhantes ao dialeto caipira do interior de São Paulo estudado por
Amaral (1920), no falar nordestino por Marroquim (1934), por Nascentes (1923) no
linguajar carioca, por Teixeira (1938) no falar mineiro.
Foi possível verificarna mesma medida que a realização das africadas [tʃ] e [dʒ]
ao invés de [ʃ] e [ʒ] é um fenômeno que também foi encontrado por Macias (2003) e
Amaral (1920) em algumas regiões de Portugal, o que nos leva a inferir que a hipótese do
contato linguístico com os colonizadores portugueses seconfirma.
Fica evidente a existência de um fenômeno linguístico até então pouco
conhecido nos estudos do falar mato-grossense Grossense, que consiste no alçamento da
vogal central baixa /a/ em ambiente nasal, a qual ao invés de realizar-se também como
nasal realiza-se como oral. Bagno (2012, p. 317) menciona que na variedade paulista
esse fenômeno também é recorrente devido ao contato linguístico com italianos. O que
nos faz inferir que, em Mato Grosso, esse fenômeno surgiu pelo contato com os paulistas
em período de colonização.
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Resumo.
No Brasil, reformulou-se o ensino da Escola Fundamental. Promulgou-se a Base Nacional Comum Curricular BNCC em 2017. Na dimensão das Linguagens e seus Códigos, a lei trata do ensino de línguas adicionais e traz a
abordagem das competências e habilidades a serem adquiridas pelos alunos no eixo leitura. Um grupo de
pesquisa, para este trabalho, analisou uma proposta de Webquest15, elaborada por um professor de escola
pública brasileira, problematizou de que forma os professores desenvolvem uma TIC para o seu trabalho em sala
de aula. Posteriormente, no artigo, descreveu as etapas do trabalho que objetivou, em pesquisa qualitativa e
descritiva de estudo de caso, analisar criticamente e descrever o desenvolvimento da relação Webquest,
estudante e professor. O tema desenvolvido foi Variação linguística em inglês, observando linguagem como
interação e apoiando-se em teóricos dos Estudos Culturais. Dentre algumas considerações conclusivas, a
atividade de listening parece ser a grande fragilidade do trabalho dos professores de Inglês.
Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa. BNCC. Habilidades e Competências. Webquest.

1 Introdução
Tem havido, por parte dos professores de língua inglesa ou dos professores de línguas
francas e adicionais, em geral, sejam eles da rede pública ou particular no Brasil, maior
interesse em relação às aprendizagens (outcomes16). Percebe-se forte mobilização no
alinhamento

dessas

expectativas

em

frameworks

descritivos

com

progressão

de

conhecimento, de habilidades e de desempenho (knowledge, skills e performance).
Este interesse levou o grupo de pesquisadores da Universidade de Cuiabá17 a considerar
uma proposta para aprendizagem outcomes de Língua Inglesa, elaborada por um professor de
inglês da rede pública, no momento em que o ensino de língua inglesa está sob a orientação
da Base Nacional Comum Curricular - BNCC - do Ministério da Educação e Cultura do
Brasil, promulgada para o ensino fundamental em 20 de dezembro de 2017.

15

Bernie Dogde 1995
16 The ability to analyze, interpret, and understand the complex interrelationships between authors, texts, and
specific social, political, and historical contexts. https://english.as.uky.edu/student-learning-outcomes
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2 A descrição da webquest e a bncc: habilidades e competências
O estudo das diferentes controvérsias surgidas durante a elaboração do documento pelo
MEC, juntamente com o estudo de TIC´s do grupo de estudo/pesquisa da Universidade de
Cuiabá, Mestrado em Ensino, Linha 1: Linguagens e seus Códigos levaram à consideração de
uma atividade de Webquest. E, a partir do projeto, o objetivo deste artigo é a descrição do
desenvolvimento da relação Webquest e aluno, das escolhas diante dos sites indicados.
O projeto do professor criou atividades na Webquest da BNCC em suas reflexões sobre
habilidades e competências - com a finalidade de experienciar o ensino da língua inglesa para
a formação do estudante crítico e mais cidadão. Para isso, o tema proposto foi Variação
linguística. Perguntou-se, então, se iniciativas independentes no uso da língua promoveriam
um conhecimento mais abrangente.
Acredita-se que esta TDIC18 pode ser um enorme avanço para se começar a entender
como acontece a aprendizagem do aluno e de que forma ele expande sua compreensão de
mundo e, apesar do distanciamento do professor, seja na relação síncrona ou assíncrona,
estimula para a criação aquele que propõe e para aquele que soluciona os desafios – o aluno.
Webquest: sobre variação Linguistica Fonte: Autor

Webquest: sobre variação Linguística Fonte: Autor
Fonte: Autor. Site elaborado na plataforma google sites. Link para consulta:
https://sites.google.com/view/englishquest/p%C3%A1gina-inicial

18

Tecnologia Digital de Informação e Comunicação.
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A investigação realizada é uma pesquisa qualitativa, descritiva, cujo apoio são os passos
dados por um voluntário na sua busca nos sites sugeridos e diante de hipertextos
possibilitadores de reflexões. Tudo percebido por meio de seu discurso argumentativo.
Para tanto, optou-se pela descrição dos momentos de decisões de José (nome fictício,
aluno do nono ano do ensino fundamental de uma escola pública), para que se visualizasse se
esta ferramenta o teria ajudado no desenvolvimento de habilidades e competências em leitura
e de que forma suas escolhas o ajudaram a perceber a Variação linguística na língua inglesa.
Leitura aqui percebida como uma ação de interação entre texto e sujeito
Em linhas gerais, este trabalho descreve, portanto: a construção da Webquest sob
orientação da BNCC – habilidades e competências; o estudo de uma das escolhas do aluno
frente às propostas do professor, habilidades demonstradas e competências construídas
juntamente com a análise das escolhas realizadas pelo aluno e conclusões possíveis. Somente
a escolha de um vídeo, tendo em vista a limitação proposta por este evento.
Seguem-se, nesta perspectiva, a descrição da pesquisa, corpus deste trabalho: estudo da
Webquest que propunha atividades cujo tema era Variação linguística para alunos do nono
ano do ensino fundamental. Variação linguística, conforme o entendimento de Terra (2008,
p.59): (a fala) ―... por ser a realização concreta da língua, representa sua diversidade, evolui a
cada instante, acompanhando as transformações da sociedade‖.
José foi escolhido aleatoriamente entre dez voluntários. Em seguida, analisadas as
opções do aluno José. Feitas as escolhas – respostas das atividades da Webquest - os
pesquisadores fizeram as análises sobre habilidades e competências e ao mesmo tempo
colhiam as reflexões do professor elaborador da proposta. Trabalho que se propunha a ensinar
a língua com uma intenção formativa, o que obrigou o professor a rever as relações entre
língua, território e cultura, na medida em que os falantes de inglês já não se encontram apenas
nos países em que essa é a Língua oficial (BNCC, 2018, p.239), além da própria vivência dos
estudantes no seu mundo social.

Considerações
A Base Nacional Comum Curricular - BNCC – parece propor maior aprofundamento
para o ensino de língua inglesa, porque agora os suportes teóricos estão alinhados às
concepções de língua/linguagem indicadas para o ensino da língua materna- Língua
Portuguesa - salvos alguns pontos ainda frágeis, segundo se acredita.
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Embora a descrição de aplicação da ferramenta Webquest, foi possível perceber os avanços e
fragilidades do aluno José, assim como a necessidade de maior amadurecimento do professor,
criador da proposta.
Em relação às atividades, elas permitiram a expansão e liberdade do aluno ao traçar
seu próprio caminho para verificar a Variação linguística entre alguns países de língua
inglesa, tanto no plano linguístico quando no político ideológico na possibilidade de
ampliação do conhecimento via trans/interdisciplinaridade. No entanto, a avaliação das
atividades feitas pelo aluno mostrou o quanto a escola brasileira precisa efetivar seu ensino
em relação à oralidade e escuta - speaking and listening - no universo das outras
competências: listening, writing, Reading e speaking.
Uma das conclusões possíveis ao apreciar-se esta Webquest e a sua execução é que,
embora a missão de descrever uma experienciação seja sempre um equilibrar-se sobre um fio,
ficou clara a importância do planejamento da ferramenta ter qualidade e aprofundamento
teórico e prático para alicerçar a ação pedagógica; no trabalho com uma língua franca,
priorizar a oralidade e escuta e, por fim, favorecer material que permita o tráfego cultural que
a curiosidade do estudante vai favorecer, para que ele chegue onde a BNCC pontua, ou seja, a
formação do cidadão crítico.
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Cultura e representação, Rio de Janeiro: Ed., PUC-Rio, 2016. BRASIL, Dimensões e
Desenvolvimento das Competências Gerais da BNCC. 2018
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional comum
curricular. Brasília, DF, 2016. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-dabncc. Acesso em 19 de janeiro de 2019.
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente, São Paulo:
Cultrix, 1982. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade, Editora Lamparina, 2014.
KENTUCKY, University. Student Learning Outcomes. Disponível em:
https://english.as.uky.edu/student-learning-outcomes. Acesso em 23 de Janeiro de 2019.
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas, São Paulo: Perspectiva, 1989.
LONGARAY, E. A.; LIMA, M. S. Os vários nomes do inglês na era global. Revista do Gelne, Piauí,
v. 12, n. 1, 2010. NICOLESCU, Basarab. La Transdisciplinarité, Paris: Rocher, 1999.
ORTIZ, Renato. (2004), Estudos culturais. Tempo Social 16 (1). Disponível em. Acesso em 18 jun.
2013. (org.). (2003); A sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo, Olho d‘água.

5379

REIS, Elisa P. (1987), Sociologia e Ciências Sociais no Brasil: a questão da interdisciplinaridade.
Anais do III Congresso Nacional de Sociologia.

https://english.as.uky.edu/student-learning-outcomes

5380

CONHECENDO OS PERCURSOS SOCIOHISTORICOS DA
LINGUÍSTICA APLICADA TRANSDISCIPLINAR/INDISCIPLINAR

Neiva Aparecida Pires de Souza (PPGEL/UFMT) –neivaaps@hotmail.com
Jussivania de Carvalho Vieira Batista Pereira (PPGEL/UFMT) – jussivaniabatista@gmail.com

Resumo:
Este artigo tem por objetivo realizar um reflexão teórica acerca dos percursos socio-históricos da Linguística
Aplicada, partindo da perspectiva de aplicação de Linguística, vamos explorando os caminhos e descaminhos
que a Linguística Aplicada vem percorrendo para chegar ao que conhecemos hoje como Linguística Aplicada
Contemporânea. Iniciamos descrevendo a constituição da Linguística Aplicada como área de conhecimento nos
estudos linguísticos, em seguida apresentamos a Linguística Aplicada como Ciência Trans/Indisciplinar, onde
será abordado a transdisciplinaridade da Linguística Aplicada e as novas concepções da LA como ciência, sendo
Indisciplinar (MOITA, LOPES, 2011), Transgressiva (PENNYCOOK, 2006), ou LA da Desaprendizagem
(FABRÍCIO, 2006), por fim mostraremos algumas perspectivas em Linguística Aplicada, assim mostrar a
relação da LA contemporânea com o mundo social. Os dados utilizados fazem parte de um referencial
bibliográfico envolvendo linguistas e estudiosos da área das Ciências Sociais e Humanas, como Moita Lopes
(2004, 2006, 2008, 2011, 2013), Heller (2017), Fabricio (2006, 2017), Mignolo (2017), Severo (2016) entre
outros. Com este trabalho percebemos que existe uma Linguística Aplicada Trans/Indisciplinar, transgressiva e
da desaprendizagem que vai além dos ambientes escolares, que por meio de suas pesquisas procura por aqueles
que muitas vezes tiveram suas vozes apagadas, tendo como ponto de partida a ética e o respeito por todos.
Palavras-chave: Linguística Aplicada. Linguística Trans/Indisciplinar. Linguística Aplicada contemporânea

1 Introdução

O trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão teórica acerca dos conteúdos
estudados nas aulas da disciplina de Linguística Aplicada (LA) ministradas pelo professor
Fernando Zoli-Vez, no Programa de Pós-Graduação de Estudos da Linguagem-PPGEL da
Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT. Essas aulas nos proporcionaram o
conhecimento de leituras de grande relevância para o aprendizado do campo da LA, por meio
de autores como Moita Lopes (2004, 2006, 2008, 2011, 2013), Heller (2017), Fabricio (2006,
2017), Mignolo (2017), Severo (2016), entre outros que contribuíram para ampliar nosso
entendimento. Assim, este trabalho apresenta como dados uma pesquisa bibliográfica pautada
nesses referenciais teóricos.
Nesta perspectiva, entende-se que as ciências não são neutras, que as verdades não são
únicas e universais (MOITA, 2006), que acontecem mudanças e transformações nos
pressupostos teóricos dos estudos da linguagem, os quais esse trabalho busca refletir com o
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intuito de descrever alguns percursos que a Linguística Aplicada vem trilhando para se tornar
uma LA Trans/Indisciplinar na sociedade contemporânea.
Com base nos referenciais estudados percebe-se que a Linguística Aplicada
contemporânea apresenta-se como um campo amplo e fértil de pesquisas, que busca por
novos conhecimentos levando em consideração as práticas sociais de diferentes comunidades.
O trabalho está dividido em três partes principais, a primeira apresenta a Constituição da Linguística
Aplicada como área de Conhecimento nos Estudos Linguísticos, na qual faremos um breve percurso
histórico da LA. Na segunda buscamos mostrar a Linguística Aplicada como Ciência
Trans/Indisciplinar, onde será abordado a transdisciplinaridade da Linguística Aplicada e as novas
concepções da LA como ciência, sendo Indisciplinar (MOITA, LOPES, 2011), Transgressiva
(PENNYCOOK, 2006), ou LA da Desaprendizagem (FABRÍCIO, 2006). Na terceira parte será
apresentada As Perspectivas em Linguística Aplicada, na qual pretendemos mostrar a relação da LA
contemporânea com o mundo social.

2 A constituição da linguística aplicada como área do conhecimento nos estudos linguísticos

A Linguística surgiu em 1928 quando foi realizado o Primeiro Congresso
Internacional (De George e de George, 1928), mas como Linguística Aplicada (LA) teve sua
origem nos anos de 1940 durante a Segunda Guerra Mundial. Observa-se também, outro
aspecto histórico relevante é o livro escrito por Comenius (1632), o qual teorizava sobre o
ensino de línguas. Ainda, no século XX o foco da LA era o ensino/aprendizagem de línguas,
voltado para as questões de tradução, nos anos de 1960.
Nesse sentido, a Linguística faz parte das Ciências Humanas, abarca um campo amplo
dessa área, teve influência do estruturalismo, o qual influenciou também campos como a
Antropologia, a Semiótica, e outros. Baseado no Estruturalismo surgem duas concepções
sobre a LA como aplicação de linguística, uma que a considerava como descrição de línguas,
como por exemplo, os livros de SOUZA E SILVA E KOCH, da Linguística Aplicada ao
Português: sintaxe e morfologia escrito em 1983; e a outra que focava no ensino de línguas
estrangeiras, como o livro de CHATAIN, 1971.
Além disso, destaca-se o ano de 1957 como um marco na história da aplicação de
linguística, quando foi criado na Inglaterra o Departamento de Linguística Aplicada de
Edinburg (TUCKER, S/D apud MOITA LOPES, 2008), daí surgiram grandes linguistas,
como Pit Corder, Widdowson e Davies que tiveram um papel importante na afirmação da LA
como ciência. Esses linguistas publicaram obras que serviram de base para outros linguistas
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aplicados. Das obras publicadas destaca-se a série de livros ―The Edinburg Course in Applied
Linguistics‖, de Allen e Corder (1973, 1974 e 1975) e Allen e Davies (1977), que sugere a LA
como aplicação de Linguística, isto é, Corder mostra não só a teorização linguística, mas
também que, esta pode ser aplicada ao ensino, sugerindo programas e materiais para o ensino
de línguas (MOITA, 2008, p 14).
Embora muitos linguistas renomados desacreditassem da vertente aplicacionista da
LA, outros estudiosos persistiram em sua aplicação, principalmente, no que se refere ao
ensino de línguas estrangeiras e na busca por novos rumos nessa área, fazendo com que a LA
se consolidasse como ciência. No entanto, ―hoje a LA se constrói bem distante do campo de
ensino de línguas‖ (Moita Lopes, 2008, p 12). Nesse cenário, a LA foi se materializando e
conquistando seu espaço, no ano 1964, com a criação da Associação Internacional de
Linguística Aplicada (AILA).
Em seguida, nota-se a ocorrência da primeira virada da aplicação de linguística à
linguística aplicada, ou seja, a questão da linguística deixa de ser pensada apenas como
aplicação para o ensino de línguas e passa a ser estudada e considerada como Linguística
Aplicada. Esse fato resulta do trabalho de Widdowson (1970), no qual ele faz a distinção entre
LA e aplicação de Linguística, sugerindo que ―a própria linguística aplicada como um ramo
teórico da pedagogia de ensino de línguas deva procurar um modelo que sirva seu propósito‖
(WIDDOWSON, 1979/a1977, p.235 apud MOITA LOPES, 2008, p.15).
Assim, conforme Moita Lopes(2008) a proposta de Widdowson apresenta duas
características: uma restringe a LA a contextos educacionais e a outra mostra a que a LA
necessita ser independente de uma teoria linguística. Segundo Moita Lopes (2008), nas
palavras de Widdowson ―a Linguística Aplicada só pode ser uma área autônoma de
investigação na medida em que se livrar da hegemonia da linguística e negar as conotações do
seu próprio nome (WIDDOWSON, 1979 a, p.235). Além do mais, Widdowson (1979) sugere
ao linguista aplicado um modelo que considere a perspectiva do usuário, que faça uma
mediação entre teoria linguística e o ensino de línguas.
Nessa perspectiva, o objeto de investigação deve ser construído com base também na
relevância que teorias de outros campos do conhecimento possam ter para sua compreensão
(Moita, 2008, p.16). As publicações de Widdowson (1983) eram um exemplo disso, sendo
que o mesmo utilizava conceitos vindos da teoria Linguística, da Psicologia Cognitiva e da
Sociologia. A utilização dessas áreas poderia contribuir na compreensão das epistemologias e
das metodologias de ensino e aprendizagem de línguas no ambiente escolar. Isto contribuiu
para que a LA abandonasse suas visões unilaterais e aplicacionistas de suas práticas entre a
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teoria e o ensino de línguas, principalmente o inglês, e a partir dessa concepção nasce ideia de
atuar de forma interdisciplinar. No Brasil essa ideia se fortalece com os artigos publicados em
1980-1990 de Moita Lopes (1990), Cavalcanti (1986), Kleiman (1990), Celani (1990).
Moita Lopes (2008) destaca também a segunda virada, a qual irá tratar da questão da
LA em contextos institucionais diferentes dos escolares, ou seja, abandona-se a investigação
somente em contextos escolares de ensino e de aprendizagem de línguas estrangeiras ( quase
sempre o inglês) e sua tradução, para iniciar pesquisas em contextos de língua materna, no
campo do letramento, de outras disciplinas do currículo e em outros contextos institucionais
como a mídia, empresas, delegacias de polícia, clínicas médicas, etc. (Moita 2008, p.17).
Evidencia-se a contribuição das teorias socioculturais advindas da linha de Vygotsky e de
Bakhtin para a construção desta nova compreensão do conhecimento. Nota-se que,

Ao compreender a linguagem como constitutiva da vida institucional, a LA passa a ser
formulada como uma área centrada na resolução de problemas da prática de uso da
linguagem dentro e fora da sala de aula, ou seja, ‗a preocupação {é} com problemas
de uso da linguagem situados na práxis humana‘ (MOITA LOPES, 1996, p.3), para
além da sala de aula de línguas. (MOITA LOPES, 2008, p.18)

Nessa concepção, pode-se perceber que a interdisciplinaridade passa a fazer parte da
LA como o estudo de temas como raça, gênero, sexo, cultura, religião, identidade, política,
entre outros. Dessa forma, ―O final do século XX e o início do século XXI foram marcados
por muitas transformações tecnológicas, culturais, econômicas e históricas vivenciadas
iniciam um processo de ebulição nas Ciências Sociais e nas Humanidades que começam à
LA‖ (MOITA LOPES, 2008, p.18). O autor ressalta que em 1996, no livro Oficina de
Linguística Aplicada, ele já havia dito que a LA é um campo das Ciências Sociais, porém, foi
somente com a publicação do livro ―Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar‖ (2006) que
essa compreensão passa a se desenvolver.
Sob esse olhar, Moita Lopes (2006) propõe que se faça uma ―mudança possível‖ no
percurso da LA, que não se restrinja à uma mudança uniforme, mas que todos os estudiosos
dessa área possam fazer suas próprias escolhas teóricas e metodológicas. Com esse
pensamento evidencia-se que as pesquisas em Linguística Aplicada não são homogêneas, uma
vez que envolvem sujeitos diferentes e heterogêneos que sofrem, e que estão em constante
transformação. É nessa perspectiva, que se considera o sujeito social e heterogêneo de uma
LA autorreflexiva e problematizadora (PENNYCOOK, 2006). Por sua vez, Rampton (1977)
considera a LA como ―um espaço aberto‖ e ―com múltiplos centros‖, no entanto, tem quem
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discorde, como Davies (1999, p. 141), que não concorda com a ―desistência de uma LA
unificada e coesa‖ (MOITA LOPES, 2006, p. 15).
Nesse sentido, fazer LA no campo dos estudos linguísticos apresenta algumas
dificuldades como, ser vista como a ―outra linguística‖ (MOITA LOPES, 2004, p.16), uma
vez que existe a dificuldade em se definir o que seria do campo de investigação da LA e o que
não seria da Linguística. Sobre a questão de ser visto como o ―outro‖ Pennycook, (2001, p.
171) acredita que não irá mudar, pelo fato de que, a LA Contemporânea tem como
característica ―uma reflexão continua sobre si mesma: um campo que se repensa
insistentemente‖, afirma ainda, que essa característica pode ser um problema para os campos
cristalizados e com ―visões de conhecimento construídos como verdades‖ (PENNYCOOK,
2001, p. 171).
Foi por esses percursos que surge a formulação de uma concepção de uma Linguística
Aplicada Indisciplinar, Antidisciplinar ou Transgressiva (PENNYCOOK, 2006), ou ainda LA da
Desaprendizagem (FABRÍCIO, 2006). Essas teorias da Linguística Aplicada buscam ―falar ao mundo
em que vivemos, no qual muitas das questões que nos interessavam mudaram de natureza, ou se
complexificaram ou deixaram de existir‖ (MOITA LOPES, 2011, p.19), e também temos que pensar
que existem outras formas de conhecimentos e outras questões de pesquisa que sejam relacionadas as
práticas sociais. Segundo Moita Lopes a LA,
É indisciplinar tanto no sentido de que reconhece a necessidade de não constituir
como disciplina, mas como uma área mestiça e nômade, e principalmente porque
deseja ousar pensar de forma diferente, para além dos paradigmas consagrados, que
se mostram inúteis e que precisam ser desaprendidos (FABRÍCIO, 2006), para
compreender o mundo atual. (MOITA LOPES, 2011, p.19)

Nas palavras do autor fica claro o seu entendimento sobre a Linguística Aplicada, ou
seja, uma LA que ―crie inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tenha um
papel central‖ (MOITA LOPES, 2006, p.19). Trata-se de uma LA que perdeu seu caráter
solucionista e também a necessidade de ter de se limitar unicamente a Linguística como
referencial teórico, isso ocorre devido a virada linguística, que possibilitou a adesão a outros
componentes teóricos vindo de outros campos, como da Geografia, da Sociologia e da
Comunicação. Rampton (1997, 2006) declara que a LA está se tornando um lugar para
diversificados centros.
O autor destaca ainda algumas características de LA Indisciplinar como a reteorização
do sujeito social em sua heterogeneidade, fluidez e mutações, ou seja, esse sujeito tem raça,
gênero, sexualidade inerentes a ele, e dessa forma, este precisa ser visto e compreendido tal.
Outra característica, considera em quais práticas discursivas tal sujeito é construído, ou seja, é
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essencial que se compreenda que a racionalidade e os significados não são anteriores aos seus
usos em nossas performances nas práticas discursivas e que não existem formas universais e
a-históricas. Portanto, somos os discursos em que circulamos e que também podemos
construir ou transformar (MOITA LOPES, 2006).
A questão da produção do conhecimento deve ter como ponto de partida as situações
reais que ocorrem por meio do discurso e atravessamento de diferentes disciplinas. Também
devemos fazer com que nossas pesquisas sejam modos de fazer política, para que se dê espaço
e voz para as minorias, já que muitas vezes essas são silenciadas. Por fim, o autor destaca a
questão da ética nas pesquisas, pois, ao nos defrontarmos com múltiplos discursos, alguns
podem ser entendidos como ilegítimos, assim cabe a nós pesquisadores submeter nossas
práticas e nossa pesquisa à princípios éticos, já que nem todos os significados serão válidos.
Cabe ao pesquisador avaliar e recusar vantagens sobre conhecimentos que possam de alguma
forma causar sofrimento ao outro. (MOITA LOPES, 2006)
Percebemos que a Linguística Aplicada se constrói como área de pesquisa aberta a
outros campos, uma LA que dialoga com teorias vindas além das Ciências Sociais e das
Humanidades, que se constitui como uma ciência mestiça, nômade e hibrida (MOITA
LOPES, 2011), constituída por movimentos Trans/Indisciplinares que buscam responder,
estudar e repensar vida em sociedade, tendo como foco a linguagem.

3 A linguística como ciência trans/indisciplinar

Segundo Moita Lopes (2006) as áreas de pesquisas mudam quando fazemos pesquisas
de formas diferentes das que estamos acostumados a realizar, assim novas teorias e novos
métodos podem surgir porque seriam mais relevantes para aquele momento, a opção por uma
ou outra escolha poderá nos proporcionar visões diferentes nas nossas pesquisas e novos
conhecimentos poderão emergir. Com esse pensamento rumo a mudança nota-se que o mundo
a nossa volta está sempre em movimento, que nos fazem questionar crenças e valores.
No mundo contemporâneo percebemos que há um ―existir‖ que significa movimento
em meio a oscilações e rupturas (FABRÍCIO, 2006), segundo a referida autora essa noção de
fluxo representa a nossa atualidade e a instiga a buscar resposta para a pergunta sobre o
conceito de mobilidade e sobre como a ideia de trânsito afeta as teorizações contemporâneas
acerca das práticas discursivas.
Contextualizando o momento contemporâneo vários autores, como Bauman (1999,
2001); Chouliaraki &Fairclough (1999); Bezerra Jr (2000); Freire Costa (2000); Fabrício
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(2004), entre outros, falam da multiplicidade de fenômenos, denominados de globalização,
que apresentam características expressivas como, a transnacionalização das dimensões
políticas e econômicas; a compreensão do tempo possibilitada pela velocidade da circulação
dos discursos pela mídia; a mestiçagem de discursos e práticas pertencentes a domínios
discretos, a fiscalização do ‗eu‘; a desvalorização de compromissos, o crescente declínio e
desvalorização do espaço público (FABRÍCIO, 2006). Dessa forma, podemos dizer que
existe um campo que opera forças plurais permeado por significados, modos de produzir
sentidos e práticas discursivas. Considerando esses aspectos a autora diz que a tendência da
LA é focalizar a linguagem nas práticas sociais, considerando o uso e o contexto em que a
linguagem acontece (FABRÍCIO, 2006).
A Linguística Aplicada contemporânea busca por epistemologias concorrentes nos
estudos sobre as práticas linguísticas. Nesse ponto de vista, Signorini & Cavalcanti (1998)
demonstram interesse em analisar a linguagem utilizando a interdisciplinaridade e a
transdisciplinaridade. Segundo Fabricio (2006) essa opção se justifica pelo fato que o
entendimento dos problemas sociais só existe se inseridos em um campo de problematizações.
Portanto, estudar a linguagem como objeto autônomo seria muito complicado.
Na perspectiva da LA contemporânea podemos compreender que a linguagem é uma
prática social que está inserida na sociedade, da qual a cultura faz parte, assim, nossas práticas
discursivas não são neutras, envolvem escolhas que podem ser ideológicas e políticas, são
atravessadas pelas relações de poder e provocam efeitos na sociedade. (FABRÍCIO, 2006)
Fabrício (2006, p. 49) afirma, que esses fenômenos podem ser chamados de ―virada
linguística e cultural‖, ―virada crítica‖, e ―virada icônica‖. Fairclough (1989, 1992), Van Dijk
(1985), entre outros, foram os primeiros autores da Análise Crítica do Discurso que buscaram
situar o contexto sócio histórico das práticas discursivas as condições de produção, circulação
e interpretação. Por esse ângulo, também na LA se faz necessário uma reconfiguração como
prática interrogadora, uma reorganização do pensamento e das práticas sociais
contemporâneas, o que implica na distinção de uma postura crítica perante a linguagem, e a
articulação dessa nova postura no campo dos estudos críticos. Nesse âmbito, a autora destaca
o desenvolvimento de uma agenda política, de uma agenda transformadora/intervencionista e
uma agenda de ética.
De acordo com Fabrício (2006), a continuidade de uma visão representacionista e
determinista da linguagem podem favorecer para que aconteça um espaço de afirmação de
perspectivas contrárias. Assim, autores como Pennycook (2001), Moita Lopes (2006) e
Cavalcanti (2004) ―vem advogando uma LA como prática problematizadora‖ (FABRÍCIO,
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2006, p.51), ou seja, uma prática que assume suas escolhas ideológicas, éticas, políticas
submetendo-as ao exame para ver se possuem vestígios de práticas modernistas ou coloniais.
Considerando essas atitudes, percebe-se que não existe um limite entre ‗norma‘ e ‗desvio‘
(FABRÍCIO, 2006, p.51), pois,

É a defesa de um hibridismo de um teórico-metodológico, do fim do ideal de
neutralidade e objetividade na produção do conhecimento, do questionamento ético
de todas as práticas sociais, inclusive da própria pesquisa e da relevância e
responsabilidade sociais dos conhecimentos produzidos (Cf. Moita Lopes, 2004).
(FABRICIO, 2006, p. 51)

Observa-se que as escolhas são muito importantes para a produção de conhecimentos e
são essas escolhas políticas que irão determinar nossas teorizações em determinados regimes
de verdades, possibilitando o direito de ser e existir, de padrões de normalidade. Assim,
conforme Fabricio (2006) essa posição, sem desprezar os conhecimentos consagrados, leva a
contínuos deslocamentos que movimentam o centro dos países desenvolvidos, dos discursos e
das epistemes ocidentalistas para as franjas do sistema globalizado, para as periferias, para
aqueles que são considerados inferiores quanto à classe, sexualidade, à raça, etc. Nesse
contexto, surgiram trabalhos em LA sobre raça, gênero e sexualidade construídos por rappers
cariocas (OLIVEIRA, 2004); sobre o entrelaçamento de identidades, sentidos de
masculinidade e manifestação de violência de menores infratores (ESPINDOLA, 2004), entre
outros.
Portanto, mesmo a Linguística Aplicada sendo uma área de tradição anglo-saxônica
transita por um processo de reconstrução, reinventando-se ―em termos de regimes de não
verdades‖ (FABRÍCIO, 2006, p. 52), na busca de um diálogo transfronteiras, entendendo que
o conhecimento produzido e as ―verdades‖ a ele atribuídas são deste mundo, são fabricadas
pela sociedade que nele se apoia (FABRÍCIO, 2006). Para tal afirmação a autora traz parte do
pensamento de pensadores como Nietzsche, Foucault e Wittgenstein, os quais defendem o
conceito de ―sempre movente‖ (FABRÍCIO, 2006, p. 53). Dessa forma, a autora fazendo
referência a Nietzsche (2001) afirma que ―o discurso sobre as coisas é que cria as coisas em
si‖ (FABRÍCIO, 2006, p. 54). Por sua vez ao citar Foucault (1967ª) afirma que ―historicizar é
um modo de conhecer que implica o exercício de escutar a própria história‖ (FABRICIO,
2006, p. 54).
De acordo com a teórica, Foucault (1979b) destaca também que a ideia de construção
e de produção do mundo social de Nietzsche, discute como isso acontece dentro de
determinadas ordens do discurso, ou seja, são essas ordens que irão produzir a realidade, esta
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seria um efeito causado pelas práticas discursivas. Com a criação e a manutenção desse efeitorealidade, práticas como, direção, atenção, estudar e produzir, concorrem formando
conjunturas de relações de forças. Assim, esses campos, os regimes de verdades
foucaultianos, produzem a ideia de poder, pois normatizam e normalizam a vida social,
legitimando conceitos, crenças, valores e possiblidades de ser, agir e desejar (Fabrício, 2006).
Por esta razão, Wittgenstein (1996) se dedicou a natureza da linguagem e seu
significado, pois, os sentidos são convencionais, produzidos e sancionados por um processo
público, nunca individual. Diante disso, o significado de uma palavra é o uso na própria
linguagem, que remete a noção de que falar uma língua é uma prática social. Nessa
perspectiva, a Fabrício (2006) concordando com Signorini (1998) propõe uma LA que se faça
presente em processos de descaminhos ou que se concentre em pontos de deriva, às vezes sem
um alvo certo, mas que tenha metas, contudo, sem predeterminar seus percursos.
Fabrício sugere ainda que a desaprendizagem como possibilidade de conhecimento
tem buscado trabalhar com o conceito de complexidade, incluindo outras formas de viver, ser,
existir e pensar, ao buscar soluções de problemas por meio de pesquisas, teorias e
metodologias que não seja somente as clássicas. Isso não significa que nossas ações não serão
pautadas pelos valores e juízos éticos, desse modo, não iremos hierarquizar os discursos e as
formas de vida, pois nossas atitudes resultam em consequências para o mundo social
(FABRÍCIO, 2017). Nas palavras da autora, o caminho da Linguística Aplicada
contemporânea é, ‗Desaprender‘ a noção de negatividade atribuída à mestiçagem e apostar na
fluidez e nos entre espaços como um modo privilegiado de construção de conhecimento sobre
a vida contemporânea (FABRÍCIO, 2017).
Segundo Moita Lopes (2006) e para outros pesquisadores e estudiosos como Milton
Santos (2000), Kinhide Mushacoji (1999), Boa Ventura de Souza Santos (2004), Slavoj
Zizeck (2004) o grande desafio da LA contemporânea é

Como podemos criar inteligibilidade sobre a vida ao produzir conhecimento e, ao
mesmo tempo, colaborar para que se abram alternativas sociais com base nas e com
as vozes dos que estão à margem: os pobres, os favelados, os negros, os indígenas,
homens e mulheres homoeróticos, mulheres e homens em situação de dificuldades
sociais, e outros, ainda que eu os entenda como amálgamas identitários e não de
forma essencialidade (MOITA LOPES, 2002, p.86)

O projeto da LA contemporânea envolve uma concepção anti-hegemônica, na criação
de pluralismo, que tem origem no compartilhamento do sofrimento humano (MUSHAKOJI,
1999 apud MOITA LOPES, 2006, p. 86), também Milton Santos (2004) cita a importância da
vozes do sul. As novas teorizações que envolvem a LA contemporânea têm se preocupado
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com os modos de entender a vida social com bases em críticas à modernidade (RAMPTON,
2004), em teorias pós-modernistas críticas (PENNYCOOK, 2006; FABRÍCIO, 2006), em
teorias queer (NELSON, 2006; MIOTA LOPES, 206), em teorias feministas (CAMERON,
1992; HEBERLE, 2004); em teorias antirracistas (MAGALHÃES, 2005); em teoria póscoloniais (MAKONI &MEINHOFF, 2006; KUMARAVADIVELU, 2006). Embora, a LA
tenha muitos seguidores ainda tem linguistas que preferem as teorias tradicionais como as
ideias de Davies(1999).
Moita Lopes (2006) propõe uma agenda ética de verificação para abordar a
Linguística Aplicada por meio de um procedimento renarração ou redescrição da vida social,
assim o linguista aplicado terá que situar sua pesquisa no mundo, e isso envolve não separar
teoria e prática. Essa ideia se justifica porque o mundo mudou e os modos de fazer pesquisa
também mudaram (DENZIN, 1997). Dessa forma, temos a possiblidade de experimentar a
vida além do local onde vivemos, podemos sair do nosso mundo para viver outras
possiblidades, bem diferentes das certezas que estamos acostumados no cotidiano.
Porém, uma LA contemporânea que diz algo sobre o mundo, o faz com base nas
discussões que atravessam outros campos das Ciências Sociais e das Humanidades. Percebese que o autor concebe a LA contemporânea como um campo que envolve teorizações de
caráter híbrido ou mestiço, de modo que a relação entre teoria e prática extrapolam. Mas, essa
LA tem como prioridade a ética que junto com o poder representam o pilar que a sustenta
(MOITA LOPES, 2006).

4 As perspectivas de pesquisa em linguística aplicada

Com o surgimento do Estado-Nação na Europa surgi a ideia de nação ligada ao
desenvolvimento do capitalismo industrial e ao crescimento da burguesia a partir da
acumulação de riqueza do império. Nesse cenário a linguagem teve um papel fundamental na
construção das nações europeias, servindo de base para tornar culturas e povos padronizados e
regulados. A linguagem serviu para mascarar a construção da desigualdades nas regiões
colonizadas pelos europeus. (Heller, 2017). Dessa forma, o controle sobre a linguagem é uma
dimensão fundamental da distribuição de poder que divide a autoridade entre os governados,
o controle sobre o que é dito ou escrito, é uma maneira de controlar o mundo social.
A ideia de nação uma única língua em um território, ou seja, o monolinguismo é uma
dimensão importante do funcionamento da nação, servindo para controlar, suprimir ou
sancionar os multilíngues. O aprendizado dessa língua-nação se torna indispensável para
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todos, a erudição institucionalizada para a naturalização da ideia de nação, vai se efetivando
pelas próprias pessoas que as tornam natural e pelas as ações humanas que a construíram,
ajudando a sustentar a ideia da nação como racional, baseada na democracia liberal. Assim
nas expressões do nacionalismo podemos ver como o hegemônico, o grupamento ideológico
de língua, cultura, nação, identidade, cognição e território (HELLER, 2017).
Pensando na invenção das línguas coloniais da América, Severo (2016) se apoia na
crítica pós-colonial de práticas e discursos hegemônicos, colonizadores e eurocêntricos
produzidos na modernidade e na colonialidade como projetos que se constituem
(O‘GORMAN, 1958, MIGNOLO, 2005, QUIJANO, 2000 apud SEVERO, 2016), que
dialogam com os estudos da Linguística Colonial (SEVERO; MAKONI, 2014; DEUMERT,
2010; MAKONI, PENNYCOOK, 2006; MAKONI; MEINHOFF, 2004; IRVINE, 2008;
MARIANI, 2003; ERRINGTON, 20001; FARDON, FURNIS 1993; PHILLIPSON, 1992)
para dizer que nessa perspectiva linguística as línguas são produtos da construção colonial, ou
seja, foram discursivisadas no interior de um dispositivo colonial com o propósito de
administrar e controlar os povos e as terras (SEVERO, 2016).

Dessa forma, ―a

discursivização das línguas no contexto colonial produziu diferenças, hierarquias e
naturalização das desigualdades culturais e humanas‖ (ERRINGTON, 2001 apud SEVERO
2016, p. 12).
Segundo Severo (2016) a América e a América Latina são invenções coloniais, ou
seja, as formas de sua discursivização são fortemente afetadas pelo dispositivo colonial, o
qual contém um amplo conjunto heterogêneo de práticas e discursos que abarcam leis,
documentos, cartas, relatos de viajantes, crônicas, ilustrações, anotações de viagens,
gramáticas, dicionários, traduções, entre outros, que de certo modo ajudam a produzir uma
visão colonial e colonialista sobre as experiências vividas na América.
Os discursos centrados em Portugal e na Espanha tornaram possível a ideia de América e de
suas línguas, por meio de práticas discursivas e de vários acontecimentos interligados como a
necessidade de expandir o comércio por novas rotas de navegações, o mercantilismo, entre
outros fatores, surge a emergência de construir o que se chamou de colonização das Américas.
Mignolo (2005, apud SEVERO 2016) destaca quatro efeitos que estão interligados: (I)
econômica(II) política, (III) social, (IV) epistêmico e subjetivo.
Nesse contexto colonial a força conduziu o processo de exploração e invenção dos
povos e línguas, utilizava como pretexto o cristianismo, na tentativa de catequisar os nativos
para poder ensinar a língua-nação, assim fundamentar a vontade de saber (FOUCAULT,
1999a) sobre a diversidade das línguas que existiam, o que implica

poder-saber, que teve
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como resultado a invenção das América e da América Latina (SEVERO, 2016). Essa questão
da catequização do catolicismo contribuiu na formação de um imaginário eurocristão, na
produção de discursos sobre o outro, como exótico e primitivo, com isso a hegemonia e o
poder de explorar e controlar o outro.
Diante desse contexto Severo (2016) propõe (re)inventar o modo como olhamos e
escutamos a complexa e dinâmica que envolve as relações de poder e a tensão intercultural do
contexto colonial. Embora ela considere essa tarefa de (re)iventar difícil, o diálogo com a
experiência colonial será um caminho para conhecer a perspectiva dos sujeitos envolvidos e
afetados, que se tornaram invisíveis pela experiência, afirma a autora.
Considerando que a invenção das línguas aconteceu pelo processo de conversão e
evangelização dos não cristãos, pode-se dizer que as línguas foram o principal instrumento de
colonização e submissão do povo. Contudo, a experiência colonial não é unilateral, mas
complexa e heterogênea resultante da união de culturas, de sujeitos e discursos o que causou a
resistência e o hibridismo que afetou as culturas, as línguas, as crenças e as instituições
(SEVERO, 2016).
Assim surge o pensamento descolonial, nas palavras de Mignolo,
O pensamento descolonial e as opções descoloniais (isto é, pensar descolonialmente)
são nada menos que um inexorável esforço analítico para entender, com o intuito de
superar, a lógica da colonolialidade por de trás da retórica da modernidade, a estrutura
de administração e controle surgida a partir da transformação da economia do
Atlântico e o salto de conhecimento ocorrido tanto na história interna da Europa como
entre a Europa e suas colônias. (MIGNOLO, 2017, p. 6)

Segundo Mignolo (2017, p.6) os pensadores descoloniais podem contribuir para as
diversas áreas do conhecimento e dentro da perspectiva descolonial cabe as pesquisas de LA,
―agir no domínio hegemônico da academia, onde a ideia de natureza como algo fora dos seres
humanos foi consolidada e ainda persiste‖.
A autora Plaza Pinto (2013) destaca que a linguística científica por trás da máscara
descritiva hegemônica da língua portuguesa camufla a falácia da prefiguração identitária e sua
organização linguísticas, dando-se importância aos falantes que se aproximam do sistema
linguístico europeu em detrimento demais falantes populares. Sobre essa prefiguração
identitária a autora diz que,

A prefiguração da identidade de falantes da língua portuguesa no Brasil precisa ser
discutida à luz dos critérios de delimitação da hierarquia entre língua, dialeto e
variedade: a seleção e a hierarquização dos aspectos linguísticos se fundamentam na
seleção e hierarquização entre os falantes, sendo considerados aspectos relevantes da
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língua portuguesa aqueles que distinguem as camadas diferentes da população.
(PLAZA PINTO, 2013, p.139)

Sobre essa discórdia entre o português ―culto‖ e o português ―popular‖ Makoni e
Pennycook (2007, p. 29) dizem só poderá ser compreendida nesse contexto com um legado do
colonialismo, o qual inventou esse território imenso como monolíngue. Dessa forma, se a
prefiguração identitária for enfrentada e o aparato cientificista jogado fora, teremos com os
vários estudos e pesquisas inspiradores na LA, uma transfiguração do português mitológico
em fenômenos comunicativos constituídos por identidades múltiplas enraizados nas suas
práticas linguísticas, afirma Plaza Pinto (2013)
Moita Lopes (2013) argumenta ainda a importância de se discutir o significado de
teorias que argumentam na direção de uma teorização de língua como rizoma para dar conta
de um mundo em fluxos, pois outras teorias perdem o sentido se entende que muitas pessoas
vivem em ―zonas de contato ou de fronteira‖. Ressalta ainda que, certas visões estão
associadas a uma linguística modernista, com um ideal de língua pura, que contribui na
construção de uma estado nação, e como consequência da pureza linguística temos a
sedimentação das desigualdades sociais, de gênero, raciais, etc.
A reconfiguração dos construtos teóricos centrais tem grande relevância nos estudos
sobre a língua portuguesa, teóricos como Makoni e Pennycook (2007, apud MOITA LOPES,
2013) afirmam que é necessário desinventar o conceito de língua e reconstruí-lo em outros
termos, porque entendem que as línguas estão na comunicação que existe entre as pessoas
enraizada nas práticas sociais. Nessa perspectiva, entende-se que se faz necessário um novo
olhar para as formas como os falantes utilizam a língua para se comunicar, interagir, produzir
culturas, assim as ―performances identitárias se constroem localmente nas práticas situadas‖,
por meio de escolhas lexicais, gramaticais, fonológicas, intertextos, etc. (MOITA LOPES,
2013, p.112).

Como exemplo desse tipo de comunicação podemos citar os usos

transidiomáticos, ou seja, um recurso comunicativo usado por participantes de práticas
discursivas hibridizadas em meio a fronteiras virtuais e reais.
O autor considera também que a teorização sobre os usos transidiomáticos do que
chamamos de português ao relacionar como uma língua de fronteira/contato importante para
que possamos dar conta do que nos dizem os novos falantes, escritores. Moita Lopes (2013)
defende uma perspectiva que coloca como foco de estudo o que a maioria das pessoas estão
fazendo nas suas práticas, onde vivem, trabalham e interagem com os demais, com que
entendemos por língua portuguesa.
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5 Considerações finais

O conhecimento adquirido por meio das leituras e reflexões sobre o referencial
bibliográfico foi de grande importância ao longo desse trabalho para descrever os percursos
socio-históricos da Linguística Aplicada , assim as considerações de Moita Lopes e dos
demais linguistas aplicados, principalmente no que se refere as vertentes da LA Indisciplinar,
da Transgressiva e da Desaprendizagem têm contribuído de forma significativa para a
construção de uma ciência com reponsabilidade social, com ética e com respeito, mas sempre
buscando questionar, problematizar e se posicionar criticamente diante das vozes existentes
na sociedade contemporânea.
Percebemos

uma

Linguística

Aplicada

Trans/Indisciplinar,

transgressiva

e

da

desaprendizagem que vai além dos ambientes escolares, que por meio de suas pesquisas procura por
aqueles que muitas vezes tiveram suas vozes apagadas, tendo como ponto de partida a ética e o
respeito por todos, de forma que os novos conhecimentos produzidos não venham causar sofrimento.
É nesse contexto que se realiza a LA contemporânea comprometida com o sujeito social, que busca
nas rupturas com certos conceitos tradicionais quebrar barreiras linguísticas para vencer o preconceito.
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EDUCOMUNICAÇÃO: UM ESPAÇO DE CONSTITUIÇÃO
TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA EM COLÍDER – MATO GROSSO
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Regina Uemoto Maciel Martins (Seduc-MT) – reginauemoto@gmail.com
Resumo:
O universo digital nos abraça e nos influencia de diversas formas: culturais, políticas, econômicas, educacionais
e ideológicas. Nesse cenário, as tecnologias e as mídias trazem um apelo aos sentidos de forma sinestésica,
combinando os gêneros multimodais e, tornam-se assim, poderosas e persuasivas. Diante desse contexto, este
artigo objetiva discorrer sobre o Projeto de Inserção Social, desenvolvido pelo Programa de Pós-graduação
PPGLetras da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Sinop – MT, no ano de 2017. Dentro dessa
proposta, um grupo de discentes do mestrado ofertou o minicurso ―Educomunicação: mídia aliada à educação‖
aos alunos da Escola Estadual Desembargador Milton Armando Pompeu de Barros, no município de Colíder MT. A escolha da escola se deu pelo fato dos alunos já desenvolverem práticas educomunicativas e produzirem
vídeos escolares à comunidade. A ementa do curso ofertou o conhecimento básico para a criação e produção de
vídeos. Os depoimentos dos alunos demonstram os resultados positivos do curso e comprovam que a parceria
entre as instituições de Ensino Superior e o Ensino Básico cria novos sentidos ao conhecimento disseminado,
tornando a aprendizagem mais interessante e participativa.
Palavras-chave: Educomunicação. Produção de vídeos. Mato Grosso.

1 Introdução
A sociedade contemporânea tem exigido cada vez mais tipos de letramentos que passam a constituir o
mundo letrado. Assim, o universo das letras é determinado por diversos gêneros discursivos tanto
orais, escritos, visuais, auditivos, incluindo o uso da escrita em novos suportes tecnológicos.
Tornar os alunos aptos a lerem e interpretarem os diversos letramentos é papel fundamental das
escolas, o que tem sido um dos desafios do espaço pedagógico. Trabalhar a sala de aula é uma tarefa
difícil e complexa, pois a multiplicidade não está apenas nos multiletramentos, mas também na
pluralidade que se faz presente por meio das diversas culturas, classes sociais e experiências de
mundo. Essas marcas vão se traduzir nas diversas vozes, origens e histórias que constituem cada aluno
dentro da sala de aula.
Sendo assim, para que o processo ensino-aprendizagem faça sentido, é necessária a articulação entre
as referências de mundo que os alunos já trazem e as novas, produzidas na escola, para que o
conhecimento se transforme em novas e significativas aprendizagens. (multiletramentos).

Essas várias formas de abordar, de interpretar, de viver no mundo podem conviver e
propiciar um ―chão‖ para que, continuamente, novas formas de subjetividade sejam
viabilizadas. É importante considerar também que não se adquire a condição letrada
de uma hora para outra‖ (GOULART, 2011, p. 52).

No contexto da concepção de letramento, as tecnologias se incorporam de várias maneiras, trazendo
novas condições de produção de leitura e escrita. O modo como o texto se apresenta nos vídeos é
diferente do texto puramente verbal, pois parte do concreto, da imagem e do som, envolvendo todos os
sentidos.
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O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, próximo, que toca todos os
sentidos. Mexe com o corpo, com a pele -nos toca e "tocamos" os outros, estão ao
nosso alcance através dos recortes visuais, do close, do som estéreo envolvente. Pelo
vídeo sentimos, experienciamos sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos
(MORAN, 1995, p. 10).

O mundo audiovisual é mais fácil, exige menos esforço, recorre mais às sensações do que à razão. É,
portanto, menos racional e abstrata do que o texto verbal, que exige do leitor maior rigor, organização,
foco, compreensão e análise de informação. Assim, a relação que se cria com o texto é diferente
daquela construída com o papel.

As linguagens da TV e do vídeo respondem à sensibilidade dos jovens e da grande
maioria da população adulta. São dinâmicas, dirigem-se antes à afetividade do que à
razão. O jovem lê o que pode visualizar, precisa ver para compreender. Toda a sua
fala é mais sensorial-visual do que racional e abstrata. Lê, vendo (MORAN, 1995, p.
10).

Sob todos esses aspectos é que não se pode negar que as tecnologias vêm preenchendo espaços cada
vez maiores no universo atual e aprender a lidar com elas, tornou-se uma necessidade, que precisa ser
atendida.
No intuito de atender a essa demanda, a Escola Desembargador Milton Armando Pompeu de Barros,
localizada no município de Colíder – MT, vem desenvolvendo desde o ano de 2012, o Projeto TV
Pompeu, como prática educomunicativa. A dinâmica trabalhada pelo Projeto é de propor aos alunos a
pesquisa autônoma, a possibilidade de acesso e apropriação tecnológica, por meio de espaços de
produção e veiculação de vídeos escolares.
Diante desse contexto, é que o PPG Letras propôs o curso ―Educomunicação: mídia aliada à
educação‖ como forma de aprimorar e auxiliar os conhecimentos trazidos pelos alunos que já tinham
noções de edição de vídeo e também aqueles que gostariam de aprender, mas não tinham domínio
dessa ferramenta.
Os estudos teóricos utilizados nesse artigo trazem para discussão o conceito de Multiletramentos, com
Roxane Rojo, de Educomunicação, com Ismar de O. Soares e Donizete Soares e do vídeo como
ferramenta pedagógica, com José Moran e outros autores.
O objeto de estudo para análise dos dados trata-se da transcrição dos depoimentos produzidos pelos
participantes do curso, a fim de se fazer uma avaliação dos resultados obtidos por meio do minicurso
ofertado.

2. Multiletramentos
Segundo Rojo (2012, p. 11), ―a pedagogia dos multiletramentos foi afirmada em 1996, em um
manifesto resultante de um colóquio do Grupo de Nova Londres, formada por um grupo de
pesquisadores dos letramentos reunidos em Nova Londres‖.
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O grupo afirmava a necessidade de a escola tomar a seu cargo os novos letramentos
emergentes na sociedade contemporânea, em grande parte – mas não somente –
devido às novas TICs (tecnologias de informação e comunicação), e de levar em
conta e incluir nos currículos a grande variedade de culturas já presentes nas salas de
aula de um mundo globalizado e caracterizado pela intolerância na convivência com
a diversidade cultural, com a alteridade (ROJO, 2012, p. 12).

Assim, trabalhar a pedagogia dos multiletramentos envolve não só o trabalho com as novas
tecnologias, mas também circunda a importância de se trabalhar com as culturas de referência do
alunado e com os gêneros, mídias e linguagens que fazem parte do conhecimento deles, levando-os a
um letramento crítico, ao propor uma produção transformada dos conceitos e análises realizadas.

Diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos), que não faz senão apontar
para a multiplicidade e variedade de práticas letradas, valorizadas ou não nas
sociedades em geral, o conceito de multiletramentos aponta para dois tipos
específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossa sociedade,
principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das
populações (multiculturalismo) e a multiplicidade semiótica (multisemioses) de
constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica (ROJO,
2012, p. 13).

A nossa vida é permeada pelo multiculturalismo que se evidencia por todos os espaços. Trabalhar esse
conceito é identificar e se conscientizar de que a sociedade é composta de culturas dominantes (culta)
e de culturas populares (povo) e compreender que essas convivem nos mesmos espaços e se misturam
promovendo novas formas de culturas, as chamadas, segundo Rojo (2012), ―híbridas‖.
Pensar em multisemioses é se atentar para os inúmeros tipos de materialidades que nos rodeiam
promovendo a comunicação de maneira criativa, interessante e peculiar. A multiplicidade de
linguagens exige dos usuários a busca pelo domínio de um universo que a cada dia se movimenta pelo
novo. Assim, Rojo (2012, p. 19) explica que multisemioses, ―são textos compostos de muitas
linguagens (multimodalidade ou multissemiótico) e que exigem capacidades e práticas de
compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar‖.
Os esclarecimentos trazidos e defendidos pela pedagogia de multiletramentos são essenciais ao
universo escolar, que ainda se constitui de práticas pedagógicas tradicionalistas, pautadas no privilégio
da cultura dita ―culta‖, ignorando os multiletramentos e o multiculturalismo, presentes nos diversos
ambientes que refletem a cultura de massa do mundo hipermoderno.
É necessário, assim, que a escola passe a qualificar as habilidades do alunado em práticas da web, ao
permitir-lhes o domínio dos diversos gêneros discursivos que não se limitam mais aos livros e ao
professor. Os gêneros estão por toda parte, oferecendo ao leitor digital a possibilidade de navegar
pelos mais diversos tipos de linguagens, dando ao leitor a chance de escolher quais leituras quer fazer
e qual a ordem do que mais interessa naquele momento. Além disso, o mundo digital permite às
pessoas não só ser autor do seu conhecimento, mas também ser autor de produções ao postar
informações, vídeos, construir blogs e sites, compartilhando dados e informações.
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No entanto, essa riqueza de opções oferece outros problemas: por um lado, é possível ter um leque de
informações muito maior e variado, por outro, essa imensidão de informações e conhecimento exige
do leitor uma postura mais crítica e consciente, a partir do momento que não se pode acreditar em tudo
que se coloca nesse espaço virtual, pois não há regras que determinam e normatizam o virtual.
Rojo (2015, p. 136) ainda reforça a importância de se considerar que as práticas de linguagem se dão
sempre de maneira situada. O que ela quer dizer, é que todo enunciado é determinado pelas condições
sócio históricas em que é produzido.

[...] ―prática situada‖ está relacionada com a cultura de referência do alunado e com
os gêneros e designs disponíveis para essas práticas, relacionando-as com outras de
outros espaços culturais. Já a ―instrução aberta‖, refere-se a uma análise crítica,
sistemática e consciente dessas práticas, gêneros e designs vivenciados pelo alunado
e de seu processo de produção e recepção. O ―enquadramento crítico‖ busca
interpretar os contextos sociais e culturais de circulação e produção desses designs e
enunciados. Tudo isso com a produção final de uma ―prática transformada‖, ou seja,
os conceitos que se tinham foram transformados nesse processo em uma nova
aprendizagem, com novas formas de recepção e produção (ROJO, 2012, p. 30).

Com base nessas reflexões, pode-se pensar que seja necessária e urgente a composição de um
currículo escolar assentado em uma pedagogia de multiletramentos, a fim de que se possa desenvolver
e qualificar as capacidades e habilidades dos discentes para o mundo dos prefixos multi e hiper e que,
assim, consigam lidar com propriedade em meio a esse universo repleto de instabilidades e mudanças.

3 Educomunicação

O Programa Educomunicação tem seus pontos basilares na proposta de cidadania e intervenção social.
Na busca de alcançar o desenvolvimento desses dois elementos na formação dos alunos, o Programa
propõe a aliança com o mundo tecnológico, por meio da relação entre educação e comunicação.

A educomunicação é mais do que uma tendência de se juntar a comunicação e a
educação para fazer emergir uma nova ciência. É uma necessidade que surgiu dos
movimentos sociais e na busca por organização da sociedade civil, tendo como meta
a construção da cidadania [...] a educomunicação é um campo de convergência de
todas as áreas das ciências humanas (SOARES, 2004, p. 01).

As primeiras práticas educomunicativas brasileiras surgiram a partir do ano 2000. Pode-se dizer, dessa
forma, que é um Programa jovem, mas que já ganhou e vem ganhando muito espaço no meio
educativo, por meio de cursos de graduação e pós-graduação, formando cada vez mais profissionais
habilitados nessa área.
É um campo novo que se distingue tanto da Educação Escolar quanto da Comunicação Social. É um
espaço de cruzamento de saberes, por meio da interlocução, da conversa entre membros que
constroem e se utilizam desses saberes. Propicia o questionamento, a reflexão, a busca do
conhecimento, em que há o compartilhamento de experiências e ações.
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Trata-se, portanto, de um campo de ação política, entendida como o lugar de
encontro e debate da diversidade de posturas, das diferenças e semelhanças, das
aproximações e distanciamentos. Por excelência, uma área de transdiscursividade e,
por isso, multidisciplinar e pluricultural (SOARES, 2006, p.04).

Assim, realizar práticas educomunicativas, é falar sobre uma nova forma de organização social. Nova
e diferenciada porque os tipos de relações sociais que são criadas são essencialmente horizontais.
Donizete Soares explica,

[...] não há e nem pode haver alguém que manda frente a outros que obedecem,
alguém que decide o que os outros devem cumprir. Nessa proposta de organização
social não há e nem pode haver a figura do estrategista definindo, delimitando ou
inventando ações para que outras pessoas avancem, recuam, envolvam e atuem de
modo a atingirem os fins por ele previstos e determinados. Quem estabelece as
estratégias são os participantes do grupo, tendo em vista os motivos que os levaram
a se agruparem, assim como os objetivos que querem alcançar (SOARES, 2006, p.
07).

Percebe-se, dessa forma, que fazer Educomunicação é levar os participantes a assumirem atitudes
críticas, reflexivas, no uso das tecnologias digitais e midiáticas, por meio de ações que incentivem a
autoria, a criticidade, a pesquisa autônoma, a responsabilidade, o trabalho coletivo e compartilhado.
Todas essas ações contribuem para a cidadania e a intervenção social, e consequentemente, para uma
sociedade consciente e de valores imensuráveis.

4. Curso Educomunicação: mídia aliada à educação

A escola como espaço de ensino e aprendizagem precisa repensar a sua relação com as mídias e os
meios de comunicação. Esses possuem um alto poder de atração e persuasão sobre as pessoas,
influenciando-as em comportamentos, atitudes e opiniões. Amora (2008, p. 28) afirma que ―[...] o
essencial é que todo o corpo escolar se direcione para ter as mídias não mais como adversárias e sim
parceiras no processo de aprendizado‖.
Aqui vale destacar o poder da mídia enquanto manipulação, formação de opinião, infantilização e
condicionamento de mentes e produção cultural do grotesco para despolitização. Essas características
da mídia se expressam particularmente através da TV, rádio, jornais e revistas, que são de fácil acesso
à grande maioria das pessoas. (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 158)
Os jovens estão altamente conectados com esse mundo midiático e estão sempre interessados e
motivados a participarem. Sendo assim, entende-se que a produção de vídeos pode ser uma estratégia
fecunda e interessante no processo de ensino e aprendizagem.
É pensando nesses aspectos, que a escola deve formar alunos que saibam ler e interpretar as
informações passadas pelos meios de comunicação assim, como possam ter o domínio de criar os seus
próprios veículos de informação para que possam externar suas ideias e pensamentos contribuindo
para a evolução da sociedade.
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Formar alunos conhecedores dos meios de comunicação a ponto de poder interferir
nos produtos oferecidos pelos veículos é um objetivo que devemos perseguir
diariamente no processo escolar. E, ainda, formar cidadãos que possam criar seus
próprios veículos dentro dos meios de comunicação existentes é essencial para a
evolução da sociedade como um todo (AMORA, 2008, p. 27).

É com essa perspectiva, que em 2017, um grupo de discentes do curso de mestrado do Programa de
Pós-graduação em Letras (PPGLetras), da Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop – MT,
decidiu perante a proposta do Projeto de Intervenção Social, realizar o curso ―Educomunicação: mídia
aliada à educação‖, com o propósito específico de possibilitar a um grupo de 30 alunos da Escola
Estadual Desembargador Milton Armando Pompeu de Barros, Colíder – MT, o conhecimento básico
de edição de vídeos, permitindo a inserção desses no universo digital da produção de vídeos escolares.
A escolha de proporcionar esse curso aos alunos dessa escola se deve ao fato de haver nesse espaço o
desenvolvimento de práticas educomunicativas, por meio do Projeto TV Pompeu, que tem por
objetivo a produção de vídeos escolares que são criados e elaborados pelos alunos participantes e
apresentação dessas mídias no horário do intervalo das aulas. O grande diferencial desse projeto é que
os alunos são autores de suas produções e esse sentimento significa de forma única, trazendo a
autoestima e a valorização de suas competências e habilidades.
Diante desse cenário, o curso proposto pelo Projeto de Intervenção Social, foi acolhido com grande
êxito, principalmente, pelos alunos que não só se interessavam por essa tecnologia, mas necessitavam
dela para várias ações do seu dia a dia. O curso foi ofertado a todos os alunos dos três períodos de
funcionamento da escola e a seleção dos participantes foi de acordo com a ordem de chegada, que
preencheriam as 30 vagas disponíveis. As aulas foram organizadas de forma teórico-prática, para que
os alunos pudessem compreender a teoria e já ir aplicando os conhecimentos na elaboração dos vídeos,
tendo como produto final, um documentário.
As inscrições estavam vinculadas a uma ação filantrópica, em que os alunos deveriam trazer um quilo
de alimento não perecível, que seria doado a uma instituição da cidade.
A análise dos resultados obtidos foi feita a partir dos depoimentos dos alunos do curso. Os excertos
que seguem referem-se aos discursos produzidos pelos participantes e estão transcritos a fim de
comprovar os resultados obtidos.

Minha expectativa sobre esse curso é sair daqui sabendo né, manjando tudo e sei que
futuramente isso tudo aqui pode me ajudar na faculdade – Excerto 1

Essa aluna entende que o conhecimento adquirido proporcionou-lhe ferramentas para a vida em
sociedade e por isso estava mais aberta para o aprender. Tem grandes expectativas sobre o curso. A
imagem que tem do curso é que esse será capaz de sanar todas suas dúvidas sobre o assunto de edição,
―[...] sair daqui sabendo né, manjando tudo‖. Faz o curso não apenas como algo que possa favorecê-la
no momento e sim para o futuro ―[...] sei que futuramente isso tudo aqui pode me ajudar na
faculdade‖.
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Amora (2008, p. 29) acrescenta que,

[...] com sua autoestima em alta e a sensação de que estão tendo um aprendizado que
lhes dará ferramentas para a vida em sociedade, eles se tornam mais abertos ao
aprendizado como um todo. Tornam-se ainda indivíduos mais cientes de suas
responsabilidades não só com a escola mas também com toda a sociedade em volta
dela. Passam a ser criadores e propagadores de cultura local.

Outro relato demonstra que o aluno teve benefícios ao frequentar o curso, por meio do conhecimento
adquirido.

Essa aula de hoje eu gostei, porque eles ensinaram um programa de vídeo muito prático, fácil e
esse programa vai me ajudar muito com edição de vídeo e outras coisas. - Excerto 2

Pode-se perceber que o que agradou ao aluno foi o fato de aprender a utilizar um programa de fácil
manuseio, ―[...] ensinaram um programa de vídeo muito prático, fácil [...]‖. Talvez tenha gostado,
especialmente, dessa aula por apresentar uma dinâmica de aula prática e não teórica. A prática é muito
mais atrativa e interessante do que só ouvir teorias. A combinação entre as duas é que faz a
aprendizagem mais interessante. A imagem que ele tem é de que o programa de vídeo apresentado no
curso vai ajudá-lo em vários aspectos da vida dele, não apenas no espaço escolar, ―[...] esse programa
vai me ajudar muito com edição de vídeo e outras coisas‖. O entusiasmo do aluno também pode estar
relacionado à realidade próxima a dele, pois os jovens possuem uma intimidade maior com as mídias e
os gêneros audiovisuais.

Sabemos que esse público é bem próximo dos meios multimídias e aos gêneros
audiovisuais. Ouvir, ver, tocar, sentir são formas básicas de aprendizagem. Como a
essência da educação é estimular a aprendizagem, o que o aluno vê e ouve implica
diretamente nas suas habilidades e capacidade de absorver a informação. Embora
isso seja verdadeiro, para as pessoas de todas as idades, parece que é mais efetivo
quando estamos falando dos mais jovens (WPENSAR).

O acesso aos meios de produção de vídeos está bem maior atualmente, permitindo a uma parcela cada
vez maior da sociedade se apropriar das mídias. Isso faz com que a produção de vídeos, blogs e sites
deixem de ser monopolizados por um grupo de pessoas que detinham maior poder na sociedade e se
amplie a um grande número de pessoas.

Essa é a primeira experiência que eu tive com edição de vídeo, porque eu nunca me interessei
porque eu achava que era chato, né. Mas hoje eu vi que é interessante, é legal. As ideias que você
tem, você coloca tudo em prática, acaba ficando uma coisa bem incrível. Os professores são bem
divertidos, não fica aquela coisa chata, enjoativa.- Excerto 3
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É possível dizer que a aluna tinha a imagem de que edição de vídeos era algo desinteressante, chato,
talvez muito técnico, porque nunca havia se proposto a entender, participar antes de um curso como
esse. O conhecimento adquirido por meio do curso proporcionou um novo universo, em que ela se
assume como autora dos vídeos produzidos, ―[...] as ideias que você tem, você coloca tudo em prática,
acaba ficando uma coisa incrível‖. A câmera passa a ser um prolongamento do corpo e os recursos
utilizados na produção dos vídeos são usados como forma de expressão e de conhecimento, mas não
são o retrato da realidade e sim a interpretação que o aluno tem dessa.
[...]‖. A imagem que ela tem de alguns ou de todos os professores é de que não são divertidos, que as
aulas são chatas e enjoativas, diferente das aulas explicadas no curso. Talvez porque no cotidiano, o
conhecimento seja mais tradicionalista, atrelado a textos escritos, livros, teorias, explicações orais,
sem muita prática do que se aprende.

Parece-me que, às escolas, não basta disponibilizar os produtos midiáticos, os
equipamentos e o que quer que seja se não entendemos que as mudanças produzidas
pelas tecnologias exigem bem mais do que simples adesão ou simples rechaço.
Exigem conhecimento do que está se passando com a sociedade, com as formas de
educar, com as formas dos mais jovens, suas lógicas etc (FILÉ, 2008, p. 41).

É necessário que se pense em projetos políticos pedagógicos que envolvam as diversas tecnologias
eletrônicas e digitais, em que não sejam apenas ferramentas, mas que sejam trabalhadas como
dinâmicas de aula que alcancem os alunos que parecem alienados ao mundo escolar.

O curso eu gostei bastante, nossa muita ideia que surgiu na minha cabeça. Estou pensando em
fazer jornalismo que eu gostei bastante, meu Deus, foi muito bom. – Excerto 4.

O aluno demonstra ter gostado muito do curso e diz que o conhecimento proporcionado abriu novos
horizontes, inclusive profissionais, ―[...] estou pensando em fazer jornalismo que eu gostei bastante
[...]‖. A produção audiovisual enriquece o processo ensino-aprendizagem e proporciona a
interatividade de forma crítica e criativa.

5. Considerações finais

Ao analisar os depoimentos percebe-se que os alunos tiveram uma avaliação positiva do curso e
ficaram muito gratos pela oportunidade e pelo conhecimento adquirido.
A produção de vídeos é uma prática que deve ser estimulada no ambiente escolar, pois envolve os
jovens, permitindo o diálogo entre o conhecimento e as tecnologias de forma diferenciada.
Ao produzir um vídeo, os alunos aprendem a se apoderar dos recursos tecnológicos, entendem o que é
um roteiro, o que é o enquadramento de imagens, aprendem a filmar e a produzir os efeitos desejados
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de som e imagem e, por fim, aprendem a editar. Essa forma de produção de conhecimento é uma
maneira de apresentar ao público um recorte da realidade que se quer revelar, mas a partir de sua
identidade, fortalecendo sua autoestima e o seu olhar sobre o local onde vive.
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ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA MODALIDADE ESCRITA COMO
LÍNGUA ADICIONAL: DISCURSOS E PRÁTICAS
Rodney Mendes de Arruda (PPGEL19/GELL/UFMT; IFMT20) – rodney.arruda@cba.ifmt.edu.br

Resumo:
Neste texto são apresentadas reflexões e problematizações oriundas de pesquisa de doutorado em
Estudos de Linguagem, sobre a temática do ensino de Língua Portuguesa a sujeitos surdos. Para isso,
aparecem os temas escrita, Língua materna e Língua Adicional, por estarem mais fortemente ligados
ao processo de ensino-aprendizagem de pessoas surdas, cujo percurso é complexo, além do conhecido
panorama da Educação Brasileira. Ancorado em autores ligados ao ensino de Língua Portuguesa e
ensino de surdos, contextualiza-se a prática de ensino atual, alicerçada em legislação, mas frágil nas
concepções docentes, o que leva ao questionamento da efetivação da Inclusão Escolar.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Língua Adicional; escrita

1 Introdução

A história dos Surdos tem, praticamente, a mesma idade da história como é conhecida, porém
com expressividade distinta. Apesar de existirem, foram tratados à margem, com exclusão, isolados da
sociedade ou mesmo mortos, dada a compreensão de que eram incapazes, física e mentalmente
(SILVA, 1987). O ensino a partir da língua de sinais data do século XVIII. Ainda assim, há um hiato
de 100 anos (1880-1980) em que as pessoas surdas foram impedidas de usar sinais e impelidas ao
desenvolvimento da oralidade, por uma decisão política de ouvintes (idem).
Na década de 90 do século XX, o povo surdo21 e comunidade surda reapareceram no cenário
sociopolítico, tendo como marco a Declaração de Salamanca (1994) e, no Brasil, a lei nº 10.436, de 24
de abril de 2002. A pauta de lutas passou a ser o acesso à escolarização e, principalmente, em defesa
da escola bilíngue, demanda que tem garantias no Plano Nacional da Educação (PNE) de 2014, e que
divide opiniões de profissionais da educação e comunidade surda quanto à sua necessidade. Esta pauta
voltou à tona na disputa presidencial de 2018, tendo sido garantida após a posse de Jair Messias
Bolsonaro, ainda que, efetivamente, ainda não tenha sido apresentada nenhuma proposta neste sentido.

19

Doutorando em Estudos de Linguagem (PPGEL/UFMT). Membro do Grupo de Pesquisa Estudos Linguísticos
e Letramento (GELL), coordenado pela Profª. Drª. Cláudia Graziano Paes de Barros.
20
Docente no IFMT Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva. Membro do Grupo de Estudos em Ensino de
Línguas e Literatura (GEELLI), coordenado pela Profª. Drª. Sueli Correia Lemes Valezi.
21
Entende-se Povo Surdo como um grupo em que há somente pessoas surdas, independentemente do tipo de
surdez. Comunidade Surda refere-se ao grupo de pessoas próximas com as quais realmente convivem, entendem
suas necessidades e formam uma rede de apoio (familiares, colegas/amigos de escola e/ou igrejas, professores,
tradutores-intérpretes, fonoaudiólogos e médicos que os acompanham etc).
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A partir da abertura da sociedade e da escola para a Inclusão, todos se viram forçados a
adaptar-se, seja pela obrigatoriedade legal, pela imposição do discurso de adesão ao politicamente
correto, ou pela realidade imposta pela presença das pessoas inclusas, ocupando variados espaços,
inclusive os discursivos. Mesmo com essas garantias, a segregação continua, se considerado o
componente linguístico.
Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado em andamento (PPGEL/UFMT), que trata da
relação ‗ensino de Língua Portuguesa escrita a surdos, na perspectiva de Língua Adicional‘ e
‗elementos a ele relacionados‘, o que inclui os sujeitos surdos, sua língua (L1), as relações sociais em
que estão inseridos, dentro e fora do espaço escolar. Especificamente, apresenta reflexões sobre os
seguintes tópicos: i) o poder da escrita e sua necessidade de apropriação pelos surdos; ii) o ensino de
LP como Língua Adicional e o que isso significa em termos pedagógicos.

2 O lugar da escrita no desenvolvimento educacional de sujeitos surdos

A aprendizagem da escrita, comumente vista como um processo difícil de aprendizagem a
todos, no período na infância, ocorrida tradicionalmente na escola, torna-se, depois de um tempo, uma
prática automática na vida das pessoas letradas. No entanto, há que se considerar que se trata de uma
tecnologia, de um processo com conexões neuronais que devem ser estabelecidos numa fase de idade
propícia, e com atividades progressivas que trabalhem a corporeidade necessária para seu
desenvolvimento (AMORIM ET AL, 2016).
Sujeitos surdos são potencialmente bilíngues, ao considerar que, em caso de surdez profunda,
não desenvolvem a fala, o que os leva a, por um lado, adotar a Língua Brasileira de Sinais22 (Libras)
para comunicação efetiva. Por outro lado, convivem com a língua oficial do país, em sua forma
escrita, a qual precisam conhecer para relacionar-se socialmente (QUADROS, 1997).
Lopes (2011) e Quadros (1997) são dos autores que defendem que, idealmente, alunos surdos
deve(ria)m ser alfabetizados, primeiramente em Libras, depois conhecer a escrita da sua língua, para
então, conhecer a Língua Portuguesa (LP), na modalidade escrita, como previsto no Decreto 5626, de
22.12.2005.
Apesar da modalidade diferente, estas pessoas, assim como o caso de imigrantes, precisam
conviver com a língua oficial e a materna. A complexidade no caso dos surdos é que, ao contrário
daqueles, esta língua não oficial não é de herança familiar, mas restrita àqueles na mesma condição,
sendo que, comumente, não é compartilhada pelos pais (FERNANDES, 2003; QUADROS, 1997),

22

Dependendo do contexto e, para evitar repetições, ao longo do texto serão adotadas as siglas LS para Língua
de Sinais, de forma geral, e Libras, para o caso específico do Brasil.
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quando se instaura uma dificuldade linguística, com reflexo no desempenho desses sujeitos em relação
à aprendizagem e uso da língua portuguesa escrita.
Uma das discussões presentes na comunidade surda é quanto a se considerar línguas de sinais
como ágrafas, uma vez que são línguas de modalidade viso-espacial e que utilizam a sinalização.
Gesser (1999), por exemplo, é defensora do ponto de vista contrário a esta ideia. Tal argumentação se
baseia na criação de sistemas de transcrição ou de escrita, o que também deve ser problematizado, em
função de sua variedade.

Oficialmente, há quatro sistemas de registro: ‗1) Sign Writing (SW), desenvolvido pela
norte-americana Valerie Sutton, que conta com mais de 900 caracteres, e divulgado no Brasil
por Stumpff, como resultado de seu doutoramento; 2) Escrita das Línguas de Sinais (ELiS),
que conta com 95 caracteres, e foi desenvolvida em 1997 por Mariângela Estelita de Barros,
professora da Universidade Federal de Goiás, onde há bastante divulgação e aceitação, 3)
Sistema de Escrita de Língua de Sinais (SEL), desenvolvido em 2009, por Adriana Stela
Cardoso Lessa de Oliveira, professora Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 4) a
Escrita Visogramada da Língua de Sinais (EVILS ou VisoGrafia), desenvolvida por Cláudio
Alves Benassi, professor de Letras-Libras (UFMT), como resultado de seu doutorado
PPGEL/UFMT, defendido em 2019.
O maior volume de trabalhos acadêmicos e de divulgação/aceitação entre os surdos
tem sido em torno do Sign Writing e, mesmo assim, não se trata de um sistema totalmente em
uso. Curiosamente, nota-se que surdos usam a LS e a LP escrita. O fato de haver a lacuna de
aprendizagem e uso da escrita da sua própria língua merece atenção como objeto de pesquisa.
Entende-se que, se estudado gradativamente, como defendido teoricamente, haveria uma
transição da escrita mais visual para a alfabética. Significaria mais um letramento para os
sujeitos surdos, que poderiam ter nessa escrita uma forma de maior identificação e inserção
social com sua cultura23, bastante valorizada e divulgada.
Às crianças surdas há duas possibilidades de escolarização: i) a maioria estuda em
escolas públicas regulares, consideradas inclusivas, com presença de tradutor/intérprete de
Língua de Sinais (TILS). Na maioria delas, há Sala de Recurso Multifuncional (SRM), que
oferece atendimento de/em Libras no contraturno; ii) Dependendo do porte da cidade, há
escolas bilíngues. Em Cuiabá, há uma escola especializada, em processo de transição para
23

Sobre esse item, a autora de maior relevância é Karin Strobel, surda, doutora, que publicou o livro As imagens
do outro sobre a cultura surda, em 2008, e que está em sua terceira edição. Em 2019, assumiu o cargo de
Diretora de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos no Ministério da Educação (MEC). O autor deste artigo
questiona a necessidade deste conceito, porém é objeto de discussão para outro trabalho.

5407

bilíngue. No primeiro caso, a Língua Portuguesa é trabalhada como L1, o que resulta em
problemas na aprendizagem dos surdos, que tem sido pouco ou insuficientemente discutidos;
no segundo caso, há disciplina de LP como segunda língua/Língua Adicional24.
O processo de aquisição/aprendizagem de surdos é variado, em função de como a
família administra a surdez e desenvolve comunicação com seus filhos. Poucos casos
relatados são como o estudado por Cordeiro (2014), em que a mãe foi protagonista de
letramento do filho surdo, tanto na LS quanto na LP. Normalmente, a escolarização se dá de
forma tardia, ocasionando crianças e adolescentes não conhecerem sinais, o que dificulta o
trabalho dos TILS. Neste caso, não se trata de Língua Materna, mas de uma linguagem caseira
ou, de ―sinais afetivos‖, conforme Cordeiro.
Esses dados coadunam com o observado por Mayberry (1992): para o
desenvolvimento linguístico da criança é necessário haver riqueza de input, o que está mais
presente em surdos filhos de surdos e menos presente em surdos filhos de ouvintes, que
representa a maioria dos casos. Ao aprender a escrever, a criança constrói suas estruturas
cognitivas, atribuindo sentido ao sistema de escrita, reconstruindo-o, experimentando e
testando hipóteses.
Com a trajetória de aprendizagens prototípica dos surdos, é compreensível a
dificuldade observada quanto à escrita da LP. De acordo com Stumpf (2011, p. 57), ―na
escrita real, a criança precisa criar os elementos e as relações entre esses elementos que não
podem ser pré-estabelecidos‖. No cérebro, são processadas as representações de mundo, que
são transcritas, de acordo com uma sistematização. Haverá significação quando a criança
compreender a função desses elementos, em processo de alfabetização e letramento.
Para os surdos, essa transferência é mais complexa, uma vez que lida com duas
línguas, dois sistemas que, na maioria dos casos, não dominam, principalmente porque, para a
aprendizagem de uma segunda, requer estruturações de uma primeira, a partir da qual
estabelecerá categorias, questionará, comparará, entre outras estratégias.
Sobre sua escrita, é notório que a maior dificuldade se encontra na sintaxe (STUMPF,
2011; LODI, 2013). Fernandes (1999) observou irregularidades morfossintáticas típicas de
construções da língua de sinais, o que tem sido observado em estudos posteriores, até os mais
recentes, como em Neves (2017). Quinn (1981) identificou que o cerne da dificuldade do

24

Na atualidade, Furlaneto desenvolve pesquisa de doutorado (PPGEL/UFMT) nesta instituição, acerca do
ensino de LP como Língua Adicional para surdos.
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leitor surdo se concentra em níveis superiores de leitura, na compreensão de frase e textos, e
não em nível de decodificação, reconhecimento ou identificação das palavras escritas. Aliás,
esse item é uma vantagem para eles, com ótima acuidade visual, que dificilmente erram grafia
depois de aprendida.
Apesar de identificar os itens que contrastam com a Língua Portuguesa como L1,
autoras como Guarinello (2015) e Silva (2001) analisam o todo textual, recomendam buscar a
compreensão global do texto e trabalhar aspectos gramaticais que se fazem necessários:
pontuação, paragrafação (itens arbitrários do sistema linguístico) e coesão.
Na pesquisa de doutorado realizada por este autor, com dois alunos de Ensino Médio,
optou-se pelo texto dissertativo-argumentativo, procurando desenvolver a progressão textual,
com marcas que revelem o nível informacional e posicionamento crítico. Utilizando a LS
como língua de instrução, parte-se de discussões em Libras, com gravação em vídeo.
Posteriormente, há a escrita em LP e, em alguns momentos, recorre-se aos vídeos para
analisar e/ou relembrar a argumentação anteriormente sinalizada. Um dado que emergiu é o
fato de terem começado a escrita manual e avançado para a digitação, que envolve outra
dinâmica e revela seu grau de familiaridade e letramento.

3 O lugar da Língua Portuguesa na vivência bilíngue de alunos surdos

Tratar da L1 pode parecer óbvio, por estar associado à Língua materna, aquela que primeiro se
aprende, no contato com os pais, sendo automaticamente a língua falada (considerando o parâmetro de
fala, da maioria) da comunidade que circunda a pessoa. Dada a complexidade e variedade de situações
de imigração e de várias línguas em contato, entende-se esta definição como equivocada, uma
generalização. Apesar de ser um conceito válido para uma maioria de situações estáveis dentro de um
país, o mesmo não vale para casos de falantes de um idioma cujo(s) filho(s) nasce(m) em outro país,
tendo ainda a especificidade de qual idioma será mais usado no seio familiar, e com o qual o(s)
filho(s) se expressará(ão) primeiramente.
Isto posto, vale questionar também se Libras é, de fato, a língua natural/materna25 dos sujeitos
surdos, como defendido por autores da área (QUADROS, 2012; FERNANDES, 2003), em cuja
afirmação se nota interesse em estabelecer conceitos que sirvam de base e referência a estudos
posteriores. No entanto, como pode ser a língua primeira, se os pais não estão devidamente preparados

25

Na tese, há uma sessão que apresenta e discute os conceitos de Língua Materna, primeira língua, segunda
língua, Língua Adicional, Língua de herança.
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para comunicar-se nela, ensinar por meio dela, sem convívio de uso dessa língua que lhes permita
desenvolver-se?
De acordo com Fernandes (2003, p. 58) e Lopes (2011, p, 34), os alunos surdos apresentam
bom rendimento escolar em função do acompanhamento dos intérpretes (TILS) e do acompanhamento
docente na Sala de Recursos Multifuncional (SRM), sendo que os profissionais de cada disciplina
normalmente se eximem da função de ensinar. No caso de Língua Portuguesa, essa constatação agrava
o desenvolvimento da aprendizagem dos demais componentes curriculares, considerando que todos
dispõem de livros didáticos, exigindo leitura e compreensão de textos.
Em função disso, os alunos surdos de escolas inclusivas costumam ser fluentes em Língua de
Sinais (LS), apresentam dificuldades com a compreensão da Língua Portuguesa, mas não dos
conteúdos trabalhados, o que comprova a hipótese de que o rendimento é maior quando há input na
língua sinalizada. Reside aí o problema de a LP ser trabalhada com eles como para os falantes.
Sendo minoria, não há adaptações de material ou explicações voltadas às suas especificidades.
Por exemplo, no período de observação de aulas, este pesquisador notou ―brechas‖ que não foram
aproveitadas pelos docentes: mencionar que, para surdos, os fonemas estão relacionados com a
configuração de mãos; considerar que o entendimento de conotação em metáforas e tirinhas não é o
mesmo entre ouvintes e surdos, entre outros aspectos. Nesse caso, os professores disseram não ter
conhecimento da língua de sinais e não ter qualificação para realizar a adaptação de materiais, o que é
um discurso recorrente entre os professores da área, mesmo os que tiveram a disciplina de Libras em
sua formação inicial.
Há tempo vem sendo discutido e pesquisado quanto ao ensino-aprendizagem de LP para
surdos, sendo que, para o sucesso do ensino, depende da concepção de linguagem que perpassa o
conhecimento e a prática docente (GERALDI, 1984). A presença do aluno surdo em sala, com apoio
de intérpretes, não garante o ensino da LP, que é atribuição docente, e não dos TILS, que possuem
formações diferenciadas, alguns mesmo em bacharelado. Portanto, não há inclusão efetiva.
Neste Estado, são desconhecidos os materiais: i) do Estado de São Paulo (2008), com
Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental, tanto em relação ao ensino de Libras quanto o da LP a surdos, ii) de Albres e
Saruta (2012), com programa para o ensino de Libras, desde os Anos Iniciais até o Ensino Médio, a
partir dos gêneros discursivos.
Assim como no caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais, estes materiais são uma
referência bibliográfica a considerar. Nota-se aí que não há um conteúdo programático pensado para o
desenvolvimento escolar dos sujeitos surdos, o que corrobora a denúncia de Rangel & Stumpf (2015)
de que, não só não há professores surdos em número suficiente para ensinar seus pares, como também
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o currículo voltado a eles é uma cópia do que se oferece em L1, mesmo em escolas consideradas
bilíngues.

4 Considerações finais

Muitas das dificuldades no processo ensino-aprendizagem de surdos são as mesmas para as
pessoas ouvintes. Quanto à leitura, diz-se, erroneamente, que alunos não gostam de ler, quando,
verdadeiramente, não gostam das leituras obrigatórias e descontextualizadas impostas pela escola,
somente com o objetivo de avaliar (SOARES, 2015). Esta ideia estereotipada se aplica ao uso da LP
por sujeitos surdos. É histórico o fato de que há resistências com esta língua, reclamações sobre a
imposição de sua aprendizagem. No entanto, ao seu modo, surdos usam-na diariamente e livremente, a
exemplo da escrita em seus perfis nas redes sociais.
Para que os estudantes surdos de Ensino Médio acompanhassem todas as atividades de
compreensão textual e produção escrita, nos vários componentes curriculares, seria necessário
possuírem um alto grau de proficiência na LP, resultado de letramentos de leitura ao longo de sua
trajetória de vida pessoal e escolar, até o fim do Ensino Fundamental o que não é a realidade mais
recorrente.
Considerando-se que há muitas lacunas no ensino, esta ocorre em ambiente mesclado, sendo
que surdos são minoria em salas cujo ensino é de perspectiva de L1, e que muito do ensino é delegado
a outros profissionais, nem sempre com conhecimento e formação em língua/Linguística, questiona-se
a real Inclusão nas escolas públicas. No entanto, o lado que mais é exposto às críticas é o discente, ao
terem expostos textos sobre os quais recaem a avaliação com parâmetros de L1.
Trabalhar este componente curricular adequadamente, com ênfase em Língua Adicional é um
dos desafios com a formação docente inicial e continuada. Cabem iniciativas junto às secretarias de
ensino municipal e estadual e, ainda, com a rede de ensino federal.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências vividas por uma estudante surda durante a educação
básica e superior, trazendo à tona as barreiras construídas diariamente nos diversos espaços sociais em virtude
das diferenças linguísticas, culturais e identitárias entre a maioria ouvinte e a minoria surda. Os relatos
evidenciam os prejuízos causados à progressão educacional do estudante surdo em virtude do não aprendizado
efetivo da Língua Portuguesa como segunda língua. O período retratado pela acadêmica compreende os anos de
2001 aos dias atuais. Sua trajetória revela que, apesar do reconhecimento nacional da Libras, ainda é notável a
falta de profissionais capacitados para o ensino de alunos surdos. Ademais, o desconhecimento dos profissionais
da educação sobre a cultura surda, isto é, sobre a forma peculiar que o surdo tem ao perceber e significar o
mundo, ainda causa sérios prejuízos ao desenvolvimento de um ensino, de fato, inclusivo, como preconiza a
legislação vigente e os projetos pedagógicos mais atualizados.
Palavras-chave: Estudante surdo. Inclusão. Libras. Língua Portuguesa.

1 Na educação básica: limites e desafios
Sempre tive o sonho de, no futuro, me tornar uma profissional da educação e ensinar crianças
e adultos. Esse sonho nasceu a partir das minhas próprias dificuldades ao longo da minha vida escolar.
Sou surda de nascença. Na minha família, todos são ouvintes. Apenas uma tia é surda. Para me
comunicar, desde que me recordo, sempre utilizei leitura labial; consequentemente, aprendi a oralizar,
mesmo sem ouvir. Terminei o ensino fundamental entre 2001. Sempre estudei em escola particular.
Mas, mesmo assim, nunca tive o auxílio de intérpretes em sala de aula ou fora dela. A minha estratégia
para tentar aprender era a leitura labial.
Infelizmente, as escolas não estavam (e até hoje ainda não estão) preparadas para receber
alunos surdos. Os profissionais de ensino, em sua maioria, não entendem que, além da língua, o surdo
tem ideias diferentes, cultura diferente, modos de perceber o mundo diferente do ouvinte. E tudo isso
deve ser considerado no momento de organizar o espaço escolar e as atividades de ensinoaprendizagem. Acerca disso, Strobel esclarece que: ―Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender
o mundo e de modifica-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções
visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das ―almas‖ das comunidades
surdas‖ (2009, p. 27).
Cursei o ensino médio no período de 2006 a 2008. A minha escrita não era nada adequada aos
padrões de normalidade. Entendendo a minha dificuldade com a Língua Portuguesa, pelo fato de ser
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surda, minha mãe contratou um professor particular. Como o professor não sabia Língua de Sinais,
nossa comunicação ocorria por meio de leitura labial e textos escritos. A tentativa durou apenas três
meses. Logo desisti. Pois, além de não conhecer a língua de sinais, o professor não conhecia o surdo, a
sua forma de perceber o mundo, a sua cultura. Para ele, o surdo era um coitadinho, uma pessoa digna
de pena. Lembro-me vagamente de algumas palavras que ele tentou me ensinar – SÃO, DA, DE,
QUE, QUANTO, QUANDO. Segundo ele, essas palavras estavam sempre faltando nos meus textos,
por isso era importante eu aprender. O resultado foi que aprendi a escrevê-las, mas elas continuavam
sem uma função real e significativa para mim. Enfim, cheguei ao final do ensino médio sem aprender
português, somente o muito básico, nada mais profundo, nada de gramática. E mesmo assim, nunca fui
reprovada.
Essa postura do meu professor de português era muito comum à época, pois a Libras ainda era
considerada apenas uma linguagem. Não havia legislação que assegurasse o direito do surdo à
acessibilidade linguística. A noção que a maioria das pessoas tinham (e muitos ainda têm) sobre a
educação de surdos é que deveria ser atribuição de entidades que trabalham com educação especial,
não devendo ocupar espaço no ensino regular, lugar de pessoas ―normais‖.
Por fim, após muita luta, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) teve seu reconhecimento nacional pela Lei nº 10.436/2002.
Três anos depois, a essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005, que determina meios de difusão da Libras no âmbito
público.

Infelizmente, o atual estado das coisas nos mostra que, quatorze anos após o Decreto, essas
determinações legais não se transformaram em ações práticas, sobretudo em se tratando da educação
básica.
Fiz três meses de cursinho pré-vestibular e tentei a prova do Enem quatro vezes. Mas diante
da dificuldade na leitura dos extensos enunciados e na produção de uma redação, só conseguia marcar
X no gabarito. Então resolvi tentar uma prova para uma faculdade particular, e consegui ingressar no
curso de Engenheira Ambiental. A escolha por este curso se deve a minha ideia de que as disciplinas
envolvem mais cálculo do que textos. Porém, infelizmente também não havia intérprete de Libras no
curso. E, assim, depois de 5 anos, com muita dificuldade, consegui concluir a graduação em
Engenharia Florestal. Após, passei dois anos trabalhando na área administrativa de uma empresa de
turismo. Nunca atuei na área para a qual me formei.

2 Letras Libras: enfim uma possibilidade de aprendizagem significativa?

O sentimento de querer aprender mais me acompanhava. Então, por informação de amigos
surdos residentes em Mato Grosso, tentei o vestibular específico para o ingresso no Curso de Letras
Libras da UFMT, sendo aprovada em 2017. Fiquei muito feliz ao saber que cada sala de aula do curso
conta com o trabalho de uma dupla de intérpretes, uma realidade nova para mim.
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Pouco tempo depois, houve na UFMT a oferta de um curso de português para surdos. Não me
adaptei muito à metodologia aplicada no projeto, uma vez que as aulas eram ministradas em
português, o que me lembrava das aulas frustradas que tive no passado. As atividades sempre
envolviam verbos, frases ou charges. Apesar de utilizar muitas imagens, não despertou o meu
interesse.
Este ano, teve início outro projeto de extensão, também como o objetivo de ensinar português
como segunda língua para surdos. O diferencial dessa nova proposta era o fato de que o ensino
ocorreria por meio da Língua de Sinais. O projeto foi intitulado ―Sinais-palavras‖. Fui conquistada
pelas aulas desde o primeiro dia da oficina.
Pelas atividades propostas, eu percebo que existe uma organização de conteúdos, do mais
simples ao mais complexo, do básico ao mais avançado. Este passo a passo facilita a compreensão. A
forma como a professora aborda os elementos da gramática torna tudo mais claro para o surdo. Iniciou
com nomes, características e ações. Aos poucos, entendemos na gramática do Português, essas
palavras são classificados como substantivos, adjetivos e verbos. Quando chegamos aos pronomes,
artigos e numerais, parece que tudo foi mais fácil, porque um conhecimento novo está sempre
ancorado em um conhecimento anterior, um complementa o outro, como um processo contínuo. E a
língua portuguesa vai sendo desvendava aos poucos, sempre trabalhando com pequenas narrativas do
cotidiano (as crônicas) em conjunto com o trabalho com tópicos gramaticais.

3 Considerações finais

Como surda, penso que aprender a Língua Portuguesa é fundamental para a interação e troca
de informações no mundo que nos cerca; mas, sobretudo para ter mais autonomia para escolher os
caminhos que pretendo seguir e adquirir mais conhecimento, ou seja para ter a acessibilidade aos
meios de aprendizagem. A escola precisa perceber as necessidades e as potencialidade do surdo, pois
todos (surdos e ouvintes) têm seus sonhos a realizar e precisam ter as mesmas oportunidades de se
desenvolver.
A minha experiência nas escolas me mostrou que muitas vezes, a deficiência maior não estava
comigo, mas nas escolas que não sabiam como ensinar. Por isso, nunca duvidei que seria capaz de
aprender e escolher a minha carreira profissional, fazer as minhas próprias escolhas, sem depender de
outras pessoas.
Tenho o desejo de ingressar num Mestrado na área de Estudos Linguísticos, mostrar que tenho
competência, pois sei que isso é possível. A Língua Portuguesa me despertou, pois me mostrou que
sou capaz de ir além. Assim como a Língua de Sinais tem a sua estrutura própria, no português
também há aspectos específicos de organização de textos, formação de palavras, significação... Para
mim, fazer essa relação entre as línguas e perceber suas semelhanças e diferenças só foi possível a
partir dessa nova abordagem utilizada pela professora do Projeto de Extensão ―Sinais-palavras‖.
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Ensinar o Português para surdos utilizando, para isso, a Libras é fundamental para atingir o objetivo,
isto é, o aprendizado significativo de fato, que nos leve a conseguir utilizar a língua escrita em
diversas situações comunicativas do cotidiano, em diferentes esferas.
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Resumo:
O reconhecimento da Libras como língua natural dos surdos brasileiros pela Lei 10.436/2002 fomentou várias
questões sobre a inclusão destes sujeitos na sociedade. Uma das principais ações decorrentes da referida lei foi a
criação dos cursos de graduação em Letras Libras, a fim qualificar profissionais para o ensino de Libras, Língua
Portuguesa como segunda lingua (L2) para surdos e tradução e interpretação de Libras. Neste cenário, este
trabalho relata a experiência de um grupo composto por professores, estudantes e intérpretes que compõem a
comunidade acadêmica do curso de Letras Libras da UFMT. Na rotina do curso, após registrar grandes
resistências de alunos surdos no aprendizado da modalidade escrita da Língua Portuguesa, o grupo propôs a
criação de um projeto de extensão para trabalhar novas estratégias de ensino de Língua Portuguesa como L2 para
surdos. A principal estratégia do projeto é utilizar a Libras (L1 dos surdos) para o ensino. Dessa forma, foi
possível potencializar a fluência dos ouvintes em Libras e a compreensão dos surdos sobre o conteúdo
trabalhado nas oficinas; logo, a proposta de um ensino-aprendizagem ocorreu de forma significativa para surdos
e ouvintes, pois todos se sentiram incluídos de fato a partir da comunicação em Libras. Por meio da interação,
todos ensinaram e aprenderam, e as barreiras, os limites, as fronteiras entre as línguas e entre os mundos (surdo e
ouvinte) foram e estão sendo transpostas a cada encontro.
Palavras-chave: Libras. Língua Portuguesa. Surdos. Ouvintes. Inclusão.

1 Letras Libras: a inclusão na contramão das políticas públicas

O Curso de Graduação em Letras Libras da Universidade Federal de Mato Grosso teve o
ingresso da primeira turma no ano de 2014, com base na Resolução do CONSEPE N.º 02, de 23 de
janeiro de 2014. Nos cinco primeiros anos do curso, o ingresso anual ocorreu por meio de processo
seletivo específico, com prova objetiva de Língua Portuguesa e Matemática e uma prova discursiva
com proposta de redação. Das 40 vagas ofertadas anualmente, 15 eram destinadas a candidatos surdos,
15 para ampla concorrência e 10 para cotas. A partir de 2019, a seleção passou a ser realizada pelo
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem/Sisu).
Segundo a Lei 10436/2002, Art, 4º, o Sistema Educacional Brasileiro deve garantir a inclusão
da Libras em seus Parâmetros Curriculares. Contudo, mesmo com a criação do curso de Letras Libras,
sua oferta não abrange todo o território nacional, o que impossibilita a formação de profissionais
qualificados em tempo hábil para suprir a demanda que efetivaria a legislação. Ademais, faltam
dispositivos legais que coloquem em prática as determinações do decreto Nº 5626/2005, que
regulamentou a difusão da Libras em âmbito público.
O reconhecimento da Libras como língua é muito recente. Porém, a história do surdo é muito
antiga, e ainda reflete em problemas enfrentados atualmente na esfera educacional. A falta de
27
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estímulos para aquisição de linguagem está diretamente ligada ao estigma social da pessoa surda, em
face de preconceitos sofridos ao longo da vida e sustentados pela sociedade, incluindo o próprio
ambiente familiar.
Ao estudar as teorias de aquisição da linguagem, Quadros (1997) destaca a importância do
contato da criança com a sua língua natural, logo nos primeiros anos de vida. A autora chama a
atenção para o prejuízo irreparável que a criança surda filha de pais ouvintes sofre devido à exposição
tardia aos elementos linguísticos naturais para a aquisição da linguagem. As consequências se refletem
não apenas na fluência, mas também na constituição do próprio sujeito, a concepção de si e do mundo
que o cerca.
Mais a frente (Ibid., p. 70), a autora relata que apenas 5 a 10% das crianças surdas são filhas
de pais surdos. Esse fato traz à tona uma grande problemática na aquisição da língua natural do sujeito
surdo. Diferente do ouvinte, que adquire sua língua em contexto natural, no ambiente familiar; a
maioria dos surdos não tem acesso a sua língua natural no período adequado para a aquisição da
primeira língua. Assim, adquirem a língua de sinais tardiamente e de forma sistematizada, em
ambientes artificiais, fora do convívio familiar. Sobre essa problemática, a autora complementa:
Scliar-Cabral observa que a não exposição a uma língua, no caso a língua nativa, no
período natural de aquisição da linguagem causa danos irreparáveis e irreversíveis à
organização psicossocial de um indivíduo. (...) Então, no caso da comunidade surda,
a L1 é essencial – as crianças surdas precisam ter acesso a uma língua de sinais para
garantir o desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, do pensamento – e
a L2 é necessária – as crianças precisam dominar a L2 para fazer valer os seus
direitos diante da sociedade ouvinte (Ibid., p. 85, grifos nossos).

Apesar da criação da Lei de Acessibilidade Nº 10098/1998, somente após o reconhecimento
da Libras como língua de comunicação das comunidades surdas do Brasil é que esses sujeitos
começaram a ser percebidos em nossa sociedade e reconhecidos como cidadãos. Este contexto nos
remete ao pensamento de Medviédev (2012 [1928], p. 198): ―Existe um conceito antigo e, em geral,
correto segundo o qual o homem toma consciência e compreende a realidade com a ajuda da língua.
De fato, fora da palavra é impossível uma consciência ideológica minimamente clara‖. Em
consonância, é possível analisar que da mesma forma que no processo de aquisição de linguagem o
sujeito se reconhece no mundo e o significa por meio da língua, também as políticas públicas só
passaram a reconhecer o surdo como cidadão a partir do reconhecimento de sua língua. Doravante, o
surdo passou a ser visto como ator social, autônomo, capaz de apreender e produzir conhecimentos por
meio de sua língua.
É preciso entender que os surdos compõem uma categoria cultural-linguística minoritária
coletiva, mas, nem por isso desligada da sociedade em que vive (QUADROS; STROBEL; MASUTTI,
2014, apud QUADROS, 2019). Os sujeitos surdos são parte contribuinte da sociedade, desde que a
sociedade os inclua de fato. Tal inclusão só é possível a partir do momento em que esses cidadãos são
reconhecidos com suas especificidades, numa perspectiva não só de direitos, mas também de deveres.

5419

2 Do problema à oportunidade: uma questão de ponto de vista
No ano de 2018, ingressou a quinta turma do curso de Letras Libras da UFMT. Durante a
oferta da disciplina de ―Leitura e Produção de Textos‖, tal como já havia sido observado em turmas
mistas dos anos anteriores, houve grandes dificuldades de interação entre surdos e ouvintes. Essa
disciplina é ministrada em língua portuguesa (oralizada) por docente ouvinte. A mediação linguística é
realizada (como em todas as aulas) por uma dupla de intérpretes.
Os alunos ouvintes interagiam sobremaneira, mas os surdos, na maioria das aulas,
permaneciam sem se manifestar, a menos que fossem questionados diretamente pela professora. Como
consequência, ao longo do semestre, os alunos surdos apresentaram baixo desempenho na disciplina.
A questão parecia ter relação direta com certa resistência desses alunos ao conteúdo de Língua
Portuguesa, por ser de modalidade oral-auditiva, ou seja, uma segunda língua para os surdos. Como
reflexo do baixo rendimento, registrou-se o alto índice de reprovação desses alunos.
No intuito de entender as dificuldades enfrentadas durante a disciplina, a professora reuniu-se
com todos os alunos da turma para realizar uma autoanálise. A discussão ganhou amplas e profundas
proporções. Dessa investigação, surgiu a ideia de criar uma oficina de Língua Portuguesa como
segunda língua (L2), visando sanar as dificuldades dos alunos não aprovados na disciplina. A proposta
teve adesão de todos os alunos surdos e, prontamente, alguns alunos ouvintes se dispuseram a
participar do projeto como monitores voluntários.
Analisando a iniciativa das pessoas (docente, intérprete e alunos ouvintes) que se dispuseram a
encontrar uma alternativa que viesse ao encontro das necessidades dos alunos reprovados na
disciplina, notam-se movimentos de exotopia presentes na interação. Sobre esse conceito, Bakhtin
esclarece:
Quando nos olhamos, dois diferentes mundos se refletem na pupila dos nossos
olhos. Assumindo a devida posição, é possível reduzir ao mínimo essa diferença de
horizontes, mas para eliminá-la inteiramente urge fundir-se em um todo único e
tornar-se uma só pessoa (2003 [1979], p. 21).
(...)
Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo
de dentro dele tal qual o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao
meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu
lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a
partir desse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e
do meu sentimento (2003 [1979], p. 23).

Cabe esclarecer a aplicação do conceito de exotopia neste contexto específico de interação
discursiva. Refere-se ao percurso de cada membro da equipe buscando entender o mundo
desconhecido da surdez, para percebê-lo e vislumbrá-lo a partir da modalidade visual e espacial;
isto é, ocupar o lugar do surdo para entender o seu mundo. Após descortinar o mundo surdo,
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voltar a si (ao mundo ouvinte) para encontrar estratégias de como desvendar o mundo da leitura e
da escrita da Língua Portuguesa ao surdo.
A partir de então, a proposta de criação do projeto de extensão foi levada ao grupo de pesquisa
coordenado pela docente da disciplina. O grupo cresceu, recebendo novos membros que se dedicaram
a estudar detalhadamente o conteúdo a ser trabalhado, o cronograma de execução do projeto, a
formação da equipe de trabalho e atribuição de responsabilidades de cada um.
Para fundamentar o projeto, foram considerados os estudos de Quadros (1997, p. 67), que
destaca questões essenciais que devem nortear o ensino de Língua Portuguesa (LP) para surdos: a
Libras deve ser a L1 do sujeito surdo e a LP deve ser sua L2; a condição física do surdo tem influência
no seu processo de aquisição de línguas; logo, é preciso entender como se dá o desenvolvimento da
linguagem do surdo (visuoespacial) e que condições são necessárias para aquisição de uma segunda
língua (oral-auditiva).
Tendo em vista tais especificidades, concluiu-se que a estratégia fundamental, da qual não se
pode abrir mão neste projeto, é a utilização da Libras pela ministrante, ou seja, ensinar a L2 (de
modalidade oral-auditiva) por meio da L1 (visuoespacial), garantindo uma interação direta entre
professora e alunos, sem a mediação do intérprete.
A proposta foi amplamente discutida pela equipe, sempre destacando a necessidade de
esclarecer o viés do ensino-aprendizagem na perspectiva dialógica, que concebe a língua como um
lugar de interação entre sujeitos, uma forma de ação sobre o outro, em consonância com o pensamento
de Bakhtin e o Círculo.

3 Entre sinais e palavras: porque não há álibi na existência

O projeto foi intitulado "Entre sinais e palavras: oficina de ensino-aprendizagem de Libras e
Português", e passou a ser chamado simplesmente de ―Sinais-palavras‖ pelos participantes. A equipe
foi composta por duas instrutoras ministrantes (a professora da disciplina e a tradutora intérprete que
atuou na turma), três professores consultores (dois professores de Libras e uma professora de
Português) e seis monitores (alunos ouvintes do curso). Os encontros ocorrem aos sábados, no período
matutino, no Instituto Linguagens.
A dinâmica do trabalho na oficina tem como foco a interação entre surdos e ouvintes por meio
da Libras. Tal postura, incisivamente frisada pela coordenadora do projeto em todos os momentos,
visa deixar os alunos surdos mais confortáveis e seguros para interagir e participar ativamente das
atividades. A ideia é que, por meio da Libras, todos (surdos e ouvintes, professores e alunos) possam
ensinar e, ao mesmo tempo, aprender. A professora ensina a Língua Portuguesa como segunda língua
(L2) para surdos utilizando, para tanto, a Libras. Ao mesmo tempo, professora e monitores ouvintes
aprendem Libras (como L2), pois só podem se comunicar em Libras na oficina. E assim, por meio da
interação, da vivência, todos ensinam e aprendem juntos, como iguais, mesmo com tantas diferenças.
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E assim, no dia 25 de maio de 2019, a oficina ―Sinais-Palavras‖ realizou o primeiro encontro.
Primeiramente, houve apresentação da equipe, alunos, proposta trabalho e objetivo do projeto. Foi um
momento de muita expectativa para todos.
Durante a apresentação, foi nítido o início da quebra de barreiras e paradigmas que o ensino de
português trazia na bagagem de cada aluno surdo. O clima de surpresa contagiou o ambiente quando a
professora apresentou nos slides os enunciados: ―E se eu errar? Só não erra aquele que não faz nada!
Sem erro, não há aprendizagem!‖ Para complementar, explicou que todos os participantes estavam ali
para ensinar e aprender, que todos estavam no mesmo patamar. Assim, para finalizar, destacou que
para ter sucesso nesse empreendimento, seria necessário que todos trabalhassem em equipe, tendo
clareza sobre o objetivo do grupo e foco nas ações práticas necessárias para realizá-lo.
Esclarecida a proposta, a participação dos alunos foi impressionante. Muito diferente do que
se costumava ver em sala de aula, na disciplina de ―Leitura e produção de textos‖; os olhos fixos na
professora e as mãos sempre se levantando para responder, intervir, complementar a explanação com
exemplos; os olhos brilhantes e quase lacrimejantes da professora, surpresa com a empolgação dos
alunos; a sensação da equipe de apoio, de satisfação pelo resultado e gratidão pela oportunidade de
participar daquele momento tão marcante.
No final da oficina, inquiridos a avaliar o primeiro encontro, os alunos comentaram que
estavam animados por sentirem que a abordagem era diferente do que estavam acostumados no ensino
do Português. Não se sentiam obrigados, pressionados e cobrados, como na sala de aula. Sentiam-se a
vontade para participar, e isso gerou conforto e prazer em estudar e aprender. Em todos os
depoimentos, notou-se que o fator preponderante para gerar a liberdade de expressão e engajamento
do grupo de alunos foi o fato da aula ser ministrada em Libras.
Mas não foram somente os alunos surdos que se sentiram livres para enfrentar novos desafios.
Quando o projeto era apenas uma ideia, uma proposta em construção, muitas expectativas e
inseguranças vieram à tona. Na semana que antecedeu ao primeiro encontro, a ansiedade e nervosismo
tomou conta da equipe. Haviam assumido um compromisso com aquele grupo de alunos surdos e
gerado neles a impressão de que o problema seria solucionado pelo projeto. Essa situação remete à
noção de ―não-alibi‖ definida por Bakhtin, sobre a qual Sobral esclarece:
O sujeito em Bakhtin não tem álibi na existência, é ético; em outras palavras, ele age
sempre e responde por seus atos: ―o sujeito, ao agir, deixa por assim dizer uma
assinatura‗ em seu ato e por isso tem de responsabilizar-se pessoalmente por seu ato
e se responsabiliza por ele perante a coletividade de que faz parte‖ (SOBRAL, 2009,
p. 30).

Todos os participantes da equipe são ouvintes em processo de aprendizagem da Libras, que se
desafiaram a ensinar sua língua materna por meio de uma segunda língua que ainda não dominam.
Agora, mediante a interação e alteridade proporcionada pelas atividades da oficina, era permitido
errar, pois todos estavam dispostos a aprender uns com os outros, demonstrando humildade ao
admitirem que têm muito a aprender.
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Ao final de cada oficina, a equipe se reúne para avaliar o trabalho e planejar novas estratégias,
atividades e selecionar conteúdos para o próximo encontro. Para tanto, alguns critérios importantes são
sempre retomados: 1) considerar a característica visoespacial do sujeito surdo; 2) conhecer os sinais
utilizados pela comunidade surda acadêmica da UFMT; 3) enfatizar a compreensão dos surdos de que
adquirir a segunda língua é fundamental para que possam se incluir de fato e exercer direitos e deveres
na sociedade; 4) buscar tecnologias que possam servir de apoio ao ensino; 5) selecionar textos de
gêneros discursivos que façam sentido para o surdo e que sejam utilizados no seu cotidiano.
Os apontamentos e sugestões, muitas vezes simples, fazem toda a diferença no
desenvolvimento das oficinas posteriores, tais como: a disposição das carteiras em meia lua favoreceu
a interação entre os participantes; a utilização de cores diferentes de pincel facilitou a visualização e o
entendimento dos conteúdos; os slides são apenas um pano de fundo, pois os surdos fixam o olhar na
professora (na sinalização em Libras).
Com esse diálogo, a cada encontro, tem-se realizado atividades cada vez mais práticas e
dinâmicas. As ações são reformuladas sempre pensando no outro, no interlocutor. E como a equipe é
formada por ouvintes, o exercício de se colocar no lugar do outro (que é surdo) tem aproximado muito
esses alunos, levando-os a conhecer mais profundamente as características, especificidades e
potencialidades de cada um. Essa aproximação trouxe à tona várias histórias de vida antes
desconhecidas; reflexões que esclarecem os porquês de tanta resistência e aversão dos surdos à Língua
Portuguesa. Assim, foi possível transformar tais dificuldades em oportunidades de desenvolver novas
estratégias de ensino-aprendizagem, buscar novos caminhos, refletir sobre como alcançar objetivos
comuns.

4 Considerações finais

A possibilidade de estar num ambiente de interação real, onde a necessidade de se fazer
entender por meio da Libras é constante, proporcionou a todos os participantes desafios e superações.
Sujeitos, a princípio, separados pelos aspectos culturais e identitários, agora estavam unidos pelo uso
da língua, envolvidos pelo mesmo objetivo de interagir e se fazer entender. Um cenário assim
carregado de contrapontos faz lembrar o olhar poético de Sobral em sua releitura sobre a concepção
dialógica da linguagem, quando escreve que: ―Não há sentido fora da diferença, da arena, do
confronto, da interação dialógica, e assim como não há um discurso sem outros discursos, não há eu
sem outro, nem outro sem eu‖ (SOBRAL, 2009, p. 20). Em consonância, Pádua (2014, p. 39) analisa e
complementa o pensamento de Sobral: ―Isso nos mostra que a interação é constitutiva da produção e
atribuição de sentidos; fora do diálogo não há sentido. [...] A interação é base para a produção de
sentidos na relação entre sujeitos.‖
Esse clima de interação, esse jogo de compartilhar saberes parece ter contagiado essa turma na
rotina acadêmica, na sala de aula, nas atividades das disciplinas regulares. Pois relatos de professores e
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estudantes têm apontado que a participação desses alunos tem sido crescente e mais qualificada este
ano. A prática de ensino-aprendizagem, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo tem gerado uma
conexão entre pessoas diferentes, que são iguais pelos interesses que partilham e pela língua que
utilizam.
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Resumo:
Este trabalho apresenta as investigações empreendidas no Projeto de Pesquisa ―Libras e Língua Portuguesa:
possibilidades de análises translinguísticas na interação discursiva‖. Para tanto, aborda as características
peculiares ao contexto multilíngue e multicultural inerente ao curso de Letras Libras da UFMT, evidenciando as
relações entre surdos e ouvintes, docentes, discentes e intérpretes. Em seguida, reflete sobre novas definições dos
conceitos de inclusão, língua materna, primeira língua (L1) e segunda língua (L2), considerando as modalidades
de percepção e produção de língua (oral-auditiva e visuoespacial). Por fim, com base na concepção dialógica de
linguagem, postulada por Bakhtin e os estudiosos do Círculo, assim como na Pedagogia Freireana, relata a
experiência realizada no Projeto de Extensão ―Entre sinais e palavras: oficina de ensino-aprendizagem de Libras
e Português‖. Essas oficinas têm proporcionado aos participantes, por meio da interação linguística, o
desenvolvimento da autonomia dos surdos nas práticas discursivas que envolvem a escrita da Língua Portuguesa,
e a fluência dos ouvintes na comunicação em Libras. O grupo agora investe em pesquisar produções literárias
que explorem aspectos visuais, a fim de promover o letramento crítico e a formação cidadã dos estudantes por
meio da literatura digital.
Palavras-chave: Libras. Língua Portuguesa. Ensino-aprendizagem. Literatura Digital.

1 Inclusão: uma via de mão dupla
O reconhecimento da Libras como língua de comunicação das comunidades surdas do Brasil
se deu por meio da lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que foi regulamentada três anos depois, pelo
Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Entre outras determinações, o decreto define, em seu
Artigo 7º, parágrafo 2º, que no prazo de um ano da sua publicação, os sistemas e as instituições de
ensino da educação básica e as de educação superior deveriam incluir o professor de Libras em seu
quadro do magistério. Ainda, o Artigo 15 do documento determina a inserção do ensino de Libras e de
Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos, ambas como disciplinas curriculares, nos
anos finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior.
Para atender ao referido decreto, o Curso de Letras Libras foi criado na Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT) em 2014, com o objetivo de formar professores de Libras, como primeira
língua para alunos surdos e como segunda língua para alunos ouvintes, na Educação Básica. Porém,
quase quinze anos após a publicação do decreto, a disciplina de Libras ainda não foi inserida no
currículo da Educação Básica em nosso Estado (assim como em grande parte do país).

28

Este trabalho foi construído a partir das reflexões do grupo de estudos do Projeto de Pesquisa nº 115/2018
(Propeq/UFMT), intitulado ―Libras e Língua Portuguesa: possibilidades de análises translinguísticas na interação
discursiva‖, que reúne docentes, intérpretes e discentes do Curso de Letras Libras da UFMT, sob a coordenação
da Professora Mestre Dinaura Batista de Pádua.
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Os cinco primeiros ingressos ocorreram por meio de processo seletivo específico, com prova
de Língua Portuguesa, Matemática e Redação. Em 2019, o ingresso ocorreu pelo Enem/SISU,
considerando que a partir de 2018 a prova foi disponibilizada também em Libras; fato que, em
princípio, deveria garantir a inclusão de estudantes surdos, porém, pelo menos no curso de Letras
Libras, não houve surdo ingressante na turma 2019.
No âmbito da UFMT, o Curso de Letras Libras, apesar de muito novo, apresenta
características marcantes e muito específicas no que se refere à diversidade de culturas, línguas e
identidades que se envolvem, se misturam e se distanciam nas interações da rotina acadêmica. As
turmas são formadas por alunos surdos e ouvintes, o corpo docente conta com professores surdos e
ouvintes, e a mediação linguística é realizada por uma dupla de intérpretes. Algumas aulas são
ministradas em Libras e outras em Português; assim, ora o intéprete oraliza para incluir os ouvintes,
ora sinaliza para incluir os surdos.
Nesse contexto, uma noção muito ampla de inclusão se configura. Ser incluído significa ser
entendido, comunicar-se. Trata-se, então, de uma inclusão de pessoas, de cidadãos, surdos e ouvintes
por meio da interação linguística. E, como uma via de mão dupla, é preciso que todos os envolvidos
nessas relações se façam entender e entendam a língua do outro; ou seja, o ouvinte deve aprender a
Libras e o surdo deve aprender a Língua Portuguesa, para que todos se incluam.
A lei 10436/2002, ao tempo em que reconhece a Libras como língua também estabelece que
esta não substitui a forma escrita da Língua Portuguesa. Mesmo assim, muitos surdos ainda se
comportam como se não fossem brasileiros, como estrangeiros em seu próprio país. É uma incoerência
pensar que ―Língua Portuguesa é a língua do ouvinte e Libras é a língua do surdo‖, uma vez que a
Língua Portuguesa é a língua oficial do Brasil e que a Libras é uma língua reconhecida, por ser uma
língua natural, assim como todas as línguas indígenas existentes no território brasileiro.
Para sustentar essa reflexão, cabe incluir as palavras do romancista português Nuno
Camarneiro29: ―Ninguém é dono da língua. Ela que é dona de nós. Temos que honrá-la, conhecendo-a
melhor, assim como as suas possibilidades. As mesmas palavras ganharam novos sentidos com todos
os povos que se apropriaram delas. E isso é uma enorme riqueza.‖ Assim como as palavras nas línguas
orais, os sinais nas línguas de sinais apresentam várias possibilidades de atribuição de sentidos, a
depender do contexto de interação e do projeto discursivo dos sujeitos. Adquirir uma nova língua é
adquirir, também, uma nova identidade e reconhecer a existência de uma nova cultura. Quando
fazemos uso da Libras, criamos uma nova lente, por meio da qual enxergamos o mundo por um outro
prisma, construindo estratégias de comunicação para nos fazer entender nesse mundo ―do silêncio‖
que tem tanto a expressar, a manifestar.
A língua está à disposição dos que fazem uso dela. Para se comunicar (e conviver) com o
surdo, o ouvinte precisa aprender Libras. Mas o Português também é um instrumento de acessibilidade
29

Disponível em: https://paginacinco.blogosfera.uol.com.br/2016/03/25/ninguem-e-dono-da-lingua-afirmaescritor-ao-falar-sobre-o-portugues/ Acesso em 25/03/2016.
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e inclusão para o surdo que, da mesma forma, precisa aprender Língua Portuguesa, não só para se
comunicar na forma escrita, como também para garantir o seu espaço na sociedade nas mais diversas
esferas de atividade humana.

2 Língua Materna, L1 e L2 no contexto da educação de surdos
Inúmeros pesquisas sobre aquisição de segunda língua (L2) apresentam o conceito de primeira
língua (L1) sinônimo de língua materna (LM), língua nativa ou língua de conforto (aquela que a
criança escolhe utilizar por se sentir mais confortável). Especificamente sobre o conceito de LM,
afirmam tratar-se da primeira língua adquirida, geralmente, na infância, a partir do contato com as
pessoas do convívio familiar. Já o termo L2, comumente, designa a segunda língua aprendida por um
indivíduo e utilizada em seu cotidiano de forma artificial. Logo, todas as línguas aprendidas a partir da
L1 são definidas como L2.
Dentre esses pesquisadores, podemos citar Lightbown & Spada (2013), que definem língua
materna como a língua que é aprendida primeiro, e apontam que quando a criança é exposta a mais de
uma língua pode adquirir duas L1 simultaneamente. Em consonância, encontramos no Longman
Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics (2002, p. 202) a definição de primeira língua
como "(geralmente) a língua materna ou a língua adquirida primeiro,‖ acrescentando que em
comunidades multilíngues [...], primeira língua pode se referir à língua com a qual a criança se sente
mais confortável em usar. Adiante, o dicionário (p. 343) apresenta a definição de língua materna como
"(geralmente) a primeira língua a qual é adquirida em casa".
Ocorre que tais definições se limitam a um grupo restrito de indivíduos ouvintes, expostos a
línguas orais-auditivas. Tais estudos são fundamentais para alicerçar as redefinições permitidas a partir
do reconhecimento do status linguístico das línguas de sinais. No contexto de interação entre surdos e
ouvintes, entre línguas orais-auditivas e línguas visuogestuais, os conceitos de língua tornam-se mais
complexos, exigindo que se considerem as diversas possibilidades de aquisição de linguagem.
Nesse raciocínio, é importante lembrar as palavras de Chomsky quando se refere
especificamente à definição do termo ―articulatório‖ nos estudos linguísticos, assumindo que:
O termo ―articulatório‖ é tão restrito que sugere que a faculdade da linguagem
apresenta uma modalidade específica, com uma relação especial aos órgãos vocais.
O trabalho nos últimos anos em língua de sinais evidencia que essa concepção é
muito restrita (CHOMSKY, 1995, p. 434, apud QUADROS, 2004, p. 29).

Sendo assim, para começar nossa reflexão sobre diferença entre os conceitos de LM, L1 e L2,
recorremos à análise de Quadros (2004, p. 24):
Os seres humanos podem utilizar uma língua de acordo com a modalidade de
percepção e produção desta: modalidade oral-auditiva (português, francês, inglês,
etc.) ou modalidade visuoespacial (língua de sinais brasileira, língua de sinais
americana, língua de sinais francesa, etc.).
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Em seguida, a autora sustenta o status linguístico das línguas de sinais como língua natural,
isto é, sistema linguístico criado espontaneamente por seus usuários com o fim social de permitir a
comunicação entre os seres humanos:
As línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como línguas
naturais ou como um sistema linguístico legítimo e não como um problema do surdo
ou como uma patologia da linguagem. Stokoe, em 1960, percebeu e comprovou que
a língua dos sinais atendia a todos os critérios linguísticos de uma língua genuína, no
léxico, na sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças
(Ibid, p. 30).

Para complementar, Slomski (2010, p. 50) afirma que a língua natural também é fundamental
para a formação da consciência humana, transmitindo informação e culturas e possibilitando o
desenvolvimento normal das capacidades comunicativas, linguísticas e cognitivas do ser humano.
Por fim, considerando o conceito de língua natural e respeitando as modalidades de percepção
e produção da língua de cada aprendiz, entendemos que a língua de sinais deve ser a L1 do surdo e a
língua oral de seu país deve ser a sua L2, pois:
É relativamente óbvio que as crianças surdas deveriam ser bilíngues. Elas possuem
uma língua natural visual e espacial que irão adquirir se forem agrupadas nas
escolas. Elas vivem numa sociedade que é dominada pela língua falada e escrita.
Para alcançar o potencial que é aparente em seu funcionamento cognitivo, precisam
acessar a língua da maioria (SKLIAR, [1999]2009, p. 16).

Apesar de parecer tão óbvio, Quadros (1997, p. 70) relata que entre 5 a 10% das crianças
surdas são filhas de pais surdos, ou seja, possuem como LM uma língua de sinais. Isso significa que
cerca de 90% dos surdos são filhos de pais ouvintes; o que interfere sobremaneira no processo de
aquisição da linguagem, uma vez que estes indivíduos não são expostos à sua língua natural no
período adequado à aquisição da L1, em situações comunicativas reais do cotidiano familiar.
Por isso, a autora (Ibid., p. 67) argumenta que o profissional de ensino que deseja trabalhar
com Língua Portuguesa como L2 para surdos deve considerar as particularidades inerentes à condição
de ser surdo; entender que a Libras deve ser a L1 do sujeito surdo e a Língua Portuguesa deve ser sua
L2; e ter clareza sobre como ocorre o desenvolvimento da linguagem do surdo (visuoespacial) para
planejar o trabalho de ensino de uma segunda língua (oral-auditiva).
Contribuindo com tal reflexão, Sousa (2018, p. 854) analisa:
Trata-se, portanto, de uma situação de bilinguismo bimodal em nosso país. Diz-se
―bilinguismo‖ devido à participação em contextos cotidianos de interação em duas
línguas (Libras e português), e bimodal por suas modalidades distintas, uma
visuoespacial (a Libras) e uma oral-auditiva (o português). Lembramos que, nesta
pesquisa, estamos considerando o português escrito como o par linguístico da Libras
no contexto bilíngue dos surdos.

A partir dessas leituras, concluímos que a LM nem sempre é a L1 de uma pessoa. No caso de
filhos surdos de pais ouvintes, estes tem como LM a língua oral (Língua Portuguesa, no Brasil). Logo,
para garantir a aquisição espontânea da sua língua natural, o surdo precisa ser exposto a uma língua de
sinais, que deve ser a sua L1. Em seguida, ao ingressar no ambiente escolar, já munido de sua L1,
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dada a condição da surdez, o surdo deve aprender a modalidade escrita da língua do seu país, ou seja,
deve aprender a L2 de forma sistematizada, tornando-se bilíngue e bimodal.
Já no caso da criança ouvinte, filha de pais surdos, esta é capaz de desenvolver a língua de
sinais dos pais, sua LM, concomitante à língua oral, sua língua natural. Logo, adquiri as duas línguas
simultaneamente, tornando-se, também, bilíngue e bimodal.

3 Projeto de extensão “sinais-palavras”: desafios e perspectivas
Contextualizado o nosso ponto de vista em relação aos conceitos de inclusão, LM, L1 e L2,
passamos ao relato da nossa experiência no projeto de extensão ―Entre sinais e palavras: oficina de
ensino-aprendizagem de Libras e Português". Os estudos que fundamentaram a elaboração do projeto
de extensão e o planejamento das oficinas foram realizados pelo grupo de docentes, intérprete e
estudantes participantes do Projeto de Pesquisa ―Libras e Língua Portuguesa: possibilidades de
análises translinguísticas na interação discursiva‖ (Propeq nº115/2018).
A proposta começou a ser idealizada a partir da experiência na disciplina ―Leitura e Produção
de Textos‖ ministrada na turma ingressante de 2018, composta de alunos surdos e ouvintes. A
disciplina foi ministrada em Língua Portuguesa com a interpretação para Libras. À época, ficou
evidente a resistência dos alunos surdos ao aprendizado da Língua Portuguesa, o que resultou em um
alto índice de reprovação.
Para fundamentar o projeto, buscamos as contribuições de Paulo Freire em sua obra
Pedagogia da Autonomia (2002, p. 12):
Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que,
historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim,
socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam
que era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de
ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na
experiência realmente fundante de aprender.

Nesse viés, utilizamos o termo ensino-aprendizagem, também como uma via de mão-dupla
(como o termo inclusão), um ir e vir, a descobrir, sempre inacabado. Em consonância, novamente,
Freire, em Pedagogia do Oprimido (2005, p. 45), afirma que ―o diálogo é uma exigência existencial‖;
e o trabalho pedagógico é, então, um constante agir e refletir dos sujeitos em relação ao mundo e não
um mero ato de transmitir conhecimentos de um sujeito ao outro. Logo, não é possível ensinar sem
aprender. Mais a frente, o autor argumenta que o diálogo provoca o pensamento crítico; que sem
diálogo não há comunicação, e sem esta não há verdadeira educação (Ibid, p. 47).
É possível, também, estabelecer uma relação com os postulados de Bakhtin (2009, p. 108) e os
estudiosos do Círculo, a partir da concepção dialógica da linguagem, que define: ―a língua não se
transmite; ela dura e perdura sob a forma de um processo evolutivo contínuo‖.
Em nossas releituras, buscamos aplicar essas teorias ao contexto específico da educação de
surdos, a fim de refletir sobre estratégias e metodologias de ensino fundadas no ser humano e na sua
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relação com o mundo. Logo, formamos um alicerce para o processo de ensino-aprendizagem,
entendendo que docentes e discentes aprendem e ensinam. Os conhecimentos produzidos e/ou
apropriados pelos são materializados pela linguagem.
Nosso objeto de ensino-aprendizagem é o conhecimento linguístico e discursivo, a partir do
qual, por meio da linguagem, o sujeito participa das práticas sociais. Sendo assim, é relevante tomar as
relações de alteridade no processo de ensino-aprendizagem como essenciais em todas as atividades do
projeto, entendendo que é por meio das relações comunicativas entre sujeitos que a língua entra na
vida, num intenso e cíclico movimento de encontros e desencontros, de ensinar e aprender, de
aprender e ensinar (PÁDUA, 2014, p. 62).

Nesse sentido, ao planejar cada oficina, considera-se como objetivos centrais:
ensinar a Língua Portuguesa em diferentes situações de uso, a fim de desenvolver
capacidades comunicativas por meio da modalidade escrita da língua; ensinar a língua oral
por meio da língua de sinais, com estratégias de ensino de L2.
Embora cada membro do projeto tenha o seu papel definido - como ministrantes, consultores e
monitores -, nas interações discursivas inerentes às práticas de ensino, todos os que ensinam, ao
mesmo tempo, aprendem. Da mesma forma, os alunos surdos cujo intuito é aprender Língua
Portuguesa têm a oportunidade de ensinar Língua de Sinais aos ouvintes nas diversas situações
comunicativas propostas nas oficinas.
Durante a realização do primeiro encontro já era perceptível o sentimento de liberdade nas
ações dos monitores. Embora cada um tivesse uma função previamente determinada, sentiram-se mais
autônomos nas intervenções que fizeram durante as atividades. A divisão de tarefa não gerou nenhum
tipo de limitação para a atuação da equipe de apoio, pelo contrário, a disponibilidade em auxiliar o
outro no que fosse preciso era visível. Assim, as ideias e contribuições começaram a surgir e fluir mais
livremente.
No desenvolvimento das atividades de leitura e produção de textos, consideramos os estudos
de Kleiman (2013), que aponta três aspectos essenciais para a construção de sentidos de um texto: o
conhecimento linguístico/textual, conhecimento de mundo e o conhecimento enciclopédico. A
autora considera que a leitura é um processo interativo, uma vez que esses conhecimentos interagem
entre si, constituindo o chamado conhecimento prévio, sem o qual não há compreensão.
Iniciamos nosso trabalho pelo conhecimento linguístico, apontado pela autora como o que
desempenha o papel central no processamento do texto.
As primeiras oficinas tiveram como foco identificar o que os alunos conheciam sobre aspectos
morfológicos da Língua Portuguesa, sempre trabalhando com o gênero discursivo – iniciando com os
de estrutura narrativa (crônica). As atividades envolveram elementos como o vocabulário, as classes
gramaticais, explicitando seus usos e conceituações.
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É importante destacar que, por se tratar de uma L2, por diversas vezes os alunos interrompem
a explanação para perguntar sobre o significado das palavras. Nesse momento, é sempre necessário
fazer uma pausa para apresentar os significados possíveis de acordo com a situação de comunicação,
com o contexto de uso. As expressões que percebemos nessas ocasiões são de espanto, dúvidas,
surpresas e descobertas. É como se estivessem desvendando, naquele momento, um mundo que
sempre esteve ali. Parecem estar inseridos num mundo do qual não fazem parte. Eles se impressionam
quando percebem que um único sinal em Libras pode significar várias palavras diferentes de classes
gramaticas distintas e pertencentes a um mesmo campo semântico em Português. Assim, as oficinas
propiciam o aperfeiçoamento e o desenvolvimento da fluência nas duas línguas envolvidas, por meio
da prática nas situações de interações comunicativas.

Com base nessa experiência, cabe-nos, agora, planejar as próximas oficinas do
Projeto de Extensão. Para tanto, passamos a analisar (no grupo do Projeto de Pesquisa) sobre
práticas textuais que façam parte do cotidiano dos alunos surdos, a fim de trabalhar com
textos que façam sentido para estes alunos, proporcionando o contato com as mais diferentes
produções. Nesse sentido é preciso abrir espaço para diálogos e discussões que nos permitam
repensar as práticas educacionais envolvendo os surdos no contexto educacional brasileiro e
(por que não?) apontar caminhos possíveis para uma educação coerente, justa e inclusiva. É
o que propomos na próxima sessão.
4 Literatura Eletrônica: um caminho visual para o letramento de sujeitos surdos
Há tempos (e cada vez mais), discutimos sobre como o advento e o avanço da
tecnologia revolucionou vários aspectos da vida em sociedade. Dentre estes, estão as
expressões de cunho literário. Impactadas com as novas formas de nos relacionarmos, à
medida que as tecnologias digitais foram evoluindo, várias formas literárias tidas como
―tradicionais‖ foram sendo reinventadas. Contrariando os avanços textuais obtidos pelo
crescente uso da tecnologia, notamos, hoje ainda, um retrocesso nas práticas pedagógicas,
sobretudo quando analisamos o processo educacional de grupos considerados minoritários,
como a educação de pessoas surdas.
Segundo Carvalho Pereira e Maciel (2017), o letramento literário no contexto escolar
brasileiro ainda não acompanhou o crescente uso da tecnologia nas mais variadas relações
humanas. Prova disso, é que o uso – quase que exclusivo - de textos em suportes impressos é
tido como prioridade nessas práticas educacionais, muito embora, boa parte da produção
literária contemporânea em Língua Portuguesa venha sendo produzida e consumida em
suporte eletrônico ou digital. ―Tal disjunção se deve, entre outros fatores, à predominância
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de obras canônicas no currículo escolar, à natureza impressa do livro didático e a um
entendimento restrito do que seja o texto literário‖ (CARVALHO PEREIRA; MACIEL,
2017, p. 60).
A consequência de mantermos um currículo totalmente tradicional, que exalta obras
de cunho ―canônico‖ em detrimento de produções sem o mesmo status literário, resulta em
um atraso no acesso de estudantes surdos ao letramento literário, alimentando o desinteresse
e/ou o distanciamento da leitura em Língua Portuguesa.
Nossa experiência docente nos revela que, muitas vezes, diante das produções
literárias, tradicionalmente conhecidas pela grande maioria dos ouvintes, os surdos
demostram dificuldade e, até mesmo, certo desprezo pela leitura e fruição dessas obras. Ao
serem questionados sobre o seu entendimento das produções literárias, muitos deles relatam
problemas na compreensão e interpretação da linguagem, conteúdo e estrutura dos textos.
Ao percebermos que a formatação do registro escrito ao qual estamos tão acostumados é
uma barreira para os alunos surdos, faz-se necessário que busquemos alternativas para
adaptar e mudar as estratégias metodológicas comumente utilizadas em sala de aula.
Sendo assim, precisamos fomentar diálogos entre as novas formas literárias que
circulam principalmente em meios digitais - cujo caráter e natureza são eminentemente
visuais - e o processo educacional de surdos, enfatizando a necessidade latente de
reformulação das práticas de ensino e aprendizagem envolvendo alunos surdos, a fim de que
suas especificidades linguísticas sejam priorizadas.
Pois bem, considerada por Antonio Candido (2004) como um direito humano
imprescindível, a literatura assume posição importantíssima no processo de humanização e
formação crítica dos seres humanos. Para defender a ideia de literatura como um direito
humano básico, o autor o divide em duas categorias: a dos ―bens compressíveis‖ (aquilo que
pode ser negado a alguém ou, ainda, aquilo que consideramos ―supérfluo‖ e não urgente); e a
dos ―bens incompressíveis‖ (aquilo que não pode ser negado a ninguém e que é
imprescindível para a vida humana). Para o teórico, a literatura é e precisa ser vista pela
sociedade, sobretudo por profissionais da educação, como um bem incompressível e,
portanto, deve fazer parte da educação de todos os sujeitos para uma formação completa e
humana, visando a desenvolvimento de cidadãos críticos e atuantes em suas sociedades,
subvertendo, assim, o modo como o ensino de Literatura vem sendo proposto.
A literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando
nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo.
Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudicais, estão
presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A
literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a
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possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por isso é indispensável
tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita; a que os poderes sugerem
e a que nasce dos movimentos de negação do estado de coisas predominante.
(CANDIDO, 2004, p. 175)

Nesse sentido, ao entendermos o caráter transformador e revolucionário da literatura
na vida e na formação dos seres humanos, podemos vislumbrar, cada vez mais, a inserção da
prática literária como estratégia facilitadora e essencial para o letramento e formação crítica
dos alunos surdos; prática que a estes tem sido negada ao longo da escolarização. Precisamos
assumir que de uma forma quase irreversível ―as linguagens desenvolvidas para o uso em
meios analógicos ou impressos migraram para meios digitais‖ (BRAGA, 2013, p.39 apud
DORTA; SILVA, 2019, p. 207)
Toda essa revolução pode e deve ser vista como um grande avanço para o
desenvolvimento de práticas educacionais, assim como processos de alfabetização e
letramento mais adequados e coerentes ao processo de ensino-aprendizado de pessoas
surdas. Hoje, devido aos meios eletrônicos e de toda a produção gerada e vinculada nesse
espaço, conhecido também como ciberespaço (DORTA; SILVA, 2010, p. 207), é possível
termos acesso a textos que se constituem de forma não estática e completamente visual,
misturando em sua composição organizacional elementos como escrita, sons, imagens (com
ou sem movimento), possibilitando uma intensa construção visual, ampliando as
possibilidades de atribuição de sentidos e, por conseguinte, a construção da consciência
crítica de alunos surdos.
Dentre as infinitas possibilidades do trabalho com textos literários que circulam no
ciberespaço, apresentamos o poema concreto de Augusto de Campos (1965).

É possível notar a hibridização da escrita com a construção visual formada pela
junção das palavras ―LUXO e LIXO‖. Tal poema nos leva a várias reflexões sobre práticas e
valores cultuados nas sociedades modernas, além de suscitar a discussão sobre a
flexibilidade e não engessamento da Literatura, permitindo ressignificação de vários
conceitos pré-existente.
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Conscientes de que as evoluções tecnológicas e digitais impactam nas inúmeras
relações sociais, sobretudo na forma de produzir e consumir textos das mais diferentes áreas,
passemos a adotar uma prática educacional envolvendo estratégias de ensino-aprendizagem
que priorizem esses avanços. Assim, conseguiremos buscar alternativas cada vez mais
condizentes com a forma de aprender dos sujeitos surdos, como as estratégias visuais,
oportunizando o letramento e formação crítica.

5 Considerações finais

O modo como temos tratado a educação de surdos carece, urgentemente, de novas
lentes de análise, de uma brusca quebra de paradigmas, a fim romper com o tradicionalismo,
abrindo espaço para experiências com práticas mais visuais, que sejam adequadas aos
sujeitos surdos, dadas as peculiaridades em seu processo de ensino-aprendizagem, como já
abordados neste artigo.
Para discutir sobre a verdadeira inclusão de pessoas surdas no processo de formação,
é fundamental abandonar concepções tradicionais de ensino. Uma das formas de buscarmos
um diálogo mais consciente e atual é entendermos as especificidades linguísticas e
necessidades educacionais dos alunos surdos. Ademais, precisamos nos reinventar e nos
atualizar diuturnamente quanto às evoluções e transformações das mais diversas formas
textuais existentes em Língua Portuguesa.
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Resumo: este artigo objetiva analisar e compreender os enunciados de uma jovem negra, estudante de medicina,
acerca dos espaços aos quais ela precisa conquistar para que possa garantir seus direitos, enquanto cidadã, tendo
em vista que a cor da sua pele não é ―igual‖ a de um colega branco. Os dados foram coletados de um relato
postado em um jornal online – www.theintercept.com – publicado em 04 de abril de 2019. Para subsidiar a
análise, farei uso da noção de linguagem enquanto ato performativo-perlocucionário (Austin, 1990), usarei
também conceitos raciais definidos por Mbembe (2015), dentre outros autores. Também trarei à baila o
conceitode poder pontuada por Foucault (1999) haja vista que a cor da pele ―concede poder‖ as pessoas. Os
resultados prévios apontam que a estudante em vários momentos, é tratada com palavras/atitudes
discriminatórias por ocupar espaços e posições que a sociedade julga serem restritos à raça branca.
Palavras-chave: Negros. Espaços. Brancos.

1 Introdução

Mais de um século se passou desde o fim da escravidão – período histórico no qual os negros
eram submetidos a condições de trabalhos desumanas, sendo ameaçados, insultados, castigados e até
mesmo mortos por pessoas da raça branca – ainda encontramos vestígios de práticas de racismo contra
os negros. Aliás, há ainda uma onda crescente de atitudes preconceituosas contra a comunidade queer,
mulheres, nordestinos, entre outros, em pleno século XXI.
Em virtude de tais ações, a Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989, foi criada visando dar
punição a quem comete atos de racismo. Contudo, ela não vem conseguindo interceptar ou até mesmo
barrar atitudes racistas de forma desenfreada. Em seu artigo inicial, a Lei apresenta quais tipos de
crimes sofrerão sanção, ―art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional‖ (BRASIL, 1989,
n.p.).

Deste modo, ações derivados de atitudes racistas observados no artigo como atos

discriminatórios e preconceituosos que envolvam raça, etnia ou a cor do sujeito, receberão punição
devida pela infração cometida.
Pessoas negras30 não são mais açoitadas com paus, fios, chicotes ou amarradas aos troncos
como no passado. Hoje, as formas de ―punição‖ para com os negros ganharam novas conotações, é
comum observar o racismo no discurso de pessoas consideradas como pertencentes à raça branca, as
30

Ver BENCI, Jorge. Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos (livro brasileiro de 1700)
(Estudo preliminar) Pedro de Alcântara Figueira; Claudinei M.M. Mendes. São Paulo: Grijalbo, 1977.
Disponível
em:
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/1_Jesuitico/benci_economia_crista_governo_esc
ravos.pdf>. Acesso em: 07 de junho de 2019.
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palavras tem o poder de maltratar, agredir e ofender como veremos ao longo da análise do objeto
desta pesquisa.

Kleriene é uma jovem negra, nascida em São Paulo, pertencente à classe média, e que
sempre estudou em escola pública. Ela também frequentou aulas de balé e música, também
fez cursinho pré-vestibular, tudo com o intuito principal de ser aprovada na tão sonhada
faculdade de medicina. Sempre observadora, a jovem notava que nos lugares que costumava
frequentar com a família, eles eram os únicos da raça negra, não havia outros negros, por
exemplo, passeando no shopping, tendo em vista que, é comum observar que pessoas negras
limpando o chão nesses lugares. Por ser a única negra que estava em lugares tidos como
―espaços dos brancos‖, a estudante já sabia que o preconceito rondava aqueles ambientes.
Entretanto, foi cursando medicina que a estudadnte sentiu na pele e precisou lidar face a face
com atos de racismo.
Neste sentido, este artigo tem como objetivo analisar e compreender os enunciados da jovem
Kleriene, uma estudante de medicina negra, acerca dos espaços que ela precisa conquistar para que
possa garantir seus direitos, enquanto cidadã, já que a cor da sua pele não é ―igual‖ à de um colega
branco.
Em um primeiro momento apresento uma resenha das teorias que subsidiaram a análise,
posteriormente, exponho a metodologia empregada no trabalho. Em seguida, faço análise dos excertos
retirados da entrevista, e finalizo trazendo algumas considerações sobre a pesquisa.

2 Bases teóricas

2.1 Raça, poder e racismo
Em seu livro denominado Crítica da Razão Negra, Mbembe (2015) tece detalhadamente como
foi constituída, através de um percurso sócio-histórico, a separação de raças. Nas palavras do autor, a
Europa do século XVIII começa a ter uma soberania sobre o restante do mundo, surgindo assim vários
discursos sobre ―a natureza da especificidade e das formas dos seres vivos, das qualidades, traços e
características, em termos de espécies, gêneros ou de raças classificadas‖ (MBEMBE, 2015, p.37).
O negro é representado como um protótipo de figura pré-humana, incapaz de superar sua
animalidade, e de se autoproduzir e de se erguer à altura do seu deus. Durante vários séculos, o
conceito de raça – que sabemos advir, à partida, da esfera animal – foi útil para antes de mais nada
nomear as humanidades não europeias.
A razão negra designa tanto um conjunto de discursos como de práticas – um trabalho
cotidiano que consistiu em inventar, contar, repetir e por em circulação fórmulas, textos, rituais – com
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o objetivo de fazer acontecer o Negro enquanto sujeito de raça e exterioridade selvagem, passível, a tal
respeito, de desqualificação moral e de instrumentalização prática.
Mbembe (2015, p. 64–65) apresenta uma definição de raça, na qual não basta dizer que a raça
não tem nenhuma essência. O conceito de raça é apenas o efeito, o perfil, o adorno móvel de um
processo de poder eterno, de incessantes transações que modificam, substituem fazendo vacilar o seu
conteúdo. O teórico ainda argumenta o significado de raça não tem entranhas, uma vez que em seu
interior, ela consiste simplesmente nas práticas que a constituem enquanto tal.
Da mesma maneira, não basta afirmar que a raça é um complexo de microdeterminações, um
efeito interno do olhar do outro, ou uma manifestação de crenças e desejos tão insaciáveis como
inconfessáveis. Se por um lado, raça e racismofazem parte dos processos centrais do inconsciente,
relacionando-se com as vicissitudes do desejo humano – apetites, afetos, paixões e medo. Por outro, a
raça não decorre unicamente de um efeito de percepção, não diz respeito unicamente ao mundo de
sensações. É também uma maneira de estabelecer e de afirmar força e, sobretudo, uma realidade
especular e uma força instintiva.
Conforme Mbembe (2015), o racismo consiste em converter em algo diferente, uma realidade
diferente. Para o racista, ver um negro e não ver que ele não está lá; que ele não existe; que ele não é
mais do que o ponto de fixação patológica de uma ausência de relação.
De acordo com Foucault (2005), qualquer funcionamento do Estado, em determinado
momento, a um certo limite e em certas condições, passaria pelo racismo. A raça, o racismo é a
―condição de aceitabilidade da condenação à morte numa sociedade de normalização‖ (FOUCAULT,
2005, p. 315). A função assassina do estado só pode ser garantida, funcionando o estado no modo do
biopoder31, através do racismo.
Já Munanga (2005/2006), no texto intitulado de Algumas considerações sobre “raça”, ação
afirmativa e identidade negra no Brasil: fundamentos antropológicos, tece percursos sócio-históricos
sobre como o racismo se instaurou por todo o mundo, e como ações racistas se renovam/ressurgem
com o passar do tempo.
Houve tentativas de eliminar o conceito de raça de dicionários, enciclopédias e livros
científicos, como medida de combater o racismo. Contudo, isso falhou, pois, não demoraram muito
para perceber que essa proposta era ingênua, haja vista que, ―a ideologia racista não precisava do
conceito de raça para se refazer e se reproduzir‖ (MUNANGA, 2005/2006, p. 53).
Munanga ainda adverte que as propostas de combate ao racismo não estão mais no abandono
ou erradicação da raça, uma vez que esta é apenas um conceito e não uma realidade, nem no uso dos
léxicos, pois o racismo é uma ideologia capaz de parasitar em todos os conceitos.

31

Foucault caracteriza o biopoder como um ―mecanismo de bem-estar social, onde a tecnologia moderna é usada
para o controle da vida‖. FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. Trad. De Maria E. Galvão. SP:
Martins Fontes, 2000, p. 288-289.
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2.2 Efeitos da linguagem

Austin (1990) afirma que quando os nossos enunciados fazem coisas não podemos avaliá-los
em termos de valor de verdade, ou seja, se são falsos ou verdadeiros com relação ao mundo real.
Em seus estudos sobre o trabalho de Austin, Judith Butler (1997) toma a injúria como um
ponto de partida para problematizar a tríade constitutiva dos atos de fala. Segundo a pesquisadora,
Austin parece sugerir que: I) há uma intenção antes do uso da palavra; há II) um nível instrumental das
palavras e há também III) um resultado do uso da palavra.
A tríade constitutiva de Austin na qual se reporta Butler é direcionada em três níveis,
provendo uma função para cada: ato locucionário que envolve as funções semântica e referencial da
linguagem; ato ilocucionário relacionado ao tipo de ação que o(a) falante procura realizar – um aviso,
um pedido, uma promessa; e finalmente o ato perlocucionário, que engloba os efeitos dos dois níveis
anteriores (MELO; ROCHA, 2015).
Butler aclara que os discursos regulam nossos modos de interpretação e ação como frames,
que regulam inclusive nossas emoções.
Fazemos coisas com a linguagem, produzimos efeitos com a linguagem, e fazemos
coisas à linguagem, mas a linguagem também é aquilo o que fazemos. Linguagem é
um nome para nossa ação: tanto o ―quê‖ fazemos e aquilo que fazemos acontecer, o
ato e suas consequências (BUTLER, 1997, p.8).

Conforme Melo e Rocha (2015), o entendimento da linguagem como performance apresenta
uma visão dos estudos da linguagem enquanto ciência social, o que possibilita compreender os modos
de atuação desses enquadres ao desqualificar certos grupos sociais, definindo a eles lugares
socialmente marginais. Ainda nas palavras das autoras, interessa também ―repensar as práticas
discursivas causadoras de sofrimento, buscando modos de atuação sobre elas a fim de operar algum
tipo de transformação social (MELO; ROCHA, 2015, p. 110). Na próxima seção discorro sobre o
caminho trilhado para a constituição do conjunto de dados que serão analisados.

3 Metodologia

Os dados que compõem este artigo foram retirados do site The Intercept Brasil32, de um
depoimento publicado no dia 04 de abril de 2019, no horário de 23h02min, por Kleriene Souza,
intitulado de ―Sou estudante negra de medicina, mas sempre me confundem com paciente do SUS”.

32

The Intercept Brasil é uma premiada agência de notícias dedicada à responsabilização dos poderosos
por meio de um jornalismo destemido e combativo. Suas investigações aprofundadas e suas análises
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Nesse relato, a autora comenta como é a vivência diária em um curso de medicina, sendo ela
negra e de classe média. Retirei 05 (cinco) excertos para realizar esta análise, mediante os conceitos de
raça, racismo e atos performativos da linguagem, bem como as relações de poder existente no
enunciado. As escolhas de tais excertos foram feitas com o intuito de responder à seguintequestão:
como são construídas as performances linguísticas discursivo-racistas sobre os espaços ocupados por
uma pessoa negra?
4 Análise dos dados

Como exposto na revisão de literatura, os conceitos de raça não são o motivo para se constituir
e construir atitudes racistas, porém em sua maioria, são uma herança histórica, assim como o uso da
linguagem que corrobora para que o racismo se prolifere. Na época escravocrata, os negros habitavam
apenas espaços destinados a eles, como as senzalas, ou seja, não se misturavam com os brancos. E
essa ―ocupação‘ de espaços, no ano de 2019, insiste em querer segregar/separar as pessoas, como
relatado no enunciado de Kleriene a seguir:
Excerto 1
Aí você chega na [sic] faculdade e é um lugar branco. Eu comecei a ver que
tinha muitas salas onde não existia uma pessoa negra, uma pessoa indígena. Não
fui bem recebida. (SOUZA, 2019, n.p., grifos meus).

Cursar uma universidade sempre foi tido como um lugar no qual apenas a elite poderia
frequentar. Por sua vez, o ambiente universitáio seria um lugar habitado por pessoas, sua maioria,
da raça branca, que fazem cursinhos pré-vestibulares e conseguem passar para os cursos com
melhor status social e assim por diante. Dessa forma, vai se construindo um espaço frequentado
apenas por pessoas que possuem certo nível econômico-social e racial.
Todavia, eis que Kleriene estuda muito, se esforça e consegue ser aprovada em uma
universidade federal, para o curso de medicina. Não demora muito para que a jovem perceba que a
faculdade ―é um lugar branco‖, pois passa a observar que em diversas salas não havia nenhum
estudante negro, tampouco havia a presença de alunos indígenas. Logo, recai sobre si própria o
sentimento de ―não pertencimento‖, devido ao fato de sentir que ―não foi bem recebida‖, pois, os
discursos das pessoas que faziam parte daquele círculo ecoavam para que ela não fosse bem-vinda,
como dito no próximo enunciado:
Excerto 2
Também era comum escutar pessoas falando que eu não devia estar ali, que
provavelmente não era o meu lugar. (SOUZA, 2019, n.p., grifo meu).

implacáveis se concentram em política, corrupção, meio ambiente, segurança pública, tecnologia, mídia e
muito mais. Fonte: https://theintercept.com/brasil/staff/. Acesso em 07 de junho de 2019.
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Como observado por Butler (1997), fazemos coisas com a linguagem, efeitos são
produzidos pela linguagem, como percebemos no excerto acima, as pessoas ao redor de Kleriene
produziam discursos de não aceitação, de que ela não deveria frequentar uma universidade, muito
menos o curso a qual fazia, por pensarem que ser algo visto como legado aos brancos. A
propagação desses enunciados constrói discursos ideológicos que em dadas situações são tomados
como verdade universais. Em certo momento, Kleriene começa a acreditar que não faz parte
daquele contexto, ela entra em depressão, passa a duvidar de sua capacidade, e precisa de ajuda
psicológica para continuar frequentando o curso.
Excerto 3
Eu nunca me senti acolhida nos espaços que eu frequentava, porque a minha
família há muito tempo insiste em ser negra fora do que os outros pensam ser o
espaço dos negros (SOUZA, 2019, n.p., grifos meus).

Para muitos, a cor da sua pele designa a sua raça e, dependendo da que a pessoa se
enquadra, lhe é concebido ―um poder para transitar‖ por alguns lugares, sem se sentir oprimido. A
família de Kleriene não se importava com o que diziam sobre ela, os ―rótulos sociais‖ sobre quais
espaços os negros deveriam ocupar para eles não existiam, e sempre moviam para os lugares em
que desejavam estar. Todavia, o sentimento da jovem é de que não havia um ―acolhimento‖ por
parte das outras pessoas, que estavam no mesmo ambiente. Ser da raça branca é ter o poder de
exercer algumas atividades as quais são tidas como relegadas apenas a branquitude e não a
negritude, como bem aponta a jovem no próximo excerto:
Excerto 4
Eu e minha irmã éramos as únicas negras do inglês, as únicas negras do
francês, as únicas negras da natação, as únicas negras do balé. Nós éramos os
únicos negros no shopping que não estavam lá trabalhando, os únicos negros
na praia que não estavam vendendo alguma coisa. (SOUZA, 2019, n.p, grifos
meus).

Como já relatado, Kleriene é uma jovem negra, estudante de medicina de uma universidade
pública. Para as pessoas racistas, é espantoso se deparar com pessoas negras ―ocupando‖ espaços
como uma faculdade, um shopping, uma praia apenas usufruindo do espaço, e não estão ali como
serviçais. Isso acontece devido ao fato de que a sociedade sustenta uma formação ideológica de
que a raça negra ainda deve ―servir‖ a raça branca, que aos negros são atribuídas funções
inferiores, quando na verdade, o conceito de raça é apenas de cunho biológico e não deveria sob
hipótese alguma ser de cunho social servindo de segregação ―que hierarquiza, desumaniza e justifica
a discriminação existente‖ (MUNANGA, 2005/2006, p. 53).
Como assim uma negra fazendo balé, francês, inglês, natação? Não, esses são lugares
elitizados, só pessoas brancas com poder aquisitivo de classe alta podem ter essas regalias. Esses são
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discursos propagados por uma sociedade que ofende, que maltrata os que não pertencem a essa ―regra
social‖. Contudo, o relato de Kleriene, vai contra toda essa formação discursiva, pois, apesar de não se
sentir bem-vinda nesses ―espaços brancos‖ ela, assim como qualquer outro cidadão detentor de
direitos, desfrutou de todos os lugares que frequentou. Ainda analisado a escolha de sua futura
profissão que é considerada como de ―status social elevado‖, Kleriene também enfrentou problemas:
Excerto 5
Os seguranças não acreditam que uma mulher preta pode ser estudante de
medicina como os outros jovens brancos que eles veem entrando normalmente no
hospital.
Nos quatro anos de faculdade, viajei para diferentes países para apresentar meus
trabalhos, visitei minha irmã que mora no Rio de Janeiro, fiz atividades que não
condizem com o estereótipo de preto e pobre (SOUZA, 2019, n.p., grifos meus)

Como exposto no excerto acima, Kleriene convivia diariamente com olhares e atitudes que
a reprovavam, a incredulidade das pessoas diziam muito. Todos os dias era preciso provar para os
outros a sua capacidade de fazer um curso de medicina, que logo ela seria médica e que
frequentaria um hospital. Em contrapartida, aos jovens brancos o acesso era ilimitado e garantido,
toda hora que passava pela portaria era preciso mostrar o crachá se não era confundida com uma
paciente do SUS a procura de atendimento, como afirma Kleriene em um trecho do relato. Pela
linguagem como performance, é possível observar que tais ações discursivas provocam efeitos que
afetam vidas, corpos e iniciam também, a naturalização da violência simbólica e física para alguns
grupos específicos (MELO; ROCHA, 2015).
Novamente Kleriene quebra as regras, os estereótipos, e vai além do que as pessoas podem
imaginar, viaja por vários países, apresenta seus trabalhos, porque a cor da pele dela não a torna
inferior ou superior, é apenas uma cidadã, assim como todos os outros exercendo seus direitos,
deveres e suas capacidades.
Em muitos lugares, as pessoas não gostariam de ver Kleriene, pois para o racista ver um
negro em lugares que ele julga como ―espaço branco‖ é o mesmo que não ver, pois é como se o
negro não existisse (MBEMBE, 2015).
É possível desvelar também que as escolhas linguísticas das pessoas que estiveram por
perto da jovem estudante de medicina tenha uma performance perlocucionária, ou seja, realizou
funções sintáticas como também promoveu ações que em muitas vezes fez com que Kleriene se
sentisse mal por ocupar algum espaço.

5 Algumas considerações
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Encerro este estudo imaginando e sentindo o que essa jovem negra passou e tem passado para
conseguir ―ocupar‖ os lugares pelos quais precisou percorrer para realizar o sonho de cursar medicina.
Uma negra médica? Como assim? Não pode ser? Diriam os racistas de plantão, porque de acordo com
Melo e Rocha (2015), os discursos de inferioridade, vistos na escravidão, ganharam nova roupagem e
continuam a viajar séculos sendo atualizados em novos contextos.
Esses novos contextos estão disseminados atualmente em atos políticos na qual o Brasil vem
vivendo. Neste momento, vem-me a memória o fuzilamento de um carro pelo exército em abril. Quem
estava lá dentro? Uma família negra. Foram contabilizados mais oitenta tiros, o pai da família faleceu.
Quando questionado sobre o que ocorrera, o porquê dos tiros as autoridades simplesmente disseram
que o carro estava no lugar errado. E novamente recorre aqui à questão de espaço: existem espaços
destinados a brancos e outros destinados a negros? Para mim não, mas para uma sociedade retrógrada,
há sim, uma segregação, um apartheid, não vencidos por muitos que insistem em não respeitar o
direito de ir e vir do outro, que em nada tem a ver com raça, mas sim com atitudes racistas.
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Resumo:
A Formação continuada é um direito, um dever e uma necessidade do professor, é por meio dela que o mesmo
tem a oportunidade de refletir sobre seu fazer pedagógico. A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação
Básica. O Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, concebe um olhar voltado para
o desenvolvimento integral da criança e o protagonismo infantil. O mesmo segue a estrutura da Base Nacional
Comum Curricular BNCC e acrescenta particularidades do estado de Mato Grosso. Esse documento foi
elaborado, visando direcionar as aprendizagens a serem possibilitadas nas instituições de Educação Infantil. Tais
aprendizagens, requerem a atenção aos princípios éticos, políticos e estéticos. Objetivou com a pesquisa
diagnosticar se a formação ministrada, contribuiu para que houvesse compreensão em como trabalhar partindo
da Implementação do Documento Referência Curricular para Mato Grosso, Educação Infantil. A metodologia
utilizada, pautou na qualiquantitativa com questionários no qual proporcionou questões abertas e fechadas.
Considera-se que o trabalho realizado foi de suma importância e alcançou o objetivo proposto, os participantes,
demonstraram que mesmo tendo um receio pelo desafio exposto conseguiram por meio da formação, minimizar
os anseios e compreender como deve ser efetivado a implementação do DRC-MT Educação Infantil nas escolas
municipais de Educação Infantil do município de Nova Canaã do Norte.
Palavras-chave: Documento Referência Curricular para Mato Grosso. Formação Continuada. Educação Infantil

1 Introdução

A Formação continuada é um direito, um dever e uma necessidade do professor, é por meio dela
que o mesmo tem a oportunidade de refletir sobre seu fazer pedagógico. A mesma deve fazer parte do
diálogo entre professores, coordenadores e formadores, juntos estudar e elaborar estratégias que
venham contribuir e proporcionar aprendizagem significativa aos estudantes. No Brasil, a temática da
formação continuada de professores é contemplada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB 9394/96, retrata a importância do aprimoramento profissional continuo.

Com base na lei

torna-se necessário a busca constante pela formação continuada e atrelado a isso políticas públicas que
proporcione e efetive a formação continuada para os profissionais da educação, buscando a melhoria
da prática pedagógica.
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O Centro de Formação e Atualização dos profissionais da Educação Básica do polo de Alta
Floresta (CEFAPRO), atua com formação continuada, efetivando as políticas públicas do estado de
Mato Grosso. Nesse contexto, a formação ministrada refere-se à implementação do Documento
Referência Curricular para Mato Grosso - Educação Infantil.

A Educação Infantil, conforme Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, 2018, destaca como sendo a primeira etapa da Educação Básica. O
documento foi elaborado, visando direcionar as aprendizagens a serem possibilitadas nas
instituições de Educação Infantil. As mesmas necessitam caminhar nos princípios éticos,
políticos e estéticos.
Objetivou com a pesquisa diagnosticar se a formação ministrada, contribuiu para que houvesse
compreensão em como trabalhar partindo da Implementação do Documento Referência Curricular
para Mato Grosso, Educação Infantil. A metodologia utilizada, pautou na qualiquantitativa com
questionários no qual proporcionou questões abertas e fechadas.

2 Formação continuada

Aprendizagem

necessita

ser

significativa

e

possibilitada

a

todos

os

estudantes,

independentemente de seu nível de desenvolvimento cognitivo, de sua condição cultural e
socioeconômica. É importante destacar que cada criança tem seu tempo, suas características e formas
particulares de aprenderem que deve ser respeitado e valorizado, por quem mediará o processo de
ensino e aprendizagem.
Imbernón, 2009, p. 34, coloca que a formação permanente ou a capacitação começa a ser
assumida como fator determinante para alcançar o sucesso nas reformas educativas. A educação
vivencia um período conturbado, sendo assim é viável que os professores intensifiquem seus estudos
na formação continuada e na compreensão das políticas públicas educacionais e programas
educacionais, visando assim, a perspectiva de mudança, direção e capacitação, para preparar-se e
desenvolver seu trabalho com compromisso e responsabilidade, enfrentando assim os desafios
surgidos cotidianamente com mais segurança.
A formação continuada vem na perspectiva de dar apoio e/ou preencher as lacunas que
permaneceram após o término da formação inicial e das necessidades que emergem cotidianamente.
Ser professor é desafiante, pois se trata de uma profissão social, que tem exigido a busca
incessante por conhecimento para lidar com os desafios que a profissão lhe propõe. Pontua Falsarella:
Entendendo que a formação continuada como proposta intencional e planejada, que
visa a mudança do educador através de um processo reflexivo, crítico e criativo,
conclui-se que ela deva motivar o professor a ser ativo agente na pesquisa de sua
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própria prática pedagógica, produzindo conhecimento e intervindo na realidade.
(Falsarella, 2004, p.50).

Por meio da Formação continuada o professor tem a oportunidade de refletir sobre seu fazer
pedagógico e nas práticas adotadas. O professor precisa estar em movimento e elaborar estratégias que
venham contribuir para melhoria da aprendizagem dos estudantes. Destaca Tardif:
A formação contínua concentra-se nas necessidades e situações vividas pelos
práticos e diversifica suas formas: formação através dos pares, formação sob
medida, no ambiente de trabalho, integrada numa atividade de pesquisa
colaborativa. (Tardif. 2010, p. 291).

As dificuldades emergem no ambiente escolar e implicitamente interferem na aprendizagem dos
estudantes e consequentemente no processo de ensinar, pois ambos ensinar e aprender caminham
juntos, não é possível desvencilhar das mesmas.

Saber lidar, tem sido desafiante, a formação

continuada vem como uma base que possa auxiliar o professor a fundamentar-se teoricamente de
forma que o conhecimento efetive na prática. O professor aprende muito com as experiências e os
desafios vivenciados. O trabalho coletivo e formativo no ambiente escolar contribui para que o
professor possa fortalecer sua prática. Magalhães e Azevedo:

Contudo, observamos com frequência o agravamento das condições de ensino em
nosso país, especialmente no que se refere à formação docente inicial e continuada –
resultado de uma política educacional autoritária, que tem sido criticada em diversos
encontros, congressos, publicações e reuniões de educadores. Todo esse esforço
carece de articulação e compreensão, principalmente das amarras e armadilhas
legais, a fim de que os educadores possam unificar as lutas em prol da
democratização do ensino. (Magalhães e Azevedo, 2015, p. 12).

Conhecer o seu aluno e como ele aprende, é a ―chave‖ para proporcionar o aprendizado. Não
existem salas homogêneas e nem formas iguais de aprendizagem. Para conseguir exercer sua profissão
com eficiência cabe ao professor estar em constante aperfeiçoamento, dar continuidade a sua formação
relacionando teoria e prática a ação e reflexão. Nesse sentido, afirma Garcia:

A formação continuada de professores favorece questões de investigação e de
propostas teóricas e práticas que estudam os processos nos quais os professores se
implicam, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu
ensino, do currículo e da escola. Essas proposições se encaminham para a mesma
direção. (Garcia 1999, p.22).

A formação continuada somente fará sentido para o profissional se ela vier ao encontro das suas
necessidades.

Participar de formações somente para acúmulos de certificados não favorecem
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contribuições significativas para a profissão. Nesse sentido, a formação continuada deve agregar
conhecimentos que sejam expressivos para o profissional e que vai ao encontro das necessidades reais
vivenciadas por ele. Shõn, 1995 destaca que:

Uma iniciativa que ameace esta visão do conhecimento também ameaça a escola.
Quando um professor tenta ouvir seus alunos e refletir-na-ação sobre o que aprende,
entra inevitavelmente em conflito com a burocracia da escola. Nesta perspectiva o
desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o contexto
institucional. O professor tem de se tornar um navegador atento a burocracia.
(SHÕN, et al. p. 87, 1995).

Mesmo diante de tamanhos desafios e burocracias, existem aqueles professores que fazem a
diferença e movimenta o coletivo da sua instituição para fazer.
Os autores levantam questionamentos que impulsionam o pensar na ação e instigar a busca pelo
conhecimento. O processo burocrático as vezes delimitam e impedem a expansão de algumas práticas,
o engessamento de políticas públicas desgasta o professor. Porém, saber dosar o imposto com o real
vivenciado é intrigante e preciso. A formação continuada seja ela coletiva ou individual, direciona o
caminho a percorrer.
Nesse processo o professor torna-se um eterno aprendiz, em busca de conhecimento pois,
quando ele de fato ensina ele aprende.

3 Educação Infantil, breve contextualização histórica

A Educação Infantil por muito tempo teve caráter assistencialista, a partir da
Constituição Federal de 1988 o atendimento em creche e pré-escola para as crianças de zero a
6 anos de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB, em
1996, a Educação Infantil passa a ser parte integrante da Educação Básica, situando-se no
mesmo nível que o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
Considerando a trajetória da Educação Infantil, no qual historicamente a concepção de criança
era um adulto em miniatura, que deveria vestir, e comportar-se como adulto. Elenca os avanços nessa
primeira etapa da Educação Básica.
Ainda na contextualização histórica a inserção das mulheres no mercado de trabalho a partir da
revolução industrial, fez com que pensassem em um espaço no qual as crianças ficariam enquanto suas
mães estivessem trabalhando. Os espaços muitas vezes eram ofertados pelas fábricas no qual mulheres
trabalhavam. O mesmo no intuito de cuidar, sem intenção pedagógica.
A percepção de que a criança durante a sua infância necessitava de estímulos para que
pudessem se desenvolver, motivou e proporcionou o olhar voltado para as instituições que atendiam
essas crianças, para que pudessem direcionar o trabalho para além do cuidar, passando assim a pensar
no dueto cuidar e educar.
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As mudanças no que tange a educação de crianças pequenas, não ocorreram rapidamente, por
muito tempo a função das escolas de educação infantil, ficou mais direcionado ao cuidar do que do
educar. Caminha vagarosamente ainda quando nos referimos a educação infantil, há muito que
avançar. Para Andrade:

O interesse pela infância propagado pela modernidade inaugura, num certo sentido,
a preocupação com a criança e sua formação, porém o objetivo não era a criança em
si, mas o adulto de amanhã. Reconhecida como fase da não razão, da imaturidade, as
expectativas sobre a infância propagavam um discurso legitimando a infância como
uma fase do desenvolvimento humano no qual a criança, ser frágil e dependente do
adulto, deveria ser educada e disciplinada para o desenvolvimento pleno de suas
faculdades, inclusive da razão. (Andrade, 2010, p. 59).

Conforme pontua Andrade, a preocupação com o adulto que no futuro a criança transformaria,
levou a pensar em uma educação que proporcionassem o cuidar e o educar, paralelamente.
4 Educação Infantil Na perspectiva no Documento Referência Educação Infantil para Mato
Grosso

O Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, 2018,
apresenta os direitos de Aprendizagem para os estudantes, algo que até então não havia sido
assegurado por nenhum outro documento e que ambos BNCC e DRC-MT Educação Infantil
asseguram.
O trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Educação Infantil, norteado pelos eixos
estruturantes: Interações e Brincadeiras, Direitos de aprendizagem: conviver, brincar,
explorar, participar, expressar e conhecer-se, nos cinco Campos de Experiências, e os
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento.
O Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, concebe um olhar
voltado para o desenvolvimento integral da criança e o protagonismo infantil. O mesmo segue a
estrutura da Base Nacional Comum Curricular BNCC e acrescenta particularidades do estado de Mato
Grosso.

O DRC-MT, Educação Infantil, segue a BNCC, pauta seu trabalho nos DCNEI e em
autores que discorrem sobre Educação Infantil. O mesmo faz parte das políticas públicas e
possui caráter normativo, ou seja, é necessário que se efetive sua implementação.
Algumas mudanças de terminologia, são apresentadas na DRC-MT Educação Infantil,
2018. Dentro da etapa Educação Infantil pontua, duas divisões e incluso nas mesmas três
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grupos nos quais os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento vem organizados em cada
grupo de dois em dois anos. Creche atende: Bebês de 0 a 1 ano e seis meses de idade, crianças
bem pequenas de 1 ano e sete meses a três anos e 11 meses e crianças pequenas de 04 anos a
05 anos e 11 meses.
O planejamento das ações pedagógicas com base no DRC-MT Educação Infantil, 2018,
considera o trabalho na Educação Infantil, partindo dos eixos estruturantes: Interação e
Brincadeiras e dos direitos de aprendizagem: conviver, brincar, explorar, participar, expressar,
conhecer-se. Considerando os Campos de Experiencias: O eu, o outro e o nós; (EO) , Corpo,
gestos e movimentos; (CG), Traços, sons, cores e formas; (TS), Escuta, fala, pensamento e
imaginação; (EF), Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.(ET). Em cada
Campo de Experiência, elencamos os Objetivos de Aprendizagem que devem estar alinhados
com as experiências a ser trabalhado com cada grupo de estudantes. Destaca a importância
dos espaços, o tempo, bem como as rotinas existentes em cada instituição. Com base no DRCMT Educação Infantil:

Vale ressaltar, que ao considerarmos a criança sujeito sócio, histórico e cultural,
estamos reforçando que seus desejos, suas vontades, suas opiniões, capacidades de
decisão, suas maneiras de pensar, de se expressar e também seus modos de
compreender o mundo são construídos historicamente na cultura social a qual está
inserida, ou seja, cada pessoa traz consigo a história da humanidade e da cultura.
(MATO GROSSO, p.06, 2018).

O documento enfatiza a importância de considerar a criança como um ser em construção e
desenvolvimento que traz consigo todo um contexto histórico familiar, cultural e socioeconômico. Não
compreender e não respeitar a história desse sujeito, dificulta proporcionar o desenvolvimento integral
do mesmo e assegurar que a mesma seja protagonista no seu processo de aprendizagem.
O DRC-MT Educação Infantil, 2018, p. 11, ressalta sobre a importância do cuidar e do educar
dentro da Educação Infantil e que para desenvolver esse trabalho, é preciso que o professor
compreenda a concepção de criança e desenvolva atividades com intencionalidade educativa que
busque o desenvolvimento da autonomia e independência das mesmas.
Sendo a primeira etapa da Educação Básica, cabe aos profissionais em específicos os
professores que atuam na Educação Infantil o comprometimento e a busca por propiciar aprendizagem
significativa. Dessarte o DRC-MT Educação Infantil:

Neste sentido, as interações e brincadeiras precisam estar presentes nas práticas
curriculares, do currículo Mato-Grossense da Educação Infantil, que por sua vez,
não possui a ideia de listas de conteúdos obrigatórios, disciplinas estanques e
atividades regidas pelas datas comemorativas, as quais nem sempre atribuem valor
formativo e nem significado para as crianças. O currículo em sua essência, precisa
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viabilizar elementos que perpassam pelos arranjos espaciais, temporais e materiais,
assim desmistifica a concepção de que o conhecimento na primeira etapa da
Educação Básica se restringe ao senso comum. (DRC-MT Educação Infantil, 2018,
p.12).

O documento conversa sobre o currículo a ser construído e desenvolvido na Educação Infantil,
não vem no intuito de ser uma receita, mas sim um suporte. Trabalhar na perspectiva do Referencial,
direciona para uma proposta que rompe com paradigmas que afronta a Educação Infantil,
principalmente a fragmentação de currículos.
Cada instituição tem a autonomia de inserir na sua proposta pedagógica os objetivos do seu
currículo, porém desde que os mesmos vão ao encontro do documento. Não há somente mudanças de
terminologias nesse documento, mas, direcionamentos que respeitam o desenvolvimento da criança e
destaca a importância de compreender que a criança vivencia experiências. Evidência a importância
de proporcionar momentos para que a criança possa experimentar experiências por meio das
interações e brincadeiras, para que isso ocorra o professor precisa ter conhecimento do Documento e
efetivar na prática as contribuições pedagógicas posta no mesmo.
O planejamento na perspectiva do DRC-MT Educação Infantil, 2018, necessita deixar explícito
sua intencionalidade educativa em cada vivencia planejada. Pautar-se nos Eixos estruturantes, garantir
os direitos de aprendizagem, os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento. Considerar o conhecimento prévio de cada criança, a cultura e o meio no qual a
mesma está inserida.
Cada planejamento necessita além dos itens pontuados acima, pensar na organização do espaço,
do tempo e dos materiais a serem usados no desenvolvimento da aula. Planejar é um ato de prever
ações, de ter direcionamento. Planejar para as crianças da Educação infantil, requer a compreensão que
estão em processo de desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo.
O DRC-MT Educação Infantil, 2018, pontua que o processo avaliativo deve estrar alinhado ao
planejamento, avaliação na Educação Infantil, não tem o intuito de promover ou classificar a
permanência ou a ida da mesma para a próxima etapa e sim de analisar se os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento e os objetivos do currículo da instituição estão sendo alcançados.
Cabe ao professor estar atento e constantemente observar seus estudantes e realizar as anotações que
julgar importantes.

5 Discussões dos dados

Para obter dados que comprovem que a formação ministrada sobre a implementação do Documento
Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, foi ao encontro dos anseios dos
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professores que participaram da formação, elaborou-se um questionário com questões abertas e
fechadas no qual foi disponibilizado ao término dos dois dias de formação.
Objetivando analisar se os professores conseguiram compreender como trabalhar partindo da
Implementação do Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil. A
metodologia utilizada, para desenvolver essa pesquisa pautou na qualiquantitativa.
A pesquisa foi desenvolvida com professores que atuam na Educação Infantil, nos três grupos:
Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas, totalizando vinte professores pesquisados.
O questionário foi composto por doze questões, dessas sete fechadas e cinco abertas. As
questões abertas foram agrupadas em respostas que apontaram as mesmas discussões para facilitar a
elaboração dos gráficos. As questões fechadas serão descritas em forma de textos sem gráficos e as
abertas disponibilizadas em gráficos.
A formação continuada, necessita ser pensada e desenvolvida em espaços que proporcione o
conhecimento que o professor necessita. Formação descontextualizada da prática não soma com o
professor. Formações nesse viés leva o professor a sentir-se desmotivado e a elaborar concepções
errôneas do que é formação continuada. Com base na importância da formação continuada e da
implementação do DRC-MT Educação Infantil, que se elaborou as questões para colher informações
sobre a formação ministrada ter ou não contribuído, para aprimoramento do conhecimento.
Descreve-se abaixo os dados da pesquisa realizada com professores que a atuam na Educação
Infantil no munícipio de Nova Canaã do Norte. Em relação a idade, pontua que quatro professores
possuem entre 25 a 30 anos, quatro entre 31 a 35 anos, cinco entre 36 a 40 anos, dois entre 41 a 45
anos, dois entre 46 a 50 anos, um entre 51 a 55 anos e dois acima de 56 anos. Observa que há um
número maior entre os entrevistados na faixa etária de 36 a 40 anos.
A questão que refere a formação acadêmica a pesquisa mostrou que três professores possuem
graduação e 17 com pós-graduação, nenhum professor com mestrado e doutorado.
Sobre há quanto tempo estão atuando na Educação Infantil, elenca que: três professores estão
atuando entre 0 a 05 anos, nove entre 06 e 10 anos, três entre 11 a 15 anos, três entre 16 a 20 anos, um
entre 21 a 25 anos e um acima de vinte e seis anos. A pesquisa mostra que o maior número de
professores está atuando entre 06 a 10 anos na Educação Infantil.
Quanto à questão que abordou a situação funcional no total de vinte professores pesquisados
dezenove são efetivos e somente um interino. Um dado pertinente, pois é comum encontrarmos mais
professores interinos do que efetivos e nesse município é o contrário, o quantitativo de efetivo é muito
superior.
Quando questionados se a formação inicial o preparou para atuar na Educação Infantil, onze
professores disseram que sim, três parcialmente e seis não.
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Para as questões abertas, foram realizados gráficos para facilitar a compreensão do leitor, abaixo
visualizaremos os gráficos das cinco questões abertas.

Gráfico 01: Você considera preparado para atuar na Educação Infantil? Justifique sua resposta
20 Pesquisados

15
10
5
0
Não, precisamos sempre Não, precisamos de Sim, porque aprendemos
buscar novos
aperfeiçoamento, pois muito com as trocas de
conhecimentos
enfrentamos muitos
experiências
desafios

Fonte: Dados dos pesquisadores

Observa que ao responderem se sente ou não preparados para atuarem na Educação Infantil,
quatro professores colocaram que não, que precisam sempre estar em busca de novos conhecimentos.
Outros quatros professores disseram que não, pois, precisam de aperfeiçoamentos para enfrentar os
problemas que emergem. Doze professores pontuaram que sim, pois, aprendem muito com as trocas
de experiências.
No próximo gráfico, os professores apontam como foi a formação ministrada sobre a
implementação do Documento Referência Curricular para Mato Grosso, Educação Infantil.

Gráfico 02: A formação ministrada referente o Documento Referência Curricular para Mato Grosso,
Educação Infantil contribuiu para compreensão do documento? Em que aspectos?
20 Pesquisados
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Sim pois, foi possível Sim orientou muito bem Sim ampliou com novos
compreender como se e auxiliou nas dúvidas
conhecimentos
dá o processo de
alinhamento e como
está organizado o
documento

Fonte: Dados dos pesquisadores.

Dos vinte questionários recebidos, oito pontuou que sim, pois, foi possível compreender como
se dá o processo de alinhamento e em como encontra organizado o documento. Cinco disseram que
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sim, pois, foi orientado muito bem e auxiliou nas dúvidas. Sete colocou que sim, pois, ampliou os
conhecimentos.
Gráfico 03: Por meio da formação ministrada você conseguiu compreender como trabalhar o
Alinhamento referente ao Documento Referência Curricular para Mato Grosso, Educação Infantil?
Justifique sua resposta
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Sim, o alinhamento
facilitará o trabalho
pedagógico

trouxe reflexões
importantes sobre o
DRC-MT

sim, ampliou com novos
conhecimentos

Fonte: Dados dos pesquisadores

Ao serem questionados referente a compreensão para trabalhar o alinhamento referente ao
Documento Referência Curricular para Mato Grosso, Educação Infantil. Oito professores pontuaram
que sim, pois, o alinhamento facilitará o trabalho pedagógico. Quatro destacaram que trouxe reflexões
importantes sobre o DRC-MT. Oito professores disseram que sim, ampliou com novos conhecimentos.
Alinhamento dentro da formação ministrada refere-se o processo de analisar quais experiências
conseguem encaixar com os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. Esse é um processo no
qual faz parte do plano de ensino anual do professor. A tabela de alinhamento compõe o plano de
ensino e facilita o planejamento diário do professor.
Gráfico 04: Você considera importante a formação referente a implementação do Documento Referência
Curricular para Mato Grosso Educação Infantil? Justifique sua resposta
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Sim, pois com a formação Sim, pois, a partir da Sim, porque a Educação
todos tiveram
formação deu para
Infantil passa a ter
conhecimento sobre compreender como será
direcionamentos
como trabalhar com esse o trabalho pedagógico
pedagógicos
documento

Fonte: Dados dos pesquisadores
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Quando questionados referente a importância da formação ministrada, dos vinte professores,
sete proferiu que sim, pois, com a formação todos tiveram conhecimento sobre como trabalhar com
esse documento. Cinco professoras, afirmaram que sim, pois, a partir da formação deu para
compreender como será o trabalho pedagógico. Oito professoras destacaram que sim, porque a
Educação Infantil passa a ter direcionamentos pedagógicos.
Gráfico 05: O Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil, traz um
entendimento de trabalho voltado para o protagonismo da criança dando ênfase nas experiências
vivenciadas. Como você visualiza o trabalho partindo dessa concepção
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Muito bom, pois, o
trabalho considera a
criança e suas
vivencias

Ótimo. Trabalha com
Necessário, pois,
as habilidades,
trabalha respeitando e
objetivos e vivências
considerando as
envolvendo o
especificidades da
ludicidade
criança

Fonte: Dados dos pesquisadores

Ao responderem se o Documento Referência Curricular para Mato Grosso Educação Infantil,
traz um entendimento de trabalho voltado para o protagonismo da criança dando ênfase nas
experiências vivenciadas. Seis professores elencam que muito bom, pois, o trabalho considera a
criança es suas vivencias. Oito professores colocaram que é ótimo pois, trabalha com as habilidades,
objetivos e vivencias envolvendo a ludicidade. Quatro professores, pronunciaram que é necessário
pois, trabalha respeitando e considerando aas especificidades da criança. Para o INEP:
Diante disso, a formação de professores tornou-se um tema crucial,
implicado em qualquer discussão que visasse propor políticas públicas
para a educação escolar, devido ao reconhecimento de que os desafios
apresentados para a escola contemporânea exigiam/exigem um
patamar cada vez mais elevado de formação do seu corpo docente.
BRASIL, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep, p. 28. 2017).

A formação continuada de professores se faz necessário para que o mesmo possa refletir sobre
sua prática e buscar capacitar-se para enfrentar os desafios emergentes na instituição. Não deve ser
vista como algo imposto e burocrático que precisa ser feita para cumprir com tempo destinado para a
hora atividade. O professor precisa buscar e sentir a necessidade de aprofundar seus conhecimentos.
Não necessariamente a formação continuada deva ocorrer no âmbito escolar. Elenca-se como
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formação continuada a busca pela teoria que respalda a prática, podendo ser essa efetivada pelo
professor individual em outro espaço.
A formação ministrada, conforme destacaram os professores contribuíram para compreensão do
DRC-MT Educação Infantil. Porém, deixaram explícito em algumas respostas a necessidade de
aprofundamento nos estudos referente a esse documento, e que isso acontecerá na formação
continuada.

6 Considerações finais

Ao elaborar a formação ministrada sobre a Implementação do Documento Referência Curricular
para Educação Infantil, buscou levantar dados que apontassem se a formação ministrada foi ao
encontro do esperado pelos professores que atuam na Educação Infantil do município de Nova Canãa
do Norte.
Sendo uma frente de trabalho elencada pela equipe técnica estadual de Implementação do DRCMT Educação infantil, órgão responsável, que delega ações formativas para a Equipe Regional e essa
realiza nos municípios do seu polo as formações voltadas para o processo de Implementação e
posterior a implementação o acompanhamento das ações a serem efetivadas nas instituições de ensino
da Educação Básica.
Tendo em vista, que para a Educação Infantil o documento traz concepções pedagógicas
importantes de serem discutidas e compreendidas, para que de fato efetive as ações na escola, houve a
necessidade averiguar juntamente com os professores do município de Nova Canaã do Norte se houve
compreensão do documento na formação ministrada.
Entretanto, pontua que pelas respostas que a formação foi desenvolvida com êxito.
Evidentemente, que nas respostas são elencados as dificuldades e os receios ao se trabalhar com o
documento. As inquietações são pertinentes e positivas, pois, demonstram que estão preocupados em
compreender como se dará na prática a implementação do documento, sobretudo no entendimento e
elaboração do planejamento a luz do documento e das novas terminologias, abordadas pelo mesmo.
Portanto, elenca que a pesquisa mostrou que o trabalho formativo desenvolvido, colhe a
importância da formação continuada para os profissionais da educação, pois diante das dificuldades e
problemáticas que emergem no âmbito escolar, faz-se necessário a formação continuada para auxiliar
na resolução dos problemas. A formação continuada é indispensável para discutir e contribuir com
embasamento teórico que associe com a prática.
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Considera-se que o trabalho realizado foi de suma importância e alcançou o objetivo proposto,
os participantes, demonstraram que mesmo tendo um receio pelo desafio exposto, conseguiram por
meio da formação minimizar os anseios e compreender como deve ser efetivado a implementação do
DRC-MT Educação Infantil nas escolas municipais de Educação Infantil do município de Nova Canaã
do Norte. Destaca, que por tratar-se de uma política pública, a implementação do mesmo deve ser
efetivada, porém, pontua que não há um engessamento, pois o currículo de cada instituição precisa
estar nítido nos planos de ensino, planos de aula e nas vivencias das experiências desenvolvidas com
os estudantes.
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FRIEND’S NOTEBOOK AND NOSY NOTEBOOK: UMA ESTRATÉGIA
DIDÁTICA PARA O ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
INGLESA
Arivan Salustiano da Silva (IFMT) - arivan.silva@cba.ifmt.edu.br
Maria de Fátima Comini da Silva (SEDUC-MT) - fatacomini@hotmail.com

Resumo:

Este texto constitui-se num relato de experiência de uma atividade didática em aulas de Língua Inglesa aplicadas
concomitantemente em duas escolas públicas de Mato Grosso, sendo em uma delas para turmas de ensino
fundamental e na outra com turmas de ensino médio integrado ao ensino técnico. Relata-se aqui como a ideia foi
concebida e implementada em ambas as escolas. Analisa-se também, à luz das teorias dos novos letramentos, o
que esta experiência didática representou para a aprendizagem de professores e alunos, como o processo de
construção da atividade bem como a realização da tarefa contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem da
língua alvo. Há ainda que se considerar que tal atividade revive um costume entre os adolescentes de uma ou
duas gerações anteriores, o que além de ser uma oportunidade lúdica de prática da Língua Inglesa, também
proporciona uma experiência nostálgica aos docentes e a descoberta do que divertia seus pais e professores
quando tinham a idade que eles têm hoje.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. Escola pública. Letramento.

1 Introdução
Neste relato de experiência procuramos compartilhar como foi a realização de uma
atividade baseada numa brincadeira comum em nossa infância e adolescência: caderno de
perguntas e respostas pessoais, algumas íntimas e outras até invasivas. Atualmente, somos
professores de escolas públicas, estadual e federal. E apesar de instâncias distintas, temos
trabalhado em parceria há anos.
A professora Fátima trabalha, atualmente, com alunos de ensino fundamental e o
professor Arivan trabalha com ensino médio. Entretanto, procuramos trocar figurinhas no dia
a dia do nosso fazer pedagógico. Em uma das nossas conversas em que sempre
compartilhamos experiências, surgiu a ideia do projeto que aqui relatamos.
Oportunamente, essa proposta surgiu no momento em que as alunas da professora
Fátima pediam atividades diferentes das corriqueiras em que pudessem praticar a língua
inglesa, fora da sala de aula, de maneira mais lúdica e interativa.
Sendo assim, discutimos formas de adaptação da brincadeira da nossa infância para
um projeto pedagógico que envolvesse os alunos como atores protagonistas do processo de
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ensino e aprendizagem da língua inglesa.

Como trabalhamos com realidades distintas,

públicos diferentes e contextos próprios de cada instituição, mantivemos o cerne da ideia
original e cada docente adaptou o projeto às possibilidades de sua instituição.
A experiência se configura como qualitativa-descritiva, pois segundo Lüdke e André
(1986) supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que
está sendo investigada, via de regra, através do trabalho intensivo de campo.
A seguir, relataremos, em diferentes seções, como foi a experiência da professora
Fátima e do professor Arivan.

2 Os loci do projeto
2.1 Locus 1 – Escola Paciana
A experiência na cidade aconteceu em uma escola pública da periferia de Cuiabá, Escola Estadual Professora Paciana
Torres de Sant‘Ana que está situada na Avenida Principal do bairro Residencial Coxipó. A escola pertence à rede oficial de ensino,
mantida pelo Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Educação e atende aproximadamente mil
alunos, distribuídos em dois períodos: matutino com o Ensino Fundamental em ciclos de formação: II e III ciclos e vespertino - I,
II e III ciclos.
A experiência aqui relatada contou com a participação de 24 alunas que foram selecionadas dentre as quatro turmas do 3º
ciclo - 1ª fase (turmas A, B, C e D) em função do maior interesse do grupo em querer aprimorar a língua em foco. Estas turmas
tinham duas aulas de língua inglesa por semana com 60 minutos cada. Sendo todas moradoras das proximidades da escola, a
participação nas atividades tornou-se mais acessível, mesmo sendo os encontros realizados aos sábados.

2.1.1 A implantação da atividade
O projeto Friend’s notebook surgiu de conversas entre a professora Fátima e o professor Arivan e foi implantado para
atender ao pedido de algumas alunas em relação à expansão do aprendizado da língua inglesa. Ao mesmo tempo em que existia o
desejo de atender às alunas, existia também a necessidade de ampliar a carga horária de contato com a língua alvo e desenvolver nas
alunas mais confiança e autonomia quanto ao uso da língua. A lembrança, então, dos tempos de adolescente em que um caderno de
perguntas e respostas pessoais corria de mãos e mãos entre os colegas foi fantástica. Saber um pouco da intimidade do outro gerava
curiosidade, coisa que até nos dias de hoje instiga a muitos.
Inspiração pronta, trabalho a ser feito. Depois do projeto escrito e aprovado pelo CDCE – Conselho Deliberativo da
Escola, foi feita a seleção das alunas por meio de uma entrevista e em seguida a apresentação da atividade às participantes e aos
respectivos responsáveis, pois os encontros planejados foram marcados para os sábados – dia não letivo no calendário escolar.
É importante notar que as alunas participaram de todas as etapas do projeto. Ninguém deixou de dar palpite na confecção
dos cadernos, na escolha e produção das perguntas, no controle do tempo para que cada participante pudesse responder às perguntas,
na escolha de datas, horários e cardápios para os diversos encontros da turma e na avaliação dos resultados. Para cada encontro,
havia uma atividade a ser desenvolvida.
O primeiro encontro foi marcado para que os cadernos a serem utilizados no projeto fossem customizados e assim
iniciaram-se as atividades que foram realizadas de junho a dezembro.
A definição final das perguntas também ficou a critério das participantes. A professora apresentou 50 perguntas, comuns
aos cadernos da brincadeira de infância, e que tratavam de temas referentes à idade, namoro, local de nascimento, família, viagens
feitas, preferências, gostos, pontos positivos/negativos de si mesmo e sonhos, em língua portuguesa, e o grupo selecionou 47. Feita a
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seleção, as participantes fizeram a tradução de cada pergunta com auxílio de dicionários, livros didáticos, colegas e tradutores
eletrônicos de línguas. A revisão ficou por conta da professora, que digitou todas as perguntas, pois na escola não há laboratório de
informática, e passou para as participantes.
Cada uma das participantes copiou as 47 perguntas selecionadas no topo de cada folha do caderno. Assim, na primeira
folha havia uma pergunta de identificação e espaços abaixo para respostas. A primeira pessoa a responder devia colocar um número
e este seria seu identificador até a última página. Cada pessoa respondia, portanto, uma pergunta em cada folha.
Não foi determinado quem responderia às perguntas e nem o tempo que cada uma ficaria com o caderno. Devido ao
interesse em saber algumas coisinhas da vida do outro, o processo de respostas não era longo. E isso possibilitou uma intensa troca
entre as participantes e que muitas respondessem umas aos cadernos das outras. Nos encontros semanais, aos sábados, a agitação era
total. Quanta conversa! Quantos comentários! E quanta troca! Nestes momentos, as dúvidas sobre a maneira de responder certas
perguntas eram frequentes e era nesse ambiente, onde o professor fala ao educando e fala com ele, ouve o educando e é ouvido por
ele, é que se passa o processo de formação de cidadãos tão exaltado por Freire (1997).

Como já mencionado anteriormente, os encontros eram aos sábados e, como esses dias
não são letivos, a escola oportuniza um maior espaço para atividades diversas. Dentro dessas
atividades, houve confecção de brigadeiros com receita dada em língua inglesa; brunch com
pratos prontos trazidos de casa; roda de conversa com uma convidada falante de língua
inglesa e entrevista com o professor Arivan, utilizando-se nas duas últimas atividades algumas
perguntas do próprio caderno do projeto. Com isso, o projeto se encaixa às exigências que os
novos letramentos vêm impondo pelos meios de comunicação e circulação da informação e
vai ao encontro do que Rojo (2009, p.98) propõe acerca do termo letramento. Para a autora, o
termo letramento
busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma
ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais,
recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.),
numa perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural.

Além disso, os encontros proporcionaram, também, momentos para o desenvolvimento da
oralidade da língua inglesa, sonho de muitos alunos e de muitos professores.
Empolgada com o projeto, a professora não se atentou para o feedback escrito e a
avaliação das atividades junto aos participantes não ficou, infelizmente, registrada através da
escrita. Tudo ficou apenas por conta da oralidade e das lembranças, como também ficaram os
cadernos respondidos na infância da professora.

2.2 Locus 2 – IFMT

2.2.1 Contexto geral
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Nesta seção, relataremos como a experiência com os Nosy Notebooks se deu numa
instituição rural pertencente a rede federal de educação: o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – campus São Vicente. A referida instituição localizase na região sul de Mato Grosso, no alto da Serra de São Vicente e, desde 1973, vem
contribuindo para a formação de técnicos em agropecuária, com ensino médio integrado ao
ensino técnico, bem como com cursos superiores tanto em sua sede, na Vila São Vicente da
Serra, bem como em seus núcleos avançados, nas cidades de Campo Verde e Jaciara.
A atividade que relatamos se realizou tendo como atores do processo os alunos do
segundo ano do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, num total de 71
alunos, divididos em duas turmas, A e B, sendo que a turma A contava com 34 alunos e a
turma B com 37. Estas turmas tinham apenas uma aula de Inglês por semana, de 50 minutos.
Os alunos, em sua maioria, eram meninos, e grande parte deles eram internos, morando nos
alojamentos da escola, já que suas famílias residem em diferentes partes do estado e até
mesmo em outros estados. Alguns eram residentes de cidades vizinhas como Campo Verde e
Jaciara ou de localidades rurais no entorno do campus, com destaque para o Assentamento
Rural de Santo Antônio da Fartura, projeto de reforma agrária do INCRA, que se tornou um
importante produtor de verduras e legumes, atendendo a região metropolitana de Cuiabá.

2.2.2 A implementação da ideia em São Vicente

A ideia dos Nosy Notebooks foi implementada com outra forma de condução da
atividade no IFMT – campus São Vicente. Por conta do tempo muito limitado, de apenas 50
minutos semanais, e os compromissos curriculares da disciplina, o docente de Língua Inglesa
deste campus preferiu realizar sim a atividade, a despeito da limitação de tempo, mas com um
enxugamento dos processos.
Algo muito frutífero na escola da professora Fátima foi o envolvimento dos alunos
com toda a execução da atividade, desde contribuições sobre como implementar a atividade, a
escolha das perguntas, a escrita destas, a decoração dos cadernos, a condução do tempo para
cada participante responder às questões, isso sem contar as reuniões periódicas e avaliação do
processo e confraternização dos alunos envolvidos no projeto, das quais tive o privilégio de
participar de algumas.
Contudo, em minha instituição tive que adaptar, simplificando o processo, para
oportunizar-lhes a experiência de responder ao Nosy Notebook, como uma atividade
extraclasse. No IFMT não tivemos um grupo de projeto muito grande. Contei com a
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colaboração de dois alunos, um de cada turma, que se voluntariaram para serem os
administradores dos cadernos, já que cada turma teve dois cadernos, para podermos agilizar o
desenvolvimento da atividade. Estes alunos são líderes natos, e este espírito de liderança foi
fundamental para o sucesso da tarefa.
A decoração dos cadernos bem como a escrita das regras de realização da atividade,
assim como as questões a serem respondidas ficaram sob a responsabilidade do professor,
cabendo aos alunos-administradores entregar aos colegas os cadernos, estabelecer prazo para
resposta, que era de 24 horas, e zelar para que os cadernos fossem devolvidos no prazo com as
respostas devidamente escritas, para assim poder proceder a entrega ao aluno seguinte. Usouse o critério da ordem alfabética para determinar a sequência de distribuição dos cadernos.
Os cadernos tinham o formato de 140mm X 202mm, contando com 48 folhas, tendo a
encadernação em brochura, com capa de resistência média. Os quatro tinham capas com
estampas alegres e cada turma recebeu dois cadernos com igual capa. Na primeira página,
decorada artisticamente, foram explicitadas as orientações para a realização da atividade na
língua alvo, como se vê abaixo:
Nosy Notebook
Directions:
- Number on each sheet and answer the corresponding question. Your number on the first
page is the same until the last one.
- Write in English only.
- You must answer all the questions in order to have your job completed.
- This activity has pedagogical and research goals.
- Part of your score is made up through this activity.
A partir da segunda página, os alunos encontravam as perguntas que deviam responder
no topo da folha, sendo a primeira, a identificação, em que deviam colocar um número, na
sequência, sendo este o seu número de identificação até a última pergunta. Eram 30 questões,
versando sobre idade, número de telefone, lugar de origem, amizades, namoro, preferências
diversas, como comida e disciplinas escolares, sonhos e planos para o futuro, pessoas que
admiram, a visão deles sobre a Língua Inglesa e seu ensino-aprendizagem entre outras
questões. Ao final, havia um espaço livre em que foram motivados a deixar uma mensagem
livre, direcionada ao docente e/ou aos colegas, também na língua alvo.
O docente manteve contato constante com os alunos-administradores, que tiveram o
período de um mês para fazerem circular os cadernos entre todos os alunos. Como foram dois
os cadernos por turma, o tempo tinha folga, para possíveis contratempos. E eles acontecem.
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Um dos administradores, por distração ou descuido, deixou os cadernos que estavam sob sua
responsabilidade no balcão de atendimento do setor de registro escolar. Passando eu por este
setor, um servidor me abordou perguntando se aqueles cadernos eram meus, já que havia
percebido tratar-se de material de Língua Inglesa. Disse que sim e agradeci o cuidado em
procurar-me para realizar a devolução. Quanto ao aluno-administrador, esperei para ver como
ele iria se portar, aguardando que ele me procurasse para relatar o ocorrido. E ele assim o fez,
muito constrangido pela falta cometida. O docente o ouviu, acatou suas desculpas, aconselhou
para que fosse mais cuidadoso e pensasse numa estratégia para evitar que perdesse outras
coisas, como manter sempre tudo na mochila e, anunciou a ele a boa notícia de que um dos
servidores da secretaria havia encontrado o material. Ele recebeu novamente os cadernos,
como voto de confiança, prometendo ser mais zeloso.
De maneira geral, a atividade se desenvolveu sem problemas, com excelente aceitação
por parte dos alunos, que na verdade, apreciaram muito saberem da vida uns dos outros sem
precisarem serem eles os Nosy (bisbilhoteiros) diretamente. Na época em que os docentes
eram adolescentes, esta era a maior motivação para responder aos cadernos dessa natureza:
saber da vida dos outros. Mesmo hoje, com todos os recursos tecnológicos, como as redes
sociais, que servem como meio de exposição, muitas vezes excessiva da vida privada das
pessoas, os velhos e tradicionais cadernos, em sua simplicidade, não deixaram de ser
interessantes.
Todos os alunos, sem exceção, responderam aos cadernos, e na avaliação da atividade,
feita numa conversa com a turma no final do bimestre, eles partilharam que acharam muito
interessante. Alguns alunos relataram que comentaram com seus pais e parentes sobre a
atividade e estes mostraram-se surpresos em saber que ainda existem essas iniciativas e
houve, até mesmo, um primo de um dos alunos, que não era aluno da escola, que respondeu
ao caderno, por livre e espontânea vontade.

3 Considerações finais

Implementar esta atividade foi para nós algo bastante ousado, considerando que se
tratava de uma ideia ligada a uma brincadeira bastante antiga, aplicada a um público bastante
jovem e ávido por novidades. Mesmo assim, resolvemos encarar o desafio, como um teste,
uma experiência. E, constatamos que, mesmo sendo uma ideia de tempos idos, a recepção por
parte dos alunos foi melhor que esperávamos.
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Em nossa avaliação, as atividades foram um sucesso, proporcionando o uso efetivo da
língua inglesa, numa atividade autêntica que conseguiu, de maneira simples, despertar o
interesse e a motivação dos alunos, que de forma lúdica usaram a língua estrangeira como
instrumento de comunicação, construindo significados.
A atividade aqui descrita constitui-se numa excelente oportunidade para que nossos
alunos estimulem sua criatividade ao produzir seus textos escritos, dentro de uma temática de
interesse evidente dos discentes. Kress (2010), ao falar sobre a educação na atual fase do
capitalismo, ressalta a importância da criatividade no processo de letramento dos jovens, que
pode proporcionar a eles que se sintam capazes de interagir melhor com um mundo em
constante transformação.
No caso da escola Paciana, além da prática pedagógica ao responderem aos cadernos,
os alunos diretamente ligados ao projeto viveram momentos ímpares de desenvolvimento
intelectual, de relações interpessoais, de negociação de meios para colocar a tarefa em prática,
enfim, desenvolveram saberes que vão muito além das habilidades linguísticas em Inglês.
Quanto aos alunos do IFMT, de maneira geral, puderam colocar em prática a língua de
maneira significativa, abordando assuntos de seu interesse, dentro de um universo muito caro
a eles. Desenvolveram senso de responsabilidade, cumprimento de prazos, noções de ética e
respeito ao próximo ao responder e ler as respostas dos outros, bem como compromisso com a
disciplina e com o desenvolvimento acadêmico deles. Por meio das mensagens escritas
livremente, alguns demonstraram gratidão por ser-lhes oportunizados ter uma visão de mundo
ampliada por meio do acesso à língua inglesa, tida como língua franca (PHILLIPSON, 1992)
A experiência aqui relatada muito nos motiva a continuar nossas boas conversas sobre
ensinar e aprender inglês, procurando novos métodos, novos recursos, visando sempre a
excelência no serviço que oferecemos, com vistas a contribuir na formação de cidadãos
críticos, capazes de agir com protagonismo num mundo cada vez mais plural, complexo e
exigente.
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GÊNERO E PERFORMANCE NOS ENUNCIADOS DE JOGADORAS
DE FUTEBOL FEMININO DO BRASIL
Bruna Passanezi Budoia (PPGEL/UFMT) – brunapbudoia@gmail.com

RESUMO: Considerando a grande atenção midiática que o futebol feminino brasileiro recebeu em virtude da
Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019, na França, este estudo objetiva analisar o discurso de jogadoras de
clubes brasileiros à luz dos conceitos de performance e performatividade, desenvolvidos pela filósofa
estadunidense Judith Butler. Nosso corpus compreende falas de atletas profissionais retiradas de uma entrevista
concedida ao site Lance!, no dia 08 de março de 2019, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Na
entrevista, as jogadoras apontaram as maiores dificuldades enfrentadas, atualmente, pelo futebol feminino no
Brasil. Nosso interesse, contudo, é tentar desvelar, nos enunciados das atletas, os pontos que corroboram a
desigualdade de gênero no futebol.
Palavras-chave: Performance. Performatividade. Futebol feminino. Desigualdade de gênero.

1 Introdução
O ano de 2019 representa um marco para a equipe brasileira de futebol feminino. A Copa do
Mundo de Futebol Feminino, realizada na França, foi o primeiro evento esportivo no qual as jogadoras
entraram em campo com um uniforme personalizado, diferentemente de eventos anteriores, nos quais
elas vestiam uma cópia do uniforme da seleção masculina. Além disso, no Brasil, foi a primeira vez
que o maior canal de televisão aberta, a Rede Globo de Televisão, transmitiu os jogos da seleção
feminina ao vivo para todo o país, algo que outrora esteve relegado à seleção masculina. Embora seja
possível verificar uma maior visibilidade ao futebol feminino no Brasil, ainda há um longo caminho a
ser percorrido no combate à desigualdade de gênero nesta modalidade esportiva.
Conforme Daniela Alfonsi, antropóloga e diretora do Museu do Futebol, desde o século
passado há registros de mulheres que praticam esse esporte. Contudo, foi a partir da década de 1940,
que o futebol se popularizou entre elas e passou a causar ‗problemas‘. Em uma época na qual os
espaços e os papéis das mulheres na sociedade eram bem delimitados – cuidados com a família e
afazeres domésticos –, não causou espanto o artigo 54 do Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941,
que determinava que ―às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as
condições de sua natureza‖ (BRASIL, 1941, n.p.). Naquela época, à mulher caberia, além das
obrigações supramencionadas, contribuir com o fortalecimento da nação e o depuramento da raça
gerando filhos saudáveis. Portanto, a prática do futebol feminino deveria ser vetada por colocar em
risco a ‗fisiologia delicada da mulher‘.
De acordo com Franzini (2005), entre os anos de 1930 e 1940, havia uma associação entre
autoritarismo político e eugenia; tal combinação colocava o corpo da mulher como uma questão de
Estado. Desse modo, cabia às autoridades e instituições reguladoras como a ciência, a igreja, a escola e
o exército debaterem acerca do papel da mulher na sociedade. Destarte, o futebol feminino
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representava um ‗desvio de conduta‘ inconcebível aos olhos do Estado Novo e da sociedade brasileira
da época, pois abria possibilidades de romper com padrões de comportamento estabelecidos por uma
sociedade machista e moralista.
A despeito deste artigo, muitas mulheres subverteram as ‗regras‘ e perseveraram, motivando
outras a trilharem o mesmo caminho. O decreto-lei foi oficialmente extinto em 1979, mas o futebol
feminino só foi regulamentado no Brasil em março de 1983.
Alfonsi inaugurou, em maio deste ano, a exposição CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do
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Futebol , no Museu do Futebol, em São Paulo, no qual ela reuniu material dos anos iniciais e do
desenvolvimento do futebol feminino no país.
Após este breve panorama, vemos a possibilidade de articular os conceitos de performance e
performatividade desenvolvidos pela filósofa estadunidense Judith Butler com a análise das falas de
algumas jogadoras. Em entrevista concedida ao site Lance! (SÁ, 2019), no Dia Internacional das
Mulheres deste ano, atletas de clubes brasileiros renomados relataram o que gostariam de ganhar no
dia em que são homenageadas.
Partindo do pressuposto de que o futebol, desde sua origem, caracteriza-se como um espaço
esportivo-social-cultural inquestionavelmente masculino (FRANZINI, 2005), a noção de matriz de
inteligibilidade de gênero proposta por Butler (2003) parece sustentar nossa hipótese acerca da
desigualdade entre homens e mulheres nessa modalidade esportiva. A filósofa americana argumenta
que quando algo ‗foge‘ ao que é instituído sócio-historicamente por instituições e discursos como
natural, normal e inquestionável, provoca um desequilíbrio na compreensão da ordem social. Assim, a
relação linear entre sexo biológico, gênero, desejo sexual e subjetividade: vagina-mulher-fragilidadeemoção-passividade-submissão-maternidade-heterossexualidade não ‗condiz‘ com uma atividade
marcadamente masculina como o futebol: pênis-homem-coragem-racionalidade-agressividadedominação-paternidade-heterossexualidade.
Desse modo, a organização de nosso estudo dar-se-á da seguinte maneira: em um primeiro
momento, com o intuito de estabelecer o quadro nocional que ocuparemos aqui, discorreremos sobre
as proposições de Austin, Derrida e Butler acerca dos conceitos de performance e performatividade.
Em seguida, apresentaremos a análise das falas das atletas. Enfim, discutiremos as considerações
acerca das análises.

2 Fundamentação teórica

Antes de se tornar conhecida nos trabalhos de Butler sobre os estudos de gênero e nas teorias
queer, o filósofo inglês John Langshaw Austin (1962 [1990]) foi quem primeiro desenvolveu a teoria
da performatividade, ou seja, a tese que apresenta a ideia de que usamos a linguagem para realizar
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ações no mundo. Filiado aos estudos pragmáticos, o autor defende que a linguagem não é descritiva, o
que ela faz é trazer à existência aquilo sobre o que se fala.
Em sua proposta inicial, Austin (1962 [1990]) distingue a estrutura dos atos de fala em dois
tipos: constatativos e performativos. O primeiro tipo refere-se aos enunciados que descrevem um fato,
ou seja, algo cuja veracidade pode ser validada ou contestada. O segundo tipo de enunciado é aquele
que contempla sentenças que possuem

verbos usuais na primeira pessoa do singular do presente do indicativo da voz ativa e
podem-se encontrar proferimentos que satisfaçam estas condições: A) que nada
‗descrevam‘ nem ‗relatem‘, nem constatem, e nem sejam ‗verdadeiros ou falsos‘; B)
cujo proferimento da sentença é, no todo ou em parte, a realização de uma ação, que
não seja normalmente descrita consistindo em dizer algo (AUSTIN, 1962 [1990], p.
24).

O britânico assevera que enunciados performativos, como os atos de declarar, apostar, nomear
e batizar, por exemplo, são considerados em relação a suas condições de felicidade, isto é, quanto à
sua eficácia para realizar uma ação no mundo. A título de ilustração, podemos pensar no casamento
cristão. Para que ele seja verdadeiro perante a lei, é necessário que algumas condições sejam
contempladas; não ser casado(a) é uma das condições que valida o ato. Em contrapartida, a condição
inversa torna o ato nulo, porém isso não significa que não produza efeitos.
Em uma fase posterior, o filósofo reformula sua separação entre atos constatativos e
performativos, voltando sua atenção para o estudo do ato de fala de maneira geral. Considerando as
circunstâncias de produção dos enunciados, Austin propõe um novo enfoque para o estudo dos atos de
fala e os divide em três níveis, cada um destacando uma função estabelecida: ato locucionário (ato de
dizer algo), que compreende as funções semântica e referencial da linguagem; ato ilocucionário (ato ao
dizer algo), que se refere ao tipo de ação pretendida por um falante – pedir, avisar, prometer etc; e, por
fim, o ato perlocucionário (ato por dizer algo), que produz efeito sobre o interlocutor e pode ser tanto
desejado quanto indesejado. O filósofo inglês apresentou uma maneira inovadora de usar a linguagem,
até então estudada como conceito puramente semiótico, linguístico ou simbólico
Conforme Borba (2013), Butler estabelece sua teoria a partir da reconstrução que Austin faz
entre os atos de fala constatativo e performativo. A teórica americana considera que enunciados como
―é uma menina‖ ou ―é um menino‖ não apenas descrevem um estado de coisas que precede a
enunciação, mas enquadra o corpo do sujeito ao qual se dirigem em um processo interminável (mas
não imutável) dominado pela matriz de inteligibilidade de gênero.
Entendemos o conceito cunhado por Butler (2003 [1990]) como uma ―gramática prescritiva
que institui como natural, normal e inquestionável a ligação linear e essencial entre sexo biológico,
gênero, desejo sexual e subjetividade‖ (ARÁN, 2006 apud BORBA, 2013 p. 445). Nesse sentido, é
possível compreender o efeito que enunciados como ―menina não fala palavrão‖, ―menina não pratica
esporte agressivo‖ e ―menino não chora‖ ou ―menino fala grosso‖ pretendem causar ao enquadrar um
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corpo às normas de coerência entre sexo, gênero e desejo. Desse modo, as identidades de gênero são
constituídas na/pela linguagem, ou, dito de outro modo, a linguagem precede a identidade de gênero
(ou quaisquer outras).
Ademais, Butler (2003 [1990]) recorre ao filósofo franco-argelino Jacques Derrida (1988) para
desenvolver sua concepção de identidade como performativa. Derrida é contrário ao posicionamento
de Austin quanto à concepção de contexto como algo exaustivamente determinável e imprescindível
para a significação, e do poder da intenção do sujeito falante no ato ilocutório. Em outras palavras, ao
passo que Austin (1990 [1962]) considera o contexto sempre determinável e determinante, Derrida
(1988) sustenta que a pressuposta estabilidade do contexto e a plena consciência do enunciador não
deixariam espaço para os ruídos na comunicação.
Assim sendo, Derrida (1988) explica que todos os atos de fala são performativos, pois o
performativo é naturalizado pela iterabilidade e pela citacionalidade em todo tipo de comunicação,
seja ela escrita ou oral. A iterabilidade, que ocorre por meio da repetição e da citação, provoca uma
crise de sentido nas marcas de comunicação. Entretanto, isso não deve ser visto como um desvio ou
um acidente, mas como uma condição de possibilidade e como um componente característico da
linguagem. Ainda conforme o filósofo franco-argelino, é por meio da repetição de determinados atos
de fala que sua propagação pelas diversas instituições sociais acaba naturalizando certos tipos de
discursos ou subvertendo-os. Iterabilidade implica repetir e mudar ao mesmo tempo.
Consoante à noção foucaultiana de que sexualidade (e identidade) é uma construção sóciohistórica configurada por instituições e discursos, Butler (2003[1990]) declara que os indivíduos só se
tornam inteligíveis quando seu gênero condiz com padrões reconhecíveis de inteligibilidade de gênero.
Tal fato ocorre quando há uma relação de coerência entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Além
disso, na esteira de Michel Foucault (2005), a autora acrescenta que essas noções sobre coerência e
continuidade não decorrem de forma natural (a partir de nossa constituição biológica). Ao contrário,
elas são instituídas socialmente, uma vez que o conceito de gênero decorre a partir de discursos e
normas históricas que determinam como o corpo deve ser generificado com base em uma
heterossexualidade compulsória.
Portanto, em seu modelo performativo de identidade, inspirado em Derrida (1988), Judith
Butler defende que gênero é efeito de ações; assim, o que o sujeito diz e faz repetidamente é o que o
constitui como real e natural. Cabe destacar, no entanto, que a repetição nunca é uma simples réplica,
pois ela possibilita a transformação.

3 Metodologia

Em 08 de março de 2019, data em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, o site
esportivo brasileiro Lance! divulgou uma entrevista com jogadoras profissionais de clubes de futebol
renomados. O título da matéria era jogadoras pedem mais valorização ao futebol feminino e citam
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dificuldades (SÁ, 2019) e seu conteúdo consistia em saber o que elas gostariam que a modalidade
ganhasse naquele Dia da Mulher.
Desse modo, selecionamos três excertos da entrevista concedida que consideramos relevantes
para nosso breve estudo.

4 Análise dos dados

Atualmente, alguns avanços foram conquistados pelo futebol feminino como, por exemplo, a
obrigação imposta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Confederação Sul-Americana de
Futebol (CONMEBOL) para que os clubes formassem equipes com atletas do sexo feminino.
Entretanto, muitas jogadoras concordam que ainda não há valorização ou reconhecimento do futebol
feminino por parte dos grandes dirigentes, conforme exposto no enunciado de Suelen:

Excerto 1
Gostaria que o futebol feminino fosse mais reconhecido, tanto quanto o masculino.
Financeiramente e nos valores que recebemos. As dificuldades são o preconceito,
dúvidas com relação à capacidade da mulher, falta de respeito. Queria que tudo
minimizasse. É difícil de acabar, mas pode diminuir bastante. – Suellen, lateralesquerda do Corinthians (SÁ, 2019, n.p., grifos nossos).

A jogadora Suellen inicia sua fala externando seu desejo de equidade entre os gêneros no
campo futebolístico, pois conforme mencionado, em termos financeiros, as jogadoras ganham menos
do que os jogadores. Citando caso análogo, o valor do prêmio em dinheiro ofertado à equipe
vencedora da Copa do Mundo Feminina de 2019 foi de trinta milhões de dólares, ao passo que, em
2018, o valor pago à equipe campeã masculina foi de quatrocentos milhões de dólares, segundo
informações do The New York Times34. Ademais, a jogadora expõe que o preconceito e o ceticismo
quanto à capacidade feminina são constantemente exacerbados pela sociedade.
Acreditamos que a construção sócio-histórica-patriarcal de discursos que disseminam
estereótipos quanto ao lugar (ambiente doméstico), papel (cuidados com a família, reprodução) e a
capacidade (sexo frágil) da mulher seja a grande responsável pela criação de uma cadeia discursiva
que permeia os mais diversos espaços sociais; como resultado, vemos a naturalização de tais
concepções na fala de Suellen ―É difícil de acabar, mas pode diminuir bastante‖ (SÁ, 2019, n.p.).
Apesar disso, as mulheres vêm conquistando espaços que até então eram ocupados
predominantemente por homens – posições de CEO, cargos na política e na ciência etc. Considerando
que a linguagem é ação e ocorre por meio da repetição, a citacionalidade do discurso aumenta nossa
responsabilidade sobre ele (BUTLER, 1997, p 27). Suellen tem consciência da dificuldade em romper
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com esses discursos, contudo, acredita ser possível repetir e inovar, recusando submeter-se a
comportamentos regulados socialmente.
A seguir temos a declaração de Suzani sobre o que ela gostaria de ganhar de presente no dia
das mulheres:

Excerto 2
O futebol feminino precisa ser visto com outros olhos. Largamos nossas famílias e
passamos a maior parte do tempo juntas por uma modalidade que precisa ser vista.
Precisamos que nos enxerguem não como mulheres entrando no espaço
masculino, mas sim, como mulheres lutando pelos mesmos sonhos que eles. É
isso que desejo nesse dia. As dificuldades na modalidade são imensas, muitas vezes
ficamos sem o dinheiro da passagem para ir aos treinos, temos que trabalhar em
outros lugares para ajudar com os gastos, isso faz com que nosso desempenho no
campo seja comprometido. Ao longo do tempo, isso foi melhorando, mas não de
forma significativa ao ponto de termos o futebol como o único meio de nos
sustentarmos. – Suzani Loreti, goleira do Fluminense (SÁ, 2019, n.p. grifos nossos).

A questão da valorização do futebol feminino é novamente apontada na fala de Suzani, ao
afirmar que o futebol ―precisa ser visto com outros olhos‖ (SÁ, 2019, n.p.), ou seja, os discursos
performativos que englobam o futebol masculino são totalmente diferentes do feminino. Ademais, a
jogadora ressalta que as mulheres não pretendem ocupar os lugares dos homens; indício relevante
acerca da crença de que o futebol é um esporte eminentemente masculino. Em suma, assim como
outras atletas, Suzani deseja poder praticar profissionalmente o esporte que ama e receber salários,
prêmios, e reconhecimento na mesma proporção que os homens.
Podemos trazer para o diálogo, mais uma vez, o conceito de iterabilidade ao observar o recorte
da fala de Suzani ―isso foi melhorando‖ (SÁ, 2019, n.p.), para demonstrar que é um discurso repetitivo
– a falta de valorização do futebol feminino – entretanto, é possível vislumbrar uma pequena melhora
do futebol feminino; dito de outro modo, mesmo que a passos lentos, observamos que os discursos
instituídos sócio-historicamente estão começando a oscilar.
No próximo excerto, Jacqueline menciona como gostaria que fosse o futebol feminino e qual
seria seu presente para o dia das mulheres:

Excerto 3
Gostaria de ter mais visibilidade e a valorização da modalidade. As maiores
dificuldades são o preconceito, por ser considerado sexo frágil. Mas a dedicação
e amor pelo esporte é o mesmo que o deles, isso se não for maior, que se colocar na
ponta da caneta, não tem comparação. – Jacqueline Barbosa Vieira Leite (Jack),
lateral-direita/esquerda do Atlético-MG (SÁ, 2019, n.p., grifo nosso).

Apoiada em Foucault (2005), Butler (2003[1990]) assevera que o conceito de performance
decorre a partir de discursos e normas históricas que determinam como o corpo deve ser generificado
com base em uma heterossexualidade compulsória; a fala de Jacqueline pode ser analisada nesse
aspecto quando ela declara sofrer preconceito pelo simples fato de ser mulher ―por ser considerado
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sexo frágil‖ (SÁ, 2019, n.p.); o que depreende-se, portanto, é que esse discurso da fragilidade feminina
é um construto performativo.
Podemos perceber pontos em comum nas falas das jogadoras, principalmente quando fazem
uma comparação entre o futebol feminino e o masculino. Dentre eles, destacamos a falta de
reconhecimento da modalidade feminina, a desigualdade salarial (necessidade de trabalhar em outros
lugares para arcar com as despesas), a disseminação de estereótipos (sexo frágil) e o preconceito
(dúvidas quanto à capacidade da mulher para jogar futebol).
De acordo com Franzini (2005), o modelo ocidental de futebol que vigora no Brasil
caracteriza-se, desde sua origem, como um espaço eminentemente masculino. Desse modo, o autor
afirma:

como esse espaço não é apenas esportivo, mas também sociocultural, os valores nele
embutidos e dele derivados estabelecem limites que, embora nem sempre tão claros,
devem ser observados para a perfeita manutenção da ‗ordem‘, ou da ‗lógica‘, que se
atribui ao jogo e que nele se espera ver confirmada. A entrada das mulheres em campo
subverteria tal ordem, e as reações daí decorrentes expressam muito bem as relações de
gênero presentes em cada sociedade: quanto mais machista, ou sexista, ela for, mais
exacerbadas as suas réplicas. (FRANZINI, 2005, p. 316)

No Brasil, o futebol é considerado ‗coisa de macho‘, ou, de modo menos ultrajoso, ‗esporte de
homem‘. Neste sentido, seria óbvio prever que muitas jogadoras recebam críticas pelo simples fato de
adquirirem uma forma corporal mais vigorosa devido à intensa atividade esportiva. Ademais,
especulações sobre a orientação sexual das atletas também entram na lista das dificuldades enfrentadas
por essas mulheres.
5 Considerações finais

Nossa hipótese, por conseguinte, é de que a grande questão que permeia a dificuldade de
aceitação do futebol feminino no Brasil assenta-se na noção de matriz de inteligibilidade de gênero
proposta por Butler (2003). Como já dissemos anteriormente, tudo aquilo que ‗foge‘ ao que é
instituído sócio historicamente por instituições e discursos como natural, normal e inquestionável,
causa um desequilíbrio na compreensão da ordem social. Logo, se o futebol se constitui como um
espaço altamente viril, a inserção da mulher neste campo provoca um desarranjo nos ‗padrões‘
considerados aceitáveis. Trazemos, neste estudo, o caso do futebol, mas observamos que algo
semelhante ocorre quando uma mulher assume uma posição de liderança em espaços públicos
dominados por homens (brancos e heterossexuais), como no campo político, por exemplo. Ela
provavelmente terá sua capacidade questionada, será atacada e acusada de entrar em um espaço que
não lhe pertence.
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Apesar disso, as jogadoras brasileiras se inserem no modelo performativo defendido por
Butler- gênero é efeito de ações. Elas insistem em jogar futebol, apesar de todas as adversidades, e não
se calam diante das desigualdades. Portanto, suas ações, em certa medida, subvertem o status quo.
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Resumo:
O século XXI é marcado por grandes transformações tecnológicas o que exige desta geração um repensar, não só
do olhar como das ações que norteiam as relações sociais. Na educação não é diferente, pois, a explosão de
informação, o acúmulo de conhecimento humano e a rapidez do seu progresso, modificaram e ampliaram
profundamente a função da escrita na sociedade contemporânea. Nesta perspectiva, estabelecemos o interesse em
pesquisar a contribuição da história em quadrinhos ―Turma do Planeta Azul‖ enquanto metodologia ludopedagógica, baseada em revistas que são elaboradas a partir de situações e vivências extraídas da realidade das
crianças que frequentam o ensino fundamental. Este interesse surge da necessidade de encontrar um caminho
que auxilie o professor a despertar no aluno o gosto pela leitura e demonstrar que é possível por meio da
literatura, em especial, da história em quadrinhos, formar cidadãos leitores capazes de atuar no contexto social
dialogando e produzindo novos textos. Portanto, a pesquisa de caráter quali-quantitativa, visa analisar como o
projeto ―Turma do Planeta Azul‖ contribui para a produção textual e a formação do leitor. O projeto será
realizado com alunos do 4º ano do 2º ciclo de uma escola pública por meio da pesquisa-ação.
Palavras-chave: Leitura. Produção Textual. Histórias em Quadrinhos.

1 Introdução

Aprender a ler o mundo nas palavras de Paulo Freire (1987) significa que desde criança
aprendemos a ler a realidade em nosso cotidiano social, identificando atitudes percebendo lugares que
devemos frequentar e quais comportamentos devemos adotar ou evitar em determinadas situações.
Assim, ao adquirir cultura, aprende a ler o grupo social, interiorizando os pequenos rituais
estabelecidos para as relações sociais. Aprendem também que somos permanentemente ―lidos‖, o que
nos leva a utilizar nosso comportamento como uma forma de linguagem, capaz de agradar, despertar
simpatia, agredir, demonstrar indiferença.

Desta forma, o acesso democrático à leitura e à escrita é a conquista mais poderosas
que os povos de todos os países devem almejar neste século. Portanto, apropriar-se da arte de
ler e escrever é garantir a autonomia e a cidadania. Acreditando que a leitura é um
instrumento fundamental para o desenvolvimento da escrita e uma preocupação constante, dos
educadores como parte indispensável para a formação do aluno é que propomos desenvolver o
projeto com o tema: A contribuição para a produção textual e formação do leitor através da
história em quadrinhos ―Turma do Planeta Azul‖.
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2 História em Quadrinhos: leitura como instrumento para produção textual

Apropriar-se da arte de ler e escrever é garantia de autonomia e cidadania. Ser leitor,
porém, não é resultado de um processo natural. É preciso, além da interferência educacional e
cultural, contato permanente com o material escrito, variado e de qualidade, desde cedo, fruto
de uma ação consciente da sua importância e função social.
Assim, a leitura é sempre uma prática encarnada por gestos, espaços e hábitos. A
história em quadrinhos requer do leitor mais do que decodificar o que está grafado, o leitor
para chegar à compreensão do texto, deve porta-se diante dele de forma atuante, modificandoo e modificando-se. Para Larrosa (2005, p. 27) ―o essencial não é ter um método para ler bem,
mas saber ler, isso é: saber rir, saber dançar e saber jogar, saber interiorizar-se jovialmente por
territórios inexplorados, saber produzir sentidos novos e múltiplos‖.
Para Alves (2001) a utilização da história em quadrinhos na infância fortalece o ensino e
o desenvolvimento da prática da leitura, e contribui para a produção de texto e a formação do
leitor porque esta desvinculada de determinado tempo histórico, e mais conexa com a forma
de entendimento das crianças facilitando a compreensão do texto. Estes fatores tornam a
leitura mais atrativa e prazerosa, despertando o gosto pela leitura e produção de novos textos.
Neste olhar, acreditamos que o uso e leitura das HQs em sala de aula é um instrumento
fundamental no desenvolvimento da aprendizagem, pois, além de proporcionar a leitura prazerosa é
uma forma divertida de incorporar conhecimento e auxiliar na superação de dificuldades encontradas
no processo de aprendizagem.
Segundo Vergueiro (2014), as HQs apresentam uma interação continua entre as linguagens
verbal e não verbal, o que permite em tempo real a compreensão clara da mensagem em sua plenitude,
permitindo uma comunicação rápida entre autor da HQs e leitor, consequentemente uma
aprendizagem significativa e enriquecedora. Ramos (2010) defende a premissa de que os quadrinhos
possibilitam perceber a ―linguagem‖ numa nova perspectiva de olhar mais ―crítico e fundamentado‖.
Neste sentido, ampliam os olhares e despertam um interesse maior das crianças pela leitura, por meio
das relações cognitivas e o prazer da leitura.
Nem sempre as HQs foram vistas como linguagem capaz de proporcionar conhecimento de
forma prazerosa e contribuir para o processo educativo. Portanto, podemos dizer que atualmente a
educação tem uma nova visão sobre as HQs, e que essa relação sólida e consciente, é visualizada em
livros didáticos, manuais de treinamento e campanhas de esclarecimento e informações.
Como afirma Eisner (1989), não importa como são denominados, ―histórias em quadrinhos,
quadrinhos, comics, gibi, banca desenhada, fumetti ou mangá‖, o que realmente importa é a magia
traduzida pelos personagens e o encantamento com que as histórias envolve o leitor.
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Para Ianeski Andrade, Felsner e Zatta (2017), a HQs como recursos didáticos são ferramentas
pedagógicas que favorecem o processo ensino-aprendizagem, além de dinamizar o conteúdo e permitir
a compreensão de diferentes conceitos, intertextualizando com várias áreas de conhecimento.
Corroborando com a ideia de Ianeski, Andrade, Felsner e Zatta (2017), Lavarda (2017) afirma que
HQs é uma ferramenta importantíssima, pois, além de favorecer o processo ensino-aprendizagem, os
conteúdos são abordados de forma divertida interdisciplinar o que reforça ainda mais o processo de
construção de conhecimento significativo e prazeroso.
Segundo Calazans (2004), as HQs é uma forma universal de comunicação global, e por ser uma
leitura espontânea e prazerosa é um recurso didático riquíssimo que auxilia os professores em todos os
níveis de ensino.

3 Metodologia

O método de abordagem da pesquisa é quali-quatitativa, que possibilita a leitura da
realidade numa abordagem universal de valores e significados que não podem ser
quantificados, mas descrito e estatístico demonstrando as transformações de aprendizagem
dos participantes.
Como procedimento metodológico utiliza a pesquisa-ação, entendendo que o fato de
participar ativamente da pesquisa oferece maiores subsídios ao pesquisador.
O projeto será desenvolvido com alunos do 4º ano ―C‖ do 2º ciclo do Ensino
Fundamental I da Escola Estadual ―Souza Bandeira‖ em Cuiabá – MT, uma vez por semana,
realizando leituras das histórias em quadrinhos ―Turma do Planeta Azul‖, além das atividades
permanentes tais como, pensamento da semana, livro da aprendizagem, roda da leitura e
elaboração de roteiros da histórias em quadrinhos, num período de três meses.
O levantamento de dados se dá mediante a observação participante com registro em caderno de
campo, pelo questionário semiestruturado com os alunos e entrevista semiestruturada com a
professora, tendo como análise e tratamento do material levantado na pesquisa a análise de conteúdo,
visando a interpretação dos dados a partir de uma descrição objetiva e sistemática.
4 Considerações finais

O maior desafio da escola é repensar as ações pedagógicas que se constituem no contexto
escolar e buscar práticas que contribuam para formação do sujeito leitor que irá atuar no contexto
social. Assim, acreditando, que a leitura de história em quadrinhos favorece uma aprendizagem
prazerosa, a pesquisa contribuirá com dados e informações que demonstre a possibilidade do uso das
HQs enquanto recurso pedagógico para a produção textual e formação do leitor subsidiada pelas
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histórias. Além de despertar o interesse pela leitura e pela aprendizagem significativa por meio da
produção textual.
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Resumo: Este trabalho apresenta o projeto de pesquisa em andamento, que tem como objetivo investigar as
principais práticas de letramento crítico no ensino de Língua Espanhola. O objetivo do trabalho visa
problematizar questões referentes ao corpo e suas marcas de pertencimento junto a alunos do ensino médio de
uma escola pública de Cuiabá/MT, bem como seu desdobramento na formação de leitores críticos. Trata-se de
uma pesquisa-ação será desenvolvida na Escola Estadual ProEMI - Projeto Ensino Médio Inovador Professora
Dione Augusta Silva Souza, localizada em no município de Cuiabá/MT, com alunos de segundo ano do ensino
médio com os quais serão aplicados alguns métodos investigativos como: leituras diversificadas, questionários,
rodas de conversa, oficinas, entre outros que se fizerem necessários durante os trabalhos de pesquisa.
Palavras-Chaves: Letramento Crítico. Língua Espanhola. Corpo.

1 Introdução
O termo letramento faz parte dos estudos em Linguística Aplicada que também estuda a
linguagem em suas práticas sociais, Kleiman define o letramento como ―um conjunto de práticas
sociais que usam a escrita, enquanto símbolo e enquanto tecnologia, em contextos específicos para fins
específicos‖ (KLEIMAN, 1995, p. 19). Para Soares, [...] este significa estado ou condição de quem
sabe ler e escrever e também exerce as práticas sociais que usam a escrita (SOARES, 1998, p. 3).
Sobre o letramento eficiente em língua espanhola, Paiva afirma que [...] ―ler e escrever em língua
estrangeira deve ser entendido como processo de aprendizagem, de construção e de reconstrução pelo
próprio aluno em que o objeto a ser apreendido é uma nova cultura, uma nova visão de mundo‖ [...].
(PAIVA, 2007).
A pesquisa situa-se no âmbito do ensino, mais precisamente dentro da abordagem do letramento
crítico. Para execução do trabalho, foi estipulado o seguinte objetivo geral: analisar como são
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representadas as questões do corpo nas obras juvenis Frente al Espejo (2005), de Liani Moraes e Alice
no Espelho (2015) de Laura Bergallo.
Esse enfoque dado ao corpo e as marcas de pertencimento estão diretamente ligadas as suas
vivências na contemporaneidade. Os objetivos específicos são: contextualizar o letramento crítico;
analisar as obras Frente al Espejoe Alice no Espelhoe analisar como os corpos são retratados nas obras
em destaque; compreender a recepção das obras juvenis por leitores jovens, em um contexto de ensino
de língua espanhola.
Diante dos estudos feitos em interface com o ensino e o letramento na perspectiva crítica, surgiu
o interesse em realizar a pesquisa, buscando levantar as seguintes problematizações: Quais as
percepções dos alunos sobre o corpo? Como o letramento crítico propicia espaço de debate sobre
corpo, diferença corporal e bullying? Quais as possibilidades e os desafios ao desenvolver essa
temática em ensino de língua espanhola?
Fundamentamos nossa análise a partir das discussões sobre letramento, principalmente, nas
acepções de Soares (1998); Kleiman (1995); letramento crítico, a partir das abordagens de Jesus e
Carbonieri (2015); além dos aportes teóricos de Paulo Freire e outras abordagens teóricas.
2 Metodologia
Para a execução deste projeto foi definido como método a pesquisa-ação, pesquisa social que
irá investigar os problemas e, junto com os participantes envolvidos, refletir e buscar soluções
possíveis para cada situação detectada no contexto escolar. Segundo Thiollent (2002, p.75 apud
VAZQUEZ e TONUZ, 2006 p. 2), ―com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os
pesquisadores estariam em condições de produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo,
inclusive ao nível pedagógico‖, o que promoveria condições para ações e transformações de situações
dentro da própria escola, como também nos contextos de vivencias sociais da comunidade escolar
participante.
Inicialmente, será feito um estudo de campo observando diretamente as aulas de LEM –
espanhol para verificar os eventos de letramentos que ocorrem em sala de aula e também qual o nível
de interesse dos estudantes pela disciplina, língua espanhol. Posteriormente, para analisar os dados
observados e fazer novas coletas os instrumentos utilizados serão: leituras de textos diversificados,
músicas, leitura e análise das obras Frente al Espejo, de Liani Moraes e Alice no Espelho, Laura
Bergallo‖, rodas de conversa, questionários, entrevistas, oficinas entre outros, caso haja necessidade.
Antes do início das atividades todos os envolvidos serão convidados a participar, sendo que, nenhum
será obrigado e todos os menores, obrigatoriamente, terão que ser devidamente autorizados por seus
responsáveis legais e o mesmo deverá deixar claro a sua vontade, disposição e disponibilidade em
participar.

5479

Todas as atividades acontecerão em horário de aula dos estudantes e horário de trabalho dos
demais envolvidos, sendo todas no ambiente escolar. Os temas a serem trabalhados foram
selecionados segundo os objetivos do projeto e o público alvo, pensando nas problemáticas sociais,
comportamentais e emocionais vividas por eles dentro e fora da escola e com a intenção de contribuir
para/comas reflexões críticas e transformações sócias, políticas e culturais desses sujeitos.
3 Resultados esperados
Espera-se que ao final da pesquisa e dos trabalhos desenvolvidos com os estudantes, estes sejam
capazes de analisar, criticamente, as situações vivenciadas em seu cotidiano dentro e fora da escola de
maneira que consigam identificar questões relacionadas a qualquer tipo de discriminação ou bullying,
tendo consciência do seu dever de interferir contribuindo, positivamente, para as mudanças de atitudes
e as transformações do seu meio social.
Espera-se também, que as leituras e as reflexões contribuam para o aprendizado da LEMespanhol, levando os estudantes a um processo de transformação sociocultural de respeito às
diversidades e, assim, possam aceitar-se e aceitar o outro entendendo que as diferenças, sejam elas
físicas ou ideológicas, fazem parte das organizações sociais.
4 Considerações finais
Hoje, o ensino da língua espanhol nas escolas públicas se dá de maneira fragmentada o que o
torna pouco atrativo para o estudante. Mas é possível sim acontecer um processo de ensino que seja
mais amplo e mais significativo proporcionando ao aluno o contato com diferentes culturas e dandolhe a oportunidade de fazer escolhas mais seguras para a sua vida sempre prezando pelo respeito
mútuo e valorizando todas as formas de ser, agir e pensar.
O letramento crítico aborda a autonomia garantindo aos sujeitos envolvidos, professores e alunos,
possibilidades de refletirem as suas práticas de ensino e aprendizagem rompendo barreiras e abrindo
novos caminhos rumo a uma educação globalizada. Com isso, sentir-se cidadão do mundo, autônomos
nas suas tomadas de decisões e nas ações efetivas para intervir e amenizar, significativamente, os
problemas detectados ao seu redor.
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Resumo: O presente estudo propõe como objetivo apresentar reflexões sobre mediação escolar como um
instrumento de resolução de conflitos num contexto em a indisciplina e até mesmo a violência tem adentrado o
espaço escolar. Entende-se por mediação escolar como um processo voluntário que oferece àqueles que estão
vivenciando uma situação de conflito a oportunidade e o espaço adequados para conseguir buscar uma solução
que atenda a todos os envolvidos. Esse estudo busca apresentar como se configura o trabalho da mediação
escolar, bem como as estratégias para a construção de um ambiente escolar inclusivo. O estudo está
fundamentado em revisões bibliográficas que tratam do assunto. E, conclui-se que a mediação escolar se
constitui numa ferramenta importante na construção e transformação de uma sociedade mais justa e igualitária .

Palavras-chave: Mediação; Violência; Escola; conflito.

1. Introdução

O presente estudo busca discutir algumas reflexões sobre a mediação de conflitos no universo
escolar como um dos mecanismos de resolução dos mesmos, posto que, atualmente os conflitos
escolares, a indisciplina, a violência, tem sido um dos temas mais discutidos no universo escolar.
Observa-se que os casos de indisciplina/violência nas escolas têm apresentado cada vez mais
notoriedade na mídia e na sociedade em geral, entretanto, muito distante do cotidiano vivido pelos
diversos atores.
Este estudo tem como objetivo, apresentar a ferramenta Mediação de Conflitos Escolares
como, um dos caminhos para melhorar a convivência no ambiente e na comunidade escolar, bem
como, a mudança cultural: da violência para paz e consequentemente o processo de ensinoaprendizagem.
A mediação na escola não compreende somente a resolução de conflitos, mas também a
prevenção. Assim, é fundamental a sensibilização de todos para a inclusão e compreensão do processo
de mediação no universo escolar, visto que, essa ferramenta representa mais do que uma simples
técnica, indica um processo educativo e pedagógico, isto é, um novo olhar para compreender a
problemática que circunda o ambiente escolar, promovendo a cultura de paz.
Importante ressaltar que a técnicas que envolve a mediação na resolução de conflitos se
relaciona com a cultura de paz, pois ambas suscitam a convivência respeitosa das crianças e
adolescentes. Essa correlação prospera maior sensibilidade e consciência de atitude e fatos no universo
escolar.
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A ferramenta mediação de conflitos traz novas formas para disseminar o diálogo e a pacificação
social.

Segundo o autor Fernandes (2017), ―a mediação se caracteriza como método eficaz na

concretização da harmonia social por meio da solução pacífica das controvérsias, atendendo assim, aos
valores que norteiam a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988‖.
Vários trabalhos de pesquisa, realizados nestes últimos anos, tanto no exterior como no Brasil,
focam a atenção as violências no ambiente escolar. Para os autores Pimenta e Incrocci (2018), ―o tema
da mediação no interior da escola está relacionado à violência urbana, reverberadas em manifestações
de violência na escola. Sabe-se que o conceito de violência abrange dimensões políticas, religiosas, de
caráter institucional e econômica‖.
A associação entre escola e realidade social é que se vê justificada às questões relativas aos
diversos processos de intervenção da violência, uma vez que, a sociedade exerce fortes influências na
formação das pessoas, principalmente nos diversos contextos em crianças e adolescentes estão
inseridos.
Mesmo com um emprego de uma prática pedagógica ajustada e de uma conduta de classe
visando prevenir conflitos, o professor se verá confrontado, com atos de indisciplinas/violências não
previstas, as quais ele deverá intervir com intuito de administrar tais situações difíceis.
Como em todos os outros grupos sociais, os momentos de conflitos no espaço escolar são
inúmeros e diversos, querer suprimi-los constitui utopia, entretanto podemos regulá-los por meio da
construção do diálogo. Nesse sentido, a mediação, que não é privilégio de nenhum saber, se configura
como um instrumento que pode ser a linha condutora da criação de novos cenários de forma amigável.
De um modo geral a mediação de conflitos se destaca como um importante meio para
administrar disputas, posto que grande parte dos conflitos ocorrem nas relações continuadas
(familiares, vizinhos, amigos, na escola, entre outros).
Evidenciam alguns estudos que a prática da mediação de conflitos escolares desenvolvida na
escolar tem sido uma ótima ferramenta para ajudar na pacificação e democratização da escola, bem
como, oferecer uma educação integral que aporte ferramentas para os estudantes desenvolverem
competências emocionais, como evidência a Base Nacional Comum Curricular.

2. Mediação de Conflitos Escolares: Algumas considerações

Ao se considerar a escola como ambiente onde se busca a educação cultural e social do
indivíduo. É nesse universo que ocorrem as trocas de experiências e nascem os encontros e
desencontros. Nesse contexto mediação de conflito escolar se apresenta como um convite ao
aprendizado e aperfeiçoamento da habilidade de negociação e de resolução de conflito.
O surgimento da mediação de conflitos escolares, segundo Heredia surgiu há cerca de trinta
anos por estudiosos da resolução de conflitos, por grupos comprometidos com a não violência, como a

5483

igreja

Quaker;

os

oponentes

da

guerra

nuclear;

membros

do Educators

for

Social

Responsability (ESR) e advogados (HEREDIA, 1999, p.35).
Destaca o autor, que no início dos anos 70, nos Estados Unidos, foram implementados os
primeiros centros de justiça de vizinhos, conhecidos como Programa de Mediação Comunitária,
oferecendo um espaço onde os cidadãos pudessem se reunir e resolver seus conflitos. Esses centros
obtiveram um grande êxito e posteriormente se estenderam pelos Estados Unidos.
O sucesso das atividades do programa de mediação comunitária foi levado para a escola, na
década de 80, com o objetivo de ensinar os estudantes a mediarem os conflitos com os seus colegas,
trazendo o diálogo como valor principal.
Assinalam os estudos de Abramovay e Rua, (2002) que no Brasil, ainda são poucas as
experiências em mediação escolar, entretanto, os estudos desenvolvidos já apontam como um meio
hábil para a prevenção da violência na escola.
Para Sales e Alencar (2005, p.145) quando a mediação é realizada nas instituições de ensino,
denomina-se mediação escolar. O embasamento deste procedimento é o mesmo, diálogo e
solidariedade humana. Para as autoras, a mediação escolar possibilita, dentro da escola, a educação em
valores, uma educação para a paz, e uma visão inovadora acerca dos conflitos.
Desse modo, a mediação tem profunda preocupação com os sentimentos e necessidades
emocionais dos litigantes, pois a paz das relações sociais necessariamente passa pela paz interior de
cada envolvido no conflito (VASCONCELOS, 2012).
Enfatiza a autora Brito (2007), que o ajuste das práticas pedagógicas às características da escola
contemporânea é urgente, pois este novo contexto escolar é muito mais heterogêneo e complexo do
que já fora um dia, e não se pode perder de vista os objetivos básicos da educação (BRITO 2007, p.
265).
Em busca pela prevenção e diminuição dos registros de violência e indisciplina nas Unidades
Escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, foi formalizado o Termo de Cooperação Técnica
nº 04/2017 entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, para colaborar no
desenvolvimento e execução do Projeto Piloto de Mediação, promovendo aos profissionais da
Educação Estadual/MT formações em práticas de resolução pacífica de conflitos.
Não obstante, a parceria entre os órgãos, exige que, o mediador escolar deverá passar por uma
capacitação conforme a orientação inserida no Manual de Mediação judicial da ENAM - Escola
Nacional de Conciliação e Mediação (do Ministério da Justiça), ―cuja formação de mediadores terá
melhores resultados se baseada em competência, e não em tempo. Sendo que, o mediador competente
deverá adquirir conhecimentos teóricos e práticos para iniciar suas atividades‖ (BADINI e BORGES,
2015, p. 246).
A formação em Mediação de Conflitos Escolares é ministrada por instrutores do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, composto por 2 (dois) módulos. Sendo que, o primeiro refere-se à
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formação teórica, com carga horária de 40 horas, já o segundo versa sobre a formação prática, com
carga horária de 60 horas, o qual inclui: observações de sessões de Mediação de Conflitos no Juizado
Especial e na Promotoria da Infância e Juventude. O Estagio (formação prática) ocorrerá nas Unidades
Escolares, o qual será supervisionado por mediadores habilitados, o que computará em 100 horas de
formação prática.
Em observância ao Termo 04/2017, foi implantado o ―Núcleo de Mediação de Conflitos
Escolares‖, prestar apoio as Unidades Escolares na aplicação desses saberes e técnicas, contribuindo
para diminuição da violência, redução da judicialização desses casos e o aprimoramento das políticas
públicas de educação no Estado de Mato Grosso.
Para tanto, a Secretaria de Estado de Educação, dá sequência nas ações do Termo de
Cooperação Técnica Vigente. Dessa forma, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de
seleção interna /2019/SEDUC/MT de Mediação de Conflitos Escolares:
considerando as Leis nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) e nº
13.140/2015 (Lei de Mediação), Resolução nº 125/2010/CNJ; Lei Estadual nº
10.111/2014, Leis Complementares n° 049/1998 e nº 050/1998 e o Termo de
Cooperação Técnica nº 04/2017 firmado entre a Secretaria de Estado de Educação
de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, torna público, para conhecimento dos
interessados, este edital que estabelece instruções para a realização de PROCESSO
SELETIVO INTERNO, que pretende selecionar 25 (vinte e cinco) servidores
públicos efetivos da Rede Pública Estadual de Ensino, do município de Cuiabá e
Várzea Grande, para participarem da II Turma do curso de Mediação de Conflitos
Escolares, cujo objetivo é promover aos profissionais da educação o
desenvolvimento de competências para resolução pacífica de conflitos no ambiente
escolar, contribuindo para prevenção da violência nas unidades de ensino.

Os autores Badini e Borges (2015) relatam que as competências a serem desenvolvidas pelo
mediador são chamadas de competências auto compositivas e, a partir de um curso básico de mediação
pode-se capacitar o mediador em formação com as competências básicas necessárias ao início das
atividades.
Observa também os autores que as competências são didaticamente divididas em cognitivas,
perspectivas, emocionais, comunicativas, de pensamento criativo, de negociação e de pensamento
crítico. Entretanto, tais competências não exaurem o rol de conhecimentos, habilidades e atitudes que
o mediador desenvolverá ao longo de sua experiência (BADINI E BORGES, 2015.p. 247)
A Mediação Escolar visa a resolver os principais conflitos dentro das escolas, por meio de ações
educativas e preventivas, evitando que as ocorrências se tornem mais graves e precisem de
intervenções jurídicas. Sendo ela um processo voluntário, consensual e não adversárial de resolução de
conflitos, no qual as partes elegem um terceiro imparcial responsável por facilitar o diálogo
pacificador, sem interferir no mérito das decisões (MIRANDA, 2005, p.08)
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A mediação é uma oportunidade para as partes resolverem seus próprios conflitos, sem delegálos a uma terceira pessoa para impor uma decisão. É um meio consensual flexível que envolve a
cooperação dos participantes, auxiliado por um mediador, independente e imparcial.
De acordo com o professor e escritor Luis Alberto Warat:

A mediação seria uma proposta transformadora do conflito porque não busca a sua
decisão por um terceiro, mas, sim, a sua resolução pelas próprias partes, que
recebem auxílio do mediador para administrá-lo. A mediação não se preocupa com o
litígio, ou seja, com a verdade formal contida nos autos. Tampouco, tem como única
finalidade a obtenção de um acordo. Mas, visa, principalmente, ajudar as partes a
redimensionar o conflito, aqui entendido como conjunto de condições psicológicas,
culturais e sociais que determinaram um choque de atitudes e interesses no
relacionamento das pessoas envolvidas (WARAT, 2001, p. 80).

A mediação utilizada no contexto escolar tem por escopo o desenvolvimento de um ambiente
que possibilite aos alunos o desejo e a prática da comunicação aberta, do diálogo, de escutar o outro e
conviver com o outro e se colocar no lugar do outro.
A prática da mediação busca o incentivo da compreensão da natureza dos sentido, capacidades e
possibilidades humanas, a contribuição para que os alunos aprendam a compartilhar suas emoções e
conhecer suas qualidades e dificuldades, a oportunidade de fortalecer a autoconfiança em suas
habilidades, e a capacidade do pensamento criativo sobre os problemas, de modo a plantar a semente
da prevenção e da resolução pacífica dos conflitos (SCHABBEL. 2002, p.24).

2.1 Alguns conceitos sobre a violência no contexto escolar
A palavra violência é derivada do latim, ―violentia”, pode ser genericamente definida como
qualquer constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à
vontade de outrem, ou melhor, é qualquer ação que tenha por objetivo causar dor ou sofrimento físico.
(FREITAS, 2016).
O conceito de violência é ambíguo, complexo, implica vários elementos e posições teóricas e
variadas maneiras de solução ou eliminação. Diversos autores, a luz de diferentes áreas do
conhecimento, definem a violência. No entanto, devido à grande variedade e abrangência de suas
manifestações, a violência enquanto conceito não permite o consenso.
Para Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), a violência foi definida como o ―uso
intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente, contra si mesmo, outra
pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão,
morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações‖ (SOUZA. 2007, p.15).
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Existem hoje no Brasil alguns princípios que configuram o conjunto de Diretos das
Crianças e Adolescentes que visam garantir seu desenvolvimento saudável, seguro e integral,
alguns deles estão explicitados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)- Lei nº 8.069
de 13 de Julho de 1990:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

.

O Estatuto, no seu artigo 5º, ainda garante que crianças e adolescentes devem ser protegidos
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (que podem
coexistir), portanto a violência contra criança e adolescente consiste numa violação de direitos.
O filosofo francês Yves Michaud, em sua obra a Violência (1986), conceitua a violência
quando:
numa situação de interação, um ou vários atores agem de forma direta ou indireta,
maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja
em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em suas
participações simbólicas e culturais (MICHAUD, 1986, p.10-11).

Segundo o pensamento da professora Marilena Chauí, a violência (2005, p. 342) é ―um ato de
brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e
sociais definidas pela opressão e intimidação, pelo medo e pelo terror.
A violência no meio escolar muda de acordo com o olhar pelo qual esse meio é abordado,
dessa forma, levou alguns especialistas no assunto a buscarem uma classificação dos tipos para
facilitar sua compreensão e atuação sobre a problemática.
Para o sociólogo B.Charlot (1997), apud Blin, Jean-François (2005) a violência escolar é
correlata ao estado de nossa sociedade e de sua escola, às políticas e ás práticas dos estabelecimentos
escolares e de seus funcionários, às competências cognitivas e relacionais destes, de adultos e de
estudantes, que vivem e trabalham na escola.
Segundo Guimarães (2004, p.3), a violência é considerada, tanto na educação quanto no
conjunto da sociedade, como uma manifestação que substitui a palavra, já que a violência afirma
quando a palavra não é possível, constituindo-se assim a negação da condição humana.
Estudos nos mostram que os tipos de violência mias praticadas no universo escolar são:
violência simbólica, bullying, violência física, violência verbal. Por violência simbólica expõe:

nem sempre a violência se apresenta como um ato, como uma relação, como um
fato, que possua estrutura facilmente identificável. O contrário, talvez, fosse mais
próximo da realidade. Ou seja, o ato violento se insinua, frequentemente, como um
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ato natural, cuja essência passa despercebida. Perceber um ato como violenta
demanda do homem um esforço para superar sua aparência de ato rotineiro, natural e
como que inscrito na ordem das coisas (ODALIA. 2004, p. 22-23).

Compreende Charlot citado por Abramovay e Rua, que a violência simbólica ou
institucional se dá pela falta de sentido de permanecer na escola por tantos anos; pelo ensino
como um desprazer, que obriga o jovem a aprender matérias e conteúdos alheios aos seus
interesses; as imposições de uma sociedade que não sabe acolher os seus jovens no mercado
de trabalho, bem como, pela violência das relações de poder entre professores e alunos.
(CHARLOT apud ABRAMOVAY e RUA, 2002, p. 69).
Outro tipo de violência que ocorre com frequência nas escolas se trata do Bullying, e que traz
consequências sérias, tanto para vítimas, quanto para agressores. Conceitua a autora Fante:

[...] bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem
sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro (s), causando dor,
angustia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam
profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e
infernizam a vida de outros alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e
materiais, são algumas das manifestações do ―comportamento bullying (FANTE,2005, p. 28
e 29).

Já a violência física é caracterizada pelo uso da força ou atos físicos praticados entre membros
da escola, incluindo os alunos. A violência verbal ocorre por meio de atos agressivos expostos
visivelmente nas situações de opressão, humilhação, xingamentos, palavras de baixo calão, entre
membros da escola, dentro e fora das escolas.
Evidencia Fante (2005) que a violência escolar nas últimas décadas adquiriu crescente dimensão
em todas as sociedades. O que a torna questão preocupante é a grande incidência de sua manifestação
em todos os níveis de escolaridade.
Percebe-se que na televisão e nos telejornais, estão estampados todos os dias vários casos de
violência. As redes sociais evidencias constantemente práticas de violência no ambiente escolar. Tais
práticas conflituosas vem sendo objeto de preocupação da sociedade brasileira, assim como de toda
comunidade escolar.
No entanto, o comportamento agressivo decorrência de múltiplos fatores, tanto externo como
interno à escola, sedo caracterizado por interações sociais, familiares e pelos padrões de
comportamento revelados nas relações.
Nesse contexto, faz-se necessário buscar meios e caminhos para prevenir e reverter os conflitos
vivenciados no espaço escolar, adotando e ou resgatando valores humanos, que visam uma
convivência pacífica, honesta e justa entre as pessoas.

3. Considerações Finais
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Buscamos discutir algumas reflexões sobre a mediação de conflitos escolares, como um dos
mecanismos de resolução de conflitos, posto que, atualmente a violência, tem sido um dos temas mais
discutidos no universo escolar.
Dessa forma, apresentamos a ferramenta Mediação de Conflitos Escolares como, um dos
caminhos de caráter pedagógico para melhorar a convivência no ambiente e na comunidade escolar,
promovendo o diálogo e resolução de desentendimentos dentro de uma instituição escolar ou
acadêmica.
Ademais, a mediação de conflitos escolares é de suma importância para que o convívio no
ambiente educacional seja pacífico e consequentemente se reflita nas famílias, e com toda comunidade
escolar, tendo como finalidade a construção de uma atmosfera de cooperação, em que os alunos
tornam-se efetivamente parte de uma comunidade harmoniosa e ambiente democrático.
As reflexões de Fante (2005), nos diz que para obter êxito na diminuição da violência nas
escolas é indispensável que se desenvolvam alguns projetos como implementação de trabalhos de
conscientização com os estudantes, estimulando a educação dos sentimentos e a valorização das
relações interpessoais.
Contudo, os estudos de Dias (2012), evidencia que não existem soluções simples para resolver
a questão da violência entre os pares no contesto escolar, visto que nenhuma medida isoladamente
seria eficaz.
Evidenciam os estudos de Fante (2005) em escolas brasileiras, demonstraram que os
estudantes acreditam que reproduzem na escola a violência vivida em casa, os professores
corroboram essa opinião, afirmando que o contexto familiar e também o contexto social influenciam
no comportamento dos alunos.
Os estudos de Dias (2012) argumentam que a ausência de supervisão dos adultos no cotidiano
de crianças e adolescentes, são fatores que contribuem para o comportamento agressivo ou submisso
das crianças, além disso a não participação da vida escolar e afetiva das crianças os tornam
emocionalmente distantes e desinteressados e não percebem quando as crianças são vítimas ou
agressores no contexto escolar.
Olweus (1993) citado por Dias (2013) demonstrou em seus estudos na Noruega, que vítimas
de violência, em especial do processo de bullying, não encontravam nos professores e equipe escolar
apoio efetivo para combater a situação reforçando o silencio de quem sofria.
Nesse contexto, evidencia o autor que esses dados são importantes e significativos para que
revejam suas ações no sentido de prevenir e combater a violência, promovendo a proximidade entre
alunos e professores, proporcionando a conscientização sobre o tema e capacitando adequadamente
a equipe gestora para intervir quando necessário.
Nessa perspectiva, se faz necessário refletirmos sobre ferramentas mais adequadas para lidar
com a questão da violência, posto que a escola pode ampliar a violência ou contribuir para a
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construção da paz na sociedade (UNESCO), construída num contexto de mediação de conflitos,
valorizando a prevenção da violência e focando os direitos humanos.
Com intuito de enfrentar as dificuldades comportamentais, ou seja, conflitos no universo
escolar, a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, buscou promover em parceria com o
Ministério Público e Tribunal de Justiça capacitar um número de professores, gestores escolares,
assessores pedagógicos e formadores educacionais com o curso de Mediação de conflitos Escolares,
como meio de criação ou renovação de laços interpessoais e ajudar as partes em conflito encontrar
uma solução por meio do diálogo.
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O ATENDIMENTO AO TEMA NA REDAÇÃO DO ENEM: A PRÁTICA
DISCURSIVA SOB UM OLHAR BAKHTINIANO
Suleima Cristina Leite de Moraes (PPGEL/UFMT) – suleimamoraes@hotmail.com

Resumo:
Este trabalho revela os resultados da pesquisa de Mestrado defendida em 2018 no Programa de Pós-graduação
em Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso. Buscou-se avaliar o desempenho de alunos
do Ensino Médio de uma escola pública de Cuiabá-MT no atendimento ao tema da redação do Enem de 2017,
uma das cinco competências avaliadas nessa prova para investigar as razões dos baixos índices alcançados nesse
exame, segundo dados do INEP. Com a aplicação de questionários aos professores e alunos e com análise das
redações produzidas no Exame, em Estudo de Caso, tentou-se analisar as razões desses resultados a partir da
uma discussão acerca da compreensão que os professores e alunos têm sobre ―atender ao tema‖ e como isso se
reflete na produção dos textos. A análise foi fundamentada nas concepções de interação, dialogismo e da
compreensão ativa de Bakhtin e o seu Círculo. Observou-se nesses textos diálogos ativos com o tema proposto e
um posicionamento crítico para a temática, retomada não apenas como tópico ou assunto a ser irrefletidamente
repetido, como comumente é entendida, o que refutou a hipótese inicial do trabalho de que os baixos resultados
resultam do desconhecimento do que seja atender ao tema. As reflexões e os debates apresentados propõem-se a
contribuir para o desenvolvimento de uma prática de escrita no ensino médio seja mais próxima da realidade
discursiva dos alunos dessa etapa de escolarização, como forma de torná-los mais competentes na relação
dialógica com o mundo e, certamente, com os textos.
Palavras-chave: Redação do Enem, Tema, Compreensão Ativa, Bakhtin.

1 Introdução

A proficiência das práticas de linguagem dos jovens brasileiros como a leitura e a escrita têm
levantado muitos debates acerca da qualidade da educação básica ofertada no país. Para além da
melhoria nos índices que apontam a redução da evasão e da repetência, indícios de que o direito à
progressão e acesso às etapas de ensino estão sendo vencidas, buscamos neste trabalho refletir sobre as
possibilidades de intervenção dos agentes que atuam na área educacional para avançarmos também na
qualidade do ensino que ofertamos.
Os baixos índices da proficiência da escrita divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Anísio Teixeira – INEP do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM, em especial, os que revelam o
atendimento ao tema proposto – Competência 2, uma das cinco avaliadas na prova indicam que a
maioria dos candidatos tem dificuldade de expressar suas ideais com a fluência esperada para essa
etapa de ensino, fato que motivou a presente pesquisa que tem como objetivo contribuir para a
melhoria do ensino de língua materna.
Para Bunzen (2006), a prática da escrita é um jogo complexo de produção de sentidos formados
pela interação social advindos da natureza dialógica e interativa da linguagem orientada pelos
conceitos bakhtinianos como dialogismo, interação, tema e significação, gêneros discursivos e
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compreensão ativa, e, por compartilharmos dessa compreensão, evidenciamos a necessidade de se
desenvolver uma prática de escrita no ensino médio de modo a tornar nossos estudantes mais
consciente, não só nas situações de escrita monitorada da escola, como nas situações vivenciadas do
cotidiano.
Para esse propósito, avaliamos o uso da linguagem no atendimento da Competência 2 por
alunos do ensino médio de uma escola pública de Cuiabá com a observação da prática dos professores
e das atividades realizadas pelos alunos-candidatos durante o processo de preparação para essa prova
em uma tradicional escola pública de Ensino Médio de Cuiabá para tentar entender questões do tipo: O
que compreendem por ―atender ao tema‖? Como essa compreensão se reflete no texto produzido? O
que sabem sobre os critérios exigidos para a avaliação dessa competência?
Partimos da hipótese de que o baixo desempenho das redações produzidas no Enem está
associado a um entendimento de que atender ao tema seja a identificação/reconhecimento do
―assunto‖ a ser tratado, sem considerar a estreita relação do tema com outras competências e com toda
a vivência trazida pelo candidato para a realidade tratada nele e desenvolvemos a presente pesquisa
que foi assim estruturada: Capítulo 1: referenciais teóricos relacionados ao nosso objeto de pesquisa;
Capítulo 2: o contexto do ensino de Língua Portuguesa no país, com subitens sobre a prática da escrita
no Ensino Médio; Capítulo 3: a metodologia para a coleta dos dados e Capítulo 4: a análise das
intervenções e dos textos coletados.
Nos tópicos sequentes, apresentaremos as principais abordagens desses capítulos, dada a
impossibilidade de trazer todas as discussões propostas no espaço deste artigo.

2 Compreensão ativa e atitude responsiva

Podemos afirmar que linguagem é tomada por Bakhtin e seu Círculo numa dimensão
histórica e sociocultural dos sujeitos que se interagem. Ainda que não desvinculada do seu aspecto
―abstrato‖, de criação individual, ou ―relações concreto-semânticas‖, pois são elas que possibilitam as
relações dialógicas do discurso, é somente no campo extralinguístico que essas relações dialógicas se
concretizam e ―tornam-se discursos‖, como defende Bakhtin (2015, p. 209). É, portanto, no processo
de construção da linguagem que se observa a negociação dos sentidos envolvidos nesses enunciados.
Brait (2016, p. 23) assevera, nessa direção, que as relações dialógicas são trabalhadas ―na
perspectiva de uma teoria da enunciação em que as questões do sentido, de sua construção e de seus
efeitos são apresentadas por meio da discussão dos conceitos de tema e de significação‖. São nessas
circunstâncias (de interação) que é possível compreender a importância que o Círculo dá ao
dialogismo. Temos aqui a essência dialógica da linguagem para o Círculo, e nela reside a concepção
filosófica da linguagem apreendida dos primeiros ensaios de Bakhtin (2010, p.62) em Para uma
filosofia do Ato responsável:
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Compreender um objeto significa compreender meu dever em relação a ele (a
orientação que preciso assumir em relação a ele), compreendê-lo em relação a mim
na singularidade do existir-evento: o que pressupõe a minha participação
responsável, e não a minha abstração. Somente no interior de minha participação
posso compreender o existir como evento, mas este momento de participação
singular não existe no interior do conteúdo visível, na abstração do ato enquanto ato
responsável (BAKHTIN, 2010, p. 66).

Dessa maneira, ―todo discurso é orientado para uma resposta e, definitivamente, ―não uma
resposta automática como as observadas nas réplicas de diálogos, tomadas na ―abstração‖, como
pontua Bakhtin (2011, p. 271), ao se referir à ficção linguística dos conceitos de fluxo de fala tomados
pela linguística geral, mas observada na atitude sempre ativa do sujeito-interlocutor que responde
confirmando, opondo, polemizando os sentidos quando deixa de ser ouvinte e torna-se falante. É
nesse momento que que a exata noção do conceito de significação e tema é indispensável para o
esclarecimento acerca do problema da compreensão dos enunciados negociados entre os
interlocutores.
Para o Círculo, a compreensão não deve ser confundida com a identificação. ―A
compreensão é uma forma de diálogo‖. Nela o signo é descodificado, enquanto o sinal, identificado.
Assim, nessa concepção dialógico-discursiva existem duas formas de compreensão: a compreensão
ativa e a compreensão passiva (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 101-02). Ainda que a atitude
responsiva do sujeito a uma determinada enunciação seja entendida como postura ativa, já que age
com ânimo de dialogar, se a compreensão estiver pautada apenas na enunciação isolada, encerrada nos
sinais de sentidos fechados, sem relação com contexto real, configura-se uma compreensão passiva.
Esse agir, nessa definição, pode ser entendido como o motor da interação dialógica, afinal, os sujeitosfalantes atuam conjuntamente na negociação dos discursos a fim de que ele alcance outros limites
além dos definidos e encerrados num dado contexto, o que se infere nessa assertiva de Bakhtin:
O falante tende a orientar o seu discurso, com o seu círculo determinante, para o
círculo alheio de quem compreende, entrando em relação dialógica com os aspectos
deste âmbito. O locutor penetra no horizonte alheio de seu ouvinte, constrói a sua
enunciação no território de outrem, sobre o fundo aperceptivo de seu ouvinte
(BAKHTIN, 1988, p. 91).

A participação dos sujeitos na construção de seus discursos nessa perspectiva configura-se
como sua resposta, não só ao seu interlocutor presente, como a outras instâncias que estejam
relacionadas com o tema entendido. Assim, ele responde à sociedade, à escola, a um grupo específico.
Esse conceito de compreensão ativa e passiva na interação dos sujeitos-interlocutores, são essenciais
para o contexto desta pesquisa por nos oferecer a possibilidade de avaliar como se deu a compreensão
do tema proposto na redação do Enem pelos alunos-candidatos, o que faremos com foco na posição
ativa e valorativa tomada no momento da escrita da dissertação-argumentativa.
Como a proposta de texto é apresentada a partir de uma coletânea de gêneros diversos com a
mesma temática, avaliaremos essa compreensão observando como os discursos desses textos foram
utilizados para a construção do discurso do aluno-candidato. Nos esclarecimentos de Carrijo (2013),
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esse posicionamento é denominado por Bakhtin como a ação axiológica, que é a ação sobre o viver, na
qual os sujeitos atribuem juízo de valor a tudo o que os cercam numa primeira leitura para, num
segundo momento, dar lugar a uma compreensão ativa.
Nesse sentido, ainda que a situação imediata do ENEM exija uma resposta, para Bakhtin, ela
é resultado da natureza dialógica da linguagem que não comporta uma ação negativa de ―não
resposta‖, pois ela exige, por outro lado, que os dizeres alheios sejam refratados nos seus próprios
dizeres e é essa condição que promove a compreensão ativa e por isso acreditamos que não seja
possível compreender o tema de um enunciado apenas no seu aspecto inferior, ou seja, na condição
passiva de se atribuir um significado dicionarizado às palavras.
É nessa orientação que buscamos analisar a produção escrita dos alunos do ensino médio
investigados no processo de produção escrita na prova do Enem. Como ocorre a interlocução do
aluno-leitor com a banca, na apresentação do que compreendeu do tema, a partir dos outros discursos
dos textos motivadores? Apenas retratou a palavra do ―outro‖ ou também buscou construir a sua
palavra a partir das relações dialógicas entre os textos disponibilizados, dando sentido próprio ao seu
texto-enunciado?
Em Bakhtin (2011), essa ―participatividade‖ do sujeito frente aos enunciados dos outros está
implícita na ideia de ―não se limitar, não ficar na tangente‖, entrar na vida e tornar-se homens entre os
outros e ―sair em busca da palavra precisa, não a minha, mas de uma palavra maior que eu mesmo; é o
intento de sair de minhas próprias palavras, por meio das quais não consigo dizer nada de essencial‖
(BAKHTIN, 2011, p. 384-85).
Comungamos do posicionamento de Carrijo (2013) que aponta ser esse modelo de sujeito
participativo que esperamos dos nossos alunos nas produções de seus textos, aquele ―capaz de ser
crítico sendo consciente dos sentidos produzidos na interação, capaz de posicionar-se frente às
questões surgidas nas práticas sociais‖.

2.1 Tema e conteúdo temático: situando os conceitos

Investigar o tema na perspectiva da concepção dialógica de Bakhtin requer a diferenciação
sobre esses dois aspectos: conteúdo temático e tema, palavras-chave desta abordagem. Ainda que, de
início, pareçam ser a mesma coisa, na abordagem sociodiscursiva que adotamos, há limites e
contornos que são de fundamental importância para as nossas considerações sobre o desempenho na
produção dos discursos produzidos na redação do Enem.
O conteúdo de um enunciado, segundo Bakhtin, é entendido como um conjunto de temáticas
possíveis em determinados gêneros e identificado como o primeiro elemento de ―acabamento abstrato‖
na direção do acabamento discursivo. É mais claramente entendido como ―o que dizer‖ do sujeito. O
teórico russo assim o define: ―É a posição do falante nesse ou naquele campo do objeto e do sentido.
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Por isso cada enunciado se caracteriza, antes de tudo, por um determinado conteúdo semânticoobjetal‖ (BAKHTIN, 2011, p. 289).
O tema, por seu lado, compreende os sentidos que se constroem a partir do que é dito, ou seja,
a partir do conteúdo temático. Medviédev assevera que conteúdo temático e tema não são a mesma
coisa:
O tema transcende sempre a língua. Mais do que isso, o tema não está direcionado
para a palavra, tomada de forma isolada, nem para a frase e nem para o período, mas
para o todo do enunciado como apresentação discursiva. O que domina o tema é
justamente esse todo e suas formas, irredutíveis a quaisquer formas linguísticas. O
tema de uma obra é o tema do todo do enunciado, considerado como determinado
ato sócio-histórico (MEDVIÉDEV, 2012, p. 196).

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, a questão do tema é aprofundada em um capítulo
específico37 e as reflexões lá realizadas ratificam para essa diferença. O capítulo inicia com a definição
de tema como a ―expressão de uma situação história concreta que deu origem à enunciação‖
(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 133), e que não é determinada apenas pelo material linguístico
como por todos os demais elementos não verbais que compõem a enunciação.
É no emaranhado dessa relação e interação social que esses autores partem para a
compreensão do gênero do discurso nas criações ideológicas com fundamento em duas orientações.
Uma voltada para os aspectos externos do gênero, compreendidos na sua totalidade. ―Ao seu modo,
cada gênero está tematicamente orientado para a vida, para seus acontecimentos, problemas, e assim
por diante‖ (MEDVIÉDEV, 2012, p. 195). Modo que compreende os elementos relacionados ao
tempo e ao espaço real de realização, ligados e direcionados vivamente aos seus interlocutores que,
certamente, recepcionarão conforme a esfera a que pertençam.
A outra está voltada para os aspectos internos da criação/enunciado que se relacionam às formas
linguísticas, às estruturas e ao conteúdo temático sem os quais não entrariam na vida. Essa dupla
orientação define, então, os tipos de acabamento/inacabamento das criações ideológicas que, no caso
da orientação externa, é temático e essencial. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 194). Assim, o
inacabamento do gênero é imanente da condição real dos interlocutores, os quais estão constantemente
em ―confronto‖ de ideias e compreensões, à espera de respostas, ainda que de incompreensão.
Vimos assim que, para o Círculo, a linguagem se concretiza nessas duas orientações: a
primeira voltada para uma instabilidade/inacabamento, justamente por estar associada à realidade da
vida onde concretamente todos os atos humanos se realizam; a segunda está voltada para a
estabilidade, para a materialidade concreta da língua, tanto no seu aspecto histórico e normativo, o que
Sobral (2009, p. 89) interpreta como núcleos centrífugos e centrípetos, respectivamente, e ―que têm
como centro a interação entre os sujeitos concretos, cujos enunciados, num processo contínuo, se
fundem a partir de uma ―permanente negociação e regularização de sentidos‖.
37

No capítulo Tema e Significação na Língua, de Marxismo e Filosofia da linguagem, os autores se dedicam a
aprofundar a questão da complexidade de definição desse termo e ressaltam que a designação ―unidade temática‖
é a que mais se aproxima do que eles compreendem.
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Na direção das abordagens sobre a questão da compreensão dos gêneros e a sua importância
para a criação ideológica, outro conceito que advém dessa teoria é o de enunciado, entendido como a
real unidade da comunicação – sem desconsiderar, contudo, os aspectos linguísticos que possibilitam
que ela se realize, como evidenciado nesse excerto:
O estudo dos enunciados e dos gêneros discursivos é, segundo nos parece, de
importância fundamental para superar as concepções simplificadas da vida do
discurso, do chamado ―fluxo discursivo‖ da comunicação, etc., daquelas concepções
que ainda dominam a nossa linguística. Além do mais, o estudo do enunciado como
unidade real da comunicação discursiva permitirá compreender de modo mais
correto também a natureza das unidades da língua (enquanto sistema) – as palavras e
orações (BAKHTIN, 2011, p. 269).

Munidos desses conceitos e orientações, buscaremos avaliar como os alunos do Ensino Médio
investigados no presente estudo de caso são direcionados para a produção discursiva no Enem e
verificar quais das duas orientações propostas na estruturação dos gêneros que acabamos de discutir se
apresenta nos discursos produzidos em direção ao atendimento do tema. Questionamos, por exemplo,
em qual orientação a compreensão se ancorou, se de modo dialógico, ampliado para os diferentes
sentidos possíveis na discussão, ou monologicamente e atrelado para a materialidade da língua e,
ainda, qual delas fundamenta a avaliação da Banca, a partir da relação da nota atribuída com os
enunciados produzidos.

3 Metodologia

A formação do corpus que compõe esta pesquisa foi realizada na Escola Estadual Maria de
Arruda Müller, uma tradicional de Ensino Médio de Cuiabá-MT. Partirmos de questionamentos acerca
das particularidades sobre a prova de redação direcionada aos futuros candidatos, da observação dos
professores e dos seus alunos durante o trabalho com a produção de textos como fase preparatória para
a prova do Enem e, ainda, da avaliação dessa produção, passos que exigiram a adoção do Estudo de
Caso, método qualitativo mais adequado nessa proposta por permitir que, no encontro com esses
sujeitos, nossa investigação fosse realizada de modo mais bakhtiniano possível, ou seja, tomando esses
sujeitos como um ―outro‖ que expressa, que fala e é inesgotável em sentido e significado (AMORIM,
2001, p. 187).
Como procedimento para investigação acerca das condições reais que a escola e os alunos do
Ensino Médio enfrentam a realidade do Enem, especificamente na questão da prática da redação,
consideradas por muitos a ―a vilã‖ do Exame, realizamos um Estudo de Caso, instrumento que
viabiliza uma análise intensiva de dada realidade social, com o fim de aprofundar a descrição de
determinado fenômeno a partir de um enfoque exploratório e descritivo das situações categorizadas
por aspectos semelhantes ou diferentes de situações encontradas, o que amplia as possibilidades do
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pesquisador de buscar as respostas aos ―como‖ e ―porquês‖ das ocorrências avaliadas (GODOY,
1995).
A partir dos dados levantados sobre os resultados oficiais das redações realizadas entre o
período de 2013 a 2015, partirmos para a coleta das observações na escola para tentar responder nossa
hipótese sobre o baixo desempenho da escrita na redação do ENEM, que é o da compreensão limitada
de tema como o simples ―falar do assunto dado‖, o que foi realizado em três momentos: primeiro para
apresentar a pesquisa e solicitar autorização de acesso e contato com alunos e professores, o segundo
para as observações de aulas e o terceiro, para a coleta dos textos produzidos no Enem 2018.
O último e mais complicado momento foi a coleta das redações que possibilitariam a
abordagem principal e que nos conduziria às respostas às questões da pesquisa. Após a divulgação das
notas e espelhos da prova38 em março de 2018, das vinte declarações de participação voluntária
alcançadas durante a mobilização de buscas dos dados, coletamos 12 (doze) delas que originaram o
corpus aqui apresentado no resumo da última seção.
A compreensão dos fundamentos teóricos do Círculo de Bakhtin acerca da constituição dos
sujeitos no processo de interação verbal foi fundamental para formação do corpus analisado. A
relevância dos conceitos de interação e dialogismo forma as bases fundamentais para concretização
das nossas reflexões enquanto pesquisadora porque, como já foram afirmados anteriormente, esses
sujeitos são ativos e se constituem dialogicamente na/pela linguagem.
A apresentação das análises discursivas sobre a compreensão das professoras, da banca e dos
alunos-candidatos sobre ―tema‖ foi realizada a partir do roteiro do seguinte roteiro apresentado por
Amorim (2001, p. 189), embasado nas três faces da pesquisa em Ciências Humanas: ―1) reconstituição
do contexto enunciativo e dialógico em que o texto foi produzido; 2) formulação de leis explicativas
do texto; 3) interpretação do sentido do texto‖.
Com base nesses pontos tentamos avaliar qual o percurso utilizado pelo aluno-candidato para
atender a proposta temática da redação e como a banca avaliou esse desenvolvimento, com o objetivo
de, posteriormente, trazermos como considerações finais as impressões e sugestões para o trabalho
com a temática na perspectiva dialógica da linguagem, tanto para o gênero redação no contexto do
Enem, como para qualquer outro contexto de manifestação ativa e crítica do estudante do Ensino
Médio.

4 A compreensão dos alunos para as competências avaliadas no Enem
A análise das notas do Enem para o desempenho da Competência 2 – que variam de 0 (zero)
para os casos de fuga ao tema a 5 (cinco) para a compreensão máxima do tema – verificamos que o
nível 1 (atendimento ao tema apenas no limite do assunto) e o nível 2, (atendimento ao tema no limite

38

Os espelhos e notas foram divulgados pelo Inep após 19/03/2018, no portal do Enem.
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dos textos motivadores) apresentam o maior percentual de notas atribuídas, o que indica a dificuldade
de o candidato produzir enunciados próprios sem recorrer à cópia/paráfrase dos textos motivadores.
Tomando a concepção dialógica da linguagem bakhtiniana, constatamos que a limitação dos
discursos nos limites dos textos disponibilizados para a prova e a restrita relação desses enunciados
com o sujeito que com eles interage está relacionada à falta de compreensão de que a criação e
modificação dos enunciados produzidos nas práticas de linguagem vão além das definições
dicionarizadas ou das construções prontas, pois que ela se modificará sempre, considerando as
incessantes trocas advindas das circunstâncias e diversos espaços sociais em que vivemos.
A compreensão do tema é, portanto, considerada de extrema relevância nesta abordagem por
possibilitar um melhor desempenho no desenvolvimento das outras duas competências desse Exame,
que avaliam a defesa do ponto de vista e a proposição de intervenção, Competências 3 e 5,
respectivamente, as quais requerem, uma compreensão mais ampla possível do tema para viabilizar a
organização e seleção de argumentos e fundamentar as sugestões apontadas para a solução dos
problemas evidenciados na temática.
Diante desse contexto, buscamos avaliar o que exatamente esses estudantes sabem sobre os
critérios avaliados nessa prova e o quais das competências consideram ser responsáveis pelas baixas
notas na prova em um dos questionários de escuta aplicados na pesquisa, divulgados no tópico
seguinte.
Investigamos, em uma das questões aplicadas no questionário direcionados aos alunos da
escola pesquisada a compreensão que todos os alunos-candidatos investigados têm sobre as
competências em que são avaliadas na prova de redação e computamos o seguinte resultado:
Quadro 1 – Resumo Dados Questionário Alunos
QUESTÃO 06: Dentre as competências avaliadas na
prova de redação do Enem, aponte abaixo duas que
você considera ter mais necessidade de aprimorar.

TOTAL

%

ALUNOS
Posicionamento crítico/ponto de vista

180

46,27

Correção Gramatical

142

36,50

Atendimento Proposta/tema

129

33,16

Uso adequado mecanismos coesão/coerência

128

32,90

Apresentação de proposta de intervenção

114

29,31

Fonte: Dados coletados na fase 1 da coleta de dados para a pesquisa

Com esses resultados, a questão do atendimento ao tema, ainda que apareça com índice
abaixo de mais duas competências, é uma competência com relevante percentual com a indicação dos
alunos como aspecto que requer mais atenção para a prova

e que confirmou, inicialmente, a nossa

hipótese inicial de que pode ser um ―problema‖ para o candidato.
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Segundo Rojo (2009, p. 33), o desempenho limitado demonstrado na escrita desses alunos
revela que eles não estão suficientemente preparados para discutir respostas aos problemas sociais,
porque a escola parece estar mais voltada para o trabalho com as regras, normas e padrão dos aspectos
linguísticos do que preocupada com o uso flexível da ―interpretação crítica e posicionada sobre fatos e
opiniões‖.

6. O atendimento ao tema sob a perspectiva da teoria bakhtiniana

Apresentamos, por fim a análise dos discursos produzidos nas redações avaliadas e
apontamos as relações dialógicas feitas entre o universo semântico presentes na proposta do
ano de 2017 ―Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil‖ e as abordagens
únicas e particulares dos autores, conforme as experiências por eles vivenciadas, apresentado
com a coletânea de textos identificados pela Banca por Textos Motivadores.
Esses textos, resumidamente, traziam discursos sobre a Lei Federal 12. 146, de
08/07/2015, conhecida como a Lei da Inclusão (texto 1) e referências a questões sobre o
direito de pessoa com deficiência receber formação educacional e a competência do Estado
para cumprir esse direito e a criação da Língua Brasileira de Sinais; um gráfico com
desempenho das matrículas de surdos na Educação Básica em classes especiais e comuns no
período compreendido entre 2011 a 2016, com a indicação de queda de matrículas nos dois
casos (texto 2); um texto imagético divulgado no portal do Ministério Público do Trabalho:
―Sou Surdo e pós-graduado em Marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim?
Trabalho não tolera preconceito‖ com mensagem de incentivo para a oferta de trabalho para
o surdo com qualificação profissional (texto 3) e informações históricas sobre a educação de
surdos no Brasil desde o Império, com ênfase para a criação do Instituto Nacional de
Educação de Surdos (INES) e a implantação da Lei n. 10.436 que instituiu a Libras como
segunda língua oficial no país (texto 4). As 12 redações coletas foram agrupadas por médias
atribuídas, abaixo demonstrado:
Quadro 2 – Resumo Redações Coletadas por médias atribuídas

39

Níveis Notas39

Ocorrências

%

1 (40 a 60)

01

8,33

2 (61 a 99)

02

16,67

Essa variação é resultado da média das notas atribuídas por 02 avaliadores quando estas não ultrapassem 02
níveis (ou seja, mais de 80 pontos).
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3 (101 a 120)

07

58,34

4 (121 a 160)

01

8,33

5 (161 a 200)

01

8,33

Fonte: Resumo dos dados produzidos pela pesquisadora

Nossas observações foram focadas apenas para o atendimento ao tema proposto. Essa
observação é necessária porque o descritor da Competência 2, conforme demonstrado no Capítulo 2,
avalia além desse aspecto, o atendimento da estrutura do texto dissertativo-argumentativo. Logo, a
nota atribuída nesse item pode ser atribuída aos dois aspectos, como se comprova no uso do conectivo
―ou‖ na vista pedagógica. Esse fator dificultou nossa análise porque os aspectos positivos anotados em
direção ao atendimento ao tema em alguns casos não foram considerados, possivelmente porque o
olhar do avaliador nesses casos foi mais para a forma do que para o conteúdo.
A análise dessas redações foi realizada com o seguinte roteiro: 1– Transcrição e apresentação
do texto com uma análise superficial do percurso utilizado pelo candidato para desenvolver a redação;
2 – Justificativa da Banca para atribuição de nota para competência 2; 3 – A compreensão do tema sob
uma análise dialógico-discursiva. É necessário esclarecer que os textos nestas análises não foram
considerados apenas na materialidade da construção textual, mas sim, tomados a partir dos sentidos
produzidos nos enunciados dos alunos-candidatos, evitando assim uma preocupação com os
significados e, sim, voltados para a compreensão do processo de interação tomados pela teoria acima
apresentada, como exemplificado abaixo:
Quadro 3 – Análise Redação – Nível mediano
REDAÇÃO 05
Anexo 2.8

NOTA GERAL
BANCA
560

NOTA COMPET. 2 – 120
Aluno-candidato 5

Atualmente no Brasil os desafios para a formação educacional de um surdo são relativamente grande, pois
não são todas as escolas com uma boa infraestrutura e professores preparados para receber esse tipo de
pessoas. Este problema é ainda maior em faculdades, pois há uma enorme dificuldade para se comunicarem.
A primeira escola para surdos foi criada em 1857, no governo de Dom Pedro II, porém não há escolas
especializadas em todo o Brasil. Surdos enfrentam dificuldades diariamente para se comúnicarem, pois são
poucas as pessoas que possuem profissionais para isso, contudo acabam por não aceitarem pessoas com esse
problema.
Por outro lado, em faculdades, a dificuldade é ainda maior. Os ensinos superiores não estão devidamente
preparados, pois são poucos os alunos com esse problema e aqueles que conseguem concluir um ensino
superior tem dificuldade em ingressar no mercado de trabalho.
Contudo as escolas brasileiras devem ter professores preparados para lidar com surdos. Implantar no
sistema fundamental a língua de sinais, para que todos já cresção com base, facilitando a comunicação com
todos.
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1. O texto
O texto é composto por quatro parágrafos. A introdução traz a questão dos desafios dos surdos relativos à
educação básica e superior em decorrência da falta de infraestrutura e professores qualificados. O segundo
parágrafo argumenta sobre a falta de escolas para surdos. O candidato copia o texto motivador IV nas linhas 8 e
9 e, no parágrafo subsequente, continua a tratar da questão da falta de acesso do surdo ao ensino superior,
dizendo nesse nível serem maiores as dificuldades, embora afirme que são poucos os alunos nessa situação (l.
17). Como conclusão, fala da necessidade de professores para atuarem com surdos e a implantação da Libras
para todos.
2. Vista Pedagógica - Banca
A justificativa apresentada pela banca para o atingimento de apenas 60% da pontuação prevista na competência,
classificada como nível 3 de atendimento, aponta que o participante desenvolveu o tema adequadamente, porém
de forma previsível, com pouco avanço em relação ao senso comum ou, ainda que demonstre domínio
adequado do tipo textual exigido, apresenta algum problema na progressão textual.
Fonte: Quadro Resumo das análises de redações produzidas pela pesquisadora

A compreensão de tema nesta redação foi analisada dentro dos aspectos delineados nos
referenciais teóricos bakhtinianos, tomando-se o enunciado que procede ―de alguém‖ e se dirige ―para
alguém‖, funcionando como uma ponte que conduz a expressão de um e de outro. Ao manifestar-se, o
aluno-candidato toma as palavras a partir dos sentidos socialmente dirigidos ao problema social
comum que vivencia, que é a questão da educação do surdo, mas direcionada para a superação das
dificuldades enfrentadas pelo indivíduo portador dessa deficiência. Configura-se, nesse caso, uma
orientação apreciativa, voltada para o ―nós‖, o qual conduziu a tomada de consciência do autor para
sua ―expressão exterior‖ que no ―discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão
ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e
objeções potenciais, procura apoio, etc.‖ (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 128).
É o que se depreende do posicionamento do aluno-candidato que ampliou seu projeto
discursivo ao tomar a palavra ―desafio‖ não apenas limitada à questão legal, sugerida no Texto I, a
exemplo da primeira redação avaliada, e nem com relação ao aspecto das condições de acesso do
surdo ao mercado de trabalho, como na redação 2. Seu posicionamento voltou-se para os problemas
relacionados à falta de infraestrutura das instituições educacionais que atendem esses indivíduos,
especificamente no que se refere à falta de professores de Libras, fator primordial para assegurar a
comunicação com os portadores dessa deficiência. Demonstra uma atitude de compreensão ativa.
Notamos que o ―dizer‖ do autor utilizou parte do texto IV no 2º parágrafo, ficando claro que
era com a intenção de reforçar a ideia das dificuldades do ensino para surdos por falta de atendimento
especializado, trazendo a questão história da existência dessas barreiras desde o Brasil Império.
Mesmo que esse posicionamento seja superficial, com baixa informatividade, é nítida a compreensão
do tema pelo aluno-candidato que, para além dos significados definidos nos textos motivadores,
buscou o seu sentido para o tema, na compreensão a partir de sua ―contrapalavra‖ e, dialogicamente, o
autor busca desenvolver a compreensão do tema nos moldes defendidos pela teoria bakhtiniana, se
posicionando criticamente diante do discurso do outro, apontando para a questão da falta de
profissionais habilitados em Libras, condição indispensável para se efetivar a formação educacional
dos surdos, como barreira principal para que estes alcancem sucesso profissional.
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A análise de desenvolvimento temático apresentado pela Banca, para este texto, também
justificou a previsibilidade na abordagem do tema como aspecto negativo. Do mesmo modo que
questionamos essa justificativa no texto avaliado acima no nível 2, voltamos a ressaltar que a
previsibilidade na concepção dialógica adotada por Bakhtin é comum nas situações imediatas, pois é a
partir dela que se formam a compreensão e a avaliação comum. Nesse sentido, ainda que tenha
alcançado a média, por considerar o desenvolvimento temático adequado, a banca pareceu ter
valorizado mais a questão da falta de técnica na construção do texto do que a abordagem temática do
candidato.
Reafirmando a natureza sociodiscursiva da linguagem defendida por Bakhtin nas abordagens
teóricas que fundamentam a concepção dialógica na construção dos sentidos, verificamos com essa
pesquisa as ocorrências da compreensão ativa na interação do aluno-candidato e os discursos dos
textos motivadores, nomeados por Bakhtin (2011) de ―interação viva‖, na qual os dizeres ―dos outros‖
orientam e motivam a participação e fundamentam o próprio discurso, a exemplo dos posicionamentos
de todos os autores sobre a condição do surdo frente ao mercado de trabalho e à aprendizagem,
notadamente por representarem situações vivenciadas na realidade destes, o que podemos de chamar
de prática discursiva ―viva‖. Essas evidências nos levaram a refutar as hipóteses iniciais de
desconhecimento do que seja ―atender ao tema‖ e a importância de incentivar essa abordagem na
prática de produção de texto nas escolas.

7 Considerações Finais

A partir dos resultados dessas análises, constatamos nos discursos uma abordagem do tema
de modo amplo e não circunscrito apenas às questões de ordem ―educacional‖ como sugere a proposta,
o que nos levou a questionar o descritor dessa Competência por apresentar mais de uma exigência: a
compreensão ao tema e adequação ao tipo textual. Outro aspecto questionado foram as avaliações
pedagógicas devolvidas pela Banca com o posicionamento de que o atendimento ao tema, nos textos
de nível 1 e 2 para a competência 2, eram ―limitados e de senso comum‖. Com isso, indagamos no
trabalho se as notas atribuídas não desconsideraram o desempenho com relação à compreensão
temática por terem demonstrado deficiências na construção linguística e sintática, no encadeamento de
ideias, mesmo que tenham apresentado uma apreciação de valor para as questões relativas, o que nos
levou a inferir que as notas, nesses casos, avaliaram mais a estrutura do que o conteúdo do texto.
Sem a presunção de responder a contento todos esses questionamentos que justificaram a
pesquisa, encerramos com a sensação de não ter alcançado êxito na nossa investigação sem,
necessariamente ter apresentado alguma verdade ―acabada‖, considerando que na concepção de
inacabamento e inconcretude de Bakhtin, outros pensamentos, outras vozes podem nos conduzir para
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o trabalho em direção a uma prática de ensino de língua materna que se efetive na construção das
pontes entre nós e nossos outros.
Assim, sugerimos que as reflexões aqui desenvolvidas fomentem a formação continuada dos
profissionais da área para o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à produção de texto no
Ensino Médio para o trabalho com a abordagem dialógica da linguagem a partir de atividades com os
mais variados gêneros discursivos como debates, entrevistas ou pesquisas sobre temas sociais que
estejam voltados para a realidade desses jovens.
Acreditamos que, muito além de buscar a melhoria dessa habilidade, o engajamento dos
projetos de formação profissional de Letras contribuirá para que nossos alunos se posicionem
responsivamente a partir do uso mais eficiente da língua materna e exerçam um papel de protagonismo
frente às situações que a vida em sociedade lhes impõe.
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O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA SOB ORIENTAÇÃO DA BNCC
Rosangela Zimmer40 (PPGEN - UNIC/ IFMT) – teacher.rosangela005@gmail.com
Lucy Ferreira Azevedo41 (PPGEN - UNIC/ IFMT) – lucyfazevedo@gmail.com
Resumo:
As vivências como professora na área da língua inglesa da Educação Básica me motivaram a estudar a Base
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), em seguida, participar da redação do Documento de Referência
Curricular para Mato Grosso, a versão Estadual da BNCC, entre outros servidores da área da educação
escolhidos para serem redatores. Por conseguinte, acompanhar as discussões sobre a implementação da BNCC
no contexto educativo em 2018. Este estudo, então, tem como objetivo sintetizar o processo de implementação
do ponto de vista de uma redatora, enfatizando o processo de construção da versão Estadual e as competências
específicas: para a língua franca, o letramento digital e o uso das tecnologias durante as aulas de inglês. O
método de abordagem é o qualitativo, em pesquisa descritiva e bibliográfica com base nos autores da área das
Linguagens, como Coscarelli (2013), Rojo (2012) Moreira (2012), entre outros da área, além de documentos
oficiais. O item da análise realizada é: A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL). As etapas da participação
estadual na composição da BNCC- Línguas Estrangeiras Modernas e, por fim, cheguei à conclusão parcial de
que o professor de língua inglesa deverá superar sua posição de professor analógico e entender a transposição
didática dos novos caminhos que a BNCC propõe. Com a descrição dos dados, como resultado parcial, temos
que a BNCC traz contribuições importantíssimas na condução das ações teórico-práticas do professor de uma
língua franca/adicional na escola Básica e Fundamental.
.
Palavras-chave: BNCC. Ensino. Língua Inglesa.

1 Introdução
A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) é um documento de natureza normativa,
elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) do Brasil, que normativa e estimula as aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica e que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade
com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). (BRASIL, 2017, p.5).
As primeiras discussões sobre a elaboração do documento começaram em 2015 e sua
homologação ocorreu em 15 de dezembro de 2017, após ter sido amplamente debatido com a
sociedade e os educadores de diferentes instituições educacionais do Brasil. A BNCC enseja pautar os
currículos das escolas públicas e privadas, a formação dos professores, a elaboração e o uso do

40

Professora da Secretaria do Estado de Mato Grosso (Seduc/MT). Mestranda do Programa de Pós-Graduação
em Ensino da Universidade de Cuiabá (UNIC/IFMT).
41
Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica-SP; Professora no Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Ensino (PPGEn-IFMT),Universidade de Cuiabá (UNIC).

5505

material didático e as avaliações para garantir ingresso, aprendizagem e permanência dos alunos na
escola.
Desse modo, o Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de Educação convidou vários
representantes das áreas para participar da redação do ―Documento de Referência Curricular para
Mato Grosso‖. O documento é uma versão Estadual fundamentada na Base Nacional Comum
Curricular, respeitando as especificidades do Estado com posterior homologação em 15 de dezembro
de 2017, a LDB Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Parâmetros Curriculares Nacionais (1995),
Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso(2012), como também modelos de concepção de
currículos considerados interessantes a nível mundial como da Austrália, Canadá, Estados Unidos,
Finlândia, entre outros. Aqui no Estado de Mato Grosso a concepção do documento teve a colaboração
das instituições oficiais municipais, estaduais e nacionais.
Com as bases teóricas de Albuquerque (2007), BRASIL (2017), Coscarelli (2013), Jenkis (2007),
Moreira (2012), Rojo (2012), entre outros da área de linguagens, além de documentos oficiais, a etapa
seguinte após a homologação do documento Estadual que ocorreu em 2018, foi desenvolvida a
formação continuada em 2019 com o objetivo de sanar as dúvidas de todos os envolvidos no processo:
gestão escolar, professores, alunos e as famílias dos alunos. Assim, a implantação e implementação da
BNCC nas redes de ensino deverá acontecer em sincronia com todos os elementos que dela derivam,
ou seja, há de ter preocupação com os objetivos estruturantes do currículo, os procedimentos
metodológicos, a avaliação, e também, com a formação dos profissionais da educação.
2 O Componente Curricular Língua Estrangeira
As concepções apresentadas no texto do Documento de Referência Curricular para Mato Grosso
são motivadores e servem como ponto de partida para o trabalho do professor em sala de aula. O
objetivo é, acima de tudo, que o professor possa utilizar este documento como um guia, como uma
referência de trabalho, salvaguardando, no entanto, sua experiência profissional. Importa destacar que
uma parte diversificada está sendo elaborada tendo como princípios direcionadores do currículo:
conhecimento, cultura e trabalho.
As competências e habilidades no Documento de Referência Curricular para Mato Grosso são
entendidas como a ―capacidade de agir em situações previstas e não previstas, com rapidez e
eficiência, articulando conhecimentos filosóficos e científicos a experiências de vida e laboriais
vivenciadas ao longo das histórias de vida‖. (KUENZER, 2004). Da mesma forma, as habilidades são
a forma do aluno conhecer, fazer, aprender e manifestar o que aprendeu.
Neste sentido, o Documento Estadual em sua redação mobiliza a perspectiva da Aprendizagem
Ativa, a qual considera a importância da autoria dos sujeitos na construção do conhecimento,
independentemente de sua fase do desenvolvimento ou faixa etária. Para que haja a aprendizagem
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ativa, faz-se necessário que a ação pedagógica assuma um caráter radicalmente dialógico. Através da
metodologia ativa os alunos interagem sobre o assunto entre si, trocando conhecimentos e
experiências, com a intervenção pontual dos professores, os quais são facilitadores das discussões e
aprendizados sobre o tema.
3 Fundamentos desenvolvidos:
Em síntese, para atender as exigências propostas pelo SemiEdu, inicia-se pela abordagem
comunicativa que se caracteriza por ter o foco no sentido no significado e na interação propositada
entre os sujeitos que estão aprendendo uma nova língua. O ensino comunicativo é aquele que organiza
as experiências de aprender em termos de atividades/tarefas de real interesse e/ou necessidade do
aluno para que ele se capacite a usar a língua-alvo para realizar ações autênticas na interação com
outros falantes-usuários dessa língua (RICHARDS,2006).
Outro fundamento é o letramento digital com sua influência nas relações interpessoais, sociais e
econômicas são sensíveis e dinâmicas (ROJO,2012). De acordo com Xavier (2002), assumir mudanças
nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não verbais, como imagens e desenhos. O
suporte dos textos digitais é a tela. Alusão na BNCC (2017,p.244) em sua quinta competência geral.
Língua Franca, reflexão principal deste trabalho, é a língua que um grupo multilíngue de seres
humanos intencionalmente adota ou desenvolve para que todos consigam sistematicamente
comunicar-se uns com os outros. A expansão da língua inglesa no mundo a tem posicionado como
língua franca global. Este estatuto traz questionamentos e mudanças para o ensino de inglês, que tem
sido tradicionalmente encarado como língua estrangeira e com ênfase no modelo do falante nativo. No
entanto, o modelo de falante nativo contraria a ideia de dinamismo, de reinvenção e ser pulsante. O
status da língua inglesa como Língua Franca (ILF) em relação à língua ajudam que o estudante possa:
―identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo,
criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no
mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho‖ (BRASIL, 2017, p. 244)
As novas tecnologias na educação são uma importante ferramenta para dinamizar o processo de
ensino-aprendizagem e permitem a customização da experiência educativa, atendendo estudantes com
diferentes ritmos e necessidades de aprendizagem. A inclusão desses recursos tecnológicos na escola
pode contribuir para a melhoria das condições de acesso à informação e amplia situações de
aprendizagem.
Conclui-se, então, sobre a necessidade urgente de pensar no que realmente pode ser feito a partir
da utilização dessas novas tecnologias, particularmente da Internet, no processo educativo não como
um pretexto, mas proporcionando momentos de práticas pedagógicas relevantes, contextualizadas e
significativas para os estudantes, que irão de fato resultar na construção do conhecimento.
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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL: DOS PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Cristina Batista de Araújo (ICHS-CUA/UFMT) – cristina.baraujo@uol.com.br

Resumo:
O presente artigo apresenta um quadro comparativo entre as políticas de ensino de Língua Portuguesa nos Anos
Finais do Ensino Fundamental apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e na Base Nacional
Comum Curricular (2017), bem como apontar alguns desafios que se impõem frente ao mais recente documento.
Para tanto, foi realizada uma discussão sobre o processo de implantação de currículos para o ensino de Língua
Portuguesa, e sobre a relação saber/ciência e ciência linguística/ensino de língua. Em seguida, foi apresentada
uma descrição crítica dos postulados propostos para o ensino de português, preconizados pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais, de 1998, e pela Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2017. Foi constatado
que a Base Nacional Comum Curricular – componente curricular Língua Portuguesa, mantém coerência teórica
com o documento anterior e amplia a compreensão das práticas de linguagem em campos de atuação. E ainda,
foi observado que a decomposição dos saberes em objetos de conhecimento acabou por tornar excessivamente
recortado os saberes linguísticos.
Palavras-chave: Currículo. Ensino de língua. BNCC.

1 Introdução
O processo educativo é permeado por diferentes interesses e intimamente ligado às finalidades
institucionais, e a elaboração de um currículo não pode ser vista apenas como um conjunto de
conhecimentos. Ela é parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção e da visão que um grupo
tenha sobre o que seja conhecimento legítimo.
As primeiras preocupações com o currículo surgiram nos anos 1920, e desde então até a década
de 1980, o campo foi marcado por discussões em função de acordos entre o governo brasileiro e norteamericano dentro de programas de apoio à América Latina. Lopes e Macedo (2005) afirmam que
apenas na década de 1980, com o início da redemocratização do Brasil, o referencial funcionalista
norte-americano foi abalado e outras vertentes ganharam força no pensamento curricular.
Em função disso, os estudos em currículo, no início dos anos 1990, assumiram um enfoque
nitidamente sociológico, contrapondo-se ao pensamento psicológico até então dominante e procurando
compreender o currículo como espaço de relações de poder. É claro que muita coisa mudou na
organização escolar, desde os anos 1980. Muitas dessas mudanças trouxeram um enriquecimento
significativo na compreensão de um sujeito constituído pelas práticas de linguagem e, ainda, na
própria linguagem como forma de interação com/no mundo.
A discussão acerca do ensino de Língua Portuguesa (LP), desde os anos 1970, tem apontado
para o fato de que a educação brasileira carece de reformulações no modo de ensinar e na seleção dos
conteúdos de ensino. Não é preciso ir muito longe para ter acesso a esse cenário, basta recorrer ao que
foi apresentado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1998. Ainda nas primeiras páginas do
volume dedicado à área de LP para o terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, a crítica que se
pontua é a de que o ―ensino tradicional‖ desconsiderava a realidade e os interesses dos alunos, usava o
texto como pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais e ensinava a metalinguagem de forma
descontextualizada, o que resultava em uma teoria gramatical inconsistente, voltada para o estudo de
fragmentos linguísticos e para a resolução de exercícios. A preocupação em superar tais questões
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motivou, dentre outras coisas, a recolocação do estudo gramatical como principal objeto de ensino, já
que durante muito tempo ensinar uma língua era sinônimo de ensino de gramática.
Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar um quadro comparativo entre as políticas de
ensino de Língua Portuguesa nos Anos Finais do Ensino Fundamental fomentadas nos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN (1998) e na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017), bem
como apontar alguns desafios que se impõem frente ao mais recente documento.
2 Propostas curriculares: saber e ciência
Muito se afirma que uma das funções da escola é formar cidadãos e, para isso, nas diferentes
disciplinas dos currículos escolares são apresentados objetivos de aprendizagem diversos e específicos
das áreas do conhecimento. Consequentemente, uma proposta curricular tende a deixar entrever o
perfil de profissional que se espera para seu cumprimento. A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), que é um documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens
consideradas essenciais e obrigatórias ao longo da Educação Básica, possivelmente será o eixo
balizador para orquestrar políticas e ações referentes à formação de professores, à avaliação, à
elaboração de conteúdos educacionais e ao delineamento de alunos.
Desde a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1998, as Instituições de
Ensino Superior vêm sendo convocadas – por meio de Resoluções, Decretos e Diretrizes, a
reformularem os projetos pedagógicos das licenciaturas para, dentre outras coisas, ampliar a carga
horária em componentes denominados práticos (Estágio Curricular, Prática de Ensino, Prática como
Componente Curricular, Prática de Disciplina etc.). Isso porque, em tese, o futuro professor precisa
saber colocar em prática o que aprendeu. E o que ele aprende? Ironicamente, isso também precisa
estar alinhado ao que o mercado de trabalho espera dele! Sem contar que ele precisa passar pelas
diferentes correntes teóricas da ciência linguística.
Durante algum tempo, acreditou-se que a ciência não passava da reunião de fatos, teorias e
métodos que os cientistas empenharam-se em contribuir com um ou outro elemento, que o seu
desenvolvimento consistia num processo gradativo, através do qual alguns itens foram adicionados,
isoladamente ou em combinação, ao estoque crescente que constitui o conhecimento e a técnica
científicos. Nesse contexto, ao historiador cabia determinar quando e por quem cada fato, teoria ou
lei científica fora descoberta ou inventada e, ainda, descrever e explicar os amontoados de erros e
mitos que inibiram a acumulação dos elementos do texto científico. Entretanto, para Kuhn (2005),
tais funções do historiador foram abaladas a partir do momento em que se questionou a idéia de
que a ciência se desenvolve pela acumulação de descobertas e invenções individuais, e quando se
confrontaram com a dificuldade de distinguir o elemento científico das observações e crenças, que
prontamente foram rotuladas de erro ou superstição.
Ao se afastar de noções utilizadas pela História tradicional (continuidade, linearidade,
causalidade etc.), Foucault traz o conceito nuclear de saber à análise arqueológica, que assim
define: ―um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se encontra assim
especificada: o domínio constituído pelos diferentes objetos que irão ou não adquirir um status
científico‖ (FOUCAULT, 1995a, p. 206, grifos do autor), instaurando, assim, uma análise que se
baseia na relação prática discursiva/ saber/ ciência.
Mas antes mesmo de se colocar em questão o status científico ou a analogia formal e estrutural
de um discurso com o discurso científico, deve-se interrogar sobre a ambição de poder que a
pretensão de ser uma ciência traz consigo:
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As questões a colocar são: que tipo de saber vocês querem desqualificar no momento
em que vocês dizem ‗é uma ciência‘? Que sujeito falante, que sujeito de experiência
ou de saber vocês querem ‗memorizar‘ quando dizem: ‗Eu que formulo este discurso,
enuncio um discurso científico e sou um cientista‘? Qual vanguarda teórico-política
vocês querem entronizar para separá-la de todas as numerosas, circulantes e
descontínuas formas de saber? (FOUCAULT, 1995b, p. 172, grifos do autor)

Em outras palavras, o que se deve questionar é em que momento e em que situações certos
saberes são incluídos na esfera científica enquanto outros são desqualificados, tidos como não
competentes ou insuficientemente elaborados. Se, por um lado, o poder é exercido em relações
flutuantes, por outro lado, o saber se apóia em elementos formais que lhe são exteriores. Se o
poder se revela fugaz e singular, o saber se mostra apreensível e ensinável. É por isso que essa
relação é bem mais estreita do que se pensa e pode ser percebida na própria circulação dos
discursos em nossa sociedade.
Por esse prisma, o principal atributo da ciência é constituir verdades que estejam ligadas a
sistemas de poder, que obedeçam a um conjunto de procedimentos visando sua produção,
circulação e funcionamento; constituir o ritual para definir quem tem autoridade para ocupar
determinadas posições e enunciar essas verdades; e constituir quais serão as apropriações
permitidas dos discursos.
Nesse sentido, veremos como o recorte científico tratou de distribuir os saberes em certos
domínios, possibilitando, assim, recortes linguísticos e curriculares que puderam incluir/excluir
certos objetos da prática de ensino de português.

3 A ciência linguística e a prática de ensino de língua portuguesa
No campo da linguagem, a linguística emerge como a disciplina que dispõe de métodos que
garantem a cientificidade desses estudos, no entanto, não há como afirmar que seu objeto teórico seja
sempre o mesmo e indiferente às abordagens que lhe são postas. Quando uma ciência escolhe seus
objetivos, traz consigo uma concepção de ciência que varia historicamente, bem como traz suas
escolhas metodológicas e, por conseguinte, determina um modo de construir o objeto.
Assim, ao pensar no objeto da linguística, a conclusão a que se pode chegar é a de que não
haveria um único, e sim alguns objetos, segundo a opção teórica adotada no interior dos estudos
linguísticos:
(...) as disciplinas científicas, enfim, fazem uma espécie de ―loteamento‖ da
realidade, cabendo a cada uma delas um dos ―lotes‖. Mas este ―loteamento‖ não é
sempre bem definido, de forma que há áreas em disputa, porções da realidade que
são reclamadas por mais de uma disciplina científica. (...) Um erro comum é supor
que as divisões da ciência correspondem a divisões naturais da realidade.
(BORGES NETO, 2004, p. 35, grifos do autor)

Diante de diferentes objetos e recortes sobre os estudos linguísticos, é possível concluir que os
saberes são selecionados na medida em que atendem às propostas de cada teoria, e que não existe um
objeto natural (a língua) pronto para ser investigado, pois, se assim o fosse, as teorias seriam sucessões
lineares que levariam à compreensão perfeita do objeto.
Em outras palavras, as abordagens teóricas criam diferentes objetos e propõem projetos
investigativos distintos a uma língua, e ainda, delimitam o campo de atuação da prática de ensino,
suscitando questões como, o que ensinar? como ensinar? por que ensinar?, que não podem ser
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respondidas isoladamente, em função de um único fator, mas, dentro de uma perspectiva muito mais
ampla.
Os estudos sobre o ensino de português, até os anos 1970, foram embasados pela área de
conhecimento denominada Didática, e a Didática de Português era uma disciplina subordinada à
Didática Geral e Especial. Assim, ao examinar a produção intelectual sobre o ensino de português,
o que se encontra são propostas de natureza normativa, prescritiva, conjunto de normas, recursos e
procedimentos que deveriam orientar a prática dos professores, quase sempre buscando
fundamentos na Psicologia da Aprendizagem. (SOARES, 1997).
Entretanto, já nos anos 1960 começam a surgir algumas tendências que, na segunda metade dos
anos 1970, resultariam numa série de fatores que encaminhariam novos estudos e pesquisas sobre
o ensino e a produção intelectual. Em primeiro lugar, o movimento de democratização do acesso à
educação se acentua nos anos 1960, quando houve um grande aumento no número de alunos do
ensino primário e secundário. Nesse período, como mostra Soares (1997), ficou demonstrada a
inadequação da escola em lidar com esse novo alunado e os principais indicadores da crise e do
fracasso escolar foram encontrados justamente nos dois extremos do percurso escolar: na primeira
série, alto índice de repetência, revelando a incompetência da escola em ensinar a ler e escrever; na
última série do ensino secundário, graves problemas de expressão escrita demonstrados nas provas
de redação dos vestibulares. Por isso, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a produção
sobre o ensino de português transforma-se em denúncia em que se multiplicam os estudos, as
pesquisas e as reflexões sobre os problemas do processo de alfabetização, as deficiências de leitura
e escrita dos alunos.
Consideremos, em segundo lugar, um fenômeno que influenciou no redirecionamento da
produção sobre ensino no correr dos anos 1970. A reforma do ensino superior foi promulgada no
final dos anos 1960 e conferiu autonomia a até então denominada Didática de Português, que foi
substituída pela Prática de Ensino de Português e, assim, o ensino de português passou a constituir,
pelo menos formalmente, uma área de conhecimento específica e independente.
Enfim, um terceiro fenômeno criou condições para que essa área de conhecimento gerasse uma
produção intelectual definida por seus próprios princípios e pressupostos. Esse fenômeno foi a
chegada de contribuições advindas dos conhecimentos construídos na área da Linguística que,
introduzida nos cursos de Letras nos anos 60, mostra seus efeitos só nos anos 1980. Nesse
momento, o ensino de português assume referencial teórico próprio e a produção intelectual na
área redireciona-se para o entendimento e explicação da crise e do fracasso escolar, bem como
para a elaboração de propostas de solução a partir dos paradigmas linguísticos.
Para Araújo (2017), a ação educativa envolve muito mais que a adoção de um ponto de vista
proposto por uma ciência ou teoria, sendo, pois, necessário estabelecer uma diferenciação entre o
conteúdo de ensino e o produto da pesquisa científica, já que a prática de ensino tende a venerar o
produto do trabalho científico e, com isso, autonomiza as descrições e explicações linguísticas
desconsiderando o tenso processo de produção no interior da própria ciência. A autora afirma
ainda que ―as práticas correntes no ensino respondem também a diferentes interesses da ciência e
do processo educativo, possibilitando apenas que a escola ofereça não os processos do
conhecimento, mas seus produtos já elaborados e cada vez mais reiterados‖. Além disso, em seu
entendimento, essa prática minimiza o fato de que a vontade de verdade é móvel e ―apóia-se sobre
um suporte institucional que ao mesmo tempo a reforça e a reconduz por todo um conjunto de
práticas, como as educacionais‖. (ARAUJO, 2017, p. 46-47).
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4 A seleção dos objetos de ensino nos Parâmetros Curriculares Nacionais
Ainda que se saiba que um currículo é produto das tensões, conflitos e concessões culturais,
políticas e econômicas que organizam um povo, a elaboração dos Parâmetros Curriculares
Nacionais42 (doravante PCN) representou grandes transformações nas formas de se pensar o ensino
e o currículo escolar, principalmente porque se procurou fugir à prescrição para nortear os
objetivos e conteúdos, privilegiando, assim, a diversidade regional, cultural e política existente no
país, buscando com isso ―criar condições, nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso
ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao
exercício da cidadania‖ (BRASIL, 1998, p.5).
A estrutura textual dos PCN era composta de duas partes. A primeira consistia na
apresentação da área de língua portuguesa que abordava a necessidade de reorganização do ensino
fundamental no Brasil; tratava das propostas de reformulação do ensino de língua portuguesa desde
a década de 1960 até início dos anos 1980; explicitava algumas das críticas mais frequentes ao
ensino tradicional e apresentava seu texto como ―síntese do que foi possível aprender e avançar
nesta década, em que a democratização das oportunidades educacionais começa a ser levada em
consideração em sua dimensão política.‖ (BRASIL, 1998, p. 19). Também nessa primeira parte,
abordavam a natureza, as características e a importância da área de língua portuguesa e sua relação
com temas transversais; e, ainda, estabeleciam o texto como unidade de ensino e a diversidade de
gêneros textuais como objetos de ensino.

Nessa perspectiva de objeto, a principal tarefa do ensino de língua portuguesa era criar
condições, através do contato com textos orais e escritos, para que o aluno pudesse
desenvolver sua competência discursiva, e as atividades de ensino deveriam contemplar a
diversidade de textos e gêneros, não apenas por sua relevância social, mas também por
pertencerem a diferentes gêneros organizados de diferentes formas.
Como princípios organizadores dos conteúdos de ensino, os PCN propuseram uma
articulação em torno de dois eixos básicos: Uso e Reflexão, como é possível visualizar a
seguir:
Quadro 1 – Organização dos conteúdos de Língua Portuguesa

Fonte: Extraído dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasil (1998)

42

Sempre que se fizer referência aos Parâmetros, deve-se considerar os PCN de 3º e 4 º ciclos do ensino
fundamental – Língua Portuguesa.
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A respeito dos princípios de organização dos conteúdos e ensino de Língua Portuguesa,
os PCN afirmam que ―deve se dar num espaço em que as práticas de uso da linguagem sejam
compreendidas na dimensão histórica e em que a necessidade de análise e sistematização
teórica dos conhecimentos linguísticos decorra dessas mesmas práticas‖. (BRASIL, 1998, p.
34). Por causa dessa perspectiva que define as práticas sociais fundamentadas na interação
verbal, o texto (oral ou escrito) passa a ser tomado como unidade de sentido e de estudo, que
precisa ser coerente dentro de uma dada situação discursiva. E quais os desdobramentos
disso?
Primeiro, a escola teria que abandonar o seu único método de ensino de gramática por
ter que considerar os diferentes usos de linguagem apropriados às diferentes práticas sociais.
Segundo, os conteúdos de ensino a serem desenvolvidos nas Práticas de Escuta, Práticas de
Leitura e de Produção de textos orais e escritos precisariam ter como referência os gêneros, a
partir dos quais é possível organizar, projetar o trabalho e conduzir para a Prática de análise
linguística.
Dessa forma, os conteúdos de Língua Portuguesa precisariam estar intimamente
articulados aos usos de linguagem (gêneros) em torno de dois eixos básicos (o uso da língua
oral e escrita e a reflexão sobre a língua) e das práticas de escuta e de leitura de textos, prática
de produção de textos orais e escritos, e da prática de análise linguística.
5. A seleção dos objetos de ensino na Base Nacional Comum Curricular
A Base Nacional Comum Curricular (doravante BNCC), homologada em dezembro de 2017,
definiu as áreas do conhecimento que devem integrar os currículos e propostas pedagógicas de todas
as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A BNCC definiu, também, os conhecimentos,
competências e habilidades para cada disciplina, considerando tais tópicos como básicos ao tratamento
didático proposto para a educação.
A homologação da BNCC trouxe à tona, no campo da educação, uma série de práticas nada
novas: por um lado, solidificar a ideia de que a existência de parâmetros comuns nas diferentes
modalidades de ensino e nas múltiplas realidades escolares possa garantir a qualidade de ensino ou a
construção de uma sociedade justa; por outro lado, minimizar a compreensão de que os currículos são
produzidos por diferentes articulações que englobam demandas de comunidades disciplinares, de
equipes técnicas de governo, do empresariado, de partidos políticos, de associações etc.. Quando o
Ministério da Educação abriu à consulta o documento preliminar da BNCC, trouxe à tona a reiteração
da estratégia de criação de um suposto consenso, em um ato para legitimar e encerrar o debate em
torno da política de currículo. Aliás, política remete muito mais à produção de sentidos e de
interpretação do que à definição de universalismos e de aprendizagens essenciais, conjuntas e
progressivas, que todos os alunos devam desenvolver.
A estrutura textual da BNCC está organizada em função das três etapas da Educação Básica, a
saber, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. O Ensino Fundamental, etapa que
interessa a esse trabalho, está organizado em cinco áreas do conhecimento que, segundo o Parecer

5514

CNE/CEB 11/2010, propiciam a relação entre os conhecimentos e saberes de diferentes componentes
curriculares. Estas áreas são Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências da Natureza,
Ciências Humanas e Ensino Religioso.
A BNCC prevê que, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, haja o aprofundamento e
ampliação do repertório dos estudantes de modo que, em cada componente curricular, sejam
retomadas e ressignificadas as aprendizagens dos Anos Iniciais. Nesse sentido, o componente
curricular de Língua Inglesa é inserido na área de Linguagens a partir do 6º ano. Assim, essa área é
composta por Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa, de modo que as
capacidades expressivas sejam abordadas nas dimensões artísticas, corporais e linguísticas.
O componente curricular de Língua Portuguesa, segundo o documento, dialoga com
documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, atualizando-os em relação às
pesquisas da área e às transformações das práticas de linguagem influenciadas pelas tecnologias
digitais da informação e comunicação. Sendo assim, mantêm-se a centralidade do texto como unidade
de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas de abordagem dos fenômenos de linguagem.
As práticas de linguagem, que nos PCN estavam organizadas em dois eixos, são consideradas
na BNCC a partir de cinco eixos integradores da língua. São eles: o eixo da oralidade, da leitura e da
escuta, da produção de textos (escrita e multissemiótica) e da análise linguística/semiótica. É
importante destacar que este último eixo, na terceira versão da BNCC, era designado como
conhecimentos linguísticos e gramaticais, fato que desencadeou muitas discussões na comunidade
acadêmica pelo receio de se retornar ao estudo metalinguístico como fim em si mesmo do ensino de
Língua Portuguesa. Na versão final, esse eixo ficou caracterizado como ―conjunto de conhecimentos
linguísticos – sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão –, textuais, discursivos
e sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses‖ (BRASIL, 2017).
Outro trecho da BNCC que merece destaque por tratar do estudo metalinguístico da língua é o
que segue:
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, os conhecimentos sobre a língua, sobre as
demais semioses e sobre a norma-padrão se articulam aos demais eixos em que se
organizam os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de Língua Portuguesa.
Dessa forma, as abordagens linguística, metalinguística e reflexiva ocorrem sempre
a favor da prática de linguagem que está em evidência nos eixos de leitura, escrita
ou oralidade. (BRASIL, 2017, p. 139)

Além de organizar as práticas de linguagem em eixos, elas são articuladas em função dos
contextos significativos da vida social, em cinco campos de atuação: campo da vida cotidiana, campo
artístico-literário, campos das práticas de estudo e pesquisa, campo jornlístico-midiático e campo de
atuação na vida pública. Segundo a BNCC, a escolha por esses campos foi porque eles contemplam
dimensões formativas importantes de uso da linguagem dentro e fora da escola.

6.Considerações sobre os documentos
Antes de quaisquer considerações, é preciso se perguntar a que serve a uniformização curricular.
Acaso o conhecimento é um objeto que pode ser transmitido e distribuído indiferentemente? Não seria
importante tornar visível o fazer de diferentes sujeitos, em contextos distintos, que (re)interpretam e
(re)significam os saberes de formas diferentes, em função de existências diferentes?
É sabido que muito da elaboração dos currículos nacionais se dá em função das avaliações
internacionais que ranqueiam e patrocinam a educação, mas, a que serve a testagem em larga escala
como avaliação do que se aprende? Então, uma vez feita a seleção dos conhecimentos a serem
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ensinados, é possível verificar, em uma única avaliação, o que efetivamente foi ensinado e aprendido?
Tais processos de avaliação não estariam transformando o direito de aprender em dever de produzir
resultados? O trabalho empreendido para criação de um currículo comum e consumível não poderia
ser revertido para a criação de propostas curriculares locais que evidenciassem a diversidade e a
produção na diferença?
Se há problemas na educação brasileira, não é porque as professoras e professores careçam de
um manual detalhado do que ensinar. Se, como alegam alguns, ―os alunos de hoje não aprendem o
que precisam a cada ano‖, não se pode atribuir levianamente ao discurso do fracasso que leva à
naturalização da constante falta e da impotência. Os profissionais da educação são responsabilizados
mesmo quando as dificuldades de realização das atividades escolares passam por questões fora do
âmbito pedagógico, por violências impetradas em diferentes esferas, e por falta de condições de vida
da população de uma maneira geral.
No que se refere ao ensino de Língua Portuguesa, o que se percebe é que a Base Nacional
Comum Curricular mantém coerência com os Parâmetros Curriculares Nacionais na concepção de
linguagem enquanto uma forma de ação e interação no mundo; na concepção sobre os gêneros
discursivos a partir do uso da língua em diferentes ambientes sociais e na concepção de sujeito como
constituído pelas práticas de linguagem. Por outro lado, dado seu minucioso esquadrinhamento, alguns
desafios estão postos a partir da BNCC, entre eles: a viabilidade de se conciliar os campos de atuação
e as práticas de linguagem; a realização de uma análise linguística/semiótica a partir dos gêneros e dos
campos de atuação; a abordagem de um excessivo número de objetos de conhecimento; e a
assimilação de gêneros da cultura juvenil no cotidiano escolar.
Na altura das discussões, problematizar a Base Nacional Curricular Comum pode até parecer
desnecessário, mas para se garantir uma educação democrática não há necessariamente que
uniformizar o que todos devem aprender, pois as singularidades e imprevisibilidades, quando
articuladas, são capazes de produzir conhecimento na diferença.
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Resumo:
A presente pesquisa faz um estudo sobre a percepção e o juízo de valores dos acadêmicos do curso de Direito
(8º/9º semestres da Universidade Brasil, campus Fernandópolis – SP) em relação aos preceitos éticos
(ARISTÓTELES, 2015) e morais (KANT, 2017) na análise do discurso político (ORLANDI, 1999) de dois
sujeitos enunciadores ativos no Twitter: Donald Trump e Sensacionalista. O problema levantado concentra-se no
deslocamento do entendimento sobre ética e moral na sociedade contemporânea que poderia ser flagrado no
Twitter, com seus intercâmbios comunicacionais. Para realizar a pesquisa, foi utilizado como metodologia a
pesquisa qualitativa participante ou participativa, desdobrando em um primeiro momento na realização de
Seminário: Ética e Moral e, depois, aplicação de um questionário aos acadêmicos no intuito de avaliar suas
percepções e juízos de valores quanto aos preceitos éticos e morais existentes no discurso político perpetrado no
Twitter, utilizando como fonte primária documental a fala do presidente e do tabloide. As respostas dos
participantes compõem a parte qualitativa da pesquisa, utilizando o método da análise de conteúdo, desta forma
identificaremos as categorias existentes quanto as concepções dos indivíduos que responderam ao questionário,
atentando-se sempre para o referencial teórico. Com este estudo, espera-se analisar os fenômenos conceptuais da
ética e da moral no entendimento dos acadêmicos do curso de Direito em relação aos discursos políticos do
presidente e do tabloide, no intuito de acompanhar a estrutura da racionalidade na dimensão humana dos jovens
acadêmicos sujeitos a uma sociedade em constante transformação.
Palavras-chave: Ética e moral. Leitura. Twitter. Donald Trump. Sensacionalista.

1 Introdução
A proposta inicial deste trabalho é identificar a compreensão dos valores éticos e morais dos
acadêmicos do Curso de Direito (8º/9º semestres da Instituição de Ensino Superior – Universidade
Brasil, campus Fernandópolis – SP), quando relacionado ao discurso político do presidente Donald
Trump e do tabloide Sensacionalista em relação ao tema anti-imigração, propagados na mídia digital:
Twitter.
Para compreender tais percepções individuais e o juízo de valores dos acadêmicos, considerarse-ão fatores culturais, sentimentais, ideologias e pré-conceitos pessoais, relacionados à aprendizagem
de valores éticos e morais ao longo da sua formação e como estes interagem no cotidiano acadêmico.
Esse trabalho tem como objetivo geral, analisar a ética e a moral nos discursos dos dois sujeitos
enunciadores ativos no Twitter: Donald Trump e Sensacionalista. Os desdobramentos dos objetivos
gerais, compõem-se em a) analisar a presença da ética e da moral nos discursos políticos dos sujeitos
enunciadores para compreender a valoração que lhes são atribuídas pelos acadêmicos; b) estudar a
possível desfragmentação dos valores éticos e morais empregados nos discursos dos sujeitos citados;
c) refletir sobre a força, ou não, das mídias sociais e seus desdobramentos na comunidade mundial. De
acordo com o estudo bibliográfico desenvolvido, é possível delinear resultados parciais sobre
mudanças comportamentais em relação à ética e moral na sociedade brasileira, deslocamento
percebido nas leituras críticas do Twitter, nas considerações dos leitores.
Foi utilizado como metodologia a pesquisa qualitativa participante ou participativa,
desdobrando, em um primeiro momento, na realização de Seminário com o tema: Ética e Moral, e
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posteriormente a aplicação de um questionário aos acadêmicos no intuito de avaliar suas percepções e
juízos de valores quanto aos preceitos éticos e morais existentes no discurso político perpetrado no
Twitter. Como fonte primária documental foi utilizado recorte (print de página) da fala do presidente e
do tabloide publicado no Twitter. As respostas dos participantes compõem a parte qualitativa da
pesquisa, utilizando o método da análise de conteúdo, desta forma identificaremos as categorias
existentes quanto as concepções dos indivíduos que responderam ao questionário, atentando-se sempre
para o referencial teórico.
Para alcançar os objetivos da pesquisa a análise das de informações prestadas pelos acadêmicos,
torna-se primordial, pois contribuem na compreensão do julgamento ético e moral que os estudantes
realizam ao depararem-se com o discurso político do presidente Donald Trump e o discurso satírico do
tabloide Sensacionalista no Twitter.
Assim, espera-se que este trabalho contribua para o crescimento crítico e analítico dos usuários
do gênero multimodal Twitter, no intuito de compreender e aprofundar as leituras sobre as questões
envolvidas nas falas do presidente e do tabloide, bem como possa ser um diagnóstico do ensino
propedêutico da ética e da moral.

2 Desenvolvimento: Análises e Discussões
Espera-se analisar os fenômenos conceptuais da ética e da moral no entendimento dos
acadêmicos do curso de Direito em relação aos discursos políticos do presidente e do tabloide, no
intuito de acompanhar a estrutura da racionalidade na dimensão humana dos jovens acadêmicos
sujeitos a uma sociedade em constante transformação.
De acordo com o estudo bibliográfico desenvolvido, é possível delinear resultados parciais
sobre mudanças comportamentais em relação à ética e moral na sociedade brasileira, deslocamento
percebido nas leituras críticas do Twitter, nas considerações dos leitores
Os meios de comunicação e interação tornaram-se mais rápidos e acessíveis com as novas
tecnologias. A evolução da sociedade e a forma como esta se relaciona com questões políticas e crises
humanitárias perpassam pelas novas tecnologias de forma que cada usuário interfira no agir do outro
ao expressar seus pensamentos ou mesmo compartilhar vivências.
Pela análise flutuante preliminar dos questionários, percebe-se a dificuldade dos acadêmicos em
diferenciar ética e moral. Uma parcela significativa compreendeu que ambos possuem a mesma
significação ou são meramente sinônimos. Por sua vez, a parte destinada a analisar a AD político
demonstra que vários fatores interferem na resposta dos acadêmicos, principalmente quanto ao assunto
imigração. Contudo a análise dos questionários não está totalmente concluída, desdobrando assim em
consideração não finalizadas.
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3. Considerações Finais
Não é recente, nem é a primeira crise humanitária que o mundo vive. As fronteiras são criações
humanas relacionadas às estruturas organizacionais de cada Estado e sua sociedade, como forma de
delimitação territorial de uma nação. Contudo o ser humano não está adstrito a estas barreiras. A
liberdade é direito natural. O estudo das concepções éticas e morais dos acadêmicos, analisando os
discursos políticos propagados no Twitter, devem confrontar a evolução social e fazem referência ao
―pensamento ético contemporâneo‖.
Desta forma, este trabalho tenta conceder aporte para que os indivíduos usuários de mídias
sociais não sejam manipulados nas mãos de seus seguidores e que possam

amadurecer seu

desenvolvimento em relação ao pensamento crítico e analítico em publicações de cunho político sobre
imigração e violação de direitos humanos nos Estados Unidos e frente a outros conflitos mundiais de
desrespeito humanitário.
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O RASQUEADO CUIABANO EM SALAS DE ALFABETIZAÇÃO
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Resumo:
O presente relato representa o registro de uma experiência com a canção cuiabana ―Cuiabá, Cuiabá‖ em sala de
alfabetização como objeto de estudo da sequência didática do Projeto Cuiabá 300 anos desenvolvido em escolas
municipais de Cuiabá. O objetivo é explorar habilidades de leitura e escrita através musicalização que possibilita
conhecimento do contexto regional como lugares, pessoas, costumes, culinária e artesanato. O referencial teórico
para este trabalho foi Zabala (1998) que discorre sobre a organização da sequência didática; e na reflexão do
processo de alfabetização com textos a base teórica foi Cardoso (2000), Cagliari (2003) e Smolka (2012). A
opção metodológica se configurou enquanto levantamento bibliográfico a partir de uma situação real de ensino e
aprendizagem.
Palavras-chave: Alfabetização. Música. Aprendizagem.

1 Introdução

Em função do aniversário de 300 (trezentos) anos de Cuiabá (capital de Mato Grosso),
várias Unidades de Ensino desde 2017 vem desenvolvendo diversas atividades pedagógicas
para dar enfoque ao conhecimento local em todas as áreas do conhecimento. Nas salas de
alfabetização como subtema do Projeto Didático Pedagógico ―Cuiabá 300 Anos‖ foi
elaborada uma sequência didática partindo de letras de rasqueados cuiabano.

A prática

pedagógica deve ter o texto como ponto de partida e o gênero canção têm um efeito positivo
na participação e aprendizagem dos alunos.
Nesse sentido o objetivo foi alfabetizar partindo do texto lúdico (canção), reconhecido
pelos estudantes por se tratar de letras e músicas que fazem parte do contexto social que estão
inseridos; a intenção também foi desenvolver estudos tanto de temas disciplinares como
transversais com os alfabetizandos sobre aspectos regionais presentes nas músicas cuiabanas.
Para enriquecer o desenvolvimento das sequências didáticas através das letras das
canções, o Projeto Cuiabá 300 Anos teve o aporte teórico de Zabala (1995) sobre a
organização do trabalho pedagógico; no que tange ao enfoque textual na sala de alfabetização
fundamentou se em Kleiman (1995) sobre o uso do texto em sala de aula e a sua estrutura
linguística; Cagliari ( 2003 ); Smolka (2012) sobre a prática discursiva em sala de aula;
Cardoso (2000) que enfoca a oralidade e a escrita no contexto escolar e Soares (2015) que dá
suporte na linguagem enquanto proposta da alfabetização e do letramento e sobre o
instrumento principal que é a música este projeto pautou em Barreto (2000) no enfoque da
música enquanto criatividade e expressão de compositores regionais como Moisés Martins;

5522

Henrique e Claudinho; Pescuma; Vera e Zuleica e outros valorosos autores de letras e músicas
do contexto cuiabano.
A metodologia de projeto didático pedagógico teve o caráter experimental com
instrumento próprio de leitura e de escrita desenvolvida em sala de alfabetização com foco na
pesquisa sobre temas de Cuiabá e também o caráter bibliográfico devido à fundamentação
teórica para melhor desenvolvimento das atividades em sala de alfabetização.

2 A música no contexto educacional:
Na história da educação brasileira, a música sempre esteve presente, ensinada aos
primeiros grupos de estudantes pelos jesuítas o ensino da leitura, escrita, canto, jogos,
instrumentos musicais de corda e sopro, não havendo distinção da musica erudita para
popular. As primeiras manifestações musicais, que recebem registros históricos, são as dos
padres jesuítas, que, naquele momento, queriam mais fiéis para sua igreja do que promover
educação ou manifestações artísticas por meio de sua música.
Diante do multiculturalismo do Brasil, a música está presente de forma expressiva em
muitos espaços sociais. No contexto escolar tanto a Base Nacional Comum Curricular (2018)
quanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) enfocam o valor da música e a sua
contribuição para a formação integral e em especial aprendizagem cognitiva, proporciona
momentos prazerosos. A essência da música desenvolve os estímulos necessários ao
desenvolvimento de várias áreas do cérebro; as diversas notas, os sons e timbres, formam um
elemento rico em informações perceptivas estimulando a atenção e a memória. Nesse sentido
Barreto (2000, p.45) ressalta que:
Ligar a música e o movimento, utilizando a dança ou a expressão corporal, pode
contribuir para que algumas crianças, em situação difícil na escola, possam se
adaptar (inibição psicomotora, debilidade psicomotora, instabilidade psicomotora,
etc.). Por isso é tão importante a escola se tornar um ambiente alegre, favorável ao
desenvolvimento. (BARRETO, 2000, p.45).

As músicas da chamada ―baixada cuiabana‖ trazem no seu bojo os ritmos alegres com
total harmonia com as ricas letras que retratam a história e costumes do povo cuiabano. Numa
mistura de origem indígena, africana e européia apresenta uma rica combinação com os
embalos dos instrumentos conhecidos como a viola de cocho, ganzá e mocho.
As letras das referidas músicas dão todo suporte aos diversos saberes e principalmente
na apropriação da leitura e da escrita.
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3 O Gênero Canção
No Projeto Cuiabá 300 Anos, a música foi um importante subtema que muito
contribuiu para o processo de alfabetização enquanto prática discursiva conforme assegura
Smolka (2012):
É interessante notar os recortes que a criança faz na sua escritura e como ela usa o
conhecimento que já possui do convencional para marcar o fluxo do pensamento. A
criança não meramente copia ou repete, mas ela processa, elabora esse
conhecimento dinamicamente, discursivamente. E isso se dá a cada passo, a cada
momento da escritura: a criança ―escreve‖ de modos diferentes em diferentes
momentos do mesmo texto. (SMOLKA, 2012, p.116).

A autonomia na aprendizagem da leitura e da escrita ganha sentido quando o percurso é
proposto por atividades não fragmentadas e o texto quando planejado se torna uma tomada de
consciência com maior probabilidade de decifração da escrita de forma real e agradável
conforme reforça Cagliari (2003):
Não basta deixar de lado o livro da cartilha; é preciso deixar de lado o método das
cartilhas, o ensino centrado na noção de sílabas como unidade privilegiada da escrita
e da leitura. Ensinar as crianças a tomar conscientes os procedimentos de decifração
da escrita é uma estratégia que as agrada mais do que ficarem repetindo coisas
aparentemente sem sentido, ou ser largada à própria sorte, esperando que saiam de
dentro de si os conhecimentos que a escola exige para ler e escrever. (CAGLIARI,
2013, p. 21).

Ao propor em uma turma de alfabetização a decifração da escrita partindo da letra de
uma música de Cuiabá, é certo que a estrutura cerebral do aprendiz reage a várias sensações
que auxiliam o cognitivo, dentre elas a alegria e a criatividade.
Nesse contexto pensar numa sequência didática que dê suporte ao valor do texto é
relevante para que a proposta de alfabetizar e letrar se completem de forma verossímil.
4 Sequência Didática
A sequência didática do gênero canção na qual se utilizou as letras das músicas
tipicamente cuiabanas como a articulação de uma proposta didática cuja metodologia propôs
uma ordem de atividades significativas como reforça Zabala (1998) sobre os elementos
diferenciais dentre as diversas metodologias e formas de ensinar e aprender.
A sequência didática priorizou alguns procedimentos metodológicos que contribuíram
com a construção do processo de alfabetização efetivando uma proposta de criança enquanto
protagonista como podemos perceber na descrição, abaixo, do trabalho desenvolvido.
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A sequência didática teve como ponto de partida a canção ―Cuiabá, Cuiabá‖ de
Henrique e Claudinho, composta de 2004:
Tem São Gonçalo, Cururu e Siriri; Cuiabá, Cuiabá; Do Coxipó do Ouro, da manga e do
pequi; Da Lixeira e do Jardim Araçá; São Benedito, parque da exposição; Beco do
Candeeiro, Panacéia e Choppão; No CPA, onde a noite a gente vara; da velha Prainha e
Maria Taquara; Cuiabá, Cuiabá; Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá; Tem Jejé, samba na
avenida, mas em Leverger é que se vive a vida. (CLAUDINHO, HENRIQUE, 2004).

O trabalho foi organizado em momentos. O primeiro momento teve como objetivo
fazer um levantamento de conhecimentos prévios acerca do texto em questão (canção Cuiabá,
Cuiabá) por meio da observação daquilo que os alunos já sabem sobre o texto. Por exemplo,
se já conhecem o rasqueado, onde ouvem, se sabem trecho de alguma música desse estilo,
enfim é o trabalho de predição para posteriormente reportar ao texto proposto naquele período
do planejamento.
O segundo momento foi uma roda de conversa em que relembramos o círculo de
cultura organizado por Paulo Freire no qual o professor explora os diversos saberes que
naquele período são enfocados, então é contemplada a leitura de mundo sobre Cuiabá, alguns
bairros, parques, rios etc, é o momento de interação e motivação para o texto que será
apresentado.
Em seguida, realizamos a apresentação do texto por meio de cartazes, vídeos e
multimídia. O texto foi lido e, se tratando do gênero canção, a melhor forma é ler cantando,
evidenciando a postura do professor como mediador de uma atividade significativa em que as
competências leitoras são exploradas.
Nesta mesma, direção Cagliari (2003) que ressalta sobre a importância de trabalhar
compreensão e interpretação como competências sendo que, a compreensão está relacionada
com as informações do texto, isto é a comunicação entre o autor e o leitor; a interpretação
refere-se às conclusões que o leitor chega através da conexão de ideias com o contexto social
ao seu entorno.
Neste trabalho, cujo foco é a alfabetização, desenvolvemos atividades de leitura e
escrita de forma articuladas e são representadas pela exploração das unidades menores da
língua num processo de apropriação do sistema de escrita alfabética por meio de reflexão
metalinguísticas das palavras e frases com atividades de leitura e escrita.
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Outro momento relevante foi referente ao trabalho com atividades interdisciplinares,
cujo objetivo era de interligar os saberes das diversas áreas do conhecimento e os temas não
disciplinares, mas que tem relevância enquanto propostas educativas.
Nesta sequência didática todos os aspectos da Língua Portuguesa foram explorados
como oralidade, leitura, análise linguística e produção de texto. No caso da produção de texto,
ela foi desenvolvida numa perspectiva de totalidade da linguagem, pois além de trabalhar
todos os aspectos e modalidades da língua, a dimensão textual na sequência didática
representa além da intertextualidade a competência como a dimensão do currículo no que
tange aos elementos lingüísticos, assim como o desenvolvimento cognitivo de diversas
aprendizagens, envolvendo a dialogicidade e autonomia como diz Cardoso (2000):
A linguagem escrita, enquanto atividade fundada e incorporada em processos
dialógicos envolve, em sua produção, todo um movimento determinado pelas
experiências da criança em registrar sua fala, nas quais desempenham papel
importante os interlocutores e as condições de produção. Assim, o processo de
produzir um texto não se encerra no produto de fica visível. Ao contrario, a situação
que desencadeia a atividade influencia e prefigura o texto, na medida em que
estabelece contornos, tais como o objetivo da tarefa e o destinatário do texto.
(CARDOSO, 2000, p.135)

O que se estabelece nesta etapa da sequência didática é o desafio de alterar o gênero
proposto inicialmente (letra de canção cuiabana) para desenvolver com mais propriedade a
competência linguística.
Após a produção textual foi realizado o trabalho com reestruturação do texto delineada
nesta proposta como etapa final, mas que considera todos os conhecimentos já construídos
pelas crianças de forma cíclica porque incorpora os demais aspectos trabalhados. A
reestruturação textual, também chamada de análise linguística foi realizada coletivamente
para que haja troca de conhecimento entre as crianças. Esse processo de reflexão sobre a
língua configurou-se na última etapa da sequência didática.

5 Considerações Finais
A proposta de prática pedagógica organizada por meio da sequência didática
apresentada neste texto com a letra do rasqueado cuiabano representou um diferencial.
Desenvolvida por meio de um procedimento metodológico que envolveu os estudantes em
fase de alfabetização numa proposta lúdica e prazerosa que teve princípio com o gênero
textual canção para a apropriação da leitura e da escrita.
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A participação dos estudantes foi ativa e apresentaram melhor aproveitamento na
aprendizagem no que tange às habilidades necessárias ao processo de alfabetização.
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PRECONCEITO LINGUÍSTICO: (DES) CONSTRUINDO A LÍNGUA
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RESUMO
A sociolinguística é uma área da linguística, que concebe a língua como um fenômeno social. A partir desse
olhar construímos nosso estudo considerando o ensino das variantes da nossa língua materna. Desse modo, este
artigo tem por objetivo discutir sobre o preconceito linguístico sob o olhar da sociolinguística dialogando com
autores que possuem o mesmo posicionamento teórico. O trabalho está dividido em três partes. A primeira
apresenta a indissociabilidade entre língua e sociedade; a segunda, apresenta o preconceito linguístico a partir da
concepção de Marcos Bagno, teórico que baliza o estudo; na terceira versaremos sobre as variantes e o ensino da
língua dialogando com os PCN‘s de língua portuguesa (2007). Sendo a língua, flexível, heterogênea e dinâmica,
entendemos que, as variantes representam e constituem a formação do indivíduo e, por essas razões, a prática do
preconceito linguístico, significa o desrespeito a essência do ser humano.
Palavras-chave: Língua. Preconceito linguístico. Sociolinguística. Variantes.

1. LÍNGUA E SOCIEDADE
A língua, sob a óptica da sociolinguística é um fenômeno social e, deve ser analisada
dentro de uma sociedade, porque ―a sua função é expressar a cultura para permitir a
comunicação social‖ (CAMARA JUNIOR, 1955, p. 54). Desse modo, concebemos a língua
em sua heterogeneidade, flexibilidade, dinamicidade e vivacidade (TARALLO, 2005),
(BAGNO, 2007), (SCHMIDT, 2015).
Acompanhamos os estudos diacrônicos e anacrônicos da língua e, constatamos que ―a
história da formação da sociedade brasileira revela o empenho constante, por parte das
camadas sociais dominantes, de criar a imagem de um país monolíngue‖ (BAGNO;
RANGEL, 2005, p. 77).
Essa visão unilateral prioriza as classes mais abastadas da sociedade e, evidencia o
quanto é preciso avançar sobre o tema, desigualdade social. Entende-se que ela possui relação
direta com o tema, preconceito linguístico. A priori, é preciso entender que, a ―língua é
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produto do meio social e, uma vez constituída, tem um papel ativo no processo de
conhecimento e comportamento do homem‖ (FIORIN, 2009, p. 148).
Nossa língua materna sofreu influência de outras línguas desde a colonização, época
em que nossas terras foram descobertas. O cenário, muito propício para os empréstimos e
contato, uma vez que, diversas nacionalidades participaram das invasões em território
brasileiro. Entendemos que, ―contar a história do português do Brasil é mergulhar na sua
história colonial e de país independente, já que as línguas não são organismos desgarrados dos
povos que as utilizam‖ (PAGOTTO, 2005, p. 25).
Nesse cenário, Eni Orlandi (2005) relembra que, a língua portuguesa atravessou mares
e aportou em nossas terras, onde deparou-se com a língua brasileira. Essa nossa relação
linguística não se faz entre palavra/coisa, mas sim, palavra/palavra.
Desse modo, ―a língua portuguesa começa a ser transportada para o Brasil. Aqui ela
entra em relação, num novo espaço-tempo, com povos que falavam outras línguas, as línguas
indígenas, e acaba por tornar-se, nessa nova geografia, a língua oficial e nacional do Brasil‖
(GUIMARÃES, 2005, p. 24), marcada pela diversidade cultural.
Desconsiderando esse trajeto cultural e histórico, encontra-se uma percepção que
segrega grupos, ou seja, de um lado, pessoas que falam a corretamente, de outro, àqueles que
não falam corretamente a língua materna.
Persiste no imaginário da língua portuguesa, uma língua única, dominante e inflexível,
que não pertence a todos os falantes, portanto, quem está fora desse espaço de enunciação é
um marginal linguístico45 (ORLANDI, 2005).
Essa discussão entre o imaginário e o real, é percebido nos PCN‘s do ensino médio
(2000), em particular, quando utilizam a palavra identidade. Nossa intenção não é analisar
semanticamente essa palavra, porém, essa concepção merece atenção, uma vez que o sentido
utilizado está voltado para a identidade46 de um grupo social marginalizado. Por outro lado, os
PCN‘s (1997), a palavra identidade47 aparece apenas uma vez, porém, semanticamente,
denota a construção de pertencimento nacional.

45

Pessoas que falam errado. Essa concepção está internalizada na língua estrutural e homogênea.
PCN‘s (2000), p. 9.
47
PCN‘s (1997), p. 5, objetivos gerais para o ensino fundamental.
46
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O marginal da língua, colocado por Orlandi (2005), representaria pessoas que falam
errado. Neste jogo, político e ideológico, que atravessou os mares e se instalou em nosso
espaço de enunciação, ganha o caráter excludente, na visão de Banho (2007).
Falar em língua e sociedade, significa resgatar historicamente os passos da
colonização do Brasil. Esse cenário, marcado por violência, disputa, preconceito e exclusão,
pertence a constituição da nossa sociedade, por conseguinte, da língua.
O preconceito, em nosso território, não está tão somente marcado em nossas raízes
genealógicas, mas está em nossa oralidade. O preconceito linguístico, é uma forma de
exclusão, de desconstrução de identidade de um povo. Esse tema vivido em todos os espaços
(público e privado), precisa ser discutido e desmistificado.

2. PRECONCEITO LINGUÍSTICO: (DES) CONSTRUINDO A LÍNGUA
Na obra de Marcos Bagno intitulada ―Preconceito Linguístico: o que é, como se faz?‖
(2007), o autor explicita seu posicionamento político, ideológico e metodológico. Claramente
o autor evidencia seu respeito aos falantes, considerando as variantes/variações da língua.
Para o autor, a gramática normativa é inconsistente, porque os modelos apresentados,
em formas fixas, não conseguem explicar o fenômeno vivo, mutável e pluricultural, a língua.
Outro ponto, interessante e significativo, é a ligação entre preconceito sociocultural e
linguístico, que será apresentado a seguir.
Na concepção de Bagno, qualquer manifestação de preconceito é resultado de
intolerância e ignorância. Vale ressaltar que, ao longo deste ensaio, o tema abordado será em
torno do preconceito linguístico. Porém, a observação do teórico provoca reflexões acerca da
organização da nossa sociedade, uma vez que, o país é pluricultural, e essa particularidade
refletirá nas variantes/variações da língua.
A língua, na perspectiva da sociolinguística, é viva, plástica, heterogênea, dinâmica e,
essas particularidades são inerentes a ela. De acordo com Marcos Bagno (2007), para que uma
língua exista, é preciso existir falantes.
Desse modo, é preciso compreender que os elementos linguísticos sofreram mudanças
em função desse contato e, serão evidenciados nas situações de comunicação durantes os usos
sociais.
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O contato linguístico possibilita as variações dentro da língua, e a sociolinguística se
encarrega de observar e estudar esse fenômeno. No bojo dessas discussões e esclarecimentos,
entende-se que
[...] o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à
informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de
mundo, produz conhecimento (PCN, LP, 1997, p. 21).

Corroborando com o pensamento de Bagno, os PCN‘s de língua portuguesa (1997),
são claros quanto à proposta para a linguística educacional. Há uma preocupação em garantir
que os estudantes tenham acesso aos saberes linguísticos. Além de saber como foram
construídos, é preciso respeitá-los como marcas de identidade.
Considerando a língua como um dos objetos que representam poder, entende-se que,
―negros, nordestinos, pobres, analfabetos‖ (BAGNO, 2007, p. 11), são pessoas
potencialmente atingidas pelo preconceito, sobretudo o linguístico e, negando-lhes a
possibilidade de alcançar poder por intermédio da língua.
É preciso desconstruir o simbólico em torno da unicidade da língua. No centro desse
debate temos a gramática normativa, onde certo e errado, aparecem como categorias de
inclusão e exclusão. De um lado a língua ideal, de outro a real.
A ideal operacionalizada pela norma ―culta‖, com todo seu formalismo, polida,
homogênea, elegante, em detrimento da ―não culta‖, viva, dinâmica, flexível com tonicidades
marcadas pelas variações, cingida na pluralidade de um povo, brasileiro.
Dentro desse espaço de enunciação, sempre existirá uma relação de concorrência entre
as variantes, ―padrão vs. Não padrão; conservadoras vs. Inovadoras; de prestígio vs.
estigmatizadas‖ (TARALLO, 2005, p. 11-12).
Esse embate entre certo e errado, recentemente foi observado em um programa
televisivo48, com um quadro de perguntas e charadas, onde pessoas famosas são convidadas
para participar respondendo variados tipos de questionamentos. Numa dada pergunta, uma
pessoa que estava na plateia, disse: ―Lá em Minas se fala arupuca‖.!

48

No dia 24 de junho de 2019, domingo, foi ao ar pela emissora de SBT, no Programa do Silvio Santos, no
quadro Jogo das três pistas, com Luciana Gimenez e Isabella Fiorentino.
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Nitidamente percebe-se que, o apresentador, consciente ou inconsciente, lidou com o
ideal e o real, ou seja, manifestou um dos típicos preconceitos linguístico, o regional. Ao
dizer, ―mas o certo é arapuca‖49.
Na oralidade, assim como na escrita, é possível desenvolver um olhar sobre o
adequado e o inadequado para determinadas situações de produção textual, ou para uma
conversa, por exemplo. Este é o intuito da sociolinguística educacional, (des) construir os
mitos sobre a unilateralidade da língua.
Nesse aspecto, é preciso romper o imaginário colonial, onde a
[...] ―língua‖ é uma entidade homogênea, monolítica, não só exterior ao indivíduo,
mas que necessita, inclusive, de ser ―protegida‖ do ―mau uso‖ ou do ―abuso‖ que
esse mesmo indivíduo possa vir a ―cometer‖ contra ela. A variação, quando
reconhecida, é simplesmente sinônimo de ―erro‖ (BAGNO; RANGEL, 2005, p. 72).

A (des) construção da língua, em primeiro lugar, implica descontruir mitos, ou seja, a
máxima sobre o certo e o errado. A concepção que define norma culta como a língua correta,
precisa ser desvendada e, a escola, é uma das instituições que precisa mobilizar os saberes
linguísticos.
Esse paradigma sociocultural excludente inerente a própria construção da sociedade no
regime colonial, deixa marcas divisórias em todas as categorias que compõem um quadro de
qualidade de vida. Nesse quadro, onde a dignidade humana se instala, encontra-se a educação.

3. VARIANTES E ENSINO DA LÍNGUA
Como apresentamos no início do artigo, a nossa língua materna, em função da
colonização e das invasões territoriais, sofreu forte influência de outras línguas resultando no
grande número de variantes linguística.
Destacamos que, ―a variação não tem como referência Portugal, mas a diversidade
concreta produzida no Brasil, na convivência de povos de línguas diferentes (línguas
indígenas, africanas, de imigração etc.)‖ (ORLANDI, 2005, p. 30).

49

A fala do apresentador, Silvio Santos.

5532

Ensinar a língua portuguesa na contemporaneidade, significa compreender a existência
das variantes e, sobretudo, sua importância no processo de constituição do sujeito. Sem
dúvidas, ―a questão da língua que se fala toca os sujeitos em sua autonomia, em sua
identidade, em sua autodeterminação‖ (ORLANDI, 2005, p. 29).
Desse modo, o ensino deve potencializar as peculiaridades do homem em todas as suas
esferas, conforme garante a Constituição Federal, com asserções na LDB (2016), onde o Art.1
especifica que
[...] a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais (BRASIL, 2016, p. 8).

Corroborando com a concepção da sociolinguística, os PCN‘s de língua portuguesa
1997, orientam as práticas educativas para que contemplem todas as situações de
comunicação e suas variantes.
Entender a dinâmica da língua, com toda a sua vivacidade e transformação, significa
romper conceitos históricos de dominação e poder, de desigualdade e exclusão social, para
que o ser humano seja respeitado em sua essência.
Negar a variante seria negar a existência do homem, sobretudo, em função da
diversidade instalada na constituição da sociedade. Desse modo, não existe um falante ideal,
―a cada situação de fala em que nos inserimos e da qual participamos, notamos que a língua
falada é, a um só tempo, heterogênea e diversificada‖ (TARALLO, 2005, p. 6).
A educação linguística encontra-se em crise e, preencher as lacunas ocasionadas pela
formação inicial de professores é imprescindível. Avançar e superar práticas pedagógicas
enrijecida em sua estrutura, com a visão homogênea da língua, ainda é o desafio da
contemporaneidade.
A escola, lugar de encontro e manifestação cultural, precisa ―promover a reflexão e a
ação capazes de articular (i) as demandas sociais por uma educação linguística de qualidade,
(ii) as políticas públicas de ensino de língua e (iii) a pedagogia de educação em língua
materna praticada na escola (BAGNO; RANGEL, 2005, p. 68). Esse novo olhar para língua e
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cultura denota novas práticas pedagógicas. Conforme Tarallo (2005), o caos 50 linguístico é
passível de sistematização, por isso, precisa ser estudado e teorizado.

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A nossa língua materna tem em seu histórico, um processo longo de apropriação, que
possibilita até os dias atuais, discussões e dúvidas. A questão é, falamos o português ou o
brasileiro? Essa é uma questão que não será aprofundada nesse momento, porém, é utilizada
para provocar uma reflexão em torno das nossas variantes.
Ao tratarmos da língua portuguesa, é preciso considerar as línguas de contato.
Segundo Heye e Vandresen (2006), esse processo envolveu a língua indígena, africana, entre
tantas outras nacionalidades que influenciaram na formação da nossa língua materna. Em
suma,
[...] desde a aurora do Brasil, nos faz oscilar sempre entre uma língua outorgada,
legado de Portugal, intocável, e uma língua nossa, que falamos em nosso dia-a-dia, a
língua brasileira. É assim que distingo entre língua fluida (o brasileiro) e a língua
imaginária (o português), cuja tensão não para de produzir os seus efeitos
(ORLANDI, 2005, p. 29).

A autora nos apresenta a dicotomia entre o português e o brasileiro. De um lado, a
língua estrangeira (representado a elite), de outro, a língua nacional (representando pessoas51).
Essa divisão entre real e imaginário, neste momento, explicita as diferenças, não apenas
linguística, sobretudo, social e econômica.
Essa discussão sobre divisões de classe precisa ser observada com mais cuidado.
Considerando a aproximação entre preconceito social e linguístico, nos pautamos em Bagno e
Rangel (2005) para promover reflexões em torno da educação linguística. Suas considerações
abrangem os espaços de formação e atuação docente.
Para os autores, o curso de letras, em especial, deve reelaborar seu currículo, a fim de
que, os acadêmicos possam compreender a língua materna em todas as suas dimensões, e que
de fato, o ensino transcenda às práticas pedagógicas, que priorizam o ensino estrutural da

50

Variações linguísticas.
Aqui trataremos de pessoas, porque a questão não está relacionada a classe social, mas sim, a qualquer falante
que utilize a variação em suas práticas sociais discursivas.
51
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língua, descontextualizado, impossibilitando o conhecimento das teorias linguísticas, que
observam o fato linguístico associado a constituição da sociedade.
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Resumo:
O ―Projeto Garatuja: ressignificando a leitura e escrita na Educação Infantil‖ tem como proposta dar voz
às crianças, enquanto sujeitos que produzem e constroem linguagem nas interações, crianças interlocutoras que
participam ativamente da cultura, estabelecendo relações com o outro, constituindo a linguagem e sendo por ela
constituídos. As garatujas e os desenhos são as primeiras formas de registros elaboradas pelos infantes. Nesse
sentido, são proporcionadas situações de aprendizagem nas quais as crianças são protagonistas do seu processo
de compreensão da escrita e da leitura, enquanto práticas sociais na perspectiva do Letramento, de modo lúdico e
em espaços alternativos. O objetivo é contribuir para a valorização da cultura escrita e a formação do leitor
iniciante, por meio de atividades nas quais as crianças utilizem diferentes formas de linguagem. Apresentaremos
dados especificadamente de três Unidades Educacionais. As atividades pedagógicas do projeto consistem em:
Produção Coletiva e Produção Livre. O projeto é desenvolvido em espaço externo à sala de referência, de
modo a possibilitar a produção textual verbal, não verbal e multimodal das crianças. Em algumas unidades, as
atividades são realizadas em muros pintados, outras são fixadas placas para escrita e, ainda, em algumas são
utilizados papel pardo e outros materiais.
Palavras-chave: Cultura escrita. Leitor iniciante. Crianças protagonistas. Garatuja.

1 Introdução

Considerando estudos contemporâneos, especialmente os da Sociologia da Infância e os
dos Letramentos, entendemos que assim como a linguagem, a infância é também uma
construção social. Este olhar implica em compreender que as crianças realizam suas próprias
produções, criativas e não lineares, relacionadas a processos tanto individuais, quanto
culturais, uma vez que são sujeitos situados social e historicamente.
Diante do exposto, o ―Projeto Garatuja: ressignificando a leitura e escrita na Educação
Infantil‖ tem como proposta dar voz às crianças, enquanto sujeitos que produzem e constroem
linguagem nas interações, crianças interlocutoras que participam ativamente da cultura,
estabelecendo relações com o outro, constituindo a linguagem e sendo por ela constituídos.
Desde bem pequenas, as crianças desejam representar suas impressões sobre as coisas, o
mundo, sobre si mesmas, etc., desse modo, as garatujas e os desenhos são as primeiras formas
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de registros elaboradas pelos infantes. Portanto, podemos dizer que, desde a Educação
Infantil, as crianças ―escrevem‖ por meio de garatujas e desenhos, como mecanismo para
compreenderem e se apropriarem da realidade, como um meio a mais de interação com o
outro.
Nesse sentido, são proporcionadas situações de aprendizagem nas quais as crianças são
protagonistas do seu processo de compreensão da escrita e da leitura, enquanto práticas
sociais na perspectiva do Letramento, de modo lúdico e em espaços alternativos.
O objetivo é contribuir para a valorização da cultura escrita e a formação do leitor
iniciante, por meio de atividades nas quais as crianças utilizem diferentes formas de
linguagem, em situações concretas de uso, para expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades e desejos, e avançando no seu processo de construção de significados,
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. (CUIABÁ, 2009, p. 61)

2 Contextualizando o Projeto Garatuja

Compreendendo que bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas são capazes de
estabelecer relações com pessoas e objetos da cultura humana (VYGOTSKI, 1995;
MUKHINA, 1995), como meio para compreender a realidade, aprender e se desenvolver no
que tange às suas potencialidades: física e motora, psíquica e afetiva, o CMEI52 Eng. Oscar
Amélito desenvolve Projeto História Contada: Educação Literária, a fim de contribuir para o
desenvolvimento das crianças no que concerne à linguagem, autonomia, identidade, a
percepção, a imaginação, a memória, a atenção, o pensamento, o auto controle da conduta ou
da vontade, aspectos fundamentais na construção da atitude leitora.
Nesse processo, o projeto se mostrou orgânico e foi assumindo novas faces, construídas
pelos profissionais da unidade, em consonância com as necessidades pedagógicas e
formativas do grupo e também com as demandas das crianças. Portanto, com o engajamento
dos profissionais, equipe gestora, crianças e seus familiares, esse movimento em prol da
Educação Literária cresceu tanto que se tornou um programa: ressignificando espaços,
incentivando a criatividade de crianças e educadores, fortalecendo laços entre crianças e
família, entre as crianças, entre crianças e educadores, entre os educadores e os gestores.

52

Centro Municipal de Educação Infantil
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Ao longo do trabalho realizado, as crianças da referida unidade começaram a expressar
o desejo de registrarem suas ideias e impressões sobre as histórias contadas, sobre as
diferentes vivências e aprendizagens construídas, o que culminou, em 2018, com o
surgimento do Projeto Garatuja, para fomentar o protagonismo das crianças em relação à
apropriação da cultura letrada. Portanto, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
dedica este projeto às crianças do CMEI Eng. Oscar Amélito, famílias, gestores, professores e
demais profissionais.
Inicialmente, em 2019, o ―Garatuja‖ seria desenvolvido somente no CMEI Eng. Oscar
Amélito e na EMEB. Francisca Figueiredo Arruda Martins53, e somente com turmas da PréEscola. Contudo, a SME resolveu ampliar o rol de unidades a serem beneficiadas, entendendo
que a participação seria por adesão. Desta forma, houve interesse por parte das unidades de
Educação Infantil e o projeto não ficou restrito somente à Pré-Escola. Além disso, ao deixar
de ―pertencer‖ ao CMEI onde nasceu e ser institucionalizado pela SME, o mesmo passou a
compor o Programa de Formação da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, articulado
ao Projeto Bebês como Leitores e Autores54, destinado à faixa etária atendida nas Creches
Municipais.
Vale ressaltar, que o Projeto Garatuja retoma e dá sequência aos estudos realizados
pelos professores da Pré-Escola (2017-2018), por meio do Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa PNAIC/Educação Infantil, principalmente no que concerne ao aprofundamento
dos conhecimentos propostos no Caderno V: Crianças como Leitoras e Autoras, buscando a
implementação de práticas em consonância com os pressupostos teóricos e metodológicos
presentes no mencionado material, na Política Educacional para Educação Infantil do
Município de Cuiabá, Escola Cuiabana, Documento de Referência Curricular para Mato
Grosso e Base Nacional Comum Curricular (EducaçãoInfantil).

3 Concepções norteadoras do Projeto

Para a realização do Projeto partimos de uma concepção de Criança como sujeito
histórico e de direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela
53

Essas unidades estavam como foco do projeto por que: a primeira era o lócus de origem, com assessoria da
profª. Eliane O. M. Quinhone (SME/Cuiabá-MT) e, a segunda, por ser escola em tempo integral, com proposta
pedagógica diferenciada.
54
O projeto está fundamentado no Caderno IV do PNAIC/Educação Infantil, que ainda não foi trabalhado na
formação continuada oferecida e será destinado aos profissionais que atuam nas Creches e CMEIs da rede
municipal de Cuiabá.
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disponibilizadas e por ela estabelecidas, com adultos e crianças de diferentes idades, nos
grupos e contextos culturais nos quais se insere. Nessas condições, ela faz amizades, brinca
com água ou terra, faz- de- conta, deseja, aprende, observa, conversa, experimenta, questiona,
constrói sentidos sobre o mundo e suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura.
(BRASIL/DCNEI, 2013,p.86). Desta Forma como um agente social ativo e criativo que
produz e reproduz cultura.
A Infância é compreendida como uma categoria estrutural, entendida como o período
social e historicamente construído, no qual as crianças vivem suas vidas, sendo expostas às
mesmas pressões sociais que a fase de vida adulta (CORSARO, 2005). Nesse sentido, a
infância não é considerada somente como uma condição natural do desenvolvimento humano,
mas, também, enquanto processo de construção histórica e social.
A linguagem é concebida como elemento essencial na participação das crianças em sua
cultura, tanto como um ―sistema simbólico que codifica a estrutura local, social e cultural‖ e
também como uma ―ferramenta para estabelecer (isto é, manter, criar) as realidades social e
psicológica‖. Essas características inter-relacionadas da linguagem e da linguagem em uso
estão ―profundamente incorporadas e (são) instrumentais na realização das rotinas concretas
da vida social‖ (CORSARO, 2005).
Há, portanto, uma concepção da linguagem como um processo interpretativo do mundo
social, o qual é construído nas interações entre os sujeitos. Assim, ainda, segundo Corsaro, as
crianças, em suas interações com outras crianças e em particular com os adultos, buscam
interpretar a cultura da qual fazem parte.
Ou seja: as crianças não apenas ―adquirem‖ os significados do mundo, internalizando
valores e normas culturais, mas também contribuem para sua produção e mudança. Integrar-se
à cultura, portanto, significa (re)produzi-la e (re)criá-la.
A linguagem escrita é compreendida como instrumento de interação social. A expressão
linguagem escrita é aqui utilizada para designar um trabalho educacional mais amplo do que o
de desenvolver competências para a escrita. O conceito de letramento empregado por Goulart
(2006) reforça nossas concepções sobre o trabalho com a leitura e a escrita na Educação
Infantil.
Para essa autora, o Letramento contribui para o desenvolvimento do pensamento na
medida em que possibilita aos sujeitos lidar com textos, lendo-os, comentando-os,
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comparando-os, julgando-os. Enfim, esses sujeitos se tornem competentes para participar de
uma determinada forma de discurso, envolvendo-se em uma cultura letrada.

4 Prática Pedagógica: a interface entre leitura e escrita

A prática pedagógica também é uma ação social realizada entre sujeitos, constitui-se na
e com a linguagem em todas as suas formas verbais, não verbais, multimodais: palavras,
contrapalavras, ditos, presumidos, silêncios, imagens, gestos e expressões.
Nesse sentido, a Leitura e a Escrita são processos complementares, porém distintos, pois
exigem diferentes habilidades. O conceito de leitura é amplo e se estende da leitura de mundo,
passando à leitura de diferentes linguagens e chegando à leitura dos textos escritos de
diferentes extensões e complexidades. A ampliação do conceito se explica pelo que perpassa
as leituras: a produção de sentido, a interpretação dada pelo sujeito frente ao que é dado a ler.
No que concerne à leitura de mundo, a Educação Infantil tem importantes funções:
a) Ampliar as experiências das crianças;
b) Dar oportunidade para elas narrarem o vivido, o observado, o sentido, o imaginado; criar um
coletivo de ouvintes capazes de continuar a história uns dos outros;

c) Buscar diferentes formas de registrar as experiências individuais e coletivas do grupo/turma;
d) Tratar ciência, arte e vida de forma unificada, ou seja, não fragmentar esses campos da cultura
humana e não estabelecer uma relação mecânica entre eles.

Assim, acreditamos que a Educação Infantil deve possibilitar às crianças a ampliação
das suas referências culturais, de tal maneira que sejam capazes de utilizar diferentes formas
de linguagem para se expressar.
5 Reflexões sobre a escrita na Educação Infantil

Cabe iniciar afirmando que a criança começa a produzir texto/discurso nas marcas que
imprime com o próprio corpo, nos gestos indicativos, nas expressões corporais e
dramatizações, no traçado dos desenhos, símbolos e letras, no trabalho com as artes visuais
(pinturas, colagens e modelagens), na criação de textos orais a partir de imagens e situações
vividas, observadas ou imaginadas e na possibilidade de ditar esses textos, buscando a melhor
forma de articular o discurso que pretende proferir, para um escriba transcrever ou para ela
própria tentar fazê-lo, ainda que de forma não convencional.
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A criança conhece alguns usos e convenções da escrita e produz textos oralmente com
esses conhecimentos linguísticos. Pode ser convidada a ler e a escrever sem ainda ter o
domínio da leitura, pode interpretar os sinais gráficos, observar as inúmeras possibilidades de
combinações das letras, antecipar sentidos, refletir sobre a língua escrita, levantar hipóteses
sobre ela, observar os textos que estão à sua volta e descobrir possibilidades de relações.
A criança acostumada a narrar, a dramatizar, a desenhar, a ilustrar a vida, usando
diferentes recursos e materiais pode se arriscar a escrever espontaneamente, descobrindo que
se ―desenha‖ também a fala.
A proposta do projeto tem como ponto de partida tanto as práticas sociais de leitura e de
escrita já vivenciadas pelas crianças, quanto os conhecimentos linguísticos e discursivos já
construídos por elas, de modo a contribuir para que possam refletir sobre a função social
dessa escrita no cotidiano.
É, justamente, nesse contexto que o projeto se propõe a atuar, criando espaços lúdicos
na rotina da unidade para que as crianças sejam protagonistas-autoras, construindo e
registrando suas ideias, por meio de garatujas e desenhos, em situações significativas,
articuladas às práticas de letramento.

6 Projeto Garatujas nas Unidades Educacionais do Município de Cuiabá-MT

O projeto Garatuja atualmente está sendo desenvolvido em 68 unidades, envolvendo
aproximadamente 500 profissionais. Neste artigo apresentaremos dados especificadamente de três
Unidades Educacionais, sendo estas: Creche, CMEI, EMEB (Educação Infantil). A opção destes
espaços está na perspectiva de compreender de que maneira o Projeto está sendo desenvolvido em
diferentes contextos.

6.1 A Organização do Trabalho Pedagógico
Inseridos na rotina, duas vezes por semana, com duração média de 2 horas para cada
momento, o trabalho pedagógico é distribuído da seguinte forma:
a) 1º momento - Produção Coletiva: mediada pelo professor, que faz o registro do texto produzido
pelas crianças. Destacamos que, ao final da aula de Produção Coletiva, o professor mobiliza as
crianças para que estas escolham qual será o tema utilizado para a ―escrita‖ na próxima, a de Produção
Livre;

5542

b) 2º momento - Produção Livre: individual ou coletiva (grupos de crianças produzindo juntas),
sendo que o registro é pelas próprias crianças, do modo e com os recursos que desejarem.

Destacamos, ainda, que este tempo é flexível e sempre definido pelo modo como as
crianças estão interagindo durante as atividades, podendo durar mais ou menos de 02 horas
(sempre tendo como foco o interesse das crianças na ação educativa). Os educadores
guardam esses registros, a fim de acompanhar o processo de aprendizagem das crianças.
Ainda são

elaborados portfólios e/ou outras formas de sistematizar as aprendizagens

construídas ao longo da implementação do projeto.
O trabalho realizado no Momento de Produção Coletiva, tendo o professor como
escriba, tem como foco os gêneros discursivos do Campo da Vida Cotidiana e do Campo
Artístico Literário, sendo:
 Março/Abril: Avisos, bilhetes, convites, listas, biografia, etc.
 Maio/Junho: Parlendas, adivinhas, cantigas, contos de fadas, relato.
 Agosto/Setembro: Histórias de acumulação, Tangolomango, Histórias de repetição e
Histórias rimadas, poemas.
 Outubro/Novembro: Propagandas, anúncios e Stop Motion.
Os gêneros acima elencados são propostas iniciais para a produção coletiva, sendo que
podem ser incorporados outros que forem demandados pelas crianças, que ao se situarem
como protagonistas, também, farão sugestões acerca do que desejam produzire como vão
produzir.
Na primeira Aula/Garatuja, o professor leva as crianças para percorrer o espaço da
unidade, mapeando com elas os locais em que há ―coisas escritas‖, desenhos e símbolos,
perguntando se sabem o que significam e dando informações sobre ―o que é e para que
servem‖ os gêneros textuais que estão expostos nos diferentes espaços da unidade. Essa
―viagem‖ é finalizada no ―Espaço Garatuja‖, momento em que o professor explica para que e
como utilizar o citado ―local‖ e fazendo o primeiro texto coletivo com as crianças (uma lista –
sistematizando onde e quais gêneros foram encontrados).
A primeira produção implica também em conversar com as crianças sobre a autoria do
texto, sempre ―assinando‖ o que foi elaborado. Além disso, estabelece o ―combinado‖ com as
crianças definindo o objeto de conhecimento no momento da produção livre.
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Antes de iniciar o Momento de Produção Livre desta primeira semana, o professor
apresenta, antes de ir para o Espaço Garatuja, um quadro (tabela), retomando o texto
produzido no encontro anterior e mostrando uma outra forma de organizar o texto coletivo
elaborado:
Tabela 1- Produção Textual
ONDE?

O QUE?

Porta do

Aviso

banheiro

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

Esse quadro deve ficar exposto na sala de aula e deve ser reproduzido para que cada
criança tenha o seu.
Ao longo do ano, os demais Momentos de Produção Coletiva devem ser organizados da
seguinte forma: 1º contação de história; 2º a partir da história contada, antes de começar a
produção coletiva, explicitar para as crianças qual o gênero e o contexto de produção do texto
(para que e para quem escrevemos, com qual objetivo, etc.).
6.2 Organização do Espaço Garatuja
Figura 1- Espaço Garatuja
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Fonte: Centro Municipal de Educação Infantil -CMEI- Cuiabá/MT (2019).

São áreas externas das salas de aula organizadas com diversos cantos para as atividades. Em
algumas unidades as atividades são realizadas em muros, em que foram fixadas placas. Na parte
interna da unidade: fixar peças (compensado próprio para escrita com giz) em diferentes formas,
geométricas e outras; Fazer em cantos usando papel: Criar os mais diversos tipos de cantos, utilizando
papel pardo, jornal etc. conforme disponível na unidade, proporcionando às crianças os mais
diferentes materiais que possibilitem o ato da linguagem/escrita verbal e não verbal; Rabiscar e
desenhar no chão, com folhas de papel espalhadas. As atividades realizadas pelas crianças serão
expostas em murais e varais espalhados por toda a unidade, como forma de valorizar os trabalhos
delas e contribuir com a estética do ambiente da instituição e estimulando o processo de escrita nos
seus diferentes níveis.

6.3 Organização do Processo de Formação Continuada

São realizados encontros de formação continuada, para os coordenadores pedagógicos
das unidades que fizeram adesão ao projeto e estes atuam como multiplicadores, formando os
professores para a efetivação do trabalho em sala de aula. Nos encontros formativos, são
trabalhados os gêneros discursivos propostos para a produção com as crianças, bem como a
modalidade organizativa utilizada: sequência didática. Vale ressaltar que, ao longo do
trabalho, conforme demanda das crianças, pode haver mudança nos gêneros a serem
trabalhados.
Nas unidades, a carga horária para os professores será a mesma oferecida aos
coordenadores pedagógicos, sendo que todos serão certificados pela SME. A tabulação da
carga horária dos professores e o encaminhamento desta para efeitos de certificação é de
responsabilidade do coordenador pedagógico.

6.4 Indicações avaliativas

A avaliação das aprendizagens das crianças deve ser feita ao longo de todo o
desenvolvimento das atividades do projeto, seja por meio dos registros feitos pelas próprias
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crianças e/ou das observações e sistematizações feitas pelo professor, organizadas em forma
de portfólio.
Além disso, teremos momentos específicos no processo de avaliação do projeto, a
saber:
a) Avaliação Diagnóstica: Na primeira Aula/Garatuja, o professor deve levantar os conhecimentos
que as crianças já possuem sobre a escrita e leitura, sistematizando o que elas disserem na ficha de
Avaliação Diagnóstica ―O que já sabemos sobre a Escrita e a Leitura?‖;

b) Avaliação de Percurso: com base nos registros coletados dos textos elaborados pelas crianças e
nas anotações observações feitas ao longo do 1º semestre, o coordenador pedagógico e os professores
devem avaliar a efetivação das ações, reorganizando o que for necessário para a continuidade no 2º
semestre;

c) Avaliação Final: com base nos registros coletados dos textos elaborados pelas crianças e nas
anotações observações feitas ao longo do ano, o professor deverá fazer um relatório sobre como
ocorreu o processo de implementação das ações do projeto;

Na conclusão do projeto, o professor deverá conversar com as crianças, sobre as
aprendizagens construídas ao longo do ano, registrando as respostas na ficha de Avaliação
Final: ―O que aprendemos sobre Leitura e Escrita?‖. As produções das crianças podem ser
organizadas de diferentes formas, inclusive compondo um ―livro‖ que será entregue aos pais
no final do ano letivo.
7 Garatujando

A pesquisa foi realizada no primeiro semestre (2019) em três Unidades Educacionais.
A escolha dessas unidades se deu pela importância de observar como acontece a realização do
Projeto Garatuja em espaços distintos, com faixas etárias diferentes. Desta forma, analisamos
a prática realizada em Creche, CMEI e EMEB de Educação Infantil.
Na Creche foi observado a turma do Maternal II (1 ano e 6 meses até 2 anos):
 O projeto acontece todos os dias, seguindo a sequência de

um cronograma de

utilização do Espaço Garatuja. O local está situado em área externa denominada de
"Quintal Cuiabano" com dois quadros pintados de preto na parede e, outro no muro
denominado de "Era uma vez". Há dois meses o projeto é desenvolvido na unidade,
anteriormente acontecia práticas de narrativas, utilizando registros somente em papéis.
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 Para dar início a atividade, as educadoras reuniram as crianças no espaço externo. O
momento que antecede e que finaliza a história, canta-se uma canção. Após as crianças
concentradas a educadora narrou e interpretou a "Lenda da Mão Negra". Em seguida as
crianças foram conduzidas ao Espaço Garatuja, em que de forma espontânea
produziram suas garatujas.
Percebemos que as crianças fazem representação daquilo que faz sentido para elas.
Teve uma criança, em especial, que falou: - Vou desenhar a mamãe. E que muitas vezes não
fazem parte da história que foi narrada. Outras crianças, por sua vez, já realizam registros
com elementos da história contada, exemplo um menino que disse: - Tia, olha o meu peixe!
Analisamos também que a coordenação motora das crianças está bem desenvolvida,
uns fazem movimento de círculos multíplos sobrepostos e outros com linhas horizontais
multíplas e espirais. A finalização da atividade acontece nesse espaço.
No CMEI, a turma observada foi da Pré-Escola (4 anos). O Projeto acontece diariamente.
Todas as turmas participam das atividades, sempre considerando a idade na escolha das formas de
registros.

 A unidade possui vários Espaços Garatuja, sendo dois quadros anexados na parede da
área externa, quatro no muro e os demais nas partes externas das laterais das salas de
aula. E ainda dentro da sala de referência também tem um pequeno quadro do Garatuja.
 A princípio a professora, na sala de referência dialogou com a turma sobre o tema
"Ciclo de vida da Borboleta". Posteriormente, as crianças foram conduzidas ao Espaço
Garatuja para o momento da leitura do livro paradidático confeccionado pela educadora,
intitulado "Será que vira uma borboleta?", dando ênfase a exploração de imagens e
diálogos.
 Encerrando a leitura as crianças, foram convidadas individualmente a escrever
palavras previamente selecionadas pela professora (ovo, lagarta, casulo e borboleta).
 Haviam crianças que já conseguiam escrever algumas das palavras propostas e
outras que ainda não relacionavam a escrita com a fala. Ao terminar a atividade
realizada no Espaço Garatuja, a turma foi para a sala de referência para que as crianças
realizassem a sistematização do que foi aprendido. Neste momento, foram entregues
folhas para registrarem, em forma de desenhos e escrita, as etapas do ciclo de vida da
borboleta.
 Após, foi entregue massa de modelar caseira para que representassem esse ciclo por
meio de miniaturas. As crianças realizaram a atividade por etapa, de acordo com as
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fases apresentadas na narrativa. Por fim, a professora utilizou as atividades das crianças
para elaborar um texto em Stop Motion (técnica de animação ). A avaliação é através do
registro proposto no projeto.
Vale ressaltar que esta unidade foi a pioneira na realização do projeto, neste sentido, já houve
outras atividades de destaque como um evento, intitulado de "Garatujando com a Família". Uma
atividade diferente que aconteceu no mês de maio, em que se reuniram as famílias e as crianças, na
qual a programação foi desenvolvida tanto pelas próprias crianças, como pelos professores. Depois de
apresentações musicais, sobre o papel da mãe, do pai, da família, da escola e da comunidade, crianças
e pais participaram da atividade que incentiva a manifestação espontânea, como escrita.
Na EMEB analisamos as ações do projeto na turma do Jardim (3 anos). O espaço em que
acontecem as atividades fica na área externa à sala de referência, em que foi utilizado um adesivo
lousa (quadro negro) em parte da parede, formando um retângulo. As atividades acontecem
semanalmente.
 Na sala de aula, inicialmente, são realizadas atividades que antecedem à prática no espaço.
Percebemos que os temas trabalhados no Espaço Garatuja são interdisciplinares, para além da
literatura.
 Umas das atividades realizadas nesse espaço foram sobre noções de formas geométricas,
dentro do tema festas juninas. Ressaltamos que a utilização do Espaço Garatuja para
cumprimento de atividades curriculares não é a finalidade do projeto, porém nesse caso a
proposta foi ressignificada, no entanto, os registros aconteceram de forma espontânea.
Até o momento da produção do artigo não foi possível fazer uma análise das avaliações finais
do projeto, devido ao mesmo ainda estar em andamento e ser encerrado no final do ano letivo.
8 Considerações
Ao apoiar e incentivar as crianças através de atividades realizadas no Espaço Garatuja, no futuro
estas não terão dificuldades na produção de textos escritos. Neste sentido, o projeto Garatuja valoriza a
escrita de forma espontânea na Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Cuiabá, ao
mesmo tempo em que lhes proporcionam momentos lúdicos. Percebemos que nas unidades em que
aderiram ao Projeto, as atividades vêm acontecendo com freqüência. A proposta também possibilita a
convivência dentro da unidade, à medida que estabelece locais onde os alunos praticam seus registros.
Destacamos, ainda, que as crianças pararam de escrever nas paredes da escola ou nas carteiras e agora
sabem que esse espaço é o local de escrita e também diminuiu os casos de conflito entre as crianças.
Vale ressaltar que as crianças estão mais interessadas no ―ato de escrever‖, chamando os pais
para verem o que elas registraram no Espaço Garatuja. E, esse é o objetivo final, que a criança tenha
seu registro reconhecido na sua forma de escrever e que a família se aproxime ainda mais da unidade
escolar.
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QUEM CONTA UM CONTO (RE) CONSTRÓI VÁRIOS PONTOS”: (RE)
CONSTRUÇÃO DE TEXTO NA PERSPECTIVA DIALÓGICA E A
CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO AUTOR

Dioneia Foschiani Helbel (doutoranda em Educação UNESP/Marília - dioneia.foschiani@ifro.edu.br
Regiani Leal Dalla Martha Couto (Instituto Federal de Rondônia - Ji-Paraná) - regiani.couto@ifro.edu.br

Resumo: Este estudo põe em discussão a constituição do aluno como sujeito autor nos processos dialógicos de
construção de textos a partir dos pressupostos teóricos de Vygotski 55 e de Bakhtin quanto à ideia de linguagem
como elemento constitutivo do desenvolvimento humano e da dialogia como propriedade essencial dessa
linguagem. Os sujeitos do estudo foram trinta e dois alunos do 2º ano do curso Técnico em Informática do
Instituto Federal de Educação de Rondônia – IFRO, Campus Ji-Paraná, com os quais desenvolvemos uma
atividade de (re) construção de textos do gênero conto, a partir da obra machadiana, com o objetivo de analisar o
processo de autoria desses alunos. Neste artigo apresentamos um recorte dessa pesquisa e a análise de
fragmentos do conto Noite de Almirante, (re) construído por um grupo de alunas, evidenciando as marcas de
autoria no processo de constituição desse texto. A análise aponta diálogos entre as autoras e vozes sociais do
século XIX, como também da contemporaneidade, demonstrando que as alunas não só se apropriaram do
discurso de Machado de Assis, mas o situaram historicamente.
Palavras-chave: Gênero discursivo. Dialogismo. Sujeito autor.

1 Introdução

Embora haja um considerável número de pesquisas relacionadas à escrita, nas situações de
ensino, ela ainda consiste em um dos maiores desafios, tanto para o aluno quanto para o professor. Isso
se deve a diversos fatores, dentre eles, o fato de o aluno não se perceber como sujeito autor, capaz de
produzir discursos, pois não vivencia situações de escrita que consideram o texto como uma instância
do seu dizer.
Mello (1999) defende que as aptidões e características essencialmente humanas são
adquiridas ao longo da vida por meio da apropriação da cultura criada pela humanidade, assim é
necessário que o ensino da escrita de textos, na sua função social, esteja presente nas atividades dos
alunos, desde as séries iniciais, para o registro de ideias, sentimentos, hipóteses e todo tipo de
comunicação (VYGOTSKI, 1995).
Na mesma linha de pensamento, para Bakhtin (1999) e seu Círculo o ―ato de fala, ou, mais
exatamente, seu produto, a enunciação é de natureza social‖ (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p.
113), ou seja, as primeiras palavras aprendidas devem chegar para a criança como aspectos da cultura
acumulada de tal forma que constituam sentido a elas.
Do ponto de vista dessas ideias, neste trabalho, adotamos o conceito de língua como dialógica e
complexa, historicamente real, plurilíngue, fervilhante de línguas futuras e passadas, inconcebível
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como unilateral (BAKHTIN, 1999), pois existem várias vozes em toda prática discursiva, por isso o
sujeito é fruto da relação com o ―outro‖, e essa relação tem a ver com o lugar social de onde se fala
(BAKHTIN, 1999; VYGOTSKI, 1995).
Essa ligação com a palavra alheia é possível por meio das interações dialógicas das vozes, por
vezes refutadas ou confirmadas (BAKHTIN, 2011). Nesse sentido, o processo de autoria não pode ser
visto descolado dessas relações; ocorre, portanto, do coletivo para o individual. Dessa forma, o sujeito,
produtor de discursos, não pode ser considerado autor do que produz, já que está sempre em diálogo
com interlocutores de espaços e tempos diversos, em contextos sociais próximos e distantes do seu.
Desse modo, neste trabalho de cunho teórico-empírico, sustentamo-nos, principalmente, nos
pressupostos de Vygotski e Bakhtin para abordar a autoria em relação ao gênero conto literário,
tomando como ponto de partida o conto machadiano, com o intuito de analisar como alunos do Ensino
Técnico do Instituto Federal de Educação de Ji-Paraná/RO se constituíram como autores durante o
processo de (re) construção textual. Entendemos que tal gênero possibilita a ponte entre contextos
sociais distantes, o que se torna fundamental nos modos de os estudantes se relacionarem com as
diferentes realidades sociais.
Assim, analisamos fragmentos em um texto (re) construído por um grupo de alunas, algumas
marcas de autoria (a nosso ver) que foram se constituindo durante o processo de leitura e (re)
construção do conto Noite de Almirante, buscando evidenciar como o ―outro‖ dá sentido ao texto, e
como a organização do gênero requer do sujeito uma individualidade no momento da composição
desse gênero.
Para tanto, expomos uma discussão teórica na primeira seção, que versa sobre a constituição do
sujeito e da autoria da perspectiva dialógica. Posteriormente apresentamos, resumidamente, o percurso
metodológico do estudo e, por fim, analisamos quatro fragmentos do conto (re) construído,
contrapondo-os a partes equivalentes na obra machadiana.

2 A constituição do sujeito e da autoria na perspectiva dialógica

Por acreditarmos que o aluno, assim como todo sujeito, constitui-se na e pela linguagem por
meio do outro para desenvolver sua humanização, assim como Vygotski

defendemos que

―o

desenvolvimento da linguagem escrita pertence à primeira e mais evidente linha do desenvolvimento
cultural, já que está relacionado com o domínio do sistema externo de meios elaborados e estruturados
no processo de desenvolvimento cultural da humanidade‖ (VYGOTSKI, 1995, p. 185).
Considerando a linguagem uma atividade coletiva e individual, corroboramos as ideias de
Bakhtin (2011) quando afirma que nos comunicamos por gêneros do discurso. Para o autor, os gêneros
são formas relativamente estáveis e normativas de enunciados, dos quais nos apropriamos por meio do
outro. Falamos, lemos e escrevemos sempre por meio de gêneros, considerando seus significados
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acerca de alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico e
em determinadas circunstâncias de interlocução.
Do ponto de vista dessas concepções, entendemos que o ensino da escrita deve ser ancorado nos
gêneros discursivos como práticas sociais dos sujeitos e que estes, ao dialogarem responsivamente
com as muitas vozes sociais, constituam-se como autores dos seus enunciados (BAKHTIN, 2011).
Portanto o aluno precisa ser auxiliado por um sujeito mais experiente para se apropriar do gênero
como um objeto cultural essencial para o desenvolvimento humano, uma vez que a linguagem é
constitutiva do pensamento (VYGOTSKI, 1995) e basilar para os processos comunicativos.
Para se compreender o processo de autoria do ponto de vista que adotamos neste artigo, é
necessário também que se compreenda a ideia de sujeito como um ser social, segundo Vigotski
(2018), cuja humanização ocorre pela articulação entre seu caráter biológico, comum à espécie e a
cada indivíduo, com o que a cultura lhe oferece e possibilita. Mediante a essa concepção pensamos a
questão da subjetividade como algo que transcende a individualização do ser humano.
Posto isso, é na coletividade, no acesso aos costumes, informações, valores e objetos presentes e
disponibilizados por cada sociedade que o ser humano vai construindo sua concepção de mundo e de
si próprio, se (re) criando enquanto sujeito humano.
Convergentemente a essa ideia, Bakhtin e seu Círculo concebem o sujeito como alguém que
necessita da sociedade para existir, porque é constituído nas relações com outros sujeitos. Para ser
sujeito, é necessário haver um outro que o constitua, um outro de quem o sujeito tome a palavra por
meio de relação dialógicas e, ao tomá-la, atue sobre ela axiologicamente, de forma a confirmá-la ou
refutá-la.
A autoria é fruto desses processos, ou seja, o desenvolvimento dessa capacidade é determinado
pelas condições históricas e sociais que marcam a vida do sujeito em determinadas relações por ele
estabelecidas em seu meio, em uma dada época. E isso só é possível se o sujeito estiver em atividade
criativa, autoral (MILLER; CLARINDO, 2016).
Em suma, falar de autor, segundo Bakhtin e Vygotski, implica considerar o princípio dialógico
dos enunciados e a palavra alheia para a construção de discursos, como também situar o sujeito
produtor desses discursos historicamente, constituído pela linguagem e pelas relações coletivas para se
apropriar dos elementos da cultura humana de tal maneira que seja transformado por eles, também os
transforme de acordo com seu meio histórico e social.
Assim, ser autor nesse sentido é assumir, de modo permanentemente negociado, posições que
implicam diferentes modalidades de organização dos textos, a partir da tensão entre as vozes e dos
contextos sociais dos envolvidos no processo de interlocução.

3 Metodologia
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O estudo insere-se na pesquisa-ação e teve como sujeitos alunos do 2º ano do Ensino Técnico
em Informática do Instituto Federal de Rondônia, Campus Ji-Paraná, a quem propusemos uma
atividade (re) construção de textos do gênero conto literário a partir do seguinte desafio: Como
Machado de Assis contaria suas histórias se vivesse no século XXI? E você, como (re) construiria um
conto machadiano na contemporaneidade? Como o conto seria narrado na visão dos personagens?
A opção por textos desse autor se deve ao fato de que, assim como Saraiva (2007),
consideramos relevante que a obra machadiana seja apresentada aos alunos, pois suas narrativas, ainda
que escritas no século XIX, podem provocar o diálogo com leitores contemporâneos, uma vez que
―transpõem uma dimensão do humano que transcende um tempo e um espaço determinados‖
(SARAIVA, 2007, p.174).
Posteriormente ao trabalho com a leitura do conto ―Missa do Galo‖, que envolveu discussões
sobre a biografia do autor, o contexto de produção, os temas presentes na obra, bem como a
composição e o estilo adotado por Machado de Assis, os estudantes escolheram um conto do mesmo
autor para se debruçarem sobre ele, fazendo uma análise esmiuçada das características essenciais do
gênero do ponto de vista dos elementos constitutivos do gênero conteúdo temático, estrutura
composicional e estilo (BAKHTIN, 2011).
Posterior a isso, a tarefa foi então a construção de um novo texto com alteração do foco
narrativo. O conto ―Noite de Almirante‖, por exemplo, foi (re) construído não mais na visão do
narrador observador, mas na de Genoveva, uma das personagens centrais na história. Essa atividade
será corpus de análise neste artigo.
Enfatizamos aos alunos sobre a necessidade da compreensão dos contos em seu contexto de
produção para constituírem sentido e criarem um novo texto, com sentido também constituído por
eles. Destacamos também que o novo texto tomaria o conto original como eixo narrativo, mas teria
que dialogar também com vozes da contemporaneidade por estar endereçado a leitores jovens do
século XXI. A seleção dessas vozes, entre outros pontos, nos mostrariam marcas de autoria desses
alunos.
Ao final da atividade, divididos em grupos, os alunos (re) construíram oito contos
machadianos os quais, após passarem pela fase de reelaboração, por meio de ações dialógicas de
correção docente entre a pesquisadora e os sujeitos, foram apresentados na roda de leitura ―Quem
conta um conto (re) constrói vários pontos‖, a alunos do curso Técnico em Florestas. A essas (re)
construções, os alunos sugeriram que atribuíssemos o nome de ―recontos‖, que passaremos a utilizar
doravante, uma vez que compreendem os contos contados novamente; não apenas reproduzidos, mas
permeados pelos discursos dos próprios alunos constituídos na relação dialógica com outros discursos.
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3 Análise dos dados

O texto analisado neste estudo foi (re) construído por um grupo de três alunas.
Importa esclarecer que elas mostraram-se resistentes à leitura, justificando que Machado de
Assis ―é um autor difícil de entender‖. Como a leitura dessas obras requer o diálogo com o
leitor, o qual se vê obrigado a tomar uma posição frente à narração, inferimos que a falta de
motivação das alunas deve-se ao fato de que formaram uma ideia negativa dos contos
machadianos, por nunca os terem compreendido. Não nos cabe aqui discutir as causas dessa
rejeição, mas esclarecer que o interesse pelos contos surgiu timidamente e foi se
intensificando à medida em que as atividades, principalmente as que privilegiaram questões
enunciativas, se realizavam.
Optamos por apresentar quatro fragmentos do conto (re) construído, nomeados de F1,
F2, F3 e F4, e compará-los com o original, esclarecendo que nas duas versões, os trechos são
sequenciais, ou seja, respeitamos a estrutura composicional do gênero e analisamos partes da
apresentação, do conflito, do clímax e do desfecho do conto. Ao nosso olhar, esses trechos
são significativos no que tange ao processo de autoria das alunas por meio do diálogo com o
conto machadiano e com outros interlocutores. Decidimos também apresentar uma sinopse do
conto original para orientar o leitor deste artigo.
Os protagonistas são o marujo Deolindo Venta-Grande e a cabocla Genoveva, que se
apaixonam perdidamente e resolvem morar juntos numa vila no interior. Para isso ele chega a
pensar em não partir para uma viagem de trabalho, mas é dissuadido pela velha Inácia, a
senhora com quem Genoveva mora. Eles então fazem juras de amor e o rapaz viaja por dez
meses. Ao retornar, ansioso por uma noite de amor, uma noite de almirante, ele pensa em
dizer à sua amada que havia cumprido o juramento de fidelidade ao longo dos dez meses, só
pensando nela, mas descobre que ela estava com a ―cabeça virada‖ por um mascate, José
Diogo. Ele vai à casa do casal e é recebido de maneira cordial, sem intimidade. A explicação
da moça é simples: o coração mudara. Ele fica enraivecido e pensa em matá-la, criando
expectativa no leitor, mas nada faz, além de entregar-lhe os presentes que trouxera. Sai
cabisbaixo, depois de dizer a Genoveva que se mataria, mas não o faz. Retorna para seu navio
no outro dia e não tem coragem de revelar a verdade, por isso deixa que todos pensem que ele
realmente tivera sua noite de almirante.
A narrativa original é escrita em terceira pessoa e inicia apresentando o retorno de
Deolindo ao Rio de Janeiro para, posteriormente apresentar os protagonistas e o conflito:
Genoveva e o marujo teriam de se separar em função de uma viagem a trabalho.
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Deolindo Venta-Grande (era uma alcunha de bordo) saiu do arsenal de marinha e
enfiou pela rua de Bragança. Batiam três horas da tarde. Era a fina flor dos marujos
e, de mais, levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de
uma longa viagem de instrução, e Deolindo veio à terra tão depressa alcançou
licença. Os companheiros disseram-lhe, rindo: — Ah! Venta-Grande! Que noite de
almirante vai você passar! ceia, viola e os braços de Genoveva. Colozinho de
Genoveva... Deolindo sorriu.
(...)
Chamava-se Genoveva, caboclinha de vinte anos, esperta, olho negro e atrevido.
Encontraram-se em casa de terceiro e ficaram morrendo um pelo outro, a tal ponto
que estiveram prestes a dar uma cabeçada, ele deixaria o serviço e ela o
acompanharia para a vila mais recôndita do interior.
A velha Inácia, que morava com ela, dissuadiu-os disso; Deolindo não teve remédio
senão seguir em viagem de instrução. Eram oito ou dez meses de ausência. Como
fiança recíproca, entenderam dever fazer um juramento de fidelidade.
- Juro por Deus que está no céu. E você?
- Eu também.
- Diz direito.
- Juro por Deus que está no céu; a luz me falte na hora da morte (ASSIS, 1983, p.
26-27).

As autoras do reconto optam por mudar o foco narrativo e a ordem cronológica da
versão original. Quem narra os fatos é Genoveva, é ela que, aos sessenta anos, conta uma
história da sua vida, apresentando, inicialmente, a si mesma, depois os outros personagens. A
narrativa tem início quando os protagonistas se conhecem. É o que apresentamos em F1.
Olá, meu nome é Genoveva, tenho sessenta anos e vou-lhe contar uma história da
minha vida. História distante. Um dia conheci Deolindo, mais conhecido como VentaGrande. Ele era um marujo alegre e trabalhador, e logo me chamou a atenção na roda de
violão. E eu era uma moça bonita e sonhadora de vinte anos.
Começamos nossa paixão três meses antes de ele sair de viagem, morríamos de amor
um pelo outro. Bem que ele quis ir embora para o interior, não mais trabalhar naquele navio.
Mas a velha Inácia, a dona da casa em que eu morava, falou tanto na nossa cabeça que não
teve escapatória, ele teve que seguir viagem. Então, Deolindo teve a ideia de fazermos um
juramento:
- Vamos fazer o juramento do dedinho? Juntar o meu mindinho com o seu mindinho?
- Então fechou. O juramento está feito.
- Assim não. Jura direito!
- Tá. Juro por Deus que está no céu.
Chamamos a atenção para o fato de que na obra de Machado de Assis, embora o
narrador não participe dos fatos, instiga sutilmente o leitor a construir a imagem de Genoveva
quando a descreve como uma ―caboclinha de vinte anos, esperta, olho negro e atrevido‖
(ASSIS, 1983, p. 27). Essa qualificação cria uma ideia de suspeição, pressupondo que a moça
seja leviana, volúvel.
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Considerando o papel da mulher contexto social do século XIX, época em que o conto
foi escrito, ser esperta e ter olhos atrevidos significava romper com os padrões estabelecidos
pela sociedade, e isso faz nascer no leitor a imagem de uma Genoveva interesseira, ardilosa,
não confiável.
Todavia, ao tirar do narrador e tomar para si a palavra, ―Olá, meu nome é Genoveva,
tenho sessenta anos e vou-lhe contar uma história da minha vida‖, Genoveva desconstrói essa
visão ao se descrever ―uma moça bonita e sonhadora de vinte anos‖, o que remete ao
Romantismo, visão de mundo em que os defeitos humanos são redimidos pelo amor.
Ademais, no momento em que dialoga com o leitor, Genoveva é uma senhora de sessenta
anos, não mais uma caboclinha de vinte. Isso a torna confiável, simpática e possibilita um
processo de interlocução mais real com o leitor, afinal, quer compartilhar com ele uma
história da sua vida.
Ainda no F1, as autoras, constituídas por vozes também contemporâneas fazem a (re)
construção do juramento ―Vamos fazer o juramento do dedinho? Juntar o meu mindinho com o seu
mindinho?‖ Para tanto, se utilizaram um trecho da música ―Juramento do dedinho‖, muito divulgada
nas emissoras de rádio e televisão no ano de 2018, do cantor mano Walter.

Questionadas sobre essa ideia, as alunas nos disseram ter sido ―uma forma de aproximar
o adolescente do conto machadiano porque todo mundo conhece a música‖, corroborando o
que postula Bezerra (2016) em tradução as pressupostos bakhtinianos, quando declara que ―a
compreensão sempre é prenhe de resposta. Na palavra do falante há sempre um elemento de
apelo do ouvinte, uma diretriz voltada para sua resposta‖ (BEZERRA, 2016, p. 113).
Nesse sentido, percebe-se que se apropriaram do papel de enunciadoras, pois falam a
alguém sobre o que leram, com a intenção de que as escute e as compreenda, confirmando a
metáfora de que a palavra é uma espécie de ponte lançada entre o autor e os outros. Se ela se
apoiou sobre as alunas numa extremidade, na outra se sustentou sobre os possíveis leitores do
reconto, pois é o território compartilhado entre locutor e interlocutor (BAKHTIN;
VOLOCHINOV, 1999).
No conto de Machado, o narrador acentua a boa índole do marujo, a fidelidade e o
cumprimento da promessa ao dar sequência à narrativa descrevendo a ansiedade de Deolindo
e o quanto ele resistiu à tentação de trair Genoveva. É o que se constata a seguir:
Lá vai ele agora, pela rua de Bragança, Prainha e Saúde, até ao princípio da
Gamboa, onde mora Genoveva. A casa é uma rotulazinha escura, portal rachado do
sol, passando o cemitério dos Ingleses; lá deve estar Genoveva, debruçada à janela,
esperando por ele. Deolindo prepara uma palavra que lhe diga. Já formulou esta:
"Jurei e cumpri", mas procura outra melhor. Ao mesmo tempo lembra as mulheres
que viu por esse mundo de Cristo, italianas, marselhesas ou turcas, muitas delas
bonitas, ou que lhe pareciam tais. Concorda que nem todas seriam para os beiços
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dele, mas algumas eram, e nem por isso fez caso de nenhuma. Só pensava em
Genoveva (ASSIS, 1983 P. 27).

Subvertendo a sequência do conto e narrando os fatos na perspectiva de Genoveva, em
F2 as alunas fazem emergir o sofrimento da moça, o que provoca o leitor, mais uma vez, a
construir uma imagem positiva da personagem.
Deolindo partiu, deixando comigo seu violão e Paçoca, um cachorro vira-latas e
dizendo que teríamos uma noite maravilhosa, incrível, uma noite de almirante, regada a
vinho e boa comida quando ele voltasse. O tempo foi passando, passando e nada de Deolindo
voltar. Coitada de mim! Por meses fiquei esperando que ele voltasse, mas ele nunca vinha;
ao escurecer, fechava a janela em pranto. Fiquei doente, virei um palito.
Um dia, estava chorando quando o José Diogo surgiu como um anjo. Nós
começamos a conversar, no início conversa rápida, só um “Bom dia”. Ele era muito
simpático, me dava presentes carinhosos. Uma vez me deu uma borboleta dizendo que o
jardim era eu. Outra trouxe uma garrafinha com mais de um milhão de vaga-lumes que ele
havia caçado por aí... Não resisti, senti que era amor de verdade.
A comparação entre os trechos revela muito mais que um enredo; evidencia a porosidade
discursiva do reconto no sentido de permitir a penetração de muitas vozes no discurso machadiano. O
movimento dialógico, a partir da negociação de sentidos provocou a subjetividade das autoras, que
compuseram uma nova Genoveva ―Coitada de mim! Por meses fiquei esperando que ele voltasse, mas
ele nunca vinha; ao escurecer, fechava a janela em pranto. Fiquei doente, virei um palito de tão
magrinha‖.
Essa Genoveva, solitária, que espera por seu amado meses a fio, já doente e sem forças é salva
por um anjo, que a conquista aos poucos, sem que ela percebesse. Em conversa com as autoras do
reconto sobre esse trecho, alegaram que ―se Genoveva fosse atrevida e esperta, teria se envolvido com
José Diogo logo de cara‖.

Sabemos que o conto Noite de Almirante vincula-se aos leitores de sua época de
produção e ao seu contexto de origem, todavia isso ocorre de forma anacrônica
(COMPAGNON, 2011); de outro modo, vai além das barreiras temporais. No fragmento 2, as
alunas dialogaram com a obra a partir da referência ao seu próprio contexto, situado no século
XXI, considerando interlocutores de uma época em que não faz mais sentido (para a mulher)
ser submissa e não poder fazer-se ouvir na sociedade.
Importante retomar os trechos ―(...) deixando comigo seu violão e Paçoca, um cachorro
vira-latas‖ e ―Uma vez me deu uma borboleta dizendo que o jardim era eu. Outra, trouxe uma
garrafinha com mais de um milhão de vaga-lumes que ele havia caçado por aí... Não resisti,
senti que era amor de verdade‖. As alunas acrescentam elementos inéditos, mantendo a
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coerência com a versão machadiana e, mais uma vez, se preocupam em fazer-se compreender,
portanto consideram a cultura musical dos interlocutores a que o texto se destina na intenção
de que estes também dialoguem responsivamente com o reconto.
Entendemos, assim como Fiorin (2018, p. 65), que
é na percepção das relações com o discurso do outro que se compreende a História
que perpassa o discurso. Com a concepção dialógica, a análise histórica dos textos
deixa de ser a descrição de uma época para transformar-se numa fina sutil análise
semântica, que vai mostrando aprovações ou reprovações, adesões ou recusas,
pelêmicas e contratos, deslizamentos de sentido, apagamentos.

Posto isso, é válido insistir que ―através dos outros constituímo-nos‖ (VIGOTSKI, 2018, p. 24),
e ―a palavra é o território comum do locutor e do interlocutor‖ (BAKHTIN;VOLOCHINOV 1999,
p.113). Essas ideias esclarecem sobre a importância das relações sociais para a constituição das alunas
como autoras, pois a linguagem mediada pelo outro lhes possibilitou a apropriação de um objeto
cultural mais elaborado – o conto – ao mesmo tempo em que, ao atuar sobre ele, construíram um
discurso, mesmo que provisoriamente, próprio. A seguir, mais um trecho do conto original e, na
sequência, o terceiro fragmento retirado do reconto (F3). O clima de suspense fica mais intenso,
provocando o leitor a continuar a leitura para conhecer o desfecho da narrativa.
Genoveva deixou a porta aberta, fê-lo sentar-se, pediu-lhe notícias da viagem e
achou-o mais gordo; nenhuma comoção nem intimidade. Deolindo perdeu a última
esperança. Em falta de faca, bastavam-lhe as mãos para estrangular Genoveva, que
era um pedacinho de gente, e durante os primeiros minutos não pensou em outra
coisa.
- Sei tudo, disse ele.
(...)
- Disseram a verdade.
Deolindo chegou a ter um ímpeto; ela fê-lo parar só com a ação dos olhos. Em
seguida disse que, se lhe abrira a porta, é porque contava que era homem de juízo.
Contou-lhe então tudo, as saudades que curtira, as propostas do mascate, as suas
recusas, até que um dia, sem saber como, amanhecera gostando dele.
(...)
Declarou, com um gesto de desespero, que queria matá-lo. Genoveva olhou para ele
com desprezo, sorriu de leve e deu um muxoxo; e, como ele lhe falasse de ingratidão
e perjúrio, não pôde disfarçar o pasmo. Que perjúrio? que ingratidão? Já lhe tinha
dito e repetia que quando jurou era verdade.
(...)
A resposta dele foi meter a mão no bolso e tirar o pacote que lhe trazia. Ela abriu-o,
aventou as bugigangas, uma por uma, e por fim deu com os brincos. Não eram nem
poderiam ser ricos; eram mesmo de mau gosto, mas faziam uma vista de todos os
diabos. (ASSIS, 1983, p. 28).

Ele entrou e logo percebi que ele havia engordado, e muito. Ele foi logo
falando que já sabia de tudo. Estava com um olhar de dar medo. E a faca? A faca de marujo
que ele sempre carregava na cintura brilhava. Mesmo assim, confirmei, porque não sou de
mentiras. Olhando bem fundo nos seus olhos eu disse o quanto chorei sua ausência; o quanto
esperei pela sua volta, por uma carta, por um recadinho... Mas nada. (...)
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Percebi que ele ficou tenso, furioso. Ainda bem que minha vizinha veio me visitar,
o que me deixou mais tranquila. Ofereci uma xícara de café e puxei conversa sobre a viagem.
Ele ficou em silêncio por uns segundos, depois começou a contar muitas coisas, algumas
tristes e outras engraçadas. Até que ele tirou uma caixinha do bolso e me deu. Era um par de
brincos. Agradeci sorrindo e assim ficamos muito tempo conversando. De vez em quando ele
suspirava, ora com tristeza, ora com impaciência.
Os excertos acima demonstram um movimento dialógico entre a obra original e o
reconto em que, tomando a palavra alheia, as autoras refutam as vozes sociais presentes no
conto machadiano ao possibilitarem que Genoveva apresente argumentos para justificar o
que, no século XIX, seria uma traição. Interessa-nos esclarecer que temos consciência da
intencionalidade crítica de Machado de Assis ao sentimento amoroso concebido durante o
Romantismo, todavia importa-nos sobremaneira a compreensão das alunas sobre as diferenças
entre os dois contextos sociais e, consequentemente, dos comportamentos humanos e sociais
nesses períodos.
Para Zilberman (1989) a compreensão do texto é um fator social - uma medida comum
localizada entre as reações particulares. Desse modo, é evidente que, para compreender o
conto Noite de Almirante, as alunas utilizaram a sua distância temporal e cultural para
relacionar elementos das duas culturas, em especial no que diz respeito ao papel da mulher.
Assim como aponta Bakhtin, o distanciamento da enunciação do outro provoca o leitor a jogar
luz sobre seu próprio contexto, o que é essencial para aproximar, relacionar e fazer dialogar
dois contextos culturais (BAKHTIN, 2011).
Chama-nos atenção, ainda, a forma como as autoras utilizaram palavras,
intencionalmente em oposição, para descrever o sofrimento de Genoveva em grau maior
comparado ao de Deolindo, ―Fiquei doente, virei um palito‖, reforçando a ideia do quanto a
ausência de Deolindo a afetara. Já na descrição do marujo ―Ele entrou e logo percebi que ele
havia engordado, e muito‖, as alunas utilizaram as palavras em destaque para minimizar a sua
angústia, que ele pode ter tido uma mulher em cada porto, induzindo o leitor a acreditar no
que Genoveva diz, afinal, ela não é ―de mentiras‖ mesmo diante da ameaça de uma faca.
Por fim, o desfecho do conto, apresentado abaixo, mostra Deolindo triste e humilhado
que, numa tentativa desesperada para conquistar Genoveva, declara que vai cometer suicídio.
Por outro lado, apresenta a moça que, tranquilamente, desdenha da ameaça de Deolindo,
afirmando que ele não tem palavra. A construção da imagem de Genoveva ―alegre e
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barulhenta‖, diante do desespero de Deolindo, pode levar o leitor a ter pena do marujo e
acusá-la de leviana e insensível. É o que se vê a seguir.
Deolindo recusou a princípio; disse que se ia embora, levantou-se e deu alguns
passos na sala. Mas o demônio da esperança mordia e babujava o coração do pobre
diabo, e ele voltou a sentar-se, para dizer duas ou três anedotas de bordo. Genoveva
escutava com atenção.
(...).
Como ele se despedisse, Genoveva acompanhou-o até à porta para lhe agradecer
ainda uma vez o mimo, e provavelmente dizer-lhe algumas coisas meigas e inúteis.
(...).
Deolindo seguiu, praia fora, cabisbaixo e lento, não já o rapaz impetuoso da tarde,
mas com um ar velho e triste, ou, para usar outra metáfora de marujo, como um
homem "que vai do meio caminho para terra". Genoveva entrou logo depois, alegre
e barulhenta (...).
- Muito bom rapaz, insistiu Genoveva. Sabe o que ele me disse agora? Que vai
matar-se.
- Jesus!
- Qual o quê! Não se mata, não. Deolindo é assim mesmo; diz as coisas, mas não
faz. Você verá que não se mata. Coitado, são ciúmes.
(...).
A verdade é que o marinheiro não se matou. No dia seguinte, alguns dos
companheiros bateram-lhe no ombro, cumprimentando-o pela noite de almirante, e
pediram-lhe notícias de Genoveva, se estava mais bonita, se chorara muito na
ausência, etc. Ele respondia a tudo com um sorriso satisfeito e discreto, um sorriso
de pessoa que viveu uma grande noite. Parece que teve vergonha da realidade e
preferiu mentir. (ASSIS, 1983, p. 29-30).

A seguir, em F4, a narrativa na perspectiva de Genoveva.
Mas ele relutava em partir. Parece que não conseguia descer a escadinha da porta da
sala, dava três passos para a frente e dois para trás para contar mais um caso, mais uma
piada, sempre com um olhar enigmático, parecia que queria ganhar coragem para fazer
alguma coisa. Até que me pediu um último abraço. Eu disse que não, é claro, afinal sou uma
mulher casada.
Deolindo se transformou. Vi-lhe as mãos trêmulas e os dentes cerrados. Dei um passo
para trás: Meu Deus! Ele vai me bater, ou pior, me matar! Mas ele apenas suspirou e disse:
- Por você eu vivo e morro. Vou tirar a minha vida esta noite mesmo.
- Que é isso, Deolindo, você está nervoso, se mata não. Você deve ter conhecido muitas
moças por onde passou e aqui no Rio de Janeiro há muitas também.
Devolvi-lhe o violão. O Paçoca, não, era meu amigo fiel. Deolindo saiu cabisbaixo,
praia afora. Eu o acompanhei com o olhar até sumir de vista. Será que ele iria passar a noite
perambulando? Será que iria beber até cair? Será que ele realmente tinha cumprido a
promessa? Será que contaria a verdade sobre nós para os amigos?
Nada. Soube pela esposa de um marujo que ele contou vantagens sobre sua noite de
almirante.
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- Ah! Venta-Grande! Que noite de almirante vai você teve! Ceia, viola e os braços de
Genoveva. Colozinho de Genoveva... – disseram os amigos.
Ele confirmou tudo, com ares de felicidade. Puro orgulho ferido. O que eu fiz com os
brincos? Guardo até hoje e uso de vez em quando. Olhando bem, até que são bonitos.
Já no início do F4, as alunas acrescentam elementos que fazem a coerência com os
fragmentos anteriores, como o trecho ―sempre com um olhar enigmático, parecia que queria
ganhar coragem para fazer alguma coisa‖, que faz o leitor recobrar a imagem da faca
brilhando na cintura de Deolindo e cria um ponto de tensão: diante da recusa em dar-lhe um
abraço, a própria Genoveva descreve a expressão raivosa do rapaz e afirma que ele usará de
violência. No entanto, logo a seguir, essa expectativa se quebra porque há uma mudança
radical no comportamento de Deolindo. Ele apenas diz ―Por você eu vivo e morro. Vou tirar a
minha vida esta noite mesmo‖. Segundo as alunas, Deolindo foi estrategista, como não
conseguiu convencer Genoveva a aceitá-lo por meio de ameaças, fez chantagem emocional.
O fragmento 4 também nos chamou a atenção pelos diálogos (mais uma vez) com
músicas do repertório atual, ao fazerem intertextualidade entre violão e cachorro, citados no
fragmento 2, e o trecho ―por você eu vivo e morro‖, todos pertencentes à musica ‗meu violão
e o nosso cachorro‖, interpretada pelas cantoras sertanejas Simone e Simária.
Destacamos também a postura da Genoveva que, diferentemente da personagem do
conto machadiano, aconselha Deolindo a não cometer o suicídio ―Que é isso, Deolindo, você
está nervoso, se mata não. Você deve ter conhecido muitas moças por onde passou e aqui no
Rio de Janeiro há muitas também‖. Podemos inferir um sentimento de preocupação.
A forma como as alunas elaboraram os enunciados, provoca o leitor a estar presente na
cena e a preocupar-se com Deolindo por meio das perguntas articuladas por Genoveva. Mas a
possível pena de Deolindo se converte em indignação ou de desprezo quando o leitor
descobre, por meio da narradora, que o marujo não contara a verdade aos amigos por ―puro
orgulho ferido‖, deixando-os pensar que a noite de almirante realmente ocorrera.
Por fim, importante comentar a criatividade das alunas ao costurarem o início e o final
do texto com o presente que Deolindo havia comprado durante a viagem. Os fatos começam a
ser narrados por Genoveva, já com sessenta anos, que conta uma história distante da sua vida,
conforme fragmento 1. No final, as alunas empregam o advérbio de tempo ―hoje‖ para trazer
o leitor para o presente de Genoveva, de volta também ao tempo cronológico do leitor que,
durante os fatos narrados pela personagem, evadiu na sua temporalidade. E quanto aos
brincos, estes se configuram como mais um elemento intencional, retratando o sentimento de
carinho de Genoveva para com Deolindo.
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Desse modo, a partir do objetivo inicial que delimitamos, evidenciamos o papel de
destaque entre a dialogia de interlocutores de épocas e contextos diferentes o leitor
contemporâneo e o autor Machado de Assis - para a apreensão dos enunciados inerentes às
obras clássicas da literatura brasileira do século XIX, consideradas aqui como objetos da
cultura acumulada por gerações anteriores, uma vez que todo discurso é atravessado pelo
discurso alheio e voltado para as vozes que o circundam (BAKHTIN, 2011). Nessa linha, ao
apropriar-se da obra clássica, por meio do diálogo com o autor e com outros interlocutores, as
alunas leitoras constituíram-se também como produtoras de discursos, ou seja, autoras, ao
completarem, confirmarem, como também se oporem às vozes presentes no conto
machadiano.
5 Considerações finais
O processo de compreensão de um enunciado consiste em ―opor à palavra do locutor
uma contra palavra‖ (BAKHTIN, 1999 p.105). Portanto, espera-se que nos processos
dialógicos, os interlocutores assumam uma postura ativa por meio de respostas. No reconto
Noite de Almirante, tais respostas representam o resultado de uma postura ativa das alunas,
que ao compreenderem as enunciações elaboradas por Machado de Assis, o fizeram a seu
modo, em seu contexto histórico-social, de forma consciente.
Essa compreensão, segundo Bakhtin (2011), consiste em um processo dialógico, pelo
fato de um texto poder possibilitar o encontro dos leitores com outros contextos. Esse
movimento possibilita ao leitor a ampliação do seu universo de compreensão e, nesse
movimento convergente entre o conhecimento novo e o anterior, o processo dialógico ocorre.
Assim, entendemos que, ao mudar o foco narrativo, bem como a imagem de Genoveva,
as enunciadoras do reconto dialogaram com as vozes presentes no discurso machadiano para
constituírem o próprio discurso, e o fizeram ativamente, por meio da atitude responsiva. Sobre
isso Bakhtin (2011) aventa que dois enunciados - e aqui nos referimos ao conto machadiano e
ao reconto, distantes no tempo por dois séculos - são dialógicos.
Nesse sentido,
Não há nem primeira palavra nem derradeira palavra. Os contextos do diálogo não
têm limite. Estendem-se ao mais remoto passado e ao mais distante futuro. Até
significados trazidos por diálogos provenientes do mais longínquo passado jamais
hão de se apreendidos de uma vez por todas, pois eles serão sempre renovados em
diálogo ulterior. Em qualquer momento presente no diálogo há grandes massas de
significados esquecidos, mas estes serão de novo reinvocados em um dado momento
no curso posterior do diálogo quando ele há de receber nova vida. Pois nada é
absolutamente morto: todo significado terá algum dia o seu festival de regresso ao
lar (BRAIT, 1999, p. 38).
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Posto isso, acreditamos que aptidões essencialmente humanas, como análise e reflexão, foram
adquiridas ao longo do processo de leitura e de (re) construção do conto Noite de Almirante, uma vez
que no movimento dialógico empreendido pelas alunas, estas se constituíram como autoras ao
compreenderem o conto no seu contexto de origem e, ao transporem-no para a contemporaneidade,
opuseram-se a vozes cristalizadas em outra época para fazer surgir uma nova Genoveva, muito mais
próxima do que pensam as autoras.
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Resumo
O estudo busca refletir teoricamente sobre o significado de Alfabetização e Letramento e seus conceitos, desde
um breve resgate histórico acerca do ensino da leitura e escrita na fase inicial de escolarização de crianças até o
surgimento do termo Letramento. O interesse surgiu a partir dos estudos realizados sobre a linguagem e de
discussões realizadas no decorrer de experiências no contexto da prática, nas quais, muitas vezes surgiram
dúvidas quanto ao significado desses termos. A pesquisa evidenciou que são processos diferentes, porém, devem
ser trabalhados juntos, um articulando com o outro. Tivemos também a oportunidade de refletir sobre a realidade
prática no que diz respeito ao processo de alfabetização e letramento, tivemos a impressão de que as concepções
de leitura e escrita adotadas parecem enfatizar o ato de ler enquanto decodificação de palavras e frases, sem se
preocupar em contextualizar as atividades propostas.
Palavras-chave: Reflexão. Alfabetização. Letramento. Teorias.

1 Introdução
O interesse surgiu a partir dos estudos que realizamos sobre a linguagem e de discussões
realizadas no decorrer de nossas experiências no contexto da prática, nas quais, muitas vezes surgiram
dúvidas quanto ao significado de Alfabetização e Letramento, se nos deparávamos com dois conceitos
diferentes ou se eram duas denominações para a mesma questão, além de outras indagações que
pareciam exigir maior aprofundamento teórico.
O termo Letramento muitas vezes é associado com o ato de alfabetizar, chegando a pensar que
a diferença está em: alfabetizar - ensinar a escrever e o letramento associado a ensinar a ler. Pelo que
pudemos observar tratam de termos que necessitam de várias leituras.
Ao abordar essa temática relevante e pertinente à área da educação, buscamos salientar a
relação desses conceitos, partindo de um breve resgate histórico acerca do ensino da leitura e escrita
na fase inicial de escolarização de crianças até o surgimento do termo Letramento.

2 Alfabetização e Letramento: Contexto histórico

Após a proclamação da República, no Brasil a escola consolidou-se como uma instituição para
atender os ideais do Estado Republicano, devido ao destaque dado nesse momento à educação.
De acordo com Mortatti (2006, p. 5):

Para o ensino da leitura, utilizavam-se, nessa época, métodos de marcha sintética (da
"parte" para o "todo"): da soletração (alfabético), partindo do nome das letras; fônico
(partindo dos sons correspondentes às letras); e da silabação (emissão de sons),

5565

partindo das sílabas. Dever-se-ia, assim, iniciar o ensino da leitura com a
apresentação das letras e seus nomes (método da soletração/alfabético), ou de seus
sons (método fônico), ou das famílias silábicas (método da silabação), sempre de
acordo com certa ordem crescente de dificuldade [...]

Em 1876, foi publicada em Portugal a Cartilha Maternal ou Arte da Leitura, escrita por João
de Deus, nome dado a um novo método, o ―método João de Deus‖ ou ―método da palavração‖, que
consistia em iniciar o ensino da leitura pela palavra, para depois analisá-la a partir dos valores
fonéticos das letras. Com o surgimento desse novo método, iniciou-se uma disputa com os métodos
que ensinavam por meio da soletração, do fônico e da silabação.
A partir de 1890, pretendendo servir de modelo para outros estados, foi implementada em São
Paulo, uma reforma educacional que reorganizou a Escola Normal e criou a Escola-Modelo Anexa,
que utilizava o método analítico56 para o ensino da leitura que se baseava em princípios didáticos
derivados de uma nova concepção da criança, cuja forma de apreensão do mundo era entendida como
sincrética.
Defendido pelos professores formados por essa escola normal, o método analítico foi
institucionalizado, se tornando obrigatório nas escolas públicas paulistas, mesmo que a maioria dos
professores reclamasse da lentidão de resultados desse método.
Especialmente no início do século XX, passaram a produzir cartilhas que se baseavam
programaticamente no método marcha analítica57, conforme as instruções oficiais da época, ou seja, as
instruções paulistas. Assim, aumentaram consideravelmente os conflitos entre os que defendiam o
método analítico e os que continuavam a defender e utilizar os sintéticos, em especial o da silabação.
Enquanto as discussões eram incididas no ensino inicial da leitura, o ensino da escrita ―... era
entendido como uma questão de caligrafia (vertical ou horizontal) e de tipo de letra a ser usado
(manuscrita ou imprensa, maiúscula ou minúscula), o que demandava, especialmente, treino, mediante
exercício de cópia e ditado‖. (MORTATTI, 2006, p. 8).
Devido às resistências quanto à utilização do método analítico, começaram a se buscar novas
propostas. Assim, na busca de unir o método sintético e o analítico, foram criados os métodos mistos
ou ecléticos58. Todavia, como o fracasso da escola na alfabetização de crianças ainda persistia, no
início da década de 1980, novas urgências políticas e sociais fizeram surgir propostas de mudanças na
educação, introduzindo no Brasil o pensamento construtivista, principalmente no que se refere às
pesquisas desenvolvidas por Emilia Ferreiro e colaboradores na área da alfabetização.
No decorrer de tantas disputas, no fim do século XX, surgiu a palavra Letramento. À medida
que o analfabetismo foi e continua sendo superado, percebe-se que além de aprenderem a ler e a
escrever, é preciso incorporar a leitura e a escrita, enquanto práticas sociais como, por exemplo, ler
56

De acordo com esse método analítico, o ensino da leitura deveria ser iniciado pelo ―todo‖, para depois se
proceder à análise de suas partes constitutivas.
57
Processo da palavração e sentenciação.
58
Analítico-sintético ou vise-versa.
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revistas e jornais. Desta forma, poderíamos dizer que o letramento se refere ao uso da leitura e escrita
em situações comunicativas específicas, com determinados objetivos.
Ainda sobre o surgimento deste termo, remeto-me a Quinhone (2008, p. 20) que declarou:
[...] o processo de erradicação e/ou diminuição dos índices de analfabetismo ocorreu
em diversos países, os quais, a partir da década de 80, começaram a perceber que a
condição de ―estar alfabetizado‖ não garantia às pessoas o uso da leitura e da escrita
enquanto práticas sociais, ocorridas nos mais variados contextos interacionais.
Assim, países como França, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos passaram a se
preocupar com os usos sociais da escrita, ocasionando, de certo modo, a ―invenção‖
do termo letramento (...).

Já no Brasil, o termo Letramento apareceu, pela primeira vez, em 1986, no livro de Mary
Kato: No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística e, posteriormente em outro livro, em
1988, ano considerado como o lançamento da palavra na esfera educacional. Atualmente a palavra
parece ter se tornando bastante comum entre os docentes, mas sabemos que as concepções de
letramento e alfabetização são complexas e envolvem algumas discussões. Diante disso, Soares (2004,
p. 39 - 40) ressaltou que:

...um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado;
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o
indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever,
mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita,
responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita.

A partir desses pressupostos, vemos que letramento é um fenômeno complexo e difícil de
atribuir significados e a falta de concordância sobre isso, certamente, acaba por dificultar o
estabelecimento de critérios para avaliá-lo e medi-lo, ou seja, distinguir pessoas letradas de iletradas.
Desse modo, concordamos com Soares (2004, p. 47) quando esta afirma que ―O ideal seria
alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da
escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado‖.

3 Algumas Considerações

Não basta avaliar se uma pessoa consegue ler um texto do início ao fim sem criarmos
estratégias para que estes atribuam significados ao que estão lendo, relacionando o conteúdo temático
do texto com o seu cotidiano. É preciso, além de ensinar a ler e a escrever, oferecer condições para que
possam fazer uso da leitura e da escrita em diversas situações cotidianas.
Ao finalizar este trabalho, concluímos que ―alfabetizar letrando‖ talvez seja um dos caminhos
que a escola poderá percorrer para formar cidadãos mais críticos e preparados para lidar com questões
econômicas, sociais e políticas.
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SE EU NÃO LEIO LIVROS, EU LEIO MEU DIÁRIO: UMA
CONTRIBUIÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL “DIÁRIO REFLEXIVO” NO
PROCESSO DE LETRAMENTO DE CRIANÇAS DO 3º ANO
Mônica Regina dos Santos (PPGE/UFMT) – santos_monica@hotmail.com

Resumo:
O presente relato traz reflexões, considerações e resultados obtidos durante a experiência de regência de sala de
aula no ano de 2018, na Escola Municipal de Educação Básica Antônio Gomes da Cruz, localizada no bairro
Jardim Glória I, município de Várzea Grande, com o uso do ―Diário Reflexivo‖. A turma que participou do
processo de escrita e leitura do diário era do terceiro ano, composta por 28 alunos, com idades compreendidas
entre 8 e 9 anos, a qual tinha um alto índice de alunos com dificuldade leitora. Destes, a maioria encontrava-se
em alguma situação social nas quais muitas famílias brasileiras vivem nas periferias, tais como: problemas
socioeconômicos, imposição religiosa familiar, problemas relacionados à estrutura da família e ambiente pouco
propiciador de leitura. Todavia, o desafio da experiência proposta apresentou resultados animadores, alcançando
o objetivo desejado, que era a prática de escrita e leitura no processo de alfabetização e letramento, dentro e fora
da sala de aula.
Palavras-chave: Diário Reflexivo; Leitura; Escrita; Relato de experiência.

1 Introdução

O processo de ensino e aprendizagem dos educandos precisa a todo instante passar por
revisões e reformulações, de forma a promover uma educação mais significativa. Assim, os docentes
precisam possuir, dentre as suas qualidades, uma natureza reflexiva. Isso porque os conteúdos a serem
aprendidos pelos educandos precisam fazer sentido e, para tanto, deve-se contrapor aos padrões
educacionais anteriores, que compreendiam os saberes dos alunos como conhecimentos adquiridos por
imitação de modelos repassados pelos professores.
Com isso, ao adotar uma abordagem reflexiva que valorize o processo de ensino e
aprendizagem dos alunos, o docente ampliará a capacidade desses educandos de compreender a sua
própria atuação enquanto cidadão crítico e participativo. Para possibilitar tal abordagem, o processo de
leitura e escrita, de uma forma geral, tem se mostrado uma ferramenta de grande potencial. Assim, o
foco desse relato é narrar a experiência a partir da utilização de um dos gêneros textuais, que auxilia
no processo de uma escrita reflexiva e promove o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita
dos alunos: o diário reflexivo.
Para melhor compreensão, apresentaremos os passos seguidos que culminaram neste relato,
desde as tentativas metodológicas da fase da oralidade, como ferramenta de expressão de alunos do 3º
ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal, até a implantação efetiva do Diário Reflexivo,
visando um ensino mais significativo aos educandos dessa turma.
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2 A dificuldade e não compreensão da importância do processo da oralidade no desenvolvimento
escolar

Após ser aprovada no concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, iniciei
minha docência no 3º ano C, em julho de 2018, depois das férias escolares. O diagnóstico que fiz da
turma foi o seguinte: ela já havia passado por várias professoras desde o início de 2018, não tinha
rotina e normas, bem como as ordens e solicitações repassadas não eram bem compreendidas. Havia
um clima de desordem entre os alunos, e a oralidade era uma prática não compreendida, pois todos
falavam ou gritavam ao mesmo tempo e somente alguns respondiam ou esperavam sua vez para falar.
Além disso, eram poucos os que conseguiam articular o pensamento organizado pela palavra, pois eles
se manifestavam, na maioria das vezes, pelas vias de fato: agressão verbal e/ou física.
Não obstante essa situação, dei início ao meu trabalho, buscando criar um caminho para a
oralidade. A princípio, havia muita dificuldade para entender as palavras utilizadas pelas crianças. A
maneira como conversavam também era bastante peculiar, com a mão sempre à boca ou tapando-a
com a roupa, impedindo a vocalização. Percebi que esses alunos não conseguiam se expressar, seja por
falta de estímulo para exprimirem seus sentimentos e pensamentos ou porque não tinham a prática da
conversação. Procurei entrar em contato com os pais ou responsáveis e, segundo esses, as crianças
passavam a maior parte do tempo sozinhas ou com irmãos, cuidando da casa ou, ainda, na companhia
de avós, tios ou vizinhos impossibilitados de trabalhar, na maioria dos casos, por não serem
alfabetizados ou por possuírem poucos anos de escolaridade.
Outra informação recebida nesse diálogo foi quanto ao tempo dedicado ao uso de tecnologias,
como celulares ou tablets, e o uso indiscriminado de televisão (com preferência pelos programas
sensacionalistas e de violência). Assim, para esses alunos e baseando-se em suas vivências, não fazia
sentido participar, por exemplo, de uma roda de conversa.
O vocabulário da turma, além de palavras básicas, continha, em particular, as palavras ―negoçar
e negócio‖ (aqui utilizada como um verbo polivalente), assim, era muito comum ouvir as seguintes
frases: “Eu vou negoçar (abrir, devolver, escrever, fechar, levar, pegar, rasgar) o negócio (caderno,
livro), professora. Eu negocei o negócio, tia. Éééé negócio, né, tia? A gente não entende, esse...como é
mesmo o nome desse negócio, tia?”, para se referir às coisas.
A partir desse contexto, a minha primeira proposta foi realizar rodas de conversa, uma vez que
essa dinâmica ainda não havia sido instituída na sala de aula, tratando-se de um movimento novo para
eles. Para minha surpresa, os alunos começaram a apresentar alguns resultados em relação à atividade,
dando início a um vínculo entre nós, ainda que a maioria dos alunos apresentasse dificuldades na
formulação de um diálogo plausível.
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Outro aspecto observado foi que os alunos não tinham o hábito da leitura. Em que pese o fato de
não existir uma biblioteca na escola, os armários da sala dos professores estavam lotados de livros
recebidos por meio de iniciativas como o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Animada
com os pequenos resultados obtidos e determinada a fazer a diferença na interação com os meus
alunos, tive um insight e criei a experiência da ―leitura-novidade‖, que consistia em ler algo na sala de
aula que fosse novo para eles. No entanto, independentemente do material lido, para a minha
decepção, essa metodologia não despertou nenhum efeito, salvo se viesse com um elemento trágico,
agregado a situações de violência, sangue e morte.
Apesar de tais resultados, os alunos apresentaram uma pequena melhora comportamental na
introdução de rotinas, como confecção do cabeçalho e realização dos deveres de casa, assim como
começaram a ouvir o que eu tinha para lhes falar. Assim, na segunda tentativa, optei pela ―leituradeleite‖, contudo os livros continuavam não despertando na turma o interesse que eu esperava, exceto
os de imagens, que possibilitaram, durante algum tempo, que fosse trabalhada a leitura de algumas
fotos. Cabe aqui fazer uma breve diferenciação entre leitura-novidade e leitura-deleite. A primeira, já
definida anteriormente, consiste em trabalhar um fragmento de texto aleatório. Já a leitura-deleite, o
ler pelo prazer de ler, refere-se àquele momento destinado ao: ―[...] prazer e reflexão sobre o que é
lido, sem se preocupar com a questão formal da leitura. É ler para se divertir, sentir prazer, para refletir
sobre a vida.‖ (BRASIL, 2012, p. 29).
Nessa perspectiva, de experimentação em experimentação, fui transformando a sala de aula em
um ambiente literário para as crianças, com intuito de despertar neles o desejo pela leitura. Como
estratégia, esparramei livros por cima de minha mesa, para poder aproximá-los de mim e propiciar
uma oportunidade de conversarmos e nos conhecermos.
Depois, quando já tínhamos uma maior aproximação, passei a organizar os livros em uma mesa
localizada em determinado ponto da sala, dando a eles total liberdade de mobilidade para conversar e
inter-relacionar com seus pares, fazendo da sala de aula um ambiente leitor, onde qualquer criança, a
qualquer momento, poderia ter acesso aos livros. Apesar da boa receptividade, logo não havia mais
novidade na leitura-deleite e esta havia se transformado em uma rotina, momento em que optei por
trabalhar com textos soltos. Nesse momento, escolhi letras de músicas, para, ao mesmo tempo em que
trabalhava a leitura, abordar a questão cultural, apresentando às crianças a Música Popular Brasileira
(MPB), bem como nomes da cultura lusófona africana e os de origens camponesas, como a música
brasileira de raiz: as modas de viola.
Paralelo a esse trabalho musical, passei a desenvolver com os alunos outro elemento importante:
a atividade de expressão corporal, uma vez que observei que as interações se davam entre eles por
meio da violência, com empurrões, tapas, murros, chutes etc. Percebi, ainda, que brincadeiras como:
bonecas, casinha, jogos de tabuleiro, pular elástico, cantigas de roda, jogos mentais, quadrinhas, trava-
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línguas, entre outras, não tinham espaço no cotidiano dessas crianças. Quando se falava em
brincadeira, remetia-se ao ato de jogar bola ou, quando muito, a atividade de corrida.
Pondero que tal situação talvez seja indicativo de suas relações sociais. A partir desse contexto,
fizemos a tentativa do jogral. Foi desesperador saber que uma experiência como essa pode gerar
acidentes: durante o ensaio, uma aluna machucou o rosto, após outra colega a derrubar. Tal situação
me fez ver a necessidade de desenvolver um trabalho corporal com as crianças, para além das aulas de
educação física. Assim, optei por trabalhar com atividades meditativas e de relaxamento dentro da sala
de aula, com prática de massagens nos ombros e toques na cabeça. Nesse sentido, o excerto ―O corpo
fala‖ é a mais pura verdade. Os corpos das crianças falaram que elas necessitavam do reconhecimento
corporal por meio de um contato carinhoso, do toque diferenciado, pois, até então, só estavam
acostumados aos toques agressivos para ter a percepção de sua existência. Era chegado o momento de
buscar uma nova estratégia para aumentar o interesse na prática leitora dessa garotada.
3 Diário Reflexivo: a importância do reconhecimento e da voz ativa

Revisitando textos sobre gêneros textuais e literários, pensei sobre as possibilidades de trabalhar
literatura infantil com as crianças. A problemática estava instaurada quando percebi a dificuldade de
atenção nos relatos literários e a dispersão que pairava em relação aos mesmos. Eu trazia livros
clássicos como: Cinderela, Patinho Feio, Pinóquio, Bruxas e Fadas e não conseguia despertar o menor
interesse dos alunos.
Pensei, também, em trabalhar lendas locais como: Lobisomem, Saci-Pererê, Curupira, Mãe do
Fogo, mas, tampouco, surtiam resultados. As estórias que despertavam interesse eram sempre de
fundo sensacionalista e policialesco, permeadas de tragédias e sangue (alguma semelhança com a
realidade não é mera coincidência, pois essas crianças assistem a muitos programas policiais e as rodas
de conversa do seu entorno estão quase sempre relacionadas aos temas de violência), que captavam
total atenção das crianças, todavia, enquanto ambiente escolar, eu me recusava a trabalhar pelo viés do
sensacionalismo e baixa vibração.

Assim, cheguei a leituras sobre o gênero Diário Reflexivo, despertando minha atenção
para o fato de que, quando os alunos escrevem no diário, eles têm a oportunidade de pensar,
refletir e avaliar sobre o que vão escrever. Nesse sentido, nos pautamos na fala de Garcez
(2001, p. 63), ao afirmar que ―A função expressiva da linguagem é essencial à nossa vida. É
por meio dela que nos construímos como sujeitos atuantes na sociedade e no mundo. A
conquista da expressão dos próprios pensamentos e opiniões é um instrumento primordial
para o exercício da cidadania.‖.
E, nesse contexto, fui tramando possibilidades e fazendo tessituras entre acerto e erro. Dessa
maneira, um dia, pensando em como resolver o problema do não domínio dos signos, que
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impossibilita o processo da leitura e, posteriormente, o da escrita ou vice-versa, e, considerando que
vem sendo cobrado dos docentes, que, no terceiro ano, os alunos estejam alfabetizados, lembrei do
filme Escritores da Liberdade 59, em que os alunos são estimulados a escreverem sobre as suas vidas.
Diante desse novo insight, pensei que talvez as crianças se interessassem e conseguissem
escrever sobre seu cotidiano em um diário, no qual passariam a registrar as atividades do dia a dia e,
após a escrita, seria entregue para que eu pudesse ler a produção, bem como fosse incentivada a prática
de leitura para o resto da turma, afinal, uma das características do ser humano é a curiosidade. Falar
sobre si, às vezes, é fácil, pelo menos é mais acessível falar sobre o que se sabe do que sobre o
desconhecido, e foi, nesse contexto, que surgiu a ideia do diário, da escrita autobiográfica, de falar
sobre si.
Parti para a ação, por meio de processos que se constituíram por atos. A exemplo do
mencionado por Smolka (2012, p. 45): ―é necessário observar e atentar para alguns ‗detalhes‘ e
procurar outras ‗pistas‘ que geralmente passam despercebidas‖. Essa prática contou com quatro
momentos significativos, o primeiro foi quando comuniquei à sala que eles iniciariam um diário. No
dia seguinte, de uma sala de 28 alunos, apenas três alunos trouxeram o caderninho que se
transformaria em diário.
Passei a corrigir, vistar, fazer a leitura e correção direta com a criança que eu chamava
especialmente para me acompanhar, principalmente, no processo de leitura. Num segundo momento,
mandei confeccionar um carimbo com meu nome. Não sei o porquê, mas talvez ter um caderno com
vistos de carimbo com carinha engraçada fez com que outras crianças se interessassem e trouxessem
cadernos. A partir de então, aumentou consideravelmente o número de alunos que começaram a
escrever o diário. O terceiro momento foi quando comecei a observar as primeiras modificações
comportamentais positivas no domínio da leitura. O quarto, apesar de óbvio, foi quando, para além do
domínio da leitura, por meio da escrita das crianças, descobri o universo em que vivem, as emoções
não verbalizadas, os sentimentos não trabalhados e, entre outros elementos, pude constatar os motivos
que impedem o desenvolvimento do processo de leitura e escrita com os alunos desse terceiro ano,
especificamente.
Assim, ao ter acesso ao diário das crianças, percebi as causas da dispersão no processo de
realização das tarefas e a pouca participação dos pais no acompanhamento dos filhos. Também pude
constatar como é alto o número de lares, mesmo na periferia, que possui aparelhos eletrônicos de alta
tecnologia como notebooks, computadores e celulares, todos com os aplicativos de última geração.
Por meio da leitura dos diários, pude perceber que, ao chegar a casa, as crianças tiram o
uniforme escolar, jogam o material de lado e se dedicam a assistir à televisão até altas horas da
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madrugada com a anuência dos pais, o que, no dia seguinte, acarreta em dificuldade de atenção e
aprendizagem do conteúdo apresentado, por estarem sonolentas, por não terem realizado as tarefas ou
por não terem lido/estudado o conteúdo aplicado na sala de aula. Sem contar as crianças que estudam
no período vespertino, que, em sua maioria, acordam muito tarde e não conseguem nem fazer o dever
de casa, porque, geralmente, preferem dedicar seu tempo para assistir à televisão.
Assim, quando não estão assistindo, estão soltas nas ruas, obcecadas na internet ou nos
joguinhos de celular, como é o caso de um menino, o Felipe60, conforme podemos observar no
pequeno relato que segue. Ele tem 8 anos, filho de pais separados e possui um meio-irmão. A mãe,
muito nova, tem outro filho, mais velho que Felipe, de um relacionamento anterior. Ela não trabalha e
passa o dia presa ao WhatsApp, trocando mensagens, via programa de tradução, com um namorado
que vive na Suécia, o qual conheceu via internet, deixando, assim, o filho solto e sem
acompanhamento escolar. O pai de Felipe é caminhoneiro e passa longas jornadas fora da cidade e,
por esse motivo, quando está com ele, é permissivo e faz todas as vontades do filho, não cobrando as
atividades escolares, inclusive, incentivando que não as faça e, até mesmo, que falte às aulas. Dessa
maneira, quem cuida do menino são os parentes – tios, tias, primos e primas-, quando podem
comparecer às reuniões ou chamados da escola.
Tais situações puderam ser percebidas a partir da prática dos diários, permitindo não só uma
importante aproximação com a realidade dos alunos, mas também o entendimento dos motivos que os
mantém afastados do processo efetivo de ensino e aprendizagem.

4 Considerações finais: a grande conquista

O fato é que, com a escrita do diário e a rotina da leitura diária, os alunos que tomaram a
iniciativa de escrevê-lo (não foi obrigatório), começaram a apresentar uma melhora significativa em
vários aspectos, como o processo de escrita e leitura. A escrita passou a ser mais específica e a letra
passou a ter formato mais evidente. Também foi observado que, no aspecto emocional, essas crianças
passaram a ser mais sociáveis e tranquilas, melhorando, inclusive, a maneira de se expressarem. Não
vivemos em uma sociedade ágrafa, e sim, como bem evidencia Mortatti (2004, p. 98): ―um tipo de
sociedade baseada em comportamentos individuais e sociais que supõem inserção no mundo público
da cultura escrita (...) e que valoriza o ler e escrever de modo mais efetivo do que o falar e ouvir.‖
Uma vez que a educação é um processo vivo de constante adaptação, repensamos a maneira
como poderia ser feita a conexão entre o que se vivia (as pistas citadas por SMOLKA, 2012), pensava
e escrevia com lógica, surgindo a ideia de convidar a criança para estar comigo e juntas reescrevermos
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o texto. Uma vez refeito, a criança efetuava a leitura do que escreveu, fazendo com que o processo de
escrita e leitura avançasse significativamente, devido ao sentido dado ao processo.
Em face do relato apresentado, consideramos que o ato de ler, escrever e de compreender o
texto é imprescindível para a integração do indivíduo à sociedade. Cabe, dessa forma, aos professores
e a família envolver-se para buscar pistas e encontrar soluções que propiciem o desenvolvimento da
leitura e escrita das crianças.
Diante disso, com base na experiência realizada com as crianças do 3º ano, constatei, nesse
curto período (quatro meses), que, de posse do hábito da leitura realizado com prazer e domínio das
habilidades necessárias, é possível ocorrer a alfabetização e letramento dentro de um ambiente
acolhedor, propiciador de emoções pacíficas e de autoestima com os alunos, por meio da prática da
escrita e leitura ativa de diários reflexivos.
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UM POEMA EM FELPO FILVA: POSSIBILIDADES DE LEITURAS E
SEUS SENTIDOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM
ESTUDANTES SURDOS NO ENSINO SUPERIOR
Sebastiana Almeida Souza 61 (PPGEL/UFMT) – tianaalmeida@gmail.com
Indira Isis Bernardes62 - indiraisisber@gmail.com
Resumo:
Esta pesquisa visa apresentar uma das experiências desenvolvidas no Laboratório de Aprendizagem Avançada
(LAA). Salienta-se que o LAA proporciona o atendimento educacional especializado aos estudantes surdos do
Curso de Letras/Libras da Universidade Federal de Mato Grosso, desenvolvendo atividades para o ensino da
Língua Portuguesa escrita, como L2. Um de seus objetivos é oportunizar aos estudantes surdos um atendimento
que atenda às suas necessidades, haja vista suas dificuldades na Língua Portuguesa, numa perspectiva de
igualdade de direitos no âmbito educacional, modificando, assim, as práticas tradicionais de ensino. Desse modo,
dissertaremos acerca da leitura e análise de um fragmento do livro Felpo Filva, que trabalha os gêneros textuais
de diversas formas. Assim, destaca-se um dos poemas constantes no livro, ―Passarinho na gaiola?‖, em que o
autor vê o seu poema reescrito e não fica satisfeito, pois contrapõe sua ideia. Por conseguinte, a atividade
proposta era que os estudantes lessem e analisassem o poema, em seguida, fizessem a compreensão do mesmo, e
posteriormente, apresentassem para os colegas sua compreensão, cujo objetivo era socializar e interagir o
conhecimento referente à interiorização da compreensão dos sentidos do poema e, em seguida, produzissem um
texto. O estudo, em andamento, está sendo desenvolvido através da pesquisa-ação, fundamentado no arcabouço
dos seguintes teóricos: Eva Furnari, Bakhtin e o Círculo.
Palavras–chave: Leitura. Sentidos. Livro Felpo Filva.

1 Introdução

O Laboratório de Aprendizagem Avançada, doravante LAA, vem proporcionando
experiências em que os estudantes têm desenvolvido o processo de leitura e escrita em Língua
Portuguesa, enfatizando sempre a compreensão do sentido de forma coletiva, em que a
aprendizagem se faz presente no compartilhamento de conhecimentos.
Além da evolução no processo de aprendizagem dos estudantes na esfera educacional,
um dos objetivos do LAA é o desenvolvimento da afetividade na relação entre pesquisadora x
estudantes e estudantes x estudantes, pois isso tem feito a diferença na resolução das
atividades, há interação em todo o processo, o que vem contribuindo não só para a
autoconfiança dos estudantes, mas principalmente para elevação da autoestima.
Assim, as atividades desenvolvidas no Laboratório são planejadas e realizadas de
acordo com as necessidades dos estudantes, uma vez que estes se encontram no ensino
superior e necessitam fazer leitura de forma compreensiva, buscando sempre o sentido nas
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diversas situações de comunicação. Por essa necessidade, trabalhamos com gêneros textuais
por acreditarmos que colaboram para uma leitura mais densa e com foco no sentido.

2 gêneros textuais

Quando iniciamos o trabalho com os estudantes no Laboratório, a maioria deles só sabia
escrever ou copiar palavras, de forma fragmentada, quando contextualizadas já não
conseguiam fazer a leitura das mesmas. Após termos trabalhado todas as questões que
envolvem o processo da leitura e escrita e, percebendo a maturidade intelectual dos
estudantes, lançamos um desafio de fazermos a leitura, interpretação e compreensão do livro
Felpo Filva. Sua escolha se deu por se tratar de livro com uma linguagem acessível, com uma
história interessante que trabalha de forma divertida os seguintes gêneros textuais: carta,
poesia, receitas, bula de remédios, manuais de instrução, contos de fadas, entre outros, além
da exploração das imagens dentro de suas páginas .
O livro traz a história de um coelho, cujo nome é Felpo Filva que, apesar da sua fama,
vive solitário e passa seus dias remoendo as mágoas vividas na infância. Felpo é um coelho
problemático, sofria de orelhite, possui uma orelha menor que outra, por esse motivo era
ridicularizado pelos colegas da escola, levando apelidos pejorativos por conta de sua
particularidade. Ele chegou a usar um aparelho chamado Sticorelia Rabite Perfection para
tentar colocar sua orelha no lugar, mas não funcionou.
Felpo era um escritor famoso, tinha suas obras publicadas, recebia muitas cartas de fãs,
porém, não lia nenhuma. Até que um dia ele recebeu um envelope diferente e estranho e aí a
sua história de vida começa a mudar, pois Charlô, sua fã, começou a questionar seus poemas,
achando-os um pouco pessimistas e decide enviar sugestões de melhorias. Dentre estes
poemas, analisamos no Laboratório o seguinte:
Poema: passarinho na gaiola?
 Uma xícara tem asa
 passarinho também
 Uma xícara tem sorte
 passarinho não tem.
 Uma casa tem canto
 passarinho também
 Uma casa tem planta
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 passarinho não tem
 O avião tem bico
 passarinho também
 O avião tem o céu
 passarinho não tem.
Antes de passarmos para a descrição do desenvolvimento da análise do poema, vale
evidenciar a relevância de se trabalhar com os gêneros, uma vez que nos dá a oportunidade de
conhecer as características de cada um, o que nos dá a possibilidade do desenvolvimento da
leitura e escrita, sua compreensão e criticidade. Dessa maneira, Bakhtin (2010) ratifica que:

[...] O gênero do discurso não é uma forma da língua mas uma forma típica
do enunciado; como tal forma, o gênero inclui certa expressão típica a ele
inerente. No gênero a palavra ganha certa expressão típica. Os gêneros
correspondem a situações típicas da comunicação discursiva, a temas típicos,
por conseguinte, a alguns contatos típicos dos significados das palavras com
a realidade concreta em circunstâncias típicas. (BAKHTIN, 2010, p. 293).

Quando Bakhtin assegura que o gênero do discurso não é uma forma de língua mas uma
forma típica de enunciado, isso fica muito claro no desenvolvimento da atividade abaixo, na
medida em que os estudantes inicialmente apresentam apenas a monossemia da palavra e a
partir do desenvolvimento da metodologia específica e o processo de interação, estes
conseguem assimilar a palavra enquanto enunciado concreto, pois, conforme Bakhtin (2010,
p. 265) [...] Ora, a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos que a vida
entra na língua.

3 Análise

A princípio, escrevemos o poema na lousa, em seguida, solicitamos aos estudantes que
fizessem a leitura do poema e apontassem em seu caderno a sua compreensão e,
posteriormente, socializamos no coletivo.

Imagem 1- Desenvolvimento da leitura
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Fonte: produção da autora

A metodologia que desenvolvemos nas atividades no LAA e, nesta atividade, a
princípio, se deu através da escrita do poema na lousa para os estudantes, após, concedemos
um tempo para que os mesmos lessem o texto individualmente, fizessem suas observações no
caderno e, em seguida, no coletivo compartilhassem a sua compreensão.
Assim, os estudantes iniciaram fazendo uma interpretação do título do texto, como
liberdade e lei de proteção aos animais, ou seja, fizeram uma crítica, que animais não devem
ficar presos em gaiola, que é crime, que os animais têm proteção embasada na lei de proteção
aos animais.
Seguidamente, passamos para a leitura do todo, porém destacando palavras e frases que
foram lidas de forma monossêmica.
1-Uma xícara tem asa/ passarinho também
Ao lerem a frase ―uma xícara não tem asa‖, os estudantes unanimemente disseram que a
palavra asa se tratava de asa de animal, também afirmaram que entenderam assim devido ao
fato de que posteriormente estaria escrito passarinho.
A pesquisadora, então, questionou que leitura vai mais além da associação com
palavras, que devemos buscar sempre o contexto, e fez a seguinte pergunta.
- xícara é animal?
- Responderam que não, é objeto. Nesse momento, uma estudante se deslocou até a
lousa e desenhou uma xícara. Todos observaram a xícara e, um estudante visualizou que o
ponto em que a gente pega a xícara se parece com uma pequena asa, que esta serve para
segurar a xícara, assim como a asa ajuda o passarinho a voar.
2- Uma casa tem canto/passarinho também
Os estudantes responderam em Libras que a casa canta e passarinho também
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Novamente, a pesquisadora chamou atenção dos estudantes para a necessidade de se
contextualizar a leitura, se trata da palavra casa e logo após tem o verbo ter, que significa que
a casa tem, o quê? Canto e não que canta, que é do verbo cantar.
A pesquisadora percebeu que os estudantes ainda se encontravam em dúvida, foi até a
lousa e desenhou um quadrado simbolizando a sala 18 (onde acontecia o encontro), explicou
que os quatros pontos do quadrado ali seriam os cantos da casa (que são os pilares que
seguram um quarto), após, chamou quatro estudantes e pediu que cada um ficasse em cada
canto da sala.
3-

Uma casa tem planta/passarinho não tem

Um estudante relacionou planta com árvore, outra estudante sinalizou ―planta na casa‖.
A pesquisadora fez uma afirmação, em seguida, instigou os estudantes a refletirem e
escreveu na lousa: ―planta da casa”
Os estudantes ainda afirmaram ser planta da casa no sentido de ter dentro da casa.
Foi então que a pesquisadora os indagou se sabiam que para que se construa uma casa,
apartamento, etc, é necessário fazer a planta (explicou o procedimento e a necessidade). Em
seguida, foi a lousa e desenhou uma planta de casa, fazendo as divisões para que os estudantes
compreendessem melhor, também explicou quem são os profissionais responsáveis por
desenhar a planta.
4-

O avião tem bico/ passarinho também

Uma estudante foi até a lousa, desenhou um avião e fez um bico na ponta do mesmo,
ressaltou que o avião tem uma ponta parecida com o bico do passarinho (desenhou o
passarinho), mas que ali o poeta tinha utilizado uma metáfora para relacionar o avião com o
passarinho.
5-

O avião tem o céu

Dois estudantes enunciaram que o avião tem o céu porque voa com liberdade, enquanto
o passarinho está preso, só enxerga o céu, mas não tem.
Através de toda análise e o desenvolvimento da compreensão dos sentidos, podemos
refletir que os estudantes realizam individualmente a leitura de forma monossêmica, ou seja,
―lendo‖ palavra por palavra, sem conhecer os sentidos existentes. Desse modo, faz-se
necessário que promovamos aos estudantes, primeiramente, o conceito e, consequentemente
os sentidos existentes nos diversos contextos e atos de comunicação. È cognoscível que,
inicialmente, as palavras lidas e entendidas pelos estudantes se apresentaram como signos
linguísticos, porque é indicado por uma realidade (material). Contudo, no momento do
compartilhamento de conhecimentos, houve a reflexão, constituindo assim uma outra
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(ideológica); dialógico - porque nasce de um processo de interação entre indivíduos e faz
referência a diálogos entre formas e sentidos que se dão em signos ideológicos. Para Bakhtin
(2012):

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também
reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou
apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. (...). Ali onde o signo se
encontra, encontra-se também o ideológico (BAKHTIN, 2012.p.32/33).

Entende-se então que, na análise realizada com os estudantes, tínhamos como resposta
signos linguísticos, leitura de palavras carregada de uma representação simbólica. No entanto,
a partir do momento em que houve o conhecimento do sentido de cada palavra, passou a ser
visto como signo ideológico, pois este carrega em si valores que o grupo constitui, bem como
suas significações e conotações ideológicas. Nesse sentido, concordamos com Bakhtin (2012,
p.38) que afirma que a palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os
atos de interpretação.
Um ponto que evidenciamos é quando a estudante desenhou a xícara e visualizou o
ponto da xícara e fez a relação com uma pequena asa, que serve para segurar a xícara, assim
como a asa ajuda o passarinho a voar. Esse processo de compreensão em que a estudante
conseguiu assimilar nos faz entender a relevância da organização dos indivíduos, bem como o
processo de interação no processo de aprendizagem. Nesse sentido, Bakthin (2012) assevera
que:

Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos
socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. Razão
pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela organização
social de tais indivíduos como pelas condições em que a interação
acontece.[...] (BAKHTIN, 2012, p.45)

Corroboramos com Bakhtin quando afirma que todo signo, como sabemos, resulta de
um consenso entre indivíduos socialmente organizados no decorrer de um processo de
interação, isso ficou bem claro no processo de análise efetivado neste artigo.

4 Algumas considerações

Proporcionar a leitura do livro Felpo Filva aos estudantes foi um grande desafio, não só
para os estudantes, mas para a pesquisadora que inicialmente ficou um tanto preocupada,
porém, achou ser pertinente abordar os gêneros textuais, os quais contribuem para a melhor
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interpretação e compreensão dos textos através da diversidade dos gêneros que oportuniza.
Outra questão pertinente nesse processo é o conhecimento dos gêneros, suas características, o
que nos possibilita trabalhar com vários tipos de leitura e produção de texto.
No que concerne à análise do poema, o que aparentemente para um estudante ouvinte é
uma leitura simples, visto que se trata de um texto com componentes do cotidiano, para o
estudante surdo não é simples, há na leitura os múltiplos sentidos, o que num momento é um
objeto, em outro é um verbo, o que faz com que este não consiga fazer a leitura.
Na leitura inicial, a existência de signos linguísticos, entendidos pelos estudantes surdos
como uma representação simbólica, no caso, da asa da xícara, o estudante ―leu‖ como asa de
animal, porque para o mesmo só há a representação mental da asa do animal, porém, quando
possibilitamos toda reflexão acerca das diversas possibilidades de leituras, constitui-se assim
em signo ideológico, resultante de todo processo de interação entre indivíduos socialmente
organizados.
Nessa perspectiva é que se faz necessário desenvolver uma metodologia que busque o
desenvolvimento do processo de leitura e suas múltiplas possibilidades em que o estudante
surdo conheça o sentido da palavra em diversos contextos e atos de comunicação. Acreditar
nas capacidades e particularidades de cada um, imersos nesse mundo de signos.
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AS RELAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
IMPLICAÇÕES NO TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR

Resumo:
A finalidade do presente texto foi analisar os impactos das parcerias público-privadas entre os sistemas
apostilados de ensino privado (SAEP) e o poder público municipal de São José dos Quatro Marcos-MT para o
trabalho pedagógico na Educação Infantil, no período de 2007 a 2017. A pesquisa centrou-se num estudo de caso
de abordagem qualitativa, cujos mecanismos para a coleta de dados constituíram-se de análise bibliográfica e
documental, e, entrevistas semiestruturadas. O campo investigatório ocorreu no município de São José dos
Quatro Marcos-MT na rede municipal de ensino. A referida pesquisa considerou as grandes transformações que
ocorreram mundialmente em um contexto de crise capitalista e suas influências para a educação e as implicações
da Reforma do Estado pós 1990, resultando na implementação de políticas públicas educacionais, antes
executadas pelo poder público, e, gradativamente transferidas ao setor privado, mas financiadas pelo Estado,
caracterizando assim novas formas de privatização da educação.
Palavras-chave: Parcerias Público-Privadas. Sistema Apostilado de Ensino Privado. Educação Infantil.

1 Introdução
A reforma do Estado no Brasil, nos anos 1990, é inspirada nas correntes:
Neoliberalismo e Terceira Via. Assim, no primeiro mandato do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), foi criado o Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado (MARE), cujo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado
(PDRAE) é o documento oficial orientador das reformas no Brasil. Conforme o titular desse
Plano, Luiz Carlos Bresser Pereira, relata no documento, a reforma do Estado deve ser
entendida dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser “o
responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e
serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento”
(MARE, 1995, p. 12).
No campo educacional, tal condição foi aprofundada pela descentralização e a
autonomia delegada a estados e municípios para o financiamento e a gestão de políticas
educacionais. A busca pela eficiência e resultados educacionais nos primeiros anos de
escolarização, têm demandado a introdução de diferentes mecanismos de controle
centralizado na gestão educacional e em testes padronizados (sistema de avaliação), assim
como as parcerias público-privadas.
Essas parcerias determinam procedimentos e concepções de mercado para resolver o
problema da educação. No entanto, há o perigo de formatar o ensino de modo a atender às
exigências das avaliações, sem alterar realmente a qualidade da educação. O professor recebe
toda a responsabilidade e o mínimo de condições para exercer sua profissão. É atribuída ao
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professor a culpa pela defasagem do aluno e pelo baixo desempenho da escola. Não há
condições objetivas para promover melhorias na performance dos alunos, mas exige-se a
transformação dos resultados.
Diante desta concepção de que o setor público, a partir das parcerias com o setor
privado, apresentará resultados educacionais, questiono: quais implicações das parcerias
público-privadas para o trabalho pedagógico na educação infantil?
Para responder esta problemática pretendemos analisar um caso específico ocorrido no
município de São José dos Quatro Marcos-MT, no qual foi realizada a parceria com o SAEP
da Positivo e FDT, com aquisição de sistema apostilado de ensino privado na educação
infantil (creche e pré-escola).

2 A crise estrutural do capital e suas alternativas

O estudo das parcerias publico-privadas na educação há de ser feito a inserção deste no
contexto global econômico, na qual perpassa a globalização e suas consequências, onde o
capital e o mercado regulam as relações sociais de trabalho e determinam as políticas
públicas.
Desde o final dos anos 1960 Mészáros (2009) vem descortinando a crise que começava
a assolar o sistema global do capital: as rebeliões de 1968 assim como a queda da taxa de
lucro e o início da reestruturação produtiva do capital em 1973 eram “expressões sintomáticas
da mudança substantiva que se desenhava, tanto no sistema capitalista quanto no próprio
sistema global do capital” (MÉSZÁROS, 2009, p.10).
Para Mészáros (2009) o sistema de capital (em particular , o capitalismo), depois de
vivenciar a era dos ciclos, adentrava em uma nova fase inédita, de crise estrutural, marcada
por um continuum depressivo, na qual se mostra “longeva e duradoura, sistêmica e estrutural”
(p.10).
Mészáros (2009) demonstrou a falência dos dois mais arrojados sistemas estatais de
controle e regulação do capital experimentados no século XX.
O primeiro, de talhe keynesiano, que vigorou especialmente nas sociedades
capitalistas marcadas pelo welfare state. O segundo, de tipo soviético (vigente na
URSS e nas demais sociedades pós-capitalistas), que embora fosse resultado de uma
revolução social que procurou destruir o capital, foi por ele fagocitado. Em ambos
os casos o ente político regulador fora desregulado, ao final de um longo período
pelo próprio sistema sociometabólico do capital (MÉSZÁROS, 2009, p.10-11)
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O sistema sociometabólico do capital tem seu núcleo formado pelo tripé capital,
trabalho assalariado e Estado e Mészáros (2009) faz uma crítica às engrenagens que
caracterizam esse sistema, sendo uma das suas principais teses que configuram a atual crise
estrutural do capital.
O sistema de capital, por não ter limites para sua expansão, acaba por converter-se
numa processualidade incontrolável e profunda destrutiva, segundo na linhagem de
Marx, como mediações de segunda ordem – quando tudo passa a ser controlado pela
lógica da valorização do capital, sem que se leve em conta os imperativos humanossocietais vitais -, a produção e o consumo supérfluos acabam gerando a corrosão do
trabalho, com a sua consequente precarização e o desemprego estrutural, além de
impulsionar uma destruição da natureza em escala global (MÉSZAROS, 2009,
p.11).

O modelo fordista/keynesiano que se estendeu no período pós-guerra de 1945 a 1973
teve como base um conjunto de práticas de “controle de trabalho, tecnologias, hábitos de
consumo e configurações de poder político-econômico” (HARVEY, 2010, p.119).
A década de 1970, que testemunha o fim dos “anos dourados” do capital, emoldura o
inicio do fim do chamado Regime de Acumulação Fordista-Keynesiano (HARVEY, 2010)
com o inicio de uma nova fase de crise capitalista.
A profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo caracterizada pela
“estagflação”, ou seja, estagnação da produção de bens e a alta inflação de preços, trouxe
consequência com um período de reestruturação econômica e de reajustamento social e
político. (HARVEY, 2010, p.140).
Harvey (2010) explica que com o colapso desse sistema a partir de 1973 iniciou um
período de rápida mudança, de fluidez e de incerteza, passagem do fordista/keynesiano para
um regime de acumulação “flexível”, ou seja, passagem de uma rigidez dos investimentos de
capital fixo de larga escala, nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho para uma
flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de
consumo.
Os mecanismos econômicos, políticos, ideológicos, legais ou não, tem sido cada vez
mais utilizado pelo sistema capitalista para interceptar e anular (transitoriamente) os efeitos da
“lei geral de tendência decrescente da taxa de lucro”, sendo assim, se refazer como a “fênix”,
de “corrigir”, de “neutralizar” (temporariamente) suas crises (MONTAÑO, 2010, p.25).
De acordo com Montaño (2010) o capital reage num duplo movimento, como forma de
enfrentar a crise e ampliar os níveis de lucro esperado, resultando em uma “nova estratégia”
hegemônica, o projeto neoliberal.
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O projeto neoliberal se desdobra basicamente em três frentes articuladas: o combate ao
trabalho (às leis e políticas trabalhistas e às lutas sindicais e da esquerda) e as chamadas
“reestruturação produtiva” e a “reforma do Estado”.
O combate ao trabalho caracteriza-se pelo aumento da exploração da força de trabalho,
“flexibilização” (precarização) dos contratos de trabalho, o esvaziamento da legislação
trabalhista, a retirada de direitos sociais e até políticos, a subcontratação/terceirização das
relações de trabalho, criando formas de exploração da mais-valia absoluta combinadas com a
mais-valia relativa, a redução do poder sindical, combinada com o “aumento de desemprego
estrutural, leva a uma constante redução salarial, e precarização das condições de trabalho e
emprego” (MONTAÑO, 2010, p. 26).
A reestruturação produtiva visa à retomada dos níveis de acumulação e a plena
dominação do capital sobre o trabalho. Assim o capital precisa reestruturar a atividade
produtiva, “importando” processos e princípios do chamado do modelo japonês, ou seja,
“precisa-se toyotizar a produção fordista”, procurando no imediato a redução do tempo e
custos de produção.
Este processo tende a redimensionar a fábrica e as relações de trabalho,
“enxugando” a firma por meio da externalização de certas áreas, articulando-se com
uma rede de empresas subcontratadas, e terceirizando também o trabalho, alterando
a relação típica dos períodos anteriores (...) além da subcontratação, a indústria
expulsa força de trabalho, por via da automação, o que aumenta o desemprego
estrutural, aumentando o exército de reserva (MONTAÑO, 2010, p. 29).

A reforma do Estado está articulada à reestruturação produtiva e ao combate ao trabalho
com o projeto de “liberar, desimpedir e desregulamentar a acumulação do capital”, retirando a
legitimação sistêmica e o controle social da “lógica democrática” e passando para a “lógica da
concorrência” do mercado (MONTAÑO, 2010, p. 29).
Conforme Montaño (2010) é uma verdadeira contrarreforma, operada pela hegemonia
neoliberal procurando reverter os direitos sociais e trabalhistas conquistados ao longo da
história por pressões e lutas.
Assim, em contra-ataque ao Estado de Bem-Estar Social, com a reinvestida do
pensamento Liberal, atualmente Neoliberal, juntamente com os defensores dessa abordagem
teórica acusa o Estado de ser o responsável pela crise, devido aos investimentos públicos na
área social após a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, há ainda, aqueles que defendem
que a crise está no capital, como Mészáros (2009), Harvey (2003), Chesnais (1996) e Antunes
(2004), oferecendo-nos suporte conceitual para tal defesa, acrescento ainda as autoras Adrião
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e Peroni (2005), pois defendem que a crise fiscal do Estado é uma decorrência da crise
estrutural do capital.
A Terceira-Via e o Neoliberalismo comungam da mesma ideia de que a crise está no
Estado, porém apresentam estratégias diferentes para superá-la. O Neoliberalismo propõe a
diminuição do papel do Estado e a privatização, e a Terceira-Via a reforma do Estado e a
parceria com o Terceiro Setor (PERONI, 2008).

3 A reforma da administração pública no Brasil dos anos de 1990

Diante desse contexto, a reforma do Estado no Brasil, nos anos 1990, é inspirada nessas
correntes: Neoliberalismo e Terceira Via. Assim no primeiro mandato do Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), foi criado, o extinto Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), cujo Plano Diretor de Reforma do
Aparelho do Estado (PDRAE) é o documento oficial orientador das reformas no Brasil.
Conforme o titular desse Plano, Luiz Carlos Bresser Pereira relata no documento, a “reforma
do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa
de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de
bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento”
(BRASIL, 1995, p. 12).
Conforme este documento, a saída para a superação da crise é a reforma do Estado,
redimensionando seu padrão de organização e gestão, na busca de uma “administração
pública gerencial” em substituição à administração pública burocrática.
Segundo o documento, o objetivo da reforma do Estado é reforçar a capacidade de
governabilidade do Estado através da “transição programada de um tipo de administração
pública, burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para
uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento da
cidadania” (BRASIL, 1995, p.12).
A administração pública gerencial aponta para a necessidade de reduzir custos e
aumentar a qualidade dos serviços, orientadas pelos “valores de eficiência e qualidade na
prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas
organizações” (BRASIL, 1995, p.12).
Na prestação dos serviços o administrador precisa de objetivos e autonomia para gerir
recursos humanos, materiais e financeiros, porém essa autonomia é cobrada através de
resultados, verificando-se foram ou não atingidos os objetivos. Nesse sentido, um dos
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princípios orientativos do documento é o cidadão-cliente, pois o cidadão é contribuinte de
impostos e clientes de seus serviços.
As propostas apresentadas pelo documento quanto à estrutura organizacional são a
descentralização e a redução de níveis hierárquicos “permeável à maior participação dos
agentes privados e/ou organizações da sociedade civil” (BRASIL, 1995, p.12).
Na administração pública gerencial as estratégias de reforma do Estado são: “a
privatização – processo de transformar uma empresa estatal em privada; terceirização – é o
processo de transferir para o setor privado serviços auxiliares ou de apoio; publicização –
transformar uma organização estatal em uma organização de direito privado, mas pública nãoestatal”. (BRESSER PEREIRA, 1998, p.61).
As políticas sociais são consideradas serviços não exclusivos do Estado e, assim sendo,
de propriedade pública não-estatal ou privada. E a educação, conforme o ministro Bresser
Pereira, está incluído nessa forma de propriedade:
No meio, entre as atividades exclusivas de Estado e a produção de bens e serviços
para o mercado, temos hoje, dentro do Estado, uma série de atividades na área social
e científica que não lhes são exclusivas, que não envolvem poder de Estado.
Incluem-se nesta categoria as escolas, as universidades, os centros de pesquisa
científica e tecnológica, as creches, os ambulatórios, os hospitais, entidades de
assistência aos carentes, principalmente aos menores e aos velhos, os museus, as
orquestras sinfônicas, as oficinas de arte, as emissoras de rádio e televisão educativa
ou cultural, etc. (BRESSER PEREIRA, 2007, p. 12).

Bresser Pereira (2007) afirma que “essas são atividades competitivas e podem ser
controladas não apenas através da administração gerencial, mas também, pelo controle social
e da constituição de quase-mercado” (BRESSER PEREIRA, 2007, p.12).
Vale ressaltar, que a publicização é a transformação de uma organização estatal em uma
organização de direito privado, pois “as instituições que fazem parceria com o sistema público
são do terceiro setor, ou chamadas de públicas não-estatais, assim estabelecendo a lógica do
privado no público, o chamado quase-mercado”. (ADRIÃO; PERONI, 2008, p.115). Desta
forma, com o quase-mercado, a propriedade prevalece sendo estatal, mas é a lógica de
mercado que orienta o setor público. Nessa perspectiva, é no contexto da reforma do Estado
que o Terceiro Setor é estimulado a essa forma de participação, estabelecendo um sistema de
parceria entre Estado e sociedade, em que o Terceiro Setor assume a execução de políticas
sociais e, concomitantemente, atue como espaço de “transferência de responsabilidades
estatais”. (PERONI et al., 2009, p.769).
Sader (2013) afirma que no governo de FHC buscou-se desarticular o Estado regulador
reduzindo-o ao Estado mínimo, a favor da centralidade do mercado. Desregulamentou a
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economia, abriu o mercado interno, promoveu a precarização das relações de trabalho,
privatizou o patrimônio público a preços mínimos, submeteu a política externa às orientações
dos Estados Unidos. Depois da estabilidade monetária, o impulso de apoio ao programa
neoliberal terminou e, após três crises, sempre com empréstimos e acordos de ajuste do FMI,
a economia brasileira entrou em uma profunda e prolongada recessão, da qual só sairia no
governo Lula.
Sader (2013) explica que a financeirização da economia e a precarização das relações de
trabalho são dois fenômenos centrais e negativos produzidos pelo neoliberalismo no Brasil. O
Estado se tornou refém do capital financeiro, com a multiplicação do déficit público e seu
endividamento, pois a desregulamentação liberou os capitais dos seus entraves e os
investimentos especulativos se tornaram muito mais atraentes do que os produtivos. As
relações de trabalho foram submetidas a processos de informalização, o que resultou na sua
precarização, com a expropriação dos direitos essenciais dos trabalhadores. Sader (2013)
afirma que esta foi a “herança maldita” que o FHC deixou para o governo Lula.
Os governos pós-neoliberais possuem elementos centrais de ruptura com o modelo
neoliberal, como os de Lula e Dilma no Brasil, “Kirchners na Argentina, da Frente Ampla no
Uruguai, de Hugo Cháves na Venezuela, de Evo Morales na Bolívia e de Rafael Correa no
Equador” (SADER, 2013, p.138).
Esses governos possuem traços em comum, pois priorizaram as políticas sociais, os
processos de integração regional com os intercâmbios Sul-Sul e o papel do Estado como
indutor do crescimento econômico e da distribuição de renda (SADER, 2013).
De acordo, com Sader (2013) a construção da hegemonia política do governo Lula foi
produto de uma combinação de “estabilidade monetária e retomada do desenvolvimento
econômico e políticas de distribuição de renda” (SADER, 2013, p.138).
Com a publicação da “Carta ao povo brasileiro” Lula expõe suas intenções e diz que o
novo modelo de governo “[...] será fruto de uma ampla negociação nacional, que deve
conduzir a uma autêntica aliança pelo país, a um novo contrato social, capaz de assegurar o
crescimento com estabilidade” (LULA, 2002, p.02).
Lula nomeou uma equipe econômica conservadora e tomou medidas preventivas,
um duro ajuste fiscal, com objetivos de evitar os riscos inflacionários e de fuga de
capitais, promoveu uma reforma regressiva da previdência e uma inócua reforma
tributária, na expectativa de tranquilizar os investidores e permitir uma retomada dos
investimentos (SADER, 2013, p. 140).

Lula deu prioridade às políticas sociais como, por exemplo, o de transferência de renda,
o Programa Bolsa Família, que apesar da focalização e do critério de seletividade
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contribuíram positivamente na “pobreza absoluta, tendo em vista que muitas famílias só
dispõem dessa renda para sobrevivência” (LIMA et al, 2017, p.04).
Dessa forma, o governo Lula (2003-2010) revela um novo padrão de desenvolvimento
capitalista com incentivos do Estado, o foco na distribuição de renda e no aumento do gasto
público na área social, seria o chamado Neodesenvolvimentismo. (LIMA et al, 2017)
O Neodesenvolvimentismo representa uma tentativa de reconciliar o crescimento
econômico e o desenvolvimento social, na qual o discurso de desigualdade foi transformado
em oportunidade, investimento na educação e políticas sociais, isso possibilitou uma melhora
na qualidade de vida da população brasileira (LIMA et al, 2017).
O governo Dilma começou 2011 dando continuidade às ações do governo Lula e foram
marcados por uma série de reformas importantes na atuação do Estado e no funcionamento da
economia (BARBOSA, 2013).
Na política social houve um aumento do valor das transferências de renda para as
famílias com crianças e adolescentes; Incentivo ao ensino técnico e à qualificação da mão de
obra, o Pronatec com a “ampliação da concessão da concessão de bolsas e auxílio financeiro
aos estudantes” (BARBOSA, 2013, p.88).
Na questão do funcionalismo foi criado o Fundo de Previdência Complementar para os
Servidores Públicos Federais, o Funpresp em que o governo Dilma completou a reforma da
previdência do setor público iniciada pelo governo Lula. Também três medidas iniciadas no
governo Lula foram completadas, as “minirreformas”:
A reforma do sistema brasileiro da defesa da concorrência, a autorização para a
criação do cadastro positivo de pessoas físicas junto ao sistema financeiro e a
regulamentação da margem de preferência para produtos nacionais nas compras do
governo federal. No mesmo sentido, também eliminou o piso para a redução da taxa
básica de juro, mediante a vinculação da taxa de remuneração da poupança à Selic
(BARBOSA, 2013, p.88).

Os governos Lula e Dilma representam uma ruptura com o modelo neoliberal
dominante, ou seja, nos colocaram na contramão das tendências mundiais. “Esses governos de
resistência se construíram como respostas anticíclicas às tendências do centro do capitalismo”
(SADER, 2013, p.141).
Lima et al (2017) acredita que diante da fragilidade do segundo mandado da Presidente
Dilma Rousself (2015–2016), o (PT) foi enfraquecendo devido a todo cenário de crise política
no país, com isso, a oposição se fortaleceu, o País sofre um golpe político-institucional, que
tem acarretado em significativas transformações no sentido da restrição do Estado para com
as Políticas Sociais e voltada de modo mais intenso para o econômico.
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O então vice-presidente da República Michel Temer assumiu interinamente o cargo de
presidente da república no dia 31 de agosto de 2016, sob o pretexto de combate à recessão em
prol da “modernização”, a qual, a PEC do teto dos gastos públicos, a Reforma do Ensino
Médio, a nova Lei da Terceirização, a “Reforma” Trabalhista, a mudança da participação
obrigatória da Petrobrás na exploração do Pré-Sal, a reestruturação e privatização das estatais
e outras centenas de medidas tomadas, são exemplares.
Diante do cenário de mudanças no papel do estado, os municípios brasileiros passaram
a assumir, progressivamente, a oferta da educação infantil e ensino fundamental, tendo em
vista o cumprimento das normas legais prescritas na Constituição Federal de 1988, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), lei nº 9,394, de 1996 e da Lei nº 12.796
de 2013, que torna a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos. Muitos municípios visando o exercício de sua autonomia política e fiscal buscaram para
execução de políticas educacionais as parcerias com instituições que integram o terceiro setor,
ou seja, organizações não governamentais (ONGs), instituições filantrópicas e comunitárias e
outras associações similares. (MONTAÑO, 2010).

4 O sistema apostilado de ensino privado (SAEP) na educação infantil no município de
São José dos Quatro Marcos

No município de São José dos Quatro Marcos a parceria público-privada iniciou em
2007 com a aquisição do Sistema Apostilado de Ensino Privado (SAEP) da Editora Positivo
para a educação infantil (creche - 3 anos e pré-escola - 4 e 5 anos). Em 2009 muda-se a
gestão, mas não a intenção de continuar à parceria, no entanto escolheram a Editora FTD que
ofereceu um preço bem inferior ao das grandes marcas. Essa parceria permaneceu durante a
gestão 2009-2012, em 2013 mudou gestão e também prefeito e secretário de educação e com
isso a nova secretária de educação decidiu, juntamente com o prefeito, interromper essa
parceria, na qual a educação infantil permaneceu sem o SAEP durante gestão 2013-2016. Já
em 2017, quem era o secretário de educação na gestão de 2009-2012, tornou-se prefeito do
município e um dos primeiros atos dele foi retomar com o SAEP na educação infantil.
Esse delineamento da parceria público-privada na educação infantil no município de
São José dos Quatro Marcos só foi possível, a partir das entrevistas realizadas com os
seguintes sujeitos inseridos neste processo: Prefeito (1), Secretário (a) de Educação (3),
Diretores (2) e Professores (4). Apresentam-se a seguir as falas desses sujeitos sobre os
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motivos da implantação, implementação e ruptura do SAEP, e como era o trabalho
pedagógico dos professores com o SAEP.
Para descrever e interpretar o conteúdo, a metodologia de pesquisa utilizada foi a
Análise de Conteúdo, que é um:
Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN,
1979, p. 42).

As unidades de análise (unidades de análise ou categorias) surgiram após a leitura das
transcrições das entrevistas. A partir de então, o material foi organizado em três unidades de
análise/unidade de registro (UR), conforme consta no Quadro 3.
Quadro 3 - Relação das Unidades de Análise.
Ordem Unidades de Análise/Categorias
01
Motivos da implantação e implementação do Sistema
Apostilado de Ensino Privado (SAEP) na Educação
Infantil.
02
Motivos para a interrupção do SAEP na Educação Infantil.

03

Trabalho Pedagógico com o SAEP

Unidades de registro
Suporte pedagógico, currículo,
aproveitamento do aluno.
Visão de educação infantil,
currículo,
alfabetização/escolarização.
Planejamento,
conteúdos,
objetivos.

Fonte: Elaborado pela autora, 2018
Nota: Com base nas entrevistas transcritas.

Com dados parciais da pesquisa desenvolvemos um dos objetivos propostos: Trabalho
Pedagógico com o SAEP na Educação Infantil.

4.1 Trabalho Pedagógico com o SAEP na educação Infantil

A categoria Trabalho Pedagógico com o SAEP na Educação Infantil contém elementos
que nos possibilitam analisar a prática pedagógica do professor e como o SAEP interfere e
modifica este trabalho.
Quadro 6 – Trabalho Pedagógico com o SAEP na Educação Infantil
Unidade de
Unidade de
Unidade de Contexto (UC)
Análise/Categoria Registro (UR)
Trabalho
Planejamento,
“[...] A primeira vez que se implantou a gente tinha reuniões
de 15 em 15 dias, pois eles tinham que enviar uma pessoa para
Pedagógico com o conteúdos,
dar essa formação. A gente preparava quais eram as páginas
SAEP
objetivos.
que iríamos trabalhar durante aqueles 15 dias, e tinha um
calendário do que iriamos trabalhar. E a gente se reunia todos
os professores da educação infantil, a gente estipulava as

5593

paginas que iria trabalhar nesses 15 dias, já via os conteúdos,
já preparava atividades a mais porque só o que está lá não
dava, e a gente já deixava montado para os quinze dias”
(Professora A).
“[...] E nessa gestão que ela (apostila) voltou, ficou muito
ruim, pois ela veio reformulada, veio avançada, por exemplo,
antes os numerais vinham de 0 a 19 e agora ela veio até 0 a 50
e com adição e subtração com duas casas. Eu mesma não
trabalhei, não teve um acompanhamento da secretaria. Eu
achei aquele conteúdo pra alfabetizar. E pra idades deles eles
não tem maturidade pra fazer aquilo ali. O objetivo da
educação infantil, a gente sabe que não é alfabetizar”
(Professora A).
“[...] Na época do positivo, tinha assessora da educação
infantil, a coordenação da educação infantil, elas estavam
sempre presente, as formações eram semanais, agente
preparava as aulas por semana, planejamento era semanal.
Chegou final do ano a gente pensou que teria uma avaliação
pra fechar, mas só veio uma folha com perguntas com sim,
não, ou parcial, e já se avaliou” (Professora B).
“[...] A gente trabalha diferente porque a gente não segue a
apostila ao pé da letra, mas é imposto pra gente. Mas o ponto
crucial é a realidade da gente, ela não atinge, eu lembro de
uma imagem de uma criança brincando na praia, e pedi pra
criança observar a cena, isso porque na época eu trabalhava na
zona rural, então acaba você se adequando, então o que
aconteceu com o dinheiro? Acaba tendo dois trabalhos e dois
gastos também!” (Professora B).
“[...] No ano passado eu presenciei os professores estavam
trabalhando à apostila. Assustados! Muito puxado, muito
difícil pra trabalhar com a pré-escola, tinha conta de adição,
subtração, que você vê que a criança não ia aprender, e no caso
não aprendeu mesmo [...] Era muito conteúdo, tinha dia que
tinha que tirar três folhas da apostila para a criança. O jardim e
o pré é mais dinâmica, é mais brincadeira, mais o lúdico. E
com à apostila perde muito tempo com isso, acaba perdendo
esse outro lado do lúdico” (Professora C).
“[...] em relação aos conteúdos eu acredito que ainda não está
na idade daquela criança. Eu achei dificuldade a gente ter que
forçar muito a criança, para atingir a meta, que era cumprir a
apostila, no mínimo nós tínhamos que terminar a apostila”
(Professora D).
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
Nota: Com base nas entrevistas transcritas.

Diante das entrevistas podemos refletir sobre alguns pontos:
O SAEP antecipa os conteúdos do Ensino Fundamental ignorando as orientações da
DCNEI (2010)
Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas
para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das
crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que
serão trabalhados no Ensino Fundamental (DCNEI, 2010, p. 30)

As atividades presentes nas apostilas estão distantes de:
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[…] um currículo sustentado nas relações, nas interações e em práticas educativas
intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para a
aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a produção
de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes linguagens. (Brasil.
MEC, 2009)

A formação oferecida pelo SAEP não é aquela formação voltada para o professor e no
enriquecimento do seu trabalho pedagógico respaldado em teorias, mas sim há um
treinamento para o uso do material, ou seja, o foco é nas apostilas oferecendo assim um
empobrecimento da função docente.
Nesse sentido, a adesão de um SAEP não deve ser confundida como elemento de
“facilitação” da vida do professor, devido ao rigor existente na prática pedagógica. Pois o ato
educativo é entendido por Freire (1996) “[...] como pratica estritamente humana, jamais pode
entender a educação como uma experiência fria, sem alma [...] nem tão pouco, jamais
compreendi a prática educativa como uma experiência que faltasse o rigor em que se gera a
necessária disciplina intelectual” (FREIRE,1996, p. 45)
Outro aspecto evidenciado é a realidade das escolas que não condiz com o das apostilas,
pois há uma padronização dos conteúdos, no qual interfere no trabalho pedagógico do
professor, tendo este que adequá-lo para sua realidade.
Isso está evidente na fala de uma das professoras “Mas o ponto crucial é a realidade da
gente, ela não atinge, eu lembro de uma imagem de uma criança brincando na praia, e pedi
pra criança observar a cena, isso porque na época eu trabalhava na zona rural, então acaba
você se adequando [...] (Professora B).
E por ultimo há uma discrepância nas concepções de infância e de educação infantil
entre as orientações do MEC e os conteúdos do SAEP. Um dos eixos orientadores para a
construção do currículo na educação infantil abordado no DCNEI (2010) são as interações e
brincadeiras e isto não é trabalhado nas apostilas. Oliveira (2010) explica que o brincar dá à
criança oportunidade para imitar o conhecido e construir o novo, assumi papéis diferentes e na
interação como outro aprende a coordenar seu comportamento, assim desenvolvendo
habilidades variadas e sua própria identidade.
Nesse caso, conforme Peroni; Caetano (2015) houve a privatização do “conteúdo da
proposta” o privado assume a direção das políticas educativas e define a “produção e
apropriação do conhecimento” (PERONI, CAETANO, 2015, p. 340). As estratégias de
privatização do público e das parcerias com o terceiro setor mercantil como fundações,
institutos ligados a empresas do mercado é parte constitutiva de redefinição do papel do
Estado.

5595

Caetano; Costa (2018) afirmam que essas iniciativas alteram a lógica de gestão do
público apresentando o mercado como parâmetro de qualidade, na qual viabilizam a
reprodução do capital pela educação como mercadoria, ou seja, “a ampliação dos mecanismos
de mercado no interior do público para que o Estado possa dividir e/ou repassar as
responsabilidades e ações para o setor privado” (CAETANO; COSTA, 2018, p. 256).

5 Considerações Finais

Constatamos alguns aspectos negativos sobre o trabalho pedagógico com o SAEP,
indicando que:
 A proposta empresarial de educação reafirma a sua condição de mercadoria;
 Implantação nas escolas públicas e no trabalho docente da lógica mercantil,
tecnicista, gerencialista, eficaz e eficiente, disseminando as regras de
competitividade, da avaliação e da prestação de contas, o que tem contribuído
para a privatização da gestão escolar e para a intensificação e desqualificação do
trabalho docente;
 O SAEP antecipa os conteúdos do Ensino Fundamental ignorando as orientações
da DCNEI;
 A formação oferecida pelo SAEP é um treinamento para o uso do material, ou
seja, o foco é nas apostilas oferecendo assim um empobrecimento da função
docente;
 Há uma discrepância nas concepções de infância e de educação infantil entre as
orientações do MEC e os conteúdos do SAEP.
Nesse sentido, as apostilas ferem os dois mais importantes eixos orientadores que
deveriam, segundo as normativas para essa etapa educacional, sustentar o currículo na
Educação Infantil: o brincar e as interações.
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PRINCIPAIS PONTOS DE MELHORIA DOS CURSOS DE
LICENCIATURA

Resumo:
O Conceito Preliminar do Curso é um dos índices utilizados para avaliar os cursos de graduação presenciais e à
distância, esta avaliação acontece a cada três anos e é necessária para renovação do reconhecimento dos cursos.
Neste estudou objetivou-se evidenciar os principais pontos de melhoria dos cursos de licenciatura observados na
avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior no ano de 2017. Por meio da análise das
notas dos cursos de licenciatura avaliados no ano de 2017, concluiu-se que o principal ponto para melhoria nos
cursos presenciais de instituições privadas foi o percentual de professores doutores, no caso dos cursos à
distância destas instituições, o principal ponto foi o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes. Em se tratando de instituições públicas, a infraestrutura e instalações físicas foi o
critério com menor nota na avaliação dos cursos presenciais, mas o ponto de melhoria mais crítico foi
visualizado nos cursos de licenciatura à distância de instituições públicas, trata-se da oportunidade de ampliação
da formação acadêmica e profissional.
Palavras-chave: Conceito Preliminar do Curso. Pontos de melhoria. Licenciatura.

1 Introdução

Segundo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) (2018),
o Conceito Preliminar do Curso (CPC) é um dos índices do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes), ele é utilizado para avaliar os cursos de graduação presenciais e à
distância, esta avaliação acontece a cada três anos, a partir desta avaliação cada curso recebe um
conceito de 1 a 5, sendo considerado satisfatório, no mínimo, o conceito 3.
Para a composição do CPC é avaliado: o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade); o Indicador da Diferença entre os Desempenhos Observado e
Esperado (IDD); a titulação do corpo docente; o regime de trabalho do corpo docente; e as respostas
dos estudantes concluintes sobre a organização didático-pedagógica, infraestrutura e instalações
físicas, e oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional (INEP, 2018).
No ano 2017 foi realizada a avaliação dos cursos de licenciatura e este estudo foi conduzido
justamente pelo seguinte problema de pesquisa: Quais são os principais pontos de melhoria dos cursos
de licenciatura observados na avaliação do Sinaes no ano de 2017?
A partir desta indagação, objetivou-se evidenciar os principais pontos de melhoria dos cursos de
licenciatura avaliados pelo Sinaes no ano de 2017. Para alcançar este objetivo foi realizado um
levantamento dos conceitos do CPC dos cursos de licenciatura do ano de 2017; os cursos, com seus
respectivos conceitos, foram estruturados em grupos de acordo com suas características; e por fim,
foram expostas as dificuldades (pontos de melhoria) de cada grupo.

2 Metodologia
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Inicialmente foram coletados dados referentes à última avaliação realizada pelo Sinaes de todos
os cursos de licenciatura do Brasil (esta avaliação foi realizada no ano de 2017). Os dados utilizados
foram os conceitos do CPC1, separando a nota obtida em cada critério de avaliação. Estes dados foram
coletados do Banco de dado do Inep, caracterizando-se como uma pesquisa documental, com objetivos
de uma pesquisa descritiva (GIL, 2008).
A nota em cada critério é padronizada para que o valor fique de 0 a 5, a média ponderada das
notas padronizadas destes critérios gera a Nota do CPC Contínuo (NCPCc), e a partir deste valor é
calculado o CPC do curso.
Após este levantamento, os cursos foram separados em quatro grupos, levando em consideração
a modalidade e a forma de oferta do curso: Privado Presencial; Privado à Distância; Público
Presencial; Público à Distância.
Cada grupo foi avaliado separadamente, calculando a média aritmética e o percentual de cursos
que tiveram nota igual ou inferior à média de cada grupo, para assim verificar quais critérios tiveram
as menores notas em cada grupo, considerando estes os pontos que mais exigem melhorias. É uma
pesquisa quantitativa, pois segue a análise estatística (GIL, 2008).
Neste estudo adotou-se a mesma forma de avaliação que o Sinaes, onde os pontos com
conceitos inferiores a 3 (que correspondem aos conceitos contínuos inferiores a 1,945) são os que
necessitam de melhorias mais urgentes.

3 Resultados e discussão

Os dados coletados apresentam que no ano de 2017 foram avaliados 5.088 cursos de
licenciatura, sendo que 174 destes cursos foram classificados como Sem Conceito.
A organização dos cursos em grupos gerou a seguinte divisão: 2.275 cursos públicos e
presenciais (46,29%); 189 cursos públicos à distância (3,85%); 2.219 cursos privados presenciais
(45,16%); 231 cursos privados à distância (4,70).
A avaliação de cada grupo gerou a tabela a seguir:
Tabela 01: Média dos critérios do Conceito Preliminar do Curso dos cursos de licenciatura por grupo
Privado
Privado à
Público
Público à
Critério
Presencial
Distância
Presencial
Distância
Desempenho no Exame Nacional de
2,3568
2,1193
2,5382
1,9948
Desempenho dos Estudantes
Indicador da Diferença entre os
2,5304
2,1814
2,4322
2,0805
Desempenhos Observado e Esperado
Percentual de doutores
1,9799
2,7157
2,8034
3,1363
Percentual de Mestres
3,8277
4,5342
3,8647
4,4355
Regime de trabalho do corpo docente
3,5192
4,3388
4,7731
4,6400
1

Neste estudo foram desconsiderados os cursos classificados como Sem Conceito, que, segundo Inep (2018),
são os cursos que não tiveram pelo menos 2 estudantes inscritos para fazerem o Enade.
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Organização didático-pedagógica
Infraestrutura e instalações físicas
Oportunidades
de
ampliação
da
formação acadêmica e profissional.
Fonte: Resultados da pesquisa, 2019.

3,5787
3,7118

2,7756
3,4815

2,5112
2.3883

2,7013
2,8297

3,3648

2,3818

2,6368

1,7108

Após a elaboração desta tabela, foi calculado o percentual de cursos de cada grupo que
tiveram de fato notas iguais ou inferiores às médias da Tabela 01, para evidenciar situações em que a
média caiu em decorrência da baixa nota de alguns cursos específicos, e não de todo o grupo. A partir
destes percentuais, pôde-se verificar que de fato os principais pontos de melhoria são visualizados em
uma relativa grande quantidade de cursos.
Em relação aos pontos, a partir da Tabela 01 e dos porcentuais calculados, observou-se que o
principal ponto para melhoria dos cursos de licenciatura presenciais ofertados em instituições privadas
foi referente a titulação docente, mas especificamente a falta docentes doutores (51,64% dos cursos do
grupo), enquanto nos cursos à distância destas instituições o desempenho no Enade foi o principal
ponto para melhoria (54,98% do grupo).
Ressalta-se que o Enade foi criado para representar o nível do profissional que está concluindo
o curso naquela instituição, enquanto o IDD demonstra o quanto este profissional agregou
conhecimento durante o decorrer do seu curso naquela instituição (BITTENCOURT et al., 2008).
Portanto como no segundo grupo a nota no critério Enade é inferior a nota no critério IDD, o fato do
desempenho no Enade ser o principal ponto de melhoria está mais relacionado com nível de
aprendizado dos estudantes antes de entrar nestes cursos de licenciatura, contudo como a nota no IDD
é o segundo ponto de melhoria mais necessário no grupo, e está relativamente próxima a nota no
Enade, percebe-se que o processo de ensino-aprendizagem também deve ser revisado nestes cursos
tendo como foco um melhor desenvolvimento intelectual dos estudantes nas suas respectivas áreas.
Nos cursos presenciais de instituições públicas a infraestrutura e instalações físicas foi o
principal ponto que necessitaria de melhoria (48,79% do grupo), enquanto no ensino à distância destas
instituições o principal foi a falta de oportunidades de ampliação da formação (49,21% do grupo).

4 Considerações finais

A partir desta pesquisa, conclui-se que o principal ponto para melhoria nos cursos presenciais
de instituições privadas foi o percentual de professores doutores (com conceito 1,9799 ou inferior em
51,64% dos cursos), representando a necessidade de maior investimento em contratação e/ou
qualificação do seu corpo docente para alcançarem a titulação de doutores. No caso dos cursos à
distância destas instituições, o principal ponto foi o desempenho dos estudantes no Enade que obteve
conceito 2,1193 (ou inferior) em 54,98% dos cursos, evidenciando a necessidade de revisão da sua
metodologia de ensino.
Em se tratando de instituições públicas, a infraestrutura e instalações físicas foi o critério com
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menor nota na avaliação dos cursos presenciais, a média foi 2,3883 e 48,79% dos cursos deste grupo
tiveram nota igual ou inferior a esta neste critério. O ponto de melhoria mais crítico foi visualizado nos
cursos de licenciatura à distância de instituições públicas, trata-se da oportunidade de ampliação da
formação acadêmica e profissional, neste quesito 49,21% dos cursos não ultrapassaram a média de
1,7108, nota esta que seria considerada insatisfatória se fosse avaliada isoladamente para renovação do
reconhecimento dos cursos, isto demonstra que apesar da educação à distância pública possibilitar a
expansão do ensino de graduação para regiões mais remotas e para grupos sociais com disponibilidade
de tempo mais inflexível, faltam maiores investimentos em pós-graduações nesta mesma modalidade.
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Resumo:
A pesquisa buscou investigar os projetos desenvolvidos na sala de leitura da Escola Municipal Raquel Ramão da
Silva de Cáceres-MT. Foram abordados os conceitos de leitura e uso de projetos no processo de letramento
informacional dos autores Gasque (2012), Freire (2008), Santos e Fialho (2014). Trata-se de estudo de caso com
abordagem qualitativa, com aplicação de um questionário. Resultou que a maioria dos professores reconhecem a
importância de se trabalhar projetos que estimulem o gosto pela leitura e sua contribuição no processo de ensino
e aprendizagem dos alunos. Alerta-se para discutir a leitura e a escrita como responsabilidade de todas as áreas.
Palavras-chave: Sala de Leitura. Projetos. Letramento informacional. Aprendizagem.

1 Introdução

A leitura tem um importante papel para a formação intelectual e social do educando. Ela
é fundamental para o seu desenvolvimento crítico, pois, por meio da leitura, a criança constrói
a sua própria linguagem, sua oralidade, seus valores, expressa seus sentimentos e ideias e
desenvolve a criatividade. Segundo Arana e Klebis (2015),
[...] ler é muito mais que decifrar códigos ou reconhecer as letras e formar palavras,
ler é dar sentido às palavras e aplicar o que se lê a própria vida, para que assim, seja
possível agregar conhecimentos (2015, p. 26672).

Apesar da importância da leitura, grande parte das nossas crianças só passa a ter contato com os
livros e aprendem a ler na escola, portanto o educador torna-se a ponte entre o educando e o incentivo
à leitura. Dados do relatório da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (2018)
apontam para uma crise na aprendizagem dos alunos, principalmente quando o assunto é leitura.
Segundo o relatório, o desempenho dos alunos na leitura tem se defasado, o que requer repensar a
formação do professor e a distribuição de recursos para a finalidade de incentivo à leitura.
Contudo, os projetos de leitura podem estimular a interpretação e despertar os educandos para o
senso crítico. Dewey apud Gasque (2012, p.18), argumenta que trabalhar com projetos é a melhor
maneira de desenvolver o pensamento reflexivo, pois à medida que o aluno necessita buscar e ler
informações para desenvolver a pesquisa, ele aumenta o seu vocabulário e o seu senso crítico.
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Diante da necessidade de trabalhar com projetos, visto que o uso de projetos desenvolvidos pelo
professor, em conjunto com o profissional responsável pela biblioteca/sala de leitura, desenvolve nos
alunos o gosto pela leitura e a busca por informação, contribuindo dessa forma, com o processo de
ensino-aprendizagem. O objetivo geral deste artigo trata-se de investigar os projetos desenvolvidos na
sala de leitura da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva, tendo como problemática, pesquisar se os
projetos desenvolvidos na sala de leitura têm proporcionado aos alunos o gosto pela leitura.
A escola foi escolhida por desenvolver um trabalho onde se toma a leitura dos alunos duas
vezes no ano, no intuito de detectar quais alunos já sabem ler e os que leem com dificuldades.
Trabalho este na qual já participei como voluntária. A escola também chama atenção por estar
localizada num bairro periférico, onde grande parte da comunidade são famílias desprovidas de
recursos financeiros.
Para obter resultados consistentes a pesquisa teve como objetivos específicos

 identificar e descrever os projetos desenvolvidos na sala de leitura;
 observar como os projetos desenvolvidos na sala de leitura têm influenciado o hábito
da leitura nos alunos;
 analisar se os projetos de incentivo à leitura são construídos e desenvolvidos em
conjunto entre o corpo docente e o profissional responsável pela sala de leitura.
Lembrando que o presente estudo é parte integrante do projeto “A Leitura e suas concepções
teóricas, históricas e conceituais: perspectivas no campo do letramento informacional, da comunicação
e comportamento informacional em diferentes instâncias educacionais formais e informais” aprovado
sob o parecer de número 2.543.521.

2 Referencial Teórico
A prática constante da leitura permite o desenvolvimento do pensamento reflexivo, por
proporcionar ao leitor a capacidade de análise e criticidade diante de uma situação, pois a leitura além
de contribuir com a escrita também promove a facilidade de argumentação e defesa de opinião,
denominadas como competências e habilidades. As competências e habilidades são fatores essenciais
no processo de letramento informacional, por permitir que o aprendiz saiba buscar, selecionar,
questionar e usar a informação transformando-a em conhecimento.

Entretanto, Campello (2010) em uma de suas pesquisas desenvolvidas “Perspectivas de
letramento informacional no Brasil: práticas educativas de bibliotecários em escolas de
ensino básico” alerta para a importância do papel do bibliotecário no processo de aprendizado
e de como a escola tem contribuído para o afastamento do aluno na leitura, utilizando as
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leituras no propósito de ensinar normas gramaticais, controle na escolha de textos entre outros
objetivos, tornando o desenvolvimento do letramento informacional simplista no ponto de não
atender as habilidade e competências do letramento.

2.1 Situação da leitura no Brasil
A leitura é o ato mais antigo de obter conhecimento e vem se modernizando com o avanço da
tecnologia. O uso da internet também tem facilitado a aproximação do leitor com textos e livros
online. Além disso, uma gama de informações está sendo despejada na internet a cada segundo.
Nos últimos anos o Ministério da Educação-MEC implantou programas de incentivo à leitura e
à distribuição de livros didáticos como forma de aumentar o índice de avaliação do Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes-PISA, realizado a cada três anos, no qual se avalia as áreas
de leitura, matemática, ciências, resolução colaborativa de problemas e competência financeira.
Na última avaliação do Pisa realizada em 2015, os alunos brasileiros apresentaram dificuldade
de integrar e interpretar, o que dificulta a elaboração de textos. Segundo Gasque (2012, p.28) as
escolas brasileiras têm dificuldades em formar bons leitores e produtores de texto, consequentemente a
ausência dessas competências implica dificuldades na aprendizagem, sobretudo no processo de
letramento informacional.
Os dados do PISA destacam que as competências
Integração e interpretação são imprescindíveis para que o leitor elabore um
entendimento amplo do texto, por meio da identificação de semelhanças e diferenças
entre suas partes, da comparação entre elas ou do estabelecimento de relações de
causa e efeito (PISA, 2015, p.110).

Competências como estas preparam o aluno não somente para juntar letras, decifrar códigos,
elaborar e interpretar textos, mas também o prepara para a vida.
Gasque (2012, p.19) acredita que se “os aprendizes forem formados para atuar como
pesquisadores letrados informacionalmente, terão condições de buscar, avaliar, organizar e usar
informações relevantes, transformando-as em conhecimento”.
O processo de letramento informacional sugerido pela autora é um processo transcendente, que
ultrapassa a decifração do código linguístico, para ensinar os aprendizes a buscar e usar a informação
de maneira eficiente e eficaz, possibilitando ao aprendiz tornar-se mais crítico, autônomo e consciente
de seus direitos e deveres.
Saber buscar e usar a informação são competências primordiais na aprendizagem, no entanto
para ensinar o aprendiz a buscar e usar a informação é necessário antes de tudo estimular o aprendiz a
gostar de ler.
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Nessa direção, estimular o gosto pela leitura tem sido um desafio abordado tanto por
professores/ profissionais do ensino básico quanto por professores do ensino superior, no qual grande
parte dos aprendizes não consegue elaborar um texto coerente, interpretar o que se lê, citar autores,
buscar informações em sites e banco de dados confiáveis. Reclamações como estas são comuns entre
professores.
Por conseguinte, surge cada vez mais a necessidade de estimular o gosto pela leitura, pois,
sabe-se que quanto mais o indivíduo lê, mais ele carrega em si os inúmeros sinônimos desta palavra
trissílaba chamada lei-tu-ra. Ao pesquisar no Google sobre a palavra leitura e sua importância,
podemos ver a quantidade de benefícios que a sua prática favorece como: Caminho mais curto para o
conhecimento; aprimora a capacidade interpretativa; ajuda a dormir melhor; reduz estresse; amplia o
vocabulário, previne Alzheimer e Demência; tem melhor memória; amplia o conhecimento geral;
estimula a criatividade; escreve melhor; desenvolvimento da concentração; melhora o funcionamento
do cérebro; provoca empatia; estimula o senso crítico dentre outras.
A pergunta que não se cala é: “por que é tão difícil instigar o aprendiz a gostar de ler? De
acordo com o relatório do PISA, a escola tem investido na leitura, porém de um modo ainda muito
preso ao texto, sem uma contextualização com o mundo externo. Com isso, é necessário repensar
sobre mudanças nas práticas de leitura e escrita.
Gasque (2012, p. 28) defende a prática do letramento informacional, pois, ele é um processo de
aprendizagem que favorece o aprender a aprender, ao englobar conceitos, procedimentos e atitudes nas
quais o aprendiz saiba localizar, selecionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimento,
visando à tomada de decisão e resolução de problemas. Seguindo a linha da autora, o aprendiz ao
desenvolver as habilidades de refletir, interpretar, decodificar, interagir, entre outras habilidades e
competências, automaticamente desenvolve a prática de leitura.
Porém, para que o letramento seja desenvolvido na escola, políticas de incentivo à leitura são
fundamentais, assim como a presença de profissionais habilitados dentro das bibliotecas e salas de
leitura.
[...] é fundamental que as políticas de incentivo à leitura se descolem da mera
organização de feiras ou da criação de bibliotecas e salas de leitura. O mais urgente
é investir em material humano, com a formação de mediadores e bibliotecários
capazes de semear o prazer da leitura por todo o país. Mediadores são os
instrumentos mais eficientes para fazer da leitura uma prática social mais difundida
e aproveitada. (LINARD; LIMA, 2008, p.09).

Desse modo, torna-se necessário a presença de professores preparados para lidar com a
tecnologia, englobar a participação da biblioteca nos planos de aulas, visualizar a biblioteca/sala de
leitura como espaço para a produção do conhecimento, da mesma forma o profissional da
biblioteca/sala de leitura deve demonstrar quais maneiras este espaço pode ajudar no ensino.
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O trabalho conjunto de tais profissionais pode ser desenvolvido por meio de projetos que
envolvam todos pela busca ao conhecimento. Gasque (2012) em seus estudos de como desenvolver o
processo de letramento, levando em consideração o uso de projetos defendido por Dewey, chegou-se a
assunção que o uso de projetos é fundamental no processo de aprendizagem, por levar o aprendiz a
refletir sobre o problema proposto e a buscar informações necessárias para sanar o seu problema de
investigação. No momento em que o aprendiz busca por informações ele automaticamente lê e
consequentemente tende a desenvolver as competências e habilidades do letramento informacional de
saber buscar, interpretar e usar informações de forma eficaz.

3. O uso de projetos no processo de letramento informacional
Este tópico tem como objetivo ressaltar a importância de desenvolver projetos de trabalhos
que estimulem o gosto pela leitura nos aprendizes e a relação do bibliotecário/ responsável pela
biblioteca com o docente.
O/A bibliotecário(a)/responsável pela biblioteca tem papel fundamental no processo de ensino
aprendizagem dos educandos; ele tem a chave para o mundo da leitura, ao orientar os alunos na busca
por informações, a identificar, selecionar e localizar fontes de informações necessárias para responder
questões problemas que o aprendiz procura. Porém, existe uma grande ausência deste profissional nas
escolas brasileiras, assim como o espaço para a biblioteca. Em grande parte o espaço que deveria ser
utilizado como espaço de busca de informações tem sido utilizado como depósito de livros didáticos
entre outros materiais sem um objetivo. Contudo, diante da ausência do espaço para biblioteca e falta
de profissional habilitado, existe em grande parte das escolas públicas a sala de leitura, denominado
como o espaço destinado à leitura.
O professor também pode estimular seus aprendizes a gostar de ler por meio de diversas
atividades desenvolvidas na sala de aula. Santos e Fialho (2014) apresentam em seu texto “Programas
de letramento informacional na escola” as atividades de roda de leitura, contação de história, ranking
de leitura, mural de indicações de quem mais leu livros no decorrer de um período, oficina literária e
produção escrita como diversas formas de se trabalhar a leitura.
A pesquisa em foco tem como finalidade investigar os projetos desenvolvidos na sala de leitura
da Escola Municipal Raquel Ramão da Silva em Cáceres-MT localizada na zona periférica da cidade.
A escola funciona nos turnos matutino e vespertino, atende em média 524 alunos, da pré-escola até o
9º ano.

4. Metodologia
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Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, ao investigar a influência dos
projetos desenvolvidos na sala de leitura da escola municipal Raquel Ramão e a forma como os
projetos têm instigado os alunos em leitores.
O ato de pesquisar está relacionado com a busca de informações para se chegar a determinado
resultado, e isso requer curiosidade e investigação. Segundo Rampazzo (2002, p.49) “a pesquisa é um
procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico que permite descobrir novos fatos ou dados,
soluções ou leis, em qualquer área do conhecimento”.
A pesquisa a ser realizada é de natureza básica sem a intenção de obter lucro, sendo portanto, o
compartilhamento de conhecimentos entre colegas, pesquisadores e a própria comunidade. Trata-se de
uma abordagem qualitativa por analisar três projetos desenvolvidos na sala de leitura e em seguida
realizar a aplicação de um questionário com 10 (trinta) professores, a fim de descobrir a relação entre
o profissional responsável pela sala de leitura e os professores.

A aplicação do questionário fechado à 10 professores que atuam na escola dará base à
pesquisa, para que possamos identificar a participação ou não dos professores com os projetos
elaborados na sala de leitura. O questionário é fundamental para a análise da pesquisa, pois
segundo Bauer e Gaskel (2002, p.24) na pesquisa qualitativa não há quantificação sem
qualificação, assim como não há análise estatística sem interpretação.
E para embasar os conceitos de leitura e projetos no processo de letramento
informacional serão utilizados os autores Gasque (2010-2012), Santos e Fialho (2014), Freire
(2008) e outros pesquisadores, tornando a uma pesquisa bibliográfica e estudo de caso.
.
4.1 Projetos de incentivo à leitura desenvolvidos na escola
Serão abordados três projetos de incentivo à leitura desenvolvidos pela escola selecionada. O
projeto intitulado Preservação do patrimônio público escolar, meio ambiente, patrimônio e
cidadania (2017), foi desenvolvido com o propósito de sensibilizar os alunos para os cuidados com a
escola, enxergando-a como a segunda casa dos alunos. O projeto foi desenvolvido por encontros,
partindo da conceituação do que é patrimônio público, especificando a escola como patrimônio
público escolar, onde todos devem zelar e cuidar. No primeiro momento o projeto foi compartilhado
com os profissionais da escola e da comunidade, onde foram formadas equipes com atividades
diversas, entre elas a participação dos professores de arte na confecção de lixeiras e painéis e dos
professores de português na elaboração e divulgação de produção textual e cartazes. Houve também
uma equipe responsável em fazer um levantamento dos materiais que precisam de reparos dentro da
escola, como carteiras, ventiladores entre outros reparos, além de levantar nomes de pais que
dispunham de habilidades para realizar os reparos como voluntários “amigos da escola”.
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No segundo momento foram tratadas questões sobre os recursos utilizados no desenvolvimento
do projeto (textos, vídeos, oficinas com materiais de sucatas, dentre outros) que englobasse a
participação dos alunos das series iniciais e finais do ensino fundamental.
Foi possível organizar equipes para arrecadação de produtos de limpeza, limpeza na escola com
os produtos arrecadados juntamente com a participação de pais, professores, alunos e comunidade.
Cada professor organizou com a sua turma tarefas a serem desempenhadas pelos próprios alunos, entre
elas, leitura compartilhada de textos, eleição de fiscais diários em sala de aula para observar quem joga
lixo no pátio, confecção de cartazes, lixeiras, organização e limpeza da biblioteca e sala de leitura. A
finalização do projeto ocorreu com um passeio para a equipe que mais arrecadou produtos de limpeza,
concurso de cartazes, de redação e com a coleta seletiva de materiais reaproveitados. Este projeto foi
essencial no aprendizado dos alunos, por permitir a interação de todos na busca por informações,
recursos e participação da restauração/manutenção da escola. Teve como mensagem as palavras do
educador Paulo Freire “A educação transforma as pessoas, as pessoas transformam o mundo”.
O projeto de leitura: Viva! A vida é uma leitura (2018), tem como proposta “desenvolver a
leitura e a escrita em seu amplo sentido, fazendo com que os alunos sintam prazer pela leitura e pela
escrita, percebendo que ambas se fazem presentes em diferentes lugares e momentos”. Este projeto foi
desenvolvido com os alunos do 1º ao 4º ano, tendo como registro a elaboração de um portfólio por
sala, no qual foram registradas todas as atividades desenvolvidas durante a vigência de cinco meses do
projeto.
A metodologia do projeto se utilizou de uma maleta viajante contendo livros de diversos
gêneros textuais populares (lendas, parlendas e músicas folclóricas). A maleta era levada por um (a)
aluno (a) para sua casa e retornada no outro dia com uma história escolhida e lida em família. O aluno
comtemplado com a maleta recontava a história para os alunos e depois era se feito o registro da
mesma.
O projeto abordou a cultura cacerense e outras culturas, danças, músicas, produções de textos,
dramatização de uma obra escolhida pela turma, visita à Catedral São Luiz de Cáceres e ao museu da
cidade, registros dos passeios, dramatização de lendas folclóricas entre turmas e convidados de grupos
folclóricos da cidade, e encerrou-se com a amostra das atividades realizadas durante as aulas.
A avaliação do projeto levou em conta a participação dos alunos nas atividades propostas, como
a mala viajante, exposições orais, produções de textos após os passeios e a cada assunto introduzido no
projeto, leituras realizadas pelos alunos e a confecção do portfólio.
O projeto de leitura e produção de textos na perspectiva dos gêneros textuais (2018) foi
elaborado pela professora responsável pela sala de leitura em parceria com os professores pedagogos e
língua portuguesa e esta sendo desenvolvido com os alunos do 5º ao 9º ano. O projeto tem como
objetivo “permitir o acesso à diversidade textual por meio do espaço da leitura na escola, despertando
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o prazer pelo ato de ler, bem como a possibilidade de desenvolver outras habilidades relevantes,
decorrente dessa prática”. Esse projeto vem despertando o gosto pela leitura nos alunos e vem
demonstrando resultados satisfatórios, pois os alunos da escola vêm se destacando pela 9º vez no
concurso realizado anualmente na cidade, onde alunos de escolas públicas, particulares e Instituto
Federal participam de um concurso de redação.
O projeto surgiu após os professores terem acesso aos resultados nada satisfatórios das provas
Brasil e da prova ANA promovida pela secretaria municipal de educação SME/2017, em que
constatou que os alunos do 9º ano de escolas públicas tiveram dificuldades para redigir uma notícia. A
escola ciente do progresso do trabalho desenvolvido pelos mediadores do projeto mais educação no
ano anterior com alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem, decidiram elaborar o
presente projeto de leitura.
O projeto de leitura e produção de textos na perspectiva dos gêneros textuais visa trabalhar e
produzir textos narrativos que envolvam (memórias, fábulas, notícias, cartas, dentre outros). Num
primeiro momento, o projeto se propõe apresentar aos alunos uma variedade de textos literários e
jornalísticos descrevendo a especificidade dos textos, analisando suas partes, a linguagem, o tema, o
propósito e os recursos utilizados. Na medida em que os textos são trabalhados, os gêneros são
inseridos na mesma temática. Esse projeto tem focado na interpretação dos textos lidos, procurando
identificar o seu gênero, a sua proposta, a mensagem transmitida, localizar as informações explícitas e
implícitas, distinguir o que compõe carta de leitor, pessoal e carta comercial, reescrita dos gêneros
textuais.
No projeto existem diversos temas a serem trabalhados entre eles, gravidez na adolescência,
trabalhado em forma de crônica, reportagem, entrevista e memória, a fome no Brasil, abordado na
forma de textos de opinião/dissertativos, ou seja, conforme os temas serão trabalhados os gêneros
integrados à mesma temática, englobando os gêneros literários, de imprensa e de divulgação científica.
Esse projeto está sendo desenvolvido dentro da sala de leitura, e espera-se que os professores
deem continuidade em sala de aula, principalmente na reescrita e produção de textos, dando atenção
na coerência, gramática e objetivo do texto.

4.2 Apresentação e análise dos dados
A pesquisa em geral buscou saber se os projetos2 desenvolvidos na sala de leitura têm
proporcionado aos alunos o gosto pela leitura, e para obter tais resultados, de início seria aplicado um
questionário aos 30 professores da escola, no entanto ao chegar à escola, ficou deliberado que seria
mais fácil obter retorno com os professores que atuam com as crianças de quatro e cinco anos e com as

2

Os projetos foram desenvolvidos pelos profissionais da escola municipal Raquel Ramão da Silva e estão
referenciados no final do artigo.
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professoras do 1º ao 5º ano, totalizando a participação de dez professoras, das quais duas com
formação em letras e oito com formação em pedagogia.
A primeira pergunta procurou saber se o professor tem o hábito de frequentar a sala de leitura.
Se sim com qual frequência?

Das dez professoras entrevistadas seis declararam frequentar

semanalmente a sala de leitura, uma frequenta mensalmente e três declararam não frequentar a sala de
leitura. De acordo com Santos e Fialho (2014) a sala de leitura deve ser um ambiente diversificado de
livros, literaturas, ter acesso à internet e livros atualizados que chamem atenção. Por outro lado “cabe
ao professor independente da disciplina que leciona, buscar a parceria com o profissional bibliotecário
para a efetivação do letramento informacional na escola” (SANTOS e FIALHO, 2014, p.1) para que
juntos possam discutir, planejar e elaborar estratégias que potencialize o processo de ensino e
aprendizagem. A frequência com que as professoras alegaram frequentar leva a crer que só são
visitadas durante os dias reservados pela professora responsável pela sala de leitura.
Ao questionar se o plano de aula desenvolvido pelo educador inclui o uso da sala de leitura,
oito professoras disseram que o plano inclui a sala de leitura, pois ele está incluído na rotina da turma
e duas disseram não incluir por terem o próprio cantinho da leitura dentro da sala de aula, ou seja, se
não fosse por causa da rotina, a mesma não seria um lugar frequentado pelas professoras regentes.
Entretanto, essa realidade não é culpa totalmente dos docentes, mas de um sistema precário em relação
ao incentivo de espaços destinados a bibliotecas e salas de leituras apropriados para serem usufruídos.
A Lei nº 12.244 de maio de 2010, que obriga escolas públicas e privadas a terem bibliotecas dentro do
prazo de 10 anos foi de grande avanço, visto que grande parte das bibliotecas não utilizam deste
espaço como ambiente de ensino e aprendizagem. Em grande parte o espaço que deveria ser utilizado
como espaço de busca de informações tem sido utilizado como depósito de livros didáticos entre
outros materiais sem um objetivo. Outra questão está relacionada ao pensamento de que leitura e
escrita devem ser ensinadas nas aulas de português e não como um compromisso de todas as áreas.
A terceira pergunta procurou identificar se existem projetos desenvolvidos na sala de leitura. Se
sim, fale sobre eles. As respostas confirmam que a maioria das entrevistadas participam dos projetos
em andamento na escola e na sala de leitura, pois sete professoras confirmaram que existem sim, entre
eles o projeto da mala viajante, e o de leitura e escrita. Uma professora respondeu que não e duas
deixaram em branco.
Ao perguntar se houve melhora, piora ou se manteve inalterado o desenvolvimento dos alunos
na leitura, sete professoras responderam que houve melhora na escrita e na leitura, sendo que uma
descreveu o prêmio recebido em 1º lugar no concurso do Cometa redação por uma das alunas da
escola e outra professora descreveu que
os alunos demonstraram certa resistência no momento de escrever. O que evidência
o pouco, ou até mesmo a ausência desta prática no decorrer dos anos escolares.
Entretanto, percebe-se melhora, ainda que paulatina no desenvolvimento e
desempenho individual dos educandos (fala da professora x).
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Por fim, as professoras foram questionadas sobre qual a importância da sala de leitura no
desenvolvimento dos alunos. Todas as professoras afirmaram ser conhecedoras da importância que a
sala de leitura tem no desenvolvimento dos alunos, por aprimorar o vocabulário e a escrita, a obter
conhecimentos, incentivar o gosto pela leitura, se desenvolverem, formação do aluno, intensificação
no processo de leitura e produção textual.

É de suma importância, porque através da leitura o aluno vai ampliar o seu
conhecimento, ter capacidade de interpretar textos, expressar suas ideias, melhorar a
escrita. Enfim, a leitura é essencial na vida do ser humano, faz com que o aluno viaja
além da sua imaginação (fala de uma professora Y).

Percebe-se na fala das professoras a importância que a sala de leitura tem no desenvolvimento
dos alunos, porém, somente a sala com livros não é suficiente para que haja aprendizado. A presença e
participação do professor juntamente com o responsável pela sala de leitura. O diálogo e o trabalho em
conjunto entre estes dois profissionais impulsiona os alunos a gostar de ler não somente via livros
impressos. É preciso aceitar que vivemos em um mundo globalizado, que a tecnologia está a todo
vapor e a escola precisa conhecer e usufruir destes recursos, apresentando aos aprendizes as diferentes
formas de ler e ferramentas para experimentar a leitura via livros on-line, internet e via celular.
Ler o que chama a atenção, que faça parte do convívio diário, que seja significativo. Freire
(2008) já dizia “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não
possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem
dinamicamente” (FREIRE, 2008, p.11), não se pode esquecer que os alunos vivem e vivenciam
situações que não podem ser excluídas de sua vida, eles possuem leitura de mundo muito antes mesmo
de conhecer as palavras, ou seja, a leitura permite-se encontrar no mundo através das palavras.

5. Considerações finais
Esta pesquisa propôs analisar se os projetos desenvolvidos na sala de leitura têm
proporcionado aos alunos o gosto pela leitura. Chegou-se à conclusão que a prática de incentivar os
aprendizes a gostar de ler não é algo fácil, é um processo lento e requer resultados a longo prazo, pois
a prática de leitura é construída diariamente, quanto mais se lê, mais se aprende e mais se adquire
competências e habilidades de um bom leitor. Para incentivar o outro a gostar de ler, é necessário que
este gosto esteja em quem ensina, ou seja, no educador.
O resultado da pesquisa permitiu que os objetivos específicos do projeto fossem alcançados,
pois foram identificados e descritos três projetos elaborados por professores em consonância com a
participação da responsável pela sala de leitura e as professoras confirmaram que houve melhoras no
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aprendizado dos alunos. O objetivo de instigar nos aprendizes o gosto pela leitura é uma prática que
ainda se encontra lenta e precisa ser constante.
Observa-se pelas respostas que a pouca frequência na sala de leitura é resultado de um ensino
que não vê a biblioteca ou sala de leitura como um ambiente de busca ao conhecimento. Ou seja, por
não encontrar dentro destes ambientes algo motivador, como um espaço com condições de uso,
arejado e ventilado, com coleções e livros novos, atualizados, acesso a internet, propício para ser
frequentado.
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Resumo:
Este artigo pretende suscitar reflexões acerca de discursos com características negacionistas que trabalham a
favor do neoliberalismo e desconsideram questões da objetividade real. A partir de um resgate sobre a
necessidade da linguagem, natural do ser humano, que ao longo de milhares de anos foi se transformando em um
sistema cada vez mais complexo de comunicação, até se associar aos interesses econômicos atuais que trabalham
a negação de fatos da realidade e a total falta de compromisso ético com a História da Humanidade. Então,
quando o negacionismo toma o lugar da objetividade real e histórica, os preceitos de validade da ação
comunicativa são facilmente fragilizados pelo instrumento da história ficcional, ironia e total inversão de valores
sociais. Nesse sentido, o processo de legitimação de políticas públicas educacionais passa a ser desconsiderado
como prioridade para o desenvolvimento e crescimento de Estado democrático de direito e dos direitos humanos.
Neste sentido, as discussões aqui suscitadas estão ancoradas numa perspectiva dialética, onde o olhar para a
totalidade pautados na história e contexto atual político e econômico, na linguagem e as ideologias nela
imbrincadas, qualificam a abordagem qualitativa para compreensão da realidade da qual fazemos parte. Para tal
se desenvolveu uma pesquisa bibliográfica, compreendendo a literatura em Homero (850 a.C.), Machado de
Assis (1881), João Cabral de Melo Neto (1955), o sentido da linguagem e comunicação em Vigotski (1960) e
Habermas (2001), dentre outros autores em atendimento a proposta do trabalho.
Palavras-chave: Políticas públicas. Discurso. Neoliberalismo.

1 Introdução
O presente texto propõe uma reflexão a partir da linguagem, como um meio de
percepção da realidade objetiva, sua relação com o neoliberalismo e com o processo social
das políticas públicas educacionais. Ainda, promover uma discussão metalinguística e
discursiva que permita esclarecer o olhar entre a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas e
o Pensamento e Linguagem de Vigotski, pois na medida em que vivenciamos esse processo
discursivo da linguagem imerso em um sistema econômico específico, também falamos sobre
ele, de modo que a ressignificação do sentido acerca do objeto se confirma inesgotável.
A ponderação e os limites refletem uma perspectiva política democrática que norteia a
construção da proposta deste trabalho, bem como a sua intenção de ser parte do
desenvolvimento de ideias e não conclusão de ideias. Para isso, trazemos olhares e posições
diferentes entre elas em busca de elementos que caminhem para a construção de um consenso
de argumentos por meio do diálogo e da reflexão sobre a realidade e importância das políticas
públicas educacionais em situações de conflitos.
Sob um viés linguístico e literário, acreditamos na importância do resgate da dignidade
humana, bem como nos aproximamos de uma interpretação da realidade objetiva, com alguns
dos seus aspectos culturais, sociais, históricos, econômicos e, principalmente, políticos para
que funcione como referência de discussão e, ao mesmo tempo, contribua para a

problematização de um assunto cada vez mais polêmico.
2 A linguagem, a ação comunicativa e a narrativa
Joaquim Maria Machado de Assis, faleceu no Rio de Janeiro, no ano de 1908. Ora, um negro,
“descido” do morro, com tanto talento e inteligência, que construiu o seu legado literário em
pleno Brasil império e escravagista em uma “pré” república forjada, não lhe faltou motivos
para escrever sobre o cenário de um país em “construção”. A sua natural necessidade de
comunicação e audácia em estampar temas sociais do seu país, o alavancou com a obra
Memórias Póstumas de Brás Cubas, considerada marco no realismo. Afinal de contas, o que
mais ratificaria essa característica universal e natural da espécie humana, seja em qual plano
for, espiritual ou terreno, que é a linguagem, senão uma obra na qual o narrador é
propriamente um defunto autor?
Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é,
se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso
vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar
diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas
um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito
ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte,
não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco
(ASSIS, 2014, p.33).

Não é estranho que toda a genialidade de Machado de Assis o tenha consagrado com tamanha
novidade literária no Brasil, envolvido nessa narrativa dotada de ironias em meio ao diálogo
com seu leitor. Esta é uma característica da necessidade de comunicação do homem, além de a
própria obra dialogar com outras no seu interior com um estilo discursivo e literário próprio.
Nessa época, estava muito distante a possibilidade real de uma perspectiva política e social na
qual a educação seria considerada como fator estratégico no entendimento de construção de
um país justo e democrático. Machado de Assis foi exceção na multidão, uma vez que não
existia o pensamento consolidado e emancipatório de políticas públicas para a escolarização
do povo brasileiro.
Com efeito, tudo isso, exemplifica a existência, no ser humano, de uma necessidade natural de
interação com tudo o que está em sua volta, seja para transformação do mundo e/ou de si
mesmo, seja para observação e conhecimento do mundo e/ou de si mesmo. De modo que esse
relacionamento que cerca a espécie humana, começa a partir da linguagem como um sistema
de comunicação complexo, pois somos seres racionais, dotados de funções psicológicas
superiores, ou seja, “A função da linguagem é a comunicativa. A linguagem é, antes de tudo,
um meio de comunicação social, de enunciação e compreensão” (VIGOTSKI, 2000, p. 11).
Desde muito cedo, somos impulsionados por essa capacidade universal para a linguagem a
fim de expressar nossas ideias. Para isso, limitamos nossa explanação em três aspectos:
linguagem, literatura e comunicação. Não necessariamente nessa ordem. Isso porque não nos
interessa aqui ordenar o que vem primeiro, mas salientar aspectos que nos fazem seres
racionais e apresentar a problemática do título.
Para isso, ao considerarmos Saussure (2006), na busca por definir o que é linguagem, língua e
fala em seu Curso de Linguística Geral, temos que:
A esse princípio de classificação poder-se-ia objetar que o exercício da linguagem
repousa numa faculdade que nos é dada pela Natureza, ao passo que a língua
constitui algo adquirido e convencional, que deveria subordinar-se ao instinto
natural em vez de adiantar-se a ele (SAUSSURE, 2006, p.17).

Nesse contexto, a linguagem assume a reponsabilidade de criar, reproduzir,
transformar e legitimar narrativas literárias ou não, escritas ou não, mas que respondam à
necessidade humana de comunicação. A partir dessa premissa, Habermas (2001), diz que a:
Ação comunicativa pressupõe a linguagem como um meio de entendimento sem
mais abreviaturas, em que falantes e ouvintes se referem, a partir do horizonte préinterpretado que o seu mundo de vida representa, simultaneamente a algo no mundo
objetivo, e no mundo social e no mundo subjetivo, para negociar definições da
situação que pode ser compartilhada por todos. Este conceito interpretativo da
linguagem é o que subjaz às diferentes tentativas de pragmática formal
(HABERMAS, 2001, p. 137-138, tradução minha).

Uma das formas de manifestação e organização dessa ação comunicativa é através da
narrativa por meio da literatura. Assim sendo, desde os tempos da Antiguidade Clássica, na
Grécia e em Roma, a narrativa encanta as pessoas com sua função social diversificada. Para
uns, a narrativa era apenas uma maneira de distração e diversão, para outros um respeitável
trabalho oferecido aos deuses e musas, além de cantar os feitos heroicos. Ainda tinha quem
entendia ser uma forma de construir um imaginário de identidade e pertencimento entre os
seus conterrâneos, bem como uma maneira de ensinar as virtudes aos homens. Essas primeiras
narrativas são chamadas de epopeias, ou poemas épicos como em Odisseia, por exemplo
Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito
peregrinou, dês que esfez as muralhas sagradas de Troia;
muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes,
como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma,
para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta.
(HOMERO, 2015, p.18).

Nesse momento da narrativa literária, trata-se de um momento da Antiguidade Clássica onde a
dominação e hegemonia estavam em construção, bem como a formação dos povos, suas
línguas e a explicação dos mistérios entre o céu e a terra. O compromisso com a
verossimilhança é uma das características dessa narratividade, ou seja, uma probabilidade de
verdade na relação entre imagem e ideia literária para com a realidade vivenciada.
Percebemos, então, que a narrativa literária possui uma função social, como explica Todorov
(2009)
Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é pensamento e conhecimento
do mundo psíquico e social em que vivemos. A realidade que a literatura aspira
compreender é, simplesmente (mas, ao mesmo tempo, nada é assim tão complexo), a
experiência humana. Nesse sentido, pode-se dizer que Dante ou Cervantes nos
ensinam tanto sobre a condição humana quanto os maiores sociólogos e psicólogos e
que não há incompatibilidade entre o primeiro saber e o segundo (TODOROV, 2009,
p.77).

Por isso, não podemos tratar com menor cuidado as influências e ressignificações que as
novas tecnologias e a atuação do Estado têm para com a narrativa e vice-versa, mesmo
sabendo que a literatura tem as suas inúmeras características como o interesse em desenvolver
ideias sobre a arte pelo que ela é:
O realismo socialista, a arte do "povo" e a literatura de propaganda ideológica
exigem a manutenção de uma reação de força com a realidade circundante e,
sobretudo, também impõem a submissão aos objetivos políticos do momento, o que
se mostra diametralmente oposto a toda proclamação de autonomia artística e a toda
procura solitária do belo. A arte deve, como exige a estética clássica, agradar (um

pouco), mas, sobretudo, instruir ” (TODOROV, 2009, p. 69-70).

Essa instrução serve ao discurso que se pretende aparecer para a sociedade. O que fica em
evidência é o fato de que a identificação dos sujeitos com uma língua em comum proporciona
uma narratividade que foge aos domínios da literatura para se ajustar e se legitimar na fala de
alguém que, em uma determinada sociedade, ou ocupa uma posição de autoridade ou se
propõe abrir caminhos à representatividade de classes desfavorecidas na sociedade. De modo
que basta uma enunciação, que se encaixe nessas qualidades, para colocar em dúvida a
objetividade de fatos da realidade, independentes das suas características espaço-tempo ou
para ratificar fatos que estão em situação de fragilidade pelo discurso da negação.
3 Discurso e políticas públicas
Em Morte e Vida Severina, João Cabral de Mello Neto (2009), se espelhou no estilo de
Odisseia na sua composição e trabalho poético narrativo para representar uma realidade social
de uma região do Brasil, porém com o cuidado e inteligência de construir algo totalmente
identitário:
— Essa cova em que estás,
com palmos medida,
é a cota menor
que tiraste em vida.
— É de bom tamanho,
nem largo nem fundo,
é a parte que te cabe
neste latifúndio.
— Não é cova grande.
é cova medida,
é a terra que querias
ver dividida.
— É uma cova grande
para teu pouco defunto,
mas estarás mais ancho
que estavas no mundo.
— É uma cova grande
para teu defunto parco,
porém mais que no mundo
te sentirás largo.
— É uma cova grande
para tua carne pouca,
mas a terra dada
não se abre a boca (MELO NETO, 2000, p. 12,13).

A narratividade dos tempos modernos não acontece mais, somente, por meios tradicionais, ao
contrário, supera a imaginação humana para acompanhar o desenvolvimento da tecnologia e
das ciências. Nessa revolução tecnológica, a palavra escrita vê o seu poder de encantamento
menosprezado entre a sociedade, para dar espaço à palavra falada, incorrendo no grande risco
de “esvaziamento” da subjetividade humana. Afinal de contas, a palavra escrita pode se
perpetuar, se multiplicar, ganhar vozes e performatividade com os seus significados que
ultrapassam o tempo.
Ora, se na escrita esse processo de comunicação alicerça condições de visão e revisão em
qualquer espaço-tempo, mas que precisam de que alguém vá até essa narrativa; a fala ganha
potência de propagação que independe de qualquer condição, basta que seja lançada para que
outro ouça e replique ou não. Observe o seguinte trecho do livro A História do Galo Marquês
de Ganymedes José, (1982)

Houve um momento de silêncio. Na cabeça de Mãe das Dores passava toda a sua
experiência de vida, enquanto para Cendino a revolta e o desespero falavam mais
alto. O que podia um escravo fazer contra as ordens de seu senhor, que se dizia dono
até de suas próprias vidas? Quanto mais da vida de um galo! Não, não adiantava
pensar no sofrimento daquela criança! Mais importante era o título de barão para a
família Ribeiro (OLIVEIRA, 1982, p.52).

Uma tragédia infantil escrita e perpetuada no tempo para que as pessoas não se esqueçam do
sofrimento que a escravidão no Brasil empregou durante anos em milhares de crianças. Não
saberíamos falar com as mesmas palavras do escritor o sentimento, a dor e a própria
criatividade de criação com ética e fidelidade ao contexto histórico da narrativa. Desta forma,
hoje encontramos diversas narrativas que tentam amenizar, distorcer, omitir e até mesmo
negar a objetividade de fatos históricos publicizadas em grandes produções cinematográficas.
Envolvida nessa turbulência da revolução tecnológica e artística, o sistema político e
econômico de um país tende a se aproveitar das mudanças para manter o seu poder de
dominação, cada vez mais hegemônico e evitar que a História seja revisitada como um
movimento de emancipação da sociedade oprimida. Neste contexto, é importante salientarmos
a existência de algumas perguntas que devem sempre ser consideradas em meio à essa
reflexão sobre a narratividade e a objetividade: O que? Para quem? De quem? Como?
Quando? Tudo isso porque vivemos em uma sociedade com um sistema de comunicação
convencionado para servir determinados objetivos previamente estabelecidos.
O professor Luiz Bueno, Doutor em Ciências da Religião, escreveu uma síntese para o jornal
Estadão, sobre o livro Ao Sondar o Abismo – Pensamentos intempestivos sobre cultura e
sociedade, da historiadora norte-americana Gertrude Himmelfarb, ainda a ser lançado no
Brasil, no qual é feito uma análise crítica acerca da tolerância que o modernismo tem para
com o relativismo, enquanto o pós-modernismo o exalta. Então, segundo Bueno (2019), a
escritora conclui que o “efeito perverso é sempre a desumanização das pessoas. Quanto mais
literário é o olhar sobre a história, menos pungente é o sofrimento das pessoas no passado,
mais distantes ficam elas à medida em que se convertem em “texto”, em “narrativas”
(BUENO, 2019).
Observando que somos sujeitos sócio históricos, a partir de uma perspectiva históricocultural, onde é valorizado o processo de significação que ocorre por meio da linguagem,
também vista como uma importante ferramenta semiótica desenvolvida nas relações
interpessoais (VIGOTSKI, 2003), precisamos considerar que o neoliberalismo da extremadireita conservadora desconsidera tanto o olhar literário sobre a história quanto a objetividade
dos fatos. O que existe mesmo é um movimento de relativização de tudo, o que diz respeito à
dignidade humana para garantir o poder, sob domínio de uma porcentagem muito pequena da
sociedade, além do monopólio do mercado financeiro, tecnológico, científico e de
informação. Ou seja, o jogo de buscar os melhores meios para obter com eficiência os
resultados que lhes interessam.
Nesse contexto, a intenção da narratividade ser firmada na fala e na possibilidade de atingir o
maior número possível de ouvintes em um curto prazo de tempo, tende para a negação até
mesmo de uma realidade, histórica literária ou não. O compromisso desse tipo de orientação é
totalmente direcionado para o mercado financeiro: “falar o que o mercado quer ouvir”.
Assim tem acontecido quando nos situamos a respeito das condições de perspectivas de
elaboração, garantia e declaração do processo de construção das políticas públicas
educacionais, especificamente no Brasil. O professor de Economia da UNICAMP, Márcio
Pochmann (2016), diz que:
Ademais do comprometimento relativo à autonomia dos Estados nacionais frente ao
avanço da globalização de dominância neoliberal e financeira, os sistemas

educacionais nacionais sofrem pressão externa de interesse das agências
multilaterais (Banco Mundial, OCDE, Unesco, entre outros) e corporações
transnacionais. Neste contexto, o Brasil encontra-se profundamente desafiado a
reconectar a política educacional no desenvolvimento nacional à luz dos parâmetros
de modernidade do início do século 21 (POCHMANN, 2016, p.140).

De forma que, quando o discurso se amolda aos interesses econômicos e financeiros de uma
ideologia de mercado adotada por um governo, sem que questões como a dignidade humana e
relativização do sofrimento humano sejam considerados, o limite para o extremismo das
consequências pode ser tirânico. É neste momento que a narratividade compromissada apenas
com objetivos imperialistas, ganha, aos poucos, com a manipulação dos meios de
comunicação, o imaginário quanto à sua totalidade, sem espaço para a racionalidade da ação
comunicativa em funcionamento.
A revista eletrônica brasileira Resista, reproduziu uma entrevista da escritora espanhola,
ativista política e social, especializada em biopolítica, Clara Valverde Gefaell, para El Diario/
Catalunya Plural, no ano de 2017, acerca do seu livro “De la necropolitica neoliberal a la
empatia radical – Violencia Discreta, Cuerpos Excluidos y Repolitización”, ao que responde
sobre a seguinte pergunta “Você afirma que o sentido das palavras tem mudado e que, para
combater a necropolítica neoliberal, temos que voltar a chamar as coisas pelo seu nome.
Quais armadilhas da linguagem você destacaria?” (EL DIÁRIO, 2017)
Temos que chamar as coisas pelo nome que elas têm. Políticos neoliberais de direita,
aqueles que são “centristas”, todos nos maltratam. Não há outra palavra. É mau
trato. As condições laborais são maus tratos. Os cortes são maus tratos. As leis de
mordaça são maus tratos. Existem muitas armadilhas linguísticas. O fato de as
pessoas tomarem como suas as frases-armadilhas dos poderosos é preocupante.
Frases como “É o que temos”, “Não posso reclamar”, “Não vai piorar”, “Nada
acontece” etc. ou o ‘pensamento positivo’ que faz as pessoas se sentirem culpadas
por estarem zangadas com os políticos e com a situação atual.
A tolerância é outra grande armadilha. A tolerância é muito violenta. Você tenta
dizer que é bom, que sim, temos que tolerar o que é diferente. ‘Tolerar’ quer dizer
‘aguentar’ e é uma posição de poder sobre o outro. “Eu te aguento mesmo que você
seja pobre, trans, negro, autista etc.” Não, as diferenças não são para ser toleradas.
As diferenças têm que ser olhadas, entender o motivo das desigualdades entre
grupos diferentes e mudar a situação. É necessário nomear as desigualdades e lutar
contra elas ao mesmo tempo em que celebramos a diversidade (VALVERDE, 2017).

Nesse sentido é que as políticas públicas educacionais estão sendo pensadas ou negadas, pois
quando o discurso da negação ganha legitimidade o processo de apagamento das
desigualdades sociais e de classes deixam de existir no imaginário popular, de modo que não
se vê mais necessidade ou motivo para a existência de políticas públicas que buscam acabar e
diminuir com a opressão. Veja o que a autora responde sobre o que ela nomeia de
necropolítica do neoliberalismo: “O neoliberalismo impõe sua necropolítica mediante a
violência. Mas essa violência nem sempre é explícita. Você diz que o mais eficaz para os
interesses do neoliberalismo é a ‘violência discreta’. A que você se refere?” (EL DIÁRIO,
2017).
Por exemplo, cortes, mercantilização e privatização da saúde pública são uma
violência discreta. Não matam a tiros os doentes das listas de espera. Mas, quantos
morrem nessas listas intermináveis? Essas listas são longas porque os
administradores da saúde pública e os políticos as organizam para que a saúde
privada “sugue” dela. Isso tem, como uma de suas consequências, o sofrimento e a
morte lenta dos doentes que esperam (VALVERDE, 2017).

Quando existe essa situação de apagamento e negação das diferenças dificilmente
conseguiremos fazer o uso da “razão comunicativa” e nos aproximarmos de uma referência
reflexiva acerca do mundo objetivo, social e subjetivo. Isso porque, segundo Habermas
(2001), para que aconteça o diálogo é preciso, primeiramente, existir a igualdade entre os
sujeitos e sinceridade em seus discursos, para então corresponder ao uso real das nossas
funções superiores da linguagem. Importante, ainda, destacar que existe um abismo real entre
a negação das diferenças e uma situação de igualdade. É exatamente para essa negação das
diferenças que se volta a nossa reflexão, pois o apagamento não significa a não existência, ao
contrário, existe aí um processo de manipulação e opressão para que um discurso dominante
se mantenha cada vez mais a partir de uma ideia de superioridade.
Nesse jogo de interesses que utiliza a linguagem, falseia a ação comunicativa e que habita
uma esfera invisível da palavra “jogada ao ar” sem compromisso com a realidade objetiva,
parece-nos possível observar que a estrutura da atividade mental de grande parte da população
brasileira diz respeito ao “grau de consciência, de clareza, de acabamento formal da atividade
mental é diretamente proporcional ao seu grau de orientação social” (BAKHTIN, 2006).
Um exemplo bastante atual é a aprovação da Emenda Constitucional 101, promulgada em
julho de 2019, que permite a policiais militares o acúmulo de função em cargos públicos,
podendo exercer a função como professores nas salas de aula das escolas públicas do Brasil.
Essa emenda, desprovida de limite e regulamentação para o exercício da profissão de
professor ratifica a clara intenção de que a racionalidade instrumental do conhecimento,
também chamada de “notório saber”, e a desumanização do contexto e das práticas educativas
são os principais objetivos do neoliberalismo, pois se prioriza valores totalmente contrários ao
que é defendido pelas ideias da educação como prática da liberdade. Fica claro que quando
sequer se questiona a respeito da formação pedagógica, além de questões psicológicas, de um
policial para lecionar, a ordem é realmente negar esse tipo de questionamento e superá-lo pela
máxima positivista de ordem e progresso.
Ainda, aliado à essa militarização da educação pública, a desumanização acontece quando,
por exemplo, questões das lutas contra o racismo, a homofobia e o feminismo, tendem a ser
apagados da linguagem para fazer com que a comunicação seja a mais econômica possível.
Não diferente, as outras tantas pautas de reinvindicação de uma democracia em construção,
como o combate à corrupção e o direito a todos os cidadãos, passam a ser oprimidos por uma
linguagem de um pensamento que desconsidera totalmente a importância da heterogeneidade
e pluralidade social. Como pode ser uma escola onde a maioria dos professores serve a um
pensamento de repressão e coerção social para a manutenção da “paz”?
Repare bem que falamos acerca de uma Emenda Constitucional funcionar como uma política
pública educacional sem um prévio debate entre a sociedade e estudiosos da educação. Esse
autoritarismo aliado a forças conservadoras, religiosas e aos interesses econômicos que
precisam de trabalhadores “acostumados” à opressão policial, forçam o impasse da
comunicação para com as outras esferas e forças representativas da sociedade para alcançar
seus objetivos sem maiores gastos ou demandas.
4 Algumas conclusões
Portanto, é possível enxergarmos um discurso que busca a todo instante culpabilizar lutas
democráticas ou negar as diferenças para que se mantenha ou estabeleça um mínimo de
ordem que legitime a atuação de interesses políticos e econômicos escravocratas. Edmund
Burke (1982) exemplifica isso muito bem em seu livro Reflexões sobre a Revolução em
França:
Os franceses resistiram a quem só lhes queria fazer concessões, revoltaram-se contra
quem lhes queria proteger, dirigiram seus golpes contra o homem cuja mão só lhes

estendia graça, favores e franquias. Isto é que não foi natural, tudo o mais que se
seguiu está em ordem. Eles encontraram seu castigo no seu próprio sucesso: leis não
cumpridas e tribunais destituídos; a indústria aniquilada e o comércio se
extinguindo; impostos não pagos, e no entanto, o povo empobrecido (BURKE,
1982, p.73-74).

Esse realismo moral que o autor defende é o mesmo cenário atual do neoliberalismo em
relação às Políticas Públicas Educacionais. Ao deixar de lado o compromisso com a realidade
objetiva, a linguagem, com o seu viés discursivo do negacionismo, toma o lugar da
objetividade real e histórica, fragiliza os preceitos de validade do “agir comunicativo” com o
seu apego pela ironia formulando uma história ficcional e total inversão de valores sociais.
Assim, o processo de legitimação das Políticas Públicas Educacionais passa a ser
desconsiderado como prioridade para o desenvolvimento e crescimento de Estado
Democrático e dos Direitos Humanos. Junta-se a tudo isso, as ideias positivistas de
militarização das escolas públicas da educação básica, mais o conservadorismo que “A Elite
do Atraso”, como diz Jessé Souza (2017), procura se perpetuar e reaparecer no cenário
político por meio do monopólio da classe política, bem como do judiciário, de modo a criar
dificuldades de acesso e gestão das políticas públicas educacionais.
Nesse sentido, esse neoliberalismo populista com viés fascista, no uso da linguagem e de suas
características discursivas, atribui a quem discorda dessa ordem higienista como inimiga do
progresso, da sociedade e da moral. Então, com a negação das diferenças não existe a
necessidade de legislar em favor de uma desigualdade que não existe e todos são
verdadeiramente iguais perante a lei. Assim, segundo Burke (1982), o castigo é o sucesso da
revolução por justiça social.
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Resumo:
A narrativa do desenvolvimento do progresso evidencia apenas uma história oficial, única e linear, tendo em
vista a necessidade de dar vozes aos esquecidos, o presente artigo buscou (a) tomar emprestado alguns conceitos
do pensamento benjaminiano, em seguida (b) pontuar as definições iniciais do que é a literatura negra e por
último (c) advogar em função de literatura negra como possibilidade de recontar uma história longe de uma
narrativa única e épica dos vencedores. Nisso tudo, apontamos na literatura negra a possibilidade de olhar a
história, elaborar o luto dos mortos que a tempestade do progresso deixou, narrar o inenarrável e não sucumbir a
repetição. Nisso tudo, consideramos que a literatura negra atua de maneira a evidenciar narrativas descartadas
por meio da dinâmica que reconta e ressignifica a história a partir da perspectiva negra e decolonial
Palavras-chave: Literatura negra. Narrativa. Progresso. História.

1 Introdução

No decorrer dos últimos tempos, tenho me dedicado de modo particular ao estudo da
literatura negra. Nesse sentido, a partir do trabalho de Walter Benjamin, assim como dos
teóricos literários que buscam definir e afirmar uma literatura negra, pretendo (a) tomar
emprestado alguns conceitos do pensamento benjaminiano, em seguida (b) apresentar os
debates existentes sobre as definições de literatura negra e por último (c) advogar em função
de literatura negra como possibilidade de recontar uma história longe de uma narrativa única e
épica dos vencedores.
Nas teses Sobre o conceito de História, Benjamin (1987) pontua: “articular
historicamente o passado não significa conhecê-lo "como ele de fato foi". Significa apropriarse de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo” (p. 224). Nessa
afirmação, observamos que para Benjamin não existe uma correspondência entre a verdade
dos fatos e os fatos históricos em si. O autor se afasta de um conceito de uma passagem
linear, regular e causal da história, em suas palavras, “a história é objeto de uma construção
cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas aquele preenchido pelo tempo-agora” (p.
230).
Dessa maneira, ainda em conformidade com Benjamin (1987) é a partir dessa
concepção de tempo vazio e homogêneo que se inscreve a ideia de um progresso da
humanidade, um progresso sem limites, processo automático, uma trajetória em flecha ou
aspiral. Nesse sentido, ao olhar para a tela Angelus Novus de Paulo Klee, ele observa que o

anjo da história possui o rosto direcionado ao passado, no lugar em que nós vemos uma
cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe que acumula ruínas.
O anjo gostaria de ficar, despertar os mortos e recompor o que foi despedaçado. Mas um
vendaval está soprando do Paraíso; e atingiu-o nas asas com tal violência que o anjo já não
pode mais fechá-las. Esse vendaval o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual tem as
costas voltadas, enquanto a pilha de detritos diante dele vai se erguendo rumo ao céu. Esse
vendaval é o que se chama progresso. (BENJAMIN, 1987, p. 259)
Nessa lógica, segundo o filósofo, faz-se necessário acolher as descontinuidades da
história, uma vez que a história habitual se empenha nas continuidades e na crença da
causalidade cronológica. Cabe, então ao historiador buscar as rupturas, os buracos e os
silêncios.
Gagnebin (2009) que há muitos anos é estudiosa da filosofia de Benjamin comenta em
sua obra Lembrar escrever esquecer, que o paradigma positivista almeja ser “pretensamente
universal, que se vangloria de ser a história verdadeira, e portanto, a única certa e, em certos
casos, a única possível” (p. 40). Benjamin segundo Gagnebin (2013) aponta que “a habitual
história é, na verdade, a „comemoração‟ das façanhas dos vencedores, ela é a „apologia‟ que
tende a „recobrir‟ os momentos revolucionários do curso da história” (p. 99).
Nessa perspectiva, uma saída para ir além dessa tradição dos vencedores é apegar-se às
pontas, as arestas deixadas pela história, porque “o que a história oficial quer apagar são os
buracos das narrativas que indicam tantas brechas possíveis no continuum da dominação”
(GAGNEBIN, 2013, p. 100).
Nisso tudo, as fraturas que lesionam a narração são evidências de uma falha na
narração, da qual pode surgir outras histórias e outras verdades. Nesse seguimento, “a
reflexão provocada pelo historiador deve provocar um abalo, um choque que imobiliza o
desenvolvimento falsamente natural da narrativa” (GAGNEBIN, 2013, p. 104).
Em continuidade, Gagnebin (2009) nos traz que “a história é sempre, simultaneamente
narrativa” (p. 43), por sua vez, a verdadeira narrativa carrega em si uma dimensão utilitária,
esta pode consistir num ensinamento moral: uma sugestão prática, um provérbio ou uma
norma de vida. O conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria.
Em Benjamin (1987), o conselho não significa responder uma demanda ou
simplesmente dar uma resposta, e sim fornecer possibilidade para a continuidade da história,

isto é, a narração acontece quando a história contada admite vários desenvolvimentos
possíveis.
Na realidade não há narrativa alguma em que a pergunta: como continuou? pudesse
perder o seu direito. O romance, ao contrário, não pode alimentar a esperança de dar o
mínimo passo além daquele limite em que, convidando o leitor a captar intuitivamente o
sentido da vida, convida-o também a escrever um “Finis” embaixo da última página
(BENJAMIN, 1987, p. 201).
Outra característica da narração é a sua ligação com a morte, segundo Benjamin (1987),
“a morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar (...) É da morte que ele deriva sua
autoridade. Em outras palavras: suas histórias remetem à história natural” (p. 208).
É por isso que Walter Benjamin (1987) começa o texto O narrador afirmando que são
cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Para o autor, a guerra não
trouxe aos combatentes riquezas de experiências, mas pobreza naquilo que era comunicado.
Observamos, assim, que a barbárie da guerra fez com que a narração entrasse em
declínio, todavia faz-se necessário lutar contra o esquecimento, manter viva a memória dos
mortos e nesse sentido lutar contra a mentira. Tudo isso, sem se ater a uma concepção
dogmática da verdade, uma vez que o esquecimento dos mortos recai no descrédito dos
sobreviventes e consequentemente culmina numa ausência de narração (GAGNEBIN, 2009).
Em continuidade, para Gagnebin (2009), “o esquecimento dos mortos e a denegação do
assassínio permitem assim o assassinato tranquilo, hoje, de outros seres humanos cuja
lembrança deveria igualmente apaziguar” (p. 45). Nesse segmento, o narrador é aquele que
precisa anunciar o inenarrável, de maneira a preservar viva “a memória dos sem nome, ser fiel
aos mortos que não puderam ser enterrados” (p. 47) a fim de também lutar contra a repetição
do horror.

2 Por que uma literatura negra?

Com o fim da narração tradicional e consequentemente a perda da experiência, o novo
narrador agora é a figura secularizada dos justos, o catador de sucata e de lixo, o que recolhe
os cacos, temos então, “uma narração das ruínas das narrativas, uma transmissão entre os
cacos de uma tradição em migalhas” (GAGNEBIN, 2009, p. 53).

Nessa acepção, em conformidade com Pereira (2014), a literatura negra surge como
possibilidade recuperar um passado perdido, a literatura re-apresenta por intermédio da
memória acontecimentos que não foram narrados pela história oficial, todavia esse passado é
recriado no presente, de maneira a criticar, analisar e sugerir possibilidades de
desdobramentos da questão trazida.
Isso dado vai ao encontro da função do narrador, que é transmitir o que a tradição
dominante se esqueceu, ser fiel ao passado, aos mortos e aos sem nomes. A literatura negra
faz presente os esquecidos e excluídos, traz as vozes de não-existência.
A literatura não é universal, o narrador, a temática e o conteúdo dizem de um lugar
social bastante específico. Dessa forma, durante a história da produção da literatura brasileira,
observamos uma identidade atribuída ao negro predominante marcada pelo racismo, em que a
figura da personagem negra é coisificada, infantilizada, elevada ao animalesco e até
demonizada.
Nessa perspectiva, na tentativa de superação de uma escrita racista e hegemonicamente
branca, tanto no que diz respeito aos autores, quanto aos personagens Dalcastagnè, (2008),
observa a emergência de uma outra escrita e outro olhar sobre a pessoa negra.
O negro brasileiro, geralmente não é quem está notadamente incorporado nos registros
de uma literatura brasileira e quando retratado é lido em personagens como de escravos,
prostitutas, bandidos/contraventores, usuários de drogas e miseráveis. Em conformidade com
Dalcastagnè (2005), 7,9% das personagens são negras, mas apenas 5,8% são protagonistas e
2,7% dos narradores.
Dalcastagnè (2008) ao analisar as primeiras edições de romances de autores brasileiros
publicadas pelas três editoras mais prestigiosas do país, verifica a homogeneidade racial dos
autores e autoras estudados, em que 93,9% eram brancos. Analisando tais dados, observamos
uma ampla predominância de homens brancos nas posições de protagonista ou de narrador,
enquanto as mulheres negras mal aparecem.
Nessa acepção, com a retirada de uma narrativa própria do negro brasileiro, avista-se
um afastamento, uma produção do esquecimento da sua história original, que impossibilita a
criação de consciência da dívida histórica atribuída à exploração de seus antepassados, o luto
pelos mortos, a elaboração do passado, que segundo Adorno (2000) significa encerrar uma
questão e consequentemente impedir a repetição do horror que se configura no atual cenário
de desigualdades.

3 Conceituando e afirmando uma literatura negra

A literata Zilá Berned (1988) irá dizer que a literatura negra se dá a partir da enunciação
de um “eu” que se quer negro, que assume seus posicionamentos políticos e ideológicos, que
reivindica o seu local e assim fala a partir da sua experiência no texto, tornando-se sujeito da
fala e da narrativa.
Assim, a literatura negra é atravessada pela atitude do sujeito-de-enunciação, que deixa
de ser objeto, representado de forma caricata ou invisibilizado, a partir de uma não-existência
fabricada, movimenta-se da alienação à conscientização, nas palavras da autora:
[...] a presença de uma articulação entre textos, determinada por um certo modo
negro de ver e de sentir o mundo, e a utilização de uma linguagem marcada, tanto no
nível do vocabulário quanto no dos símbolos, pelo empenho em resgatar uma
memória negra esquecida legitimam uma escritura negra vocacionada a proceder a
desconstrução do mundo nomeado pelo branco e a erigir sua própria cosmogonia.
Logo, uma literatura cujos valores fundadores repousam sobre a ruptura com
contratos de fala e de escritura ditados pelo mundo branco e sobre a busca de novas
formas de expressão dentro do contexto literário brasileiro (BERND, 1988, p. 22).

Em continuidade, a autora diz que existe uma diferença da literatura negra e da
literatura sobre o negro, que tematiza questões relacionadas ao negro. Nessa acepção,
Proença-Filho (2004) acredita que existem duas formas de colocar o negro no cenário da
literatura brasileira, o negro como sujeito e como objeto, a primeira surge a partir da rejeição
do estereótipo e da atribuição da identidade do negro pelo outro, de modo a dar espaço a
ascensão do negro como sujeito do seu próprio discurso e de sua ação no mundo, a segunda
diz respeito aos temas que são trabalhados, tendo em vista um olhar e uma estética branca.
Consequentemente, Duarte (2008) argumenta a favor do termo literatura afro-brasileira,
vejamos:
Neste contexto, vejo no conceito de literatura afro-brasileira uma formulação mais
elástica (e mais produtiva), a abarcar tanto a assunção explícita de um sujeito étnico
– que se faz presente numa série que vai de Luiz Gama a Cuti, passando pelo “negro
ou mulato, como queiram”, de Lima Barreto –, quanto o dissimulado lugar de
enunciação que abriga Caldas Barbosa, Machado, Firmina, Cruz e Sousa, Patrocínio,
Paula Brito, Gonçalves Crespo e tantos mais (DUARTE, 2010, p. 121).

Conceição Evaristo (2009) destaca a existência da divergência teórica em relação ao
conceito, mas preocupa-se com a legitimidade da literatura negra ou afro-brasileira, utilizando
os termos como sinônimos. Para a autora, a literatura brasileira é cheia de escritores afrobrasileiros que, contudo continuam desconhecidos, até mesmo nos compêndios escolares, de

maneira que pesquisadores e críticos literários negam ou ignoram a existência de uma
literatura afro-brasileira. Por isso, a escritora afirma que durante toda a constituição da
literatura brasileira houveram vozes negras desejosas.
Pode-se dizer que um sentimento positivo de etnicidade atravessa a textualidade
afro-brasileira. Personagens são descritos sem a intenção de esconder uma
identidade negra e, muitas vezes, são apresentados a partir de uma valorização da
pele, dos traços físicos, das heranças culturais oriundas de povos africanos e da
inserção/exclusão que os afrodescendentes sofrem na sociedade brasileira. Esses
processos de construção de personagens e enredos destoam dos modos
estereotipados ou da invisibilidade com que negros e mestiços são tratados pela
literatura brasileira, em geral (EVARISTO, 2009, p. 19).

Para o escritor e pesquisador Cuti (2010), o debate em torno do conceito é importante,
uma vez que se apresenta formas diversas de se pensar as dimensões políticas, ideológicas da
literatura literatura negra. Todavia, o autor lança críticas a terminologia “afro-brasileira”,
acredita que a categoria está excessivamente ao continente africano, então o autor reivindica
uma literatura negra-brasileira.
Nisso tudo, observamos que cada um desses autores descrevem elementos constitutivos
da literatura negra, Berned (1988) propõe cinco estruturas básicas a) emergência do eu
enunciador; b) construção da epopéia negra; c) reversão de valores; e, d) nova ordem
simbólica.
Duarte (2008) desenvolve a definição de literatura negra em quatro características, (a) a
temática, de maneira a compreender a incorporação da experiência do negro no texto da
literatura; (b) autoria, o negro aparece como sujeito da própria enunciação, de modo a expor
sua maneira de ver, sentir e entender o mundo; (c) ponto de vista, em que observa-se a adoção
de uma visão de mundo própria, que se difere da do branco, e por último, temos (d) a
linguagem, que estaria marcada por uma discurso específico, notadamente perpassada pelas
heranças linguísticas e culturais africanas.
Por último, observamos que Cuti (2010) trabalha com os seguintes elementos: a)
autoafirmação de uma identidade coletiva; b) mobilização de uma cultura negra, política e
subjetiva; c) centralidade dos conflitos e polarizações raciais; e, d) erotismo e valorização da
estética negra.
4 Escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro1
1

ADORNO, Theodor. Prismas: La crítica de la cultura y la sociedad. Tradução de Manuel Sacristán. Barcelona:
Ediciones Ariel, 1962.

No contexto histórico social brasileiro, a violência colonial culminou no silenciamento
dos negros e isso tem sido perpassado por anos. A literatura afro-brasileira possui uma
linguagem, que lhe é própria e é isso que consolida a sua marcação estética na literatura, que
se constitui enquanto algo diferencial relacionado à história de povo que teve sua
subjetividade alterada na constituição da diáspora negra.
Agora, a literatura negra interrompe esse silêncio e luta contra esse fluxo nivelador da
história habitual, reconta a história, tendo como ponto de partida a visão do sujeito negro, na
contrapartida de uma história hegemônica dada como oficial.
Interromper esse silêncio é uma forma de se colocar enquanto sujeito, uma vez que o
sujeito negro traz consigo a história dos sobreviventes, falam por sua comunidade e das
experiências vividas em comum.
A literatura negra tematiza o tempo presente como continuidade as opressões passadas,
somente a retomada reflexiva do passado pode fazer com que não venhamos a repeti-lo,
rememorar para que possamos modificar nossa realidade no agora.

5 Considerações finais

No decorrer desse trabalho, observamos a importância da literatura negra enquanto
memória capaz de resgatar e narrar uma história esquecida. Memória e narração são capazes
de ir na contramão da narrativa épica dos vencedores ao se agarrar nos silêncios e fissuras,
desse modo a população negra escreve a própria história, a história inenarrável e denuncia a
dor provocada, as mortes e as exclusões.
Em seguida, apresentamos as principais definições da literatura negra brasileira e as
suas especificidades. Afirmamos uma literatura negra de sujeitos singulares e coletivos, um
sujeito de histórias que a história oficial não conta sobre os povos da diáspora africana.
Observamos que, a literatura negra atua de maneira a evidenciar narrativas descartadas
por meio da dinâmica que reconta e ressignifica a história a partir da perspectiva negra.
Nesse sentido, Pereira (2014) afirma que a nossa sociedade precisa desse problema
colocado para a sua autoavaliação de maneira a vir a abrir os olhos para o esquecimento
imposto na contemporaneidade sobre a origem da pessoa negra, portanto o passado dialoga
com o presente momento com as circunstâncias que são trazidas pelo “anjo da história”.

Consideramos que precisamos nos redimir do passado para que possamos fazer o futuro de
modo diferente.
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